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Pohádka

ZÁHADA ŠKOLKY V PETŘÍKOVĚ
To byla ve vesnici Karlíkov školka, ve které byli jen hodné děti. Jednou tam vnikl
vetřelec a ukradl tam jednu holčičku a jednoho kluka. Celá školka je hledala, ale nemohli je
najít. Všichni, co je hledali, šli zpátky do školky, udělali si poradu a rozhodli se, že školku
zakopou a že bude snad objevena ve správný čas. Už mnoho lidí se jí snažilo najít, ale nikdo ji
nenašel.
Z Karlíkova se stala samota. Až jednou se tam narodily dvě děti, které byly stejně
hodné jako bývaly ty z té školky. Jednou kopali i s rodiči rybníček. Najednou na něco narazili
a rozhodli se, že budou kopat dál. Asi po hodině vykopali dům, na kterém byla tabulka s
nápisem ŠKOLKA PRO HODNÉ DĚTI. „My jsme ji našli!“, vykřikl táta. „Co jsme našli?“, zeptaly
se děti. „Starobylou školku vesnice Karlíkov.“, odpověděl táta a ukázal na tabulku, která
visela na budově.
Děti se rozhodly, že musí s rodiči školku prozkoumat. Sotva šlápli na první schod, tak
se zastavili a jeden druhému dali najevo, že se trochu bojí. „Musíme to tam jít prozkoumat.“
rozhodl táta a šli všichni dál. Po chvíli objevili kabinet, a na jeho dveřích bylo napsáno
ŘEDITEL. Zastavili se a opět si dali najevo, že jsou nervózní, ale nakonec ta dvířka otevřeli. Po
celé místnosti se rozléhala mlha. Pak se udělal průvan a nakonec se objevil duch.
Chtěli utéct, ale duch jim zkřížil cestu. Po chvíli ticha duch promluvil a svými slovy dal
najevo, že se ho nemusí bát. Pak jim řekl, že by chtěl, aby školka byla jako za starých časů a
samozřejmě okolo ní chtěl i vesnici Karlíkov tak, jako byla dřív. Potom jim řekl, co vše musí
udělat, aby se jeho přání vyplnilo, a poprosil je, jestli by mu s tím pomohli.
A právě že to byla tato rodinka, a žádná jiná, tak odpověděli, že ano. Za rok bylo vše
hotové, vesnice Karlíkov i školka byly opět na svém místě a rodinka za to byla řádně
odměněna. Čím? To je tajemství mezi rodinkou a duchem pana ředitele.

Z.V. (A.M.)

Turistika

Šumava
Šumava je pohoří, které se nachází na jihu Čech. Rozprostírá se po hranicích Česka,
Rakouska a Německa. Pohořím prochází hlavní rozvodí Severního a Černého moře. Na území
Šumavy se také nachází Lipenská přehrada. Je to chráněná krajinná oblast a zároveň národní
park. Na Šumavě pramení řeka Vltava.

M.V.

Řeka Vydra

Šumavská rašeliniště
Plešné jezero

Schwarcenberský plavební kanál

Soutok Studené a Teplé Vltavy

Citáty
Život je jako kniha. Některé kapitoly jsou smutné, některé šťastné a jiné vzrušující, ale
pokud nikdy neotočíš stránku, nikdy se nedozvíš, co se bude dít dál.
Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ti ukáží, kam se dívat, ale neřeknou ti, co máš vidět.
Říkáš, že miluješ déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš, že miluješ
slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám obavu, že mi jednoho dne řekneš, že
mě miluješ.
Z. Z.
Významné dny
Leden
1. 1. Den obnovy samostatného českého státu,
Nový rok
6. 1. Tři králové
27. 1. Světový den památky obětí Holocaustu
a předcházení zločinů proti lidskosti
Únor
2. 2. Světový den mokřadů

4. 2. Světový den proti rakovině
11. 2. Světový den nemocných
14. 2. Světový den zamilovaných
20. 2. Světový den sociální spravedlnosti
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
A. M.

Hudba
Partitura
Partitura je notový záznam všech hlasů
orchestru nebo sboru ve snadno čitelném uspořádání.
V partituře jsou všechny tóny, které mají znít
současně, umístěny přesně nad sebou. Pro
přehlednost a snazší orientaci slouží taktové čáry.
Poprvé se objevují v 16. století, byly umístěny
náhodně a sloužily pouze pro orientaci. Od 17. století
zčásti vyjadřují i metrum, doba po taktové čáře má
metrický přízvuk. Pro orientaci dirigenta a hudebníků
bývají takty číslované.
M.V.
Dělení hudebních nástrojů
Hudební nástroje dělíme na dechové, strunné, bicí a elektrické. Dechové dělíme do
dalších dvou skupin: žesťové a dřevěné. Strunné dělíme pak na smyčcové, klávesové a
drnkací. I bicí nástroje dělíme a to na blanozvučné a samozvučné.
Dechové nástroje:
Žesťové nástroje: trumpeta, lesní roh, pozoun a tuba.
Dřevěné nástroje: flétna, pikola, saxofon, klarinet, hoboj a fagot.
Strunné nástroje:
Smyčcové nástroje: housle,
viola, kontrabas a
violoncello.
Klávesové nástroje: klavír a
cembalo.
Drnkací nástroje: kytara,
harfa.
Bicí nástroje:
Blanozvučné nástroje:
tympány (kotle), malý a
velký buben.
Samozvučné nástroje:
činely, triangl, zvonkohra a
xylofon.
M.V.

Historie
Karel IV.
Karel IV. byl narozen jako Václav, byl jedenáctý český král a jako první vládnoucí se
jménem Karel. Karel IV. byl římsko-německým králem od července 1348. Byl to první český
král, který se stal také císařem Svaté říše římské. Založil Karlovu univerzitu v Praze. Karel IV.
měl celkem čtyři manželky. Jmenovaly se Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a
Alžběta (Eliška) Pomořanská. Eliška Pomořanská byla královna, která lámala meče. Karel IV.
se musel učit svůj mateřský jazyk, měl dohromady 12 dětí a jednou dočasně ochrnul. Karel
IV. byl diplomat. Jeho rodiče se jmenovali Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Byl
autorem několika děl. Některé jeho děti se jmenovaly Václav IV, Zikmund Lucemburský,
Anna Lucemburská, Jan Zhořelecký, Kateřina Lucemburská, Markéta Lucemburská, Alžběta
Lucemburská, Václav Lucemburský.

M. V.

Osobnosti
Jiří Langmajer
Narodil se v Plzni v muzikantské rodině.
Vystudoval hudebně-dramatický obor na Konzervatoři
Praha. Ještě v období studií jej obsadil režisér K. Smyczek
do televizního seriálu Třetí patro. Prošel několika
divadelními soubory – v Divadle pod Palmovkou, v
Divadle na Vinohradech. V Divadle pod Palmovkou
vytvořil řadu hlavních rolí (Peer Gynt, Caligula, Oidipus,
Amadeus, Ubohý vrah, Kean) Hostoval v Národním
divadle, Hudebním divadle v Karlíně, Černém divadle,
Studiu Bouře, ve Viole, v divadle Kalich. V posledních
dvou letech vytvořil dvě výrazné role na
Shakespearovských slavnostech na Pražském hradě –
Edgara v Králi Learovi a Hamleta. V roce 1999 se stal
držitelem Thalie pro umělce do 33 let za roli Caliguly.
Hrál v mnoha televizních inscenacích a seriálech – PF 77,
In nomine patris, Kouzelný přítel, Bylo nás pět, Zdivočelá
země, O ztracené lásce, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, Ordinace v růžové zahradě,
účinkoval ve známých českých muzikálech
P. B.

Walt Disney
Walt
Disney
byl
hlavně
animátorem a režisérem. Ve své době
silně ovlivnil zábavní průmysl.
Jako
zakladatel firmy Walt Disney Productions
se stal jedním z nejznámějších filmových
producentů na světě. Společnost, kterou
založil, se v současnosti jmenuje The Walt
Disney Company a má obrat asi 35 miliard
dolarů. Založil také Disneyland.
M. V.

Recepty

Lívance

Ingredience: Vejce 3ks, hrubá mouka 50g,
cukr 2 lžíce, mléko 4dl, kypřící prášek 5g,
špetka soli, hladká mouka 200g.
Pracovní postup:
Mouku smícháme s kypřícím práškem a prosejeme.
Vše dáme do mísy a ručním šlehačem šleháme asi 3 minuty. Pak lívancové těsto necháme asi
5 minut odležet.
Zatím si rozpálíme lívanečník (nebo pánev) a vytřeme jej olejem. Z těsta smažíme zlatavé
rychlé lívance, pokud však pracujeme na pánvi, nalijeme větší vrstvu.
Rychlé lívance před podáváním potřeme rozehřátým máslem a sypeme skořicovým cukrem.
Podáváme ihned. Mňam. 
Z. Z.
Omalovánky

Auta
Praga V3s (vojenský třítunový speciál)
Hovorově také vejtřaska a vejda.
Praga
V3s
je
třínápravový terénní nákladní
automobil s pohonem všech
zadních kol. Po zapnutí přední
nápravy má pohon na
všechna kola (6x6). Vůz je
vybaven
redukční
dvojstupňovou převodovkou,
uzávěrkou diferenciálu a
motorem
Tatra
912
(vznětový)
,vzduchem
chlazený 7,4 litrový, později
8,1 litrový šesti válec.
Výkon: 74kw(99koní) později 81kw(108koní).
Max. rychlost: 60km/h později 75km/h.
Roky produkce: 1953-1990.
Příbuzné vozy: Praga S5t,Praga V3s M2.
Místa výroby: Vysočany, Letňany, Vinoř, Bratislava.
Praga V3s se využívala v Československé armádě, nebo na přepravu materiálů.
Š. M.

Volvo FH13 (druhá generace)
Volva FH13 byla vyráběna v letech 2002-2012. Při výrobě proběhlo několik změn
v interiéru a v motoru. Přibyla nová převodovka a elektronika. Motor měl novou emisi EURO
5. Výkon motoru se zvýšil. Verze od 310 do 395kw měli objem motoru 12L. Verze od 400 do
515kw měli objem motoru 16L. V roce 2013 přichází na trh třetí generace Volva FH13.
Š. M.

Sport

Lední hokej
Lední hokej (zkráceně pouze hokej) je
týmový sport hraný na ledě. Je to jeden
z nejrychlejších sportů, kde puk může přesáhnout
rychlost 175km/h.
Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě,
ale brzy se dostal i do Evropy. První záznam o hokejovém utkání byl 3. Března 1875
v Montealu. Hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách (při přerušení se čas zastavuje). Mezi
třetinami jsou přestávky, které trvají 15 minut.
Na hokejové hřiště nastoupí 6 hráčů ke svému týmu. Hráči musí mít brusle a hokejku.
Platné jsou dvě zásady. Za prvé se nesmí přihrávat rukou mimo obrané pásmo a za druhé se
nesmí střelit puk do branky čímkoliv jiným než hokejkou. Jeden z 6 hráčů je také brankář,
který se snaží, aby puk neproklouzl do branky. Když brankář přilehne na puk, tak se zastaví
hra. Kdykoli při hře se smí vystřídat každý hráč. Optimální délka střídání je 40 sekund. Pokud
je hra zastavena, tak se pokračuje vhazováním. Tresty v hokeji jsou takové, že hráč nesmí
hrát: menší - 2 minuty, větší - 5 minut a osobní - 10 minut.
J. M.
Fotbal
Slovo fotbal je odvozeno ze dvou anglických slov (foot = noha, ball = míč), česky
říkáme kopaná. Je to nejpopulárnější kolektivní sport.
Ve fotbale hraje 11 hráčů na obdélníkovém hřišti. Cílem hry je dosáhnout více gólů
než soupeř. Gól se připočítává tehdy, kdy míč přejede brankovou čáru, která je vyznačená
mezi dvěma tyčemi. Hráči mohou hrát celým tělem kromě rukou a paží. Pouze brankář, může
hrát v blízkosti své branky i rukama.
Hra trvá 90 minut hrubého času. Hraje se přihrávkami a kličkami. Po skončení zápasu
vyhrává
to
družstvo,
které
dalo více gólů.
Pokud je počet
gólů stejný, končí
hra remízou. Když
je remíza, tak se
zápas natáhne na
2 x 15 minut.
V dnešní době je
průměr gólů 2-3
góly za zápas.
J. M.

