MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM
EDISON
ROZHOVOR

IRYNATSIUKALO
( projekt EDISON-studentka z Ukrajiny)

ROZHOVOR:
VERČA: Co se ti na Jihlavě nejvíce líbilo?
IRYNA: Mně se nejvíce líbila moje rodina, protože jsem byla
vždy pohoštěná a vždy se mi snažila pomáhat.

VERČA: Je v Jihlavě něco, co se ti nelíbilo, vadilo?
IRYNA: Vše se mi v Jihlavě líbilo.

VERČA: Jaký oběd ti ve škole nejvíce chutnal?
IRYNA: Svíčková na smetaně s knedlíkem.

VERČA: Máte stejně dlouhé vyučovací hodiny?
IRYNA: Máme je stejně dlouhé, 45 minut.

VERČA: V kolik hodin vám začíná vyučování?
IRYNA: Začíná nám v 8:30 hodin.

VERČA: Jsi poprvé v Česku?
IRYNA: Ne, jsem tu podruhé.

VERČA: Co se ti na naší škole nejvíce líbilo?
IRYNA: Moc se mi líbily děti, jak poslouchaly a jak je to bavilo,
když jsem měla přednášku. Také se mi líbila jídelna a
moc mi chutnalo školní jídlo.

VERČA: Co se ti na naší škole nelíbilo?
IRYNA: Vše se mi líbilo.

VERČA: Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
IRYNA: matematika a dějepis.

VERČA: Co bys nám doporučila vidět na UKRAJINĚ?
IRYNA: Určitě města Charkov, Lvov a hory Karpaty.

VERČA: Co máš nejradši k snídani? �
IRYNA: Chleba se šunkou.

VERČA: Na jaké škole studuješ?
IRYNA: Studuji na Vysoké škole ekonomický obor.

Z MÉHO POHLEDU:
Pro mě byl ten celý týden s Irynou krásně prožitý a mám z toho spoustu krásných vzpomínek,
na které nikdy nezapomenu!!! Iryna byla vždy usměvavá a myslím si, že se jí v Jihlavě moc
líbilo, každý večer jsme spolu hráli MONOPOLY, což bylo vždycky hrozně super. Celý týden
jsem měla anglické myšlení a doufala, že k nám někdo na nějakou hodinu přijde.
BYL TO SUPER TÝDEN A CHCI TO ZAŽÍT ZNOVA!!!�

Veronika Pávková

TIPY NA:
VÝLETY, KONCERTY, KINO, DIVADLO

PRO 1. STUPEŇ
KINO:
Pračlověk

Kino Dukla

duben

Odpolední
hodiny

Králíček Petr

Kino Dukla

duben

Odpolední
hodiny

PRAČLOVĚK
Animovaný film Pračlověk vypráví příběh z doby, kdy po naší zemi kráčela prehistorická zvířata.
Hlavním hrdinou je neohrožený jeskynní muž Dug, který se se svým nejlepším čtyřnohým
přítelem Čenichem snaží uchránit svůj domov, protože na jejich území přichází pokročilí lidé
z doby bronzové, dokáže Dug uchránit svůj domov spolu s jeho přáteli???

KRÁLÍČEK PETR
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový
majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná
bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.

DIVADLO:
Pohádka o
nevydařeném
dědečkovi

Horácké divadlo

duben

Odpolední
hodiny

Kocour v botách

Horácké divadlo

duben

Odpolední
hodiny

O líných
strašidlech

Horácké divadlo

květen

Odpolední
hodiny

VÝLETY:

Hrad Roštejn je otevřen od 1.4.2018, okolí Telče

PRO 2. STUPEŇ
KONCERTY:
VYSOČINA FEST 5.7.-7.7.2018, Jihlava
VYSTOUPÍ: Chinaski, Lenny, Mirai, Xindl X, Jelen, Mandrage aj.
Tomáš Klus

Soul-Jihlava

2.-3.4.2018

18:00

Michal Hrůza

KD MájPelhřimov

7.4.2018

18:30

Obraz Doriana
Graye

Horácké divadlo

duben

Večerní hodiny

Adéla ještě
nevečeřela

Horácké divadlo

duben

Večerní hodiny

DIVADLO:

VÝLETY:

Hrad Roštejn je otevřen od 1.4.2018, okolí Telče

Veronika Pávková

JARNÍ PRÁZDNINY U KONÍ
Někdo má rád psy, kočky a další zvířata. Někdo je blázen do koní.

Ráno jsme se všichni sešli ve společenské místnosti. Pak následovaly hry, svačina, zase hry
nebo jsme šli bruslit. Po obědě jsme chodili ke koním, všichni jsme se nemohli dočkat. Šli
jsme je stáhnout, čistit a sedlat.

Poté už jsme si mohli sednout do sedla.

A šlo se na procházku.

Když jsme přišli z procházky, museli jsme odsedlat a pustit koně do výběhu. Poté velké a
zkušené děti nahnaly koně, aby se napili, a pak už jen stačilo postahovat a sundat deky. A
mezitím ostatní děti měly svačinku. A takhle to bylo v pondělí, úterý a ve středu.
Jestli byste také chtěli chodit ke koním, tak se podívejte na webové stránky ZÁMECKÁ STÁJ
PLADNRY, jsou tam všechny informace.

Nikola Lavičková

PAPÁJA

Jsou to mohutné byliny s dřevnatějícími lodyhami, mají tvar stromu a dosahují výšky až 10 m.
Skořicově zbarvený nepravý kmen neobsahuje dřevo, ale je to dutá lodyha. Mívá průměr až
30 cm, směrem nahoru se zužuje, nevětví se a je posetý trojúhelníkovitými jizvami po
odpadlých listech. Lodyha má povrchová pletiva vyztužena hustou sítí zpevňujících vláken,
které umožňují rostlině dobře vzdorovat náporům větrů i se zátěží plodů. Na vrcholku rostlin
vyrůstá růžice opadavých žlutozelených listů dlouhých až 75 cm s řapíky měřícími 40 až
60 cm, což dodává papáji vzhled palmy.

PITAYA

Původně používali termín pitahaya Španělé pro označení sloupovitých kaktusů a jejich plodů.
Francisco Vasquez de Coronado na expedici v letech 1540 - 1542 popsal přípravu vína a
pojídání čerstvých plodů domorodci ze saguara, které označil jako pitahaya takto: Pijí tam

víno připravené z pitahaya, což je plod z velkých bodláků, který se otevírá jako granátové
jablko. Toto víno je ohlupuje. Dnes se již pro saguaro termín pitahaya nepoužívá.Od
původníhp

názvu pitahaya existují

zkrácené

názvy pitaya,

pitayo a

dále

zdrobněliny pitahayita, pitayita, často s přívlastkem, například Pitahaya agria, Pitayo de.
Tyto názvy jsou místně používány i pro druhy querretao kaktusů, které jedlé plody
neposkytují, nebo jsou plody dokonce neznámé, ale vzhledem plodonosné druhy
připomínají.

TITBIT

Vejčité až zakulacené, 8-10 cm dlouhé bobule. Slupka je hladká, pevná, barva žlutá, oranžovo
červená nebo tmavě purpurová.
Pod slupkou je měkká masitá a velmi šťavnatá dužina charakteristické jemně kyselé až trpce
sladké chuti, která je přirovnávána k passion fruit a kiwi s nádechem výrazně aromatického
rajského jablka. Četná měkká semena černé barvy jsou kruhovitě uspořádána v rosolovité
oranžové až červené dužině, na příčném řezu jsou velmi dekorativně uspořádána jako dvě
proti sobě směřující podkovy.
Plody jsou velmi citlivé na otlaky a neměly by být dlouho skladovány. Slupka je trpká až velmi
hořká, proto se před konzumací zpravidla loupe. Loupání usnadní krátké přelití plodů vroucí
vodou, podobně jako u rajských jablek. Kyselost dužiny lze zmírnit tak, že se plody oloupou,
rozkrojí, ze všech stran pocukrují a nechají přes noc v mírném chladu uležet.
Nikola Lavičková

JARO
(rozhovory)
V tomto čísle časopisu jsem se zaměřila na to, jak naši vyučující prožívají JARO a
VELIKONOCE. Jako každý díl časopisu jsem vedla s nimi vedla krátké rozhovory.
Osloveni byli tito vyučující:
Mgr. Hobzová, Mgr. Hanzl, Mgr. Kučerová, Mgr. Zeman, Mgr. Smejkalová, Mgr. Sova, Mgr.
Petrů, Mgr. Habermannová Ing. Bartáková, p. Slavíková

jaro
rozkvetlá zahrada
sněženky
pečení beránka ano
čokoládová vajíčka
pro muže: pletená pomlázka
pro ženy: vajíčka obarvená voskem
procházky
držíte dietu ano

zima
sportovní aktivity venku
narcisky
ne
malovaná vajíčka
kupovaná pomlázka
barvivy
jízda na kole
ne

Naši vyučující mají radši jaro(9) než zimu(2). Když chodí na jarní procházky(7), tak si většinou
prohlížejí rozkvetlé zahrady(9) plné narcisek(6). Na Velikonoce se u většiny doma peče
velikonoční beránek(6) a páni učitelé si sami pletou pomlázky(2), protože si na velikonoční
pondělí chtějí vykoledovat vajíčka. Nejčastěji si vykoledují malovaná vajíčka obarvená
barvivy(9). No a o Velikonocích nikdo nepřibere, tak ani nemusí držet žádnou dietu(11).
Přeji všem čtenářům veselé Velikonoce!!!

Veronika Pávková

FOTÍME JARO

Barbora Smolíková

SOUBOJ ČTENÁŘŮ - NOVÉ KNIHY V ŽÁKOVSKÉ
KNIHOVNĚ
Již několik let se naše škola zúčastňuje čtenářské soutěže pro 6. třídy. Letos nebyla žádná
výjimka. Podívejte se, jaké knížky máme nově v naší knihovně k zapůjčení.

TAJNÁ DVOJKA A+B - ZLOČIN MEZI DINOSAURY : Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale
ve třídě na sebe moc neupozorňují. Potřebují vypadat nenápadně. Jsou to totiž špičkoví
detektivové, kteří za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité záhady.
PROSTĚ NA MĚ ZAPOMNĚLI: Je léto roku 1945. Klára s rodiči a malým bráškou opustili Prahu
a míří do Sudet. Osmiletá Klárka objevuje nový svět, hory si zamiluje okamžitě, v chalupě je
rázem jako doma.
PŘÍRUČKA MLADÉHO HLEDAČE: Dědeček odešel před dvaceti lety na nákup a už se nikdy
nevrátil. Jeho třináctiletý vnuk Julek se jednoho dne rozhodne ho najít. Cesta míří nejprve do
Egypta, kde ho posvátný skarabeus zavede do nitra pyramidy. Další dobrodružství v
paralelním čase, do nějž proletí skrze bezedný kufr ve Ztrátách a nálezech, už prožívá ve
společnosti kamarádů Aliny a Helmuta.
NA ÚTĚKU: Chlapec, jeho otec a pes Alan se nedobrovolně vydávají na cestu poté, co jejich
rodné město zachvátila podivná choroba. Touží nalézt místo, kde by se mohli v klidu a míru
usadit. Jejich cíl ale leží kdesi v nedohlednu. Při putování městy, vesnicemi a zeměmi
nacházejí pomoc a přátelství, ale také různé druhy předsudků a odmítání.
ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ - 13 PATER: Vítejte u Andyho a Terryho v domě na stromě,
nejzábavnějším a nejskvělejším domě na světě! A ještě k tomu v domě s 13 patry, kde
najdete vše, co si snad ani nedokážete představit: podzemní tajnou laboratoř, bowlingovou
dráhu, průhledný bazén, nádrž s lidožravými žraloky, plně automatický metač maršmelounů,
který vás všude sleduje a automaticky střílí bonbony rovnou do pusy, když máte hlad!
Michaela Smejkalová

Karolína Pachivka, Šárka Fialová
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