ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

ČESKÁ ŠKOLA MADRID

Ahoj krajánci,
zdravíme vás a přejeme vám hodně síly a elánu do posledního měsíce školy!
Předpokládáme, že stejně jako my tady ve Španělsku, i vy, ať jste, kde jste, se už
těšíte na léto. Na to, že už nebudete muset ráno vstávat do školy, nebudete muset
dělat úkoly a budete si užívat s kamarády! Už máte plány na léto? Že ne? Tak to
abyste začali rychle přemýšlet, protože prázdniny se blíží mílovými kroky!

Červen 2017

Nás v České škole Madrid ještě čekají v červnu tři vyučovací soboty
(3., 10. a 17. 6.), a pak už balit kufry a hurá na prázdniny! Ale než se tak stane, pilní
žáčci v naší madridské škole dostanou VYSVĚDČENÍ podobná těm, jaká dostávají
také děti v České republice, takže na konci školního roku budou mít vysvědčení hned
dvě: jedno ze španělské školy a jedno z té naší, z České školy Madrid.

Hravouka
Krajánkova
knihovna
str. 24–25

www.ceskaskolamadrid.es
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Téma: Pohádkové

postavy

ČESKÝ KRAJANSKÝ SPOLEK V ATHÉNÁCH

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BRUSEL

VHRSTI
V České škole bez hranic nezahálíme ani před prázdninami. Ve spolupráci se Zastoupením Plzeňského kraje v Bruselu jsme přivítali českého ilustrátora a spisovatele Vojtěcha Juríka. Že jeho jméno neznáte? Není se čemu divit! Na začátku své ilustrátorské
a spisovatelské kariéry se totiž rozhodl tvořit pod pseudonymem Vhrsti. Věnuje se
tvorbě pro děti i pro dospělé a je autorem mnoha úspěšných pohádek, kreslených vtipů, komiksů, ale třeba i reklam. Poznávací znamení jeho kreseb jsou vykulené oči
a nos jako bambulka.
Sebe i svou práci Vhrsti představil v pátek 5. 5. 2017, a to v prostorách Plzeňského domu. Po přednášce spíše pro dospělé publikum následovala debata, při níž se
účastníci večera neváhali doptat na to, co je zajímalo. Diskuze poté pokračovala
v neformálním, přátelském duchu, nad sklenicí vychlazeného Plzeňského prazdroje.
V sobotu 6. 5. 2017 pak proběhla literární dílna pro žáčky České školy bez hranic.
Účast si neodepřeli ale ani někteří rodiče. Žáci společně s Vojtěchem Juríkem vytvořili
zcela novou pohádku, kterou Vhrsti okamžitě ilustroval. Neotřelá a originální akce
nadchla především její malé účastníky. Svědčil o tom také prázdný stůl, na kterém se
ještě před začátkem dílny vršily autorovy knihy, určené k prodeji.
Děkujeme panu ilustrátorovi za skvělý zážitek. A děkujeme i jeho ženě, která se
též přičinila o organizaci a dokumentaci celé akce.
A s kým se setkáme příště? Nechte se překvapit!
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ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC FRANKFURT

ÚVODNÍK

Prázdniny v kmenové škole v Dolních Vilémovicích

Ahoj trpaslíci, teda krajánci!

Tak do téhle školy chodila nejen naše maminka, ale i náš
dědeček a dokonce i pradědeček! Stojíme před dlouhým
domkem s předzahrádkou a s barevně vyzdobenými okny.
Přestože jsme se na školu moc těšily, máme před vysokými oranžovými dveřmi obě tak trochu strach. Jak se na
nás budou tvářit ostatní děti a co když budeme psát písemku z něčeho, co jsme se ještě neučily, a dostaneme
pětku? A je vůbec správné chodit o prázdninách do školy?
Na dlouhé přemýšlení naštěstí není čas. V chodbě nás vítá paní ředitelka. Už ji známe, protože si k ní na konci
školního roku chodíme pro Magdalenčino vysvědčení. Odvedla nás do třídy a představila nás paní učitelce. První
a čtvrtá třída jsou v jedné místnosti. Obě se tomu sice
smějeme, ale jsme rády, že můžeme zůstat spolu. V celé
škole je dohromady míň dětí než v jedné třídě velkých
škol. Místnosti jsou veliké a na zdech visí plno krásných
obrázků i obrovské mapy. Protože se třída dá přeměnit
i na tělocvičnu, leží vzadu na zemi žíněnky a na jedné stěně visí žebřiny. Než se stačíme vzpamatovat, že Verunka
nemá bačkůrky a že má Magdalenka ve třídě samé kluky,
začíná výuka. Zatímco Verunka na koberci s ostatními
prvňáčky popisuje obrázky řemesel, Magdalenka a ostatní čtvrťáci počítají. Od této chvíle už vůbec nejsme cizí.
Nadšení prvního dne se v průběhu týdne už jen stupňovalo. Děti se s námi rychle skamarádily a paní učitelky
na nás byly moc hodné.
V hodině němčiny nás paní učitelka zapojila, abychom dětem předříkávaly, jak se správně vyslovují německá slova, a dokonce jsme směly opravovat i paní učitelku, kdyby udělala chybu. V hudebce jsme se učili hymnu České republiky
a pan učitel dětem pustil
i hymnu německou, aby věděly, jaká je hymna v zemi, ve které
žijeme my. Nejkrásnější zážitky máme z hodiny keramiky. Ve
škole mají pec a děti z Dolních Vilémovic umí dělat z hlíny
úplně všechno. Naším tématem byli legrační šneci. Už se nemůžeme dočkat, až si pro ně na podzim zajdeme. Jedno je totiž
jisté – všechny další prázdniny, které v Česku nemají, chceme
trávit jen a jen ve škole v Dolních Vilémovicích. Zkuste si to
taky, stojí to za to!

Už se asi stejně jako já nemůžete dočkat letních prázdnin. Mám je v kalendáři vyznačené
a netrpělivě odpočítávám dny. Kolik jich ještě zbývá vám? Aby nám to čekání rychleji uteklo, můžeme celý červen slavit. Ale co? Třeba hned prvního je Mezinárodní den dětí.
Zeptejte se rodičů, jak ho, když byli malí, slavili. Skákali v pytlích? Chodili na chůdách?
Už jste to zkoušeli někdy také?
A pak 21. 6. se toho děje! Slaví se Mezinárodní den hudby, triček a trpaslíků. Vytáhněte své nejoblíbenější triko a připravte se! Na party trpaslíků? Na tu taky, ale hlavně na
první letní den. Léto totiž letos začíná (alespoň tady v Řecku) ve středu 21. června
v 7 hodin a 24 minut ráno. Tak si nařiďte budíky, ať nic nezmeškáte a užijete si ho od
první minuty!
Kdybyste večer nemohli samou netrpělivostí spát, můžou vám dělat společnost
pohádkové postavy, kterými je protkané celé číslo červnového Krajánka.

Magdalena a Veronika Müllerovy
z České školy bez hranic ve Frankfurtu nad Mohanem

Příjemné počteníčko vám z Athén přeje
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Pozvánka na MDD

Zdravím vás z Athén
Pohádkové postavy
Pávliani
Smažená zelenina
Jaká je tvoje nejoblíbenější pohádka
nebo pohádková postava?
Křížovky, rébusy, osmisměrky
Večerníčkové domino
Záviš z Falkenštejna
Jan Amos Komenský
Den Italské republiky, Letnice,
Kim Clijstersová, Carl Hagenbeck
Večerníček
Princeznička na bále,
Perníková chaloupka
Hádanky, vtipy, jazykolamy
O Červené karkulce
Hravouka
Jak Fany s Petrou čekali přírůstek
do rodiny
Pohádkové postavy, O Karkulce
Kouzelnická hůlka
Knedlík a Karlštejn
Literární soutěž festivalu Literární
Františkovy lázně a časopisu Krajánek,
ČŠ v Lyonu, ČŠ Milán, ČŠBH Frankfurt,
ČŠBH Brusel, ČŠ Madrid

TÉMA

Jana Schulzová

Bylo, nebylo, byl jednou jeden krajánek. A ten se vydal
s ranečkem buchet na cestu přes sedmero řek, devatero
kopců a dvanáctero lesů.
Šel a šel, až došel k rybníku Brčálu. Kde
se vzal, tu se vzal, z rákosí se vynořil podivný mužík: celý zelený, ze šosu mu
kapalo a na klobouku měl barevné pentle. Představil se jako vodník Brekulík.
Řekl krajánkovi, ať se nebojí, že nestahuje lidi pod vodu a nezavírá dušičky
pod pokličky. Žije tu se svou ženou,
rusalkou Zrzkou, stará se o rybník
a o ryby.

ČESKÁ ŠKOLA MILÁN

V neděli 28. května 2017 jsme v ČŠM slavnostně ukončili letošní školní rok. A jaký byl?

kání. A on to hejkal
Michal. Seskočil a dal
se s krajánkem do řeči. Že prý neděsí,
nechytá ani neškrtí pocestné, jako jeho
předci. Se svou družkou, divoženkou
Růženkou, les hlídá, aby tam nikdo neškodil.
Pak šel krajánek dál. Za lesem, třemi
loukami a třemi potoky uviděl na kopci
hrad. Vydal se k němu požádat o nocleh. Začalo se totiž stmívat a v nedaleké vesnici zvonili klekání. To aby se
všichni vrátili domů a děti se netoulaly
samy venku, aby je neodnesla klekánice
Janice. Krajánek došel k hradu a zaklepal. Otevřel mu rytíř Mojmír Udatný,
který si hlavu nosil v podpaždí. Uvedl
krajánka dál. Pokoj mu připravil s pomoci hradního strašidla Kulíška, které
laskavě zapůjčilo prostěradlo. Po vydatné večeři, kterou uspořádal král Radoslav Spravedlivý s královnou Lidumilou,
princeznou Zlatovláskou a jejím nastávajícím manželem Honzou, se všichni
vydali do hajan. Ze spánku je neprobudila ani Bílá paní Berta, která se procházela po chodbách.

Anna Moscardino, Milán

Od vody bylo pár kroků do lesa Tříkolce. Krajánek s odvahou vstoupil. Tu se
z koruny buku ozvalo halekání a hulá-

Česká škola Milán je silné tepající srdce české krajanské komunity nejen v Miláně a jeho nebližším okolí. Do školy pravidelně dojíždí žáci z mnoha lombardských lokalit (Lecco, Bergamo, Piacenza aj.) i sousedících regionů (Torino, Alessandria). Věnujeme se nejen vlastní
výuce podle vzdělávacího rámce MŠMT, ale také organizujeme spoustu nadstavbových aktivit. Obojí, jak počet žáků, tak počet aktivit, každoročně roste. Struktura školy pokrývá všechny požadavky rodičů – 2 předškolní sekce a 3 školní třídy, školní družina, kterou vytváříme
intenzivní české prostředí i pro ty, kteří chtějí mluvit česky, ale nestojí o studium gramatiky
či vykonávání rozdílových zkoušek.
A v příštím školním roce nás čekají další důležité změny! Sledujte naše webové stránky!
https://www.czassoc-milano.org/česká-škola-milán/
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ŠKOLA U BABIČEK – ČESKÁ ŠKOLA V LYONU

Co nás ještě čeká v lyonské české Škole u babiček?
Tak, děti, školní rok je skoro u konce. Skoro! Nezapomeňte, že se v měsíci červnu setkáme dvakrát, a to 10. a 25. června. Budou to ale netradiční setkání! Na
prvním, 10. června, k nám přijede Docela velké divadlo a v neděli 25. června
se setkáme u babi Lídy u příležitosti ukončení tohoto školního roku.

TÉMA

Druhý den pokračoval krajánek v cestě.
U jeskyně ve skalách se zalekl kouře.
Jen aby nechytil les, strachoval se. Přišel blíž a zjistil, že dým vypouští z nozder svých tří hlav drak. Krajánek se zprvu
bál, ale drak Mrak ho uklidnil, že dávno
princezny ani pocestné nežere, že je vegetarián.

Červená karkulka! Jenže nenesla dobroty babičce, kdepak. S kamarádem vlkem si na paloučku chystali piknik. Přizvali krajánka a užili si pěkný podvečer.
Setmělo se a na nebe vystoupal úplněk.
Krajánek vylezl na borovici, aby se rozhlédl. Na blízké mýtině tancovaly víly
vedené vílou Adélkou. Tančily lehce, že
ani stéblo trávy neohnuly. A z mokřin
na tu podívanou svítily bludičky Julie,
Sofie a Klaudie.

O sedm mílí dál se zas z ničeho nic před
krajánkem zjevil čert Belzebub. Čertisko rohaté, chlupaté, ale milé a hovorné.
Když si popovídali, zmizel čert v sirném
čmoudu a zbyly po něm jen šlápota nohy a otisk kopyta.

Krajánek sledoval víly, když tu zaslechl
z druhého konce lesa nějaké veselí. Zvědavost mu nedala a šel tam. A co neviděl! Lucerničky a strašnou spoustu...
trpaslíků a skřítků! A pak mu to došlo.
Byl 21. červen, Den trpaslíků, kteří slavili svůj svátek. Slavili a slavili a krajánek hned s nimi. A jestli neusnuli únavou, tak tam na mechu a jehličí oslavují
ještě dodnes.

Anna Moscardino, Milán

Na pasece narazil krajánek na chatrč na
muří noze. Vyšplhal k chýši a zaťukal.
Čarodějnice Malvice ho pozvala dál, kde
právě s čarodějem Dobrodějem vařili
jakýsi lektvar podle nového receptu.
Malvice byla vynikající kuchařka a krajánkovi její oběd – zaručeně nezačarovaný a neškodný – moc chutnal.

Jestlipak jste, děti, poznaly, kam se krajánek vypravil? Ano, zamířil do pohádky! A potkal tam mnoho pohádkových
bytostí, které jistě znáte. Schválně,
s kým byste se nejraději potkaly vy?

Odpoledne vedla krajánkova cesta lesem. Mezi vším zeleným se ale něco červenalo. Ani jahoda, ani malina, byla to
36
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KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Hana Katzourakisová

KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Festival Literární Františkovy Lázně ve spolupráci s městem Františkovy Lázně
a časopisem Krajánek vyhlašují literární soutěž pro české děti žijící v zahraničí.

Témata soutěže:
• Co pro mne znamená Česká republika (proč tam rád/a jezdím, na co nebo na koho se těším, co
rád/a v Čechách dělám, bez čeho si návštěvu Čech neumím představit, pohádka o Čechách...)
• Objevuji Františkovy Lázně (proč bych se chtěl/a podívat do Františkových Lázní, kdo je František,
zkoumám Františkovy Lázně a okolí, pohádka o Františkových Lázních, záhada Františkových Lázní...)
Kategorie: A) 7–10 let, B) 11–15 let

Uzávěrka: 15. 10. 2017

Rozsah a forma: Fantazii se meze nekladou, pojetí tématu je volné a záleží čistě na malých autorech.
Práce může mít formu poezie (1 báseň), prózy (půl až jedna strana A4) nebo komiksu (1–4 strany).
Kam zaslat práce: casopiskrajanek@gmail.com, do předmětu uveďte Literarni soutez. V e-mailu
nezapomeňte uvést jméno, věk, adresu v zahraničí, telefon pro komunikaci a komunikační adresu v ČR
pro zaslání cen.

Když se řekne Řecko, každému se asi vybaví moře, pláže,
krásné ostrůvky nebo staré antické chrámy. Málokdo ví, že
Řecko má také nádherné, vysoké a zelené hory. Chcete se tam
se mnou podívat? Pojďte. Nebudete litovat!
Tak, šup, šup, tričko, šortky, sportovní obuv,
do batůžku svačinu a lahev s vodou a jedem!
Vydáme se do hor Oity, konkrétně do vesnice
Pávliani.

Sotva projdete dřevěnou vstupní branou a začnete sestupovat dolů k potoku, přivítá vás hudební most. Připomíná klávesy na klavíru
a jakmile na něj vstoupíte, začne vám sám hrát
klavírní koncert! Za mostem si pak můžete
prohlédnout, jak se dříve pomocí vody mlela
mouka, řezaly dřevěné trámy nebo jak se čistily
koberce.

Leží jen 2,5 hodiny severně od Athén a je to
víska jako z pohádky! Mezi Káto (Dolní) a Áno
(Horní) Pávliani tu v lese, podél potoka, najdete sportovně relaxační stezku, na které vás čeká nejedno překvapení a kde se vydovádí celá
rodina.
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KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro

KRAJÁNEK NA CESTÁCH
Stezka pak pokračuje dál proti proudu bublající říčky. Brzy narazíte na houpací sítě i na houpačky zavěšené na stromech přímo nad hladinou vody. Svou šikovnost a rovnováhu můžete
vyzkoušet při plavbě na voru nebo se můžete
proletět na zavěšeném laně přímo nad poto-

Ještě se vám nechce domů? Pak můžete přespat v jednom z malých penzionů a další den
pokračovat po stezce podél proudu potoka na
opačné straně silnice nebo se vyšplhat třeba až
na Diův trůn.

kem. Pokud si s sebou přinesete míč, je tu i volejbalové hřiště a o kus dál na vás čeká bowling! A to ještě není všechno. Najdete tu i trampolínu, fitness centrum, stolní fotbal, kde ale
fotbalisty budete vy sami, také fotbal pro lenivé
nebo dokonce lázně! A to vše ve stínu stromů
a za veselého švitoření ptáků. Až budete ze všeho toho skotačení unavení, můžete si odpočinout na některém z lehátek nebo se osvěžit
v potoce, pokud se odvážíte. Teplota vody totiž
nikdy nepřesáhne 13 °C! Na vyznačených místech tu najdete i ohniště nebo dokonce gril ve
tvaru prasátka. A pokud vám došly zásoby tekutin, pak vám vodu načepuje čůrající panáček
nebo se můžete napít přímo z potoka. Voda je
tu pitná!

A nezapomeňte se projít uličkami Áno Pávliani. Budete se cítit jako v galerii. Neznámý umělec tu totiž svými výtvory vyzdobil každý kontejner, zdi nebo dveře starých domů, pouliční
lucerny i poštovní schránky!
A vstupné? Žádné! Návštěva Pávliani určitě
stojí za to!

fotografie: Hana Katzourakisová
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PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Anna Karamantzani

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

videopostup na

Τηγανιτές πιπεριές, μελιτζάνες και κολοκύθια
(smažené papriky, lilky a cukety)
I když je teprve jaro, v Řecku už je krásné letní počasí a na trhu je opravdu radost nakupovat. Na výběr je spousta čerstvého sezónního ovoce a zeleniny. Tentokrát jsme sáhli po lilku, malých cuketách
a paprikách, ze kterých si připravíme jednoduchou
a chutnou večeři, kterou s menší pomocí rodičů určitě hravě zvládnete.

Na pruh novinového papíru naneseme lepidlo a postupně jím oblepíme očištěný klacík, který jsme si
předtím přinesli z procházky v parku nebo v lese. Pruhy papíru obtáčíme kolem klacíku postupně vždy
o kousek dál, aby pokryly postupně
celou délku klacíku.

Potom z kartonu vystřihneme
dvě hvězdy (podle velikosti hůlky zvolíme velikost hvězdy, můžeme také vystřihnout jiný tvar).
Tvar hvězdy by měl být symetrický. S pomocí pruhů papíru a lepidla upevníme jednu hvězdu na
konec hůlky.

Pak opět s pomocí pruhů papíru
a lepidla připevníme druhou
hvězdu z druhé strany. Pruhy
papíru s naneseným lepidlem
dobře slepíme obě hvězdy
nejdříve na cípech a pak po celém obvodu.

Hůlku natřeme barvou, která se
nám líbí, a necháme zaschnout.
Nakonec hůlku ozdobíme nalepovacími kamínky, flitry nebo lesklými samolepkami. A můžeme začít
kouzlit! Jaké je vaše oblíbené
kouzlo? Co všechno dokáže vaše
kouzelnická hůlka?

Budeme potřebovat
•
•
•

několik malých cuket,
lilků a paprik
sůl
olej na smažení

Doba přípravy:
40 minut

Náročnost: Střední –
s menší pomocí rodičů
vše hravě zvládnete.
8
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

AEK a Marie Švédová



Zeleninu omyjeme, osušíme a odkrojíme konce, které nejíme. Lilky a cukety
nakrájíme na tenké plátky, papriky
zbavíme semínek.


Jaká je vaše oblíbená pohádková postava? Královna? Rytíř? A co třeba
kouzelník nebo čarodějka? Kouzelníci a kouzelnice jsou jedněmi z nejzajímavějších pohádkových postav. Jsou to silné osobnosti stojící na straně
dobra nebo zla. Ale hlavně − dokážou kouzlit a čarovat! Mnoho mágů používá k provádění kouzel malý nástroj, kouzelnickou hůlku. Výroba kouzelnické hůlky je dobrodružná a zábavná, avšak ta nejlepší zábava přichází, až když je hůlka dokončená a můžeme začít kouzlit!

Aby nám lilky nezhořkly, na čtvrt hodiny je ponoříme do slané vody. Poté
je vyjmeme a osušíme.

Podávat můžeme s čerstvým chlebem.
Výborně se hodí řecké tzatziki, což je také
dobrota velmi rychlá na přípravu. Připomínáme receptík, který už jsme tu měli před
dvěma roky (Krajánek 6/2015). Nastrouhanou okurku zbavenou přebytečné vody
smícháme s hustým řeckým jogurtem,
ochutíme solí, drceným česnekem a olivovým olejem. Vše důkladně promícháme
a můžeme podávat.

Budeme potřebovat
•
•
•
•
•
•
•
•
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klacík
lepidlo
štětec
karton
barvy
nůžky
pruhy papíru nastříhané
z novin
nalepovací kamínky, lesklé
dekorační ozdoby, flitry

Dobrou chuť!
Καλή όρεξη!

fotografie: Anna Karamantzani



Na pánvi rozehřejeme olivový olej
a zeleninu ze všech stran dozlatova
opečeme. Zde se bude určitě hodit
pomoc rodičů, pozor, docela to při
smažení prská. Pak ještě za tepla
podle chuti osolíme.

9

U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

Dědeček Fernando mi před spaním rád vypráví pohádku
O třech prasátkách, ale já mám stejně nejraději Krtečka.

Hurvínek, ten mě vždy rozesměje!
Je to trochu rošťák a neposeda, ale
s dobrým srdcem. Znám ho z televize, ale brzy na něj půjdu s maminkou do divadla.

Milujeme knížky! Nejvíc ty české. Já mám nejradši skřítky Medovníčka a Barvínka, bráška
Tarık Krtečka a malý Yakoubek říkadla a knížky
se zvířátky – pejska a kočičku a Káťu a Škubánka.

Nejradši mám pejska a kočičku. Jak psali psaní
nebo jak myli podlahu a pak se sušili na sluníčku.
V knížce si taky vybarvuji obrázky a to mě baví.

,9

,

Teď čtu vtipnou knížku Krysáci ze smetiště u Vizovic
od Jiřího Žáčka. Hodan, Hubert a Eda jsou každý jiný,
ale nikdy se nehádají.
10
10
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

U KRAJÁNKŮ

Mám rád různé pohádky, které mi čte mamka,
ale hlavně ty kreslené. Třeba Pata a Mata,
Křemílka a Vochomůrku, medvědy od Kolína
a Hurvínka.

Moje oblíbená pohádka je
Natálka a zlobivé štěně od
Lenky Rožnovské. Pohádka
je o štěňátku a já mám
pejsky moc ráda.

Mám rád tučňáka T'choupiho. Jsou
mu taky tři roky a je veselý a rád
všem pomáhá. Dívám se na něj
v televizi, ale mám o něm i knížky.

Mám spoustu knih, ale nejraději mám Macha a Šebestovou.
Také bych chtěla mít kouzelné sluchátko a Jonatána!
Napiš nám, jak pomáháš lidem, kteří to potřebují – zapojuješ se (např. ve škole) do
charitativních projektů (sbírání víček, oblečení, bazary...)? Odpověď s fotografií posílej na e-mail: casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v zářijovém čísle.
30

11
11

VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)
Znáš pohádkové dvojice? Dokážeš správně najít druhou pohádkovou postavu?
1. Jeníček a...
2. Mach a...
3. Maková panenka a motýl...
4. Pat a...
5. ... a kočička
6. ... a Vochomůrka
7. ... a Cipísek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.)
6.

4.

U
8.

NO

9.

MO
5.

2.

HY
7.

HL
12

MÝT

3.

SIS
1.

NE

TO
29

HRÁTKY S ČEŠTINOU

VOLNOČASOVKY

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

Hana Katzourakisová

2.

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)

5.
6.

Znáte pohádky?
Doplníte správně jejich názvy?

1.

3.

4.

1. Šípková...
2. Ferda...
3. O rybáři a zlaté...
4. Malá... víla
5. ... pacholíček
6. Červená...

Vašík Kaçmaz, Istanbul
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

ji Petra do náručí a honem hopsá domů. „Je to
holka,“ usmívá se Fany. „Jé, holkaaaa...“ zklamaně povídá Matýsek. „Jééé, holka!“ Piští nadšeně
ostatní. Černoočko využil povyku a vletěl nepozorovaně do kuchyně. Už mu z toho dlouhého čekání
notně vyhládlo. „O moc lepší než pavouci,“ kouká do lednice. Celou ji vyjedl a s plným břichem se svalil dovnitř. V lednici ale byla zima, proto se
zachumlal do svého pláště.
„Jak se bude jmenovat?“
zeptala se Eliška. „Matylda,
Runhilda, Kristýnka, Artemis,
Karol, Stefi, Zoinka!“ překřikovali se žabáčci. „Eliška!“ volá
i Matýsek. Už i jemu se zdá to
zelené mrně docela roztomilé.
„Eliška,“ usmívají se na sebe
Fany s Petrou. „Po tobě,“ podívají se vílu. Matýsek se ještě
trošku zlobí, že si ho nikdo nevšímá. „Je malá,“ pohladí ho
mamka po zelené šešulce. „Ty
Eliška Skalická
už jsi velký kluk!“ mrkne. Matyáš hned jakoby ještě trochu poporostl. Eliška začne zívat. Je čas ji nakrmit a dát spát. Víla jí zazpívá ukolébavku a už spí. Pak přečte pohádku
i žabáčkům a hupky na kutě.
„Málem bych usnul,“ protáhne se Černoočko. „Co že je tu najednou
takový klid?“ vyletí z ledničky a rovnou do Eliščina pokojíčku.
„Helemese,“ usmál se na mimčo. Pak si ale vzpomněl, že je strašidlo strašidlácký. „Bububu!!!“ postrašil ji na uvítanou. Eliška začala plakat. Jak
otevřela oči, povídá Černoočko překvapeně: „Ty máš černá kukadla jako
já.“ Hlasitý pláč ale všechny probudil. A koho to nevidí nad kolébkou.
„Nezlobte se. Já ji zase uspím. Viděli jste ty oči?“ říká strašidýlko. „Máš
štěstí, že jsem unavený, jinak bych tě...“ „Pojď, jdeme spát,“ odvádí Petra
Fanyho a ostatní zase do postýlek. Eliška letí domů a Černoočko? Černoočko houpal malou rosničku, dokud zase pěkně neusnula.
Pokračování příště
14
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Lenka Kanellia a děti z Českého krajanského spolku v Athénách:
Kristýnka Kanellia, Kristínka Karamatzani, Ariadni Mitsiou, Eliška Skalická,
Matyáš Skalický, Zoe Skandali, Stefania a Karolina Angelopoulou

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jak Fany s Petrou čekali
přírůstek do rodiny
Bylo jaro. Všechno dokola kvetlo a bzučelo.
Ani v domečku žabáka Fanyho to nebylo jinak. Všichni netrpělivě čekali narození malého žabáčka nebo žabičky. „Tak co, už je na
světě?“ přiběhla udýchaná víla. „Ještě ne,“
zamumlali žabáčci. Byla jim dlouhá chvíle
a roupama nevěděli, co dělat. „Zahrajte si
nějakou stolní hru,“ navrhla Petra. „Nám se
nechce,“ řekli sborem Matýsek, Josífek
i Lukáš.
Kristínka Karamatzani
„Nebo na schovávanou,“ mrká spiklenecky Eliška. Však ví, co mají žabáčci nejradši. Ale ani tady nepochodila.
Už je skoro půlnoc a žabáčci se bojí. „A co si přečíst knížku?“ zkouší to
Fany také marně. Žabáčci jsou ospalí a mrzutí, spát ale nechtějí. „Co pohádku v televizi?
Ale výjimečně?“ napadlo Petru. „Tak jo,“ odhopkají tři bráškové na gauč.
Mezitím Černoočko doma vymýšlí, co by
provedl. U Fanyho je rušno a nikdo si mne
určitě ani nevšimne. Možná ho trošku mrzí,
že ho nepozvali. Ale může se jim divit?
„Schovám se do jeskyně u jejich domečku,“
rozhodne se. Bude pozorovat ten rumraj
a nějaká kulišárna ho určitě napadne. Není
odtud ale dobře vidět, a tak se připlíží k domu a nakukuje oknem.
Ani Petře to neutíká. „Půjdu se na chvíli
projít,“ oznámí. „Jejda,“ lekne se Černoočko
a hupne pro jistotu do komína. Žabka se prochází a v tom jí na bříško spadla první kapka
rosy. A malá žabička je na světě. „Vítej!“ bere
Kristínka Karamatzani
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POVĚSTI A LEGENDY

Jitka Lores Zákoucká

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

běhne z pokojíku a vrátí se s nasazenými brýlemi na potápění, ploutvemi a šnorchlem. Celou kapitolu tak prozkoumává
o to intenzivněji.

přírodních zdrojů s lidskou důmyslností
a úctou k přírodě. Unikátním dílem rybníkářů je rožmberská rybniční soustava,
kterou tvoří Zlatá stoka a rybníky
Rožmberk a Svět u Třeboně. Největší
český a zároveň středoevropský rybník
je právě Rožmberk. Domov tu má třeba
kapr, ten se v místních vodách chová od
středověku.

Trochu zeměpisu a historie
neuškodí

Co chystáte nového?
V průběhu jara dodělávám novou kapitolu mobilní aplikace
lesa a pracuji na nové knížce. Nechte se překvapit.

Centrem kraje je středověké a rovněž
i krajské město České Budějovice, jehož
vyvážená architektura mu vysloužila
označení městská památková rezervace.
Město bylo založeno Přemyslem Otakarem II. na soutoku řek Vltavy a Malše.
Dominuje mu čtvercové náměstí s měšťanskými domy, podloubím a barokní
Samsonovou kašnou. Ve městě sídlí pivovar Budvar a tužkárna Koh-i-noor.
Kraj je neodmyslitelně spojený se šlechtickým rodem Rožmberků neboli pánů
z Růže.

Jižní Čechy jsou protkané rybníky, lesními porosty, vrchy, architektonickými
skvosty a malebnými městy. Rovněž
tam najdeme nejstarší český národní
park Šumava se slavným Boubínským
pralesem. Nejstarší stromy, které zde
najdete, jsou staré 300 až 400 let.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ:
Aktivita venku: procházka
v lese a piknik na louce
Místo v přírodě: les a třešňový sad
Lesní zvíře: skoro všechna,
ale ze všeho nejraději mám
myšky

Najdeme tu i chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko, která se nachází ve Třeboňské pánvi a je charakteristická rozsáhlými rašeliništi a rybníky. V Jihočeském kraji pramení také nejdelší a nejvodnatější řeka Vltava. Na jejím horním
toku byla postavena přehradní nádrž
Lipno a na středním toku nádrž Orlík.
Lipno je největší přehradní nádrž s největší vodní plochou na českém území.

Vznik prvních rybníků se v tomto kraji
datuje od vlády Karla IV. Nicméně vodní plochy byly už od 16. století propojeny důmyslnou soustavou. Zásluhu na
tom má Jakub Krčín z Jelčan a Štěpánek Netolický, kteří citlivě spojili sílu

Zámek Hluboká nad Vltavou vznikl jako
královský gotický hrad založený Václa16
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Lenka Kanellia a Kristýnka Kanellia

Hravá prvouka je prvním knižním a autorským dílem Terezy Vostradovské a slaví
ohromné úspěchy! Podle vlastních slov trávila Tereza jako dítě spoustu času venku a ví,
že přírodu je třeba pořádně prozkoumat
a prolézt. Takže zapomeňte na nudné knížky
a prvouku v lavicích. Razíme do přírody
zkoumat na vlastní kůži. Hlavní hrdinkou
a vaší průvodkyní je myška, která miluje
citrónové sušenky. Zkoumat můžete v knize,
na www.hravouka.cz, ale hlavně venku
v přírodě!
První knížka. Proč právě pro děti?
Protože děti rády bádají, ze všeho se radují
a je zábavné pro ně cokoliv vymýšlet. Jsou
to skvělí posluchači, a tak si zaslouží, aby
pro ně vznikaly nové knížky. Ale hlavně taky proto, abych dětem ukázala, že příroda
je krásná a že stojí za to do ní chodit.
Kristýnka: Pro jak velké děti je
určena?
Pro předškoláky a rané školáky a taky pro
všechny děti a jejich rodiče, kteří mají rádi
přírodu bez rozdílu věku.

POVĚSTI A LEGENDY

vem I. ve 13. století, současnou podobu
získal v 19. století. Jedno z nejkrásnějších panských sídel u nás má 120 zámeckých komnat, jež zdobí kolekce obrazů i nábytku. Zámek je známý ozubeným cimbuřím, arkýři, balkony a verandami. Okolo budovy se nachází krásný
anglický park.

a o život. Král tedy nechal Záviše zatknout a vsadit do tmavého vězení. Králem byl následně obviněn, že za svůj
majetek a své hrady nezaplatil královské
koruně. Záviš mu marně vysvětloval, že
to není pravda a jeho vítkovský rod že za
své statky králům zaplatil. Po dva roky
král věznil nebohého Záviše a ten po dva
roky odmítal neprávem vydat své rodinné jmění. Poté královská vojska došla ke
hradu Hluboká, kde byl tehdy purkrabím a správcem Závišův bratr Vítek.
Vojsko žádalo okamžité vydání hradu,
jinak bude královský vězeň ihned popraven. Jak však mohl Vítek přiznat něco, co nebyla pravda, a poškodit tak čest
vítkovského rodu? Odmítl hrad vydat
a věděl, že tím život svého bratra zpečetil. Následně byl svědkem toho, jak jeho
bratru Závišovi mečem setnuli hlavu…

Pověst o Závišovi
z Falkenštejna

Kristýnka: Jak vás napadla zrovna
myška?
Myška je malá, všude se vejde a může tak
skvěle prozkoumávat i ty nejmenší skrýše.
Ráda zkoumá, co by kde nového našla,
ochutnala a zároveň je milá a chytrá. Prostě
skvělý hrdina na výpravy do přírody.

První knížka a rovnou prestižní nominace na cenu Magnesia Litera.
Jak to vnímáte?
Jako fakt velikou radost. Speciálně pak
proto, že je to má první velká knížka a taky
proto, že se tak o ní dozví více rodičů a zvědavých dětí a budou z ní mít třeba radost.

Kromě knížky, existuje ještě něco
jiného?
Existuje také interaktivní a didaktická hra
na mobilní zařízení, která je volně ke stažení. V ní myška ožívá, chodí a leze. Zkoumá
rostliny a živočichy lupou a dozvídá se
o nich informace. Prozatím máme zpracovanou 1. kapitolu, prostředí kolem myščiny
nory.

Která čtenářská pochvala vás nejvíc
potěšila/pobavila?
Jedna maminka mi vyprávěla, že pokaždé,
když se svým synem čtou Hravouku a dostanou se ke kapitole o rybníku, malý vy24

Dvanáctiletý král Václav
II. nastoupil na trůn po
smrti svého otce Přemysla Otakara II. Jeho
šikovným správcem a rádcem se stal vítkovský rytíř Záviš z Falkenštejna. Ten se
dokonce oženil s Václavovou matkou,
královnou Kunhutou, a stal se tak Václavovi nevlastním otcem. Královna
nicméně předčasně zemřela a Záviš
opustil na chvíli královský dvůr. Mezitím se jeho nepřátelé spikli proti němu
a namluvili mladičkému králi, že ho jeho nevlastní otec chce připravit o trůn

Místo, kde byl šlechtic Záviš popraven,
prý po léta plodilo trávu rudou jako
krev. Dnes z příběhu zbylo pouze jméno
Popravní louka pod majestátním zámkem Hluboká.
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble

Tak schválně, školáci! Říkali jste si někdy, když
paní učitelka vysvětlovala nové učivo, proč zrovna stojí před námi, proč nám ukazuje obrázky nebo proč se ve druhé třídě učíme tohle a ve třetí
něco jiného? Tak věřte tomu, že v tom má prsty
jeden filozof, spisovatel a pedagog,
který se narodil před více než pěti sty
lety. Není jím nikdo jiný než Jan
Amos Komenský.

a potom od 1 do 100? A v neposlední řadě zdůrazňoval zásadu trvalosti. Jednoduše řečeno „opakování je matka moudrosti“.
Brzy se o jeho myšlenkách začalo
šuškat po celé Evropě. Pozvánky králů
jiných zemí se mu jen hrnuly a sám Jan
nevěděl, kam dřív skočit. Navštívil například Švédsko nebo Uhry, kde vedl reformu tamního školství.
Protože Komenského nepřátelé nakonec vtrhli i do Polska, nezbývalo mu
nic jiného než přijmout nabídku kamaráda a ukrýt se u něj v Amsterdamu. Tady zase, co mu jen síly stačily, dával na
papír vše, co o světě věděl.
Tak schválně, kdo dával pozor
a dokáže odpovědět na otázku, proč se
Komenskému přezdívá Učitel národů?
A ještě na závěr jeden tip! Kdo by chtěl
vědět, jak ten Jan vlastně vypadal,
koukne se babičce nebo dědovi v Česku
do peněženky!

Jan byl odmalička zvídavým dítětem. Po
studiích na latinském gymnáziu v Přerově se vypravil na vysokou školu do německého Herbornu, pak na skok navštívil Amsterdam, odtud se vydal zpět do
Německa a nakonec se vrátil do Přerova, kde působil jako ředitel latinské školy. A věřte, že tím jeho zahraniční putování teprve začíná. Kvůli nepříznivé náboženské situaci v českých zemích odešel Komenský do polského Lešna, kde si
ve svých knížkách Velká didaktika nebo
Brána jazyků otevřená lámal hlavu nad
tím, jak jen ty děti naučit látku tak, aby
měla hlavu a patu. Zastával například
teorii, že výuka má být názorná. No řekněte sami, co je jednoduššího při učení
se názvů rostlin, než vyjít ven na louku
a popisovat to, co přímo vidíme. Dále
také tvrdil, že výuka má být systematická. Jak by to vypadalo, kdybychom se
nejprve učili počítat od 100 do 1000
18
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

VÝZNAMNÉ DNY

Soňa Klimešová

2. června
se v Itálii slaví
DEN ITALSKÉ REPUBLIKY

Na 4. června
připadají
LETNICE

Itálie slaví vznik národa. V tento den roku
1946 rozhodli Italové v referendu (hlasování), že chtějí mít republiku (stejně jako je
třeba Česká republika). Na oslavu této
události se každoročně konají vojenské
přehlídky u hrobu Neznámého vojína na
náměstí Piazza Venezia v Římě.

Jedná se o křesťanský svátek, který se slaví 50. den po Velikonocích, jsou jejich vyvrcholením a naplněním. Je to pohyblivý
svátek (stejně jako Velikonoce), který
v letošním roce připadl na 4. června. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti“ − tzv. biřmování.

Vašík Kaçmaz, Istanbul

Stefi Aggelopoulou, Athény

Pane vrchní, mám hlad jako vlk. „Lituji, ale Červené
karkulky nevedeme.“

Hádanky: 1. Želva. 2. Kráva. 3. Opice.

Víte, kdo měl v Čechách
první mobilní telefon?
Mach a Šebestová.
Jde Pinocchio po ulici se
svým otcem Geppettem
a natáhne se jak široký tak dlouhý. Gepetto se na svého syna
rozzlobí: „Ty jsi ale dřevo!“
22

8. června 1983
se narodila
KIM CLIJSTERSOVÁ

10. června 1844
se narodil
CARL HAGENBECK

Bývalá belgická tenistka a světová jednička ve dvouhře i čtyřhře, která se na profesionálním okruhu pohybovala v letech
1997–2012. Za svou tenisovou kariéru
vyhrála čtyřicet jedna singlových a jedenáct deblových turnajů. V letech 2005
a 2010 ji Ženská tenisová asociace
vyhlásila Hráčkou
roku
a v roce 2005
se stala
mistry- ní světa v tenisu.
Opakovaně obdržela
cenu
pro nejlepší
belgickou sportovkyni
roku.

Byl to německý zoolog, krotitel zvířat
a ředitel cirkusu. Ve svých 20 letech dostal na starost péči divokých zvířat. Odtud
také jeho nápad přivézt je do Německa,
aby lidé mohli poznat zvířata z jiných zemí
a kontinentů, se kterými se běžně nesetkají. V roce 1902
založil první
zoologický park
přizpůsobený
divokým zvířatům
a jejich potřebám.

Jan Koray Kabataş, Antalya
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

Hudba a zpěv:
Karel Černoch
Text: Pavel Žák

František Hrubín
Špalíček veršů a pohádek

František Hrubín
Špalíček veršů a pohádek

2. Nežli Brouček složí krovky, než by řekl „smím?“,
z televizní obrazovky krokem Rumcajzím
loupežník vykročí, s každým pánem zatočí,
Manku má copatou,
zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska,
bradu má vousatou.
3. Červená se muchomůrka, letí motýlek,
v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek,
zkoumají pravidla, jak se vaří povidla,
vařečkou míchají,
kdopak dřív uteče, než jim hrnec přeteče,
to se nás neptají.

Ada Çelik, Dobruška

4. Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje,
Míček Flíček rozbil okno, nic se neděje,
opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop,
najedou na útes,
všechno zná, všechno ví, všechno zdárně vyřeší
chytrý pes, maxipes Fík.
5. = 1.
použity výtvory dětí z Athén
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