Emoji

Editorial
Ahoj, to jsme zase my Emoji, zdravíme vás. Tohle je naše 3. vydání tohoto
časopisu. V tomto časopise vám napíšeme, jak jsme všichni prožívali domácí
karanténu a také vám dáme rady, jak se příště při karanténě zabavit. Napíšeme
vám také něco o Velikonocích. :)

Jak jsme prožily
karanténu
Kačka
Byla to nuda sedět doma a dělat úkoly, ale musíme být rádi, že máme spoustu
technologií a mohli jsme se vidět aspoň přes mobily.
Výhoda ale byla, že jsme se aspoň mohli pořádně vidět s rodinou a mohli jsme
hrát deskové hry. Také mě bavilo, že jsme s rodinou plnili challenge a byla to
velká sranda např. jsme se měli naučit nějakou sestavu, natočit to a poslat to
trenérům. Protože moje mamka je také trenér, natáčeli jsme i její challenge a
pomáhali jsme jí to vyhodnotit. Naštěstí jsme mohli chodit ven a tak jsme toho
využívali.

Klárka
Sice to byla nuda učit se doma, ale dalo se to zvládnout.
Bez kamarádů a učitelky se mi to dělá o hodně hůř.
Příště až bude zase karanténa (jestli teda bude), ten kdo má nějakou
elektroniku, můžete si psát nebo volat, využijte ji!

Áňa
Já prožívám karanténu na vesnici, každý si tady ušil roužku sám. Bydlím u
babičky a dědy. Byli jsme se podívat u koní a hrajeme deskové hry. Skoro každý
den jezdíme hrát badminton, jezdíme na kole nebo na koloběžce. Jsem ráda, že
máme hodiny přes skype, protože se můžu vidět s kamarády a i s paní učitelkou.

Aliska
Každý den dělám to stejné. Chodím na procházky a hraji na tabletu hry.
Samozřejmě se i učím.

Zábavné filmy
Aladin

Angry Birds 1

Dumbo

Jak vycvičit draka 3

Angry Birds 2
Ledové království 1

Coco
Ledové království 2

Lví král

Paddington 1

Úžasňákovi 1

Úžasňákovi 2

Paddington 2
Velká šestka

Toy story 4

Vzhůru do oblak

Velikonoce
( Velikonoce už sice byly, ale chtěly jsme vám o nich něco napsat.)
Velikonoce se slaví tento rok 12. dubna 2020. Jedná se o pohyblivý křesťanský
svátek. Velikonoce se slaví nejen v České republice, ale i na Slovensku,
Maďarsku, Polsku, Rusku, Itálii, Německu, Bulharsku v Mexiku a spoustu dalších
státech. Přesto se můžou Velikonoce slavit jinak než u nás v České republice.
V Rusku oslavují pravoslavné Velikonoce podle starého juliánského kalendáře,
tedy všechny církevní svátky se slaví se zpožděním. Rusové si nechávají v kostele
požehnat vajíčka a pak je vařená konzumují k velikonočnímu obědu. K tomu pečou
ruské kuliči - neozdobený chléb politý sněhem z bílků. Veselé a radostné svátky
jara mají i zde řadu tradic a obyčejů – tradiční barvení a zdobení vajíček, které
si přátelé darují na důkaz vzkříšení a třikrát se políbí na tvář.
V Bulharsku se podle tradice barví vajíčka na červeno a peče se Velikonoční
chléb. Pár dní před Velikonocemi posílají křesťanské rodiny bochník chleba a
červená vejce svým tureckým přátelům, ale také příbuzným, kteří tento dar
považují za čest. Posel, který dar doručuje je obvykle obdarován menší peněžní
částkou jako poděkování. O Velikonocích je v Bulharsku také zvykem ťukání
vařených vajíček jedno o druhé. Lidé postupně mezi sebou bouchají o sebe
vajíčka, z nichž jedno pukne pod nárazem toho druhého. Komu zůstane
neprasknuté vajíčko, ten bude mít šťastný rok.
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže
mnoho amerických rodin mimo návštěvy kostela se schází kolem zdobení
velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle dětských
pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a
poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč
by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd.
Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je
například Hercule Poirot nebo další příběhy od Agathy Christie. Také noviny

otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem.
Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají
potištěny příběhy s vraždami.
Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně pečen v několika různých
velikostech, pro každého člena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je
zdobená různými ornamenty – osmiramennými kříži, věnci, květinami a ptáčky z
téhož těsta. I tímto se liší od ruské kuliči – neozdobeného chleba politého
sněhem z bílků. Pro pečení paschy se používají speciálně vytvořené keramické
formy, v mnoha domácnostech se využívají i různě široké hrnce. Paschu pečeme v
pecích na Velký pátek.



Vtipy
„Pepíčku, skloňuj slovo chléb
„Kdo, co? - Chléb."
„S kým, s čím? - Se salámem."
„Komu, čemu? - Mně."
"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?"
"Protože jedna paní ztratila tisícikorunu."
"A tys jí pomáhal hledat, viď?"
"Ne, stál jsem na bankovce a čekal, až odejde."
Přijde Pepíček do lékárny a říká: "Máte něco proti bolesti?"
"A co tě bolí?"
"Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení."
Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: "Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať si
stoupne."
Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví.
Paní učitelka se ho ptá: "Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?"
Pepíček: "To ne, ale je mi trapný vás nechat stát samotnou!"
Pepíček nechce jíst. Matka ho přemlouvá:"Miláčku, budeme si hrát na tramvaj.
Ty budeš tramvaj a lžička s polévku nastupující lidé."
Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když už je talíř skoro prázdný, volá:
"Konečná, všichni vystupovat!"
Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: "Kdopak mi řekne, co to
je?"
Přihlásí se Pepíček: "Prosím, je to zadek."
Učitelka nejdřív zrudla pak s brekem utekla ze třídy.
Za chvíli vešel do třídy rozzlobený pan ředitel a postaví se před tabuli a povídá:
"Může mi někdo vysvětlit, proč jste rozplakali paní učitelku?"
"A kdo sem sakra nakreslil ten zadek?!"

Soutěž
Své odpovědi předejte své paní učitelce
a odměny vám zase předá vaše paní učitelka.

1. třída
1. nakreslete obrázek některého z filmů, který se vám nejvíce bude líbit, a my
pak vybereme, které se nám budou nejvíce líbit.

2. třída
1. Co se děje v Norsku během Velikonoc?
2. Co dělají v Anglii o Velikonocích?

3. třída
1. Napište, co znamená slovo challenge.
2. Kdy se tento rok slavily Velikonoce?
3. Napište alespoň 5 států, ve kterých se slaví Velikonoce.

4. třída
1. Napište, jak se řekne anglicky “veselé Velikonoce”.
2. Napište, co znamená slovo challenge.
3. Napište, kdy se tento rok slaví Velikonoce.
4. Napište alespoň 5 států, ve kterých se slaví Velikonoce.

Tak se snažte!


