Číslo: 1

EDITORIAL
V téhle skupině jsou:
Linda, Vanda, Mája,
Emma a Kája.
Náš časopis se
jmenuje Bonjour,
protože tvoříme
časopis na téma
Francie.
Snad se vám bude
náš časopis líbit.

Francie je stát, jehož většina území se nachází v západní
Evropě. Francouzskou republiku tvoří i tzv. Zámořská Francie,
která
zahrnuje
území v Karibiku,
Severní a Jižní
Americe,
v Indickém oceánu
a Oceánii.
Francouzi
metropolitní
Francii kvůli jejímu
geografickému
tvaru často
přezdívají
L'Hexagone.

Rubrika rozhovor

PANÍ ŘEDITELKA
1. Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Moje oblíbené zvíře je želva.
2. Jaká je vaše oblíbená barva?
Moje oblíbená barva jemodrá.
3. Jaké je vaše šťastné číslo?
Moje šťastné číslo je 7.
4. Jaké je vaše oblíbené jídlo slané/sladké?
Moje oblíbené slané jídlo je kuře na různé způsoby.
A sladké jídlo jsou jahodové knedlíky.
5. Co se vám líbí/nelíbí na naší škole?
Líbí se mi tady šikovné děti a šikovné paní učitelky.
A také bych chtěla lepší zahradu.
6. Co byste přála škole?
Aby se ve škole dětem líbilo a i paní učitelkám.
7. Co ráda děláte ve svém volném čase?
Ráda si čtu knížky, chodím do divadla a poslouchám hudbu.
8. Jste spokojená se školními pomůckami?
Ano, je jich hodně.
9. Jste ráda, že jste paní ředitelkou nebo byste chtěla být paní učitelkou?
Někdy jsem ráda, že jsem ředitelkou, ale někdy zase ne.
10. Co nejradši učíte a co jste měla nejradši za hodinu, když jste byla malá?
Tak nejraději učím český jazyk a když jsem byla malá, tak jsem taky měla
nejraději český jazyk.

Rubrika Novinky z domova
SRNČE
K záchraně srnčete uvízlého v požární nádrži vyjížděli 11. 9. hasiči ze stanice Nýřany
kolem osmé hodiny ráno. Srnče spadlo do požární nádrže v zemědělském areálu na okraji
Nýřan a hasiči pro něj museli slézt po žebříku. Poté, co bylo zvíře vytaženo, jej hasiči
vypustili do volné přírody.

KLÍŠŤATA
Stovky nálezů klíšťat, a to včetně exotických, zaznamenali vědci z Veterinární a
farmaceutické univerzity (VFU) v Brně, České zemědělské univerzity v Praze či
Akademie věd. Pomohl jim projekt Najdi pijáka, který měl původně mapovat šíření pijáka
lužního v ČR. Podle brněnské školy se ale projekt rozšířil také právě na sledování
exotických klíšťat rodu Hyalomma, která pocházejí z jižní Evropy i ze subsaharské
Afriky.

TRAMVAJSRAZILA 18 LETOU DÍVKU
Na místě se ukázalo, že dívka měla dle svědků 11. 9. vstoupit přímo před přijíždějící
tramvaj číslo dvě jedoucí směrem z centra. Vůz ji srazil a odhodil na opačný tramvajový
pás. Dle záchranné služby utrpěla dívka narozená v roce 2001 naštěstí pouze lehké
zranění hlavy a byla transportována do Fakultní nemocnice Plzeň.

Rubrika sport
ZINÉDINE ZIDANE
je bývalý francouzský fotbalový záložník
a reprezentant alžírského původu, později
fotbalový trenér. Všeobecně je považován
za jednoho z nejlepších fotbalistů
historie, s francouzským národním týmem
je mistrem světa i Evropy. Pelé ho roku
2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících
fotbalistů.

EARVIN NGAPETH
nebo též N’Gapeth je francouzský volejbalový univezál, hráč ruského
klubu Zenit Kazaň a francouzské volejbalové reprezentace. Volejbalisty
jsou také jeho otec Éric N'Gapeth, rodák z Kamerunu a mladší bratr Swan
N'Gapeth.

ALIZÉ CORNETOVÁ
je francouzská profesionální tenistka a vítězka juniorské dvouhry na
French Open 2007. Ve své dosavadní kariéře vyhrála na okruhu WTA
Tour šest singlových a tři deblové turnaje. V rámci okruhu ITF získala
po třech titulech ve dvouhře i ve čtyřhře.

TOUR DE FRANCE
Tour de France je etapový závod
profesionálních cyklistů, pořádaný od
roku 1903 ve Francii a končící v
Paříži, jeho trasa však může vést i
dalšími zeměmi. Jezdí se každoročně
v červenci, přerušení si vynutila
pouze první a druhá světová válka.

Rubrika móda

Coco Chanel
Známá francouzská módní návrhářka - ikona módy. Narodila se v roce 1883 a
zemřela v Paříži v roce 1971. Považuje se za průkopnici v oblasti oblékání moderní
ženy.

Známé výroky Coco Chanel
●
●
●
●

Není ošklivých žen; jsou jen ženy, které se neumějí udělat krásnými.
Můj život se mi nelíbil, tak jsem si vymyslela jiný.
Ženy, které nenosí parfém, nemají budoucnost.
Móda zmizí, styl zůstane.

Rubrika
město lásky a módy
“Paříž - město lásky a neskutečné romantiky”
 PAŘÍŽ - MĚSTO ZAMILOVANÝCH

Ne náhodou září Paříž na vrcholku celosvětového žebříčku
návštěvnosti měst. Vy jste ještě krásku nad Seinou nepoznali?
Dechberoucí Eiffelova věž, romantické procházky v úzkých
uličkách, most se zámky lásky a další zamilovaná místa… Jó,
romantici tu mají pré!

PAŘÍŽ MĚSTO MÓDY
Ve městě umění je kultura na každém kroku. Kromě obchodů s
oblečením a designem jsou po celém centru města prodejní
umělecké galerie. Takže si můžete koupit něco krásného na
sebe i do vašeho domova. Nejluxusnější značky najdete na
bulváru Champs Elysees, v Avenue Montaigne a v Rue de Sèvres.
Právě tam si můžete nezávazně vyzkoušet boty od Chanel nebo
šaty od Valentina. Pokud dáváte přednost obchodům pod jednou
střechou, vydejte se do nákupních galerií LaFayette,
Samaritaine nebo Printemps - je v nich úplně vše od butiků přes
restaurace až po kavárny. Pokud vás láká exotické zboží, tak se
z typicky francouzských míst můžete přesunout jen pár stanic
metrem do indické nebo afriky.

RECEPT NA FRANCOUZSKÉ CROISSANTY
Těsto:
● 500 g hrubá mouka + k posypání
● 1,5 lžička sůl
● 50 g cukr
● 14 g sušené droždí
● 300 g máslo změklé
● 1 ks rozšlehané vejce
● olej na pomazání
1. Smíchejte mouku, sůl a cukr. Odměřte 300 ml studené vody, přidejte sušené droždí a
smíchejte. Hněťte 10 minut. Poté vytvarujte z těsta bochánek a vložte do lehce
naolejované mísy, zakryjte potravinářskou fólií a nechte minimálně 2 hodiny v lednici
chladit.
2. Mezi dvěma pečícími papíry si pomocí válečku na těsto z kostky másla vyválejte
obdélníkovou placku o rozměrech 20 x 15 cm. Máslo nemusí být úplně změklé. Váleček
použijte spíš na tlučení a mačkání másla než rozvalování. Vychlazené připravené těsto si
přeneste na vál a vyválejte do obdélníku o rozměrech 40 x 20 cm. Do jeho středu
umístěte obdélníkovou placku z másla.
3. Překlopte jednu stranu těsta nahoru, aby zakrývala polovinu máslové placky. Druhou
stranu těsta překlopte přes máslo stejným způsobem tak, aby se obě strany těsta
setkaly ve středu másla. Těsto přeložte na polovinu, aby se místo, kde se konce těsta
setkávají, staly pomyslným švem. Omotejte potravinovou fólii a nechte 30 minut
vychladit v lednici.
4. Zopakujte tento postup ještě 2 x bez přidání dalšího másla a poté nechte vychladit v
lednici přes noc.
5. Následující den vyndejte těsto na hladký povrch a vyválejte do velkého obdélníku o
rozměrech 60 x 30 cm. Použijte ostrý nůž nebo řezačku na pizzu a těsto rozřízněte
podélně na 2 dlouhé pruhy. Každý z nich pak nakrájejte na 6 nebo 7 trojúhelníků se
dvěma stejnými stranami.
6. Každý z trojúhelníků chyťte za dva rohy u základny, a jemně ho za ně protáhněte a
rozšiřte. Pak můžete začít zavinovat tvar croissantu od základny každého trojúhelníku a
dbejte na to, aby nedošlo k roztržení těsta. Nakonec se ujistěte se, že špička každého
trojúhelníku skončí zastrčená pod croissantem, aby vám držely croissanty tvar při
pečení se nerozjely. Chcete-li croissanty naplnit, dejte náplň k základně trojúhelníku
předtím, než začnete rolovat.
7. Máte-li "rohlíčky" zavinuté, ohněte jejich konce směrem
dovnitř, aby vznikly ty opravdové croissanty a pak přeneste
na plech vyložený pečícím papírem. Zakryjte lehce
naolejovanou potravinovou fólií a nechte ještě kynout po dobu
zhruba 2 hodin, aby se jejich objem zdvojnásobil.
8. Předehřejte troubu na 180 °C. Smíchejte rozšlehané vejce
se špetkou soli a croissanty jím potřete. Pečte přibližně
15-18 minut dozlatova a nechte vychladnout na pečící mřížce.

VTIPY
Tři slepičky
Jednou se tři slepičky rozhodly, že si zahrají na schovávanou.
Jedna pikala a ostatní se schovávaly. Jedna se schovala do kurníku a
druhá se schovala do šopy. Třetí slepička je šla hledat, ale najednou
zakopla a vykřikla: „Kurník šopa!” a dvě slepičky řekly: „To neplatí, ty ses dívala!”☺
Želva
Ve zverimexu: ,,Mohl bych si prohlédnout tu stepující želvu prosím?’’
,,A kde ji vidíte?!’’
,,Tam v prostředním teráriu! “
,, No nazdar, zapomněl jsem vypnout ohřívání písku!’’
Kdo je hloupí?
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 tu nechat stát samotnou."
Pepíček a dědeček
Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na zvonek.
A tak se ho zeptá: "Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku?"
Pepíček na to: "Tak jo." Dědeček zazvonil a Pepíček zakřičí: "A teď zdrháme dědo."
Turista
"Prosím vás, stihnu vlak ve 14:30, když půjdu přes vaše pole?" ptá se turista.
"Ano, a když potkáte mého býka, tak stihnete i ten ve 14:00."
Blondýna
Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé: "Když uhádneš, kolik mám laků na nehty,
tak ti oba dva dám." Druhá odpoví: "Tak jo. Pět?"
Blondýna
Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film.
Brunetka povídá: “Hele, vsadíme se jo? Já sázím, že ten chlap skočí.”
Blondýnka: “Tak jo, já sázím, že neskočí.” Daly 100 Kč na stůl a ten chlap skočil.
Jenže brunetka řekne: “Hele, já ten film už viděla a věděla jsem to.”
A blondýnka nato: “No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem, že podruhý už neskočí!”
Blondýna
Vrátí se muž ze služební cesty a vidí svou ženu blondýnku sedět na židli a po kolena má
samou strouhanku. Blondýna ale stále dál strouhá další a další rohlíky.
Tak se jí zeptá: "Proboha, co to tady vyvádíš?". Blondýna odpoví: "Chtěla jsem ti na
přivítanou udělat řízky a recept v kuchařce začíná: Strouhej tři dny staré rohlíky.”

Rubrika soutěž
KŘÍŽOVKA PRO 1. - 2. TŘÍDU
Připravili jsme si pro vás soutěž křížovku. Vaším úkolem je
poznat, co je na obrázku. Tmavě vyznačená pole dávají společně
tajenku. Tajenku napíšete a odnesete jí Vandě do páté třídy. Pokud
tajenku přinesete jako 1., 2., a nebo 3., dostanete speciální cenu.
Snad se vám křížovka bude líbit.

OSMISMĚRKA PRO 3. - 4. TŘÍDU
Připravili jsme si pro vás osmisměrku, není úplně lehká. Když se
budeš pořádně snažit a budeš rychlý, dostaneš i hezké ceny☺.
Tak se snaž!

