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Rozhovor s paní učitelkou Káťou
1. Pamatujete si, který předmět jste měla na škole nejraději?
Matematiku 😊😊 Měli jsme hodně přísného ale spravedlivého učitele (byl i náš třídní). Hodně nás naučil a
matematice a fyzice opravdu rozuměl. Jestli jste čekali angličtinu, tak tu jsem se na základce neučila. Jelikož jsem
Angličtinu hrou měla ve školce, šla jsem na základní škole na němčinu.

2. Pamatujete si, který předmět, jste měla na škole nejméně ráda?
Tělocvik 😊😊 Sport mi nejde a prostě jsem nikdy neběhala tak rychle, jako ostatní. Ale hrála jsem basket 😊😊

3. Proč jste se rozhodla, že budete učit angličtinu?

Angličtinu jsem šla studovat až když jsem rok žila v Londýně a říkala jsem si, že bych měla nějak využít, že tam
chodím do školy a anglicky se učím. Po návratu jsem tedy šla na vysokou školu na Lektorství angličtiny. To jsem ale
ještě učit nechtěla (jsem právník a chtěla jsem být soudce nebo kriminalista 😊😊). Pak jsme otevřeli Drobečka a já
začala víc učit a nějak mě to nadchlo a teď už si neumím představit, že dělám něco jiného 😊😊

4.

5.

Jakou jste měla práci, než jste se stala paní učitelkou?

Při studiu jsem pracovala v advokátní kanceláři a hned po dostudování angličtiny jsem šla učit. Takže jsem vlastně
celou dobu jen paní učitelka. V Londýně jsem ještě byla chůva a starala se o děti. Ale měla jsem taky spoustu
zajímavých brigád 😊😊 Vyráběla jsem Vitacit (a mohla jsem ho sníst kolik jsem chtěla – takže jsem po dvou dnech
měla rozežraný jazyk od všech těch kyselin), skládala jsem krabičky na Make-up, nafukovala na strojích PET lahve
z polotovarů (to je fakt zajímavé 😊😊) a plnila je granulovaným čajem (A určitě nevíte, že granulovaný čaj se dělá
tak, že v míchačce na beton se točí univerzální granule a někdo na ně jen rozprašovačem stříká tu „chuť“ a barvu).

Jak dlouho už na této škole učíte angličtinu?
No od začátku 😊😊 To je jasný 😊😊 Takže to bude 10 let.

6. Co vás nejvíce baví na vaší práci?

Je to hrozně kreativní práce, při které se dají vymýšlet další a další cesty, jak ostatní přesvědčit, že je
angličtina nádherný a zvučný jazyk. Baví mě vymýšlet úkoly a pomůcky a pak mít radost z toho, jak jste vše splnili a
že se vám to třeba líbilo. Krásné je vidět někoho růst ze školy až po puberťáky a být v kontaktu i po páté třídě. A
mám vždy velkou radost, když si někdo angličtinu zamiluje jako a já a sám na sobě dál pracuje 😊😊

7. Která classroom se vám líbí nejvíce?

To je tedy otázka. Přeci ta moje – anglická. Mám jí udělanou podle svých představ a barev. Ještě by mohla být tak
2x větší, aby se do ní vešly všechny knížky, reading corner, logic games a jiné nádherné věci, na které už místo
nemám.

8. Které roční období máte nejraději?

Léto. Mám ráda teplo a nevadí mi ani extrémní vedro. Raději se potím, než mrznu.

9. Jaký film nebo knížka se vám líbí nejvíc?

Samozřejmě miluji Harryho Pottera. Doteď čtu i fikce, které píší fanoušci. Před Harrym jsem několikrát dokola
četla knihy Thomase Harrise-Mlčení jehňátek, Hannibal (ale to nejsou knihy pro vás 😊😊) Knížky ale miluji obecně –
což jste si určitě všimli. Takže jsem četla všechny Dahly, co máme ve škole v knihovně nebo celou řadu detektivek.
Jo a teda samozřejmě čtu už více než 15 let vše jen anglicky. Beletrii v češtině snad doma ani nemáme (a to máme
stovky knih). A film mám nejraději Love Actually (Láska nebeská). A to víc než Harryho. U Harryho jsem totiž
přesvědčena, že ty knihy se mají číst a prožívat vlastní fantazii, a ne si nechat vše ukázat ve filmu.

10. Máte nějaké šťastné číslo?

To nemám. A ani jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.

11. Máte nějakou nejoblíbenější barvu?
Moje oblíbené barvy zná celá škola 😊😊 Fialová (jako anglická učebna) a červená (jako všechno ovoce, co mi
chutná)
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Povídání o jaru

Jaro je, jak je známo, období rozkvětu. To znamená, že se všechna zvířata a
rostliny probouzí po dlouhé zimě: stromům pučí nové květy, ze kterých možná
bude v létě sladké ovoce, a zvířatům se rodí mláďata.
Letošní jaro oficiálně začíná až 20 března, ale to neznamená, že se příroda
nemůže probouzet už dříve. Končí na konci června a to 21 června.
Na jaře je jeden hodně známý svátek, a to jsou Velikonoce. Velikonoce jsou
pohyblivý svátek, to znamená, že je slavíme každý rok jindy. Letošní rok je
budeme slavit až 4. dubna.
Také jsou jarní prázdniny, které sice nejsou na jaře, ale to nevadí. Na jarní
prázdniny hodně lidí jezdí na hory lyžovat, snowboardovat nebo jen tak. Takže
jsou sjezdovky, vleky a hotely zaplněné. Proto má každý kraj prázdniny jindy.
Plzeňský kraj je má letos až poslední, 8.3. - 14.3.2021.
Na jaře a na konci zimy se k nám vracejí ptáci z teplých krajin. Na chalupách
nebo i v domech proto můžeme vidět například vlaštovčí hnízdo, ve kterém
jsou vajíčka.
Jaro je krásné, zelené a všechno voní. Kvetou květiny a rodí se spousta
nových mláďat.

Optické iluze
Myslíte, že kolečka uprostřed jsou jinak velká
Ne, ne obě jsou stejná.

Která čára je delší?
Žádná, obě jsou stejné.

Oddalte se od počítače. Je paní vlevo pořád naštvaná a
vpravo ne?
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Kolik vidíš černých teček?
Žádné tam nejsou.

Jsou ty šedivé čáry vodorovné?
Ano. Jsou.

7

Omalovánky
Můžete poprosit paní učitelku, aby vám vytiskla tento
obrázek a poté si ho můžete vybarvit.
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Spojovačka
Zde si můžete vytvořit obrázek pomocí čísel.

9

Soutěž pro 1.-2. třídu
Zkus najít v osmisměrce slova nad ní.

petrklíč, hřiště, jaro, sněženka, kraťasy, bazén, míč
plavky, semena, slunce, sport
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Soutěž pro 3.-4. třídu
Najdi v osmisměrce slovo nad ní.

jaro, vajíčka, kuřata, mládě, sněženka, kytky, tráva, slunce,
zajíček, půda, semena, zahrada
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Chia pudink
Co budeme potřebovat
•
•
•
•
•

•
•

250 gramů kokosového mléka
50 gramů chia semínek
Hluboká mísa nebo odměrka
Skleněné nádobky
Něco na ozdobení
(lesní plody)
Lžíce
Potravinářská fólie

Postup:
Nejdříve si vezmeme
odměrku, v ní smícháme
250 g kokosového mléka
s 50 gramy chia semínek
a k tomu můžeme přidat
kousek kokosového tuku, který nám v konzervě zbyde. Tyto
ingredience důkladně promíchejte, pak odměrku přiklopte
potravinářskou fólií. Vše umístěte do lednice a nechte tam
přes noc. Ráno si to vše vyndejte. A teď je čas na zdobení.
Vlastně si můžete pudink zdobit jakkoli. Záleží, jak chcete mít
pudink barevný, podle toho skládejte ingredience do
skleněné nádobky. Třeba začněte s banánem a čokoládou
nebo lesními plody anebo marmeládou, a nakonec zalijte
javorovým sirupem. 😊😊
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Mrkvový koláč
Suroviny:
-těsto:
• 500 g mrkve nastrouhané najemno
• 200 g vlašských ořechů
• 250 g polohrubé mouky
• 180 g cukru
• 100 g rozinek
• 4 vejce
• 250 ml oleje
• 2 lžičky skořice
• 2 lžičky jedlé sody
-krém:
• 200 g Lučiny
• 80 g moučkového cukru
• 1 vanilkový cukr
• 80 g rozehřátého másla
Postup: Těsto: Smícháme dohromady mrkev, ořechy, mouku,
sodu, rozinky, skořici a cukr. Vejce ušleháme do pěny a
postupně k nim přišleháváme olej. Přidáme vejce a olej ke
zbytku a těsto nalijeme do vymazaného pekáče. Troubu
rozehřejeme na 180°C a vaříme 40-50 min.
Krém: smícháme všechny suroviny na krém a potřeme jím
upečený koláč.
Nechte si chutnat!!!!!
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Vtipy

1. ,,Tak co Pepíčku, jaký je váš nový pan učitel?” ptá se maminka.
,,Zbožný.”
,,Zbožný?”
,,Ano, při každé mé odpovědi jen kroutí hlavou a říká: pane bože,
pane bože.”
2.
Tři muži se ucházejí o místo u policie. K pohovoru si pozvou
prvního z nich.
Policista mu dá fotografii staršího muže, kterou si má důkladně
prohlédnout a říct, jakých zajímavých detailů si všiml. Uchazeč
bedlivě přemýšlí a po chvíli odpoví:
„Ten muž má jen jedno ucho.”
Policista ho opraví:
„To je fotka z profilu!”
A vyžene ho.
Zavolají si druhého, který dostane stejnou otázku.
Po chvíli odpoví:
„Ten muž má jen jedno ucho.”
Policista ho opraví:
„To je fotka z profilu!”
A vyžene ho.
Zavolají si třetího a dostane stejnou otázku.
Muž odpoví:
„Ten pán nosí čočky.”
Policista uznale pokývá hlavou a zeptá se:
„A jak jste na to přišel?”
„No, nemůže nosit brýle, když má jen jedno ucho.”

3.

Dva blázni si povídají a jeden z ničeho nic vykřikne:
„My jsme dobrá čtyřka.”
„Kdo?
„No my tři.”
„Kdo my tři?”
„No já s bráchou.” „Ty máš bráchu?” „Ne, proč?”
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HÁDANKY
(ODPOVĚDI NAJDETE NA KONCI ČASOPISU)
Je soudeček, bez obrouček a v němdva druhy vína, a přece se nesmíchají. Co je to? ________________________________________

Přišel k námhost, opravil most. Bez sekery, bez dláta, a přece byl pevný dost. Co je to? ______________________________________

Jestli chceš a jestli nechceš spát, musíš pro něj ráno vstát. Za tu službu dostane tvojí rukou pohlavek. Co je to? _____________

Není to hřeben, zuby má. Zemi listí rozhrabává Co je to? _____________________________________________________________________

Je malý sklep, ve dvou řadách bílé slepice a jeden červený kohoutek. Co je to? ______________________________________________

Stojí paní na střeše, roztahuje prsty. To, co chytí v povětří, do pokoje námpustí. Co je to? ____________________________________

Skáče, skáče do stěny hlavou bouchá, ale nezapláče. Co je to? _______________________________________________________________

Slunce v dešti kreslí most, malýmdětempro radost. Co je to? ________________________________________________________________

Kdo má vepředu dvě oči a na ocasu ještě mnoho další. Co je to? ______________________________________________________________

Vylez na mně, otrhej mně. Jen mně neuraz, příští rok ti dámzas. Co je to? ___________________________________________________

Pancířoví dům, kdo bydlí tu? Žije na břehu i v řece, stejně jako slimák, se sotva vleče. Co je to? ______________________________

Nosí hlavu na stožáru, korunka jí na ní září. Co je to? _________________________________________________________________________

Má dva rohy, čtyři nohy. Na nohách má kopyta, svoje děti mlíkemkrmí, i námz něho často dá. Co je to? _____________________

Koušu, koušu od rána. Rozkousal bych berana. Ty se nerozkousáš, ani za ten celý den, od večera dorána. Co je to? __________

Panáčku můj rozcuchaný, já ti koupímšaty, když v cirkuse pro srandu, rozdáš dětemtrochu smíchu. Co je to? _______________

Vpotůčku žije, pod kámen se zakryje. Místo rukou klepeta, nechytej ho klepne tě. Co je to? __________________________________

Má rezavý kožíšek, ráda leze do výšek. Chcete se s ní kamarádit? Tak jí hoďte oříšek. Co je to? ______________________________

Ošklivý se narodí do vlákna se zabalí. Když pak chvíli vyspí se, nádherný probudí se. Co je to? _______________________________

Malé zvířátko lítá ve vzduchu, není to pták, radar má v uchu. Co je to? _______________________________________________________

Tenké nohy mívá, na komíně spává. Dlouhý zobák klapy, klap, ten je dobrý na lov žab. Co je to? ______________________________

Já jsemletec, nejsempták, vyletímaž nad oblak. Vysoko jak vrtulník, jen provázek musímmít. Co je to? ____________________
Přede, přede mrká, na oběd to má misku mléka. Co je to? ____________________________________________________________________
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Najdi kočku
Najdeš kočku v obrázcích?
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Sněženka
Zkus spočítat všechny tyto obrázky:
v celém časopise. Tento obrázek se nepočítá

Odpovědi k hádankám:
Vajíčko, mráz, budík, hrábě, pusa, anténa, kladivo, duha, ovocný
strom, želva, kráva, žvýkačka, kašpárek, rak, veverka, motýl, netopýr, čáp,
drak, kočka.

Zhodnoťte náš časopis. Kroužkujte dle spokojenosti (0
zakroužkovaných hvězdiček = nejhorší – 5 zakroužkovaných
hvězdiček nejlepších)
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Děkujeme za pozornost
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