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Ahoj, já jsem Veronika M.
Ráda sportuji, třeba lyžuji, jezdím na snowboardu,
na kole, no prostě sportuji. Mám ráda koně a
kočky. Většinu času trávím se svou rodinou
na Šumavě. Doma máme 6 zvířat: kočku,
psa, dvě suchozemské želvy a dvě vodní želvy.

Ahoj, já jsem Izzy.

Mám ráda fretky a kočky.
Moji rodiče jsou z Anglie a z Holandska,
ale já jsem se narodila v Česku.
Docela divné, že?

Mám ráda plavání a hru na piano.

Ahoj, já jsem Verča S.
Baví mě volejbal.
Hraji na housle 🎻 a na klavír 🎹.
Mám ráda tučňáky, delfíny a psy.
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Ahoj, já jsem Vojta.
Co se týče zvířat, tak mám rád téměř všechna,
ale moje nejoblíbenější jsou asi želvy a delfíni.
Hraji na flétnu, rád lyžuji a bruslím.
Chodím do skauta.

______________________________________________________

Halloween

Skoro všichni víme, že Halloween se slaví 31. října. Ale víte jak vznikl?
Počátky Halloweenu sahají do starověkého keltského svátku Samhain
[sow-in], kdy skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy, temnější
části roku.

Mezi symboly Halloweenu patří dýně, čarodějnice, kočky, kostýmy, masky a
strašidelná výzdoba. Název Halloween je zkratkou spojení All Hallows Eve,
kterým se ve staroangličtině označoval předvečer dne všech svatých. Lidé si v
tento den připomínají své zesnulé předky. První zmínky o svátku sahají
přibližně do roku 1745. Jméno se v průběhu let komolilo, až vznikl Halloween.
Teď se budeme zabývat tradicemi, zvyky a hrami.
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Trick-or-treating

Trick-or-treating je nejznámější tradice Halloweenu. Děti v kostýmech obchází
sousedy, zpívají koledy a za to získávají bonbony a sladkosti. Někdy ale
dostanou úplně něco jiného, třeba i špenát. Pokud majitel domu neotevře
dveře, provedou drobnou lumpárnu. Koledovat se vždy chodí po setmění.

Hororové historky

Hororové historky a strašidelné příběhy si mezi sebou vypráví starší děti. Čím
děsivější, tím lepší. Mnoho seriálů vysílá v halloweenském týdnu speciální
čarodějnické díly.

Halloweenský průvod

Halloweenský průvod se pořádá ve větších
městech. Děti v něm soupeří o nejoriginálnější
a nejstrašidelnější masku. Nejznámější je
newyorský The Village Halloween Parade.

Zajímavosti

Víte, že v Mexiku se Halloween jmenuje Día de las Brujas?
Další zajímavost je, že se Halloween jako první slavil v Irsku.
V USA je oranžová dýně známá jako Jack-o' -lantern nebo Jack o'lantern.

Jste docela překvapení, že?
No, myslím si, že si zasloužíte odměnu.

Tak tady ji máte. :-)
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Recept na vanilkové muffiny

Suroviny:

250g hladké mouky
152 g krystalového cukru
4 čajové lžičky prášku do pečiva
8 lžic rozpuštěného másla
špetka soli
2 šálky mléka
2 vejce
1 lžíce vanilkového extraktu

Postup:

Klasicky předehřejeme troubu na 190 stupňů. Připravíme formy na muffiny a
těsto. V jedné misce smícháme mouku, cukr, sůl a prášek do pečiva. V druhé
misce vyšleháme mléko, vejce, vanilku a rozpuštěné máslo. Obě hmoty
důkladně smícháme. Formy naplníme těstem a vložíme do trouby. Pečeme 25
minut při teplotě 190 stupňů.
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Recept na halloweenské sušenky

350g polohrubé mouky
150g moučkového cukru
130g másla
2ks vejce
½ vanilkového cukru

Postup

Všechny suroviny smícháme dohromady, uděláme těsto a 1-2 hodiny jej

necháme odpočinout v lednici.

Po vytažení z lednice vykrojíme vhodné tvary a velikosti.

Pečeme při 190°C asi 10-12 minut. Zbytek je na vás.

Ozdobte si to nějak halloweensky.
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Tipy na výlety

1. ZOO Zlín a zámek Lešná
Přijďte si vychutnat strašidelnou procházku areálem ZOO! Čekají na vás
čarodějnice, duchové, kostlivci, pavouci a také originální dýňová aranžmá.

Kdy: 30.10.-31.10. ve 20:00
Kde: ZOO Zlín a zámek Lešná

2. zámek Horní Libchava
Letos se připravuje na zámku Horní Libchava akce Strašidla na zámku. Lze
očekávat prohlídky zámku s tajemnou postavou a lehce děsivá pohádka pro
děti. A to nejděsivější a nejvíc vzrušující na konec – v 19:00 obvykle začínají
hrůzostrašné prohlídky sklepení. Tyto prohlídky jsou vždy hezky
odstupňované. Na začátek mohou přijít i menší děti, ale s pokračováním noci
budou strašidla sílit, takže ke konci smí vstoupit jen ti nejvíc otrlí a odvážní.
Postupně se totiž dospěje až k prohlídkám, ze kterých budou mít i rodiče
noční můry.

Kdy: 30. října 2021 13:00 - 22:00
Kde: zámek Horní Libchava

3. Čerchov

Tato hora s nadmořskou výškou 1042m je nejvyšším bodem okresu
Domažlice. Na vrcholu stojí tzv. Kurzová věž s výškou 24m.

https://www.kudyznudy.cz/akce/halloween-v-zoo-zlin
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Soutěž pro 1. - 2. třídu: Pomoz se duchovi dostat k bonbónu.

Výsledek ukažte Vojtovi.

BLUDIŠTĚ
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Soutěž pro 3. - 4. třídu: Doplň křížovku.

S výsledky choďte za Verčou S.

1. Mají to čarodějnice a čarodějové a kouzlí tím.
2. Je to zvíře, které má osm nohou.
3. Když je halloweenský průvod, tak máme v ruce…,který svítí.
4. Anglicky kostlivec.
5. Anglicky duch.
6. Anglicky čarodějnice.
7. Je to savec, který ve dne spí. A spí hlavou dolů.
8. Anglicky sladkosti.
9. Je to zelenina a na Halloween se to dlabe.

TAJENKA: 31. října je _____________________.
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Vtipy

Policajt hází do kopřiv papíry.
Přijde k němu druhý a říká:
„Proč házíš ty papíry do kopřiv?“
„To víš, velitel mi nařídil, abych ty tajné dokumenty spálil.“

„Dobrý den, nezlobte se, hledám tady vlakové nádraží.“
„Dobrý den, nezlobím se, hledejte.“

Jak jezdí normální člověk výtahem do třináctého patra? No přece zmáčkne
13.
A jak jezdí do třináctky programátor? Zmáčkne 1, pak 3 a zuřivě hledá enter.

Paní učitelka: „Tak jste se dozvěděli, že se těleso při zahřívání roztahuje a při
ochlazování smršťuje. Uvedete mi nějaký příklad?“
Marek se hlásí.
Paní učitelka: „Ano, Marku?“
Marek: „Prázdniny. Letní jsou dva měsíce a zimní jenom týden!“

Lenka sedí v lavici s Tomášem a ptá se ho, proč se dnes celý den tak raduje:
,,Dnes mám jít k zubaři.”
,,No a to je zvláštní důvod pro radost?” ptá se Lenka.
,,Ale není, on má dnes dovolenou.”

Babička vysvětluje Pepíčkovi:
,,Neříká se co, ale prosím.”
O pět minut později přijde Pepíček k babičce s tímto dotazem:
,,Prosím děláš, babi?”

Hurvínek:,, Ahoj taťuldo, mně nejde nastartovat počítač.”
Spejbl:,,Tak řekni, Sezname, otevři se.”
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SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
Soutěž pro všechny: prolistuj si časopis znovu a hledejte tyto duchy.
Spočítejte je a přijďte nám říct výsledek. Já se nepočítám.
(Pozor! Jsem průhledný.) Výsledek přijďte říct Izzy.


