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Minecraft .
Co je to vlastně Minecraft?

Minecraft je moje nejoblíbenější počítačová hra. Můžeš si v ní postavit svůj

herní svět podle své fantazie. Celý tento svět se skládá z kostek, které

představují nejrůznější materiály s různorodými vlastnostmi. Když už tě nebude

bavit hrát samotného, zahraj si s ostatními hráči na Minecraft serveru.

Proč mě Minecraft baví?

Kde jsem se Minecraft naučil?

Na kroužku Online programování v Minecraftu.

Pokud máš i ty zájem se Minecraft naučit,

přijď se mě zeptat na bližší informace.

Tob�
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Průvodce světem jídla .
Restaurace U bílého dráčka

Dnes tě zavedu do čínské restaurace na Slovanské ulici. Majitelem je Martin Xia,

který pochází z daleké Číny. V menu můžete najít typická čínská jídla, ale i jídla

přizpůsobená českým zákazníkům.

Objednal jsem si kuřecí maso ve sladkokyselé omáčce s rýží. K tomu jsem si dal

čínský salát. Kombinaci sladké a kyselé chutě mám moc rád. Sladkokyselý je i

salát, takže jídlo výborně doplňuje.

Restauraci ti mohu jen doporučit😊.

Tob�
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recenze příměstských táborů 2021 .
Koloběžkový tábor

Jako každé léto jsem i letos zažil plno příměstských táborů. Nejlepší

z nich byl koloběžkový tábor, který pořádá Slavia VŠ Plzeň.

Za celý tábor (5 dní) jsme ujeli 106,87 km. Navštívili jsme spoustu

míst v okolí Plzně, například rozhlednu Chlum, Černice nebo Koterov.

Ujet tolik kilometrů pro mě byla velká výzva, navíc počasí nám moc

nepřálo a častokrát jsme zmokli. Tábor jsem si přesto moc užil.

Tob�
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rozhovor s pastou onerem .
Školní volno jsem využil k návštěvě ateliéru českého umělce Pasty

Onera. Při té příležitosti jsem se ho zeptal na pár otázek.

Jak ses dostal k malování?

Malování mě vždycky zajímalo a bavilo. Ve 13 letech jsem objevil

graffiti a přes street art jsem se dostal k tomu, co dělám teď.

Kdo je tvůj oblíbený umělec, kterým ses třeba inspiroval?

Nedokážu odpovědět, když uvedu jedno jméno, musel bych jich uvést

dalších třicet, z každého období někoho jiného.

Jaký jsi prodal první obraz a kdy to bylo?

Bylo to v roce 2000, nevím přesně, který obraz to byl, ale hledáme

ho. Možní jsou dva lidé, ale nevím, komu z nich jsem prodal ten první.

Kolik stál nejdražší obraz, který jsi kdy prodal?

Nejdražší stál 750 tisíc korun. Aukční rekord mám 860 tisíc korun.

Jsem třetí nejprodávanější český autor.

Máš, nebo budeš mít v současné době nějakou výstavu?

Nejbližší skupinovou výstavu budeme mít 7. října 2021 v Praze a

sólovou budu mít v červnu 2022 v Praze, v Galerii 1.

Tob�
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Halloween .
Halloween je keltský svátek s historií sahající až do doby před naším

letopočtem. Zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly v Irsku.

Dnešní zvyky Halloweenu jsou např. vydlabávání dýní a koledování. V

roce 1930 začalo být populární nošení kostýmů, koledování pak

kolem roku 1950.

Tradiční znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř,

čarodějnice, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci,

sovy atd.

Typickými barvami Halloweenu jsou oranžová a černá, oranžová

symbolizuje podzim a černá temnotu. V Česku nejde o tradiční

svátek, některé rodiny ale tradice dodržují.

Kvíz

1. Kde se rozvinuly zvyky

dnešního Halloweenu?

2. Co začalo být o Halloweenu

populární v roce 1930?

3. Jaké jsou tradiční barvy

Halloweenu?

4. Jde v Česku o tradiční

svátek?
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soutěž pro 3.-4. třídu .
.
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SOUTĚŽ PRO 1.-2. TŘÍDU .
.

Pokud najdete všechny rozdíly, ukažte je Tobimu nebo Tomovi a

prvních pět z vás dostane odměnu.
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šumava .
Často navštěvuji NP a CHKO Šumava. Dám ti pár tipů, na která místa na Šumavě vyrazit.
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VTIPY .
Omlouvá se zajíc hadovi: „Promiň, že jsem se ti posmíval, že nemáš

nohy.“ Had na to: „Ale, to nic!“

A zajíc: „Tak ruku na to!“

☺

„Pane, váš jezevčík mě kousl do nohy!“ „A co? Chcete snad, aby vás

tak malý pes kousl do oka?“

☺

„Pamatuj si, Pepíčku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen hlupák

nepochybuje.“ „Tati, a jsi si tím jistý?“ „Stoprocentně!“

☺

Potkalo mě štěstí, řeklo „uhni“ a šlo dál.

☺

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: „Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé!

Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí rozbil okno kamenem!“ Hurvínek

si odkašle a povídá: „To nebyl žádný kámen. To byla ta bábovka.“

☺

Učitel se rozčiluje: „Poloviny jsou vždy stejné. Ale větší polovina z

vás to pořád nechápe!“

☺

Víte, proč vlaštovky odlétají na jih?... Protože pěšky je to daleko.

☺
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spojovačka .
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OMALOVÁNKA .
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v příštím vydání .
V příštím vydání se můžeš těšit na:

● triky v Minecraftu

● zavedu tě do indické restaurace

● přečteš si další zajímavý rozhovor

● doporučím ti další příměstský tábor

● zajímavý kvíz

a mnoho dalšího 😊.

Tom � ���i
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