Slovo na úvod
Ahoooj,
vítám vás u dalšího – už u čtvrtého – dílu našeho školního časopisu Listy břízy.
Pevně doufám, že se vám bude časopis líbit a že se u vtipů zasmějete a třeba si
něco ukuchtíte.
ŠéfHedaktor
Šimon Hanák

Úvodem dnešního čísla časopisu přinášíme rozhovor s panem učitelem
Radkem Čechem. Zeptali jsme se:

Jak dlouho jste na této škole?
„22 let.“

Jak dlouho učíte tělocvik?
„22 let.“

C o se Vám nejvíce líbí na této škole?
„Jídelníček.“

Jste rád, že máte letošní páťáky?
„Nesmírně, jsem tak rád, že o víkendech a prázdninách začínám den
pohledem na jejich fotku.“

Jaké máte koníčky?
„Sport, pes Bruno, knížky a hudba skupiny Tři sestry.“

Je na této škole něco, co byste změnil?
„Začátek a konec pracovní doby.“

Jak se Vám ve škole dařilo, když jste byl dítě?
„Výborně, byl jsem velký kamarád s učitelským sborem, často o mně mluvili.“

Kolik zemí jste procestoval?
„Asi 14, ale žádnou pořádně.“

Děkujeme za rozhovor. ES a VMV

Druhý rozhovor jsme udělali s paní učitelkou Danou Gajdičiarovou, a to
během cesty z přírodovědné soutěže v ZOO Ostrava. Jí jsme se zeptali:

Jak dlouho jste na této škole? Jak dlouho učíte?
„Na této škole jsem 8 let a učím už 36 let (na různých školách).“

Jaké sporty děláte?
„Cyklistiku – ráda jezdím na kole.“

Máte nějaké oblíbené místo, kam chodíte, když si chcete odpočinout?
„Mou zahradu, anebo Mariánské Lázně.“

Jaké předměty jste učila?
„Fyziku, chemii, přírodovědu a vlastivědu na 1. stupni.“

Jaké jste znamení?
„Váha.“

Co děláte ve volném čase?
„Ráda čtu a chodím na dlouhé vycházky – minimálně 10 000 kroků

.“

Jaké je Vaše oblíbené jídlo a oblíbená barva?
„Jídlo: svíčková. Barva: fialová.“

Jaké země jste už procestovala? Ve které se Vám nejvíce líbilo a proč?
„Itálii, Bulharsko, Maďarsko, Francii, Polsko, Německo. Nejvíce se mi líbilo
v Maďarsku v termálech.“

Jaké je Vaše oblíbené roční období a oblíbené zvíře?
„Roční období: jaro – vše se probouzí. Zvíře: pes – labrador.“
Děkujeme za rozhovor. ES a VMV

Soutěž o nejvtipnější bublinu
Přinášíme vám vítězné „memy“ z minulého čísla:

Autor: Václav, 5. třída

Autor: Matěj, 9. B třída

Pro tento měsíc jsme vybrali opět dvě fotografie:
 Projektový den ve 4. třídě: Nač asi myslí Martin?
 Mikuláš v 7. třídě: Co říká Daniel, čert, případně oba?

Na vaše odpovědi čekáme v 8. třídě do konce května. Vulgární a jinak
nevhodné texty neuznáváme. Nejlepší odpovědi budou opět odměněny!

Malý jazykový taháček

základní fráze

basic phrases

grundlegende Phrasen

основні фрази

Dobrý den!

Good morning!

Guten Tag!

Доброго дня!

Ahoj!

Hello!

Hallo!

Привіт!

Na shledanou.

Goodbye.

Auf Wiedersehen!

До побачення!

Jak se jmenuješ?

What is your name?

Wie heißt du?

Як тебе звати?

Jmenuji se …

My name is …

Ich heisse …

Мене звати …

Jak se máš?

How are you?

Wie geht es dir?

Як спрaви?

Mám se dobře.

I’m fine.

Mir geht es gut.

У мене все добре.

Promiňte.

Exercise me.

Es tut mir leid.

Вибачте.

Nerozumím.

I don’t understand you.

Ich verstehe nicht.

Я не розумію.

Potřebuji pomoc.

I need help.

Ich brauche Hilfe.

Мені потрібна допомога.

prosím / děkuji

please / thank you

bitte / vielen dank

будь лaска / дякую

ano / ne

yes / no

ja / nein

так / ні

LO a GS

Přečetli jsme za vás

- pro malé čtenáře:

Pekelná třída – Vojtěch Steklač
Příběhy Boříka a jeho kamarádů Mirka, Čendy a Aleše: jak vnímají září, jak si
celý školní rok zpestřují nejrůznějšími vylomeninami, jak se vypořádávají se
šplhounem Bohouškem, jak doma válčí s rodiči, … Vítejte v Pekelné třídě!

- pro starší čtenáře:

Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jana Fischera –
Jaroslav Foglar
Kultovní český komiks v souborném vydání. Legendární dobrodružství
Rychlých šípů, která vás pobaví, poučí a ukážou, na čem v životě záleží nejvíce:
na kamarádství, svornosti, odvaze, empatii a umění poradit si za každé situace.

- pro nejstarší čtenáře:

Tajný deník Adriana Molea – Sue Townsendová
Třináct a tři čtvrtě roku starý muž vypráví příběh rodiny z počátku
osmdesátých let. V deníkových zápisech popisuje nejen domácí trable, ale i
problémy britské společnosti. S nádherným anglickým humorem, ale zároveň
se svérázným klukovským pohledem na lidi a svět.

Stalo se ve škole aneb Pravda, nebo lež?
Ani v tomto čísle vás neochudíme o zaručeně pravdivé i nepravdivé
informace z Březové. Poznáte, co je pravda a co lež? Své domněnky si jako
obvykle můžete ověřit níže.

 V úterý 12. 4. a ve středu 13. 4. se konaly přijímací zkoušky na střední
školy. První úloha z testu byla

a její výsledek byl 7.

 V pátek 1. 4. se naše škola (resp. tým Borci) zúčastnila krajského kola
soutěže Prezentiáda a skončila na úžasném 15. místě v kraji.

 V lednu byla v Březové otevřena nová prodejna potravin a smíšeného
zboží. Od dubna otevírá také e-shop s možností objednávky a dovozu
svačin.

 V pátek 13. 5. 2022 se po více než dvouleté odmlce uskuteční kulturní
pásmo pro rodiče a přátele školy.

Pojďte s námi vařit, smažit, péct…
Velikonoční beránek

Vejce rozmícháme v mléce. Mouku smícháme s kypřícím práškem, solí,
vanilkovým a krupicovým cukrem a citronovou kůrou. Mléko s vejci nalijeme
do sypké směsi, přilijeme olej a utřeme hladké těsto. Těsto nalijeme do tukem
vymazané a moukou vysypané formy.
Vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme asi 40-50 minut. Dobu
pečení si každý přizpůsobí podle pečení trouby.
Upečeného beránka vyndáme z trouby a necháme formu vychladnout.
Teprve potom beránka vyklopíme a potřeme čokoládou nebo citronovou
polevou či jen pocukrujeme. Na krk uvážeme beránkovi mašli.
TŠ a LT

„Tati, jaké je to mít perfektního syna?“
„Nevím, zeptej se dědy.“

Hádanka na závěr – Kolik zvířat vidíte na obrázku?

Našli jste jich všech 12? A teď – dokážete najít všech 8 zvířat?

