únor-květen
2020
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Slovo šéfredaktora
Šéfredaktor Maty
Milí čtenáři, pro toto číslo
jsme v redakci zvolili
téma Finsko. Je to
zajímavá země a je prima
se o ní něco dozvědět. Ale
nebojte se,
hlavní náplní nebude
jenom Finsko, ale připravili
jsme si pro vás i články ze
světa zvířat, jídla, filmů,
aut a mnoho dalších
zajímavých článků.
Doufáme, že se vám číslo
bude líbit.
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Fany a pes
Maty
Dne 19. 12. 2019 se 6. a 7.
třída zúčastnily promítání
FANY

A

PES.

odehrával

v

Film

se

Německé

socialistické republice
v roce 1989. Fany, jakož
hlavní postava, dostane
psa na prázdniny od své nejlepší kamarádky Sofi, která jede na prázdniny do Maďarska. Sofi
z Maďarska uteče do Německé demokratické republiky a Fany se rozhodne jí ho vrátit. ZA MĚ
JE TO SUPER FILM URČITĚ DOPORUČUJI:-)

V síti
Julča
3

herečky,

3

pokojíčky,

10

dní

a

2458

potenciálních sexuálních predátorů. Radikální
experiment otevírá tabuizované téma zneužívání
dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými
rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém
přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek
online. Ve věrných kopiích dětských pokojů
chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně
vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů
požaduje sex přes webkameru, posílá fotky
svých penisů a odkazy na porno. Děti jsou
dokonce vystaveny vydírání. Dokumentární film
Víta Klusáka a Barbory Chalupové.

JDEME TAM TAKY (MOŽNÁ, ale asi až na podzim...)
25. května se 6. a 7. ročník chystal jít na film V síti na cenzurovanou verzi, kde bude i přednáška
od samotných hereček a Víta Klusáka s Barborou Chalupovou Bohužel to ale kvůli koronavirové
karanténě bylo odloženo.
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Malé ženy
Julča
Malé ženy, je film který byl natočen podle románu Louisy May Alcottové. Příběh o čtyř sestrách,
které chtějí žít každá vlastní život, až na to, že se jim vymkne z rukou, všechny až na Yo se vdají a
Yo vydá knihu podle svého života a taky si nakonec najde svou lásku.

Hodnocení: 82%
Žánr: Drama, román
Hrají: Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh, Eliza
Scanlen, Laura Dern, Timothée
Chalamet, Tracy Letts, Bob
Odenkirk, James Norton, Louis
Garrel, Jayne Houdyshell, Chris
Cooper, Meryl Streep, Maryann
Plunkett, Ana Kayne, Dash
Barber, Sasha Frolova, Jen
Nikolaisen, Abby Quinn, Lilly
Englert, Tom Kemp, Edgar
Damatian

Den na zázračné planetě
Maty
Snímek z produkce BBC Earth Films představuje
divákům všech věkových kategorií
nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se
překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje
svého hravého potomka; rodinu vorvaňů, s oblibou
pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po
lásce a mnoho dalších. Během jediného dne
putujeme spolu, se sluncem od nejvyšších hor k těm
nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické
džungle až do labyrintů velkoměst.hor k těm
nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické
džungle až do labyrintů velkoměst.
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ČSFD: 87%
Podle mě: Nádherně natočený
dokument nacpaný
dechberoucími záběry, který
nabízí divákům nakouknout do
jejich života. Tato jednohubka mě
opravdu moc mile překvapila.
Dávám 9,5 z 10.
Zajímavost: Při natáčení se nikdy
nestalo, že by jakékoliv zvíře
zaútočilo na štáb.
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Orientační běh
Štěpán
Orientační

běh

je

sport

založený

na

orientaci s mapou s kombinací běhu v
terénu.

Závodník

vystartuje

a

po

asi

padesáti metrech běhu obdrží mapu, na
které je vyznačena trať s kontrolami,
kterou musí oběhnout. Tento sport mě
fascinuje kvůli kombinaci běhu a práce s
mapou a sám se účastním závodů. Krom
klasického jak my říkáme orienťáku jsou
velmi populární i další orientační sporty
jako například orientační běh na lyžích a
jízda na kole s mapou. Do tohoto čísla
jsem ho zařadil proto, že Finsko a další
skandinávské země jsou v orientačním
běhu jedny z nejlepších.

Florbalový turnaj
Onďa a Kuba
I když naše škola Pramínek není o soutěži, někdy si rádi
zasoutěžíme a společně zasportujeme a sportem
ke zdraví:-)
Dne
turnaj

16. 12. 2019 se konal florbalový
jenom

pro

první

stupeň

pramínkovských žáků. Kluci a holky si
hodně mákli, ale za dobrý pocit to
všichni zvládli. Týmy byly smíšené
podle věkových kategorií a všichni
jsme si to užili. SPORTU ZDAR.
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Dying light 2
Onďa a Kuba
Dying Light je hra, ve které hrajete za postavu, která se jmenuje Crane, který pracuje pro
společnost GR, která chce z léku udělat zbraň. Hru hodnotím výborně, protože má dobrý příběh,
a je to jedna z mála her, která
obsahuje parcour. Dying Light
2 by mělo vyjít 30. června
2020.

Amanita design
Vojta a Štěpán
Amanita design je česká vývojářská herní společnost, která produkuje svoje hry už od roku 2003.
Firma produkuje převážně logické hry. Jejich hry se mi líbí jak ze stránky grafické, logické i hudba
co hru doplňuje. Pro lidi, kterým se líbí prostředí starého robotího města, doporučuji
Machinarium, s trochu křiklavým a mírně šíleným dojmem působí

Botanikula a Chuchel, Pro

hráče co mají rádi přírodu bych mohl doporučit tři díly hry zvané Samorost a pro ty, co si rádi
užijí napětí mám tip na hru Creaks. Nedávno jsem hru Samorost 3 dohrál a splnilo to všechna
moje očekávání a cena, která se zprvu zdá zastrašující, je nakonec celkem snesitelná.
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Fortnite
Onďa a Kuba
Fortnite je počítačová hra, ve které jde o to, aby ste zůstali
jako poslední přeživší na ostrově. Hra se hraje se 99 dalšími
online hráči, kteří se taky snaží přežít. Ve hře existuje zóna
(bouře), která se postupně zmenšuje, a tím omezuje
prostor pro hru všech hráčů. Hra trvá trvá přibližně 30
minut. Jedná se o battle royale hru, ve které vypadnete z
autobusu na místo, které si zvolíte, najdete si zbraně a
natěžíte si materiál, abyste mohli stavět. Stavět můžete
věže, mosty, budovy, cokoli vás napadne. Stavby vám
poskytují krytí nebo výškovou převahu. Kromě stavení
můžete i střílet po nepřátelích kteří vás chtějí také zabít.

ROZHOVOR
Ahoj, já jsem Kuba a FORTNITE hraju už rok a půl.
Ahoj, jmenuji se Onďa a hraji FORTNITE rok a čtvrt.
Proč ho hraju a co o mě na tom baví?
Kuba: Je to kreativní hra, která je jiná než ostatní battle

royale hry. Baví mě stavět.
Onďa: Mně se líbí, že každá hra je jiná. Pokaždé, když zapnu
Jak často Fortnite hraju?

hru, je jiná, než ta předchozí.

Kuba: Fortnite hraju skoro každý den, protože se chci zlepšovat, a mám nahráno kolem 60 dní.
Onďa: Hrají fortnite každý den, ale poslední dobou když nehraji s někým tak to radši vypnu. Mám

nahráno 48h.
Jak bych odlišil od jiných her?.
Kuba: Hra je kreativnější než ostatní battle royale hry a ten nápad hry je úžasný.
Onďa: Když Fortnite začalo, byl to první battle royale, kde se dalo stavět.Tato hra se pořád vyvíjí to

je to, co mě na tom baví.
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Auto zpravadaj
Maty
V těchto článcích se budu převážně
zaměřovat na svět aut, co je v něm
nového, jako třeba kdy se bude
konat rallye Dakar a mnoho dalších
zajímavých

věcí.

Jednou

za

tři

měsíce bude speciál. Budou v něm 2
strany

které

budou

nabité

informacemi až k prasknutí. Dnešní
článek se bude zajímat o historii
Ferrari a jak vlastně vzniklo.

FERARI-HISTORIE
Když v roce 1929 zakládal Enzo Ferrari v Modeně
(město v severní Itálii) společnost Scuderia Ferrari
určenou

k

sponzorování

automobilových

jezdců,

vůbec

amatérských
neměl

v

úmyslu

vyrábět silniční vozy. V roce 1943 Ferrari přemístil
továrnu do Maranella, kde působí dodnes. Továrna
byla v roce 1944 bombardována a v roce 1946 byla
přestavěna.

Prvním

skutečným

Ferrari

v

1948

se

roce

stal

závodním
125

S,

vozem

poháněný

dvanáctiválcovým vidlicovým motorem o objemu 1,5
litru.
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Povidlové buchty
Julča
INGREDIENCE:
500 g hladké špaldové mouky
Babiččina volba
30 g droždí
60 g cukru
240 ml vlažného mléka1
vanilkový cukr
Špetka soli
2 žloutky
Kůra z jednoho citronu
120 g rozpuštěného másla + 20 g na
dno pekáče

Perník s čokoládou

NA NÁPLŇ:

Julča

350 g povidel ze švestek
75 ml rumu
50 g perníku na strouhání

INGREDIENCE:
hrnek mléka
2 vejce
hrnek polohrubé mouky Babiččina

POSTUP:
Ve velké míse smíchejte mouku s cukrem, solí a
vanilkovým cukrem. Do mouky udělejte důlek a vlijte do
něj vlažné mléko. Rozdrolte do něj droždí a nechte 10
minut odstát. Přidejte žloutky, máslo a citronovou kůru
a vypracujte hladké těsto. Nádobu s těstem přebalte
potravinovou folií a dejte na 1 hodinu kynout. Po hodině
těsto

prohněťte

a

nechte

kynout

ještě

1

hodinu.

Připravte si náplň: Smíchejte povidla s rumem a
nastrouhaným perníkem. V pekáči rozpusťte máslo a
vyválejte těsto. Z těsta vykrajujte čtverce velké asi 6×6
cm

a

doprostřed

na

ně

klaďte

náplň.

Dobře

buchtyzabalte, namočte v pekáči s máslem a do pekáče
je

vyskládejte.

Nechte

ještě

20

min

na

teplém

místě.Pečte asi 30 minut na 180 stupňů.
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volba
1 hrnek hladké mouky Babiččina
volba
2 lžíce kakaa
1/2 hrnku oleje
1/2 sklenice marmelády
1 hrnek cukru
1 balíček prášku do perníku

KAMÍNEK 2. VYDÁNÍ
RECEPTY

NÁPLŇ:
1 hrnek mléka
2 vejce
hrnek polohrubé mouky Babiččina volba
1 hrnek hladké mouky Babiččina volba
2 lžíce kakaa
1/2 hrnku oleje
1/2 sklenice marmelády
1 hrnek cukru
balíček prášku do perníku

POSTUP:
Ve větší míse smícháme hladkou a polohrubou mouku, cukr, kakao, prášek do perníku. Přidáme
vejce, olej, mléko a marmeládu. Vše promícháme a nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný
plech.Pečeme na 200°C asi 30 minut. Po upečení můžeme perník potřít čokoládovou nebo
citrónovou polevou.
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Tuleň obecný
Laura
Tuleň žije ve vodách Pacifiku a v severním moři. Mládě
tuleně je bílé a chlupaté a hezké, Tuleni se dokonale
pohybují ve vodě, o to větší mají problémy s pohybem
na

souši.

Nemohou

již

vůbec

podsouvat

zadní

končetiny pod tělo, a tak se pohybují jen plazením po
břiše. Živí se rybami. V této čeledi je 19 žijících druhů ve
13 rodech. U tuleně karibského (Monachus tropicalis)
se předpokládá, že byl okolo roku 1950 vyhuben. Český
název zavedl Jan Svatopluk Presl. V mytologii se tuleni
objevují jako tzv. selkei – bytosti, které žijí jako tuleni v
moři, ale když si svléknou kůži, stávají se

lidmi na

pevnině.

Tučňáci
Alice
Tučnáci jsou nelétaví ptáci. Jsou
dokonale přizpůsobení zimě a
lovu ve vodě. Dokáží plavat až 10
km/h. Umí velmi dobře vidět
pod

vodou.

polokouli.

Je

Žijí
asi

na
17

jižní
druhů

tučnáků rozřazených do šesti
rodů.Tučňáci

byli

objeveni

námořníky v 16. století. Živí se
rybami.

Papuchalk
Laura
Papuchalkové jsou vodní ptáci a v době páření mají výrazně zbarvený zobák. Žijí ve velkých
koloniích na útesech nebo na ostrovech. Vajíčka kladou mezi kameny nebo do děr na zemi.
Existují dva druhy - papuchalk chocholatý a papuchalk černobradý. Žijí v Severním a Tichém
oceánu. Papuchalk severní ale na severu Atlantského oceánu. Všechny druhy papuchalků mají
převážně černé nebo černobílé peří, podsaditou tělesnou konstrukci a velké zobáky. Svá krátká
křídla mají uzpůsobena plavání. Ve vzduchu mávají křídly až 400x za minutu a jsou schopni
vyvinout rychlost až 88 km/h. Živí se především malými druhy ryb, jakými jsou např. sledi, šproti
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nebo smáčky. Požírají též zooplankton, různé
korýše

a

měkkýše.

Mají

přitom

zvláštně

přizpůsobenou horní čelist zobáku a jazyk,
které mají poseté spoustou drobných trnů
umožňujících

držení

i

více

než

30

rybek

najednou.

Los evropský
Laura
Proč zrovna píšu o losu evropském? Líbí se mi a chtěla jsem se o něm něco dozvědět. Například:
Kde žije? Kolik váží? A čím se živí? A taky je to zvíře, které rozhodně patří do Finska. Los je
původním zvířetem střední Evropy, kde byl však v 15. století vyhuben. Dosahuje 150-250 cm, tělo
220-230 cm, je tedy velikostně srovnatelný s koněm. Má velké lopatovité paroží až o hmotnosti
20 kg. Los evropský se živí listím,výhonky stromů a pupeny. Na území bývalého Sovětského svazu
se losi někde chovají jako domácí zvířata, pro mléko i maso. Žije divoce v lesích, a proto je vidět
jen vzácně. Dnes opět přichází do ČR od severu. Nejčastěji se s ním ve Finsku setkáte na této
dopravní značce.
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Lilie cibulkonosná
Alice
Lilie cibulkonosná nejvíce roste v horách v nadmořské
výšce 2600 m.n.m. Může vyrůst až 90 cm. Má úzké listy,
které mohou být dlouhé až 10 cm. Uvnitř listů má hnědé
skvrny. Kvete od konce května do července. A v zimě z ní
přežije jen cibule v zemi.

Kladivoun velký
Terka
Je největší druh kladivouna. Může dorůst až do délek 6 metrů. Říká se, že je nejagresivnější ze
všech kladivounů, i když je to lidožrout. Zbytky lidí byly hodněkrát nalezeny v kladivouních
žaludcích, kteří byli uloveni. Volné potápění s nimi je možné, jen je nesmíte provokovat. Živí se
rybami, rejnoky i bezobratlými živočichy. Větší jedinci si dokonce troufnou na jiné žraloky.
Smutné je, že stejně jako u mnoho jiných druhů žraloků, je loven pro své ploutve (surovina pro
žraločí polévku). Píšu o kladivounovi velkém, protože patří mezi moje oblíbená zvířata a chci se o
informace, které o něm vím, podělit s vámi. Neznám lepší způsob jak se o to podělit než takhle.
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Finská vláda
Julča
Prezident Finska je hlavou Finska od roku 1919. Do roku
1988 byl volen parlamentem, poté se přešlo na přímou
dvoukolovou

volbu.

Kandidáta

na

prezidenta

může

navrhnout registrovaná politická strana, která v posledních
volbách získala alespoň jedno křeslo v parlamentu nebo
skupina 20 000 občanů, kteří mají volební právo. Po
volbách

prezident veřejně přednese slib ve finštině a

švédštině. Od roku 1991 může jedna osoba zastávat tento
úřad pouze po dvě šestiletá funkční období. Finská ústava
stanoví,

že

prezidentem

se

může

stát

pouze

osoba

narozená ve Finsku. V současné době zastává úřad finského
prezidenta Sauli Niinistö, který 1. března 2012 nahradil
první ženu v této funkci, Tarju Halonenovou.

SOUČASNÝ PREZIDENT
Sauli Väinämö Niinistö (nar. 24. srpna 1948, Salo) je finský prezident a politik ze Strany národní
koalice. Během vlády premiéra Paava Lipponena byl ministrem spravedlnosti, financí a
místopředsedou vlády. V roce 2006 se zúčastnil prezidentských voleb ve Finsku, kde v druhém
kole prohrál s Tarjou Halonenovou. Do prezidentských voleb kandidoval podruhé v roce 2012. Do
úřadu prezidenta oficiálně nastoupil 1. března 2012 jako 12. v pořadí. V roce 2018 svůj mandát
obhájil, když vyhrál již v prvním kole voleb.Od roku 2009 do zvolení prezidentem země stál v čele
Finského fotbalového svazu.

Finská kuchyně
Maty
Finská jídla se kromě Finska vaří také ve Švédsku nebo Rusku. Vzhledem ke klimatickým
podmínkám, drsné přírodě a poloze na periférii, nevyniká finská kuchyně vytříbeností a
bohatstvím středomořské nebo orientální kuchyně, ale její jednoznačně silnou stránkou jsou
jednoduchost a čerstvé suroviny. Kromě toho Finové hojně konzumují ryby, které dokáží velmi
dobře upravovat. Mléčné výrobky mají ve Finsku vysokou kvalitu a jsou velmi různorodé.
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TRADIČNÍ JÍDLA
V některých ohledech se ve
Finsku stále dodržují sezónní
tradice. Například na konci
léta (srpen) je sezóna raků, v
době

kolem

masopustu

(přelom ledna a února) jsou
k dostání sladké dezerty –
laskiaispulla
současně

a
s

téměř
nimi

Runebergův

i

dortík

(Runebergin tarttu). V době
Vánoc je to tradiční nápoj
glogi

(skandinávská

verze

svařeného vína) a vánoční
šunka (kinkku) s mrkvovou
přílohou. V době Velikonoc
je

to

zase

specifické

sladké
barvy

jídlo
zvané

mammi.

NA JÍDELNÍM
LÍSTKU NAJDETE:
Polévky:

Hrachová polévka: polévka z hrachu, uzeného vepřového masa okořeněná solí a majoránkou.
Tradičně podávaná vždy ve čtvrtek.
Špenátová polévka
Houbová polévka z lišek: polévka z lišek se smetanou na vaření, kořeněná pepřem a čerstvou
petrželkou.
Předkrmy:

Uzený losos
Za studena uzený losos
Marinovaný losos
Baltské herinky s různými příchutěmi, nakládané podobně jako české zavináče.
Hlavní jídla:

Palapaisti: dušené hovězí maso s mrkví, zahuštěné smetanou na vaření a okořeněné bílým
pepřem.
Karjalanpaisti: směs vepřového a hovězího masa, cibule a mrkve upravené v troubě jemně
kořeněné novým kořením, solí a bobkovým listem.
Hyvä maku !!!
(Dobrou chuť !!!)
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Polární záře
Alice a Terka
Do malé vesnice Ivalo na severu
Finska
leteckým

se

dostanete
spojem

z

přímým
Helsinek.

Nemyslete si však, že to je nějaké
vrtulové letadýlko pro pár lidí. V
březnu míří za polární kruh stovky
turistů a sehnat letenku je skoro
nemožné. Za zážitky odtud totiž
vyrážejí lovci polární záře. Světelný
úkaz, který fascinoval již Vikingy, se
zde nejčastěji objevuje v březnu a v
říjnu.

Finská
vlajka
Alice
Vlajka Finska, zvaná také
Siniristilippu
modrým

(vlajka

křížem),

podobu

s
má

bílého

obdélníkového

listu

s

modrým skandinávským
křížem.

Vzhledem

vychází z dánské vlajky a
pochází ze začátku 20.
století.

Modrá

symbolizuje

barva
finská

jezera, bílá barva sníh.
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Finská muzea
Julča
Pokud se chystáte do Finska, tak tady pro vás mám pár tipů na muzea, která by se vám mohla
líbit :-)
Motorcycle Museum of Finland

Je to museum, které může zajímat hlavně lidi kteří mají rádi motorky. Najdete ho na adrese
Veistaemoenkatu 1, Lahti 15140, Finsko.

Pokud se někdo zajímá o řemesla tak by si neměl nechat ujít návštěvu muzea Luostarinmak.
Adresa je Vartiovuorenkatu 2, Turku 20101, Finsko
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Jestli má někdo z vás rád tanky, vojenská letadla a tak podobně, tak tady mám další muzeum,
které se týká právě letounů, tanků, atd. Jmenuje se Finnish Air Force Museum. Adresa:
Tikkakoskentie 125, Jyvaskyla 41160, Finsko

A pro ty kteří mají rádi umění tak bych zašla do muzea Ateneum . Adresa: Kaivokatu 2, Helsinki
00100, Finsko
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Svátky ve Finsku
Julča
Seznam svátků obsahuje všechny státní svátky a
některé významné dny ve Finsku. Státní svátky jsou
speciální dny, kdy mají všichni den volna, zatímco
významné dny jsou tradiční oslavy a události, které
jsou populární v určité zemi, ale nejsou dnem volna.

Leden 1, středa, Nový rok , Státní svátek
První den roku.
Leden 6, pondělí, Zjevení Páně , Státní svátek
Křesťanský svátek, který oslavuje zjevení Boha vtěleného do Ježíše Krista.
Únor 14, pátek, Den svatého Valentýna , Významný den
Den svatého Valentýna je považován za významný kulturní, náboženský a komerční svátek
romantiky a romantické lásky.
Duben 10, pátek, Velký pátek , Státní svátek
Křesťanský svátek oslavující ukřižování Ježíše a jeho smrt na Golgotě. Slaví se v pátek
předcházející Velikonoční neděli.
Duben 12, neděle, Velikonoční neděle , Státní svátek
Křesťanský festival a svátek oslavující Zmrtvýchvstání Ježíše, popsané v Novém zákoně.
Duben 13, pondělí, Velikonoční pondělí , Státní svátek
Velikonoční pondělí je dnem po Velikonoční neděli a je svátkem v některých zemích.
Květen 1, pátek, Svátek práce , Státní svátek
Mezinárodní svátek práce. Jde o oslavu pracujících a pracujících vrstev, která se slaví každoročně
na první máj (1. květen), starodávný evropský festival jara.
Květen 10, neděle, Den matek , Významný den
Svátek na počest matky rodiny, mateřství, mateřského pouta a vlivu matek ve společnosti. Druhá
neděle v květnu v mnoha zemích po celém světě.
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KVÍZ - JAK DOBŘE ZNÁTE
FINSKO?
1. Jaké je hlavní město Finska?

9. Jak často se střídá polární den a polární noc?

a) Athény

a) jednou za půl roku

b) Helsinky

b) každý měsíc

c) Brno

c) jednou za tři roky

2. Který je největší park ve Finsku?

10. Z jakou z těchto zemí Finsko nesousedi?

a) Koli

a) Rusko

b) Šumava

b) Norsko

c) Lemmenjoki

c) Dánsko

3. Jaký je nejvyšší bod Finska?

a) Halti
b) Sněžka
c) Ouls
4. Kolik žije ve Finsku obyvatel?

a) 1 234 567
b) 7 591 546
c) 5 535 400
5. Jak se Finsku přezdívá?

a) země ryb a nížin
b) země polární záře
c) země tisíců jezer

6 Jaké je finské národní zvíře?

a) los
b) lední medvěd
c) netopýr
7. Jak se finsky řekne čokoláda?

a) suklace
b) kolja
c) kukko
8. V jakém sportu se proslavil Mika
Pauli Häkkinen?

a) skok na lyžích
b) hokej
c) pilot Formule 1
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Příběh
Elena
Když ráno vysvitlo slunce, hrad Dallamal se začal probouzet do nového dne. Siru Lukasovi donesli
do jeho komnat snídani, snídaně se skládala z kopy míchaných vajíček, slaniny a kávy. Když se sir
Lukas nasnídal, tak přešel do své pracovny o patro níž v hlavní věži hradu. Jeho pracovna nebyla
nijak moc přepychová, byl tam velký dřevěný stůl na kterém byla vyrovnaná psaní a hlášení. Také
tam bylo pár velkých dřevěných polic, na nichž byly vyrovnané tlusté svazky knih. Sotva zasedl za
stůl přihnal se jeden ze sloužících, který už v běhu volal „Sire! Sire Lukasi! “ Zastavil se a snažil se
popadnout dech „Klid Ulfe zastav se vydýchej se a pak mi pověz, co máš na srdci.“ Klidnil
mladého sloužícího sir Lukas. Ulf se nadechl a pak o něco klidněji spustil „Pane, před bránou stojí
nějaký cizí muž a chce s vámi hovořit, mají ho strážní pustit dovnitř?“ Sir Lukas se zamyslel a až
po chvíli netrpělivému sluhovi odpověděl „Dobrá pusťte ho dovnitř.“ Sluha kývl hlavou a odběhl s
odpovědí k bráně.
O deset minut později se ozvalo zaklepání na dveře pracovny chvíli poté vstoupil do pracovny
muž, jenž byl oděný do černého kabátce, pod nímž se pravděpodobně skrývala kroužková košile,
Také na sobě měl přiléhavé jezdecké kalhoty a kožené boty. Jeho tvář by byla nápadně hezká
nebýt jizvy nad pravým okem táhnoucí se téměř až k uchu. Oči měl oříškově hnědé a hluboko v
nich sídlila jiskřička humoru. Muž sira Lukase pozdravil uctivou, ale nepřehnanou úklonou.
Představil se jako Caspar Luren siru
Lukasovi to jméno nic neříkalo. Lukas
se v křesle trochu napřímil a pronesl
„Dobrá, ale vypadalo to, že jsi měl
velice na spěch, tak mi řekni, co tak
důležitého jsi mi chtěl sdělit.“ Caspar
pošlápl z nohy na nu a pak spustil
„Sire, původně jsem měl namířeno do
vesnice poblíž hradu, bylo to včera
večer, chtěl jsem tam přenocovat, …“
na chvíli se odmlčel a pak pokračoval
„pak jsem uviděl rudý záblesk na
opačném kraji vesnice, a tak jsem se
rozjel tím směrem, když jsem tam
dojel, viděl jsem, že to hoří skladiště
sobích kožešin, a tak jsem vyburcoval
poplach podařilo se to uhasit.“ Sir
Lukas
"Děkuji

zamyšleně
vám

za

pokýval

hlavou.

správu,

Caspare

Lurene.“ A s tím ho propustil.
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Světová škola
Laura
Paní učitelka Markéta nám loni nabídla možnost
se podílet na projektu Světová škola, pomáhat s
organizací akcí a vším co bylo potřeba. Zapojila
jsem se do toho společně s Julčou a Štěpánem.
Naším

cílem

bylo

získat

pro

Pramínek

titul

Světová škola. To se nám podařilo.
Jako hlavní téma všech našich akcí jsme si zvolili
VODU. Naše akce byly např.: práce v laboratoři a
jak se v ní chovat, uklidili jsme část přehrady a
zkoukli jsme filmy týkající se našeho tématu vody.
Spolužáci nám pomohli připravit materiály pro
prezentaci. Akce se konala v Praze v centru
současného umění DOX. V den odjezdu 18. června
jsme měli sraz na nádraží vedle Galerie Vaňkovka.
Do Prahy jsme cestovali vlakem Regiojet. Jela s
námi také paní učitelka Adélka.

Lyžák

Pro tento rok máme téma DÝCHÁME SE STROMY.
Plánujeme ve spolupráci s Decatlonem orientační
běh. Chtěli bychom podpořit organizaci MODRÁ
KOČKA,

která

se

zabývá

záchranou

českých

pralesů. Dalším plánem je zasadit nové stromy-na
to se moc těším! Kvůli koronaviru to nestihneme v
tomto školním roce, ale až na podzim toho
příštího.

Ali
Na lyžák jsme odjížděli v neděli 5.
ledna 2020. Jeli jsme vlakem na
Ostružnou, na chatu Jeřabinu. Cesta
vlakem byla dlouhá a nudná. Jeli
jsem celý druhý stupeň a pátá třída a
jeli s námi i naši učitelé. Svah tam byl
celkem krátký, lyžovali jsme hlavně s
instruktory.

První

dny

bylo

pěkné

počasí, ale pak se to pokazilo. Hráli
jsme tam kvízy a kromě lyžování i
bobovali. Vařili tam celkem dobře až
na to, že jsme tam měli skoro pořád
maso nebo rýži. A zpáteční cestu
jsme taky jeli vlakem a rodiče nás
přivítali
nádraží.

v

Brně
Letošní

na
lyžák

hlavním
byl

fajn,

protože tam byla zábava. Nejvíc nás
bavilo úplně všechno. Těším se, že
příští rok pojedu zase.
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Vtipy
Elča
„Kouří vaši koně?“
„Ne, proč?“
„Tak to vám asi hoří stáj.
Dvě krysy ohlodávají starý kotoučový film a jedna
podotkne: „knížka byla lepší.“
To je neuvěřitelné, včera jsem zapomněl jít do fitka.
To je dohromady už sedm let.”

A tady je od Ondi
omalovánka pro
menší čtenáře .
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Tady je menší
fotokoláž,
která má něco
spojeného s
Finskem.

Lyžák
Laura
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