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Velrybí Velikonoce
Jednou malá velrybka vstala, jde do ložnice za mámou a tátou, ale nejsou tam, tak
jde do kuchyně a vidí na stole pomlázky, velikonočního beránka a spoustu kraslic,
maminka zrovna zdobí kraslice, tak se k ní velrybka přidá. Za chvíli jí to moc nebaví,
jde se proplavat.
Vrátí se hned za pět minut úplně uřícená a volá už ode dveří: ,,Mami, tati dnes
nepůjdeme koledovat!".
Rodiče se ptají: „Proč ne? Jsou snad Velikonoce!“
,,No, na to kašleme, celé město na to kašle," říká velrybka.
A rodiče říkají: ,,Proč na to celé město kašle? To je divné. Snad nepadají rakety z
nebe?“
„To né, ale městem se prohání dravý a hladový obří žralok!“ povídá velrybka.
,,No, to bychom se na to tady s tatínkem podívali!" povídá maminka. ,,Tatínku, ty
upleť tři pomlázky a já s velrybkou se zatím připravíme na to, že někoho vyšleháme
z města."
Asi za půl hodiny stáli všichni tři v předsíni s pomlázkami v ploutvích. Vyrazili jako
indiánští bojovníci, našli toho žraloka a šlehali a šlehali, až ho vyšlehali z města ven.
Pan starosta jim udělil cenu za odvahu a trofej za největší koledu všech dob.
Jakub Kadlec
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Dubnové svátky
V dubnu je plno mezinárodních dnů a svátků, my jsme vybrali ty nejzajímavější.
1.4.- Mezinárodní den ptactva
Na aprílový den, kdy je v plném proudu tažení ptáků, se koná den ptactva. Byl
přidán roku 1906, Česko – Slovenská republika se k tomuto dnu připojila až v roce
1924. Tento den se také řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.

7.4.- Světový den zdraví
Tento den byl vyhlášen roku 1950, kdy vznikla světová organizace zdraví – WHO.
Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou
kvalitu života.

22.4.- Den Země
Den Země je věnován naší planetě a vlastně i nám všem. Den vznikl v USA. Od roku
1990 se k oslavám přidala i Česká republika. Cílem oslav je upozornit na dopady
lidského chování na životní prostředí.

24.4.- Mezinárodní den skautů a skautek
Mezinárodní den skautů a skautek připadl na tento den, neboť má svátek patron
všech skautů a skautek svatý Jiří. V tento den se slaví ještě Den Sesterství.

29.4.- Mezinárodní den tance
Tanec si zaslouží také svůj mezinárodní den. Tento den vyhlásil Mezinárodní
divadelní ústav. Tento den není vybrán jen tak náhodně, v tento den se narodil
choreograf Jeann Georges Novarra.
L. Kozlová
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Den Země
Lidský vliv na budoucnost aneb kdo rozhoduje o našem osudu?
Párkrát se mi stalo, že jsem pochybovala. O tom, jestli to má smysl. Jestli v tom
nejsem sama. Jestli náš osud už stejně není napsaný a my jen hrajeme v divadelní
hře, kterou někdo tam nahoře napsal. Jestli má snaha žít udržitelně, zatěžovat
přírodu minimálně a zachovat na Zemi příznivé životní prostředí smysl. Koloběh
planety Země běží. Populace vznikají a zanikají. Doby příznivé a nepříznivé se
střídají. Ale kdo to má v rukou?
Na Zemi žije skoro 8 miliard lidí. Chudší, bohatší, chytřejší, hloupější. Někdo rád
sportuje, někdo má radši hudbu, někdo radši žije ve městě, vyhledává společnost,
jinému vyhovuje klid, ticho, samota. Každý jsme jiný. Přesto je ale nespočet věcí,
hodnot, zájmů, které nás spojují. Žijeme ve stejném státu, světadílu, planetě,
vesmíru. Chceme bezpečí, jídlo, pití, lásku, teplo, úsměv. Chceme šťastně žít. To
možná pro každého znamená něco jiného. Pro někoho přepych a pro jiného
vědomí, že jsou všechny bytosti v bezpečí a mají vše, co potřebují. Časem ale
přijdeme na to, že ke šťastnému životu potřebujeme především zdravé a příznivé
životní prostředí, přírodu. V přírodě se totiž skrývá vše, co máme a k životu
potřebujeme.
Nikdo nevíme, co bude dál. Jak se bude život na Zemi vyvíjet. Je možné, že naše
civilizace zanikne. Možná je to jisté, ale jde o to kdy. A jak. Jestli životy příštích
generací a omezené zdroje této planety vyplýtváme, anebo se přeneseme přes
sebestředné choutky a přizpůsobíme se možnostem, které Země pro život tolika lidí
a dalších stvoření nabízí.
Uvědomme si prosím, že přesto, že jsme každý jiný, je jedno, co nás
bezpodmínečně spojuje. Život. Chceme ho krásný pro sebe, ale přece i pro naše
děti, vnoučata, pravnoučata a tak dále… Na tom ve skrytu duše záleží všem. A i přes
to, kolik nás planetu Zemi sdílí, KAŽDÝ ovlivňujeme její budoucnost. Každý z nás
tvoří hodnoty, které tu vládnou, každý ovlivňuje svými rozhodnutími a činy, v jakém
místě žijeme a budeme žít. Od vzniku člověka nám příroda určovala podmínky, ale
lidé svým myšlením a chováním tvořili podobu světa. A nebylo to tak, že by
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odjakživa existovala jednostranná skupina lidí, které bylo předurčeno rozhodovat,
kam bude směřovat svět. Vždy se společnost skládala z jedinců, kteří ji SPOLEČNĚ
tvořili, a každý do ní přispíval. A silnější, odhodlanější, cílevědomější a také
početnější tuto moc získali.
Sice je nás tu 8 miliard, ale kdo říká, že ty nejsi ten, kdo může tvořit hezčí svět.
Nikdo, kdo se zapsal do dějin a něco velkého udělal, to neměl od narození napsané
na čele, ale měl vizi. Měl cíl, kterého chtěl dosáhnout, ve který věřil a toho se držel.
Každý jsme jiný. Někdo
má ambice změnit
myšlení mnoha lidí,
firem, politiků. Někdo
žije co nejšetrněji, jak
může a snaží se oslovit
pár lidí, které mu život
přinese. Ale každá
změna, každý člověk,
který
začne
žít
odpovědněji vůči budoucnosti, ohleduplněji k přírodě, pozitivně přispívá k našemu
zdraví. Proto vězte, že nejste sami. Že vaše snaha má cenu. Protože když se všichni
jednotlivci spojí, vytvoří obrovskou sílu. A čím víc nás bude, tím větší máme šanci
vytvořit udržitelnou společnost. Činy lidí se přeci točí kolem toho, co chce silná
skupina. A nezapomínejme, že všichni máme zájem na tom samém – žít – tak lidem
kolem sebe vysvětlujme a na svém dobrém příkladu ukazujme, jak k udržitelnému
životu přispět. Proto se 22. 4. slaví po celém světě Mezinárodní den Země.
Abychom si připomínali dopad lidských činností na životní prostředí, ale především
možnosti, klidně malé krůčky v každodenním životě, které mění svět. Využijme
tento den k zamyšlení, a hlavně uskutečnění činů, které můžeme my proměnit
v šetrnější.
Naši budoucnost máme v rukou. Tvoříme podobu světa. Každý čin má dopad. Každý
kus odpadu, který nevyprodukujeme, každá šetrnější alternativa se počítá. A i když
máme pochyby, využijme jich k ujasnění našeho cíle. Jen pak jsme dostatečně
motivovaní a odhodlaní konat. Takové lidi potřebujeme, a proto si přiznejme, jak
na tom jsme, ale neztrácejme naději. Je důležité znát rizika a být si vědomi horších
scénářů, ale zároveň vidět přínos cesty, i kdybychom nedosáhli cíle.
L. Kozlová
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Duhový týden
Třetí březnový týden zazářila v Montessori duha.

Celé spektrum pestré nabídky se realizovalo ve třech dnech
v průběhu druhého bloku vyučování. Napříč ročníky, napříč
třídami – děti i učitelé se promísili jako kapičky vody a světlo
naplněné inspirací mohlo vykonat své dílo. Duhové pletení,
malování, skládání básniček, tvorba z voňavých bylinek,
skládání hudby, zpěv v dětské skupině, módní přehlídka,
duhové spinnery, hra za duhovým pokladem, pečení i
divadlo. To vše se v minulých dnech vytvářelo, ladilo,
skládalo, malovalo – tvůrčí duch byl téměř hmatatelný. Velkou radostí bylo
závěrečné vyvrcholení – pestrý program v reprezentativním kinosále. Již počtvrté
jsme si tak moc užili celoškolní projekt. Všem zúčastněným patří veliké díky.
Iva Zíková

Zkouška na duhovou módní přehlídku
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Duhové pletení
V pondělí jsme se v 10 hodin sešli a na elipse, abychom si pověděli, kdy vzniklo
pletení. A ti, co uměli plést, tak počali plést. A ostatním Eva upletla první řadu a
ukázala jak mají plést.
Jakub Kadlec
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Duhové divadlo
Začalo to ve čtvrtek 10. v 9:30h,
kdy jsme měli první schůzku.
Tehdy jsme si jenom ujasnili, kdy
bude další schůzka, a dohodli jsme
se, kdo napíše scénář. Za úkol to
dostal Jirka, který to zvládl skvěle.
Další schůzku jsme scénář
dopilovali a ujasnili si role. Poté
jsme nacvičovali a nakonec jsme
výsledek předvedli v kinosále. Na
obrázku si můžete prohlédnout jak
nám to (ne)šlo 
Markéta Škorpilová
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Cestování kolem zvířat
Zvíře: Králík

Tento zajícovitý savec se vyvinul z kralíka
divokého, který je podobný zajíci, ale má
kratší uši. Žije ve volné přírodě ve
skupinkách s ostatními králíky. Má silné
přední nohy, aby si mohl vyhrabat nory
pod zemí.
Dříve se králíci řadili mezi hlodavce, s
nimiž mají podobné přední zuby. Svými
zuby stále něco ohlodávají, musí si je obrušovat a zuby jsou stále ostré. Králík má
dlouhé uši, pohyblivý čumáček, krátký ocásek a jemný kožíšek. Neběhá, ale hopsá.
Ale pokud chce, může vyvinout rychlost až 56 km/h. Lidé chovají králíky pro jejich
dietní maso nebo jako domácí mazlíčky. Zákrslého králíčka má doma možná i
někdo z vás.
Králíci se také chovají pro vlnu - králík angorský dává absolutně nejjemnější vlnu. Z
vlny se pak soukají vlněné příze, ze kterých se pletou svetry nebo tkají teplé vlněné
látky. Angorská vlna je velmi drahá.
A co má společného s králem? Jeho název pochází z německého der König, což
opravdu znamená ,,král".
Eva Kubičková
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Reportáž
Bobří výlet
31. března ve čtvrtek jsme se vydali na Horskou Kvildu. Výlet jsme strávili převážně
venku, kde jsme hledali pobytová znamení a taky strávili celodenní svačinu. Našli
jsme také stromy pokácené od bobra. Po venkovní procházce jsme se přesunuli do
infocentra, kde jsme si potěžkali různé parohy. Domů jsme se vrátili v pořádku se
spoustou dojmů.
Markéta Škorpilová
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Recenze
Kniha Bílý tesák
Kniha Bílý tesák je ůžasná! Hodně
doporučuji.
Když jsem to četl, tak jsem si to úplně do
tečky dovedl představit. Je to, jako kdyby
to psal přímo Bílý tesák, ale napsal to
spisovatel Jack London.
Je to obsahově hodně náročné, takže je
dobré, si na něj vyhradit dostatek času.

Jkub Kadlec

Roblox egg-hunt 2022
Roblox je herní platforma, ve které
můžete vytvářet a hrát hry, ale to není
vše. Roblox dělá eventy, např. The twenty
one pilot nebo RB batlles a mnoho
dalších. Ale to není naše téma. Naše téma
je Egg hunt 2022. Tento event je
provozován již velmi dlouho a vztahuje se
hlavně na hledání kraslic v různých hrách např. BedWars. Hráči je při bitvách hledají
a snaží se získat daný počet pro získání dané odměny nebo titulu. Egg hunt je
krátkodobá akce, kterou hráči mají rádi, a proto byste si ji měli zahrát. Pro získání
odměny zdarma a další věci např. oblečení pro váš avatar v robloxu, ale jestli
chcete získat něco za robuxi a nemáte je rozhodně neváhejte a hledejte!

Sebastian Rychlík
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Malovací okénko
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Markéta Škorpilová
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Recepty na dobroty
Dortíky z cookies s krémem
Na 6 kusů
Přísady:
 6 kulatých čokoládových cookies
 6 polévkových lžic smetanového likéru
s příchutí whisky na pokapání
 200 g ricotty
 250 g čerstvého sýra typu gervais
 75 g práškového cukru
 kakaový prášek na poprášení
 papírové košíčky
Postup:
1. Do 6 důlků formy na muffiny vložte papírové košíčky. Cookies položte vrchní
kulatou stranou dospod každého košíčku. Případně je trochu seřízněte
nožem, aby se do důlků dobře vešly.
2. Cookies pokapejte likérem. Zbývající likér spolu s ricottou, čerstvým sýrem a
práškovým cukrem našlehejte. Dejte do sáčků na zdobení a nastříkejte na
každou sušenku. Cookies dejte do chladu.
3. Před konzumací poprašte dortíčky kakaovým práškem.
Dobrou chuť 

Vojta Vojík
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Velrybí humor
Víte, proč po hřbitově běhají zombie?
Hrobník to tam chtěl na Velikonoce oživit

Velikonoce jsou mojí doménou –
www.velikonoce.cz

„My nemáme zrovna moc peněz,” vypráví teta Horáková, „takže letos na Velikonoce budeme
barvit jen půlky vajec.”

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”

Perlička ze školy: „Velikonoční zajíček je hlodavec, kterého je možné spatřit pouze za veliké noci.”

„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!” straší žáky učitelka.
„A nevadí, že nemáme pomlázky?”

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou obarvené ořechy...”

Pepíček ve škole: „Paní učitelko, vám to dneska strašně sluší!”
„Opravdu? Děkuji...”
Pepíček: „Apríl!”
Markéta Škorpilová
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Šéfredaktorka se všem čtenářům velmi omlouvá za velké
zdržení tisku tohoto čísla.
Verča V.
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