
 



                                            Eli a Káťa 

 

 

 

 

Čtenáři a čtenářky, v druhém čísle našeho 

časopisu, si připomeneme další naše 

tematické dny!  

Dne 25.11. 2022 se z naší školy stal Červený 

koberec. Přijelo se sem spoustu známých osobností. 

Mohli jste zahlédnout geniálního profesora 

EINSTEINA, vynalézavého KAPITÁNA Jacka 

Sparrowa nebo bombastické čupr dupr MIMONĚ a 

mnoho dalších. 

  



                                            Eli a Káťa 

O měsíc později 20.12. 2022 proběhl další z našich 

tematických dnů a to SPOLEČENSKÉ ÚTERÝ. Lidé 

z naší školy se mohli před Vánoci pořádně vyfiknout. 

Celé škole to móóóc slušelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA V ČÍSLECH 

Počet tříd na naší škole:   

38 

Učitelský sbor naší školy:  

47 

Počet hasících přístrojů:  

23 



 

 

 

 

JAK ŠLA MÓDA S DOBOU? 

minulost-přítomnost-budoucnost 

19. STOLETÍ: 

 ŽENY- Typickým prvkem ženského oděvu 19. století byly sukně, které byly mírně 

rozšířené. Později se změnily v kuželovitý tvar, protože si ženy braly mnoho 

spodniček.  Ženy nosily korzety, ale nebyly tak těsné jako v rokoku. V dřívějším 

období se tento nezdravý trend zavrhl. 
 

DÁMSKÉ DOPLŇKY- slunečníky, rukavice, vějíře, zlaté šperky, šály a šátky 

 

 MUŽI- Frakový kabát je nejrozšířenějším vycházkovým i společenským oděvem. Má 

nejrůznější barvy, podobné barvám květin. Oblečení mužů bylo daleko pestřejší, než 

je dnes. Barevný frak doplňovaly kalhoty jiné barvy. Kravata z poloviny 19. století se 

však k těm dnešním příliš nepodobala. Její vázání bylo totiž velmi složité. V této době 

vzniklo několik příruček, jak kravatu správně vázat.  

 

  



 

 

 

 

20. STOLETÍ: 

 1910-1919 

Druhé desetiletí 20. století je zájem o módu na vzestupu. Společnost prahne 

po luxusních látkách, róbách a doplňcích. V roce 1909 v Paříži poprvé vystupoval 

ruský balet, po jehož vystoupení vzhled účinkujících naprosto okouzlil  dámskou 

populaci. Ženy vyžadovaly stejnou barevnost a třpyt ve svém šatníku. 

 1940-1949 

Na ženy té doby jsou opět kladeny velké nároky. Jsou součástí aktivní vojenské 

služby a jejich ochota pomáhat i mimo rodinný kruh je nedocenitelná. Společnost má 

jiné starosti než módu, ta je odsunuta do ústraní. Za drahé oděvy není hodno utrácet. 

A tak byly ženy zase odsouzeny si šít samy. Od korkových bot až po kabelky z 

odpadového materiálu. Častá je kombinace dvou odlišných materiálů pro jedny šaty, 

jelikož jeden by na celé šaty nevystačil. Nedostatkovým zbožím byly nylonky, které si 

ženy z nouze na nohy pouze malovaly.  

Konec války přivedl do módního průmyslu naději na lepší časy a novou inspiraci. V 

Československu bohužel naděje a snahy o politicky nezávislou módu padla s únorem 

1948. 

 1990-1999 

 

Světu vládne minimalismus, kdy na trh vstupují takzvané basic oděvy. Jedná se o 

kousky jednoduchého designu, které si své uplatnění najdou i na přehlídkových 

molech. Kalhotové kostýmy a sportovní saka bez jakýchkoli doplňků následují heslo 

méně je více. Jisté strohosti podléhal také make-up a účesy. Na přehlídkových 

molech pochodují velmi mladinké modelky. Jejich nevinnost, která naplno odráží 

neustálou touhu po věčném mládí, nikdy nekončící boj tak může započít. Mladí jsou 

inspirováni hudbou a sportem, jejich prioritou se stává hlavně pohodlí. 

 

 

 



 

Smrtící móda 19. století 

 

Vrahem je barva 

V 19. století byla nesmírně oblíbená zelená barva, hlavně smaragdová.  Až na 

konci 18. století vynálezce C. W. Scheele vymyslel skutečný zelený pigment. 

Bohužel se vyráběl na bázi arsenu a mědi. A tak se módní zelená barva stala 

tichým zabijákem. S ničením zdraví začala hned u výrobců. Těm působila 

především závažné kožní problémy. Jejich ruce byly plné hnisavých vředů, loupala 

se jim kůže. Neušetřila ani švadleny natož pak módně vyšňořené dámy. Zelené 

šaty a boty měla ve svém šatníku každá panička. Módním hitem byly i doplňky z 

umělých rostlin a květin. Zelené věnečky se nosily kolem krku, jako náramky, 

květy zdobily šaty i účesy. Zelená móda v podobě jedovatých šatů, bot a doplňků 

si ale vybírala svou daň. Sloučenina arsenu a mědi mohla dráždit oči, sliznice, 

kůži. Docházelo k poškozování jater a ledvin, únavě a nevolnostem. Zdravotní 

problémy pak často vedly k úmrtím. 

 

Šílenství z módního doplňku 

Vraždícím módním doplňkem 19. století byly i klobouky. Nejen dámské, ale i 

pánské cylindry se vyráběly především z kožešin králíků a zajíců. Kloboučníci je 

kartáčovali rtutí, aby vytvořili plsť, která se dala tvarovat. Avšak díky 

dlouhodobému vdechování rtuti trpěli kardiorespiračními problémy. V lepším 

případě třeba přišli „jen“ o zuby, či se jim „pouze“ třásly ruce. Práce se rtutí však 

ve většině případů způsobovala vysilující smrtelné otravy, a tak kloboučníci často 

umírali mladí. Rtuť poškozovala i mozek proto byla příčinou psychických 

problémů. Rčení „šílený jako kloboučník“ pochází právě z tohoto období. 

 

 

 

 

 

 

 

kaja,naty,nelča 



                                       

Hrátky s kamarády      
  V tomto díle si vytvoříme králíčkový stojánek              

(na pastelky, voskovky, fixy atd....) nebo i jiná zvířata. A 

méďu na prsty.  

 

Co budeme potřebovat na králíka: ruličku od 

toaletního papíru, vatu, černý fix, nůžky, hnědý papír 

muže být i jiné barvy, lepidlo a matice neboli něco 

těžkého aby stojánek držel 

 



Co budeme potřebovat na medvídka: barevné papíry, 

lepidlo, nůžky a černý fix 

 

Jak si vyrobit králíka: Vezmeme si ruličku od 

toaletního papíru a míň jak půlku odstřihneme. Potom si 

vystřihneme uši, tlapky a spodek stojánku ve tvaru 

kolečka. Fixem dozdobíme tlapky a uši a na ruličku 

nakreslíme obličej králíčka. Potom si vezmeme spodek 

(kolečko) a nalepíme tlapky. Doprostřed kruhu vlepíme 

matici. Na to nalepíme druhý kruh a potom tam 

přilepíme ruličku. Přilepíme uši a ocas z vaty a necháme 

zaschnout. Pokud chceme, můžeme ruličku nechat 

celou (třeba na pastelky). Tak a teď si tam dáme 

voskovky, pastelky, fixy a máme hotovo. 

 

 

Jak si vyrobit medvídka: Vezmeme si hnědý papír, 

vystřihneme si z něj tvar medvídka. Poté si vezmeme  

krémový papír a vystřihneme si z něj kolečko (jako je na 

obrázku). Pak si vezmeme růžový papír a vystřihneme z 

něj dva malé půlkruhy a nalepíme je na uši medvídka. 

Vezmeme si černý fix, nakreslíme tlapky a čumáček. 

Malými nůžkami do medvídka vystřihneme dvě kolečka. 

No a máme hotovo! 

  

 



 

 

 

Vážení a milý čtenáři. V dnešním čísle vám chceme dát tip na procházku 

po Stromovce s pár zajímavými zastávkami. 

 

  

Pojedete na zastávku Výstaviště, cestou se můžete stavit v Planetáriu, 

půjdete k Rudolfovu rybníku, kde je vodotrysk. Poté půjdete k Zelenému 

rybníku. Až se na tu krásu vynadíváte, budete pokračovat 

k Místodržitelskému letohrádku. Od něj půjdete k rybníkům Slunečnice a 

Srpeček.  Dále směřujete k dětské lanové stezce a můžete dojít kolečkem 

zpátky na zastávku Výstaviště. Cestou se můžete stavit u Maroldova 

panoramatu, u kterého je i jídena. Je to dobré místo pro začínající 

fotografy. 

 



 A jeden bonusový tip navíc:  

CAMP (centrum architektury a městského plánování)- CAMP je místo které 

se zabývá Prahou, její minulostí a budoucností. Pořádají se zde výstavy, 

přednášky, ale promítají se zde i filmy a nejenom o Praze. Promítal se zde 

například film Vlastníci. A vstupné je zcela zdarma. Takže ať už třeba na 

výstavu, nebo na film určitě se tam jděte podívat (chceteli sedět udělejte 

si rezervaci). Webové stránky https://praha.camp/ 

 A když už tam budete, můžete se podívat na Klášter na Slovanech 

(Emauzy), je to kousíček.

 

https://praha.camp/


FRYČOVICKÁ KECKA  

 
Ahoj, dneska se budeme ptát naší paní ředitelky Hany 

Nytrové na otázky: 

Jaké je vaše oblíbené zvíře?  Pes.  

 

Jaký sport ráda děláte?  Cyklistika a túry. 

 

Na jaké místo se chcete podívat?  

Austrálie. 

 

Čtete ráda?  Ano, čtu ráda. 

 

Jaký je váš oblíbený film?  Detektivky a thrillery. 

 

Jaké je vaše oblíbené jídlo?  Maso na jakýkoliv způsob. 

 

Která je vaše oblíbená osobnost?  Obecně každý, kdo je  

slušný, inteligentní a má smysl pro humor. 

 

 



Školní úspěchy     

Tři základní letňanské školy bojovaly o vítězství ve 

florbale a přehazované v nové tělocvičně při ZŠ gen. F. 

Fajtla DFC 

 

Atmosféra na utkáních byla 

plná nadšení, radosti, ale i 

zklamání, protože vítěz je 

vždy jen jeden. To ale nic 

nemění na skutečnosti,že se 

naší škole podařilo vyhrát. 

Gratulujeme! 



        

SVĚTOVÉ REKORDY VE SPORTU 

Běh na 100 metru 9,58 s  Usain Bolt  16.srpna 2009 Berlín  

 

 

Jamajský běžec Usain Bolt. Má světový rekord 

v atletice v běhu na 100 metrů a na 200 metrů. 

 

Brazilec Edson Arantes do Nascimento neboli Pele. 

Má rekord za nejvíc vyhraných mistrovství světa ve 

fotbale. Jeho rekord 3 výher se dodnes nepodařilo nikomu 

překonat. Bohužel nás nedávno tato fotbalová legenda 

opustila.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka


Britský pilot formule 1 Lewis Hamilton má nejvíc titulů ve 

Formuli 1 a to celkem 7 titulů.

 

Argentinský fotbalový hráč Alfredo Di Stefano je jediný kdo 

má cenu Super ballon d'or neboli nejcennější zlatý míč. 

                                                                    

                             



Veselá  vařečka                        
 

Ahoj, za chvíli už budou Velikonoce a my pro 

vás máme super tipy na 

pečení.                                                                      

               
Pomerančový  beránek  
ingredience: 

0,5 hrnku oleje 
2 vejce 
mléko (podle potřeby)  
2 pomeranče  
1 hrnek cukru krupice   
1vanilkový cukr 

 2 hrnky polohrubé mouky   
1 kypřící prášek do pečiva  
 

1. Pomeranče důkladně omyjeme a osušíme. Z jednoho 

pomeranče si nastrouháme kůru a z obou vymačkáme šťávu a 

rozmícháme s ostatními ingrediencemi. Mléko přidáme podle 

hustoty těsta. 



 

 

 

2. Těsto vlijeme do máslem vymazané a strouhankou vysypané 

formy na beránka a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme na 

180 °C 

3. Nakonec můžeme posypat moučkovým cukrem a kolem krku 

beránka obvázat mašli. 

( místo beránkové formy lze těsto nalít do bábovkové formy a 

můžeme jíst nejen na Velikonoce) 

Dobrou chuť :)    

  

                                                                             

Vláčný velikonoční mazanec  
Budete potřebovat: 

 
230 g hladké mouky 

100 g polohrubé mouky 

1/2 kostky droždí (cca 20 g) 

115 ml vlažného mléka 

70 g cukru 

70 g změklého másla 

4 g soli 

1 vejce 

1 čajová lžička vanilkového extraktu 

1/2 čajové lžičky citronového extraktu (nebo 5 g nastrouhané citronové kůry z 

1 citronu) 

35 g rozinek 

Na povrch: 

35 g nasekaných loupaných mandlí 

1 rozšlehané vejce 

mandlové lupínky 

 

 



 

Postup: 
 

Nejprve připravíme kvásek: Do mísy smícháme polohrubou a hladkou mouku, 

uděláme v ní důlek, vlijeme do něj 2/3 mléka a rozdrobíme droždí. Ze stran po 

troškách vmícháváme mouku dokud nevznikne těstíčko. 

 

 Povrch posypeme jemnou vrstvou hladké mouky a necháme v teplém místě 

asi 30 minut vzejít. 

 

Po 30 minutách vmícháme všechny ostatní suroviny , dolijeme zbylé mléko a 

vypracujeme těsto. 

 

Nakonec rozinky a mandle zapracujeme do těsta. 

 

Těsto vyndáme a necháme 30 minut odpočinout na válu (nevhodný je nerez a 

mramor, protože chladí). 

Po dalších 30 minutách těsto vytvarujeme do bochánku, dáme na plech 

vyložený pečícím papírem a necháme na teplém místě minimálně hodinu 

nakynout. 

 

Správně nakynutý mazanec poznáme tak, že se těsto při lehkém stlačení 

prstem pomalu vrací zpět. 

 

Vykynutý mazanec pomašlujeme rozšlehaným vejcem, posypeme mandlovými 

lupínky nakonec vrch rozřízneme do kříže. (Řez by měl být hlubší) 

Připravte si trobu na 160 °C. Pečeme 40–50 minut dozlatova. 

Dobrou chuť! 
 

                                               Naty a Zuzka 


