Číslo: 3
Školní rok: 2016/2017
Vydává: ZŠ Unhošť
Náměty na články posílejte:
zahradkova@zsunhost.cz
Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Vážení čtenáři,
nový rok 2017 je za dveřmi, Vánoce jsou ještě blíž, proto časopis My už tradičně vydává
vánoční číslo. Mimo jiné se dozvíte postřehy z vánočních dílen, které se konaly první adventní
víkend. Pokud nemáte ještě vánoční perníčky, recept vám sepsala Elen. Protože někteří z vás
pod vánočním stromečkem najdou nový mobil nebo tablet, vybrali jsme vám dvě prima
aplikace, které si do nich můžete stáhnout. Na konec jsme vám připravili vánoční luštění.
Celá redakční rada vám přeje krásné prožití vánočních svátků a do nového roku ať vstoupíte tou
správnou nohou.
Vaše redakce

Vánoční dílny
Pohled Vojty: Na vánočních dílnách jsem
pomáhal u malovaní na hrnečky. Děti malovaly
nádherně, někdy jim vypomohli rodiče, kterým
se malování také líbilo. Párkrát se nám sice
vylila barva, ale to se občas stává. Zájem byl
veliký, přišlo asi 35 dětí, většinou s maminkami,
které u malování dlouho vydržely.
Pohled Gradie: Vánoční dílny proběhly 26. a
27.11. ve školní jídelně. Já jsem tam byla v
neděli společně s Emou, Klárkou, Elen a dalšími
kamarádkami. Dílny začaly ve 13 hodin, na
úvod vystoupil pěvecký sbor. Já jsem pomáhala
společně s Emou u tisku na textil. Pomáhaly
jsme dětem, které tam neměly své rodiče. Mohly
si u nás potisknout nebo pomalovat sáček, tašku
nebo prostírání. Děti byly šikovné a myslím si,
že je to bavilo nejen je, ale i jejich rodiče.

Přišla tam spousta lidí a veliký zájem byl hlavně o skleněné hrnečky, které byly hned
vyprodané. Celou dobu bylo k dispozici občerstvení a pití. Akce skončila v 16 hodin a moc se
nám líbila.
Pohled Kláry: Spolupracovala jsem na stanovišti, kde se malovalo na sklo. Protože se
vyprodaly všechny hrnečky, měli jsme stále co na práci. Děti se snažily a šlo jim to. Mohly si
vybrat, jestli budou malovat dle své fantazie nebo jestli budou obtahovat obrázky, co se
vytiskly, např.: kostel, kapr, svíčka, zvonek. Moc se mi to líbilo.

Elenčino pečení: Perníčky
SUROVINY:
400g hladké mouky
1 lžička jedlé sody
140g moučkového cukru
2 lžičky koření do perníku
75g másla
2 lžíce medu
NA BÍLKOVOU POLEVU POTŘEBUJEME:
1 bílek
140g moučkového cukru
1 lžička Solamylu
pár kapek
citrónové šťávy

POSTUP:
Všechny suroviny smíchejte a nechte přes noc
odležet. Pak vyválejte, vykrájejte své vzory a
dejte péct do předehřáté trouby na 180° C. Po
vyndání z trouby nechte asi 15 minut
vychladnout a pak už jen ozdobte polevou.

Aplikace:

 Quizlet
Potřebuješ se naučit slovíčka nebo vzorečky nebo něco jiného? V tom případě je pro tebe tato
aplikace jako stvořená. Začneš tím, že se přihlásíš a potom už se můžeš začít učit. Zadáš si
vzoreček nebo příklad a vedle hned výpočet nebo výsledek. Po vytvoření dostatečného počtu
dvojic (alespoň dvě) si můžeš kartičky procvičovat. Pokud tvoříš anglicky, pak ti tato aplikace
tvá zadání může i přečíst. Procvičovat lze i psaní anglicky či česky. Nemusíš jen tupě otáčet
kartičky, ale můžeš si zvolit pexeso či test. Pokud si chceš kartičky vytisknout, nabízí aplikace i
tuto možnost. Lze vyhledat i hotové kartičky pro procvičování různých oblastí.
https://quizlet.com/
 Duolingo
Jestliže tápete v angličtině, je dobré si stáhnout aplikaci Duolingo. Počáteční test zjistí, jak jste
dobří. Následně si procvičujte angličtinu v oddělených úrovních. Mezi úrovněmi jsou testy, kde
si ověříte vaše znalosti a ty vás posunou o něco dopředu. Aplikace vás každý den upozorní, na
každodenní 10 minutovou lekci.
https://www.duolingo.com/

Luštění:
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Doplňovačka:
1.

1. .... zdobíme polevou.

2.

2. Na stromečku je světélkový ....

4.

3. Sněhulákovi dáme na hlavu ....
Někdo má na vánoce smrk a
4. někdo ....

3.

5.

5. Štědrý den je 24....

Obrázková křížovka:
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Tajenky si napište zde:
osmisměrka:
doplňovačka:
obrázková křížovka:
___________ __________ ________________ ________________ ______.

