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Ahoj,
vítáme vás u dalšího vydání časopisu Super Téma! V tomto dílu si

budete moci přečíst rozhovor s trenérkou plavání, v kostce vás
seznámíme s výsledky letošní zimní olympiády v Pekingu, přidáme
zajímavosti o Velikonocích a to nejdůležitější - co se chystá u nás ve
škole. Nezapomněli jsme ani na hádanky a soutěže!

Spočítejte tato vajíčka . Jejich počet nám řekněte zvlášť
např.: zelená 12, modrá 8, oranžová 3. Za odpověď dostanete odměnu.
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Zimní olympiáda v Pekingu 2022
(4. února - 21. února 2022)

Letos se zimní olympiáda konala v Číně v Pekingu (Beijing). Panovaly
zde ledové podmínky, ale i přesto sportovci podali skvělé výkony.
Soutěžící mohli soutěžit v 15 sportech.

Stát                           Medaile Celkem

1. Norsko         16 zlatých 8 stříbrných 13 bronzových 37

2. Německo         12 zlatých 10 stříbrných 5 bronzových 27

3. Čína                 9 zlatých 4 stříbrné 5 bronzových 15

4. USA            8 zlatých 10 Stříbrných 7 bronzových 25

5. Švédsko          8 zlatých 5 stříbrných 5 zlatých 18

21. Česká republika         1 zlatá 0  1 bronzová 2

Ester Ledecká - 1. místo za snowboarding: paralelní obří slalom
Martina Sáblíková - 3. místo za rychlobruslení: 5000 m
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Rozhovor s trenérkou plavání

Kristýnou Záhoříkovou

Jak ses dostala k plavání?

Moje maminka byla reprezentantka Československa v plavání, takže od
malička jsem byla vedená ke sportu a plavání byla jasná volba.

Které je tvoje nejoblíbenější jídlo?
Moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety na všechny způsoby.

Děláš i nějaké další sporty?
Mám ráda všechny sporty, ale po plavání nejvíce běžecké lyžování,

snowboard a v létě kolo a kolečkové brusle.

Jaké je tvoje druhé zaměstnání?
Moje druhé zaměstnání je zubní instrumentářka.

Máš ještě nějaké jiné koníčky?
Mám doma malého pejska, takže můj veškerý volný čas po práci a

trénování je věnován procházkám a staráním se o psa.
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Jezdíš ráda na závody? Proč?
Závody jsou pro nás trenéry vždy za odměnu. Nejlepší je vidět, že se

hodiny strávené v bazénu a věnování se dětem, promění v osobní
rekord, nebo nějaký úspěch.

Máš radši dlouhé tratě nebo krátké tratě?
Moje hlavní disciplína byla 50 metrů volný způsob, takže za mě určitě

tratě krátké.

Je ještě nějaký sport, co bys chtěla dělat?
Od malička jsem chtěla dělat gymnastiku, ale vždy jsem byla hodně

vysoká, takže mě do žádného gymnastického klubu nevzali.

Těšíš se na Velikonoce?
Na Velikonoce se těším. Bydlím na vesnici, kde se tyto svátky dodržují

tradičním způsobem.
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Tipy na knihy
Medvěd Wrr - Po přečtení zavřít
Autor: Jaromír Štejnar
Ilustrátor: Michal Široký
Nakladatelství: The Wrr
Doporučení: 1.třída

Krátký obsah: „Znáte ten pocit, když se začtete do knihy a její příběh Vás
zcela pohltí? Tak přesně tohle se stalo i medvědovi Wrr. A to doslova! V
otlučené krabici od bot se dostane do zdánlivě opuštěné továrny, ve
které vznikají knihy. Ano, všechny ty knihy, kterých máte doma plné
police nebo knihovny. Když se do jedné z nich začte, je doslova vtažen
do děje a stává se součástí jejího příběhu. Narazí zde na pirátskou bandu
v čele s protřelým kapitánem Crabsonem. Ten se plaví napříč knihami, v
jejichž příbězích hledá ukryté součástky z rozbitého stroje na výrobu
knih. Jeho cíl je jediný – získat nad vynálezem moc a podmanit si tak celý
knižní svět! Podaří se medvědovi Wrr překazit jeho ničemný plán?"

FREDY největší strašpytel
Autor: Georgia Pritchettová
Ilustrátor: Jamie Littler
Nakladatelství: Pikola
Doporučení: 2. třída

Krátký obsah: Fredy jede na prázdniny do Afriky! Jupííí! Jak to, že se
Fredy až tolik neraduje? Má to totiž háček. Zaprvé: Jeho největší nepřítel
Alan jede taky. Zadruhé: Alan se chystá naverbovat do své armády
divoká zvířata, aby mu pomohla ovládnout svět. (Nemějte ale přílišné
obavy, praseti bradavičnatému se moc nechce a lev se víc než
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o válku zajímá o to, zda mu nepáchne z tlamy. A zatřetí: Fredy má strach
ze zvířat, prázdnin i Alana! Naštěstí si do batůžku přibalil svůj leták: „Jak
se přestat bát“. Fredy je totiž jediný, kdo může Alanovi v jeho
zlotřilostech zabránit...

Mary Poppinsová

Autor: P. L. Traversová
Ilustrátor: Eva Natus-Šalamounová
Nakladatelství: Albatros
Doporučení: 3. třída

Krátký obsah: Mary Poppins - vlídná, přísná a milující žena, kouzelná
dětská chůva a vychovatelka neznámého původu, která umí létat za
pomocí deštníku, a kterou také charakterizuje její papoušek, klobouk i její
kouzelná brašna.
Děj se odehrává v Třešňové ulici, kde žijí manželé Banksovi se svými
dětmi – Janou, Michalem a dvojčátky Jeníčkem a Barborkou. Jednoho
dne Janě, Michalovi, Jeníčkovi a Barborce odejde vychovatelka, tak paní
Banksová shání novou. Když začne vát východní vítr objeví se Mary
Poppins. Děti s Mary prožívají neuvěřitelná dobrodružství...

Čarodějka v zácviku
Autor: James Nicol
Ilustrátor: -
Nakladatelství: Fragment
Doporučení: 4. třída

Krátký obsah: Arianwyn má prostě smůlu. Neprošla závěrečnou
zkouškou a bude ji muset opakovat. A aby toho nebylo málo, pošlou ji
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do zapadlého městečka Limb, kde je taková nuda, že tam vlastní
čarodějku neměli už celá léta. Když se ukáže, že její rivalka Gimma je
neteří místního starosty a že v nedalekém lese otevřela portál, ze
kterého vylezlo cosi děsivého, je Arianwyn jasné, že se bude muset
vypořádat nejen se svými kouzly, ale i s něčím mnohem horším…
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Velikonoce

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky. Během
Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a Velikonoční neděle si
věřící připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Asi nevíte, že výraz Zelený čtvrtek pravděpodobně souvisí s německým
výrazem greinen, což znamená plakat. Změnou hlásek vzniklo
pojmenování Gründonnerstag, což se do češtiny začalo překládat jako
Zelený čtvrtek.

Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají, že Ježíš zemřel na kříži.
Věřící nejedí maso a mohou se do sytosti najíst pouze jedenkrát za den.

Název Bílé soboty je odvozen od bílých rouch těch, kteří jsou v sobotu
večer křtění.

Zajímavé je, že se Velikonoce slaví každý rok jindy. Velikonoční neděle
připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Letos vychází
Velikonoční neděle na 17. dubna.

K Velikonocům se pojí spousta zvyků. Jedním z nich je pletení pomlázky.
Na Velikonoční pondělí chodí chlapci dům od domu a šupají děvčata,
aby byly zdravé. Na oplátku dostanou malovaná vajíčka nebo čokoládu.

Vajíčka barvili už v Persii ve 3. tisíciletí př. n. l. Na našem území je začali
barvit staří Slované. Barvili je především na červeno. Aby mělo vajíčko
kouzelnou moc, muselo být plné a ne vyfouklé. Tradice barvení
vyfouklých vajec vznikla teprve před 200 lety.
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Ovečky z popcornu

K oslavě jara neodmyslitelně patří symbol ovečky. Chcete mile překvapit
rodiče, kamarády nebo koledníky? Vyrobte pro ně originální a
jednoduché velikonoční překvapení.

Materiál a pomůcky:

● popcorn
● svačinové sáčky, provázky na uzavření (mohou být i malé sáčky

s uzávěrem např. Ikea)
● čtvrtky, barevné papíry, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo

Postup:

Nejprve naplňte sáček popcornem a dobře ho uzavřete. Vznikne tak
základ pro tělo ovečky.
Poté si za pomoci šablony na čtvrtku obkreslete hlavu ovečky a
vystřihněte. Dokreslení detailů hlavy ovečky vytvořte dle vlastní
fantazie. Na tělo ovečky pak hlavu jednoduše přilepte. Dobrou chuť☺
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Velikonoční vajíčka v trávě

Materiál a pomůcky:
tužka, bílá čtvrtka, zelená čtvrtka, lepidlo, pastelky, voskovky, vodovky,
fixy, barevné papíry, nůžky

Postup:
1. Na bílou čtvrtku pomocí šablony obkreslete několik vajíček.
2. Zvolte si techniku, kterou vajíčka chcete zdobit.
3. Ke zdobení vajíček můžete použít pastelky, voskovky nebo

voskovky, které přetřete vodovkami, nalepené tvary nebo proužky
z barevného papíru.

4. Hotová vajíčka vystřihněte.
5. Nastříhejte zelený papír na pruhy široké asi tak 6 cm.
6. Do zeleného papíru vystříhejte trojúhelníky tak, aby působily jako

tráva.
7. Trávu ze zeleného papíru slepte tak, aby vytvořila kruh.
8. Vytvořená vajíčka posaďte do trávy z papíru.
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Velikonoční kvíz

1. Proč chlapci šlehají dívky pomlázkami?
a) Aby jim vyšlehali z těla nemoci a lenost.
b) Je to pomsta.

2. Jaký význam má řehtačka?
a) Nahrazuje zvuk zvonů.
b) Svým zvukem oznamuje příchod koledníků.

3. Z jakého slova vznikl název pro malované vejce „kraslice”?
a) krásný
b) křesťanský

4. Proč se středě před Velikonocemi říká „škaredá”?
a) Dříve se v tento den vymetaly saze z komínů.
b) Je to poslední den ve škole před velikonočními prázdninami.

5. Ve který den odlétají zvony do Říma?
a) Bílá sobota
b) Zelený čtvrtek

6. Jaký význam má o Velikonocích symbol beránka?
a) Je to symbol Kristovy obětavosti a poslušnosti.
b) Symbolizuje dobu hodování.

7. Jakým způsobem se odvozuje termín Velikonoc?
a) Střídá se první a druhé dubnové pondělí.
b) První neděle po prvním jarním úplňku.
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Velikonoční bludiště

Pomoz zajíčkovi najít mrkvičky a berušce květiny.
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Velikonoční sudoku
Doplň chybějící vajíčka.
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Velikonoční koleda

Umíš zpaměti nějakou velikonoční koledu nebo říkadlo?
Pokud ano, sladká odměna Tě nemine.😊
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Omalovánka
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Velikonoční vtipy

Koledníci dostanou do košíku vajíčka, ale zdají se jim nějaká divná. „Paní,
ty vajíčka se vám nějak srazily, ne?”
„Ale ne, hoši, ty jenom zdražily, tohle jsou obarvené ořechy.”

„Proboha, co se ti stalo, kdo tě zmlátil?” ptá se na Velikonoce otec syna.
„Ále, nějaká  banda  kluků si mě spletla s holkou.”
„A proč si jim teda neutekl ty ňoumo?”
„Nešlo to, v lodičkách se špatně utíká.”

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…”

Říká velikonoční beránek smutně: „Jsem z formy”.

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu vajíček. „Chcete
nějaké vejce, chlapci?”
„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci.
„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.”
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Tímto se s vámi loučíme a těšíme se na
další (poslední) číslo. Děkujeme, že plníte

naše soutěže a úkoly.
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