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Vychytávky do tvého pokojíčku
Proč žít v temné ušmudlané kopce nebo nedej bože v pokojíčku pro prťata? Chop se nářadí a sama
se dej do díla. Budeš koukat, jaký cool pokoj se dá za pár kaček pořídit.
Nejdříve z pokoje vykliď všechno, co tě už nebaví a nelíbí se ti.
Hračky pro prcky můžeš věnovat na charitu nebo do nějakého
dětského domova.
Pak se vrhni na stěny.
Důkladně odstraň všechny nálepky,
samolepky a obrázky, které se ti kdysi líbily.
Stěny omyj vodou.
A zamysli se, jaký styl by tvůj pokoj měl mít.

Bez čeho se neobejdeš
- Dobrý nápad a jednotný styl pokoje.
- Mašle, látky a barvy.
- Peníze (tentokrát budeš asi muset
rozbít prasátko, ale výsledek bude stát
za to)
Co fakt nepotřebuješ
- Bytového designéra
- Drahý značkový nábytek
- Ošklivé nevýrazné barvy

Neboj se zrcadel...
Po vyklizení pokojíku je
většinou nutné ho
vymalovat tvou
oblíbenou barvou. S tím ti
pomohou rodiče, či starší
sourozenec.
Bývá to celkem snadné a
zažijete i spoustu
legrace, pokud máš ráda
hodně světla,
určitě využij jednu stěnu,
nebo skříň na umístění
několika zrcadel. Dají se
sehnat i taková, která se
na zeď přímo lepí.
Místnost se opticky zvětší
a prosvětlí.
Navíc jsou zrcadla super
pro nacvičování,
tanečních kroků nebo
líčení.

Mašlí není nikdy dost
Komody, židle, skříně, ale i poličky
si můžeš vyšperkovat
různobarevnými mašličkami.
Umístit se dají na madlo, úchytky,
nohy židlí nebo boky poliček. Velikost
barvy i materiál si zvol podle
momentální nálady. Můžeš je měnit,
jak se ti zlíbí.
Téměř každý prostor vypadá zajímavě,
pokud ho dozdobí nějaká
přírodnina. Vyzkoušej delší zajímavě
pokroucenou větev. Na její konce si
zavěs náramky, řetízky nebo třeba
šátky. Někdo si na větev připíná
kolíčky, vzkazy, nebo fotky přátel.

Vyzkoušej tapety
i světelné řetězy
Do vymalovaného pokoje můžeš
zkusit nalepit barevné tapety (třeba jen
na nějaká místa). Jejich výhodou je, že
když tě omrzí, stačí je jednoduše
odstranit a přelepit jinými.
Na internetu nebo ve specializovaných
obchodech najdeš nekonečnou řadu
vzorů, barev a typů. Pokud se ti líbí
barevná světla, udělej si radost
světelnými řetězy, dají se umístit na
okna, stěny nebo skříně. Dneska jsou
velmi moderní a určitě se budou
skvělé vyjímat i ve tvém pokoji.

Jak si správně vybrat šperky?
Abys ještě víc podtrhla svou osobnost, pořiď si originální doplněk. Nezáleží na jeho ceně, ale spíš na
tvém vkusu, kreativitě a šikovnosti. Takže hurá na nákupy. Ale pozor nepřežeň to!
Důležité je, aby sladila všechny doplňky, které si ten den chceš vzít na sebe, s oblečením. Takže nejdřív se
obleč a pak teprve začni přemýšlet, co si vezmeš za šperky a doplňky. Jestli volba dne padne na legíny s
barevným vzorem, ptáčků a svítivě modré tričko s růžovými pelikány, bylo by dobré ostatní doplňky
utlumit. Naopak při tlumených a nevýrazných barvách oblečení můžeš zvolit bláznivější doplňky.
Jsem na to malá ?
Sem tam se ti může stát,
že někde v davu
zaslechneš, že máš na
sobě něco co se nehodí
pro tvůj věk. No, někdy to
může být pravda, ale
většinou bys to měla hodit
za hlavu. Ale pamatuj si,
že je často dobré zeptat
se ostatních, jestli jsi
náhodou nepřestřelila.

Náušnice
FIMO

Co právě frčí ?
V současné době jsou absolutně in
barvy a květinové vzory. Takže
určitě nezkazíš nic tím, když si pořídíš
pořádně ulítlé barevné sluneční
brýle nebo šátek na hlavu se vzorem
květin. Slunečnice, gerbery, astry –
fantazii se meze nekladou. Obzvlášť
cool jsou i zvířecí motivy – frčí sovy,
kočky,
ale i koně nebo papoušci. Pokud
nemáš zrovna naditou pokladničku
nezbude ti než
si nějaký ten doplněk vlastnoručně
vyrobit.

Jak na to …
Existuje mnoho způsobů, jak si sama
můžeš vyrobit nějaký originální
šperk. Vybrat si můžeš ze široké
škály přírodních materiálů –
kamínky, mušličky, orientální koření,
pecky z peckovin, těstoviny,
šišky...nebo zvolíš variantu z
koupených umělých materiálů –
barevná vlna, korálky, sklo, drátky,
gumičky či třeba FIMO hmota. Pokud
se rozhodneš pro tento poslední, tady
je mini rada na výrobu
„tučňáčích“ náušnic.

Z dalších kousků bílé udělej očička,
dovnitř dej ještě 2 malinké černé tečky
jako zorničky. Nakonec vymodeluj
oranžové nožičky – vezmi 4 kuličky a
Postup:
Potřebný materiál:
do nich vyryj nožem prstíky.
Rozválej hmotu na plátky. Menším
Ještě potřebuješ 2 zobáky vykrajovátkem si vyřízni 8 kusů černé trojúhelníky s čárou uprostřed. Tak
bílá, černá a oranžová
hmoty, 2 kusy bílé a 1 kus oranžové. vyrobíš 2 tučňáky, které dáš zapéct do
Fimo hmota, 2x ketlovací
Pak z černé udělej 2 větší kuličky, 2
trouby na 120°C po dobu cca 30
nýt a 2x zapínání na
mírně menší a 2 nejmenší (to stačí na minut.
náušnice
2 kusy tučňáků). Větší kuličku spoj
Po další půl hodině je z trouby vytáhni
Pomůcky:
s menší a propíchni nýtem. Ze
a uštípni přebytečný drátek tak, abys
Nůž, menší vykrajovátko zbývající kuličky vytvoř křidýlka a
ho mohla přidělat na zapínání na
na cukroví, váleček,
připoj je ke kuličkám.
náušnice.
plech, trouba, kleštičky
Pak si udělej z bílé hmoty 2 placičky,
které použiješ na bříška tučňáků.
Agáta Veselá a Natálie Dostálová, 5. třída

Těstoviny s tuňákem a
parmazánem
Suroviny: těstoviny (nejlépe penne), tuňák
(kousky v konzervě), černé olivy, sušená
rajčata v oleji, olivový olej, cibule, česnek,
sůl, parmazán, bylinky.

Na pánvi ve 2 lžících oleje osmaž na
kostičky nakrájenou cibulku. Až je cibulka
sklovitá, přidej tuňáka a olivy nakrájené na
kolečka. Vše orestuj a pak přidej sušená
rajčata nakrájená na proužky. Vše na pánvi
promíchej a restuj asi 5 minut. Nakonec
přidej prolisovaný česnek a nakrájené

Postup: ve větším hrnci uvař vodu. Vodu
osol, přidej 1 lžíci oleje a do vroucí vody
dej těstoviny. Těstoviny občas promíchej.
Těstoviny uvař tzv. na skus. Uvařené
těstoviny slij a promíchej.

bylinky (zejména bazalku). Vše nechej asi
1 minutu na pánvi prohřát. Těstoviny se
podávají s tuňákovou směsí a posypané
parmazánem. Nakonec můžeš ozdobit
bylinkami. Těstoviny jsou výborné za
studena i za tepla.

ŘEZ RAFAELO
1HRNEK CUKR MOUČKA
1HRNEK MLÉKA
2HRNKY POL. MOUKY
PŮL HRNKU OLEJE
2CELÁ VEJCE
1PRÁŠEK DO PEČIVA
Vše promísíme, vylijeme na
plech a posypeme smíchaným
1hrnkem kokosu a půl hrnkem
cukru moučka. Pečeme asi 30min.na
170 °C. Po upečení ještě horké polijeme
33% smetanou.

Agáta Pokorná a Karolína Straková, 5. třída

Kde jste pracovala před tím, než jste nastoupila do naší školy?
Na základní škole v Brně.
Jak se Vám v naší škole líbí?
Velmi se mi tu líbí.
Jak se Vám líbí škola (budova)?
Je hezká. Nejvíce se mi líbí, že je blízko přírody.
Jak se k Vám chovají kolegyně a kolegové?
Dobře. Kolegyně I kolegové jsou fajn. Ochotně mi se vším pomáhali, když jsem se v nové
práci rozkoukávala.
Jak vám chutnají obědy?
Moc. Vaří tu výborně.
Souhlasíte s výběrem dvou hlavních jídel?
Výběr ze dvou jídel jsem zažila v minulém zaměstnání a člověk často nevěděl, které jídlo si
vybrat. S jedním jídlem je to jednodušší a zatím nebylo jídlo, které by mi nechutnalo. Chápu
ale, že každý máme jiné chutě a někdo by výběr uvítal.
Jak se k vám chovají žáci?
Myslím, že přátelsky.
Jakou třídu máte nejraději?
To nejde tak jednoznačně říct. Každá třída je original a má své hodnější a zlobivější dny.
Vždy se ale těším do každé třídy.
Jak se Vám pracuje s interaktivní tabulí?
Dobře. Je obrovská výhoda, že je v každé třídě.
Víme, že vedete kroužek kuchtíků, proto nás zajímá, jaký je váš nejoblíbenější recept?
Mám ráda ryby, sladkovodní i mořské. Proto bych vybrala například grilovanou rybu se
zeleninovým salátem.
Můžeme se zeptat na Vašeho největšího koníčka?
Určitě kolo. Doufám, že do konce listopadu bude ještě hezké počasí a budu moci jezdit. A pak
už se budu těšit zase na jaro, až bude příznivější počasí pro jízdu na kole.
/Karolína Straková a Agáta Pokorná, 5. třída/

1. ukazováček je………
2. největší část na noze…..
3. věci bereme do ……
4. krk drží…..
5. slyšíme ………
6. rád jí med……..
7. mezi očima je …….
8. pod kolenem je …..
9. chrání ti oči …...
10. díváš se……
11. kloub v rameni ………
12. celý člověk jiným
slovem………
13. ohebný kloub při chůzi
……..
Já nejsem líný. Jsem jen
přirozeně velmi… viz tajenka.

/Nela Timková, 5. třída/

A najdi chybu.
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