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Školáček
Hosíňáček
Výlet do Prahy -

https://www.youtube.com/watch?

v=2xkkhxPEqt8&t=3s
Uvnitř tohoto vydání:

Úterý 12. 2. byl den, na který
jsme se všichni těšili. Čekal
nás plánovaný výlet do Prahy.

Výlet do Prahy
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Náš pan učitel jel obhajovat
Zlatého Ámose.
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Ráno v 6 hodin jsme nasedli
do vlaku a vyrazili. Po příjezdu na vlakové nádraží jsme se
přesunuli metrem k Senátu,
kde jsme se rozloučili s panem
učitelem, Eliškou, Jouzou,
Klárkou, Olinkou a Agátkou.
Popřáli jsme jim hodně štěstí
a vydali se pěšky do Technického muzea. Procházka se
nám trochu protáhla, jelikož
nás oklamala GPS a vedla nás
opačným směrem, ale nám to
vůbec nevadilo, protože Hosíňáky nějaký ten krok navíc
neporazí.
Kolem jedenácté hodiny jsme
byli na místě. Uvítal nás velmi

Co dál najdete:
 Spousta fotek

 Vysílání
 Chvilka poezie
 Recepty
 Hádanky

milý pán, který se stal naším
průvodcem a ukázal nám i
televizní studio, kde jsme si
zkusili moderování. Líbila se
nám ale i astronomická část se
stěnou, která dávala malé výboje a asi všechny zaujala
domácnost a doprava.
Nafotili jsme mnoho fotek,
koupili si drobnosti a dárečky
na památku a měli před sebou
další cíl. Karlův most, Orloj,
Václavské náměstí a McDonald.
Začala se projevovat únava,
bolely nožky, ale všechna ta
podívaná za to stála - barevní
holoubci nebo obří medvěd,
se kterým byla legrace.
Hurááá, na obzoru McDonald. :-) To bylo dobrot. Po
vydatném občerstvení už nás
čekal jen přesun na vlak a
odjezd domů.

Jako mávnutím kouzelného
proutku zmizela únava a vyčerpání a po celou cestu panovala dobrá a veselá nálada.
Půlhodinové zpoždění kvůli
padlému stromu přes trať
bylo posledním dobrodružstvím našeho výletu. Paní
učitelka ještě zavtipkovala, že
po těch nachozených 10 km
bychom mohli dojít pěšky, ale
žádného příznivce nenašla.
Byl to krásný den a dlouho na
něj budeme vzpomínat.
Velké poděkování patří i panu
Váňovi, paní Váňové a paní
Výletové za doprovod, pomoc
při přesunech po Praze, což
jsme velmi ocenili. Máme tu
na Hosíně skvělé rodiče a
za to děkujeme a moc si
Vaší pomoci vážíme.
Jana
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Pár otázek na rodiče. Tentokrát odpovídal Jaroslav Váňa.
Dnes jsem vyzpovídala
mého tátu Jaroslava
Váňu. Můj táta vlastní
obchod s mobilními telefony. Prodává je, opravuje a co budu vyprávět.
Však to může povědět
sám…

V centrum Českých Budějovic na náměstí Přemysla Otakara II.
Jak sse dostal k tomuto
zaměstnání?

k počítačům či servisu
PC.
Jak dlouho ses se na
tuto práci učil? Je třeba
nějaké školení?

20 min. až 2 hod.

Je složitá je oprava mobilu?

Školení je průběžné. Záleží dle vývoje výrobků,
velkoobchodních zástupců, merchandiserů i informacím sdílených od
ostatních prodejců. Přímo škola na to není. Je
to směs obchodu při
prodeji elektroniky při
opravách, účetnictví při
papírování, právničiny,
ekonomie při prodeji na
splátky, kde je nyní nutná
certifikace od ČNB.

Které mobily nabízíš?

Občas, pro mě ano.

Moc Ti děkuji, tati. :-)

Nové, které mají oficiální
distribuci pro ČR.

Prodáváš i něco jiného?

Prozradíš

Příslušenství k telefonům
a
drobné
věci

V dalším čísle si budeme
povídat možná právě s
vámi a už se moc těšíme.
:-)

Jak dlouho tuto práci
děláš?

„Chcete-li získat
pozornost čtenáře,
umístěte sem
zajímavou větu nebo
citát z textu
publikace.“

máš svůj obchod?

Přes zájem o počítače a
elektroniku.

18 let

Kolik mobilů prodáš za
den?

Kdy se vyplatí mobil
opravit a kdy ne?

To je dost různé. Někdy
hodně a někdy také nic.

Podle ceny telefonu do
50 % ceny nového.

Který bys nám doporučil?

Jak dlouho trvá oprava?

Ten, který se líbí nejvíc.

nám,

kde

Malá chvilka poezie...
Jaro
Napsala: Agátka
V březnu zima končí,
jaro začíná.
Radují se všichni,
hlavně zvěřina.
Na jaře je teplo,
sníh už nesněží.
Rampouchy už tají,
kosi večeří.

Už nemáme rukavice,
boty jarní nosíme.
S kšiltovkou a kraťasy
na zahradu chodíme.
Sněženky už rozkvétají,
čápi k nám přilétají.
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Víte, že?
Víte, že i drůbež má svou vidíme kohouta jakožto
historii?
strážce pravdy na křesťanských budovách, radIng. Jaroslav Kraml se
s námi podělil o několik nicích, bránách apod.
zajímavostí, které všech- Kněžna Olga r. 946 obléhala Iskoroštěň, žádala
ny určitě zaujmou.
od Drevljanů po třech
Při potopě světa není
holubech z každého dvozmínka v písmu Starého ra, pak je poslala se záZákona o slepici, kachně palnou látkou zpět
ani huse. Holub byl již
a ti zapálili holubníky a
v té době ochočen.
celé dvory. Šiřitelé a choKohout Piláta Ponského vatelé drůbeže byli Římazakokrhal, když apoštol
né, v jejich provinciích
Petr lhal. Od té doby

nesměl nikdo kromě Římana drůbež chovat. V
8. st. n. l. nařídil Karel
Veliký všem správcům
velkostatků Karlových
chovat 50 slepic a 30 husí. Na dvorcích 50 ks
slepic. Ve staré kuchařské knize z roku 1535 je
uvedeno více jak 60 receptů na přípravu drůbeže. Jak se v dávných dobách uchovávala drůbež?
Nejdéle vydržela vyku-

chaná a neoškubaná,
naplněná pšenicí
a uschovaná na studeném místě v hromadě
pšenice.
Obecně jsou chutnější
samice než samci.
Naše původní plemena
slepic se dožívala
15 - 20 let.
J.K.

Pranostiky na březen
Březen má 31 dní a český
název pochází z rašení
bříz a začátku březosti
zvířat.
1. března začalo meteorologické jaro. Astronomické jaro začíná jarní
rovnodenností. Letos
začne jaro 20. března ve
22:58.

31. března nás čeká
změna na letní čas a hodiny se posunou o hodinu vpřed. Stane se tak ve
2:00 a ručičky přesuneme
na 3:00.
Březen je krásný a plný
jara. Zajímavé jsou také
pranostiky…

Nejznámější:
Březen, za kamna vlezem.
Lépe od hada býti
uštknout, než v březnu
od slunce ohřát.
Březen bez vody, duben
bez trávy.
Máza a Jouza

Kuchařské tipy: Mexické palačinky
Masová směs:
Pórek, krůtí nebo kuřecí
maso
Sůl, pepř, chilli koření

Palačinky:
1/4 mléka, 1 vejce, 20
dkg hladké mouky, lžičku
oleje a sůl.

Na pánev dáme olej a na
zpěněný vložíme pórek.
Pak přidáme na nudličky
nebo kostičky pokrájené
maso. Přisolíme, připepříme a nakonec přidáme
chilli koření a mícháme
do změknutí. Podušené
maso dáme na palačinky

a zabalíme. Takto připravené palačinky posypeme
nastrouhaným sýrem a
pokapeme kečupem a
chvilku zapečeme v troubě.
Všem přeji dobrou chuť
a věřím, že si je oblíbíte
stejně jako my!
Jana

Víte, co dělá 17
blondýnek před
kinem?
Čekají ještě na jednu,
protože film je
přístupný až od 18...
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Optická iluze: Tři nebo 4?
Pozorně si prohlédněte
obrázek a zaměřte se na
konce položených hranolů. Která postava je
spočítala správně?
Přesto, že se jedná se o

příklad optického klamu,
který je možný pouze na
papíře, může nás lecčemu naučit: možná by se
většina hádek a nedorozumění ukázala jako zby-

Čtyři!

tečná, pokud bychom si
byli ochotní na chvíli
vyměnit úhel pohledu
s naším protivníkem?

Ne,

Maminka jde
s Pepíčkem poprvé do
zoo. Od první chvíle,
kdy tam vejdou,
Pepíček nadšeně
výská:“Jéé, opička,
mamí, koukej,
opička!,, Ticho,

České lidové hádanky...

Pepíčku, to je teprve
paní pokladní.

Běží, běží, až se třese bílí
šátek v rukou nese.

Šídlo, bodidlo - po světě
chodilo a domů nosilo.

Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity.

Trochu voda, trochu
zem, volá na tě, nechoď
sem.

Po čem padá déšť ?
Ráno chodím po čtyřech,
odpoledne po dvou a večer po třech nohách.
Co má chudák po obědě.

Sedlák má dvanáct velbloudů a šest se jich zaběhlo kolik mu jich zbylo.
Když mě vyslovíš, tak
mě zničíš….

Lada
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Osmisměrka

Info ze školky
Pojďte dál, pojďte dál,
už začíná karneval.
Už troubějí trumpety,
šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál,
už začíná karneval.
Středeční dopoledne
jsme se proměnili
ve víly, princezny,
spidermany, opraváře,
zvířátka a indiány.
Užili jsme si karnevalový rej, soutěže a tanečky.
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Základní škola a Mateřská
škola Hosín
Telefon: 775 012 420
E-mail: jancipera@skolahosin.cz

www.skolahosin.cz

Vážení rodiče,
velice všem děkujeme za podporu. Zároveň
máme skromný dotaz. Najde se někdo, kdy by
mohl časopis pravidelně tisknout v počtu asi
25 ks pro děti ze ZŠ? Na oplátku je možné v
časopise udělat prostor pro reklamu sponzora.

Dětská Filmová Univerzita FAMO
Někteří už mohli zregistrovat, že škola má vlastní TV.
Ale to není vše. Naší aktivity si všimla i Filmová
Akademie Miroslava
Ondříčka a pozvala náš
na exkurzi.
Do FAMO jsme jeli celá
třída a bylo to tam parádní. Seznámili jsme se s
jedním mladým režisérem, který nám dokonce
pustil svoji vlastní pohádku - Z pekla do pekla. Ta byla fakt dobrá!
Ale tím to nekončilo.

Měli jsme možnost se
podívat do ateliérů, poslechnout si jaké to je
dělat zvuk ve filmu a nakonec jsme mohli krátce
diskutovat s panem režisérem Jurajem Jakubiskem. Pro nás mladší začínající filmaře to bylo
ohromující a věřím, že i
pro rodiče, kteří nás doprovázeli.

DĚTSKOU FILMOVOU UNIVERZITU
FAMO!!!!

Poslední slovo si vzal
rektor univerzity, pan
prof. Gabriel Švejda a
sdělil nám, že jsme založili vlastní

Držte nám palce, bude to
jízda...

Co to pro nás znamená?
Že nám FAMO pomůže
s natáčením spotu a dokonce i jedné pohádky.
Ani to není vše. Dokonce nás bude čekat závěrečné ocenění pro ty,
kteří se budou TV Hosíňáček zabývat.

https://www.youtube.com/
watch?v=o23HfpHb88s

