2. číslo 2017/2018
Základní škola Chrast

…

Jarní vydání
Od předvánočního vydání uteklo dost času, a proto se tradičně podíváme na
zoubek dalším svátkům… čekají nás Velikonoce, svátky jara.
Co se dozvíte v tomto čísle? Samozřejmě to, jak se od listopadu vedlo
žákům v naší škole, jaké akce se pořádaly aj. Nezapomeneme se věnovat ani
samotným velikonočním svátkům – probereme si velikonoční týden den po dni
a řekneme si, jaké se dříve držely zvyky. No a v neposlední řadě Vás čekají
některé obvyklé rubriky jako třeba S humorem jde všechno líp nebo Čtenářská
doporučení aneb Čtenáři čtenářům.
Prázdniny a spousta různých akcí zasáhly do našich plánů na rozsáhlejší obsah,
takže se omlouváme za toto úspornější číslo. Přesto doufáme, že i tentokrát
najdete v našem časopise alespoň jeden článek, který Vás zaujme nebo pobaví.
Redakční tým časopisu CHrAsT

OBSAH
Z kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové……………………………………

1

Blíží se zápis do prvních tříd ……………………………………………………………

2

Víte, že…?………………………………………………………………………………………

4

Velikonoce ve světových jazycích…………………………………………………….

5

Souboj florbalových týmů………………………………………………………………..

5

Velikonočním týdnem den za dnem…………………………………………………

6

Soutěž v anglické konverzaci……………………………………………………………

8

CKP = Centrum kolegiální podporykyní ……………………………………………

8

S humorem (a zvířaty) jde všechno líp………………………………………………

9

Zimní víceboj OVOV………………………………………………………………………….

10

Čtenářská doporučení aneb Čtenáři čtenářům ………………………………..

10

(Ne)bezpečný mobil a návštěva VČM……………………………………………….

12

Závěrem …………………………………………………………………………………………..

12

1

Z kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové
Každý současný kuchař Vám potvrdí, že jestli existuje v naší historii nějaká
opravdová kulinářská osobnost, je to Magdalena Dobromila Rettigová. Ačkoliv
její recepty jsou staré téměř 200 let (Domácí kuchařka vyšla v roce 1826), i dnes
se podle nich nechá vařit. Jen pozor, Magdalena Dobromila Rettigová má
některé recepty dimenzované až pro patnáctičlennou domácnost .
Podívejme se, jak připravovala slavná kuchařka pokrm nejčastěji
spojovaný s Velikonoci – vejce. Na závěr přidáváme jedno postní jídlo, jen tak,
pro doplnění.
Nadívané vejce
Uvař vejce na tvrdo, rozkroj je v půli, žloutky
vyndej a utři je s kouskem másla, dej k tomu
ostrouhanou,
ve
smetaně
máčenou
vymačkanou žemličku, zelenou petružel trochu
citronové kůry, trochu květu, osol to a dobře
utři, pak tím vejce naděj a narovnej je na
máslem vymazanou mísu; co od nádivky zbyde,
dej k nim, polej je trochu smetanou, na každé
vajíčko dej kouštínek másla, a nech to v troubě
trochu upect, hlediž ale k tomu, aby se to
nevysušilo, sice by to bylo tuze mastné.
Míchané vejce s rakami a šparglem
Uvař 30 raků a 30 šparglů ve slané vodě, pak očisti od raků ocásky, žluč vyndej a
ze slupek dělej račí máslo; špargl ale, jak dalece jest měkký a zelený, rozkrájej
na malé kouštínky jako hrášky, a hlavičky vlož zvlášť do rozpuštěného másla,
aby zůstaly teplé, nesmějí se však škvařit. Potom vraz do hrnku pro 6 osob 10
vajec, osol je, dej k nim 15 na kousky rozkrájených račích ocásků a ten
rozkrájený špargl, vlej to do rozpuštěného másla a udělej obyčejné míchané
vejce; když jsou hotové, dej je na teplý talíř, těch druhých 15 ocásků a ty
šparglové hlavičky urovnej vůkol do věnečka, posyp to trochu pepřem, pokrop
račím máslem a dej to na tabuli. Místo obyčejného másla může se k míchaným
vejcím vzít račí máslo, je to tím chutnější.
Ztracené vejce
Podle toho, mnoho-li vajec chceš míti, dej na rendlík stejné díly vody a octa,
osol to trochu, a když se to vaří, vraz do toho čerstvé vejce jedno vedle druhého
a nech je jen chvilku vařit, aby byly jak říkáme na hniličku; pak ocet s nich slej,
otřepené kraje odkroj, a nalej na ně studené vody, aby neztvrdly. Utři s
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kouskem másla dvě očištěné sardele, dej je do hrnečku, přidej k nim dvě
vařečky mouky a dva žloutky, rozmíchej to, načež k tomu přidej ještě lžíci octa a
dvě lžíce vina, trochu zelené usekané petružele a tlučeného pepře, nalej na to
slané petruželové vody, postav to na plotnu, a stále tím kloktej, až to zhoustne,
nesmí se to však srazit; potom vyndej vejce na misku a polej je tou omáčkou.
Postní pastyčky
Nakrájej na kostky několik žabích zadečků a kus kapra nebo štiky, nech na
másle a usekané zelené petruželí udusit několik drobně skrájených žampionů,
přidej k nim to maso, osol to a nech to pospolu ještě udusit; udělej ze dvou lotů
másla bledou jištičku, přilej k ní trochu rybí polívky nebo petruželové vody,
naceď do toho šťávu z půl citronu a nech to do husta zvařit, pak do toho dej tu
dušeninu, přidej k tomu dvě očištěné rozetřené sardele, s půl citronu skrájenou
kůru, a máš-li račí ocásky, šparglové hlavičky, nebo karfiolek, tedy to vše
rozebrané k tomu připoj, posléz do toho přimíchej dva s trochou vody
rozkloktané žloutky, aby to hodně zhoustlo, a nech to vystydnout. Potom
vymaž máslem i a vysyp strouhanou žemličkou malé vandličkové tvořítka,
rozválej tence máslové těsto anebo křehké těsto, tvořítka jím vylož, naplň je
tou míšeninou, kraje pomaž rozkloktaným vejcem, udělej těstové víčka,
přitiskni je ke kraji tvořítek, pomaž je opět vejcem a nech paštyčky zvolna pect,
načež je pěkně urovnej na mísu a nes je teplé na stůl.

Blíží se zápis do prvních tříd
V sobotu 7. dubna se opět otevřou dveře naší školy budoucím prvňáčkům a
jejich rodičům, aby vyzkoušeli, co všechno škola obnáší a jestli ji zvládnou.
Rodiče vyplní potřebné dokumenty (je třeba mít s sebou rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce) a pak už
děti čekají paní učitelky z prvního stupně, které
pro ně připraví různé obrázky a hry, aby mohly
děti ukázat, co umí a co znají.
Zápis bude probíhat od 9:00 do 12:00
hodin. Těšíme se na další školáčky!
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy
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Víte, že…?

… Velikonocům předchází 40 denní postní doba, která trvá od
Popeleční středy po Bílou sobotu? Samotné velikonoční období
trvá celkem 50 dní.
… například v Anglii ženy přivazují muže k židlím a požadují peníze za jejich
propuštění?
… v USA je oblíbený lov velikonočních vajíček, který probíhá v neděli ráno?
… v Norsku jsou Velikonoce tak trochu krvelačné? Hlavním tématem jsou totiž
vraždy. V televizi i v novinách jsou k vidění samé morbidní příhody, a dokonce
i krabice od mléka mají speciální potisk s příběhy vražd.
… slovo pomlázka má původ ve slově „pomladit“ a mělo značit předání svěžesti,
mládí a pružnosti, jaké má jarní proutek, děvčatům? Proto se také říká,
že dívka, kterou nikdo „nevyšlehá“, do roka uschne.
… v některých regionech se dodnes uchovala tradice polévání vodou?
typickým
znakem Velikonoc je také vajíčko, které je symbolem nového života,
NOCÍCH U…NÁS
I JINDE
ale i plodnosti a vzkříšení? Tradice vajíček sahá až do 12. století. Jaro je období,
kdy se všechno znovu rodí, probouzí k životu po zimě. Proto kněží rozdávali
svým ovečkám posvěcená vejce, která se pak jedla v kruhu rodiny. Údajně lze
však vysledovat tento zvyk až do starověkého Egypta či Persie.
… slovanský název svátku vychází ze slovního spojení velká noc? Ta symbolizuje
tu noc, kdy Kristus vstal z mrtvých.
… první zmínky o velikonočním zajíci pochází z roku 1682 a z Německa?
… největší čokoládový zajíc vznikl v roce 2010 v jižní Africe? Měl skoro 4 metry
na výšku a vážil 3 tuny. Největší velikonoční vajíčko bylo vyrobeno roku 2015 v
Argentině. Váha: 7, 5 tuny. Výška: 8, 5 metru. Pracovalo na něm 27 šéfkuchařů
po dobu dvou týdnů a je zapsáno v Guinessově knize rekordů.
… čas Velikonoc byl pevně stanoven již v roce 325?
… zdobená vejce se dříve nepoužívala pouze na Velikonoce, ale například i při
svatbách, narozeninách či pohřbech?
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Velikonoce ve světových jazycích
angličtina:
němčina:
francouzština:
italština:
španělština:
ruština:
čínština:
slovinština:

Easter
die Ostern
Pâques
Pasqua
Pascua
Па́сха
復活節
Velikonočni

vietnamština:

Phục Sinh

polština:

Wielkanoc

řečtina:

Πάσχα

finština:
esperanto:

pääsiäinen
Pasko

lucemburština:
běloruština:
bulharština:
maďarština:
norština:
irština:
skotská gaelština:
baskičtina:
maltština:

Ouschter
велікодны
Великден
húsvét
påske
Cásca
A 'Chàisg
Pazko
Għid

Souboj florbalových týmů
Ve čtvrtek 1. února 2018 se už tradičně utkaly týmy našich tříd z 2. stupně, aby
poměřily své síly ve florbalu. Každá třída měla za úkol sestavit tým 4 + brankář.
Nejprve soutěžily mezi sebou týmy 6. a 7. ročníku, z nichž nejlépe si vedl tým ze
7. A. Následoval souboj žáků 8. tříd a spojeného 9. ročníku, kde vítězili deváťáci.
Protože vítěz může být pouze jeden, utkali se sedmáci a deváťáci v závěrečném
utkání, které bylo napínavé do poslední chvíle. Nakonec však zvítězili sedmáci
Kategorie 6. –7. ročník

Kategorie 8. – 9. ročník

1. místo

7.A

1. místo

9. ročník

2. místo

7.B

2. místo

8. B

3. místo

6.B

3. místo

8.A

4. místo

6.A
Absolutní vítěz turnaje: 7.A
Bc. Z. Volejník
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Velikonočním týdnem den za dnem
Květná neděle
Otevírá velikonoční týden a někdy se jí říká též Pašijová neděle. Je
to den připomínky příjezdu Ježíše do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali
zelenými ratolestmi – palmovými listy. Název „Květná“ je odvozen
od květů, kterými bývají kostely v tento den ozdobeny. V Čechách
se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček (vrbové proutky). Ty jsou
v tento den také posvěceny a lidé si je odnáší domů. Na Květnou neděli se
podle pověry také nemá péct, nebo se „zapečou“ květy a nebude úroda.
Modré pondělí
K Modrému pondělí se nepojí žádné obřady ani zvyky. Dříve bylo podle tradice
v tento den lidem zakázáno vykonávat jakoukoliv práci.
Šedivé úterý
Ani Šedivé úterý není vlastně jinak výjimečné. Sloužilo spíš
k přípravě na samotné Velikonoce. Hospodyňky v tento den
uklízely a vymetaly pavučiny ze svých domovů.
Škaredá středa
Někdy se jí též přezdívá Sazometná středa, protože v tento den se vymetaly
komíny. Připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše a prodal ho za 30 stříbrných. Na
Škaredou středu by se lidé neměli prý mračit a škaredit, nebo jim to zůstane po
všechny středy v dalším roce.
Zelený čtvrtek
Původně se údajně jednalo o tzv. Lkavý čtvrtek, německy
Greindonnerstag, jenomže zkomolením se toto slovo změnilo
na Gründonnerstag, a tak se z pátého dne svatého týdne stal
Zelený čtvrtek. Pojí se s ním dokonce i některá přísloví, např.
„Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.“ nebo „Na Zelený
čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!“.
Zelený čtvrtek připomíná den tzv. Poslední večeře Páně,
tedy poslední svobodný večer Ježíše, než je v Getsemanské zahradě zajat
vojáky. V katolické církvi se slaví večerní mše a zvony „odlétají do Říma“ a jsou
až do večerní sobotní mše nahrazeny řehtačkami a klapačkami.
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Velký pátek
Velký pátek znázorňuje den smutku. V tento den byl podle
křesťanské tradice ukřižován Ježíš. Na Velký pátek se neslaví
mše, ale čtou se či zpívají tzv. pašije, což je vyprávění o
posledních dnech Ježíšova života a o jeho smrti. Název pašije
pochází z latinského passio, což znamená utrpení.
Velkého pátku se dotýkají i lidové pověry. Je spojován s
magickými silami – měly se otevírat hory a vydávat své poklady
(dokonce i Erben toto téma zpracoval ve své sbírce Kytice). Také se nemělo nic
půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována, a nesmělo se hýbat se
zemí, např. rýt, kopat, či okopávat.
V České republice byl Velký pátek slaven jako státní svátek do 50. let 20.
století. Od roku 2015 je Velký pátek obnoven jako svátek a den pracovního
klidu.
Bílá sobota
Na Bílou sobotu končí postní doba. Existuje několik teorií, proč se nazývá právě
„Bílá“, např. podle roucha lidí, kteří se připravovali ten den na křest, nebo podle
lidového zvyku, kdy se v tento den uklízelo a kdy se bílily světnice, aby byly na
Boží hod velikonoční čisté. V podvečer po západu slunce se slaví tzv.
Velikonoční vigilie, která symbolizuje vzkříšení Ježíše Krista.
Boží hod velikonoční
Slavnostní neděle nese různé názvy – Boží hod velikonoční,
Velikonoční neděle či Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Jedná se o
nejslavnostnější den křesťanského církevního roku (dokonce
slavnostnější než Boží hod vánoční). Církev slaví zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Tuto neděli kněží podle tradice světí lidmi upečené
beránky a malovaná vajíčka.
O datu oslav Velikonoc se rozhodlo už v roce 325 na prvním nicejském
koncilu. Křesťané od té doby slaví Velikonoce neděli po prvním jarním úplňku.
Zároveň se toto datum nemá krýt s židovskou slavností Pesachu.
Velikonoční pondělí
Velikonoční neboli Červené pondělí už není součástí
Svatého týdne, ale o to více je spojen s různými
lidovými tradicemi, které oslavují konec zimy a
příchod jara.
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Soutěž v anglické konverzaci
Ve středu 14. února jsme s paní učitelkou a dalšími žáky z jiných tříd jeli do
Chrudimi na okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Myslím si, že každý z nás
se bál svého výsledku, ale všichni jsme dopadli tak, jak jsme si zasloužili. Jsem
ráda, že jsem se mohla zúčastnit a umístit se podle svých schopností.
Barbora Felklová

Za naši školu v angličtině konverzovali: v kategorii 6. + 7.
ročník Kuba Čížek a Bára Felklová, v kategorii 8. + 9.
ročník Ondra Klůc a David Karban. Děkujeme všem za
reprezentaci školy, za odvahu si zasoutěžit a
samozřejmě za pěkné výsledky, které jste předvedli.
Mgr. J. Zemanová

CKP = Centrum kolegiální podpory
Na naší škole funguje už druhým rokem Centrum kolegiální podpory, které
poskytuje metodickou podporu učitelům z Pardubického kraje v oblasti
čtenářské gramotnosti. Jednou za měsíc přijíždějí do naší školní knihovny
učitelky z regionu a seznamují se s metodami, které podporují čtenářství dětí.
Centrum vedou ředitelka školy Mgr. Budínská a Mgr. Modráčková.
Březen: 26.3.2018 – Čtenářské strategie
Duben: 23.4.2018 – Plný košík poezie
Květen: 14.5.2018 - Čtenářský deník = otrava?
Červen: 11.6.2018 - Autorské čtení se spisovatelem J. W. Procházkou
Srdečně zveme kolegy a náruživé čtenáře z našich řad, aby si došli pro inspiraci.
Mgr. Z. Modráčková
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S humorem (a zvířaty) jde všechno líp
Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka řekne dědečkovi: „Když mě pustíš,
splním ti tři přání".
Dědeček rybce odpoví: „To ti nepomůže, já jsem kouzelný dědeček.

„Z čeho žiješ?”
„Obchoduju
s
poštovními holuby.”
„A dá se z toho
vyžít?”
„Jo, ráno je prodám a
do večera jsou zpět.”

Jdou dva šneci
po cestě. Jeden
říká: „Pojď,
přejdem silnici!”
„Neblázni, za 4
hodiny jede
autobus!”

Která tři slova slyší
žralok nejraději, když
pluje za lodí?
Muž přes palubu!
Na strom leze malá želvička. Na první
větvi roztáhne ploutvičky a skočí. Uhodí
se, ale nevzdává to a leze znova.
Podruhé, potřetí, počtvrté... Z koruny
stromu ji pozorují dva papoušci a jeden
povídá: „Hele, neměli bychom tomu
našemu mladému říct, že je
adoptovaný?”
Potkají se dvě myši: „Ty, představ si,
mám nového přítele, tady mám jeho
fotku.”
„Vždyť to je netopýr!”
„No vidíš, a mně přesvědčoval, že je
pilot.”
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"Co byste tomu říkal,
kdybyste zítra na zemi
našel
deset
tisíc?"
nadhodil během zápasu
fotbalista.
"Smůla," pokrčil rameny
rozhodčí, "včera už jsem
našel dvacet tisíc na
lavičce."

Pán má papouška a ten mluví
strašně sprostě. Nešťastný
majitel už neví, jak ho to
odnaučit, a tak ho jednou za
trest zavře do mrazáku. Po chvíli
mrazák otevře a papoušek
pokorně říká: „Omlouvám se za
své nevhodné chování, již se to
nebude opakovat. Mám jen
jednu otázku. Co udělalo to
kuře?”
Zajede motorista husu. Tak ji
vezme a přijde k domečku,
kde si hraje chlapeček.
„To byla vaše husa?”
„Ne, my takové placaté
nemáme.”

Zimní víceboj OVOV
Druhý ročník zimního víceboje se uskutečnil 12. 12. 2017 v Hlinsku na
tamějším gymnáziu. Tohoto kola se zúčastnilo dvanáct škol. Soutěžilo se v pěti
disciplínách (skákání přes švihadlo, trojskoku snožmo, leh – sedech, hodu
medicinbalem a driblingu). Naše družstvo se v nabité společnosti neztratilo a
obsadilo šesté místo. V kategorii jednotlivců jsme získali tři individuální
ocenění: Kamila Vondráčková obhájila loňské první místo, Martina Křivková
obsadila druhé místo a Filip Dvořáček rovněž obsadil druhé místo ve své věkové
kategorii.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Kamila Vondráčková, Martina
Křivková, Viktorie Machová, Adéla Marešová, Tereza Pošvářová, David Nevole,
Filip Dvořáček a Filip Keller.
Tyto závody jsme pojali jako přípravu na jarní okresní kolo a chtěli jsme
začlenit nové tváře do naší početné „rodiny“.
Mgr. Jan Novák

Čtenářská doporučení aneb Čtenáři čtenářům
Už tradičně Vás zde čekají návrhy na příjemnou četbu. Vybírejte,
knih je nespočet a žáci a žákyně volí ty nejzajímavější, které se jim
osvědčily.
Ilka Pacovská – Naučte mě zabít draka
Ačkoliv se autorka zařekla, že už další knížku ze
světa Sedmého smyslu nenapíše, udělala všem
svým čtenářům a čtenářkám radost, když pro nás
připravila závěrečný, desátý díl. Hrdinové
předchozích dílů Hanka a Sváťa mají za úkol nalézt
malého, ale velmi nadaného chlapce, který utekl
z domova. Vítek se chce stát rytířem, a tak se
všichni tři ocitají ve světě rytířů, kteří jsou v poslední době stále populárnější.
Dokáží prý totiž zabít draka. Jak by se to ale mohlo člověku bez sedmého smyslu
podařit? Hanka a Sváťa musí nejen zachránit Vítka, ale také zjistit, co se vlastně
děje. Celá kniha je plná dobrodružství, smíchu i situací k zamyšlení, jestli to, co
na první pohled chceme, je pro nás vždy to nejlepší.
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Lovci orchidejí
Lovci orchidejí jsou dobrodružná trilogie vyprávějící zážitky patnáctiletého
Jeníka, který se „strýcem“ Františkem cestuje Mexikem a sbírá orchideje, které
pak odvážejí zpět do Evropy. Knihy jsou velmi poutavé. Začala jsem je číst na
doporučení mé tety, ale nevěřila jsem, že by mne
tento druh četby mohl zaujmout. Hluboce jsem se
pletla. Knihy jsou velmi zajímavé a plné nevšedních
zážitků. Navíc přibližují čtenáři exotické prostředí
Mexika, Kolumbie nebo Ekvádoru. Tuto trilogii bych
doporučila všem čtenářů, kteří milují dobrodružství,
napětí a humor.
Klára Kodešová

Sběratel kostí... luxusní detektivka pro fandy napětí
Jeffery Deaver stvořil detektiva Lincolna Rhyma, který vyšetřuje případy zcela
nezvykle ze své postele... je totiž kvadruplegik. Po nehodě, která ho připravila o
pohyblivost těla kromě otáčení krku a pohybu jednoho prstu na ruce, přemýšlí
Rhyme, zda má vůbec cenu žít. Zvažuje sebevraždu. Jenže najednou se objeví
případ, s nímž si nikdo z jeho bývalých policejních kolegů neví rady, a Lincoln
zjišťuje, že možná ještě má světu co nabídnout -svou brilantní mysl. A tak se z
jeho bytu v centru New Yorku stává centrum vyšetřování zločinů mistrného
vraha, který své oběti nechává žít a dává možnost policii, aby je zachránila.
Jenomže čas utíká Vrah útočí nemilosrdně a jeho indicie jsou složité...
Napínavá detektivka, která čtenáře nepustí, dokud nepřečte poslední
písmena poslední strany.
První nebo třináctý (dosud poslední vydaný) případ Lincolna Rhyma a
jeho parťačky Amélie Sachsové... rozuzlení vás vždycky překvapí a fascinuje.
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(Ne)bezpečný mobil a návštěva VČM
Ve čtvrtek 8. března jsme jeli vlakem do Pardubic na projekt (Ne)bezpečný
mobil, který pořádal Krajský úřad Pardubice v rámci preventivního programu.
Když jsme tam přijeli, čekal na nás pán, který nám to celé vysvětloval. Představil
se nám a pak nám pokládal různé otázky ohledně mobilů,
radil nám, jako ho lépe a bezpečněji nastavit, jak ho večer
vypínat, protože je to pro ten mobil dobré. Také nám
vysvětloval, proč Snapchat potřebuje přístup ke kontaktům
a třeba WhatsApp k fotografiím v mobilu. Přidal i radu, jak
šetřit data či baterii mobilu a jak mobil lépe zabezpečit.
Nakonec nám položil soutěžní otázku, kolik dat „sežere“
prohlížení jedné stránky se zprávami na idnes. cz. Správná
odpověď byla 1,8 Mb. Na závěr nám rozdali dotazníky, zda
se nám akce líbila a co navrhujeme změnit.
Po skončení akce jsme se přesunuli do Východočeského muzea, kde na
nás čekala přírodovědná expozice a připravené pracovní listy, které jsme
vyplňovali ve dvojicích. Dozvěděli jsme se spoustu informací o přírodě
východního Polabí. Každá část měla svou vitrínu, ke které jsme měli stanovené
otázky, na které jsme odpovídali. Nakonec jsme se vrátili vlakem zase zpátky.
Leona Dostálová

Závěrem
Jaro je hektické. Přestože to tak nevypadá, čekají nás vlastně poslední tři
měsíce školního roku. Přejeme žákům, jejich rodičům i učitelům, aby tenhle
sprint na konci školního roku zvládli ve zdraví. A nezapomeňte! Nejdříve nás
čekají Velikonoce, takže namalovat vajíčka, uplést pomlázky a hezky oslavit
příchod jara .
Redakční tým časopisu CHrAsT
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Časopis pro Vás připravila redakční rada CHrAsT.
Děkujeme nejen za Vaše příspěvky, ale i Mgr. Zdeňce Modráčkové
a Mgr. Janě Zemanové za korektury.
©CHrAsT 2017, casopischrast@seznam.cz
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