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ALBRECHTICKÁ
STŘELA

Milí čtenáři,
a jsme tu opět s vámi. Připravili jsme pro vás už 3. číslo Albrechtické střely.
Můžete se těšit na tradiční rubriky – vtipy, tip na výlet, novinky ze školy
nebo třeba kvízy. Nenechte si ujít zajímavou soutěž o ceny.
Vaše redakce

CO SE DĚJE VE ŠKOLE…
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří využili budoucí prvňáčci se svými rodiči a zájemci k tomu,
aby si ve čtvrtek 16. 3. odpoledne prohlédli albrechtickou školu. V učebnách je
přivítaly paní učitelky a učitelé, kteří jim předvedli, na co se mohou příští školní
rok těšit. Pedagogičtí i správní zaměstnanci si připravili aktivity, při kterých se
nikdo nenudil. Skládaly se ze stavebnice, hrálo se pexeso, piškvorky, Člověče
nezlob se. Na noteboocích a interaktivních tabulích děti plnily zábavné úkoly.
Ve velké tělocvičně si zájemci zahráli florbal, basketbal nebo Kin-ball. V malém
sále byla připravena překážková dráha. V hudebně se odvážlivci pustili do
zpěvu, hraní na bubny, bobotubes, zvonečky a jiné nástroje. Ti nejodvážnější si
i zatancovali. V dílnách se tvořilo s hoblinkami a dřevem. Šikovné děti si mohly
vyrobit dřevěná autíčka, domečky, věže. V jazykové učebně si zájemci
vyzkoušeli poslech ze sluchátek a práci s interaktivní tabulí. Nejlepší písaři z řad
žáků představili programovou výuku ZAV a předvedli návštěvníkům psaní všemi
deseti. Mladí fyzici a chemici lákali návštěvníky na pokusy, které si nachystali
v odborné učebně. Za splněné úkoly byli budoucí prvňáčci odměněni drobným
dárkem. Ten připravily paní
vychovatelky ze školní družiny. Den
otevřených dveří se vydařil a my se
těšíme na nové školáčky.
Regína Hajná

Kinballisté postoupili do finále
"Kin-ballem

přes hranice" je název projektu, díky kterému mohli naši žáci
potrénovat a poměřit síly v Kin-ballu. Koncem března se se na Střední škole
zemědělské v Městě Albrechticích utkali s ostatními soutěžícími ve 2. ročníku
turnaje smíšených družstev. Jako v loňském roce, tak i letos školu
reprezentovala dvě družstva, která byla namíchána z žáků 8. a 9. tříd. "Nikeři"
hráli ve složení Michal Šlor, Michal Kvasnica, Tereza Lovásová a Adéla Turková.
Za tým "Bílí" bojovali Daniel Galuška, Daniel Kmínek, Beáta Jančová a Klára
Gebauerová. Turnaje se účastnilo 6 týmů ze středních škol a albrechtické
základky. Nejlépe se hra dařila našim
reprezentantům. Po šesti zápasech jim
patřila první dvě místa. Až poslední hra
rozhodla o tom, že tým Bílých, který za
celý turnaj neokusil hořkost porážky,
celý turnaj vyhrál. Nikerům se poslední
zápas nevydařil a klesli na celkové třetí
místo, ale i to je krásný výsledek.
Odměnou oběma týmům bylo pozvání
na republikové finále do Prahy, které se konalo 24. dubna 2017. Naši soutěžící
obsadili 5. místo. Všem našim reprezentantům gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy. (J. Busios)

Demosthenes Můj zakrslý králík
Můj zakrslý králík je malá šedobílá samička, která se jmenuje Lilly. Brzy jsem
zjistila, že Lilly je nadaná ve skákání, a tak jsem usoudila, že se budu věnovat
králičímu hopu. Postupem času se Lilly začala zdokonalovat a zanedlouho
přeskočila laťku ve výšce 70 cm, ale také skočila 50 cm do dálky. Lilly chovám
na zahradě ve veliké králíkárně, kde má dostatek místa pro svůj pohyb. Minulý
rok v srpnu jsme byly se sestrou pozvané do Krnova do domova důchodců,
abychom předvedly, jak vysoko a elegantně umí králíci skákat přes překážky.
Zájemci si mysleli, že je králík dobrý jen pečený, ale my jsme je hned vyvedly
z omylu a ukázaly, že králík dokáže mnohem víc. Moc se jim naše představení
líbilo a byli nadšeni, že se mohli takové akce zúčastnit. A já se sestrou jsme byly
zanedlouho i v novinách.
Natálie Němcová, 7. B

ROZHOVOR S PANEM KARLEM HANDLÍŘEM.…
Pana Karla Handlíře staršího určitě znáte jako šachového trenéra našich žáků.
Na tréninky se scházejí jednou týdně u nás ve škole. Dnes se ptal jeho žák
a zároveň redaktor Albrechtické střely David Štilecz.
Proč jste se rozhodl, že budete šachovým trenérem?
Protože mám rád šachy.
Nadchly Vás šachy v dětství?
Ano, hraji je od pěti let.
Děláte i nějaký jiný sport?
Ano, turistiku, jezdím na kole a zlobím manželku.
Baví Vás práce s dětmi v šachovém kroužku?
Hodně.
Jak dlouho vedete kroužek?
Pět let.
Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?
Postupu do první ligy a postupu na mistrovství České republiky. A taky bych
chtěl dodat, že mám jednoho našeho reprezentanta, kterého připravuji už celý
rok na mistrovství České republiky v šachu. Toto je pro nás velmi lichotivé,
protože z naší školy se tam v historii ještě nikdo nedostal. Chlapec se jmenuje
Matyáš Grček a je z 1. A.

S našimi učiteli…
Zeptali jsme se: 1. Jak trávíte svůj volný čas?
2. Jaká je vaše oblíbená kniha z dětství?
Erika Kynická
1. Svůj volný čas trávím nejčastěji a nejraději se svou rodinou a přáteli.
Pokud je toho času více, nebráním se lyžím, kolu, vaření a nejrůznějším
výletům.
2. Mou první přečtenou a tedy i nejoblíbenější knihou v dětství byla kniha
Pihatý nosánek a další pak Malý Bobeš.
Táňa Kurečková
1. Rádi jezdíme s rodinou na výlety do Beskyd nebo Jeseníků, ale také
do Čech nebo na jižní Moravu. Chodíme za kulturou – do divadla,
2. někdy do kina nebo na výstavy obrazů, ráda čtu knížky, v létě chodím
na zahrádku, zavařuju a peču různé dobroty.
3. Z dětství mám oblíbené dvě knížky vtipných básniček od Františka
Hrubína Říkejte si s e mnou a od Josefa Kainara Nevídáno, neslýcháno.
Janis Busios
1. Volný čas nejraději trávím s rodinou a kamarády, čas si udělám také
na sport – fotbal, běh a v neposlení řadě mě baví starat se a pěstovat si
„anglický trávník“. :-))
2. Z dětství mám oblíbenou knížku Honzíkova cesta a Krtečka, později jsem
četl knihy od Wilbura Smithe – nejoblíbenější byla Řeka bohů.
Marie Kulichová
1. Volný čas trávím domácími pracemi, ráda si přečtu pěknou knížku, tvořím
a skládám z papíru, pracuji na zahradě, pěstuji kytky – oleandry, muškáty,
ráda se opaluju, cestuji a poznávám nové oblasti, starám se o vnoučátka
a neustále se učím novým slovíčkům v angličtině.
2. V dětství jsem hodně četla pohádky a později knihy od Marie Majerové,
Děti z Bullerbynu od Astrid Lingrenové.

TIPY NA VÝLET…
A je to tady, nový tip na výlet, tentokrát se záhadným názvem "Za vůní páry".
Někdo možná tuší a někdo je asi úplně zmaten, jestli se vydáme někam
do kuchyně? No, ne, spíš by se nový tip na výlet měl jmenovat "Za vůní páry,
za trochou historie a kochání se jízdou po malebné krajině a nejen nějakou
jízdou, ale po trati, kde je rozteč mezi kolejemi 760 mm ". Jak jsem
už měl ale možnost poznat, jen tak obyčejná jízda to teda nikdy není, ono totiž
těch 760 mm Vás zavede do úplně jiného světa, ještě když pojedete něčím
neobyčejným.
To, že kousek za humny jsou města a vesnice s názvy jako Osoblaha, Dívčí
Hrad, Slezské Rudoltice anebo třeba Amalín nejspíš víte, ale něco mají
společného. Vedou přes ně právě koleje s roztečí 760 mm a jezdí na nich
Osoblažka neboli „TéÚčko“ (motorová lokomotiva řady 705.9).
Jenomže někdy se po těchto kolejích dohromady s 102 oblouky prohání
i PARNÍ VLAK.
Parní vlak v čele s "Malým Štokrem U57.001" (zase tak malý není, kdo neví,
to je ta modrá lokomotiva a co má za sebou, je tendr – a v tom je uhlí), nebo
v čele s "Rešicou U46.002“ (černá lokomotiva, ta je nasazována do čela jen
v opravdu výjimečných jízdách) anebo oběma parními stroji v čele za sebou
(dvojnásobné kouzlo vůně páry):) v zápřahu s otevřenými výletními vozy,
nezbytným cyklovozem a pivním vagónem a v chladnější dny i s Balm-účky
vyjíždí ze stanice Třemešná ve Slezsku do cílové stanice Osoblaha a pak zpět.
Někdy se stane, že bude v čele parního vlaku neparní dieselová lokomotiva Faur
TU38.001, to bude v případě, že bude hodně suché léto a parní mašiny budou
muset počkat v depu, až zaprší. To aby od jisker a malých uhlíků něco nechytlo.

Lukáš Ircing, 3. A

NĚCO PRO POBAVENÍ
Vtipy
„Mami, to vajíčko je nějaký divný!“
„Nemudruj a jez!“
„I ten zobáček???“
„Dobrý den, potřeboval bych nějakého papouška. Je to dárek pro kamaráda.“
„Máme tady pěkného za 10 000, za 20 000 …“
„A čím se liší?“
„Tak ten za deset tisíc umí anglicky a francouzsky.“
„A ten za dvacet?“
„Ten umí ještě čínsky, rusky, německy a integrály.“
„Jejda a tuhle máte ještě za 50 000, co pak ten umí?“
„To ještě nevíme, ten zatím nepromluvil, ale ti dva mu říkají šéfe!“

Znáte také nějaký dobrý vtip? Podělte se s námi a pošlete jej na adresu
soutez@zsma.cz

Fotografický kvíz
Znáte dobře své učitele? Vyfotili jsme 3 z nich a vašim úkolem bude poznat,
kdo je kdo.
Soutěžní kartu, na kterou budete odpovídat, si můžete vyzvednout v ředitelně
nebo u paní učitelky Kurečkové.
1.

2.

3.

Vylušti tajenku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Největší město České republiky
Mládě slepice
Sestra tvoji mamky
Mužské jméno na písmeno R
Česká značka auta
Sprej na vlasy
Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze
Nejlidnatější stát

Lukáš Ircing, 3. A

Tip do kina

ZPÍVEJ

Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný USA, 2016, 110 min
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl.
Lukáš Ircing, 3. A

Co vás zajímá
Pokud jste příznivci pořadu Tvoje tvář má známý hlas, určitě znáte porotce
a známé soutěžící. V každém čísle vám představíme některého z nich. Dnes
jsme si vybrali:
Ondřeje Sokola
Studoval v roce 1990 – 1995 herectví a režii na pražském DAMU. Od roku 1996
byl členem souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi. Nyní hraje
v zábavném improvizačním pořadu Partička a v představení Dámský krejčí
v Činoherním klubu. Má dvě děti Ester a Adama. Příležitostně se věnuje
překladatelské činnosti (angličtina). Režíroval třeba Tele Tele, Mr. GS
nebo Hello, Dolly!. Ondřeje Sokola můžete také znát ze starších dílů Ordinace
v růžové zahradě, kde hrál pediatra Prokopa Hrubého.
Poznáte ho…?

Matěj Juráň, 7. B

Vyrobte si s námi
Papírový tulipán
Můžete si vyrobit celou kytici, moc pěkně vypadá ve váze, jak vidíte na obrázku.
Co budeme potřebovat: barevné papíry – žlutá, červená apod., velikost A5,
špejle, zelený krepový papír, lepidlo, případně tavicí pistoli.
Postup:
- papír A5 přehneme na půlku z kratší strany, potom ještě jednou na půlku,
abychom měli vyznačený střed
- znovu vrátíme papír na první přehnutí, v místě ohybu nahoře – ohneme rohy
ke středové čáře, jako bychom dělali papírovou čepici
- přebývající část přehneme od sebe nahoru –
otočíme a přehneme druhou stranu
- rožky zahneme dovnitř
- otočíme a přehneme rožky i z druhé strany a
přilepíme – a máme „čepici“
- vezmi „čepici“ za rožky, palce dej dovnitř a pak
ruce k sobě
- volný rožek přehneme směrem ke špičce, znovu
otočíme a přehneme i druhou stranu
- máme opět malou „čepici“, vezmi ji za rožky,
palce dej dovnitř a pak ruce opět k sobě, přehyby
uhladíme a máme tulipán
- malinko povytáhneme boční rožky od sebe, aby byl tulipán rozvinutý
- stonek – podle délky špejle ustřihneme krepový papír – šířka asi 1,5 cm
a namotáme kolem špejle.
- z krepového papíru vystřihneme dva listy (viz foto), první nalepíme od spodu
asi ve výšce 7 cm – jen konec listu, a druhý lístek přilepíme na konec špejle
podobně
- připravený stonek přilepíme tavnou pistolí dovnitř tulipánu
Návod nám ochotně poskytla vedoucí školní družiny paní Alena Honajzerová,
která vyrábí s dětmi další krásné výrobky, nejen z papíru.

UVAŘ SI S NÁMI…
Zapékané brambory - vyzkoušejte recept, který připravily děti v družině
v kroužku mladých kuchařů.
Suroviny: brambory uvařené ve slupce asi 1 kg, uzenina podle chuti, 2 cibule,
mrkev podle chuti, sádlo – 2 menší lžíce nebo 1 vrchovatá, hrášek mražený
nebo čerstvý, grilovací koření 2 lžičky, 4 ks – vejce slepičí, ½ lžičky soli, ¼ lžičky
pepř mletý, 250 ml smetany.
Postup: Studené uvařené brambory ve slupce oloupeme a nakrájíme
na kostičky, dále nakrájíme uzeninu, cibuli a mrkev. Na pánvi rozpustíme sádlo
a na něm zpěníme cibuli. Teplotu udržujeme na 120 stupňů Celsia. Asi po dvou
minutách restování přihodíme mrkev, hrášek, uzeninu a rovnou lžičku
grilovacího koření nebo doma vyrobenou směs, přilijte 150 ml vody
a pod pokličkou duste, dokud není vše měkké – asi 10 minut. Když je zelenina
– zejména mrkev měkká, tak pokličku odkryjeme, voda se během chvíle odpaří
a pánev sundáme z vařiče. Do nádoby si rozklepneme 4 vejce, přidáme 1/3
lžičky soli, 1/8 lžičky pepře, smetanu a vidličkou dobře rozmícháme.
Do zapékací misky nebo pekáčku vsypeme zeleninu z pánve, přidáme
brambory, 1/3 lžičky soli, 1/8 lžičky pepře, 1 lžičku grilovacího koření
nebo doma vyrobené směsi koření a opatrně promícháme. Zalijeme zálivkou
z vajec a smetany,
přiklopíme pokličkou
a pečeme při 180 stupňů
Celsia asi 50 minut,
dokud není zálivka tuhá.
Servírujeme tradičně se
sterilovanou okurkou
nebo červenou řepou.

Za spolupráci děkujeme: panu Karlu Handlířovi, panu Rostislavu Královi
a paním učitelkám Erice Kynické, Táni Kurečkové, Marii Kulichové, Janě Pokorné
a panu učiteli Janisi Busiosovi
Časopis připravili: Matěj Juráň, Jan Handlíř, Lukáš Ircing, Robert Škroch, David
Štilecz
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