MEDIÁLNÍ PROJEKT
ČASOPIS

V mediálním projektu každoročně spojí síly žáci 4. a 8. tříd
a společně se svými patrony zpracují zajímavým způsobem
nějaké téma. Letos bylo zadané téma Česká republika. Děti
představily naši zemi nejen svým spolužákům, ale hlavně
stážistům z cizích zemí, kteří nás navštívili v rámci projektu
Edison. Proto žáci při své prezentaci používali tentokrát
anglický jazyk. Kromě stánků „Czech village“, které jsme viděli
v tělocvičně, vznikl i tento časopis.

1. Food – Mgr. B. Novotná

6. Sport – Mgr. Kosová

2. Festivals – Mgr. Muková

7. Celebrities – Mgr. Kalianková

3. Budweis – Mgr. Dančišin

8. History – Mgr. Schwachová

4. Places – Mgr. Davidová

9. Free time – Mgr. Pilná

5. Culture – Mgr. Žáčková

TRADIČNÍ JÍDLO V ČECHÁCH
Dobrý den dámy a pánové
Naše skupina v rámci mediálního projektu zpracovala tradiční jídlo české kuchyně. Nejprve jsme se
rozhodli, co budeme vařit a jak cizincům odprezentujeme ČESKÉ TRADIČNÍ JÍDLO.
1. den jsme hledali recepty, které bychom mohli dát ochutnat dětem a hlavně cizincům, kteří
přijeli poznat naši zemi. Poté jsme vyráběli spojovačku s českým jídlem a plakát na náš
stánek.
Podle nás je typické jídlo knedlo vepřo zelo, svíčková, smažený sýr, buchty, koláče,
buchtičky se šodó, bramboráky, bábovka, kuře na paprice, šišky s mákem, chlebíčky a
bramborový salát.
2. den jsme dělali chlebíčky a bramborový salát. Také jsme pekli mrkvovou a mramorovou bábovku.
Vše se nám povedlo a tak přikládáme jeden recept.
RECEPT NA MRKVOVOU BÁBOVKU:
350 g polohrubá mouka
1 ks prášek do pečiva
220 g cukr krupice
1 ks vanilkový cukr
250 ml mléko
3 ks vejce
200 g mrkev
moučkový cukr
120 ml rostlinný olej
5 lžíce tuk na vymazání formy
3 lžíce hrubá mouka na vymazání formy
POSTUP:
1) Polohrubou mouku promícháme s kypřícím práškem, vanilkovým a krupicovým cukrem.
2) Přilijeme mléko s rozšlehanými vejci, olejem a dobře promícháme na hladké těsto. Nakonec
vmícháme najemno nastrouhanou mrkev (bábovka tak získá pěknou barvu a bude vláčná).
3) Těsto vlijeme do vymazané a moukou vysypané formy.
4) Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 50 minut.
5) Po vyjmutí z trouby necháme vychladnout a posypeme cukrem.

Vánoce
Pro stážisty z cizích zemí jsme si připravili prezentaci o
Vánocích. Mohli si vyzkoušet několik tradic a zvyků, které
většina z nás ještě dodržuje. Například si mohli pustit lodičku
ze skořápky ořechů a vyzkoušet si najít hvězdu v rozkrojeném
jablku. Čtvrťáci jim ještě vytvořili přání na památku.
Také jsme se zeptali dětí z prvního stupně na pár otázek
ohledně Vánoc.
Jedna z otázek byla, jestli někdy viděli Ježíška.
 Většina dětí ho neviděla, ale mají velkou představivost. Mezi nejčastější
odpovědi patří:
 ,,Já si Ježíška představuji jako tlustého pána."
,,Podle mě je to normální člověk se žlutou září kolem sebe."
 ,,Já si myslím, že je to ježek s čepičkou na hlavě."
 ,,Podle mého názoru je to duch, a proto ho nikdo ještě neviděl.
Mezi další otázky patřilo, jaký nejlepší dárek dostali.
 Mnoho dětí považuje jako nejlepší dárek psa a kočku. Někteří spíše
hračky nebo elektroniku.
Dále jsme se ptali, co mají nejraději na Vánocích.
 Překvapilo nás, že hodně dětí nezajímají jenom dárky a jídlo, ale také
myslí na svou rodinu a na kamarády.
Také nás zajímalo, kolik dětí má k večeři kapra a kolik si dává šupinu pod talíř.
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Věděli jste že...?
 Nejvyšší vánoční strom v ČR byl na Kvildě a měřil 25 metrů.
 Nejvyšší strom na světě měřil 85 metrů a byl v Riu de Janeiru.
 Dříve nestál strom na zemi jako dnes, ale byl zavěšen na stropě.

Praha

Holašovice

Lednice

Ždár nad Sázavou

Český Krumlov

Kutná Hora

Telč

Projekt literatura, film a
hudba


Na začátku dívky ze 4. třídy zazpívaly lidovou písničku „Budějce,
Budějce“ spolu s připraveným tanečkem v lidových krojích.

 V našem projektu jsme představili českou
hudbu, film a literaturu. Z filmové tvorby nás
zaujaly Osudy dobrého vojáka Švejka.

 Ze světa hudby jsme vás seznámili
s nejznámějšími skladateli klasické hudby, s Bedřichem Smetanou a
Antonínem Dvořákem. Z populární hudby jsme vybrali Karla Gotta.

 V literatuře jsme vám představili dílo bratří Čapků a Jaroslava Haška.
.

Sport
Ester Ledecká


má ráda čokoládu



první závod vyhrála už v pěti letech



její bratr jí navrhuje kombinézy



vyhrála olympijské zlato ve snowboardingu a ve sjezdu na lyžích

Tomáš Satoranský


hraje za Chicago Bulls



v Americe si musel koupit obleky a v nich pak chodil na zápas



je to čtvrtý Čech hrající v NBA

Lukáš Krpálek


vášnivý sběratel motorek



nejraději relaxuje u rybaření



2016 vyhrál olympijské zlato

Jaromír Jágr


jako malý trénoval každý den několik hodin



v roce 1998 vyhrál olympijské zlato v
Naganu v ledním hokeji



dvakrát za sebou vyhrál Stanleyův pohár

Martina Sáblíková


vždy s sebou nosí řetízek ze zlata, začala trénovat na přírodní dráze na řece Svratce

Petr Čech


v roce 2007 měl úraz hlavy a od té doby nosí helmu, původně se chtěl stát hokejistou



v roce 2005 vyhrál titul nejlepšího brankáře světa

PROJEKT OSOBNOSTI ČR
ČČRČRČČČR

Naše skupina si vybrala téma: osobnosti ČR.
My jsme určili kategorie (prezidenty,
spisovatele atd.).
Poté jsme vybrali, ty nejdůležitější osoby
našeho národa a rozdělili si role.
Našim tématem Vás provede učitel národů:
Jan Amos Komenský, který Vám ukáže a
vysvětlí náš Kvíz.
Pokud jste dávali pozor, určitě nebudete mít
žádný problém s úspěšným vyřešením.

Kdo vymyslel slovo robot? Č_ _E_.
Kdo nazpíval včelku Máju? G_ _T.
Kdo vyhrál 2 zlaté medaile v zimních sportech na olympiádě
v PyeongChangu ? L_ _E_ _Á.
Jak se jmenuje první Česko-slovenský kosmonaut a bratr paní učitelky
Chalupové? R_ _EK.
Nejslavnější český hokejista s číslem 68? J_ _R.
Zpracovali: Adam Jankovský
Valentýna Proskočilová
Kateřina Sládková
Lukáš Sedlák
František Suchánek
Simona Mikešová
Jan Průcha
Kristýna Kotašková
Tereza Marešová
Jindřich Strnad
Šárka Vaclavíková
Sofie Štojdlová
Radim Novák
David Houzim
Martin Truhlář

HISTORIE
Naše skupina si připravila hru, která se týká historie ČR. Obsahuje
otázky na téma:
 Pivovarnictví
 Rožmberkové
 1. sv. v. až současnost
 Karel IV.

Zvládneš přiřadit pojmy k obrázkům?
- T. G. Masaryk
- Karel IV.
- Národní pivovar
- Pětilistá růže (Rožmberkové)
Zpracování:

 Nejprve jsme si udělali výtah všech témat
 Zpracovali jsme otázky a projekty na daná témata
 Vymysleli jsme pravidla hry
 Hru jsme vyzkoušeli (byla to zábavičkaaaa)

Členové skupiny:
Tereza Dvořáková, Tadeáš Krebs, Rudolf Střítecký, Tomáš Kouba, Tomáš
Kaňák, Aneta Hlaváčová, Eva Trbolová, Marek Břečka, Daniel Klimek, Marie
Tupá, Denisa Konhefferová, Kryštof Doško, Adam Aubrecht, Roman Zálešák

VOLNÝ ČAS (FREE TIME)
„Volný čas je především stav duše.“ (Josef Pieper)
Proto vám nabízíme několik možností, jak trávit volný čas.
Příroda je místo, kde si vyčistíte hlavu a načerpáte energii.
Dále se můžeme vzdělávat v gastronomii.
Noční život lze prožít třeba na koncertě.

Cyklistika je zde oblíbená.
Jump aréna/Fun parky.
Masáže pro labužníky.

Knihovna je dobrá, takže za tři =D ;) 

Divadlo pro ty společenštější.

Moderní způsob trávení volného času.
Rybaření je v jihočeském kraji vyhlášené.
S upřímným pozdravem skupina pí učitelky Pilné.

