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Úvodník
Proč jsme se rozhodli vydávat časopis, Jaké jsou naše cíle?
Milé děti, rodiče a učitelé,
vítáme vás u první čísla školního
časopisu What do you mean ...?
Časopis jsme se rozhodli vydávat
dvakrát za rok a každé číslo bychom
chtěli věnovat nějakému aktuálnímu
tématu. Při práci na prvním čísle nás
čekal týdenní pobyt v Anglii, a proto
jsme se zaměřili na cestování. Nejen
my, ale určitě i vy jste zvědaví, co jsme
ve škole zažili a co vám třeba uteklo,
co se děje v okolí školy, případně jaké
zajímavosti jsou v rámci školy v plánu.
Rádi bychom vám také nabídli tipy na
různé knihy, filmy, koncerty a divadelní
představení. Bude tu toho hodně,
máme totiž spoustu elánu a nápadů.

Naším největším cílem je zaujmout vás
tak, abyste se při čtení článků nenudili,
ale začetli se jako do své oblíbené
knihy, nebo jste se třeba i přiučili
něčemu z historie.
Doufáme, že se vám časopis bude
líbit, že v něm každý z Vás najde svoji
oblíbenou rubriku a hlavně, že se
budete těšit na každé nové číslo. Také
nás zajímají vaše názory a komentáře,
tak se nebojte a buďte kreativní.

S pozdravem
Redakce časopisu
whatdoyoumean@post.cz
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Letem světem
Jízda napříč staletími – historie dopravních prostředků
Jak to bylo dříve s dopravou? Byli vždycky dopravních prostředky rychlé a moderní
jako jsou dnes? Pokud Vás dopravní prostředky zajímají, čtěte pozorně náš článek.
V počátcích lidské existence
byly jedinými možnostmi
přepravy buď vlastní nohy,
nebo přeprava na mamutovi.
Mezi
první
dopravní
prostředky v pravém slova
smyslu patřily koňské povozy
využívané již ve středověku.
Jejich výdrž byla celkem
dobrá, protože koně ustáli i
cesty na delší vzdálenost.
Horší to bylo s rychlostí,
protože ta byla poměrně
nízká.
Dalším
dopravním
prostředkem,
jenž
lidem
zpříjemnil a usnadnil život,
byly kolo a vlak. Není vlastně
ani jisté, co se začalo používat dřív – oba stroje vznikly na počátku 19. století.
Kolo je skvělý vynález, jeho rychlost je ale závislá na naší fyzičce. Je náročné na
výdrž, bolí z něho nohy, a na delší vzdálenosti tedy příliš vhodné nebylo.
Problematická byla také velkost prvních kol, protože když se podíváte, jak vypadalo
úplně první kolo, tak vás možná napadne - jako na to jenom mohli vylézt?
Největší průlom v dopravě učinily vlaky, protože nevyžadovaly tolik lidské námahy,
jely docela velkou rychlostí a ujely i velmi dlouhé
vzdálenosti. Nějakou tu lidskou sílu však také
vyžadovaly. Vždyť první vlaky, parní lokomotivy, jezdily
na uhlí, a to se do zásobníku nějak dostat muselo.
První motocykl byl sestaven v roce 1869 a byl poháněn
párou. Motocykl poháněný benzínem navrhli a
zpracovali Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach v roce
1885. Motocykl byl také jedním z největších průkopníků
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v dopravě. Jeho rychlost a výdrž byla celkem ohromující a také, jakmile se zpracoval
první motocykl, tak se „obyčejní“ lidé začali předhánět v tom, kdo vymyslí lepší a
rychlejší stroj. Po celém světě začaly vznikat stále novější firmy a značky motocyklů.
Vezměme si třeba firmu Harley – Davidson. Celá tahle společnost vznikla jen proto,
že se bratři Willy Harvey a John Davidson chtěli vyrovnat Gottliebu Daimlerovi a jeho
petrolejovému motoru. Dvojice chtěla vymyslet něco lepšího, a jak je dnes vidět,
podařilo se jim to. Firma Harley Davidson dnes patř mezi jednu z nejlepších firem na
světě.
A jaký stroj je podle vás největším průkopníkem v dopravě? Máte pravdu, je to auto.
První automobil vynalezl James Watt a
jednalo se o parní automobil. I když byla
jeho rychlost a výdrž z našeho pohledu
malá, jistě si zasluhuje úctu. Dalším
vynálezcem byl Francouz Nicolas Joseph
Cugnot. Jeho parní stroj uvezl v roce 1769
čtyři pasažéry a dokázal vyvinout rychlost
až 9 km za hodinu. Poté se objevovali další
a další vynálezci - například Nicollaus Otto,
který objevil čtyřdobý spalovací motor, nebo třeba Rudolf Diesel, který vynalezl
vznětový motor.
Prvním
funkčním
automobilem vyrobeným
na území dnešní České
republiky - Präsident (na
počest
prezidenta
rakouského autoklubu), byl
postavený v Kopřivnické
vozovce. No a jak šel čas,
objevovaly se stále novější
modely, které dokázaly jet
celkem velkou rychlostí a
vydržet
na
delší
vzdálenosti.
Také
i
v designu
se
mnoho
zlepšilo a určitě se i do
budoucnosti zlepší.

V dnešní době je často využívaným dopravním prostředkem letadlo. Co
myslíte, kdy takové první letadlo vzlétlo k oblakům a jak vypadalo? Zkus se
kouknout do encyklopedie dopravních prostředků nebo na internet.
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Letem světem
Letos na podzim jsme měli možnost se podívat do Anglie. Myslím si, že se tam
všichni těšili a že se tam všem líbilo.
Sešli jsme se 18. října ve 14:30 v
Choceradech před kostelem, nastoupili
do autobusu a vyrazili.
V autobuse
jsme se nenudili, protože tam vládla
docela dobrá nálada a hodně jsme se
nasmáli.
Kolem 4. hodiny ráno jsme nastoupili
ve Callais na trajekt a vypluli. Na
trajektu bylo docela dost lidem špatně,
protože byly vlny a hodně to tam
houpalo. Když jsme pomalu připlouvali
do Dover v Anglii, tak jsme viděli Bílé
útesy. Dále jsme pokračovali v jízdě
autobusem.

Další den jsme šli zase do školy a po
škole jsme se vydali do Londýna. V
Londýně
jsme
navštívili
hodně
zajímavých památek, jako např. Big
Ben nebo Buckinghamský palác, kde
zrovna v ten den byl na návštěvě
čínský prezident Si Ťin-pching. Všem
se nám tam strašně líbilo. Do rodiny
jsme se vrátili tentokrát docela pozdě.

Do Bury St. Edmunds jsme přijeli
kolem 12. hodiny. Nejdříve jsme si
naše zavazadla uložili ve škole, a poté
jsme si šli s průvodcem prohlédnout
celé město. Viděli jsme spoustu
památek, jako například zříceninu Bury
St. Edmunds abbey (abbey - opatství)
nebo zdejší katedrálu. Kolem 4. hodiny
odpoledne si pro nás přijely rodiny.
Všichni jsme byli napjatí a trochu jsme
se báli. Potom jsme ale zjistili, že se
ničeho bát nemusíme.
Druhý den jsme vstali a jeli do školy.
Po škole jsme se vydali do Ipswich.
Nejzajímavější tam byl asi takzvaný
Ancient house, kde je vyobrazený pod
každým oknem jeden kontinent. Akorát
Amerika chybí, protože v té době, kdy
byl dům vystavěn, tedy v 15. století,
nebyla ještě objevena. Navečer jsme
se opět vrátili do rodiny.
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Ve čtvrtek jsme šli naposledy do školy
a potom jsme zase jeli na výlet,
tentokrát do Cambridge. Viděli jsme
tam univerzitu a jeli jsme dokonce i na
lodičkách po řece Cam. Bylo to
nádherný, hlavně díky tomu, že svítilo
sluníčko - ne jako ostatní dny, kdy
skoro pršelo. Večer jsme se opět vydali
– tentokrát na poslední noc, do rodiny.
Nyní už jsme si ale museli balit.

děti. Na večer, když už byla tma, jsme
se mohli proběhnout nebo si sednout
na pláži. V 7 hodin jsme nastoupili do
autobusu a vydali jsme se směrem k
trajektu. Před tím, než jsme nastoupili
do trajektu, jsme měli asi hodinu čas,
takže jsme běhali po parkovišti. Po
trajektu zase do autobusu a hurá
domů. Do Chocerad jsme dojeli v
sobotu asi kolem 5. hodiny odpoledne.

V pátek nás rodiny odvezly k autobusu
a odjeli jsme do Southend-on-Sea.
Jelikož to bylo u moře, tak jsme se
prošli po pláži, a kdo chtěl, tak si mohl
nasbírat i nějaké mušličky. Potom jsme
navštívili mořský svět. Dále jsme měli
jít do zábavního parku, ten byl ale
bohužel zavřený. Tak jsme se alespoň
prošli po nejdelším mole v oblasti. Je
dlouhé asi 2 km. Pak jsme se mohli
rozhodnout, jestli chceme jít nakupovat
nebo do zábavního parku pro menší

Bylo to úžasné. V rodině jsem si
hodně procvičila angličtinu. Strašně
ráda poznávám cizí země, takže mě
zájezd nadchl. Zážitky mám opravdu
nejlepší, jaké mohly být. Navíc jsem si
ověřila, jak na tom s angličtinou jsem –
a zjistila jsem, že to není vůbec špatné.
:-)

Lucka
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Halloween
Dne 27. října uspořádala základní i mateřská škola Halloween. Žáci se převlékli do
masek a chodili po třídách na koledu. V převlecích se pak děti i učily.
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Brána jazyků otevřená
Anglické listy
Interview:

In October, most of the pupils visited England. We would like to describe you, how
the British celebrate Halloween. We prepared a short interview with family, where
we were accommodated.
We: Could you tell me something about Halloween?
Michael: Halloween is fun, lots of fun, children dress up and it´s funny.
His wife: In the village, people who don´t want children to knock on their door,
they don´t put a pumpkin at the gate. So people put a pumpkin as an invitation.
When I
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was a child I had three sisters and one brother. On Halloween we were knocking on
the door and saying trick or treat and we had lots of sweets, money and chocolates.
Lots and lots and lots. Because, when you get to a house, you say trick or treat and
then you say a riddle and the house people must give you some sweets if they can´t
solve it.
We: Did your daughter go trick or treating too?
He: Yes, she did. When she lived in this house she went with her friends from the
village, they dressed up.
We: What do you think about Christmas?
He: I absolutely love Christmas and she doesn´ t.
She: Yes, I do.
He: In England we lost a reason for Christmas. On Christmas we have a lots of
food and lots of family meetings.
She: Mainly Michael´s family. Twelve or fourteen people. Lots of fun, very noisy.
We: What was the best present, that you got last Christmas?
He: I can´t remember. And the best present that I got last Christmas was all my
family.
We: Do you like „white Christmas“?
Both: Yes!
He: There is one thing about „white Christmas“ , that I don´t like and it´s driving,
the snow on the road is bad. When we were children, every Christmas there was
snowy.
We: And what other holiday do you celebrate?
She: We have Easter and in England we have Fanfare night - it´s a historical
celebration. We do much fanfares. Lots of fireworks. It´s crazy.

Lucka a Iveta
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Braniborská brána - Berlín

Braniborská brána - Berlín

12

Zábava
Recepty

Recept na vánoční puding
Co budeme potřebovat?
o 450 g sušené ovocné směsi (nejlépe velké
zlaté rozinky)
o 25 g kandované citrusové kůry
o malé vařené jablko oloupané a nahrubo
nastrouhané
o pomerančová kůra
o ½ velkého pomeranče
o ½ citrónu
o 4 lžíce brandy + brandy na polití
o 55 g hladké mouky
o kypřící prášek do pečiva
o 1 lžička speciálního pudingového koření obsahující skořici, koriandr, kmín, muškátový
ořech, zázvor, hřebíček a nové koření
o 1,5 lžičky mleté skořice
o 110 g oleje
o 110 g hnědého cukru
o 110 g strouhanky
o 25 g nasekaných mandlí
o 2 vejce
Postup:
1. V míse nejprve smícháme sušené ovoce, kandovanou kůru, jablko, pomeranč a vše
zalijeme brandy. Necháme marinovat, nejlépe přes noc.
2. Smícháme mouku, směs koření a skořici. Přidáme lůj, cukr, citrón, pomerančovou
kůru, strouhanku, mandle a promícháme. Nakonec vmícháme marinované sušené
ovoce. Přidáme vejce.
3. Nyní přichází čas na tradice. Pudinkovou směs míchá celá rodina a na závěr vhodí do
těsta minci.
4. Když je vše promícháno, vymažeme formu (jakoukoliv, do níž se puding vejde) a
puding volně přikryjeme pečicím papírem.
5. Puding uvaříme v páře (proces trvá sedm až osm hodin), nebo v tlakovém hrnci (doba
vaření se tak zkrátí na dvě a půl hodiny).
6. Po uvaření skladujeme do Vánoc na chladném a tmavém místě.
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Zábava
Recepty

Vanilkové rohlíčky
o
o
o
o
o

Na přípravu potřebujeme:
100 g mletých mandlí
300 g hladké mouky
2 lžíce moučkového cukru
1 hera
2 žloutky

Ze surovin vytvoříme těsto, necháme
odpočinout v lednici. Pokud nemáme v
úmyslu je hned zpracovat, můžeme dát do
mrazáku. Rohlíčky můžeme dělat klasicky,
nebo přes strojek. Obalujeme v
moučkovém cukru s vanilkovým cukrem.

Čokoládové dukátky
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Zábava
Recenze

Rebelky
„Člověk by asi měl odpouštět, když to jen trochu jde, nebát se
změn, když to nejde, a mít rád svou rodinu a přátele pro to, čím
jsou, a ne jim ubližovat za to, čím nejsou.“ Sarah Mlynowska

Sarah Mlynowska

Rebelky
April žije normální život. Její
rodiče se rozvedli. Máma s
bratrem se přestěhovali do
Paříže a ona žije u táty a jeho
nové ženy. Má kluka Noaha a
kamarádky. Táta jí jednou
oznámí, že se stěhují, ale ona
místo toho zůstane bydlet u své
kamarádky Vi. Holky se dopustí
deseti věcí, se kterými by se
jen tak chlubit neměly. Provalí
se to, nebo ne?
Knížka mě vtáhla do děje hned
na prvních stránkách. Dobře se
čte, je zábavná a zaujme vás
spoustou zápletek.
Denisa
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Zábava
Recenze

Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti
Fantasy doprovázená strašidelnými starými dobovými
fotografiemi, při níž běží mráz po zádech. Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti zaujme dospělé, teenagery a
všechny, kdo mají rádi temná dobrodružství.

Riggs Ransom
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Jestli máte chuť přečíst si nějakou
netradiční fantasy, tak je tato kniha velice
dobrá
volba.
Obsahuje
zajímavou
kombinaci fotografií s textem, a jestliže si
knížku otevřete někdy po jedenácté
hodině večerní, může to být na fantasy
docela tajemné čtení.
Ale abychom se taky dostali k ději knihy.
Kniha začíná smrtí dědečka hlavního
hrdiny Jacoba, kterého cosi, co vyběhlo
z lesa, zabilo. Jacob tento přízrak jako
jediný viděl. Poté najde u vyklízení domu
krabici s věcmi dědy, které skrývají
spoustu tajemství. Tyto okolnosti vedou
k tomu, že začne Jacob chodit k
psychiatrovi. Po nějaké době se mu
naskytne příležitost jet na ostrov, který
zná z dědečkových příběhů. Jeho rodiče
sice s cestou nesouhlasí, ale psycholog je
přesvědčí, že to nemusí být zas tak zlý
nápad. Ostrov začne objevovat a příběh
dostane velmi zajímavý spád.
Jestliže vás příběh upoutá, budete muset
číst i další díl, protože spousta věcí
zůstane v prvním díle neobjasněných.
Dan
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Zábava
Divadlo nás baví

Vánoční koleda
„Místy až hororový příběh, který navrací Vánocům jejich původní smysl, je oslavou
velkorysosti, soucitu a dobré vůle.“
V úterý 24. 11. jsme s Klubem mladého
diváka navštívili divadlo D 21, kde se
hrálo představení s názvem Vánoční
koleda. Původní příběh napsal skvělý
anglický spisovatel Charles Dickens.

hrdinou by Ebezen Scrooge, jemuž se na
Štědrý večer zjeví duch jeho mrtvého
společníka a varuje ho před jeho
osudem.

Hned při příchodu všechny zaujalo
umístění divadla. Celý komplex byl uvnitř
dvora za jakýmisi mřížemi. Velký sál, jak
jej nazývali, nebyl o moc větší než naše
třída.

Po představení se konal workshop s již
převlečenými herci- Petem Pochopem,
Stelou
Chmelovou,
Hanou
Mathauserovou, Michalem Dudkem a
Milanem Ligačem. Vyzkoušeli jsme si být
herci, domluvit se bez řeči a také jsme
vyplňovali pracovní listy.

Samotné
představení
bylo
velice
zajímavé a zapůsobilo na mě množstvím
světelných efektů. Příběh měl vánoční
nádech. Odehrával se v jakémsi
staroanglickém městečku a hlavním

Celá návštěva divadla se konala
v přátelském a příjemném duchu a
představení se nadmíru povedlo.
Terka

Hádanka
Připevněné ke stěně stále čeká na tu osudnou hodinu. Tu hodinu, kdy přijdeme a
začneme se o něj opírat. Je dřevěné a není tu zas tak dlouhou dobu. Ke stěně ho
přidržují dlouhé kovové tyče. Každý všední den bylo a bude využíváno. Je z toho celé
ušpiněné a otlačené, doufá v další příležitost k odpočinku. I když lítost ve mně panuje,
opírám s o něj také, má totiž takový osud!
Tušíte-li, co se skrývá v hádance, napište
nám na náš mail whatdoyoumean@post.cz
Dan
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Zábava
Tipy pro vás

Kryštof – Srdcebeat
V říjnu jsme se vydali na jeden z řady koncertů kapely
Kryštof v čele s Richardem Krajčem. Celá tour se jmenuje
Srdcebeat a koncert, kterého jsme se zúčastnili, se konal
v pražské O2 aréně.

Před časem jsem znala jen z rádia pár
písniček a víc nic, na koncert jsem šla s
Míšou, jen pro příjemné odreagování, ale
co se stalo pak, bylo naprosto úžasné.
Hned na začátku, ještě než na scénu
nastoupila sama kapela, byli dva
předskokani. První byl Mirai, který zpíval
opravdu skvěle. Následovala Leny, což je
dcera nemálo známé zpěvačky Lenky

Filipové. Po písničce Say something již na
scénu nastoupili hlavní aktéři. Richard
nepřišel se zbytkem kapely hned na
podium, ale objevil se mezi diváky na
druhé straně arény. Při úvodní písni Cesta
na podium došel. Během druhé písně na
nás z kanonů vystřelilo milion malých
papírových motýlků různých barev. Celou
halovou atmosféru doplňovaly obrovské
bubny. Největší překvapení nastalo
během písně Vysněnokrajina, při níž
Krajčo vzlétl nad hlavy diváků. Během
show zněly hity, u nichž se chytali i ti, kteří
byli na jejich koncertě poprvé. Na konec
zazněla naše vysněná píseň - Ty a já.
Celá hala byla po čas koncertu báječně
naladěná, Richard a celá jeho kapela
rozdávali neskutečné množství optimismu
a radosti. Koncert mě opravdu překvapil a
přesvědčil, že má právo jmenovat se
Srdcebeat, protože během koncertu nám
opravdu srdce bylo na plné obrátky.
T
e
r
k
a
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