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HALLOWEEN 2016
NA ČASOPISE PRACOVALI:

….prý ve škole strašííííí!!!!
Zveme všechny se smyslem pro
humor na

Amalie Rolincová, 9. třída (Móda)
Eva Smetanová, 9. třída (Hádanka)
Kateřina Strommerová, 6. B (Morseovka)
Martin Stolař, 7. třída (Recept na šípkový sirup)
Martin Štecher, 9. třída (Pokémon GO)
Pavlína Adamcová, 9. třída (Recept na Brownies)
Prokop Škrabálek, 6. A (Sudoku)
Tereza Šimčíková, 9. třída (DIY, sovička)
Michaela Kadlčková, Gabriela Kadlčková, Mikuláš
Kapsa, Tereza Trtková, Michaela Fojtíková, Simona
Smetanová, 6. třída (Anketa)

HALLOWEEN DAY

SAZBA: Martin Štecher, 9. třída
Přijďte 1. 11. 2016 v převlecích za strašidla,
čarodějnice, kostlivce…pro ty nejlepší z Vás je
připravena
odměna…
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ŠÍPKOVÝ SIRUP
Potřebujeme:
- 1 kg čerstvě
natrhaných šípků
(ideální je
samozřejmě
odněkud, kde není
blízko silnice)
- 150 ml pomerančové šťávy Riofresh (je
možné nahradit i čerstvě vylisovanou šťávou z
pomerančů)
- šťáva z jednoho citronu
- 1 litr vody
- 1 kg cukru (zcela záleží na vás, jaký
použijete, já použila třtinový)
- 3 lžíce medu
- 1 lžička kyseliny citronové
Postup:
Otrhané šípky namočíme, pořádně propláchneme a
scedíme. Nyní šípky dáme do velkého hrnce a
zalijeme vodou tak, aby byly zcela ponořené vezmeme tyčový mixér a co nejvíce pomeleme. Nyní
dolijeme zbytek vody a takto předpřipravenou směs
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uležíme do lednice, kde necháme minimálně 24
hodin louhovat.
Druhý den postavíme hrnec na sporák a zahřejeme
až po bod varu (hlídáme a jakmile pozorujeme, že se
začíná vařit, odstavíme, aby se neničily zbytečně
vitamíny). Nyní přecedíme přes plátno či utěrku
(zachytí všechny jemné chloupky) a do výluhu
přidáme všechny ostatní ingredience. Pořádně
promícháme až do úplného rozpuštění cukru a medu,
necháme vystydnout a můžeme plnit do lahví.
Skladujeme v chladu.

.

Sirup pomáhá prý na celé
spektrum neduhů - třeba
při rekonvalescenci,
posiluje a čistí
organizmus, zpevňuje
cévní stěny, podporuje
trávení a bojuje proti
chřipce nebo nachlazení, a
hlavně je moc dobrý, ať už
si ho nalijete do čaje, nebo
si z něj uděláte šťávu. Je
možné užívat i jen tak na
lžičku při léčbě kašle.
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OKÉNKO PRO LUŠTITELE

VYLUŠTI MORSEOVKU
… a zjistíš, kdy vznikla první škola a hřiště.
Dokážeš to?
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Kdo to vyluští, je
jedničkový luštitel 
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A co si tak zatvořit?

SOVIČKA
ŠKOLNÍ PÁTRAČKA
Co budete potřebovat:
filc, tavnou pistoli, šišku, hřebíček, nůžky
Postup:
1. Na filc si předkreslíme tužkou zobáček, oči, křídla
a "obočí".
2. Vše vystřihneme.
3. Vyzkoušíme, jestli nám jednotlivé části k sobě
sedí.
4. Jednotlivé části k sobě slepíme a nalepíme na
sovičku.
5. A máme hotovo! Podzimní dekorace je na světě)

Poznáte, co to je?
Vaše tipy vhazujte do krabice.
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objevovat pokémoni, které je možné chytat do
pokéballů.
Jako vždy se na začátku hry objeví 3 Pokémoni
Bulbasaur, Charmander a Squirtle.

Pokémon GO je mobilní aplikace založená na
principu rozšířené reality.
Spuštěna byla v červenci 2016. Prostřednictvím
aplikace propojuje herní prostředí s reálným světem,
k čemuž se využívá GPS a kamera telefonu.
Hru vyvinuli vývojáři společnosti Niantic a na produkci
se podílela také firma Pokémon Company, kterou
spoluvlastní Nintendo.

Průběh Hry
Hra začíná zvolením postavy a vytvořením
vlastního avatara. Posléze se mohou začít

Pokéballů není neomezené množství a další je
možné získat sledováním pokéstop na historických
místech, sochách a zajímavostech. Z vajíček, které
při sledování pokéstop hráč najde, se mohou pak
vyklubat Pokémoni.
Součástí hry, i když ne tím hlavním, jsou souboje,
které na takzvaných gymech mohou uskutečnit dva
protihráči. Souboj neprobíhá krok za krokem, ale v
reálném čase, a bitva je časově omezená. Hráče je
potřeba v krátkém čase absolutně porazit, jinak se
vítězství nepočítá.
Za to vše se samozřejmě hráči střádají body a
zkušenosti, které hru posunují na další úrovně.
(zdroj: cs.wikipedia.org)

Čaproš 1/2016

Čaproš 1/2016

MÓDA
Džíny s vysokým pasem jsou teď
hodně v módě, ať už se jedná o
jakoukoliv barvu. Dají se doplnit
jakýmkoliv tričkem. Taky dobře
vypadá, když tričko zakasáte do
džín, můžete ho zakasat celé nebo
jenom přední část trička. Můžete
doplnit mikinou jako naše modelka.

ZEPTALI JSME SE ŠESŤÁKŮ
Líbí se ti na horní
škole?

Kluci
0%

Ano

36%

Ne
64%

Nevím

Holky

Černé džíny s vysokým pasem a
černý rolák s vyříznutými rukávy
jsou taky teď velkým trendem. K
tomu svetříkový kabát
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Co se ti na
líbí na horní
škole?
škollíbí?

Co se ti
nelíbí na
horní škole?

Kluci

Holky

9%

obědy

9%
37%

7%

Skříňky

27%

Záchody

Docházení do školy

Vv
36%

Všechno

9%

Testy

Moc schodů

46%
20%

Moc předmětů

Kluci

Holky
9%
16%

9%
blízko obědy

28%

Nic

dobří učitelé

18%

53%

skříňky

nic
13%

Testy

Přecházení do tříd
Všechno

27%
27%

Tělocvik
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4. Navrch posypeme mouku s trochou prášku do pečiva
a se vší jemností vymíchejte do hladka.

BROWNIES

5. Vlijte do menšího pekáčku (já použila 22 x 30 cm),
který je lehce vymazaný a ještě vyložený pečicím
papírem.

Ingredience:
350g čokolády, nejlépe s
obsahem kakaa 50 – 60%
250g másla
3 velká nebo 4 malá vejce
250 g krupicového cukru (nejlépe hnědého, který do
original brownies patří)
85g hladké mouky
půl lžičky prášku do pečiva (ne víc)

6. Pečte 30 – 35 minut na 160° (elektrická) nebo 140°
(horkovzdušná). Povrch musí být pevný na dotek,
mírně lesklý, ale suchý.

Postup:
1. Čokoládu nalámeme na kousky a rozpusťte spolu s
máslem.
2. Vejce vyšlehejte spolu s cukrem, až vznikne světlá a
hustá hmota.
3. Tuto hmotu
čokolády.

opatrně

vmíchejte

do

rozpuštěné

Dobrou chuť!
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