MAYBE: časopis tvořený žáky ZŠ Želechovice n. D.

Obrázek od Peti Šrubařové 😊

2. číslo, říjen 2020

Tak už je to zase tady… Zase roušky, zase šílené zadávání úkolů přes internet,
zase zmatky, zase pohodlí postele, zase nejistota, zase strach, jestli to
neodnese někdo blízký… Korona je tu. A určitě pár novinek – třeba víc online
hodin… A taky nové číslo MAYBE—snad vám přinese osvěžení...
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Připravte se na říjnovou dávku informací, zábavy, vtipů – a bojte se, protože je…
(vyluštěte si – připravil Adam Kol.)
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Pomůcka k šití
Synonymum míče
Padá ze stromu
Ještěrka s černo-žlutou barvou
Spojení dvou břehů
Pták se jménem jako ovoce
Mládě krávy
Pomůcka k měření délky
Nejkrásnější svátky v roce
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Tak co že to slavíme 31. října? A slavíme to vůbec? Kdo to vymyslel? Tak na tohle
hledala odpověď Hanka ve svém článku:

All Hallows' Eve
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října. Děti se oblékají
do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem „Trick or
treat“ (pro ty, kteří neumí anglicky, přibližně: Koledu, nebo vám něco provedu!).
Tradičními a oblíbenými rekvizitami Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř,
zvané Jack-o'-lantern. Kde se vzaly? Traduje se o nich jedna děsivá legenda.
Legenda vypráví o alkoholikovi Jackovi. Na Halloween se Jack tak opil tak, že
jeho duše začala opouštět tělo. Ďábel spatřil svou příležitost a vyrazil na zem pro další
dušičku. Protože Jackovi došlo, co ho čeká, poprosil ďábla o poslední drink. Ďábel to
po delším přemýšlení schválil, ale ať si ho Jack zaplatí sám. Jack začal prosit, že
nemá žádné peníze, ať mu ďábel pomůže a promění se v 6 pencí. A ďábel tak učinil,
ale hned jak se proměnil, Jack ho strčil do peněženky. Nakonec ďábel uprosil Jacka,
aby ho pustil. Ten souhlasil, ale pod podmínkou, že ho rok nechá na pokoji.
Za rok si ďábel přišel znova pro Jacka a Jack ho zase obelhal: řekl mu, ať
utrhne jablko z vysokého stromu, dokonce mu nabídl, ať mu vyleze ďábel na záda,
aby to dokázal – hlupák ďábel se snažil jablko utrhnout a mezitím Jack nožem vyřezal
do kmene kříž, takže na stromě uvězněný ďábel nemohl slézt. Byla to prekérní
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situace, Jack mohl klást podmínky – a samozřejmě si přál, aby ho ďábel už nikdy
neotravoval. I stalo se.
Za rok Jackovo tělo podlehlo alkoholu a z jeho duše nešťastně bloudila po
celém vesmíru (a možná i dál), protože Jacka nechtěli ani v nebi, ani v pekle. Dostal v
pekle hrst rozpálených uhlíků, které strčil do vydlabané řepy a vydal se na nekonečné
putování. Lidé proto dávají jack-o'-lanterns na okna, protože věří, že Jack vezme
světlo a ochrání je před nečistými silami, které by jim chtěly uškodit.
A tenhle znáte?
Je po půlnoci, když se dva kostlivci rozhodli, že se projedou na
motocyklu. „Prosím tě," diví se ten první, „nač s sebou taháš ten
náhrobek?" „Jak to, nač?" odpovídá druhý, „přece nepojedu bez
dokladů!"
Písnička o kostlivci v angličtině (+ legrační video jako bonus):
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-scary-skeleton
Ano, v dnešní době je potřeba mít s sebou doklady – a hlavně roušku! Máte doma
nějakou originální? Pošlete na maybezelechovice@seznam.cz fotku – možná už
v příštím čísle uspořádáme malou módní přehlídku…

Á propos – roušky, foťák a kapesné zabalit, jede se na výlet! Svačinu tentokrát
můžete nechat doma, jedeme totiž s Anet na hrad

Houska
Blíží se čas Halloweenu a další pozvánka na výlet je na tajemný, záhadný hrad
Houska, o kterém kolují tajuplné historky a spousta nevysvětlitelných jevů a událostí,
které jsou předmětem zkoumání dokonce na vědecké úrovni…. Hrad několikrát
navštívili i specialisté na paranormální jevy, aby dokázali odhalit tajuplné události,
které se dějí na Housce. Za jejich pobytu na hradě měli sami možnost se přesvědčit a
zjistili, že se v hradě pohybují předměty, v místnosti bez oken se začal pohybovat
lustr, případně zjistili, že mají na těle nevysvětlitelné škrábance….
Tento rok jsem měla jedinečnou možnost a hrad v létě s rodinou jsem navštívila. Hrad
jako i vnitřní prostory působí hodně tajemně a záhadně, stejně tak veškeré obrazy a
exponáty s motivy záhadných bytostí navozují nepříjemnou atmosféru - až máte na
těle husí kůži….
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je renesančně přestavěný raně
gotický hrad, který leží ve východní části
Kokořínských lesů, 47 km severně od
Prahy. Nechal jej vystavět Přemysl Otakar
Il. jako významný královský hrad, ale záhy
přešel do šlechtického majetku, v němž
zůstal až do roku 1924. Houska dodnes
patří k nejlépe dochovaným hradům bez
jakékoliv přestavby a rekonstrukce a je
chráněn jako kulturní památka ČR.

Podle legendy byl hrad zbudován na
skále, ve které vedla průrva až do pekla.
Právě nad touto průrvou má stát hradní
kaple. Skalní průrvu se několikrát snažili
zasypat, ale nikdy se to nepodařilo.
Odsouzenému mladíkovi z vězení nabídli
svobodu za to, že se nechá spustit dolů a
prozkoumá průrvu, když ho však vytahovali
nahoru, z 25letého mladíka byl stařec. Pan
kastelán nám v průběhu výkladu sám
nabízel, abychom se o existenci průrvy přesvědčili sami…
Další pověst se týká švédských vojsk za třicetileté války a jejich velitele
Oronta, který byl údajně černokněžník. Podle legend choval černou slepici, jejímž
prostřednictvím chtěl získat nesmrtelnost. Dva myslivci ho zastřelili posvěcenou kulí a
Orontův duch od té doby na hradě straší.
Podle jiné legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé
mnišské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku
navštívit v noci, nebo zde dokonce přenocovat.
Mimo prohlídky hradu nás zaujala i stála expozice pohyblivého dřevěného
pekla, které je ojedinělé u nás a možná i
ve světě. Předlohou se stala slavná Božská
komedie středověkého italského básníka
Danta Alighieriho. Na Housce návštěvníci
poznávají, jaké posmrtné tresty zakoušejí
lidé za své hříchy.
Málokdy se stává, že by děti tady ječely
nebo plakaly, více než výjevy je vyděsí,
když jim rodiče vysvětlují hrůzy, jaké je v
pekle čekají za zlobení.
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Anet při návštěvě hradu Houska rozhodně nepřišla o rozum ani o dobré nápady –
posuďte sami, zda znáte všechny osobnosti, o kterých jsou následující věty.
Pokračování v příštím čísle!

Všichni křičeli jestřáb, jen Ondřej sokol. Každý napsal ovoce, jen Vladimír
polívka. Na koncertě jsou všichni černí, jen Lucie bílá. Všichni chtěli libové
maso, jen Libor bouček. Všichni jsou károvaní, jen Teraza kostková. Všichni si
vstupenku nechali, jen Mirai navrátil. V náboženství všichni kreslili Ježíše, jen
Pavel kříž. Všichni křičeli sokol, jen Jaro slávik. Všichni kopali, jen Bohumil
hrabal. Všichni používali brusku, jenom Zdeněk svěrák.

Martin speciálně pro toto číslo napsal děsivou a trochu i školní povídku… Pohodlně
se usaďte, zkontrolujte, zda případným křikem hrůzy neprobudíte spící babičku a
začtěte se do příběhu s názvem

Strašidelná škola
Už jste někdy navštívili Sleepy Hallow City? Upřímně bych se tomu divil, protože
takových odvážlivců se najde málo. V tomto městě je totiž mnoho míst, ke kterým se
váží děsuplné historky. Některé jsou celkem hrůzostrašné, a proto tady policie nikdy
nespí. Všichni obyvatelé sousedních měst se cestě přes Sleepy Hallow vyhýbají.
Jednoho dne si tři kamarádi dali po škole sraz pod mostem. Jmenovali se Lukáš,
Jirka a Hedvika. Rozhodli se totiž prozkoumat zchátralou školu, která se ve městě
nachází. Je už stará a opuštěná, už ani nepřijímá studenty. Je nutno podotknout, že
oblast, kde se škola nachází, je neprodyšně uzavřená v karanténě z důvodu výskytu
paranormálních jevů. Smí tam jenom tajná vládní agentura.
Tři zvědavé děti, které mají pro strach uděláno, se tedy vydaly na průzkum.
Napřed ale musely obejít agenta hlídajícího vchod do uzavřené zóny. Jelikož
kachličky pod nimi vrzaly a vydávaly při sešlápnutí psychopatický smích, v tichosti se
jim tam proklouznout nepodařilo. Agent je spatřil a snažil se je dostat zpátky do ulic.
Děti byly ale odhodlány provést svůj průzkumný plán a daly se na útěk. Vběhly za
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školu a pak se daly nahoru po požárním schodišti, funícího agenta měly v patách.
Vtom ale na střeše zlověstně zaskřípalo a spadla z ní větrná korouhvička ve tvaru
kohouta. Prorazila tím ostrým zpola zrezivělým zobákem agentovi čelo… Na místě byl
mrtvý.
Luk, Jirka a Hed se konečně dostali dovnitř, všude byl cítit plyn, který je štípal do
očí a nosu. Ocitli se v místnosti, kde byl velký obraz s portrétem lady Agáty,
zakladatelky školy. Říkalo se o ní, že je čarodějnice a je zběhlá v praktikování
magických umění. Když si kamarádi prohlíželi sál, najednou svícny, které přece jen
poskytovaly chabé osvětlení vystrašeným průzkumníkům, v místnosti zhasly.
Ááááááááááááááááááááá!
Děti už nikdo nikdy nenašel a jejich rodiče až do tragické smrti strašily přeludy.
Byli to duchové? Nebo něco jiného….

Tip na strašidelné knihy:

1.

2.

3.

4.

1. Netradiční sbírka poezie – strochu strašidelná, ale hlavně zábavná. Pokud hledáš báseň na recitaci,
určitě si vybereš. 2. Klasika hodně žádaná i ve školní knihovně. Výhoda – jeden příběh máš opravdu
přečtený během chvilky. A někdy ani číst nemusíš, kniha obsahuje i hororové „komiksy“. 3. Tip pro ty,
kteří si rádi zajedou na záhadná místa – přibalte s sebou do cestovatelského zavazadla! 4. Klasika,
která nikdy nezklame… Zakladatel hororového žánru E. A. Poe děsí i po staletích. Nemáš čas číst?
Poslechni si – třeba Černého kocoura (https://www.youtube.com/watch?v=vbCyMmpSXwA).

Recenze hry - Adam Kr. doporučuje:

Fifa 21
Co můžeme od nové verze očekávat?
Jiný Gameplay - Jiné chování hráčů tzv. fauly, nadávky,
pot na čele atd. - Určitě bude nová kariéra trenéra či hráče Nový ultimate team.
Platformy:
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Playstation4 - Playstation5 ( vyjde v předvánoční sezóně roku 2020) - Xbox
One X,S - Xbox Series X (která se má začít prodávat v listopadu 2020).
EA Sports
Společnost Electronic Arts Inc. je celosvětovým lídrem na poli digitální
interaktivní zábavy. Společnost sídlící v Redwood City (USA) stojí za cenami
ověnčenými značkami jako The Sims, Madden NFL, FIFA, Battlefield, Need for Speed,
Dragon Age a Plants vs.
Jak hru hodnotí Adam?
Já jako fanoušek Fify se hodně těším, určitě chci pořizovat a doporučuji všem,
co mají rád sportovní hry, mají ale i the Sims, NHL atd.
A tenhle znáte?
Jsou tři netopýři. Dva visí hlavou dolů a jeden hlavou nahoru. Ti, co jsou hlavou dolů,
se spolu baví a jeden se ptá: „Hele, nevíš, co se mu stalo?“ Kamarád mu dopoví: „Co
asi. Omdlel.“

U plotny stála… Kája 😊
Když se řekne podzim, tak si jako první vybavím: ovocný čaj,
svíčky, dýně a jablka. A právě z jablek si připravíme dnešní
dobrotu.
Na jablečný štrůdl budete potřebovat:
- listové těsto (můžete koupit anebo si udělat domácí)
- nastrouhaná jablka (asi 4 větší kusy)
- skořici
- cukr
- vajíčko
- rozinky
- pečicí papír na plech
Postup:
Těsto musí mít pokojovou teplotu (lepé se s ním pracuje). Těsto vyválíte na
obdélníkovou placku vysokou cca 5 mm. Těsto pokryjete vrstvou nastrouhaných
jablek, poté rozinkami a můžete posypat skořicí. Dále těsto zabalíte (zarolujete).
Opatrně přenesete na plech. Oddělíte si bílek od žloutku, žloutek rozmícháte a štrůdl
jim potřete. Štrůdl vložíte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte 20 - 30min. Štrůdl
poté můžete posypat cukrem.

Hlavně vesele, přátelé! Nenechte se zdeptat ani podzimem, ani viry… Těšíme se na vás v dalším – už
adventním – čísle školního časopisu. I když online, buďme spolu! Dokažme, že další číslo navzdory
koronaviru vznikne… Budu se těšit na Vaše příspěvky – napište nám třeba, jestli doma nějak zvláštně
prožíváte advent, zapalujete svíčky, jakou výzdobu chystáte, jak to bude letos s dárky, jaké vánoční
cukroví pečete nejdříve (a jestli do Vánoc vydrží…). A pošlete recept 😊

Toto číslo by nevzniklo bez: Anet, Adama Kol., Adama Kr., Hanky, Martina, Káji, Peti.
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