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Jedno malé speciální 
vydání...

Ahoj, zdravíme vás všechny
domů!
 
Co je nového od března?
Nového je milion věcí... Nově
víme, že existuje nějaký virus,
že ochromil celý svět, že
díky němu jsme si mysleli že
bude volno...Taky víme, že je
to trošku jinak...
Díky viru jsme se MUSELI
naučit spoustu věcí - přežít
s rodiči a sourozenci v jednom
prostoru, snažit se nesmát
při sledování učitele
při videohovoru, zvládnout
někdy neskutečnou nudu,
poprat se občas s někým o PC,
nainstalovat a správně rozjet

videokameru, naučit se mluvit
do kamery, nezešílet
z televizních novin
a neustálého omílání slova
KORONAVIRUS a mnoho
dalšího.
Tak trochu jsme si mysleli, že
to bude trvat týden, 14 dní
a vrátíme se do školy. Teď už
jsem doma více než dva
měsíce...Někdo by udělal vše,
aby se mohl vrátit do školy -
jak zvláštní, že? Někomu tento
stav naprosto vyhovuje
a dokáže si představit, že takto
vydrží až do konce června.
Jednoduše, každý jsme jiný...
Tak z toho hlavně vyjděme
zdraví a ponaučení a třeba i s
novým náhledem na koloběh
světa.
 
Toto číslo časopisu má za úkol
pobavit a třeba aspoň trochu
někoho rozesmát. Tak snad vás
aspoň na chvíli přivedeme
na jiné myšlenky :)

Nová slova ve slangové češtině
ROUŠKOMANDO/ROUŠIČKY
To jsou všichni, co šijí roušky
pro všechny (těm patří velké
dík).
 
ROUŠKOVNÍK
Strom, na který se věší roušky
zdarma.
 
KOVIDNÉ
Finanční příspěvek od státu.
 
KOROŇÁTKO/KOVÍDEK
Mimi, co se zplodí v této době.
 
HARANTÉNA
Nucený pobyt dětí doma
po uzavření škol
kvůli koronaviru.
 
NA ADAMA
Bez roušky, s odhaleným
obličejem.
 
KOLONAVIRUS
Rozrůstající se kolony
na dálnicích kvůli uzavřeným
hranicím.
 
ŠOPOKALYPSA
Prázdné regály
v supermarketech
kvůli nákupní horečce.

 
CHRCHELNÉ
PRÁZDNINY
Nečekané volno ve škole
kvůli šíření koronaviru.
 
DIVOCH
Pacient pozitivně testovaný
na koronavirus; podle názvu
nemoci Covid-19, psaného
pozpátku.
 
NAROUŠITEL
Člověk, který se pohybuje
v době koronaviru
na veřejných místech
bez roušky.
 
KORONOVAČNÍ
KLENOTY
Roušky a respirátory jako
ochranné pomůcky
před koronavirem.
 
MATEŘÍROUŠKA
Ochrana obličeje
při koronavirové epidemii
ušitá maminkou.
 
PŘEPRSK
Kýchnutí tak silné, že kapénky
protlačíte skrz ochrannou
roušku.

Tipy na online výuku

 
Určitě vás učitelé zásobují
nepřeberným množstvím
materiálů, ale kdybyste přeci
jen měli toho málo, tak tady
vám vypíšeme několik fajn
webů:
 
 
www.umimecesky.cz
 
www. rysava.websnadno.cz
 
www.onlinecviceni.cz
 
www.skolasnadhledem.cz
 
www.matika.in
 

www.skolakov.eu
 
www.umimefakta.cz
 
www.dejepis.com
 
www.khanovaskola.cz
 
www.matyskova-matematika.cz
 
www.scio.cz/pro-deti-a-rodice
/procvicovaci-testy.asp
 
www.
decko.ceskatelevize.cz/nenudi
m-se-doma
 
www. online.seterra.com/cs
 
www.geotest.geometry.cz/
 
 
A určitě jich na internetu
najdete dalších sto, tak se
hlavně doma nenuďte :)

Nová přísloví :)

Češi byli vždycky geniální
v tom, že si uměli hned a ze
všeho udělat hned srandu.
V tom jsme jako národ
nepřekonatelní. A tady pár
lingvistických klenotů:
 
• Tak dlouho se chodí
s rouškou, až se tkanička
utrhne.
 
• S rouškou nejdál dojdeš.
 
• Vlk se nažral a rouška
zůstala celá.
 
• Host do domu, roušku
na hubu.

• Rouška kvapná, málo platná.
 
• Kde se rouška vaří, tam se
dobře daří.
 
• Co na roušce, to na jazyku.
 
• Kolik roušek máš, tolikrát jsi
člověkem.
 
• Škoda každé roušky, která
padne vedle.
 
 
• Bez roušky do obchodu
nelez.
 
• Rouška – půl zdraví.
 
• Na každou roušku se někde
vaří voda.
 
• Šité roušky nelétají na hubu.
 
• Lepší rouška v hrsti, než
respirátor na střeše.
 
• Kdo chce roušku šít, nit si
vždycky najde.
 
• Koho chleba jíš, tomu roušku
ušij.
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Pár obrázků k zasmání
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A ještě tady máme jednu tematickou omalovánku

Návštěva muzeí...virtuálně
amerických a má každoročně
miliony návštěvníků. Je také
jedním z nejnavštěvovanějších
muzeí umění na celém světě.
https://www.metmuseum.org/art
/online-features/met-360-proj
ect
 
2. The National Portrait
Gallery v Anglii
Po otevření v roce 1856 se The
National Portrait Gallery stalo
vůbec první portrétní galerií
na světě.
https://www.npg.org.uk/visit/
360-gallery-views/
 
3. National Museum of
Anthropology, Mexiko
Toto muzeum se soustředí
na poklady dávných

jihoamerických civilizací
před příchodem Evropanů.
Uvidíte tam aztécký Sluneční
kámen a další artefakty
objevené v zemích Tabasco či
Veracruz. K dispozici je 23
výstavních sálů plných
pozoruhodných děl a objektů.
 
4.Vatikánská muzea, Řím
Klenuté stropy, složité
nástěnné malby a tapiserie, tím
je jedinečné Vatikánské
muzeum.
http://www.museivaticani.va/c
ontent/museivaticani/en.html
 
A jistě najdete na webu mnoho
dalších... Tak pojďme
poznávat...

Nemůžeme skoro nikam?
V létě se taky, kvůli obavám
z nákazy, moc nenacestujeme.
Ale můžeme spoustu toho
vidět i jinak. Světová muzea
otevřela své virtuální dveře.
Tady vám přinášíme pár tipů,

co vše můžete vidět.
 
1. The Metropolitan
Museum of Art v New Yorku
(MET)
Je největší muzeum
ve Spojených státech


