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Pohádka 

Příběh plný lásky 

Víly se rodí z květin, 

naše hrdinka se narodila ze 

zvonečku. „Tak naše nová 

vílo, o co se chceš starat?”, 

zeptala se královna víl. 

„Chci být víla dobra a 

lásky.”, odpověděla víla. 

„Dobrá, nechť se jmenuješ 

Veronika.”, rozhodla 

královna víl a Veronika 

odešla.   

Došla až k vesnici 

jménem Vesnička. Byly tam dvě děti. „Jak se jmenujete?”, zeptala se Veronika dětí. „Já jsem 

Eva a ten kluk je Michal. A kdo jsi ty?”, řekla ta dívka, protože byla starší. „Já jsem Veronika, 

víla dobra a lásky.”   

Dál už nikdo nic neřekl. Ppovídali si očima, ale to nebylo Veroniku dobré. Neměla 

právo pomáhat lidem, ale ty dvě děti jsou její. A to platí. Nakonec šli všichni tři k potoku a 

cákaly na sebe. Chvíli romantiky nahradila chvíle cákání, ječení a pištění. Když děti docákaly, 

doječely a dopištěly, tak Veronika roztáhla svá křídla v podobě palmových listů. „Páni!”, 

vykřikly obě děti. A tak Veronika hned obě děti vzala do rukou a vzlétla. Smála se s dětmi a 

létala sem a tam.  Společně zahlédly ukryté krásy přírody. A tak to šlo několik dní. 

Pak přišel ten nešťastný den, kdy seděla Veronika u řeky Vltavy a pomáhala rybkám. 

Vše dělala spravedlivě a vesele. Když k ní děti přiběhly, měly uslzené oči. „Veroniko, náš král 

vyhlásil válku a náš otec tam jde. Ale my jsme odporovali, a tak jdeme s ním!”, řekl Michal s 

hlubokým žalem v hlase. „Nebojte, žádný boj nebude.“, řekla Veronika s velkým a silným 

odhodláním v hlase.   

Veronika chtěla obě děti odnést, pokusila se vzlétnout, ale neuměla to. Vzpomněla si, 

že při ochraně lidí neumí kouzlit. A tak poslala obě děti pryč. „Jděte pryč.”, zvolala Veronika, 

foukla do dlaně a vyletěly nádherné kvítky. V té chvíli vzali Veroniku a spoutali ji u stromu. 

Hned tam přiběhli Eva a Michal. Když ji spatřili, měli pocit, že jim na srdci rostly květiny, které 

hned jak Veroniku spatřily, uvadly. Najednou začala prudká bouře doprovázena silným 

větrem. Vítr vyrval ze země strom, u kterého byla Veronika spoutána. Praskla jí pouta a vítr ji 

odnesl. Obě děti za Veronikou běžely.    

Teď byla ve vzduchy, měla velice ošklivou odřeninu na ruce. Vypadala, že už nežije.  

Ale potom se zvedly všechny květy zvonků a nalezly Veronice do odřeniny. Poté se pomalu 

snášela na zem. „Žijé!! Slává!!”, křičeli Eva a Michal. „Víte co, já vám řeknu větu, kterou se 

budeme řídit až do konce života: Kdyby byl svět spravedlivý, tak by nemohl existovat.”   
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Vesmír 

Sluneční soustava 

Je planetární systém hvězdy známé pod jménem Slunce. Systém tvoří především osm 

planet, 5 trpasličích planet a přes 150 Měsíců planet a dalších menších těles jako planetky, 

komety, meteoroidy atd. 

Jak jsme si povídali tak máme 8 planet. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, 

Uran a Neptun. V tomto čísle si představíme první tři. 

MERKUR: 

 Merkur je nejblíže ke Slunci a současně nejmenší planetou Sluneční soustavy. 

A jeden oběh kolem Slunce trvá pouze 88 dne. Nemá žádný Měsíc. Polokoule převrácená ke 

Slunci může teplota vystoupit až na 430°C. A na polokouli odvrácené panuje mráz až na 

minus 180°C. 

VENUŠE: 

Venuše je druhá planeta od Slunce ve Sluneční soustavě. Také nemá žádný Měsíc jako 

planeta Merkur. Je pojmenována po římské bohyni lásky a krásy Venuši. Je to nejjasnější 

planeta, proto je Venuše nazývána jako „jitřenka“ nebo „večernice“. Výjimečně lze Venuši 

pouhým okem spatřit i ve dne. 

ZEMĚ: 

 Země je třetí planeta od Slunce ve Sluneční soustavě. Tato planeta má 1 Měsíc 

nazývá „Měsíc“. Je to jediná planeta ve Sluneční soustavě, která má život (atmosféra).  
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Recenze 

Anthropoid  

Je to moc pěkně zpracovaný film podle skutečné události – atentátu na Gerharda Heidricha, 

říšského protektora. Jde o nejnovější filmové zpracování jedné z nejzásadnějších akcí druhé světové 

války.  

Tento film je velmi 

dramatický. Popisuje 

plánování a přípravy úkolu 

dvou parašutistů – Jozefa 

Gabčíka a Jana Kubiše. Ve 

filmu jsou zachyceny i mnohé 

opravdové postavy, které 

parašutistům v přípravách 

pomáhali. Atentát byl 

v závěru úspěšný, i když 

neproběhl podle představ 

hlavních postav.  

Rozhodně lze 

s obdivem sledovat odhodlání 

výsadkářů splnit úkol, který 

byl veden v tajnosti a označován za jednu z nejdůležitějších akcí zahraničního odboje během druhé 

světové války. 

Odpočívejte v pokoji, kluci. 
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Vtipy I. 

 

Vtipy od Benyho 

Jdou dvě malomocné děti do školy a jedno povídá: „To jsem zvědav, co nám dneska 

asi odpadne?” 

Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na zvonek. A tak se 

ho zeptá: “Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku?” Pepíček na to: “Tak jo.” 

Dědeček zazvonil a Pepíček zakřičí: “A teď zdrháme, dědo.” 

Včera večer jsem vzal stopaře. Povídá mi: “To se nebojíte, brát takhle v noci cizí lidi? 

Co kdybych byl sériový vrah?” Já na to: “Prosím vás… jaká je šance, že se sejdou dva sérioví 

vrazi v jednom autě?” 

Američan volá Rusovi: 

A: Hi, viděl jsem v televizi, že tam máte strašnou zimu, jste ok? 

R: Tady je to v pohodě, žádná velká zima… 

A: Ale říkali, že tam máte -40 stupňů Celsia!!! 

R: To ani ne, spíš tak -10, na zimu normální. 

A: Fakt? Ale já viděl v televizi úplně zmrzlé stromy, silnice pokryté ledem. 

R: Jo ty myslíš venku! 

 

  



Vtipy II. 

Jdou po ulici tři králové a zpívají si: My tři králové jdeme k vám...  

Na druhé straně chodníku jde pan ministr Blatný a ptá se jich: Kolik že vás jde?! 

Na Tři krále si někteří lidé nechávají napsat křídou na dveře K+M+B.  

Pokud jste to ještě neudělali, tak to rychle udělejte! Je to totiž velmi praktická připomínka 

před odchodem z domu – Klíče + Mobil + Brejle!    

Fyzik Isaac Newton jednou usnul pod jabloní a spadlo mu na hlavu jablko. Dlouho 

přemýšlel, proč tomu tak bylo a nakonec zjistil, že to bylo proto, protože měl nad hlavou 

jabloň. 

Zdroj: www.Alík.cz   https://www.alik.cz/v/vsechny/ 
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ZDROJ: Google Obrázky 
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Citáty 

Stejně jako se střídá noc a den, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s 

nenávistí.  

Anděly spatří ti, kdo přijmou světlo a zruší smlouvu s temnotou.  

Jizvy, které máš zvenku, a jdou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté na duši, jizvy, 

které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.  

Opravdový přítel je ten, který přijde, když všichni odejdou.  

Všichni jsou si rovni tehdy, když se narodí. Časem se začneme odlišovat různým 

náboženstvím, odlišnými názory, jazykem a barvou pleti.. Kéž bychom všichni zůstali těmi nevinnými 

dětmi, které si navzájem neškodí.  
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Domácí brambůrky  

Suroviny: Brambory (a), sůl a 

dochucovadla, olej na smažení a 

ubrousek.  

Postup: Brambory oloupeme, nakrájíme na cca 2-3 mm silné plátky 

nožem, vlnkovačem nebo struhadlem(také je možno použít škrabku). Osušíme je v plátěné 

nebo papírové utěrce a smažíme dozlatova ve větším množství rozpáleného oleje.  

Bramborových plátků nevkládáme do oleje příliš, aby se k sobě neslepily. Po osmažení je 

vyndáme z oleje kovovým sítkem, dáme osušit na ubrousek a necháme je zcela vychladnout 

ve slabé vrstvě.  

Pak je teprve ochutíme solí dle chuti (může být i mořská, bylinková...).  

Mňam! 
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Technika a technologie 

3D radar LiDAR 

Dnes jsem se rozhodl napsat o novince od Applu - 3D radar LiDAR u Iphone 12 pro a 12 pro max. 
 
LiDAR na iPhonu 12 Pro dokáže změřit výšku.   
LiDAR  při použití produkuje laserové paprsky, které se rozprostírají do okolí, na které iPhone 

namíříte. Díky těmto paprskům a vypočítání doby, za kterou se vrátí zpět do senzoru, 

je LiDAR schopen blesku rychle vytvořit z vašeho okolí 3D model. 

Co znamená zkratka LiDAR?? 

 LiDAR (Light Detection And Ranging, také LADAR) je metoda dálkového měření vzdálenosti 

na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. 

 

Foto jak vidí LiDAR ↑    Foto jak vipadá LiDAR ↑  
   

          

ŠM 


