V- klub očima dětí

Jmenuji se Aneta a ráda bych vám

řekla něco o Véčku:
Jsem ráda, že můžu chodit do
V- klubu, protože mě tu baví hrát
hry a taky dámská jízda, která je
jednou za měsíc – třeba vyrábíme
šperky, tančíme a u toho popíjíme
čaj. Ve Véčku si můžete zahrát stolní
tenis, fotbálek, biliard, pukec a mnoho

dalších stolních her. Líbí se mi, že
každý z nás musí dodržovat pravidla
V-klubu, hlavně se chovat slušně.
Anet

Konečně jsou tu zase prázdniny a ty máš dva měsíce, během kterých
nemusíš chodit do školy. Máš celý den jen a jen pro sebe. Otázkou tedy
není, co musíš, ale co můžeš dělat. Nejraději o prázdninách jezdím na
kole, jezdím do Prahy za babičkou, minulé prázdniny jsme jeli i do
Chorvatska. Pořád nevíš, co dělat o prázdninách? Pokud je ti 12 let, tak
můžeš vstoupit do našeho V-klubu, který sídlí v ulici 5. května. Není tu
nuda, můžeš si zahrát hry, které máš rád. Doporučovala bych hlavně tyto
hry: Moje první Česko, biliard, šipky, Umí prase létat, Activity, Twister,
Kostky, Čtyřlístek. Já sem chodím každý den, protože se mi tady líbí
všechno a nejvíce mě baví hrát kanastu s pracovníky V- klubu.
Linda

Správné odpovědi z kvízu na str. 3: 1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6) c.
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Hledáme pedagoga do V- klubu
str. 3

str. 3

Ochutnejte španělskou kávu v naší ulici
V ulici 5. května se v tomto roce otevřela nová kavárna Káva-čaj v historickém domě s legendární holubicí míru. Vydaly jsme
se do kavárny a zeptaly se na pár otázek, protože jsme byly zvědavé, co kavárna nabízí, a jak se jí v naší ulici líbí. Přivítala
nás usměvavá paní majitelka a ochotně nám zodpověděla všechny otázky.

1) Jak dlouho máte kavárnu otevřenou?
Otevřeno máme zhruba 4 měsíce, kavárna je v provozu od konce března tohoto roku.

2) Jakou kávu nabízíte?
Máme kávu ze španělské pražírny Montecelio, která je mimochodem největší pražírnou ve Španělsku.

3) Můžeme si u vás dát něco k jídlu?
Ano, doporučila bych vám ochutnat pastrami sendvič, který původně pochází z Rumunska, ale proslavil se hlavně v USA a teď
je hodně populární i v Praze. Jeho příprava spočívá v tom, že se hovězí maso na několik dní naloží do směsi koření a poté se
udí. Nakrájené plátky se pak vloží do chlebu s kyselou okurkou, zelím a medovou hořčicí. Příprava je náročná, ale sendvič je
opravdu výborný.

4) Co byste doporučila dětem z vaší nabídky?
Děti si mohou vybírat z různých druhů domácích limonád, máme i jablečný mošt, dále čaje, horkou čokoládu atd. Samozřejmě u
nás nechybí ani zmrzlinové poháry s čokoládou, ovocem a další zákusky. Nabídku průběžně upravujeme podle zájmu a ročního
období. (Pokračování na str. 2)

(Pokračování ze str. 1)
5) Mohou i u vás zákazníci koupit kávu s sebou?
Ano, určitě. Máme i věrnostní kartičku, takže každý může sbírat body – holubičky (pozn. jako symbol holubice míru na domě) a
pak získá kávu zdarma.

6) Proč jste si vybrali tento prostor pro kavárnu?
Líbil se mi ten velký prosklený prostor a taky nábytek, který tu je už asi 80 let. Přišlo nám to jako vhodné místo, v létě máme i
posezení před kavárnou a v budoucnu bychom rádi zahrádku rozšířili.
Děkujeme za rozhovor!

Linda a Anet

Den dětí jsem oslavila tak, že jsem šla do V-klubu a zúčastnila se hry,
která se jmenovala Cesta kolem světa. Bylo to o vybraných státech
světa a na každém stanovišti jsme plnili různé úkoly, typické pro danou
zemi. Například v Austrálii jsme museli přeskákat určené místo jako
klokani, v USA jsme měli za úkol poskládat mapu státu, v Egyptě jsme
luštili název největší pyramidy, v Číně jsme hůlkami přenášeli tři věci
(ořezávátko, guma a žeton) z jednoho místa na druhé, v Japonsku jsme
skládali japonské origami. A na závěr, když jsme úspěšně procestovali
celý svět a splnili všechny úkoly, mohli jsme si vybrat odměnu, jako
např. propisky, bonbóny, náramky, bloky atd. Hry se zúčastnilo mnoho
dětí, které se smály a byly rády.
Kristýna

Vyrob si s Uličníkem tužkovník!
POMŮCKY:
- plechovka
- tempery
- lepidlo (Herkules)
- ubrousky s obrázky
- nůžky
- stuha
- štětec
- kelímek
- voda

POSTUP:
1. Odstraňte obal z plechovky.
2. Natřete plechovku temperou (je lepší zvolit světlejší barvu, aby vynikly obrázky) a
počkejte, až barva zaschne.
3. Mezitím si vyberte obrázky z ubrousku a vystřihněte je.
4. Rozdělte každý vystřižený obrázek od dalších vrstev ubrousku a nechte si pouze díl
ubrousku, na kterém je obrázek vytištěn.
5. Na plechovku opatrně nalepte za pomocí štětce všechny vystřižené obrázky.
6. Nakonec si naměřte stuhu a nelepte ji na horní okraj plechovky a je hotovo.
Kristýna

Jsi dobrý Véčkař?
Vyzkoušej kvíz od Luďka a dozvíš se, jak jsi na tom 
1. Od kolika let smíš V-klub navštěvovat?
a) od 10 let
b) od 13 let

c) od12 let

2. Kolik je tady pracovníků?
a) 3
b) 5

c) 7

3. Jak se jmenuje ulice, kde se nachází V-klub?
a) 5. dubna
b) 5. března

c) 5. května

4. Jaká je o prázdninách otevírací doba?
a) 11:30-17:00
b) 12:00-18:00
c) 10:00-15:00
5. Jak dlouho už V-klub existuje?
a) 3 roky
b)15 let

c)13 let

6. Kolik základních pravidel tady dodržujeme?
a) 11
b) 10

c) 9

Správné odpovědi jsou na str. 4.

