Rodinná kronika
Rodina
Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. (L. N. Tolstoj)
Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město. (Bible)
Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece ve spolku
nejčistší souhlas. (B. Němcová)
Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací. (J. F. Herbart)
Rodina je to nejdůležitější, co na světě máme. Rodina, která nás má ráda, by nás měla respektovat, pomoct nám v nejtěžších
chvílích a hlavně podporovat. Rodina se neskládá jenom z našich pokrevních příbuzných. Člen rodiny může být i zvíře nebo
nejlepší kamarád. Každý bere rodinu jiným způsobem, ale pokaždé k ní cítí nějaké pouto.

B. Pastvová

Rodinný poklad
Svatováclavský dukát
Kdysi dávno žila moje praprababička v malé vesnici Konojedy nedaleko od Prahy. Měla
spolu s mým prapradědou velký statek a zrovna se jim narodila dcerka, moje
prababička. Jednoho dne tudy projížděl sám František Josef I. ve svém kočáru, ale kočár
se porouchal. Čeledíni ze statku pomohli kočár opravit a prarodiče váženého hosta dobře
pohostili. Za odměnu dal František Josef pár Svatováclavských dukátů mé prababičce do
kolébky. Ta je pak rozdělila mezi svých pět dětí a ty je zase rozdělily mezi své děti. A
takhle to snad bude pokračovat i nadále.
T. Svobodová
RODINA KOUBKOVA
Moje rodina se skládá ze čtyř členů, tatínek, maminka, já a moje mladší sestra. Mému tatínkovi
je 37 let a jmenuje se Milan, pracuje jako litograf v tiskárně v Krásné Lípě. Jeho největší zálibou je
jízda na kole, vaření, pěší turistika a rád pro nás připravuje různé výlety.
Mojí mamince je 35 let a jmenuje se Věra. Pracuje jako pracovnice u přepážky na poště v
Rumburku. Mezi její záliby patří jízda na kole, plavání, vaření a procházky s naším pejskem.
Mé sestře je 9 let a jmenuje se Veronika. Chodí do 4. třídy Základní školy v Krásné Lípě. Mezi
její záliby patří hra na počítači, zpěv a chodí do klubu Renger.
A nakonec Já. Jmenuji se Bára, je mi 12 let a chodím na Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu.
Moje záliby jsou jízda na koni, zpěv, folklorní tanec, hra na housle a na klavír.
Do naší rodiny patří i čtyři domácí mazlíčci. Pes Bady, kterému jsou 3 roky, králík Tymon,
kterého jsem dostala v 1. třídě, a nakonec dvě potkaní holky Vikynku a Eimynku.
My všichni bydlíme v rodinném domě v Krásné Lípě.

Rodinný recept: Tmavá čokoláda do formiček
Suroviny: 150g tuku (100%), 100g moučkového cukru, 50g kakaa, 1-2 lžíce rumu
Dáme do hrnce tuk, cukr, kakao a rum, vše rozpustíme ve vodní lázni a vymícháme do hladka. Kovové
formičky vypláchneme studenou vodou, nalijeme čokoládu. Naplněné formičky dáme do lednice
ztuhnout. Druhý den čokoládu vyklopíme a můžeme jíst.
N. Bečvářová

Cesta do školy - N. Dojčánová

Rodokmen - S. Haidlová

