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Školní časopis 1. stupně 

zš   5. KVĚTNA 
ROŽNOV pod R
ADHOŠTĚM PĚTIKVÍTEK 
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Konec školního roku jistě vykouzlí na tváři úsměv mnoha žákům i učitelům, protože je tady 
léto a s ním i prázdniny! Z této informace je vám jistě do zpěvu, a tak naše poslední číslo 

začneme písničkou. 

Prázdniny u babičky – Z. Svěrák, J. Uhlíř
 

DHusy plavou po vodě,  

kočka leží v Achládku,  
Gvesnice je v pohodě,  

bArambory jsou v Dřádku.  
 

Kvočna hlídá kuřata,  
říčka spěchá na jez,  

nepij, když jsi uhřátá,  
to se radši najez.  

 

PGrázdniny Du babičky,  

pArázdniny v DČecháchD7,  

kGrásné jak Dholubičky  
Ana horkých sDtřechách.  

 
Prázdniny u dědečka,  

prázdniny na vsi,  
školní rok ten se přečká,  

nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas.  
 
 

 
 
 

Ve stáji jsou vlaštovky,  
které mouchy loví,  

much je pořád na stovky,  
kde se berou nový.  

 
Zavrtej se do fůrky,  
budeš vonět senem,  
zaváříš-li okurky,  

přidej kopr s křenem.  
 

Prázdniny u babičky,  
prázdniny v Čechách,  
krásné jak holubičky  
na horkých střechách.  

 
Prázdniny u dědečka,  

prázdniny na vsi,  
školní rok ten se přečká,  

nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas.  
 

Prázdniny u dědečka,  
prázdniny na vsi,  

školní rok ten se přečká,  
nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas.  

Prázdniny, prázdniny. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HURÁ PRÁZDNINY!!!  
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Morče 

Morče je na rozdíl od jiných hlodavců 
klidné a má rádo společnost. Nechá se 
hladit, žere z ruky a je přítulné. Ke 
spokojenosti nepotřebuje mnoho, zajímá 
ho hlavně jídlo, ostatní je mu ukradené. 
Pokud si ho pořídíte, zajistěte mu velký 
výběh a do klece nebo akvária mu dejte i 
domeček. Dožívá se 6 – 8 let, výjimečně i 
více. Žere seno, obilí, směs pro morčata, 
trávu, ovoce, zeleninu. Pije vodu. 

 

Akvarijní rybičky 

Jsou výbornou dekorací do bytu, 
pohled na ně uklidňuje hlavně 
hyperaktivní děti. Rybičky se dožívají 
1 – 10 let, velmi záleží na stravě, 
čistotě vody a další péči. Denně vám 
zaberou několik minut, maximálně 
čtvrthodinku. Kochat se jimi, ale 
můžete i dlouhé hodiny… Sypte jim 
speciální krmivo pro akvarijní rybičky, 
přidat můžete sušené červy.                                                                      Lucie Janíková, 5. A 

 

 

Od domácích mazlíčků přejdeme k trošku větším tvorečkům. Na některé z nich se můžete jet 
podívat o prázdninách do ZOO. 

 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 
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Tapír 

I přestože tapíři jsou si podobní spíše s prasaty, patří do 
stejné skupiny jako nosorožec a kůň. Mají hlavu po 
stranách plochou a nos ve tvaru malého chobotu. Nos je 
velmi pohyblivý, to znamená, že jím tapíři mohou něco 
uchopit. Měří asi 2 m na délku a 1m na výšku. Váží od 250  – 
300 kg.  

Petra Hanáková, 5.A 

 

Do druhů pravých antilop patří všechny gazely a antilopy se 
štíhlým a elegantním tělem. Jsou výbornými běžci a dokonalými 
skokany. Samci mívají rohy delší, samice kratší. Většina těchto 
ušlechtilých zvířat patří mezi ohrožené druhy – gazela 
Grantova, gazela Thomsonova, impala gerenuka. 

Když se řekne antilopa, člověk si představí štíhlé elegantní 
zvíře s dlouhými rohy, které plavnými skoky překonává 
jakoukoliv překážku. Mezi antilopy však patří velké množství 
druhů přežvýkavců od velikosti zajíce až po velikost skotu. 
Jsou nejen rozdílní svou velikostí, ale mají i zvláštní jména.  

Lucie Janíková, 5.A 

Pásovec 

Pásovec je savec příbuzný s mravenečníkem a lenochodem, 
který žije v Americe. Bez ocasu může měřit 15 cm – 1 m. Jeho 
tělo je pokryto krunýřem z malých kostních destiček 
porostlých kůží. Je to noční živočich a rád loví hmyz, červy a 
drobné obratlovce. Některé druhy se dokážou stočit do 
dokonalé koule chráněné krunýřem ze všech stran.  

Petra Hanáková, 5. A 
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Plejtvák obrovský 

Plejtvák obrovský je savec, ale přesto žije ve 
vodě. Je to mimořádně ohrožený druh. Jako 
většina savců rodí živá mláďata a krmí je 
mateřským mlékem. Při výdechu se vynoří a 
vypustí fontánu vysokou 9 m. Plejtvák většinou žije 
samostatně, ale někdy i ve dvojicích matka s mládětem. Je dlouhý asi 20-33 m a váží asi 100-
160 tun. Mládě je dlouhé asi 7 m a váží asi 2,5 tun. Při výskoku má vynořenou půlku těla a při 
pádu se přetočí na bok. Po dopadu vzniká obrovský gejzír. Zatím není zcela jasné, proč 
velryby skáčou. Živí se převážně krilem. Denně ho může sníst až 6 tun.       

MEDVĚD HNĚDÝ 

 Medvěd hnědý, největší evropská šelma, byl na většině 
našeho území vyhuben v průběhu 17. a 18. století. Díky 
návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí početné populace 
všech velkých šelem, se do Beskyd medvědi od 70. let. 20. 
století stále vracejí.  Medvědi - známí samotáři, zimní 

spáči a z větší části vegetariáni také stále vyvolávají obavy veřejnosti. Medvěd jako jediná z 
našich šelem může skutečně přivodit člověku vážné zranění, i když se jedná o výjimečné 
případy, kdy lidé nedodržují základní pravidla, jak se v oblastech s výskytem šelem chovat. 

 CO DĚLAT KDYŽ POTKÁTE MEDVĚDA?  

 •  Zachovejte klid a snažte se správně odhadnout situaci. 

•  Pokud zahlédnete medvěda, který není ve vaší bezprostřední blízkosti a nechová se agresivně, pomalu 

odcházejte ve směru, odkud jste přišli.  

•  Je- li medvěd velmi blízko, nekřičte na něj, mluvte k němu tiše a pokojně odcházejte. Vyhněte se soustředěnému 

pohledu z očí do očí- pro šelmy to bývá výzva k souboji.  

•  V žádném případě se k medvědovi nepřibližujte, nedrážděte ho a nesnažte se ho zahnat ani krmit či 

fotografovat.  

•  Před medvědem nikdy neutíkejte, je rychlejší než vy. 

•  Lezení na strom použijte jako poslední možnost. Musíte vylézt alespoň do 4 metrů nad zemí.  

•  Nebezpečné může být, když medvěda překvapíte ve spánku, při konzumaci potravy, v blízkosti kořisti nebo jeho 

mláďat. Nikdy se nepřibližujte k medvíďatům! Pokud vás medvěd napadne, lehněte si obličejem k zemi. Stočte se 

do pozice, ve které si stehna tlačíte na hrudník, hlavu se snažte skrýt mezi kolena. Spojte prsty vzadu na krku a 

chraňte si jej. Přitom tlačte lokty ke kolenům. Tato pozice vám chrání krk, hlavu a jiné životně důležité orgány. 

Nehýbejte se, dokud medvěd neopustí místo, kde se nacházíte.      

                                                                                                                                        Veronika Surá, 5.B 
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Merkur 

Vzdálenost od Země: 57,9 milionu kilometrů 

Průměr: 4 880 kilometrů 

Merkur je vnitřní planeta sluneční soustavy, je tedy naší centrální hvězdě nejblíže. Jeho 
vzdálenost od Slunce se přitom pohybuje mezi 46 a 70 miliony kilometrů. Merkur se kolem své 
osy otočí jednou za 59 pozemských dnů. Jeho oběh kolem Slunce trvá 88 dnů. Merkur je 
možné spatřit ze Země pouze krátkou dobu před východem a po západu Slunce. Merkur je 
viditelný, když je na levé, východní straně od Slunce. Viditelný však zůstává nejvýš dvě hodiny. 

Venuše 

Hmotnost: 81,5% hmotnosti Země 

Průměr: 12 150 kilometrů 

Z pohledu ze Země obíhá Venuše kolem Slunce po vnitřní dráze a oběhne jej jednou za 224,7 
pozemského dne. Při takovémto oběhu sed dostává mezi Zemi a Slunce. Stejně jako Měsíc 
nebo Merkur se proto i Venuše objevuje ve fázích (Venuše v novu nebo v úplňku). Kolem své 
osy se Venuše otáčí pozpátku (retrográdně) a je vysloveně líná. Jeden den na Venuši trvá déle 
než jeden rok na této planetě. To znamená, že se Venuše kolem své osy točí pomaleji, než 
obíhá kolem Slunce. 

Komety 

Odedávna komety lidi fascinovaly a děsily. Často byly 
považovány za předvěst katastrof nebo dokonce konce 
světa. V roce 1986 se zatím naposledy objevila Halleyova 
kometa a kolem jejího jádra prolétla sonda ve vzdálenosti 
pouhých 500 – 600 kilometrů.  

Komety přilétávají z vnějších oblastí našeho slunečního 
systému. Často se pohybují po silně excentrických dráhách a řada z nich se pravidelně 
dostává do blízkosti Slunce. K těm patří i Hale-Boppova kometa. Od té doby toho o složení 
této komety víme mnohé, přesto jsou ještě dnes komety předmětem různých mystifikací. 
V roce 1995 byla objevena kometa, která byla v roce 1997 pozorovatelná pouhým okem. Podle 
svých objevitelů byla pojmenována Hale-Boppova kometa.  

 

ZAJÍMA VOSTI Z VESMÍRU 
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V Severní Americe její úkaz vedl k hromadné sebevraždě celé sekty. Členové této skupiny 
věřili, že za kometou následuje mimozemská kosmická loď. Aby se k mimozemšťanům mohli 
přidat, věřili, že se nejprve musí oprostit od své tělesné schránky. 

Jak vznikl název kometa? Název kometa pochází z řečtiny a znamená „dlouhovlasý“. 

                                                    Krátery 

Přestože jsou nálezy železných meteoritů častější než kamenných, jsou vzácnější. Až 95% 
všech meteoritů je z kamene. Ovšem kamenné meteority jsou na zemském povrchu mnohem 
méně nápadné než železné a nadto rychleji zvětrávají. Největší dosud nalezený meteorit je 
Hoba nalezený v Namibii. Objeven byl v roce 1920. Hmotnost tohoto železného tělesa je asi 
60 tun. Je známy také Barringerův kráter u Wilslow v Arizoně, USA. Má téměř kruhový tvar, 
průměr kolem 1,2 kilometru a hloubku asi 170 metrů. Tento meteorit musel měřit 30 metrů a 
vážit 150 000 tun.  

V kráteru Ries u městečka Nordlingen se v minulosti stala katastrofa nepředvídatelných 
rozměrů. Meteorit, který zde tehdy dopadl, zanechal kráter široký 23 kilometrů. Uvolněná 
energie by odpovídala tisícinásobku síly bomby, která byla svržena na Hirošimu. 

Před 65 miliony let došlo k ještě mohutnějšímu dopadu, který způsobil vyhynutí dinosaurů. 

Meteory a meteority 

„Že železo padá z nebe? V dnešní době je neodpustitelné považovat takové pohádky byť za 
pravděpodobné.“ To prohlásil mineralog Xavier Stutz v roce 1792, přestože o tomto jevu již 
byly v minulosti písemné zmínky. Například ensisheimský meteorit, který dopadl na Zem 
v roce 1492, nebo dopad meteoritu u Eichstadtu z roku 1785.  O existenci meteoritů 
přesvědčil vědce až rok 1803. Francouzská akademie věd tehdy obdržela zprávy o tom, že 
blízko města Aigle spadly na zem tisíce kamenů. 

Tereza Bojdová, 5.A 

Hádanky z vesmíru 

1. Ubývá, a pak roste, řekni, kdo jsi, noční hoste?                              

2. Kvítím posetá černá zahrada, v noci rozkvétá, ve dne uvadá.                

3. Mlsouni ji zmraženou rádi lízají, námořníci podle ní sever hledají.  

 

 

Řešení: 1. měsíc, 2. hvězdy na nebi, 3. polárka                                                       Tereza Bojdová, 5.A   
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Mikuláš Koperník (1473 – 1543)  

Polský astronom, matematik a lékař. Byl pravděpodobně 
českého původu. Jeho děd pocházel údajně z obce 
Koperník u Mladé Boleslavi. Mikuláš Koperník je jeden 
z největších objevitelů 
v dějinách vědy. Pracoval jako 
lékař. Později žil v klášteře, 
kde si zřídil malou hvězdárnu. 
Veškerý svůj volný čas věnoval 
astronomii. V jeho mysli se 

zrodila myšlenka, že Země není středem vesmíru, ale že je jednou 
z planet, které obíhají kolem Slunce. Koperníkovo učení uznával a 
šířil italský fyzik, astronom a matematik Galileo Galilei, a po něm 
další učenci a vědci. 

 

Tereza Bojdová, 5.A 
 
 



 9 

6 2 3 5 4

7 8 3

7 2 6

3 5 8 2 9

8 1 5 9 6

6 4 3 1 8

3 4 6

4 9 6

2 6 7 4 1

 

Logická hádanka 

Je restaurace a tam mají stoly se třemi nohami. Jednou vypadne elektrika, a když se znovu 
rozsvítí, jeden host leží na zemi mrtvý. Při výslechu slyší policista, že: barman míchal nápoj, 
jeden z návštěvníků podkládal stůl, protože se viklal a servírka roznášela jídlo. Kdo zabil 
hosta?                                                                       (host- stůl o třech nohách se nikdy nekýve) 

Petra Hanáková, 5.A 

 

 

 

Sudoku 

 

 

 

 

                                                                                                                    Bára Klimešová, 4.B 

Znáte klipart? 

 

 

 

 

        Z těchto návrhů na téma  

        Lidé, si jistě vyberete. 

                                                                                                                   Lucie Janíková, 5. A 

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 
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Naučte se morzeovku 

A  . _ (akát) 

B _ . . . (blýskavice) 

C _ . _ . (cílovníci) 

D _ . . (dálava) 

E .  (erb) 

F . . _ .  (filipíny) 

G _ _ .  (gronská zem) 

H . . . .  (hrachovina) 

CH _ _ _ _  (chvátá) 

I . .  (ibis) 

J . _ _ _  (junácká) 

K _ . _  (krákorá) 

L . _ . . (lední hokej) 

M _ _  (mává) 

N _ .  (národ) 

O _ _ _  (ó náš pán) 

P . _ _ .  (parní válec) 

Q _ _ . _  (kvílí orkán) 

R . _ .  (rarášek) 

S . . .  (světluška) 

T _  (tón) 

U . . _  (učený) 

V . . . _  (vyučený) 

W . _ _  (vagón klád) 

X _ . . _  (xenokratés) 

Y _ . _ _  (Ý se ztrácí) 

Z _ _ . .  (známá žena) 

 

 

Vyluštěte: . . _ / _ _ˇ. . / _ _ / _ _ _ / . _ . / _ _ . . / . / _ _ _ / . . . _ / _ . _ / . . _ //  

. . _ / _ _ / . . ´/ _ / . /// ?                                                                          

                                                                                                           Adam Wrobel, 4.B 
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Záludnosti českého jazyka aneb ohýbej se, jazýčku! 

1. Třistatřiatřicet stříbrných křepeliček přeletělo přes třistatřiatřicet stříbrných 
střech. 

2. Šla Prokopka pro Prokopa: „ Pojď, Prokope, jíst drobet okroupa.“ 
3. Pan kaplan v kapli plakal. 
4. Pan kaplan má chlapce střapce, ten chlapec má vrabce v kapse.  
5. Naolejuje-li mu to Julie nebo nenaolejuje-li mu to Julie. 
6. Olemujeme-li mu to nebo neolemujeme-li mu to.  

Tereza Bojdová, 5.A 

 

ZAJÍMAVOSTI 

• Na slízání lízátka je zapotřebí průměrně 142,18 líznutí. 
• Golfový míček má 360 dolíčků. 

• Rolka toaletního papíru má průměrně 333 útržků. 
• Za minutu člověk vdechne asi 7 litrů vzduchu. 
• Asi 6 měsíců života prostojíme na červenou. 
• 85 % populace umí stočit jazyk do ruličky. 

• Pouze 7 % populace píše levou rukou. 
• Průměrný člověk vypije za život asi 30 400 litrů vody. 

• V obočí je průměrně 450 chloupků. 
• Denně člověk řekne cca 4 800 slov. 

• Rok má 31 557 600 sekund. 
• 51 % zatáček je doprava. 

Veronika Surá, 5.B 



 12

 

Džungle 

 

Papua-Nová Guinea leží v oblasti vyznačující se teplým rovníkovým podnebím, část země se 
ovšem vyznačuje tropickým monzunovým podnebím. Průměrné teploty jsou v lednu 27,5 °C, 
v červenci 26 °C. Srážky dosahují průměrně okolo 3000 mm, na horách i 6000 mm. V hlavním 
městě Port Moresby je průměrná teplota vzduchu celoročně okolo 27 °C, roční úhrn srážek je 
1040 mm. Zdejší flora je velmi rozmanitá. V tropických deštných lesích roste spousta druhů 
palem, eukalyptů, stromových kapradin a rostlin z čeledi myrtovitých. Porost pobřežních 
oblastí tvoří mangrovy a bažiny. Ve vyšších nadmořských výškách roste hodně jehličnanů, 
např. cedry a araukárie. 

Na Nové Guineji žije mnoho zajímavých živočichů. Domov zde má 
ježura, krokodýli, želvy, hadi, velké množství ptáků (rajky, 
kasuáři) a deset druhů stromových klokanů. 

Tropický podnebný pás neboli tropy či tropické šířky jsou oblasti 
s tropickým podnebím. Slovo tropy má původ v řeckém tropos = 
obrat, a tropy dle toho jsou obvykle vymezeny obratníky Raka 
(23°26′ s. š.) a Kozoroha (23°26′ j. š.). V tomto smyslu tvoří tropy 
jeden souvislý pás obepínající Zemi podél rovníku. Tropy jsou také 
označovány jako „horký pás“, který leží mezi obratníky Raka 
a Kozoroha.[1] 

 

Další definice o tropech říká, že leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi 
s podnebím rovníkových monzunů, v některých oblastech jsou vymezeny na hranici s oblastmi 
s rovníkovým podnebím (ekvatoriální – rovníkový podnebný pás). Tropy leží mezi subtropy a 
rovníkovým pásem. Na severní polokouli leží tropy mezi 10° a 30°, na jižní polokouli leží tropy 
mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha a 30°. 

Tereza Bojdová, 5.A 

 

PŘÍRODA – mocná čarodějka… 
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Tentokrát vám představíme dva známe spisovatele, od kterých si jistě stojí za to něco 
přečíst. 

Jaroslav Foglar (1907 – 1999) 

Jaroslav Foglar je naším nejznámějším autorem dobrodružných knih 
určených především pro chlapce. Svými příběhy plnými dobrodružství 
a přátelství ovlivnil mnoho chlapců, ale i děvčat ke správnému chování. 
Vedle kreslených seriálů a několika knih o Rychlých šípech napsal také 
řadu příběhů ze života skautských oddílů 
(Chata v jezerní kotlině, Hoši od Bobří řeky). 
Asi nejoblíbenější Foglarovou knihou se stala 

záhada hlavolamu, příběh, v němž se Rychlé šípy vydají po stopách 
dávného zločinu a snaží se najít klíč k rozluštění hlavolamu nazvaného 
„ježek v kleci“. 

Jaroslav Hašek (1883 – 1923) 

Narodil se v Praze, po ukončení školy se učil v drogerii, krátce byl 
zaměstnán v bance a působil jako redaktor v časopise Svět zvířat. 
Později se živil pouze literaturou. Zpočátku psal hlavně veselé povídky. 
Po zkušenostech z 1. světové války začal psát svoje nejznámější dílo – 
román Osudy dobrého vojáka Švejka. Dílo bohužel nestihl dokončit, 
zemřel v pouhých čtyřiceti letech v Lipnici nad Sázavou u Havlíčkova 
Brodu, kde je pohřben.  

Tereza Bojdová, 5.A 

 

Určitě jste už v nějaké pohádkové či jiné knize narazili na DRAKA. Pokud máte tyto bytosti 
rádi, přečtěte si o nich malý článek (nebo velký?) 

Drak je mýtické zvíře vyskytující se v pověstech, pohádkách a lidových příbězích celé řady 

kultur. Jeho celosvětová rozšířenost má za následek značnou variaci jeho vzhledu, velikosti a 
vlastností, kterými má drak disponovat. Obecně lze říci, že jde o mohutného samotářského 
tvora, připomínajícího hada nebo ještěra. Draci se liší počtem hlav – například v Číně je 
zobrazován zásadně jednohlavý, řecká mytologie znala draka stohlavého, v pohádkách bývá 
zpravidla lichý počet hlav, nejčastěji tři nebo sedm. Dále se draci liší v počtu nohou 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  
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(nejčastěji dvě, čtyři nebo žádné), v schopnosti draka létat a dštít oheň (případně mráz nebo 
jed) ze svého chřtánu. Podobně jako se liší jejich vzhled, liší se i jejich vlastnosti. Draci se 
mohou rozlišovat na dobré a zlé. Tradice prospěšných draků je převážně v Číně, kde je drak 
symbolem moci, vládců a deště. Evropští draci ve středověku jsou namísto toho chápáni jako 
symbol ničení a chaosu. Často jsou zobrazováni jako krvelačné bestie, které ničí vše ve svém 
okolí a pojídají zvířata a lidi. Draci jsou spojováni s bohatstvím a majetkem, který zpravidla 
ochraňují ve svých dračích slujích. Tradice výskytu draků je velice stará. Představa draků 
vznikla pravděpodobně dříve, než lidstvo objevilo možnost své poznatky zapisovat. Existují 
doklady z antického Řecka, kde drak hlídal bájné zlaté rouno. Zmiňují je i příběhy ze 
starodávného Egypta v podobě setkání boha Ra a hadím drakem Apopem. 

Adam Wrobel, 4.B 
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Hilary Duff                        

 

Povolání: Herečka, zpěvačka, módní návrhářka, textařka 
Věk: 22 
Datum narození: 28. 09. 1987 
Místo narození: Houston, Texas, USA 
Znamení: Váhy 
Výška: 157 cm 

 Jako malá chodila Hilary do baletu. Později začala hrát v reklamách a v 
jedenácti si zahrála ve filmu Casper a Wendy, díky kterému se proslavila po celé Americe. Po 
několika seriálech a malých filmových rolí se Hilary začala natáčet a vydávat desky. První 
film, který patří k tě známějším jsou samozřejmě Italské prázdniny. Po tomto filmu se dala 
spíše na pěvěckou kariéru a nazpívala pár duetů se svojí sestrou Haylií. Nakonec se zase 
ukázala před kamerami ve fimech Dvanáct do tuctu, Moderní popelka, Nikdy to nevzdávej, 
Slez ze stromu, Dvanáct do tuctu 2, Pan Božský. V roce 2006 natočila se svojí sestrou Holky 
v balíku a vydala CD 4Ever. V roce 2007 samozřejmě také neotálela, na točila ještě jeden film 
a vydala album Dignity. 

Veronika Surá, 5.B 

Michael Jackson 

Povolání: Zpěvák, herec, tanečník, skladatel, 
producent, scénárista, choreograf 
Datum narození: 29. 08. 1958 
Datum úmrtí: 25.6.2009 
Místo narození: Gary, Indiana, USA 
Místo úmrtí: Los Angeles, Kalifornie, USA 
Znamení: Panna    Výška:178cm 

Slavný americký zpěvák a skladatel, Michael Jackson - vlastním jménem Michael Joseph 
Jackson, pocházel z devíti sourozenců. Narodil se 29. 8. 1958 v Gary, státě Indiana, USA. Byl 
to zástupce konvenčního popu a taneční hudby, vycházející ze soulu. Kromě svého 
charakteristicky vysokého hlasu, rytmického cítění a tanečních schopností byl znám i jako 
velký perfekcionista. Od roku 1967 byl členem supiny Jackson 5. Jeho otec Joseph velmi dbal 
na úspěch a image skupiny. Sám byl neúspěšným hráčem v kapele, který snil o velké hudební 

 

CO SE DĚJE V SHOW – BUSINESSU… 
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kariéře. Michael se nicméně několikrát v rozhovorech zmínil o otcově přísnosti hraničící až s 
agresivitou. Traduje se historka, že když Jackson 5 cvičili doma taneční kroky na vystoupení, 
otec seděl v křesle s páskem a pokaždé, když některý ze synů pokazil choreografii, dostal 
výprask. Skupina ale v žebříčcích stoupala stále výš a po podepsání kontraktu s Motown 
(1968) se z bratrů Jacksonových staly mezinárodní superhvězdy. Natočili tři desky, které 
hned ovládli americké hitparády. Později, po odchodu Michaela ze skupiny, se stal 
benjamínkem skupiny Randy Jackson. 

Po vydání 1. úspěšného sólového singlu Got To Be There (1971) se kariéra skupiny a Michaela 
jako sólisty rozvíjí souběžně. V počátcích mu pomáhá i jeho přítelkyně, zpěvačka Diana Ross 
(Jackson ji to později jako skladatel a producent oplatil). Dobře si vedou alba Got To Be 
There a Ben a v roce 1972 má další hity: Rockin' Robin, Ain't No Sunshine a Ben - tyto hity se 
umístily na prvním místě americké hitparády. 

V r. 1977 začíná spolupracovat se skladatelem a producentem Quincy Jonesem a objevuje se i 
v muzikálu The Wiz. Toto setkání je jedno z nejpřelomovějších v celé hudební historii vůbec. 
Nevíme, zda by to, co mělo přijít, obstálo stejně dobře i bez něj, ale sám Michael Jackson 
prohlásil na Jonesovu adresu, že pokud nějaká skladba něco potřebuje, pokud jí něco chybí, 
Quincy vždy ví co to je a přidá to tam. Tato veleúspěšná dvojice začala pracovat na novém 
materiálu, který měl Jacksona zbavit pověsti toho malého kluka s tím vysokým hlasem. 

Později byl zproštěn ze všech desti bodů obžaloby. Malé světlo naděje velkého návratu svitlo 
11.2.2008 s vydáním reedice alba Thriller - Thriller 25. 

Ve čtvrtek 25.6.2009 ve 13:28 ho sanitka převezla do nemocnice v hlubokém kómatu. 
Padesátiletého zpěváka doma zradilo srdce. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. 

Tereza Bojdová, 5.A 

Vanessa Hudgens 
Základní informace: 
Rodné jméno - Vanessa Anne Hudgens 
Narozena - Salinas, Kalifornie 
Žánry - Pop 
Povolání - zpěvačka, herečka, modelka 
Aktivní roky - 2003 – současnost 
Vanessa Anne Hudgens (narozena 14. prosince 1988), je americká 
herečka a zpěvačka. Jejím filmový debutem, byl film Třináctka z roku 

2003 a Thunderbirds z roku 2004. Její nejznámější rolí, je role v sérii filmů společnosti 
Disney, Muzikál ze střední. 
V roce 2006, vydala první hudební album, s názvem V, druhé album s názvem, Identified, bylo 
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vydáno 1. července 2008. 
Životopis 
Jejími rodiči, jsou Greg Hudgens a Gina Guangco. Její otec má irskoindiánské kořeny, a matka 
filipínskočínskolatinské kořeny. Vanessina herecká kariéra, začala už v osmi letech. Od té 
doby, už hrála v mnoha představeních, a dostala spoustu divadelních rolí, např. Čaroděj ze 
země Oz, Popelka, Evita. Její sestra Stella, je také herečka. 
 
Vanessa Hudgens, se ale především proslavila, filmovou řadou High school musical. V zkratce 
HSM, hraje Gabriellu Montez, která se na silvestrovském večírku, seznámí s Troyem, se 
kterým si zazpívala duet The start of something new. Náhle po prázdninách zjistí, že chodí 
do stejné školy, a dokonce třídy, protože Garbiella se přestěhovala. Vanessa, je ale i úspěšná 
zpěvačka. Vydala již 2 alba s velkými hity. 

Veronika Surá, 5.B 

Hannah Montana 

Hannah Montana je americký televizní seriál nominovaný 
na cenu Emmy, který se začal vysílat 24. března 2006 na 
Disney Channel. Seriál se zaměřuje na život dívky žijící 
dvojím životem: přes den je průměrnou dospívající dívkou 
Miley Stewart (hraje ji Miley Cyrus) a v noci je mladou 
popovou hvězdou Hannah Montana. Svou identitu musí 
ukrývat před veřejností, kromě jejích nejbližších přátel a 
rodiny. 

Třetí série měla na Disney Channel premiéru 2. listopadu 2008 a její nové díly se stále 
vysílají. Dne 10. dubna 2009 měl ve Spojených státech premiéru film Hannah Montana: The 
Movie. Bylo potvrzeno, že seriál bude mít čtvrtou sérii a čtvrtá bude tou poslední. Její 
natáčení započne v lednu 2010. Nové epizody budou opět natáčeny pod vedením Disney. 
Nicméně Mitchel Musso potvrdil, že v nadcházející sérii již nebude součástí jejího 
pravidelného obsazení, ale v seriálu se ještě několikrát objeví. 

Úvodní znělka 

Úvodní píseň Hanny Montany je "The Best of Both Worlds" byla napsána Matthewem 
Gerrardem a Robbiem Nevilem, produkována Gerrardem a poprvé zazpívána Miley Cyrus (jako 
Hannah Montana). John Carta složil pro píseň hudbu. Slova písně popisují základní myšlenku 
TV sérií. 

Tereza Bojdová, 5.A 
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Ledová tříšť se sirupem 

 

  

  

1. Na čistou utěrku položíme několik kostek ledu, utěrku 
přeložíme a pak led paličkou na maso rozboucháme 
2. Sklenici naplníme až nad okraj ledem 

                                              3. Zalijeme libovolným sirupem 
                                              4. Doplníme brčkem a pod slunečníkem pomalu usrkáváme. 
 
Doporučení: 
- Na dno sklenice přidáme ovoce jako např. ananas, mandarinky, kousky melounu...., doplníme 
dlouhou lžící a podáváme.  

                                                                                                                     Veronika Surá, 5.B 

  ZMRZLINA  

Zmrzlina je chlazený nebo mražený mléčný výrobek ze směsi smetany nebo mléka, cukru, 
škrobu a přísad (ovoce, ochucovadla).  

 Výroba 

Nejdříve se uvaří hmota, která obsahuje vodu, mléko, cukr, tuk a různé koncentráty. Pak 
přichází na řadu pasterizace. Poté se směs šlehá a chladí. Pak se jí plní kornouty a kelímky 
nebo se formuje. Nakonec se zmrazí. 

 

             O ZMRZLINĚ 

• Kde se vzala??? Přesně se to neví. Středověký cestovatel Marco Polo však tvrdil, že 
Číňané jedli zmrzlinu už 2 tisíce let př. n. l.!!!  

• Ve starověkém Řecku ji nazývali „Sníh Olympu". Jedli ji jen ti nejbohatší a ochutnávali 
ji šťávou a medem. Starověcí Římané do ní přidávali ještě růžovou vodu, fialky, mandle, 
datle a fíky.  

10 ks a více ledových kostek 
  sirup (dle chuti) 
  vysoká sklenice 

  
brčko 

  

 

DOBROU CHUŤ… 
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• Ve větším množství začal zmrzlinu vyrábět první prezident Spojených států George 
Washington. Toto „množství" se však týkalo pouze jím pozvaných hostů.  

• V 16. a 17. století se zmrzlina objevovala pouze na stolech králů a knížat.  
• 1876- v tomto roce byla vynalezena lednice, takže bylo najednou možné zmrzlinu 

uchovávat v docela jiných podmínkách. Opravdová hromadná výroba zmrzliny začala v 
roce 1925. 

VÍŠ, CO JÍŠ??? 

• Zmrzlina obsahuje bílkoviny, tuky, cukry, minerální látky a vitaminy. Ty však jen tehdy, 
když se k výrobě ovocné zmrzliny používá čerstvé ovoce. Zmrzlina s jižním ovocem a 
kakaem dodává hořčík a železo. 

ZAJÍMAVOSTI 

• V Itálii existují zmrzliny s chutí středozemních koření: šalvěje, tymiánu, artyčoku, 
kopru, a dokonce i česneku  

• V Itálii také najdete zmrzliny obsahující olivový olej- údajně chrání kůži před 
nežádoucím účinkem slunečních paprsků.  

• V Japonsku existuje firma, která vyrábí zmrzlinu pro psy. Tato zmrzlina má méně cukru 
než obvykle a její složení bylo schváleno veterináři. 

  

                                                                         Veronika Surá, 5.B 
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Bohyně ETBohyně ETBohyně ETBohyně ET    

ÚtěkÚtěkÚtěkÚtěk    

Et uteče z paláce. Netuší, že jí Wil pronásleduje. Et se pořád snaží 
udělat nějaké kouzlo, ale pořád jí to nejde. Wil jí sleduje a nechápe, 
co to dělá. A potom se to Et podaří, udělala kouzlo. A to kouzlo bylo, 
že udělala oheň-veliký oheň. No první kouzlo by bylo, ale jak oheň 
uhasit? To bylo těžší. Naštěstí se jí to podařilo. Vše co se naučila, si 
zapisovala do svého zápisníku. Už se naučila 27 kouzel a další 
přibývali. Wil jenom nevěřícně koukal. 

Et nebyla tak hloupá a za chvíli ho našla i bez kouzel. Wil se jí 
zeptal, jak to dělá a ona mu to všechno řekla. Wil stále nechápal, ale 
kdo by to chápal. Nikdo by to mu nevěřil, kdyby to neviděl na vlastní 

oči. Bohové totiž žijí (žili) v nebi. Wil slíbil, že to nikomu, ani ničemu neřekne. Šli spolu několik 
dní a Et se učila další a další kouzla. Už jich uměla nejméně 1000.  

Najednou Et a Wila přepadnou loupežníci.  

Aneta Románková, 5.A 

Pokud vás tajemné bytosti uchvátily, přečtěte si o další z nich v následujícím článku. 

 

Pandóra 

Pandóra - (latinsky Pandora) byla v řecké mytologii manželkou Titána 
Epiméthea. Je známá především tím, že přinesla světu zlo a utrpení. 
Byla matkou Pyrrhy, která později s manželem Deukaliónem založila 
po potopě světa nový lidský rod. 

Když Prométheus dal lidem oheň, ukradený bohům, lidé se od něho 
naučili různá řemesla i umění a žili šťastně, až se to bohům přestávalo 
líbit. 

 

Z ŘECKÉ MYTOLOGIE… 
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Nejvyšší bůh Zeus proto nařídil, aby Héfaistos, božský kovář, vytvořil z hlíny a vody dívku, 
jejíž kráse nikdo neodolá. Bohové jí dali jméno Pandóra, to znamená „Obdarovaná všemi dary“ 
a dali ji bohaté a velkorysé dary - bohyně Athéna ji naučila 
ženským pracím, Afrodíté jí vdechla milostnou touhu, Hermés 
ji obdaroval svůdností, lstí a lží, jiní bohové jí propůjčili krásu, 
líbeznost a svůdnost. Mezi dary byly však i takové, kterých se 
bohové pro jejich zhoubnost rádi zbavili. Všechny dary byly 
dobře uzavřeny v pevné skříňce. 

Bůh Hermés ji dovedl na zem a nabízel ji za ženu Prométheovi, 
ten však odmítl. I svého bratra Epiméthea varoval, aby nebral 
všechno, co bohové dávají. Ale Epimétheus neposlechl a vzal si 
ji za ženu. 

Netrvalo dlouho a Pandóra splnila příkaz bohů: otevřela skříňku (buď proto, že ji k tomu 
Epimétheus přiměl, nebo z vlastní zvědavosti); všechny ty bědy, svízele a nemoci se rozletěly 
do světa. Pandóra víko skříňky rychle zavřela, ale to už v ní na samém dně zůstala jedině 
naděje. 

Odkaz tohoto mýtu přetrvává do dnešních časů - Pandořina skříňka zůstává symbolem 
zhoubného daru a uvolněného zla. 
 

 

Bára Klimešová, 4.B  
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„Není mezi cestujícími lékař?“               „Maminko, ve škole se mi  

Ptá se pasažérů letuška. Nikdo               děti smějí, že vypadám jako 

se nehlásí. Za chvilku se optá                 netvor.“ „Nic si z toho nedě- 

znovu: „A není mezi vámi                         lej, jsou hloupí, Pepíčku,  

aspoň pilot?“                                           zavři své třetí očičko a spi.“ 

Jdou dva blázni po chodníku a jeden říká tomu druhému: "Když uhodneš, kolik mám hamburgerů v téhle 
krabici, tak ti všechny tři dám." 

Ptá se matka syna: "Proč krmíš slepice čokoládou? Syn odpoví: "Aby mi snesly Kinder vejce." 

Leží policajt na louce, kouká na měsíc a říká: "Sakra, to je dálka, to je dálka!" Přijde k němu kolega a 
ptá se ho proč naříká. Policajt mu odpoví: "Vidíš tu dálku?" "No jo, vidím, a co má jako bejt?" 
"No náčelník mě poslal na měsíc na školení!" 

Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" "Sedm!" 

Vejde pán do krámu a hned řekne: "Dva rohlíky!" Paní prodavačka na to: "A co kouzelné slovíčko?" 
"Jéžiš jsem snad Harry Potter? Abraka dabra rohlík."                                            Tereza Bojdová, 5.A 

Maminka povídá sousedce: „Včera jsem utrhla na tašce ucho.“ Malý Honzík: „A odvezli Natašku do 
nemocnice?“ 

Baví se dva kamarádi: „Nejraději vzpomínám na sedmou třídu.“ „Já taky, to byly krásné dva roky.“ 

Tatínek si čte noviny a syn píše úkoly. „Tati jaké je hlavní město Egypta?“ „Nevím synku.“ „A tati, kdo 
napsal Babičku?“ „ To nevím.“ „Tati, nevadí ti, že se pořád na něco ptám?“ „Ale ne, jen se ptej, jinak se 
nic nedozvíš.“                                                                                                            Lucie Janíková, 5.A 

Syn se ptá maminky: „Mami, můžu si pustit televizi?“ „Můžeš, ale nepouštěj ji.“ 

Říká malá Klárka tatínkovi na koupališti: „Tati, já už nechci do bazénu.“ „A proč?“ „Já už nemám žízeň.“ 

Svěřuje se pan Horáček sousedovi: „Náš pes honí všechny lidi na kole. Co mám dělat, aby toho nechal?“ 
Soused: „Seberte mu kolo.“ 

Víte, co řekne slepice, když snese hranaté vajíčko? „Jauvajs“                                   Adam Wrobel, 4.B 

 

 

 

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP… 
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Na závěr pro Vás máme rozhovor s paní učitelkou Maleňákovou. 

Co se Vám nejvíce líbí na práci učitelky? 

Je to tvořivá práce, při které se nikdy nenudím a  největší odměnou pro mě je, když vidím, že 
se děti nenudí se mnou. 

Který předmět vyučujete nejraději? 

To je těžká otázka, všechny jsou něčím zajímavé. Ale nejraději vyučuji matematiku a 
angličtinu. 

Co máte raději slané nebo sladké? 

Nikdy neodolám čokoládě, takže určitě sladké. 

Bydlela byste raději na vesnici nebo ve městě? 

Vyrůstala jsem na vesnici, chvíli jsem žila i ve městě, ale vesnice má své kouzlo. Nedokážu si 
představit život v paneláku, takže jsem ráda, že žiji na vesnici. Chyběla by mi hlavně zahrada 
a přátelé.  

Jezdíte raději na hory nebo k moři? 

Vzhledem k tomu, že jsem u moře ještě nikdy nebyla, jela bych teď raději k moři. Ale na hory 
jezdím moc ráda, myslím, že obojí má své kouzlo. 

Děkujeme za rozhovor. 

I já chci poděkovat Vám a celému redakčnímu týmu za čas a energii, kterou jste našemu 
časopisu věnovali. Odvedli jste skvělou práci, jste jedničky!!! Přeji všem nádherné léto a 
neopakovatelné prázdninové zážitky!  

Lucie Janíková, Petra Hanáková, 5.A 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 

 

 

 

 

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY… 
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Lucie Janíková, 5.A 


