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„Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky 
míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my 
všichni jsme takoví.“ 

R. Fulgham 

Začal rok 2010 a my Vám všem kromě štěstí a zdraví také přejeme, abyste 
nepřestávali žasnout a snít, protože jen tak můžeme „stoupat vzhůru“.  

Vánoce už sice odešly, ale proč si je nepřipomenout, když je máme všichni tak 
rádi….Tak vzpomínejte, žasněte a sněte třeba o Vánocích, které  v tomto roce 
zase určitě přijdou! 

Váš redakční tým! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                          Ilustrace: Lucie Janíková, 5.A 

 

VÍTEJTE V NOVÉM  ROCE… 
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Hádej, hádej, hadači… 

Ze střechy se na svět dívá,

nezamává, nezakývá. 

Roste shora dolů k zemi,  

nehýbá se a je němý. 

Sotva slunce zazáří,  

už má slzy na tváři.  

 

 

Co je to? 

Místo očí uhlíky 

a až dolů knoflíky. 

Chodí, chodí bos  

a má dlouhý nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Terezka Zátopová, 3.A 

 

Nápoje 

Lucka Kalužová, 2.B 

Máma s tátou pijou kávu, 

já smím jenom čokoládu. 

Protože jsem ještě malá, 

čokoláda je jak káva. 

Ještě jsem to nezkusila, 

ale vím to od kutila. 

 

CHVILKA POEZIE…  
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Opět tady máme kočičí mazlíčky a pár dobrých rad o jejich chovu.

Ahoj, jmenuji se Dana.  

Jsem jedno ze tří dětí maminky Lízy. Jsem 
z pěkné vesničky na Moravě, ale zapomněla 
jsem, jak se ta vesnička jmenuje. Možná se 
někdy uvidíme.  Ahoj! 

 

 

 

Chovat či nikoli 

Chov koček se stává jak u nás, tak i v zahraničí stále populárnější. 
Na začátku je však třeba si uvědomit, co vlastně takový chov obnáší. Nejsou to jen radosti 
např. z pořízení nového kotěte nebo narození koťat, je to i spousta starostí a zodpovědnosti. 
Kdo se rozhodne pro chov měl by si uvědomit, že kočka při kvalitní péči a stravě s ním bude 
žít více než 15 let a bude na svém člověku závislá každý den. Mohou také přijít nemoci, kdy 
zvíře bude potřebovat jak péči veterináře, tak i majitele. Odchovávat koťata, které nenáleží 
k žádnému plemenu (domácí kočky) je nezodpovědné pokud 
předem nemáte pro všechna koťata zajištěn nový domov. 
Nechtěné koťata skončí nakonec na ulici nebo v útulku, které 
jsou již i tak přeplněné. Žádný registrovaný chovatel nesmí 
odchovávat koťata bez PP (průkazu původu). Také klecový odchov 
je u nás zakázán!                                                                                                                 

 

Strava pro kočky připravená doma 

Připravit kočce stravu doma není vůbec jednoduché. Její strava musí obsahovat dostatečné 
množství živin a to hlavně ve správném poměru. Kočka je masožravá, proto by její potrava 
měla být převážně masitá. Hlavní složkou jsou živočišné bílkoviny a tuky. Pokrm podávaný 
kočkám by měl mít pokojovou teplotu. Příliš studený nebo teplý by mohl zapříčinit zánět 
žaludku. 

 

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA… 
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Česání koček 

Kočka by na pravidelné česání měla být zvyklá již od kotěte. Majitelé koček by se měli snažit, 
aby pravidelná údržba srsti byla pro jejich mazlíčky příjemným rituálem. Kartáčování a česání 
provádějte, když je kočka najedená a odpočatá, zkrátka v pohodě. Při česání na kočku mluvte 
a chvalte ji.  

Kristýna Lhoťanová, 4.B 

 

A pokud rádi zpíváte, máme pro vás  o koťátku i písničku, kterou složili pánové Suchý a Šlitr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                             Ko -   tě      je     so   –    li -     dní,                               ner   -    vy      vám          u      -   kli     -   dní,  

 

                     

                           Ne – buď te     ne-vlí-dní       a     hned vás pře- jde    zlost. 
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A teď vám představíme trošku větší kočičku. Jmenuje se Sarah a závody v běhu na 100 metrů 
byste s ní zcela určitě prohráli.  

           

Lucie Janíková, 5.A 
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Bojíte se hadů? Pak byste se měli skamarádit s tímto vznešeným ptákem. Kdo že to je? 

Hadilov písař 

Délka těla: 125 – 150 cm, výška asi 130 cm. 

Rozpětí křídel okolo 2metrů (i více). 

Hmotnost: 2,3 až 4,3 kg. 

Zbarvení těla je bílo-šedé s černě zbarvenými místy na nohou, 
chocholce a ocasu. Hadilov má dlouhé tenké nohy, s pařáty 
uzpůsobenými lovu ze země, prsty jsou neohebné, drápy tupé a 
krátké. Na týle má volnou chocholku per, které se staví při 
rozrušení. Na ocase má dvě dlouhá centrální pera, která ocas při 
letu přesahují. Dospělí jedinci mají na tvářích červené skvrny, 
mladí žluto – oranžové. Své jméno si hadilov vysloužil díky tomu, 
že je opravdu výborným lovcem hadů, kteří jsou jeho hlavní 
potravou, ale loví i hmyz a menší savce.  

A kdopak se skrývá v korunách stromů?  

Gibbon lar 

Gibbon lar je stejně jako jiní gibboni, vysoce specializovaný na život 
v korunách stromů. Má krátký nos, nízkou lebku a dopředu mířící 
oči, které umožňují vynikající prostorové vidění. Paže jsou asi o 40% 
delší než pánevní končetiny, prsty ruky jsou dlouhé a hákovité, palec 
je naproti tomu malý a vzdálený od ostatních prstů. Palec u nohy se 
může postavit do opozice vůči ostatním prstům. Gibboni mají sedací 
hrboly, které jim umožňují spát ve větvích, ocas nemají. Srst je 
velmi hustá a chrání gibbona před deštěm. Dlaně a plosky nohou jsou 
bez srsti. Existuje několik barevných variant – gibboni mohou být 
okrově zbarvení, béžoví, hnědočervení, tmavě hnědí i černí. Ruce, 

nohy a obruba obličeje jsou vždy bílé.   

                                                                                                             Bára Klimešová, 4.B 

 POZOR!!! SOUTĚŽTE SE SVOU TŘÍDOU O SLADKOU ODMĚNU!!! 
Tady je soutěžní otázka: Proč se Hadilov jmenuje svým druhým jménem písař? 
Odpovědi můžete hledat na internetu nebo v encyklopediích. Soutěží celá třída společně, 
odpovědi přineste do 20.2. do kabinetu p. uč. Maleňákové. Třída, která přinese správnou 
odpověď jako první, získá sladkou odměnu pro všechny žáky. Kdo si smlsne? Hodně štěstí!!! 
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Blíží se svátek všech zamilovaných… 

 

Protože se blíží Svatý Valentýn (14. února), ptali jsme se žáků ve druhé, třetí a čtvrté třídě 
jestli do někoho zamilovaní jsou. A ve které třídě láska jenom kvete? Mrkněte na graf.  

Kdy se u nás poprvé tento svátek slavil a 
kdo to byl svatý Valentýn?  

Tento svátek se u nás slaví teprve krátkou 
dobu. V den 14. února si zamilovaní lidé 
vyměňují milostná přáníčka a drobné dárky 
teprve od roku 1989. Historie svatého 
Valentýna pochází ze dvou tradic. Z tradice 
pohanské a křesťanské. Objevují se názory, 
že jde pouze o americký svátek, ale není 

tomu tak. Svatý Valentýn podle pověsti skutečně žil okolo roku 270.  

Tradice pohanské 

Pohané v polovině února uskutečňovali oslavy, které nazývali 
„Lupercalia.“ Tyto slavnosti oslavovaly především lásku, 
plodnost, ale také přírodu. Při slavnostech se konaly hostiny, 
kde se nejen jedlo a pilo, ale především si lidé losovali své 
budoucí partnery a partnerky a vyznávali si lásku. 

Tradice křesťanské 

Křesťanská pověst vypráví o mučedníku Valentýnu, který 
pomáhal všem zamilovaným. Na zákaz císaře Claudia II. oddával 
zamilované páry, přestože oddávání bylo kvůli zvýšení počtu 
vojáků přicházejících do císařovy armády zakázáno. Nakonec svatého Valentýna popravili. 
Legenda praví, že Valentýn před popravou napsal milostný dopis jisté ženě. Tak vzniklo první 
Valentýnské přání.  

 

 

 

Tereza Bojdová, 5.A 

 

SLOVO MÁTE VY… 
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Vesmírné nebezpečí 

8. října 2009 vstoupilo do atmosféry těleso 
rychlostí přesahující 70 tisíc km za hodinu. 
Planetka o průměru 10 metrů explodovala nad 
ostrovem Salawesi. Asteroid naštěstí nezpůsobil 
žádné škody. Upozornil ale, že lidstvo je prozatím 
proti takovým kosmickým projektilům bezmocné. 
Přitom již dvacetimetrový objekt dokáže 
proniknout atmosférou a dopad tělesa o průměru 
třiceti metrů by pak měl pro naši planetu zničující 
následky. Takzvaný Tunguzský meteorit, který 

v roce 1908 zpustošil část Sibiře o rozloze dvou tisíc km2, měřil kolem 60 metrů.  

Král popu 

Králem popu je bezesporu Michael Jackson. Mezi 
jeho nejznámější písně patří např. Bad, Billy Jean, 
Main of the mirror, Black or White, Thriller, Rock 
with you a mnoho dalších. …Jako malý zpíval se 
svými bratry ve skupině Jackson 5. Jeho poslední 
show byla This is it. Zemřel na zástavu srdce.  

 

Tereza Bojdová, 5.A 

A když už byla řeč o vesmíru, potrapte své hlavičky v následujícím vesmírném kvízu. 

 

? ? ? ? ? ? ? ?                    ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ?                    ? ? ? ? ? ? ? ? 
 

 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA aneb věřte nevěřte… 
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OTÁZKY Z VESMÍRU 

 

Kategorie 1. a 2. třídy 

1. Kdo byl první člověk na Měsíci?  
a) Neil Amstrong                     b) Nelly Amstrongová             c) Norman Amstrong 

2. Prvním živým tvorem vyslaným člověkem do vesmíru byla myš. Je to tak? 
a) Ano                                             b) Ne 

3. Jak se jmenoval první pes ve vesmíru? 
a) Lila                                              b) Lajka 

4. Jak se říká přístroji vyslanému na oběžnou dráhu kolem Země (ale i kolem jiného 
vesmírného tělesa)? 
a) Raketa nebo  letadlo                    b) satelit nebo družice 

Správné řešení: 1 a, 2 b, 3 b, 4 b. 

 

 

 

 

 

Kategorie 3 až 5. třídy 

1. Který stát vyslal první satelit na oběžnou dráhu kolem Země? 
a) Sovětský svaz                               b) Evropský svaz 

2. Jak se jmenovala první umělá družice Země? 
a) Kintups                                          b) Sputnik 

3. Jak se jmenoval člověk, který jako první vyletěl do vesmíru? 
a) Jurija Gagarinová                          b) Jurij Gagarin 

4. Ve kterém roce člověk poprvé vstoupil na Měsíc? 
a) 1959                                b) 1969                               c) 1979    

5. Jak se říká vozidlu určenému k pohybu po povrchu Měsíce ? 
a) Měsíční vozítko                b) měsíční náklaďák                   c) měsíční vozidlo 

6. Jak dlouhou dobu strávil první člověk ve vesmíru? 
a) 89 dní                              b) 89 hodin                                 c) 89 minut 

Správné řešení: 1 a, 2 b, 3 b, 4 b, 5 a, 6 c.         
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                  Pro chytré hlavy! 

 

 

1. Který poslední let Apolla dopravil lidi na Měsíc? 
a) Apollo 15                           b) Apollo 16                        c) Apollo 17 

2. Ve kterém roce přistála tato expedice na Měsíci? 
a) 1962                                  b) 1972                              c) 1982 

3. Nosí dnes kosmonauti na palubě kosmické lodi skafandry? 
a) většinou ne                        b) většinou ano 

4. Jak se jmenovala první kosmická loď s lidskou posádkou? 
a) Vostok 2                           b) Vostok 1 

5. Kde leží Kosmodrom Bajkonur? 
a) V Ruské federaci                        b) na Ukrajině                 c) v Kazachstánu 

Správné řešení: 1 c, 2 b, 3 a, 4 b, 5 c.                                                        Tereza Bojdová, 5.A 

                                 Smějeme se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Surá, 5.B 



 12

1. Á

2. Í

3. K

4. A

5. T

6.

7.

8. O

9. V

3 7 8

6 9 3 7

8 6 2 5

3 5 8

4 2 3 6

1 8 7

9 7 1 3

7 5 4 9

2 4 7

Křížovka 

1. Muž 
2. Hudební nástroj 
3. Klaun 
4. Paní 
5. Dívčí oblečení 
6. Věc, kterou se díváme na svět 
7. Písmeno podobné nule 
8. Dětská stavebnice 
9. Školní taška 

Tajenka:  ZŠ 5. května je______________________ 

 

Aneta Románková, 5.B 

 

 

 

Sudoku 

 

 
 

 
                                                                                                             

                                                                                                              Tereza Bojdová, 5.A 

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ… 
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Znáš odpovědi na tyto otázky? 

1. Co se stane s vránou, když jsou jí tři roky? 
2. Co je pro ptáky hroznější – zima nebo hlad? 
3. Má kočka stejné oči za dne jako v noci? 
4. Bez rukou, bez nohou na dveře tluče, dovnitř se dobývá. Kdo je to? 
5. Domeček bez okének, bez dveří a při tom plný lidí. Co je to? 
6. Kterým dnem podle kalendáře začíná zima? 
7. Které šelmy nenechávají ve stopě otisky drápů a proč? 
8. Roste strom i v zimě? 
9. Stavějí si tažní ptáci v zimě na jihu hnízda? 
10. Která šelma má stopu podobnou lidské? 
11. Která zvířata víc trpí zimou – velká nebo malá? 
12. Proč je dříví pokácené v zimě cennější než dříví pokácené v létě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

1.Táhne jí na čtvrtý,  2. Hlad,  3. Ne, za dne jsou zorničky malé, v noci se značně 
rozšiřují, 4. Vítr, 5. Dýně, 6. 21. Prosince, 7. Kočkovité, protože při chůzi drápy 
zatahují, 8. Neroste, 9. Nestavějí, 10. Medvěd, 11. Malá, 12. V zimě nepřijímají vodu, 
proto je v zimě dřevo sušší.  

 

Lucie Janíková, 5.A 
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Nevíte co s dlouhými zimními večery? Máme pro vás pár tipů, co si přečíst. 

Tip pro holky:  Alice a dóóóst dobrá rodinka 

                          Karen McCombieová 

Tato knížka je o dívence jménem Alice Loveová. Zrovna má plnou hlavu starostí. Její tatínek 
bude mít narozeniny a ona ani žádný její sourozenec mu nevymysleli žádný dárek, zapomněla 
na dějepisný projekt a do třídy jim přišla Kyra, která Alici způsobuje jeden průšvih za 
druhým. A to s ní má spolupracovat na tom dějepisném projektu. Alice však na jednom 
večírku, na který přijde Kyra bez pozvání, zjistí, že není zase tak špatná. Nakonec se spolu 
skamarádí a udělají i dějepisný projekt.  

Petra Hanáková, 5.A 

První slzy 

Jacqueline Wilsonová , ilustrace Nick Sharratt 

Sallyin slibný románek s Russelem hrozí ztroskotáním. Magdě puká 
srdce nad zemřelým křečkem…A Naďa už má plné zuby svých 
kamarádek, které ji v jednom kuse poučují, jak nebezpečné jsou 
známosti po internetu. Myslí si, že její emailový přítel je prostě 
senzační…Jsou vyplakány celé kýble slz a posmrkány celé stovky 
kapesníků. Přežije dívčí přátelství tuto náročnou zkoušku?         

Tereza Bojdová, 5.A                                                                         

Tip pro kluky: 

Děsivé příběhy: Dřevěná míle  

Chris Mould 

Jedenáctiletý chlapec jménem Stanley Buggles dostane jednoho dne tajemný dopis, z nějž se 
dozví, že se stal dědicem šlechtického sídla v ostrovním městečku Crampton Rocku. Prastrýce 
admirála, který mu majetek zanechal, jakživ nespatřil, ale vydá se na cestu a ocitne se v domě 
a městečku víc než děsivém. Postupně se dozvídá víc a nestačí se divit: v ulicích po setmění 
řádí vlkodlak, na blatech je nebezpečno a v jedné podivné krčmě se scházejí dokonce piráti. 
Stanley se postupně ocitá v centru nebezpečných událostí a nejen jemu jde doslova o krk….  T 

Tereza Bojdová, 5.A 

 

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA…  
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Pokud vás v minulém čísle zaujal příběh o lásce bohyně Telfy k bohovi moří a oceánů Enojírovi, 
můžete si přečíst jak to bylo dál…. 

Konec bohůKonec bohůKonec bohůKonec bohů    

Telfa se s tím smířila, ale Zeus ne. Bohové si to mezi sebou 
vyprávěli, ten zlý příběh o Telfe, Enojírovi a o Diovi, jak zabil 
Enojíra, protože Telfa nemá své dítě s Diem. Jak se to 
dozvěděl Roxi,vypukla veliká bitva mezi bohy. Jedna strana 
bojovala za Dia, že udělal dobře a že si na boha bohů nikdo 
nesmí dovolovat a druzí za Telfu, že je jedno jestli je otec 
Zeus, nebo Enojír a že pravý otec má vychovávat své dítě ať 
je to, kdo je to. Za měsíc bitvy se Telfe narodilo miminko. 
Byla to holčička. Telfa jí dala jméno Et. Telfa vybrala Et 
proto, protože jméno Enojír začíná na E a Telfa začíná na T, 
proto Et. Jméno začíná na E, protože Enojír zemřel. Bohové 
mezi tím bojovali stále víc a víc a víc. A najednou vyletěla 
obrovská jiskra. Nikdo nic neviděl. 

Ta jiskra všechny zabila, jenom jednoho ne. Jediná bohyně přežila, a to byla Telfa se svým 
miminkem malou Et. Ale Telfa nebyla tak silná, vydala své poslední kouzlo. A to bylo, aby malá 
Et mohla na planetu Zemi.  Po té zemřela. 

                                                       Pokračování příště.  

                                                  Díl se jmenuje: Vyrůstání na planetě Zemi 

                                                                                                           Aneta Románková, 5.B 

                          

 

 
 
 
 
 

 

Z ŘECKÉ MYTOLOGIE… 
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                                           ¨ 

 
                                              Tereza Bojdová, 5.A 

 

KOMIKSOVÝ SERIÁL… 
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Komu se líbí více srandovní příběhy, skoro až nesmyslně legrační, než nudné komiksy, tak tady 
je jeden právě pro vás! Příjemnou zábavu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tereza Bojdová, 5.A 
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� Představíme vám další zvířecí mazlíčky. 

� Nebudou chybět ani knižní novinky. 

� Pokračování oblíbených seriálů a komiksů. 

� Hádanky, křížovky, kvízy… 

� A taky uvítáme jaro. 

Prostě máte se na co těšit!!! 

Ale prozatím si užíváme zimy… 

 

 

 

 

 

CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ… 


