
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Něco málo na úvod 

ROZCESTNÍK SLOVO ÚVODEM 
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Z dění ve škole 

Předvánoční ohlédnutí 

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček 

Sametový den 

Předvánoční Vídeň – exkurze 9. ročník 

Návštěva u pravěkých lidí a  

 Tutanchamona 

No backpack day 

Den otevřených dveří pro předškoláky 

Vědomostní soutěže 

Z naší tvorby 

Pro zábavu 

Krystaly 

Zimní znamení zvěrokruhu 

Horoskop – únor 2023 

Rozkvetlé krásy zimy 

Zajímavosti o vesmíru  

Zajímavosti ze zvířecí říše v zimě 

Památka z titulky – zámek v Polici 

Pranostiky a hádanky 

Pro dobrou náladu 

 

 

Milí čtenáři Jemňáčku, 

vítám vás u druhého vydání našeho školního časopisu v tomto školním roce. Jako 

obvykle na vás čeká spousta zajímavých informací hlavně o dění v naší škole. 

Konec roku bývá nabitý nejrůznějšími akcemi, jimiž se nám naši učitelé snaží 

zpříjemnit předvánoční čas. Sice už máme únor, ale pojďme se ohlédnout za tím, 

co si pro nás loni připravili. Přečíst si můžete např. o Sametovém dni, o exkurzích 

do Brna a Vídně, o tom, jak probíhal projektový den, o pohybových skladbách, 

jak jsme trávili poslední den ve škole a jak dopadla soutěž o nejhezčí vánoční 

stromeček.  

Nezaháleli jsme ani v novém roce. Sbírali jsme úspěchy v matematických 

soutěžích a na olympiádách. Určitě nesmíte vynechat článek o dni s jinými 

taškami, jenž vás určitě pobaví. V lednu naši školu navštívili předškoláci, kteří se 

přišli podívat, jak to v naší škole vypadá, a už se na nás moc těší. Pro zajímavost 

zde máme také články o krystalech, znameních nebo třeba o rostlinách, zvířatech 

a vesmíru. Pokud chcete vědět, co vás čeká, přečtěte si horoskopy. V části Z naší 

tvorby se můžete podívat,  co se nám podařilo vytvořit v hodinách v jednotlivých 

předmětech, a posoudit, jak se nám to povedlo. Nepřijdete ani o hádanky, zimní 

pranostiky a kreslené vtipy pro pobavení a dobrou náladu. 

Všem vám přeji pevné zdraví a krásné čtení dalších řádků. 

                                                Za redakci Jemňáčku    Hanka  

CELOSTÁTNÍ 

SOUTĚŽ 

ŠKOLNÍCH 

ČASOPISŮ 

Po úspěchu v krajském kole jsme netrpělivě čekali, 

jak Jemňáček obstojí v celorepublikovém klání.  

Celostátního kola se letos zúčastnilo celkem 187 

časopisů. V naší kategorii, časopis II. stupně, jsme 

v konkurenci 19 časopisů obsadili krásné 6. místo 

a získali jsme také cenu dobrovolníků Evropského 

sboru solidarity. 

Děkujeme všem, kteří nám drželi palce. 

   Redakce Jemňáčku 
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        Stalo se…krátký přehled zpráv 

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 Ve čtvrtek 17. listopadu jsme si připomněli Den boje za svobodu 

a demokracii. Toto výročí je spjato s rokem 1939, kdy byly po 

pohřbu Jana Opletala uzavřeny české vysoké školy, a se 

Sametovou revolucí v roce 1989. Sametový den, jak ho nazvali 

parlamentáři, jsme oslavili již 16. listopadu a zadání bylo 

jednoduché: Přijďte do školy oblečeni v barvách trikolóry. 

 16. listopadu pokračoval Program primární prevence určený pro 

osmé třídy. 

 Na náš prospěch a chování se přišli rodiče informovat do školy 

21. listopadu. V průběhu konzultačního dne se opět sbíral starý 

papír, tentokrát ho bylo  4 400 kg. 

 V okresním kole Pythagoriády, které se uskutečnilo 22. 

listopadu v Třebíči, soutěžili i matematičtí nadšenci z naší 

školy. 

 Ve stejný den jsme si zazpívali na výchovném koncertě 

Milana Parnahaje. Pro první stupeň bylo připraveno 

představení s názvem Písničkový kolotoč a žáci a žákyně 

z druhého stupně se dozvěděli spoustu zajímavostí z oblasti 

hip hopu a rapu. Fotky a povídání o životě a tvorbě známých 

zpěváků zahraniční i domácí hudební scény střídala krátká 

videa z vystoupení. Milan Parnahaj také některé z hitů 

naživo zazpíval. V závěru koncertu jsme si zasoutěžili a 

úspěšní řešitelé byli odměněni věcnými cenami. 

 Programy primární prevence jsou pravidelně pořádány pro 

žáky v jednotlivých ročnících v průběhu celého školního 

roku. Ve středu 23. září se ve školní jídelně konala přednáška 

Policie České republiky zaměřená na bezpečnost, právní 

vědomí a OPL, tentokrát určená pro žáky 7. tříd. 

 V průběhu listopadu a prosince pokračovaly kurzy plavání 

3., 4. a 5. tříd v bazénu Základní školy Havlíčkova ul. 

v Moravských Budějovicích a prvňáčci si pilovali své 

bruslařské dovednosti na stadionu v Moravských 

Budějovicích v rámci programu Děti do bruslí. 

 

 Závěr listopadu byl ve znamení sportu. 24. listopadu se 

naši florbalisté (starší žáci) zúčastnili okrskového kola ve 

florbalu v Okříškách, 28. listopadu se uskutečnilo školní 

kolo turnaje v přehazované 4. a 5. tříd a  29. listopadu se 

naše florbalistky utkaly se svými soupeřkami na turnaji 

v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

 Mezinárodní matematicko-fyzikální týmová soutěž 

Náboj Junior byla naplánována na pátek 25. listopadu. 

 

 Internet a sociální sítě jsou nedílnou součástí našeho 

života. Vzdělávací akce pro učitele s názvem Pravda 

a lež v on-line světě (e-bezpečí) se uskutečnila ve 

středu 30. listopadu. Přednáška byla zaměřena na 

problematiku mediální gramotnosti a témata spojená 

s kritickým posuzováním pravdy a lži na internetu. 
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 Žáci a žákyně I. stupně pravidelně docházejí na besedy do Městské 

knihovny v Jemnici. Seznamují se s prací knihovnic, fungováním 

knihovny a těší se hlavně na besedy o knížkách. Tentokrát si ve čtvrtek 24. 

listopadu povídali s paní knihovnicí naši páťáci o pověstech z Jemnicka. 

 Mikuláš, čerti a andělé na nás ani letos nezapomněli a přišli nás postrašit 

5. prosince. Za básničku nebo písničku jsme od nich dostali něco dobrého. 

 V úterý 6. prosince jsme si měli možnost popovídat se svými třídními 

učiteli v rámci třídnických hodin, které jsou pravidelně zařazovány do 

rozvrhu. 

        Stalo se…krátký přehled zpráv 

 Ve čtvrtek 1. prosince si změřili své znalosti a dovednosti účastníci 

školního kola olympiády z českého jazyka. Nejlépe mateřský jazyk 

ovládají Petra Prknová, Nela Fedrová, Tereza Křenková a Vojtěch Bastl. 

První dvě jmenované nás budou reprezentovat v okresním kole v Třebíči. 

 Další v řadě olympiád byla zaměřena na historii. V úterý 6. prosince 

proběhlo školní kolo dějepisné olympiády 8. a 9. tříd tentokrát na téma 

Rozdělený svět a Československo v něm 1945 – 1992. Mezi úspěšnými 

řešiteli byli nejlepší Petra Prknová, Jana Feldbabelová a Matěj Šuhaj, 

kteří nás reprezentovali v okresním kole 16. ledna v Třebíči. 

 

 

 V úterý 6. prosince jsme si měli možnost popovídat se svými třídními 

učiteli v rámci třídnických hodin, které jsou pravidelně zařazovány do 

rozvrhu. Další se konala 8. února a byla zaměřena hlavně na chování a 

bezpečnost v kyberprostoru. 

 

 Předvánoční Vídeň je kouzelná.  Symfonie světel a krásná vánoční 

výzdoba okouzlí snad každého jejího návštěvníka. Pokochat se mohli i 

deváťáci, kteří ve středu 9. prosince v rámci výuky německého jazyka 

vyrazili na poznávací zájezd do hlavního města Rakouska. 

 Krajské kolo ve florbalu žákyň 6. – 7. ročníků se odehrálo ve stejný den, 

9. prosince. 

 

 Víte, jak žili lidé v pravěku, jak pohřbívali své mrtvé, která zvířata lovili? Zajímá vás život ve starověkém Egyptě a 

nejznámější z egyptských faraonů Tutanchamon? Pak je velká škoda, že jste nebyli 14. prosince společně se žáky a 

žákyněmi 6. ročníku na dějepisné exkurzi v Brně. Šesťáci navštívili expozice z období pravěku v Anthroposu a zavítali 

na výstavu o Tutanchamonovi na brněnské výstaviště. Mohli si tak doplnit své znalosti získané v hodinách dějepisu o 

další poznatky a prohlédnout si velké množství exponátů, které se vztahují k oběma epochám lidských dějin. 

 

 Škola je místo, kde trávíme 

polovinu, někdy i více svého času. 

Ve dne nás ve školní budově 

překvapí máloco, ale v noci, kdy 

vše ztichne, se stává tajuplnou a 

někdy i strašidelnou se svými 

neidentifikovatelnými zvuky. 

Noc z 8. na 9. prosince se ve škole 

rozhodla strávit 8. B. Všichni, 

kteří zde chtěli přespat, si dali sraz 

v šest hodin. Večer si vyplnili 

přípravou jídla na snídani a 

povídáním a po filmu se uložili 

kolem půlnoci ke spánku. Spaní 

ve škole bylo fajn, ale to ranní 

vstávání.   
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        Stalo se…krátký přehled zpráv 

 Před koncem loňského roku se hrál v pátek 16. prosince 

Vánoční basketbalový turnaj smíšených družstev. 

 Poslední předvánoční týden jsme se už moc neučili. V našich 

třídách stály krásně nazdobené stromečky, které nám 

připomínaly, že brzy budou Vánoce. Žákovský parlament 

vyhlásil soutěž o nejkrásnější z nich, která byla vyhodnocena 

v úterý 20. prosince.  

 Ve středu 21. prosince jsme trávili dopoledne ve vánočních 

dílnách v rámci projektového dne. 

 Téhož dne přespaly ve škole děti z 1. B a 1. C 

 Projektový den pokračoval ještě ve čtvrtek. Rozdávali 

jsme si dárky, bavili se na vánočních besídkách, 

zaposlouchali jsme se do vánočních koled a písní, které 

pro nás nazkoušel p. uč. Bulín se svými hudebníky a 

zpěváky, zasmáli se u divadelního představení, jež 

nastudovala pí. uč. Strebeĺová se svým ochotnickým 

souborem a nakonec si zatancovali při pódiových 

skladbách. 

 23. prosince jsme si ještě zasoutěžili ve znalostech 

z astronomie na astronomické olympiádě. 

 V době od 23. prosince do 2. ledna jsme si užívali 

vánočních prázdnin. Hurá! 

 

  V úterý 3. ledna jsme se ani nestačili po Vánocích rozkoukat a už se řešil náš 

prospěch na konzultacích. Ti, kteří pracovali celé první pololetí, se nemuseli 

bát, protože schůzky učitelů s rodiči byly určeny především pro neprospívající 

žáky. 

 Naše školní úspěchy i neúspěchy včetně chování zhodnotili učitelé na 

pedagogické radě v pondělí 23. ledna.  

 V čem nosíte učebnice, sešity a další pomůcky každý den do školy? Asi 

odpovíte, že si ráno hodíte na záda batoh nebo aktovku a vyrazíte. 23. ledna 

tomu ale bylo jinak. Žákovský parlament pro nás uspořádal No backpack day a 

divili byste se, v čem nebo na čem se dají pomůcky nosit. 

 Ve středu 25. ledna se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády Z9.  

 Téhož dne se přišly do naší základní školy podívat děti z mateřské školy, které 

nastoupí v září letošního roku do prvních tříd. Bylo pro ně připraveno zábavné 

dopoledne ve velké tělocvičně plné her a sportování.  

 31. ledna nám naši třídní 

učitelé a učitelky poslední 

vyučovací hodinu rozdali 

pololetní vysvědčení. Na 

pololetní prázdniny jsme 

si ale museli ještě chvíli 

počkat, a to do 3. února. 
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 Je zima a k zimě neodmyslitelně patří lyžařské výcvikové kurzy.  

První, který byl naplánován na leden, se potýkal se nedostatkem sněhu. Místo 

lyží by jeho účastníci potřebovali spíše pohorky, proto byl přeložen na březen. 

Snad bude tentokrát sněhu dost.  

Druhý kurz se uskutečnil v týdnu od 29. ledna do 4. února a čtvrťáci společně 

s deváťáky vyrazili do Jizerských hor. Jičínská chata v Příchovicích se stává 

naší lyžařskou základnou již několik let. Na reportáž se můžete těšit v příštím 

čísle, nyní přinášíme jen malou ochutnávku v podobě několika fotografií. 

 

 

        Stalo se…krátký přehled zpráv 

 V pondělí 6. února se utkali chlapci a dívky ze 4. a 5. 

ročníku na turnaji ve vybíjené (školní kolo).  

 Do Městské knihovny v Jemnici se tentokrát vypravili 

třeťáčci v úterý 7. února.  Bylo pro ně připraveno 

povídání o tom, jak se dělá komiks. 

 První pololetí se přehouplo do druhého a to je čas začít 

s přípravou prvňáčků na vstup do základní školy. 

V letošním školním roce se připravují čtyři skupiny 

pod vedením pí. uč. Lojkové, pí. uč. Průšové a pí. uč. 

Náplavové, dvě vždy v úterý a dvě ve čtvrtek. Kurzy 

budou probíhat v únoru a březnu, naposledy se budoucí 

školáci setkají ve škole 23. března. 

 První hodinu ve středu 8. února měli pro sebe třídní 

učitelé a učitelky se svými žáky, tento čas byl vyhrazen 

třídnické hodině. 

 Osmákům ve středu 8. února začaly pravidelné 

zdravotnické kurzy  s názvem První pomoc do škol. 

Tradičně je vede p. Hana Fukalová, s níž již dlouhá léta 

spolupracujeme. 

 Ve večerních hodinách 8. února byla pro rodiče (a 

nejen je) připravena beseda na téma kyberbezpečnost a 

sociální sítě. Přednáška byla doplněna prezentací 

s konkrétními ukázkami nástrah, které na nás 

v kyberprostoru číhají. Paní lektorka o dané 

problematice velmi zajímavě vykládala a dala 

především rodičům několik cenných rad, jak s dětmi na 

toto téma hovořit.  

 Třetí z lyžařských kurzů odjel opět do Příchovic na 

Jičínskou chatu v termínu od 11. do 17. února. 

 V pondělí 13. února zájemci z druhého stupně vyrazili do 

Brna do Janáčkova divadla na operu Kouzelná flétna, jejím 

autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. 

 Preventivní programy pokračují i v měsíci únoru. Ve středu 

15. února byla připravena beseda pro 4. ročník s názvem 

Osobní bezpečí a ve čtvrtek 16. února besedovali v rámci 

programu prevence zástupci organizace Střed s 9. A. 

 Další besedy následovaly v pátek 17. února – pro třeťáky 

bylo připraveno téma Na světě nejsi sám, pro dívky z 6. tříd 

Dospívám aneb život plný změn a pro chlapce ze stejného 

ročníku Na startu mužnosti I. 

 Školní kolo basketbalového turnaje dívek 6. a 7. tříd se 

odehrálo v pátek 17. února v odpoledních hodinách. 

 A konečně jsou tady jarní prázdniny. Podle kalendáře je 

sice ještě zima, ale to nevadí. Hlavně že je od 20. do 24. 

února volno.  
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            Z dění ve škole 

PŘEDVÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ 

To to zase uteklo. Půl roku za námi. Opět přišla zima. Venku tma a rozblemcaný sníh.  

Sice už je únor, ale pojďme se ohlédnout kousek zpět do minulosti a vzpomenout na nejkrásnější svátky v roce,  

na Vánoce a předvánoční dění v naší škole. 

 

Zlobili jste? Že ne? 

Jako každý rok si to k nám do školy přišli ověřit Mikuláš, anděl a čerti. 

Hříšníky odnesli s sebou a hodné dětí podarovali bonbóny. 

 

Pamatujete, jak jsme společně 

vyráběli a hráli hry s učiteli v 

jejich dílničkách?  

Každý si vybral aktivitu, která ho 

bavila.  

Mohli jsme se setkat s hraním 

deskovek, vytvářením různých 

dekorací a dárečků nebo jsme 

dokonce měli možnost zahrát si 

vánoční florbal. 
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            Z dění ve škole 

Potěšilo nás také 

malé divadelní 

představení a 

zazpívali jsme si 

vánoční písničky 

a koledy společně 

s našimi 

vyučujícími. 

 

Přišel poslední den a spolu s 

ním i třídní besídky, rozdávání 

dárečků, vystoupení v malé 

tělocvičně a pohybové skladby. 

 Všichni byli natěšeni, protože 

na dveře klepala ta krásná 

vánoční atmosféra.  

Dárky, koledy, hry a radost. 

 

Každý šel potom nadšený domů.  

V tomto okamžiku se naše příběhy rozešly. Doufám, že vaše Vánoce byly šťastné a veselé, že jste dostali 

vše, co jste si přáli, a že vaše svátky byly plné lásky, odpočinku a vánočních pohádek v kruhu vaší rodiny. 

          Jana ღ 
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            Z dění ve škole 

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ 

STROMEČEK 

Vánoční stromečky nám připomínaly atmosféru 

uplynulých Vánoc v našich třídách až do Tří králů. 

Pojďme se podívat na ty nejkrásnější 

z nejkrásnějších,  

které obsadily první tři místa v soutěži  

O nejkrásnější vánoční stromeček.  

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií  

(I. a II. stupeň), 

vyhlášen byl i nejoriginálnější vánoční stromek. 

 

Kategorie I. stupeň: 

1. místo: 1. A 

2. místo: 2. C 

3. místo: 4. B 

Kategorie 2. stupeň: 

1. místo: 6. B 

2. místo: 9. B 

3. místo: 9. A 

 

 

 

 

 

 

Nejoriginálnější stromek stál v 7. B 
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SAMETOVÝ DEN 

Dne 16. listopadu se uskutečnila další akce žákovského parlamentu.  

Byl to Sametový den, jehož smyslem bylo připomenout žákům, proč zůstávají 17. listopadu doma.  

Sametového dne se zúčastnilo téměř 100 žáků naší školy.  

Nechyběli ani žáci, kteří se v tento den účastní plaveckého výcviku. 

V červenomodrobílé jsme se všichni společně  sešli o velké přestávce  ve velké tělocvičně, kde  jsme pořídili společnou fotku. 

 Moc děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na vás u příští akce žákovského parlamentu. 

 

 

            Z dění ve škole 

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ  

EXKURZE 9. ROČNÍKU 

  
Vídeň je hlavní město Rakouska, kde se každé Vánoce konají vyhlášené vánoční trhy a kam jsme se my deváťáci také vydali. 

Náš výlet nezahrnoval jenom trhy, navštívili jsme i tzv. Hundertwasserhaus a také muzeum s názvem Haus des Meeres – 

Dům moře. Obešli jsme si vlastně celé město i se zastávkou v chrámu sv. Štěpána. 

Celou exkurzi jsme si moc užili a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. 

            Hanka  
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            Z dění ve škole 
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            Z dění ve škole 

NÁVŠTĚVA U PRAVĚKÝCH LIDÍ 

A TUTANCHAMONA 

  
V hodinách dějepisu si povídáme o pravěkých lidech a starověkých civilizacích. 

Na začátku prosince nám paní učitelka Kadlecová řekla, že pojedeme do Brna, abychom se podívali, jak se žilo v 

pravěku. Zrovna byla otevřena výstava o Tutanchamonovi, tak jsme se podívali i sem. 

Nejdříve jsme navštívili muzeum Anthropos, kde nás nejvíce zaujal mamut ve skutečné velikosti.  

Seznámili jsme se s jednotlivými předchůdci člověka a s jejich způsobem života. 

Potom jsme zavítali na výstavu o Tutanchamonovi, která nás přenesla do starověkého Egypta. 

Prohlédli jsme si jednotlivé předměty z Tutanchamonovy hrobky a dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavostí. 

            ❦L a ♡V♥ 

 

 
ANTHROPOS 

TROJHROB 

MAMUT V ŽIVOTNÍ 

VELIKOSTI… 

VENUŠE ŠAMAN 

MALBY 

…MY V ŽIVOTNÍ 

VELIKOSTI 
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            Z dění ve škole 

TUTANCHAMON 

A STAROVĚKÝ 

EGYPT 

ROSETTSKÁ DESKA 

TUTANCHAMON 

KANOPY SARKOFÁG 

MALBY 

SOŠKY 

FARAONOVA 

VÝBAVA 
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            Z dění ve škole 

NO BACKPACK DAY 

Žákovský parlament pro nás připravil na pondělí 23. ledna další z řady originálních dní.  

Tentokrát jsme se vypravili do školy trochu neobvykle. Žádné batohy, aktovky, žádná nuda.  

Zadání znělo jasně – no backpack day. Přineste si učení v něčem neobvyklém. A že se bylo na co koukat. 

Přepravky na domácí mazlíčky, pouzdro na kytaru, nákupní košík, kbelík, kufr (naštěstí na kolečkách), 

chlebovník, odpadkový koš, krabice od bot či od pracího prášku, podběrák, vezírek, boby, bedna na 

nářadí, síťka na cibuli, povlak na polštář, sedačka pro miminko… naše fantazie nemá hranic. 

Nejvíce se líbily nápady Daniela Kryma z 8. A, který si přinesl pomůcky v pračce, a Jany Feldbabelové 

z 8. B, ta si je pověsila na sušák.  

Pokud by takto chodili do školy každý den, potřebovali by nosiče.   
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            Z dění ve škole 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

PRO PŘEDŠKOLÁKY 

25. ledna se na naší škole konal Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. Žáci mateřské školy se sešli ve velké tělocvičně, 

kde na ně čekalo dopoledne plné zábavných aktivit. Mohli si vyzkoušet například jízdu  na koloběžce nebo florbal s Patrikem 

Vrchotou. Spokojeni byli jak předškoláci, tak žáci z naší školy, protože se nemuseli první tři hodiny učit. Při akci pomáhal 

žákovský parlament. A díky ní se předškoláci těší do školy ještě víc než předtím. 

            Daniel Krym 
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            Z dění ve škole 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

Náboj Junior 

25. 11. 2022 se naše škola zúčastnila mezinárodní matematicko-fyzikální  

soutěže Náboj Junior, kterou organizuje Matematicko-fyzikální fakulta  

Univerzity Karlovy v Praze. Naši školu reprezentovali:  

Jana Feldbabelová (8. B) 

Petra Prknová (9. A) 

Antonín Podhrázký (9. B)  

Alexandr Řiháček (9. B). 

Do této soutěže se zapojilo 1 392 čtyřčlenných týmů základních škol a víceletých gymnázií z České republiky, Slovenska, 

Polska, Belgie, Nizozemí, Francie, Španělska a Chorvatska. 

Na začátku obdrželo každé družstvo 6 příkladů, přičemž za každý správně vyřešený získalo další a obtížnější zadání z fyziky 

nebo matematiky. Cílem soutěže bylo ve dvouhodinovém časovém intervalu správně vyřešit co nejvíce úloh. Téměř okamžitě 

po soutěži bylo dostupné i mezinárodní srovnání zúčastněných týmů.  

Soutěžní klání bylo napínavé, na předních pozicích se umístili studenti výběrových gymnázií a gymnázií pro nadané žáky. Přesto 

i v této velké konkurenci obstál náš tým velmi dobře – umístil se na 5. místě v kraji a v mezinárodním pořadí na 133. místě 

z celkových 1 392 zúčastněných (tzn. byl lepší než 90 % všech týmů!).  

            Gratulujeme!!! 
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            Z dění ve škole 

Matematická olympiáda 

25. 1. 2023 se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro 9. ročníky ZŠ, kterého se zúčastnily Jana Feldbabelová 

(8. B) a Petra Prknová (9. A). Obě si bravurně poradily se všemi čtyřmi obtížnými úlohami, na jejichž řešení a podrobný 

popis svých logických postupů měly 4 hodiny. Se ztrátou jediného bodu z 24 bodů se tak dělí o 2. místo a obě 

pravděpodobně postoupí do krajského kola. 

Obě děvčata jsou také zapojená do celoročních korespondenčních seminářů organizovaných Matematicko-fyzikální 

fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

Pikomat 

V matematickém PIKOMATu je po třech sériích úloh Jana na 1. místě celostátně nejen mezi osmáky, ale v rámci celé 

soutěže (6. – 9. ročníku), Petra na 28. místě z 84 celkově a na 16. místě mezi deváťáky. 

Ve fyzikálním Výfuku je Jana na 1. místě celkově a Petra na 21. místě mezi 9. ročníky. 

Domácí kolo Matematické olympiády pro 5. – 8. ročník stále probíhá, termín odevzdání úloh je 3. 3. 2023, zájemci se 

stále můžou zapojit (informace u vyučujících matematiky). 

  Gratulujeme!!!        Irina Feldbabelová 

 

 

Astronomická olympiáda 

Astronomická olympiáda je předmětovou soutěží z oboru astronomie, fyziky a příbuzných oborů, která je určena pro žáky 

základních a středních škol. 

Všichni naši účastníci letošního školního kola se stali úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola: 

Kategorie EF (8. – 9. ročník) 

1. Jana Feldbabelová, 8. B 

Kategorie GH (6. – 7. ročník) 

1. Jakub Neshyba, 7. B 

2. Alexandr Povolný, 7.  B 

3. Matěj Bouda, 7. B 

            Gratulujeme!!!  
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            Z naší tvorby 

Žáci 6. B  si v hodině literatury přečetli ukázku V Hádově království.  

Začínala větou „To je divné, nezdá se vám, že tu šlapeme ve vodě?“ Pokračovala tím, že se ocitli v podsvětí 

Hádova království, muž je převezl na loďce k Hádovi, který je přivítal s tím, že jejich osud jim řekne Mínos. 

Tím ukázka skončila. 

Žáci touto větou končili ve svém vymyšleném úvodu, který tvořili v hodině slohu. 

 
Začátek příběhu – V Hádově království 

 Konec prázdnin už se blíží a tři kamarádi Luky, Ondra a Bradlo se líně povalují na prosluněném trávníku a nevědí, co 

mají podniknout. „Nechcete si jít zakopat?“ zeptá se Bradlo. „Na to je moc horko,“ odpoví Luky. „Jdu si koupit zmrzlinu,“ 

prohlásí Ondra a líně se zvedne. „Půjdeme s tebou, stejně nemáme co dělat,“ ozvou se kluci. 

 „Tři malé vanilkové zmrzliny prosím,“ hlásí Ondra. „45 Kč,“ řekne pokladní, „a dobrou chuť.“ „Jednu maxi 

jahodovou,“ ozve se mrazivý hlas a všem čtyřem (včetně pokladní) přejede mráz po zádech. „ Ddvaccettt ppětt, pprrossímm,“ 

vykoktá pokladní. „Děkuji,“ ozve se znovu ten mrazivý hlas. „Jestli chcete, přijďte dnes o půlnoci k dračí jeskyni,“ řekne vysoká 

černá postava zahalená v černém hábitě. Už proto, že neměli co jiného dělat, se rozhodli, že tam půjdou. „Tak můžeme?“ zeptá 

se Luky.  „Můžeme,“ odpoví dvojhlasně kluci. „Vyrážíme,“ zavelí Luky.  

 V půlce cesty se ozve: „Au.“ Bradlo zakopl o kámen. Když dorazí k jeskyni, postava už na ně čeká. „Řiďte se podle 

šipek,“ řekne postava a bez dalšího vysvětlování je šoupne do jeskyně a nějakým způsobem (pro ně nepochopitelným) ji zavalí 

kamenem. „To je divné, nezdá se vám, že tu šlapeme ve vodě?“      ♡V♥ 

            

  

 

 

 Ondra se svými kamarády byli jednou večer o prázdninách dlouho venku. Koukali do mobilu a nedávali pozor na cestu. 

Byli v nějakém tmavém a děsivém lese. „Kde to jsme?“ zeptal se Ondrův vyplašený kamarád Luky. „To nevím, ale docela se 

bojím,“ řekl Ondrův kamarád Bradlo. „Hahaha, vy se bojíte, jo?“ vysmíval se jim Ondra. 

     „Kluci, co to je?“ Luky ukázal prstem a Ondra s Bradlem se otočili. „Jdeme se tam podívat, bude sranda, ne?“ řekl 

Ondra. Byla to jeskyně, ke které vedly šipky. „Hele, podívejte, jsou tu šipky!“ řekl Bradlo.  

      „Bacha!“ řekl vyplašeně Luky. „Au, to bolí!“ Ondru zasáhl kamínek do hlavy, který mířil od jeskyně. „Pojď, jdeme 

tam, zjistíme, kdo to byl!“ zařval Bradlo na Lukyho a Ondru. Vešli dovnitř do jeskyně. „To je divné, nezdá se vám, že tu šlapeme 

ve vodě?“ 

                                                                                                                                  Kristýna Anna Mrkvová 

              

           

  

 

 

 Mimozemšťan a bazén 

 Přistál jsem na Zemi u nějaké jámy plné kyseliny a byli tam oni – „neandrtálci“. Bylo to zvláštní. Na hlavu si navlékli 

kusy kůže, které byly barevné a bez chlupů, na oči si nasadili prazvláštní ochranné věci a vypadalo to, že přes ně vidí. Skočili 

do té kyseliny, ale místo toho, aby se rozpustili, plavali v ní a nic se jim nestalo. Podle mě zkouší odolnost proti kyselinám. 

Díky mimozemskému bohu, že jsem do té kyseliny neskočil taky. Asi bych se rozpustil a už bych se nikdy nedivil téhle planetě. 

           Jakub Vincour, 9. B 

              

           

  

 

 

Deváťáci se v hodině slohu zamýšleli nad tím, jak by nás viděli mimozemšťané, kdyby nás navštívili. 

Některé práce jsme uveřejnili v minulém čísle, dnes přinášíme ještě jeden příběh.  

Znáte pohádku o Červené karkulce? Tuto verzi od Jáchyma Tobolky z 5. B jste určitě ještě neslyšeli.  

  Byla jednou jedna Červená karkulka, která bydlela s maminkou na kraji lesa. Říkalo se jí červená, protože obaly na 

telefony měla červené. 

      Psalo se 30. 12. a Karkulce přišla SMS zpráva od babičky: „Ahoj, ty má rozmazlená Karkulko, nedonesla bys mi 

Jägermeistera z Kauflandu? Pokud ne, tak tě sežere vlk.“ 

      Karkulka za ten začátek zprávy babičce Jägermeistera z Kauflandu nekoupila, ale koupila jí Jägermeistera z Wishe a 

poslala jí ho přes PPL.  Babičce se to nelíbilo a poslala na Karkulku vlka. A tak zemřela Karkulka.  
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            Z naší tvorby 

V 9. A žáci tvořili portrét starými tiskátky písmen. 

 

Karolína Binderová 

Tereza Křenková 

Veronika Mátlová 

Petra Mrkvová 

Aneta Nápravníková 

Ondřej Nekula 

Petra Prknová 

tiskátka místo štětců 

Anna Růžičková 
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            Z naší tvorby 

Kašírování v 6. B  

 

V hodině výtvarné výchovy jsme s paní 

učitelkou Petrákovou vyráběli 

kašírovaného pavouka. Práce nás moc 

bavila a naši pavouci se nám opravdu 

povedli. Připravili jsme pro vás 

fotoreportáž, kdybyste si chtěli doma 

takovou osminohou příšerku vyrobit. 

 

Potřebovali jsme: 

noviny, pravítko, látku, 

misku, vodu, drátek, 

lepidlo Herkules, 

temperové barvy. 

 

 Popis pracovního postupu: 

 

Ný 1. Podle pravítka 

odtrhneme 

přibližně deset 

pěticentimetrových 

proužků novin. 

 

2. Proužky 

natrháme na 

čtverečky. 

3. Poté dáme 

čtverečky do 

misky s vodou a 

necháme 10 min. 

uležet. 

 

4. Vezmeme 

si noviny z 

misky do 

ruky. 

5. Noviny 

vyždímáme a 

vytvarujeme z nich 

šišatou kouli. 

6. Zakryjeme 

vrásky 

zbylými 

novinami. 

7. Poté 

zakryjeme 

hadrem a znovu 

vyždímáme. 

8. Měl by 

nám 

vzniknout 

takový tvar. 
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            Z naší tvorby 

8. Vodu  vylijeme přes SÍTKO.  

Potom to necháme 2 – 3 dny 

uschnout. 

9. Znovu si 

natrháme noviny 

na proužky. 

10. Namočíme 

znovu do vody a 

necháme 10 

minut uležet. 

11. Vezmeme si 

drátek a od půlky 

začneme noviny 

omotávat kolem 

drátku. 

12. Poté 

začneme 

omotávat na 

druhou stranu a 

necháme jednu 

hodinu 

uschnout. 

12. Na  uschlou 

šišatou kouli 

přiložíme nožičky, 

na to nakapeme 

lepidlo (Herkules) 

a přiložíme 

kousek novin. 

 

13. Kousek 

novin pořádně 

přitlačíme k 

nožičkám a 

necháme 

zaschnout. 

13. Ohneme 

nožičky tak, aby 

pavouk stál. 

14. Nakonec 

celého pavouka 

nabarvíme 

temperami. 
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            Z naší tvorby 

A výsledek….    

 

❦L a ♡V♥ 

Z VÝZDOBY NA I. STUPNI – TÉMA ZIMA 
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            Z naší tvorby 

Žáci 6. B četli v čítance článek s názvem Masopust a nechali se inspirovat masopustními maskami, které dvě 

hodiny  vyráběli a zároveň k nim vymýšleli krátké básničky. 

 Nejhezčí z nich uveřejňujeme zároveň s fotografií „zamaskovaných šesťáků.“ 

Já jsem maska veverky,                 

ráda šiju utěrky.                               

Když utěrku ušiju,  

z potoka se napiju.                          

Oříšky mám strašně ráda, 

chci tě mít za kamaráda. 

Dáme si jich plnou hrst, 

neušpiň si svoji srst. 

Barbora Leitkepová 

 

Kdo je tento drobný savec? 

Hlodá, není však hlodavec. 

Řezáky má čtyři – dva vpředu a dva vzadu. 

Jeho milované mrkve by sněd hromadu. 

I salát je dobrý na vlákninu, 

po něm si zaleze pod peřinu. 

V pelíšku si leží jako cvalík, 

není to zajíc, je to králík. 

Vendula Nekulová 

 

 

 

Dneska večer v devět, 

navštívil mě medvěd, 

donesl mi svačinku, 

moc dobrou palačinku. 

Pak jsme se vydali na výlet, 

u sousedů ochutnat včelí med. 

Byla to velká dobrota, 

od sousedů velká ochota. 

Mário Šarišský 

 

 

Jsem velký a huňatý, 

ale tělo mám chlupatý, 

když se blíží zimní čas 

v jeskyni ke spánku uléhám zas. 

Patrik Vrchota 

 

 

Já mám masku králíka, 

který mi rád utíká. 

Utíká mi do sena, 

to je jeho odměna. 

Sophie Šplíchalová 

 

 

Všechny jsem přežila 

do hrobu všem pomohla. 

Koho se dotknu, 

toho život utnu. 

Všude kolem přebývám, 

z umírání radost mám. 

Matyáš Dvořák 
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Zelená je tráva 

a taky já – žába. 

Jestli chci být svá, 

musím říci kvá. 

Barbora Křenková 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            Pro zábavu 

KRYSTALY 

Fluorid 

Fluorit je obdařený silnou ochrannou mocí, zejména na duševní úrovni. Má blahodárné 

účinky na psychiku a pomáhá s koncentrací a klidem. Napomáhá při meditaci a uklidnění 

mysli. Odhaluje pravdu a zvyšuje sebedůvěru a potenciál. Nejvíce se hodí ke znamením Ryb, 

Vodnářů, Kozorohů a Blíženců. 

 

Apatit 

Apatit doplňuje energii a podporuje v nás otevřenost. Potlačuje lhostejnost, nepřátelství a 

odstraňuje negativní vlivy. Zmírňuje hněv smutek i podrážděnost. Povzbuzuje kreativnost a 

intelekt. Podporuje komunikaci s ostatními lidmi a hojí citové nevyrovnanosti. Hodí se ke 

znamením Blíženců a Vah. 

 

Jadeit 

Jadeit je kamenem lásky, radosti, prosperity a moudrosti. Je symbolem klidu a míru. 

Podporuje empatii a usnadňuje komunikaci s cizími lidmi. Uklidňuje mysl a napomáhá nám 

realizovat naše nápady. Také podporuje sebedůvěru, samostatnost a soběstačnost. Skvěle se 

hodí k Rybám, Beranům a Býkům. 

 

Olivín 

Olivín je kamenem štěstí, lásky a peněz. Zvyšuje porozumění a potlačuje hněv i zlost. Pomůže 

přijmout zodpovědnost za vlastní činy a přiznat chybu. Zlepšuje spánek a potlačuje žárlivost. 

Spousta lidí užije olivín zejména k vlastnímu seberozvoji. Hodí se ke znamením Panny, Ryb 

a  Kozoroha. 

 

Hematit 

Hematit zvaný také jako kámen krve je kamenem uzemnění, ochrany a rovnováhy. Je to velmi 

účinný a ochranný kámen. Uvádí tělo do rovnováhy a zvyšuje soustředění. Ochraňuje zdraví 

a zahání úzkosti a nespavost. Zlepšuje paměť a rozvíjí naší osobnost. Nejvíce se hodí ke 

Štírům a Beranům. 

 

Záhněda 

Záhněda je kamenem stability, vyrovnanosti a rozhodnosti. Napomáhá nám překonávat stres 

a deprese. Dokáže potlačit noční můry a pomáhá nám se správně rozhodnout. Uklidňuje mysl 

a přináší nám úlevu od strachu. Nejvíce ho ocení znamení Kozoroha, Býka a Střelce. 

         Hanka  
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            Pro zábavu 

ZIMNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU 

 

Střelec (23. listopadu – 21. prosince) 
Střelec je ohnivé znamení. Život Střelců bývá hodně dobrodružný. Jsou společenští, 

upovídaní a někdy až moc upřímní. Svoboda je pro ně v životě velice důležitá. Střelci 

bývají netrpěliví a často nedomýšlí, jaké následky může mít jejich chování. Většina 

Střelců je také dost výbušná. Nemají ve zvyku soudit věci podle obalu a vždy chtějí 

znát pravdu. 

 

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) 
Kozorozi jsou cílevědomí, spolehliví a touží po uznání. Nevěří jen tak někomu, a 

proto mají jen pár blízkých přátel. Rádi pomáhají ostatním, ale nesnáší, když se 

jim někdo míchá do jejich věcí. Kozorozi jsou pracovití, ale také dost netrpěliví. 

Jsou to velcí perfekcionisté a kriticky hodnotí sebe i ostatní. 

 

Vodnář (21. ledna – 20. února) 
Vodnáři jsou empatičtí snílci, kteří milují přírodu a chtějí se posouvat ve svých 

cílech. Pokud mohou, vyhýbají se problémům a konfliktům. Jsou laskaví, obětaví a 

tolerantní. Často bývají oblíbení ve společnosti a mají hodně přátel. Nevydrží na 

jednom místě. Mají neustálou potřebu poznávat nové věci, místa a lidi. 

         
        Hanka  
 

   

 
 

HOROSKOP NA ÚNOR 2022 

 Kozoroh 
Únor bude pro Kozorohy měsícem, 
kdy se projeví jejich výborné 

komunikační schopnosti a empatie. 

Mnoho lidí si k nim bude chodit pro 

rady. V únoru pocítí Kozorozi 

potřebu si odpočinout od 

každodenního shonu. Rozhodně by 
měli ostatním pomáhat, ale měli by 
u toho myslet také na sebe. 
 

 

 

Ryby 
Ryby jsou většinou hodně skromné 
a citlivé znamení. Měsíc únor se pro 
ně ponese spíše v klidnějším duchu. 
Ryby by si také v tomto měsíci měly 
dát pozor na své zdraví a měly by se 

více zaměřit na dostatečný 

odpočinek, aby do nového roku 

vkročily pořádně odpočaté. 
 

Vodnář 

Únor bude pro Vodnáře oduševnělý 
a romantický měsíc se smyslem pro 
experimentování. Zesílí se jim 

jejich city a tím pádem budou 

prožívat každou chvilku svého 

života mnohem silněji. 
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Beran 

Únor probudí v Beranech schopnost 
vcítit se do ostatních, a díky tomu se 
mohou spřátelit s lidmi, se kterými si 

předtím třeba moc nesedli. Díky větší 

komunikaci s ostatními lidmi 
naberou spoustu různých zkušeností, 
které by se jim mohly hodit do života. 
 

Býk 

Býk je hodně silné, až někdy 

tvrdohlavé znamení. Jejich únor se 

ponese spíše v pracovním duchu. 

Jejich motivace pracovat se 

mnohonásobně znásobí, a díky tomu 

se pro ně v tomto období stane práce 

hlavní náplní jejich života. 
 

 

Blíženci 

Únor bude pro Blížence spíše 

náročnějším obdobím. V práci nebo 

škole si toho na sebe naloží až moc, a 

můžou z toho být pak trošku ve 

stresu, protože se budou bát, že 

nezvládnou všechno udělat. 
 

Rak 

Lidé narození ve znamení Raka 

mívají většinou emocionální, ale 

zodpovědný charakter. V únoru by se 

Raci měli vyhnout aktivitám, které 

jim nepřináší žádné potěšení, a radši 

by měli dát přednost těm, které je baví 

a za kterými vidí nějaký smysl. 
 

Lev 

V únoru budou Lvi velmi kreativní, 

ale zároveň introvertnější. Budou mít 

spoustu nápadů, které budou chtít 

realizovat. Musí ale počítat s tím, že 

možná budou muset něco obětovat. 
 

Panna 

O budoucnosti budou mít Panny asi 

trochu jinou představu než lidé z 

jejich okolí. Nenechte se jimi, ale 

zmanipulovat a běžte si za svými sny. 
 

Váhy 

Váhy budou v únoru plné sympatie a 

harmonie. Právě proto je ideální čas 

na to rozšířit si svůj okruh přátel. 
 

 

 

Štír 

V únoru bude silnou stránkou Štírů jejich schopnost komunikace a 

vyjednávání. Toho budou moct využít hlavně v práci, a díky tomu mohou 

dosáhnout malých i nemalých úspěchů. Měli by si dát ale pozor, aby jim 

nějaké ty úspěchy nestouply do hlavy. 

 

Střelec 

Střelec je velmi cílevědomé a energické znamení. Střelci mohou v únoru 

získat mnoho nových přátel, kteří se jim pak mohou hodit jak v pracovním, 

tak v osobním životě. 
       Hanka

  

 

 Zdroje: 

Horoskop 

https://www.astrohoroskop.cz/unor 

Charakteristika znamení 

https://www.novinky.cz/sekce/znameni-

zverokruhu-339 

Obrázky  

https://www.zlate-mince.cz/znameni-

zverokruhu 

Krystaly 

https://www.svetmineralu.cz/ 

https://milujemekameny.cz/ 

Květomluva, též nazývaná jako floriografie, má svůj původ v Orientu. Význam a vlastnosti tehdejší lidé přisuzovali 

rostlinám podle tvaru květu, barvy a vůně. Kolovaly o nich dokonce báje a pověsti. Jazyk květin se používal už ve 

starověkém Egyptě, v romantismu se pomocí květomluvy vyznávaly city a používal ji snad každý. Stačilo jen podat květinu 

a druhý hned věděl, co mu chcete říci. Každá květina je jedinečná a nese vlastní řeč, pomůže vyjádřit to, co z nějakého 

důvodu nechcete říct nahlas. Floriografie se přenášela napříč kulturami. V roce 1600 se objevila v Konstantinopoli a 

pronikla do východní kultury. Nejvíce se propagovala ve Francii, kde byla také napsána kniha s názvem – Řeč květin. 

Většina rostlin vyznává náklonnost, lásku, štěstí… avšak tzv. rostlinné darebačky nemají dobré úmysly, některé vyslovují 

nenávist, zlobu, a dokonce i smrt. 

             an:) 

KVĚTOMLUVA – ŘEČ ROSTLIN 
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ROZKVETLÉ KRÁSY 

ZIMY 

 

Brambořík perský 
Brambořík perský neboli Cyclamen persicum je velice oblíbená rostlina, která kvete na Vánoce. 

Počátky jejího pěstování sahají až do 17. století. Se šlechtěním se začalo v nejvyspělejších zemích 

Evropy, a to ve Francii a Anglii. Své české jméno si brambořík získal díky svým  velkým hlízám. 

V přírodě ho můžete potkat v lesích Středozemí – převážně na východě. Zajímavé na bramboříku 

je, že je mrazuvzdorný a nesmí na něj dopadat přímé slunce. 

V květomluvě (květomluvou mladí vyjadřovali své pocity nápadnicím) znamená: Končím. 

Čemeřice černá 
Tato květina je další neobyčejnou průkopnicí zimy. Čemeřice černá, lidově nazývaná sněhová 

královna, vánoční nebo Kristova růže, pochází z Balkánu a východních Alp. Kvete jasně zjara, 

a tak nejsou s jejím přirychlováním žádné problémy. Proto má varietu praecox, což znamená 

časný. U některých případů vykvetla dokonce na podzim. Doma ji můžeme pěstovat na zahrádce 

i v pokoji.  

V květomluvě čemeřice říká tuhle romantickou větu: Nikdy se nevzdám lásky k tobě.  

Latinsky by se řekla Helleborus niger. 

Kamélie 
Kamélie je velice neobvyklá rostlina, kterou jste tady v Česku dosud také neznali. Latinsky 

Camellia japonica pochází z Asie, kde patří mezi nejoblíbenější – označuje se jako klenot mezi 

pokojovými rostlinami. První semena k nám dovezli v roce 1739 Angličané, ale prvenství se 

připisuje cestovateli po Orientu, Brňákovi Jiřímu Josefu Kamellovi. To muselo být velice 

náročné, protože cestovatelé neměli přepychové podmínky. Kamélie jsou nejčastěji růžové – 

novodobý kultitvar, ale v minulosti převládaly červené a bílé květy.  

Tato květinka obecně znamená: Přeji hodně štěstí. 

Barvínek menší 
Tato půdokryvná rostlina roste ve světlých lesích od nížin po podhůří. Najdeme ji spíše 

v teplejších oblastech, ale můžeme ji pěstovat i na zahradě. Je původem z Evropy z čeledi 

Apocynaceae z rodu Vinca. V minulosti byla nazývána brčál. Barvínek je dlouhodobá trvalka a 

pomocí šlahounů se rozrůstá. Má lesklé stálezelené listy a velmi zajímavý zatočený květ.  

V květomluvě znamená: Stále se jen krášlíš, naše láska však uvadá. 

          an:) 
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ZAJÍMAVOSTI O VESMÍRU 

 

 Kdyby se Země točila kolem své osy v opačném směru, rok by byl o 2 dny delší. 

 Když se podíváme na nejvzdálenější viditelnou hvězdu, díváme se na obraz, který se stal před 4 miliardami let. 

 Den na Marsu trvá 24 hodin a 37 minut, jeho rok trvá 687 dní. 

 Nejteplejší planetou naší sluneční soustavy není Merkur, ale Venuše s průměrnou povrchovou teplotou 462°C. 

 Ve vzdálenosti 33 světelných let od Země se nachází exoplaneta tvořena hořícím ledem. 

 Jupiter je nejrychleji se otáčející planetou, jeho otočení mu trvá méně než 10 hodin, oběh kolem Slunce mu ale trvá 

12 let. 

 Okolo Uranu obíhá nejméně 27 měsíců. 

 Kdybyste do lžičky nalili hmotu z neutronové hvězdy, její hmotnost by byla přes 100 milionů tun. 

 Denně spadne na Zemi asi 10 000 tun vesmírného prachu a 200 000 meteoritů. 

 Každý den vznikne 275 milionů nových hvězd.       Tánuš 

 

ZAJÍMAVOSTI ZE ZVÍŘECÍ ŘÍŠE V ZIMĚ 

 
Je tu zima a hodně lidí by se určitě rádo vidělo s čajem a knížkou zakončenou nekonečným šlofíkem... Ale co se děje 

venku? Třeba na Antarktidě? Jak si zařídí své pohodlí zvířata? Co všechno víme o největších zimních spáčích nebo 

arktických housenkách? Do dnešního čísla jsem pro vás připravila zajímavosti na toto téma. 

 Polární liška mění svou barvu srsti z šedobílé na zářivě bílou. 

 Medvědovi se při zimním spánku zpomalí srdeční tep na 8 tepů za minutu (z původních 40 a víc) a dokáže vydržet 

až 100 dní bez jídla. 

 Některé arktické housenky zimují ve zmrzlé vodě chráněné speciální krví s nemrznoucími vlastnostmi, jejich sbírání 

sil může trvat až 14 let, čímž jsou známy jako nejstarší housenky na světě. 

 Existuje žabka, která na zimu zcela zmrzne, a i přes stále tlukoucí srdce jí přestane téct krev a oči jí zbělají kvůli 

zmraženým čočkám. 

 Když se čmelák v zimě chystá k letu, pravidelně se protahuje a provádí zahřívací a silová cvičení. 

 Některé veverky si dělají zásoby hub, které zavěšují na suché stromy jako lepší ochranu proti infekcím, hmyzu a 

bakteriím. 

A něco ze světa rostlin... 

 Čínský slivkový květ kvete v zimě. Jedná se o národní rostlinu Čínské republiky a je symbolem naděje a vytrvalosti. 

            Tánuš 

 

Neutronová hvězda 

- 27 -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Pro zábavu 

PRANOSTIKY A 

PŘÍSLOVÍ  

 

 

 

HÁDANKY 

 

Když pluh zemi ryje, zima ještě žije. 

Teplá zima neduhama oplývá. 

Když zimní chlad, tu každý mlád. 

Mrzlo, až praštělo. 

Mrzne, až hřebíky na střechách praskají. 

Zima, až šindele praskají. 

    ❦L a ♡V♥  

 

Bez barev a bez palety na zdech kreslí bílé květy jeden 

známý malíř, nechce za to ani halíř.  Co je to? 

Stojí, stojí hrdina, chlubně břicho vypíná. Přijde-li však na 

něj slunce, roztaje jak zmrzlina.  Co je to? 

Co roste v zimě směrem dolů?   

Lehká jako peříčko nemá ráda teplíčko. Tančí něžně, snad i 

lehce, roztát v kapku vody nechce. Potká-li své sestřičky, 

svět je bílý celičký. Co je to? 

          ❦L a ♡V♥   

Správné odpovědi najdete na straně 30.         

PAMÁTKA Z TITULKY 

 

Asi každý z vás zná zámek v Polici. Častokrát nás tam rodiče berou na výlet. Obzvláště v létě si můžeme vychutnat pěknou 

atmosféru v parčíku nebo se můžeme pokochat krásným výhledem z věže či jít na prohlídku celého zámku. Společně se 

podíváme na historii této nádherné stavby. 

První zmínka o polickém zámku sahá až do roku 1371. V písemném prameni jsme se mohli dozvědět o tvrzi (opevněné sídlo 

drobného šlechtice), kterou vlastnil Smil z Police. Stavba byla třikrát přeprodána Janu z Kostník a Adamu z Bačkovic, až se 

dostala do vlastnictví Jana Tavíkovského, který ji přestavěl na renesanční zámek s rysy pozdní gotiky. V tu dobu také vznikl 

kolem zámku park. V 18. století upravili Berchtoldové interiér do barokního stylu. Opět se měnili vlastníci. V roce 1821 zámek 

odkoupil August Segur, roku1860 ho vlastnilo město Znojmo, posléze zámek získal v roce 1872 Maxmilián Springer, v roce1885 

Leopold Šternberk a posledními soukromými majiteli byli Wraždové z Kunvaldu. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a 

využíván jako průmyslový objekt, například pro zpracování kůží. V roce 1996 zámek získala obec Police, která jej 

zrekonstruovala a roku 2005 zpřístupnila veřejnosti. Dnes se v objektu nachází i muzeum RAF (Royal Air Force – britské 

Královské  letectvo), muzeum historických motorek a muzeum Waldemara Matušky. 

             Jana ღ 
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PRO DOBROU NÁLADU 
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PRO DOBROU NÁLADU 

 

Hádanky – řešení  

1. mráz, 2. sněhulák 

3. rampouch, 4. vločka 

 

Obálku navrhla a graficky zpracovala Nela Fedrová. 

Kreslené vtipy pro vás připravila Anna Nekulová. 
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Nela Fedrová 

Jana Feldbabelová 

Viktorie Ferdanová 

Hana Kósová 

Lucie Kühtreiberová 

Anna Nekulová 

Taťána Průšová 


