


 Drazí a milí čtenáři, 

také vnímáte tu ohromnou sílu přírody? Všechny ty nové změny a nový

život, zelení čišící lesy a louky, zrod nových a jasných dnů, vycházející

slunce dopadající svými paprsky na vše živé a zářivé na naší planetě? Jen si

to v duchu představte.     

....    

Nádhera že? A teď si představte že to všechno se v tomto čísle budeme

pokoušet nacpat na naše stránky! Už se těšíte? 

Tak Vám ještě prozradím, že tentokrát se podíváme za vskutku

podivuhodnou vakoveverkou létavou, navštívíme krajinu lehkého sci-fi-

fantasy příběhu s lehkým hobitovským nádechem, přivítáme novou rubriku

Příroda je pecka! a podíváme se do zákulisí školního Dne Země.

Samozřejmě na Vás čekají také Váš oblíbený zábavný koutek a moc a moc

úžasných článků od našich ještě úžasnějších (a to už je co říci) kamarádů a

kolegů. 

Díky moc, naše drahé tvůrčí osůbky a díky moc Vám všem drazí čtenáři.

Přejeme Vám  květy a ranní vláhou provoněné, zelenavé a svěží jaro.

Vaše 
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ÚVODNÍ SLOVO
 

 

 



KNIŽNÍ RECENZE
 

 

 

 
Více času na čtení Vám bohužel nezajistíme. 

Doporučíme Vám ale knihy, které za to stojí.

 

 Sedmnáctiletý Holden Caulfield, nacházející se nyní v sanatoriu, nám
vypráví příběh 3 dnů od odpuštění školy po jeho návrat domů. Ze školy byl
vyhozen a chtěl si udělat pár dní volna, než přijde jeho rodičům oznámení o
jeho vyhození. Ze školy odešel dříve a první noc strávil v hotelu. Další noci
trávil různě, poslední u svého bývalého profesora. V ulicích New Yorku si

hledá zábavu, jezdí taxíky a přemýšlí komu by zavolal. Setkává se s mnoha
různými lidmi - prostitutkou, jejím šéfem, taxikáři, jeptiškami, jde na

rande se svou nejlepší kamarádkou Sally. Během celého příběhu vzpomíná
na minulé školy‚ zážitky a kamarády. Kniha je o jeho problematickém
dospívání, ale taky pozoruje jeho narcistické a traumatem ovlivněné

chování, se kterým se ale i tak někteří čtenáři mohou ztotožnit.

Kdo chytá v žitě

Deník Dory Grayové  

(Vojta M., 7.třída)

(Vojta M., 7.třída)

Hanky rodiče se rozhodli, že se odstěhují na venkov, ale její svět nečekaně nabere
docela jiný směr. Hanka nový dům na venkově nesnáší do té doby dokud jednou

na půdě nenajde tajemný starý deník - deník Dory Grayové. Co se s jeho autorkou
a její židovskou kamarádkou stalo? Hanka se to rozhodne zjistit stůj co stůj. Takto
začíná dobrodružství po stopách minulosti, která by se už nikdy neměla opakovat.
Kniha má nyní jedno oficiální pokračování a druhé je na cestě. Všechny ilustrace

kreslila výborná ilustrátorka Tereza Janáková.



 

 

 
 

 

TIPY NA HRY A FILMY
Když se Vám nechce ven...

 

 

Nudíš se v běžném životě? Zahraj si Ark! Ark je videohra o přežití na
ostrově, na které jsou dinosauři. Ve hře můžete postupovat do různých
levelů, za každý level dostanete výzkumné body, díky kterým si můžete
vyzkoumat třeba sedlo. Také můžete těžit suroviny, zkoumat okolí nebo

třeba stavit domy. Na Velikonoce ve hře byla velikonoční událost, kdy byli
dinosauři různobarevní. Hra má různá rozšíření. Je třeba i sněžný Ark nebo

Ark s věcmi z budoucnosti. 
ARK JE ZÁBAVNÁ HRA, KTEROU DOPORUČUJI.

ARK

(Niki T., 5.B)

Grandhotel Budapešť 
Příběh se točí kolem eskapád Pana Gustava – šéfa hotelových zaměstnanců – a jeho

pravé ruky, pikolíka . Jejich osudy jsou rámované vyprávěním stárnoucího
vzpomínajícího na čas, který před mnoha lety strávil v Grandhotelu Budapešť a na
rozhovor se, který už byl tou dobou majitelem hotelu. Vyprávění tak skáče v čase

dopředu a dozadu, z místa na místo v divokém stylu typickém pro Andersonův
rukopis. S každou změnou prostředí a doby se mění i estetika výpravy, kulis a

kostýmů, což se snad nejvíc projevuje na proměňující se podobě samotné budovy
hotelu – od secesní podoby, přes stylizaci evokující nacistické Německo k

normalizačním prohřeškům proti dobrému vkusu. Pan Gustav na začátku filmu zdědí
od jeho věrné kamarádky obraz "chlapec s jablkem". Rodina jeho přítelkyně však
není tak nadšená. Pan Gustav a jeho společník Zero musí obraz ukrást a utéct z
Grandhotelu Budapešť. Tím se spouští divoký slet událostí, který v jednu chvíli

postaví Pana Gustava i do vězení. Film skáče z detektivky do grotesky do komedie
atd. Film bych rozhodně doporučil.

 
 (Vojta M., 7.třída)



Ospalá díra
Mladý a velice vynalézavý detektiv Ichabod Crane je svými nadřízenými vyslán do

tajemné vesnice jménem Ospalá díra. Jeho úkolem je vyřešit několik podivných vražd,
které se zde poslední dobou odehrály. Podivné jsou kvůli tomu, že každá oběť byla

nalezena bez hlavy. Obyvatelé vesnice tvrdí, že vrahem není nikdo jiný než samotný
bezhlavý jezdec, který povstává ze svého hrobu a seká hlavy do té doby, než mu bude

navrácena ta jeho. I když Crane těmto strašidelným báchorkám nechce věřit a
zamilovává se do půvabné dcery zdejšího farmáře, zaplétá se do velice nebezpečného

případu, ve kterém figurují nejenom místní přízraky.
 

Tou nejhlavnější věcí, proč je Ospalá díra tak výborná, je její režisér Tim Burton (mj.
Střihoruký Edward, Batman, remake Planety opic). Žádný jiný filmař nedokáže snímku
vdechnout tak kouzelně ponurou atmosféru jako on! Stačí jenom vidět záběr na nějaký

temný dům, hřbitov, neuvěřitelně ponurou lesní krajinu nebo na skvostný Strom
mrtvých (hrob bezhlavého jezdce a brána do pekla). Je to všechno nádhera a už právě u
takovýchto záběrů lze poznat, co je velkou Burtonovou láskou. Celý příběh se vším všudy

je totiž kopií literárního díla spisovatele Washingtona Inrvinga The Legend of Sleepy
Hollow (Legenda o Ospalé díře). Burtonova Ospalá díra není jediným filmovým

zpracováním této předlohy. Existují desítky jiných filmových i televizních snímků,
vyprávějících o této legendě, ale ten jeho je z nich určitě nejlepší. Obávaný jezdec zde

nepůsobí jako trapný strašák bez hlavy (jako v těch ostatních filmech), nýbrž je naopak
velice strašidelný a hlavně realistický.

 
(Vojta M., 7.třída)

Subway Surfers je mobilní hra, kterou lze hrát i bez připojení k Wi-Fi.
Cílem hry je utéct před policistou, který vás nachytal, jak sprejujte na

vlaky. Hráči si můžou odemykat nové postavy. Jak je zvykem, i v této hře
jsou různé tematické události. Například byla velikonoční událost, ve

které jste mohli získat velikonočního
zajíčka. 

Tato hra je velmi zábavná a zažene nudu třeba při čekání na autobus.

Subway Surfers

(Valča T., 5.B)



Vakoveverka létavá je malý tvor obývající lesy tropické Austrálie. Vakoveverky

jsou noční tvorové a žijí ve skupinách, které se skládají z rodičovského páru 

a jejich potomků.    

 

CHOV

Vakoveverky jsou časově náročné a podmínky chovu nejsou lehké. Vakoveverky

jsou společenská zvířata a nesmí se chovat jednotlivě. Jedinci bez dostatku pohybu

a kamarádských kontaktů mohou být útoční. Hodně agresivní mohou být v období

rozmnožování, kdy brání hnízdo a mláďata. V průběhu ochočování by s nimi měl

chovatel strávit alespoň 2 hodiny za den.

                     

CO ŽERE?

Vakoveverky jsou všežravé a složení jejich potravy se mění podle ročních období a

dostupnosti potravy. Živí se především nektarem z rostlin a mízou stromů, k

jejímu získávání mají speciálně upravené zuby, kterými rozkousají kůru stromů.

Také nepohrdnou hmyzem a malými obratlovci, jako jsou ptáčata a snědí i ptačí

vejce. 

 

                                                                 

 

 PŘÍRODOVĚDNÝ
KOUTEK
podivuhodná zvířata

 

 
Vakoveverka

(Anička R., 5.B)



Drazí člobrdíci, drahé člobrdinky, příroda je vážně pecka, ať už se Vám to líbí

nebo ne (a i s ohledem na veškerou demokracii, je to prostě vážně tak:) ) tahle

rubrika je tu od toho, aby Vám ukázala jak je příroda neskutečná a ohromná.

Možná že Vám i občas spadne brada z toho co všechno dokáže … 

 

OCHRANA PŘED ZIMOU A JARNÍ ŽIVOT

 
Taky tak milujete zimní večery u krbu nebo televize a pak to skvostné slunění na

jaře? Tak teď si dovolím Vám to trošku zkazit, neboť zatímco mi si užíváme v

pohodlí svých vyhřátých „brlohů", „žvížátka" a „kytičky", které vždycky tak na

jaře tak opěvujeme si hezky v klídečku bojují o přežití. Spousta z nich to prostě

nezvládne a zima je pro ně tou poslední, díkybohu však existují všemožné způsoby

jak zimu přežít a dočkat se jara 

 

JAK TO TY KYTKY VLASTNĚ ZVLÁDNOU?!
 

Možná jste o tom nikdy neuvažovali, ale i květiny a jiné rostliny v zimě bojují o

život, a to dost intenzivně. Jedním ze způsobů je například přečkání zimy v podobě

semen, tuto schopnost však nemají všechny rostliny a tak musí bojovat proti

chladu jinak ... U rostlin v zimě dochází k otužování (ano, je to tak) a u některých

k vytváření drobných chloupků- trichomů, které například vidíte na konikleci na

další straně. Vážně zajímavé je například způsob načasování rostlin o kterém

dumá nejeden člověk. U určitých druhů rostlin funguje pravidlo že dokud na jaře

nezmrznou, nezačnou klíčit a růst, proto se některé obilí musí sázet už na podzim

a ne až po jarních mrazících. Vlastně to funguje jako takový „budík" pro rostliny. 

 

PŘÍRODA JE PECKA! 
Ať chcete nebo ne :)

 

 



Myslím tím naše oblíbené chlupáčky, ale i broučky, červíky a třeba ještěrky nebo

taky žabky a ryby, u nich to totiž také není jednoznačné, jsou totiž živočichové,

kteří jsou tak zahřátí jako je jejich okolí, souhrnně se těmto živočichům říká

studenokrevní a patří mezi ně ryby, plazi, obojživelníci a bezobratlí, no a kvůli

mínusovým teplotám jim často hrozí zmrznutí. Někteří z nich však dokonce

zamrzají dobrovolně, například naši skokani se vylučováním zbaví všech malých

částiček v těle které by mohly zamrznout uvnitř těla (což je naprosto nežádoucí!!!)

a prostě čeká až se obalí ledem, to že mu led neublíží mají na starosti různé

chemické látky, které se tvoří v jeho těle. O těch látkách snad možná jindy, ale

pokud Vás zamrzání žab zaujalo zkuste mrknout na seznam odkazů na další straně

a najděte si něco z vypsaných videí a článků, protože Vám slibuji že až si pustíte

video se zamrzající žábou doslova Vám spadne čelist. Pak jsou tu i tací, kteří se

buď zahrabou hluboko pod zem, schovají se u dna různých vodních ploch, či

odmigrují do teplejších krajin tj. odcestují někam kde nemrzne. U tohoto bodu se

Vám asi vybaví typický výjev odletu vlaštovek, ale pozor i někteří motýli (dokonce

i babočky) migrují tisíce kilometrů na jih! 

Další skupinou živočichů jsou teplokrevní živočichové-ptáci a savci (mezi nimi i

člověk), ti se chrání většinou změny srsti na hustší vytvářením zásob tuku,

neaktivním stavem- torpor či hibernace (více viz. níže) či již zmíněnou migrací.

Tohle se víceméně učí už od první třídy, ale teď konečně přijdou slibované pecky.

Rozdíl mezi torporem a hibernací spočívá v jejich průběhu- torpor je kratší a může

trvat klidně jen jednu noc a nemusí být vždy jen ochranou před chladem. Torpor

využívají dokonce i kolibříci. Hibernace je o něco výraznější, trvá mnohem déle a

co je to nejzajímavější, například u veverek může tělesná teplota klesnout až na –2

stupně celsia! 

 

STRÁNKY, KTERÉ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT:

 
Ekolist.cz- články Naše příroda, Časopis Vesmír, Biologická olympiáda- aktuální

studijní text kategorie C a D- Jak přežít zimu,  

videa: Frozen frog, Ornitolog na drátě, Ptáci v zimě -birdlife 

 

 

 

 
A CO TI OSTATNÍ ? 



NA OBRÁZCÍCH: KONIKLEC,
MONARCHA STĚHOVAVÝ,
OREL MOŘSKÝ, SKOKAN 

(Bára Herch., 7.třída)



TIPY NA VÝLETY
Kam se vydat, když je venku hezky.

 

 

 Vyrazte na výlet v okolí Vašeho domu! Vlakem nebo autobusem se dostanete do
Libochovan, odkud procházka začíná. Od vlakové zastávky jdeme po žluté na jih až
k přístřešku Na Skalce. Pokračujeme dál, po 100 metrech odbočíme na neznačenou

cestu doleva. A pokračujeme po cestě, zhruba po 250 metrech uvidíme skálu
MRAVENEC (Dráp), když si vychutnáme výhled na krásnou přírodu ze skály

vrátíme se zpět na žlutou. Až dojdeme k loukám od Mravence je to zhruba 1 km a
100 m sejdeme trochu dolů na rozcestí, tam se půjdeme podívat na Tři kříže, od
kterých se můžeme pokochat výhledem na Milešovku, Říp a Portu Bohemicu. Pak

sejdeme dolů na cyklostezku, kde jdeme doleva. Pokračujeme proti proudu Labe až
do Velkých Žernosek k občerstvení U Přívozu, před kterým odbočíme opět doleva,

až dojdeme k silnici a půjdeme vpravo až na náves. Zde nám končí krátký výlet
kolem 4 kilometrů!

(Verča G., 5.B)



ODPOSLECHNUTO VE ŠKOLE
Den Země

 

 

Žáci 7. třídy
Sedmáci ocenili především ochutnávku

Fair trade čokolád. Nepohrdli ani
stanovištěm, na kterém si mohli z plna

hrdla zazpívat. Úspěch sklidil i boj o
deštné pralesy v podobě židličkované.

 
 

Žáci 5. tříd
 U páťáků se o první místo dělí hned dvě

stanoviště - židličkovaná, čili boj o
deštné pralesy a ostrovy, neboli hra

rozšiřující povědomí o zvyšování vodních
hladin. Dalším oblíbeným stanovištěm

byla ochutnávka čokolád se značkou Fair
trade. 

 
 

Žáci 2. třídy
Druháčkům se nejvíce líbilo na zdánlivě
odpočinkovém jógovém stanovišti. Zde
se naučili základy jógy a vyzkoušeli si

Pozdrav slunci, který není tak
jednoduchý, jak se zdá!

 

Víte, kdo má svátek 22. dubna? Přece naše matička Země! (A také Evženie, ale ta
nás momentálně nezajímá. Promiň, Evžo.) V pátek 22. dubna proběhl na naší škole

projektový den zaměřený na ochranu životního prostředí. Týmy chodily po
stanovištích, plnily různé úkoly a dozvěděly se spoustu nového.



 

 

další fotografie



Bylo nádherné jarní ráno ve Drakově. Všichni už dávno pracovali. Krmili
dobytek, orali políčka a tak dál. Najednou se ale z jednoho domku ozvalo:
„Jacku, Jacku! Už jsi měl dávno krmit prasata. “Malý klučina sedící pod
jabloní se pomalu rozkoukal, promnul si mastné vlasy, zakroutil velkými

chodidly a vyskočil. Natrhal tedy nějaká jablka. Vyryl pár mrkví, rozdrtil je a
hodil prasatům. Když je nakrmil, začal s přípravami na cestu. Jel totiž na
velký trh, protože byl z farmářské rodiny. Jeho táta Vinton farmařil už

odmala. Maminka Lilie je paní domu. Starší bratr Rulfa je hodně pracovitý a
sestra Fialka už tři roky studuje v Enfildu magii. Tahle rodina není jen tak

obyčejná. Je to farmářská rodina hobitů.
Když Jack vše připravil, vydal se na cestu. Vyrazil i s Rulfou, který za vesnicí

ve voze usnul, proto jel Jack dál v tichosti. Vůz drncal po kamenité cestě
černým lesem a pomalu vjel do héfaislandského horského údolí.

V okamžiku, kdy už padaly Jackovi oči únavou, se něco zatřpytilo pod staletým
starým dubem, kolem kterého zrovna projížděli. „Prrrr!“ Vylezl opatrně z
vozu, přihrbeně nakukuje a opatrně se přibližuje k záhadnému předmětu.

Zůstane v údivu ze svého objevu. „Vejce?“ Před Jackem leží velké, šupinaté,
stříbrné vejce, které ho svou září bodá do očí tak, že je musí přimhouřit.

Nenápadně se rozhlédne, jestli někdo nejde. Pomalu vejce zvedne a potěžká.
Schová ho do své brašny, kterou má přes rameno. Vrátí se do vozu a jakoby

nic pobídne koně a pokračuje svou cestou.
...

 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
 

 

 

Hobití legenda

(Jonáš N., 6. třída)




