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Úvodní slovo šéfredaktorky 
 

 

Vážení čtenáři a čtenářky, 

 

čas utíká jako voda, ale naši redaktoři nelení a stále tvoří nové a nové články. Ráda bych 

vyzvedla Irenku Timovou, která srší nápady a mnohdy mi sama odevzdá článek, který vyšel 

jen z jejich myšlenek. Rovněž bych chtěla pochválit Péťu Magála, který sice přímo 

nenavštěvuje redaktorský kroužek, ale poskytl mi krásnou autorskou povídku, kterou vytvořil 

v rámci domácího úkolu do češtiny se svou sestrou Patricií. Patrička je loňskou absolventkou 

naší školy a také redaktorkou časopisu. 

 

Také se změnilo složení vedení redakce. Paní učitelka Winklerová se v současné době 

připravuje na své mateřské povinnosti, a tak nám pomalu předává své „grafické“ žezlo. 

Její místo převezme Jaroslav Vehovský, žák šestého ročníku, protože už několikrát ukázal, 

že si s počítačem umí vyhrát. 

 

V březnovém čísle se můžete dočíst o událostech, které se dějí v naší škole. Nevěřte úplně 

všemu, někdy samozřejmě fantazírujeme  (jako například v článku z hodiny slohu). Přejeme 

Vám pěkné počtení, a pokud budete mít nějakou připomínku či pochvalu, pošlete nám e-mail 

na adresu smolikova@zsjindrichov.cz . Naše žáky by to jistě potěšilo a podpořilo v další 

redaktorské aktivitě. 

 

S přáním hezkého čtení a příjemně strávených chvil Vám přeje 

 

Mgr. Hana Smolíková 

 

 

  

mailto:smolikova@zsjindrichov.cz
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Rozhovor s Lesy ČR 
 

Ve čtvrtek 13. 2. 2015 k nám přijela paní 

z Českých lesů a povídala nám o lesních 

zvířatech. Pouštěli jsme si i zvuky ptáků, 

některé jsme dokonce poznali i sami .  

No, a protože mladí žurnalisté jsou prostě 

všude, paní Drahodušskou jsme pořádně 

vyzpovídali…  

 

 
vyprávění paní Drahodušské 

 

Mladí žurnalisté: Máte ráda svou práci? 

 

paní Drahodušská: Ano mám, ale lesní 

pedagogika není přímo moje náplň práce, 

spíše koníček. Pracuji jako účetní na Lesní 

správě ve Městě Albrechticích. 

 

Mladí žurnalisté: Jak jste se k vašemu 

povolání dostala? 

 

paní Drahodušská: Otec byl revírník, 

od malička mě bral do lesa, chodila jsem 

i do mysliveckého kroužku, takže příroda, 

les a vše, co s tím souvisí, je mi velmi 

blízké. 

 

Mladí žurnalisté: Baví Vás to? 

 

paní Drahodušská: Ano, ale mám málo 

času se lesní pedagogice věnovat, protože 

účetnictví má přednost. 

 

Mladí žurnalisté: Jaká je práce v terénu 

a je vůbec nějaká? 

 

paní Drahodušská: Práce účetní 

je v kanceláři, ale jako lesní pedagožka 

se s dětmi ven dostanu. Určitě je lepší 

se povídání o lese věnovat v lese 

než ve třídě, ale bohužel někdy k tomu 

není čas a vhodné počasí. 

 

Mladí žurnalisté: Jaké je Vaše oblíbené 

zvíře? 

 

paní Drahodušská: Veverka. 

 

Mladí žurnalisté: Jaký je Váš oblíbený 

pták? 

 

paní Drahodušská: Sýkorka. 

 

 

 

Mladí žurnalisté: Jste s někým ve skupině 

nebo pracujete samostatně? A když 

ve skupině, jaký byl Váš nejhezčí zážitek? 

 

paní Drahodušská: Na vycházky s dětmi 

chodím většinou sama, protože kolegové 

nemají čas se lesní pedagogice věnovat. 

Ale ještě tu mám jednoho kolegu, 

se kterým občas pracujeme spolu. Vždy 
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mám pěkný pocit, když vidím, že dětem 

se mé povídání líbí a zajímá je a odcházejí 

z lesa usměvaví a příjemně unavení, 

a doufám, že si aspoň něco z toho, 

co se jim snažím sdělit, zapamatovali. 

 

Mladí žurnalisté: Našli jste někdy nějaké 

zvíře, které mělo mrtvou maminku? Jestli 

ano, jak jste se o něho starali? 

 

paní Drahodušská: Já osobně jsem nikdy 

osamělé mládě, o které bych se starala, 

neměla. Ale viděla jsem zblízka čerstvě 

narozené srnče, na které ale maminka srna 

čekala v povzdálí a určitě se pak k němu 

vrátila, až cítila, že jí nehrozí žádné 

nebezpečí. Takže pokud najdete v přírodě 

osamělé mládě, nikdy na ně nesahejte, 

pouze si ho prohlédněte a nechte ho v klidu 

být, jeho maminka se k němu buď vrátí, 

nebo mládě zahyne, pokud je mrtvé, 

ale tak to v přírodě prostě chodí. 

 

 

 

Mladí žurnalisté: Našli jste někdy kostru 

zvířete? 

 

paní Drahodušská: Celou kostru jsem 

nenašla, většinou když nějaké zvíře uhyne, 

tak jeho kosti roztahají lišky všude po lese, 

ale dá se najít sem tam lebka, čelist nebo 

nějaká kost. 

 

Mladí žurnalisté: Děkujeme Vám za čas 

věnovaný tomuto rozhovoru. 

 

 

 

Zpracovaly: Irena Timová, Nikola Netuková 

Fotografie: vlastní archiv 

  



5 

 

Návštěva v „Jindřichovském Harvardu“ 
 

Dne 27. 2. 2015 nás ve škole navštívila oblíbená třídní učitelka 6. ročníku – Barbora 

Winklerová, která se v současné době připravuje na narození svého prvního miminka. 

A protože jsme měli právě hodinu slohu, ve které jsme měli probírat popis osoby, udělaly 

jsme s paní učitelkou žákům radost a připravily si pro ně zvláštní úkol a překvapení zároveň. 

Po tom, kdy jsme si společně utřídili pravidla slohového útvaru, převlékla se paní učitelka 

Winklerová do zvláštní masky, která charakterizovala pachatele trestného činu. 

Úkolem dětí bylo připravit si televizní reportáž o tom, že byl spáchán trestný čin, 

a úkolem kriminalisty bylo zhodnotit popis osoby. Každý měl svůj nápad, originální 

a komické případy trestných činů se jen hemžily, ale zvláštní podání nám přichystala 

Irenka Timová spolu s Aničkou Krušinovou. 

(Mgr. Hana Smolíková) 

 

 

  



6 

 

 

 

Televizní noviny – Jindřichovský Harvard 

 

Dobrý den, dne 27. 2. 2015 ve tři hodiny odpoledne napadla capoeiristická útočnice paní 

učitelku českého jazyka, Hanu Smolíkovou, která byla zrovna na cestě ze školy. Paní 

Smolíková je mimo ohrožení života. Víc nám k tomu řekne tisková mluvčí jindřichovské 

policie, Irena Timová. 

 

Děkuji za slovo. Dobrý den, celkový vzhled hledané osoby je asi takovýto: Jedná se o ženu 

s úzkým krkem a silně zrzavými vlasy. Měří asi 150 cm, široká v pase je kolem 60 cm, 

velikost bot má asi 40. Její hlava je ve tvaru mírného oválu, oči jsou jemně tyrkysově modré, 

uši zdobí jedna červená náušnice a bílou pletenou čepici má nasazenou nakřivo. Na sobě měla 

v době útoku černý kabát a bílou šálu uvázanou kolem pasu, modré džínové kalhoty, 

rozvázanou tkaničku na levé noze a její boty byly kožené, hnědé. Doplňky: Náhrdelník 

s přívěškem velkého B. Dávejte si pozor, protože pokud řeknete slovo chili, začne předvádět 

capoieristické cviky. Hledaná osoba také slyší na přezdívku Matematica. Pokud jste 

nebezpečnou osobu někde zahlédli, neváhejte nás o tom informovat na telefonní lince 158. 

 

To je vše od nás. My se loučíme a příště si poslechnete zprávu o tom, jak Michal Chramosta 

peče zmrzlinu. Loučím se i s tiskovou mluvčí. 

 

Zpracovaly: tisková mluvčí Policie ČR – Irena Timová 

a televizní reportérka – Anna Krušinová 
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Postřehy od Ferdíků 
 

Následující příspěvek napsali sami Ferdíci – konkrétně Viktorka Smolíková. Děkujeme. 

(poznámka redakce) 
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Vaření s paní učitelkou Mgr. Janou Houdkovou 
 

Dnes jsme si pro Vás připravili recept na jednu sladkou pochoutku z tzv. Hrnečkové 

kuchařky. Je opravdu velice jednoduchý. Vyzkoušejte sami.  

 

Jablkové lívance 

 

Suroviny: 

 

1 hrnek nahrubo nastrouhaných 

jablek 

1 hrnek polohrubé mouky 

1 hrnek mléka 

2 vejce 

1 (čajová) lžička kypřícího  

prášku 

2 kelímky smetany (kysané)  

marmeláda na ozdobu 

olej na smažení 

 

 

 

Postup: 

 

Všechny suroviny na těsto dáme do mísy a 

vypracujeme tekutou hmotu. Smažíme 

z obou stran dozlatova. Potřeme 

marmeládou, kápneme smetanu a přejeme 

dobrou chuť!  

 

 

 

Zpracovaly: Irena Timová, 

Anna Javůrková 
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Souboj čtenářů, 

aneb rozvíjíme čtenářskou gramotnost 

 

Škola zakoupila 25 knih (celkem pět knižních titulů) pro žáky 6. ročníku, kteří se budou 

účastnit celostátní soutěže Souboj čtenářů. A jaká byla reakce žáků, kterým jsem knihy 

přinesla, si přečtěte níže. 

(poznámka redakce) 

 

 

Paní učitelka nás přihlásila do literární 

soutěže. Soutěže se zúčastní celá naše třída 

a dalších padesát škol. Naším úkolem 

je přečíst knihu, kterou nám nabídla paní 

učitelka. Když nám o přestávce paní 

učitelka Smolíková knihy přinesla, každý 

se hrnul za ní. Všichni po sobě křičeli: 

„Půjč mi tu knihu, co mi ji bereš, tu chci já, 

dej mi ji!“. Já jsem si vybrala knihu, která 

se jmenuje Terezínské ghetto, tajemný 

vlak do neznáma. Tři žáci, kteří mají 

stejnou knihu, v den soutěže utvoří 

skupinku a sednou si k jednomu počítači. 

Na počítači budeme odpovídat na soutěžní 

otázky týkající se knih, které jsme přečetli. 

V mojí skupince mám Annu J. a Annu K. 

Poněvadž máme Annu K, tak asi budeme 

všechny otázky vědět, protože hodně čte. 

Moc se na soutěž těším a myslím, že naše 

skupina dopadne dobře. 

 

Zpracovala: Nela Grigoriadisová 

 

 

 

Když paní učitelka přinesla knihy, 

působilo to na mě tak různě. Zrovna jsem 

byla otočená k tabuli a nevěděla jsem, 

co se děje za mnou. Slyšela jsem: „To je 

moje, to je moje…“ Otočila jsem se 

a viděla knihy. Neváhala jsem ani vteřinu 

a rozběhla se do chumlu také. Chtěla 

jsem knihu Prázdniny blbce číslo 13, 

ale spolužák mi ji skoro až vyrazil z ruky. 

Nakonec jsem ulovila knihu Kamo a já. 

 

Zpracovala: Anna Mrkvová 
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Když paní učitelka přinesla do naší třídy 

knihy, nejprve jsem byl zvědavý, proč 

je donesla. Potom nám oznámila, 

že si můžeme vybrat. Těšil jsem se, 

že si nějakou zajímavou knihu vyberu. 

Po oznámení paní učitelky jsme se 

na knihy vrhli. Sice jsem už měl zúžený 

výběr, neboť ostatní už si knihu vybrali, 

přesto jsem si našel zajímavou, která se mi 

bude líbit a se kterou si užiju spoustu 

zábavy. Knihu jsem vybral podle názvu 

a taky podle velikosti. 

 

Zpracoval: Jaroslav Vehovský 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek druhou hodinu máme vždy 

český jazyk. Naše paní učitelka nám 

přinesla nové knížky, které nám doporučila 

ke čtení. Každý si mohl vybrat, která kniha 

ho nejvíce zaujala. Já jsem sáhl po té 

nejtenčí. Má krásný modrý obal a jmenuje 

se Prázdniny blbce číslo 13. Jsem 

zvědavý, kdo tím „blbcem“ v knížce bude. 

Zvědavá je i moje mamka, proto mě pořád 

honí do čtení. 

 

Zpracoval: Michal Chramosta 
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Internet a jeho nebezpečí 
 

Facebook, tweeter, … 

 

Jméno, příjmení, adresa, věk. To všechno 

po nás přihlášení k sociálním sítím 

požaduje. Podle těchto informací nás cizí 

lidé mohou snadno najít. Jak se tomuto 

ubránit? Na Facebooku se vůbec 

neregistrovat nebo nedávat pravé 

informace. Když už účet na podobných 

sítích máte, zkuste, jestli ho nemůžete 

zrušit, a jestli ne, přestat na tyto sítě chodit 

a sdílet na internetu svoje informace. 

I přesto si vás ale hacker může najít. 

 

 

 

Něco dáš sem, něco tam, … 

 

Na Facebook napíšeš, že jsi žena, máš ráda 

koně, do e-mailu, že ti je 12 a už hacker ví, 

že jsi žena a je ti 12 a máš ráda koně. 

Začíná se o tebe zajímat. V tu chvíli nic 

netušíš a surfuješ po internetu dál. Zařídíš 

si nový profil na Tweeteru a napíšeš, 

že bydlíš v Olomouci. Hacker ví, kde tě má 

hledat a začíná chvíle, kdy se s tebou chce 

spojit. Vidí, že jsi na Facebooku online 

a pošle ti žádost o přátelství. Ty řekneš, 

že jo, hacker má k tobě volnou cestu a ty 

jsi v nebezpečí. Už nemůžeš dělat nic. 

Takhle lehce se k tobě hacker dostane… 

 

 

 

!!! PROTO NA INTERNETU NESDÍLEJTE SVÉ OSOBNÍ INFORMACE, 

A KDYŽ TAK SI DÁVEJTE POZOR !!! 

 

Zpracovala: Irena Timová 

Zdroj obrázků: http://ona.idnes.cz/deti-a-zavislost-na-pocitacovovych-hrach-tipy-pro-

rodice-pe4-/deti.aspx?c=A120507_092422_deti_job 

 http://www.kafe.cz/sex-a-vztahy/prazdninove-nastrahy-internetu-jak-

ochranit-dite-24649.aspx#.VP1rSOHz-i8  

http://ona.idnes.cz/deti-a-zavislost-na-pocitacovovych-hrach-tipy-pro-rodice-pe4-/deti.aspx?c=A120507_092422_deti_job
http://ona.idnes.cz/deti-a-zavislost-na-pocitacovovych-hrach-tipy-pro-rodice-pe4-/deti.aspx?c=A120507_092422_deti_job
http://www.kafe.cz/sex-a-vztahy/prazdninove-nastrahy-internetu-jak-ochranit-dite-24649.aspx#.VP1rSOHz-i8
http://www.kafe.cz/sex-a-vztahy/prazdninove-nastrahy-internetu-jak-ochranit-dite-24649.aspx#.VP1rSOHz-i8
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Zlatý list 
 

Náš Biologický kroužek se bude účastnit soutěže Zlatý list. Budeme muset proběhnout 

připravenou trasou a odpovědět na různé otázky, které se budou týkat ochrany přírody, 

myslivosti, vod a včelstva, a také budeme muset poznat druhy hmyzu, hlasy ptáků a různé 

rostliny. Na soutěž se pilně připravuje a plníme i dobrovolné úkoly. Jeden z nich nese název 

Pátrání po sovách. A takto jsme ho zpracovali. 

(Biologický kroužek) 

 

Kulíšek obecný 

 

Vzhled: 

- má hnědě zbarvený hřbet se skvrnkami 

- vrchní část těla je tmavě hnědá s výraznými skvrnami 

- ocas tmavě hnědý 

- kulatá hlava se závojem 

- měří 16 cm (velikost špačka) 

- rozpětí křídel má 35 cm 

- podle hlasu ho poznáme tak, že vydává opakované gyyg 

 

Potrava: 

- loví za soumraku 

- nejraději má hlodavce, hmyz a drobné ptáky 

- zásoby si dělá v dutinách stromů 

 

Rozmnožování: 

- v dubnu a květnu snáší 4-8 vajíček do hnízda strakapoudů nebo datlů 

- vajíčka zahřívá 28 dní 

- vylíhlá mláďata krmí 42 dní (6 týdnů) 

- mláďata vyvádí ve stáří 1 měsíce, jsou ihned dobrými letci 

Výskyt: 

- nejčastěji ho potkáme v horských oblastech 

- z hor se na zimu přemisťují do nižších nadmořských výšek 

 

Ochrana: 

- v Česku je zapsán na Červený seznam jako zranitelný druh 

- v ČR je jen 900-1300 párů, v celé Evropě asi sto deset tisíc párů 
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Zpracoval: Jaroslav Vehovský 

Zdroje: 

http://www.naturfoto.cz/kulisek-nejmensi-fotografie-21406.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kul%C3%AD%C5%A1ek_nejmen%C5%A1%C3%AD 

https://www.google.cz/search?q=kul%C3%AD%C5%A1ek+nejmen%C5%A1%C3%A

D&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-3rrVLy3N4biywOLi4KIDA 

 

 

Sova Pálená  

 

Výskyt: 

- žije blízko lidských obydlí – kostelní věže, půdy, 

statky, stodoly 

- sova pálená je tichý noční lovec 

 

Potrava: 

- má dokonale vyvinutý sluch, který jí umožňuje zcela 

přesně určit polohu kořisti i v naprosté tmě 

- živí se hraboši, malými obratlovci, křečky, menšími hlodavci a také různými 

druhy myší 

- nepohrdne ptákem, plazem ani hmyzem 

- za rok spotřebuje asi 1000 kusů hlodavců 

- je výrazně noční pták, přes den odpočívá 

 

Popis sovy Pálené: 

- sova je vysoká 29-44 cm 

- váží 2-4 kg 

- rozpětí křídel dosahuje 80 až 90 cm 

- křídla jsou nádherně zbarvená 

- má srdcovitý obličej, velké černé oči a růžový zobák 

- dožívá se 15-22 let  

 

 

http://www.naturfoto.cz/kulisek-nejmensi-fotografie-21406.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kul%C3%AD%C5%A1ek_nejmen%C5%A1%C3%AD
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Rozmnožování  

- sova pálená většinou vytváří „stálý“ pár 

- při svatební rituálu se ozývá zvláštní chraplavý křik „chrýýý“, samička mu 

podobným křikem odpovídá 

- k hnízdění si zamilovaný pár vybírá nějaká těžce dostupná místa 

- sovy pálené v nich hnízdí po mnohé generace 

- snáší 2x do roka 4-7 vajec 

- mláďata se líhnou po 30-34 dnech 

- po šedesáti dnech od narození dokážou létat 

 

Ochrana 

- v ČR jen 400-700 párů 

- patří mezi silně ohrožené druhy 

 

Zpracovala: Anna Javůrková 

Zdroje: 

http://www.zooliberec.cz/cz/katalog/ptaci/sova-palena/185 

https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/316 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CA

YQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cso.cz%2Findex.php%3FID%3D1595&ei=Z4Lr

VMrKDsOwPLqSgfAC&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEVPJ6q6L1I0So1l

cUY1JCpk-S-VQ&ust=1424806854106663 

 

 

Sýček obecný 

Vzhled: 

- délka těla: 23 – 25 cm  

- rozpětí křídel: 50 – 56 cm 

- hmotnost: 150 – 250 g 

- pro představu dorůstá do velikosti holuba domácího 

- má širokou a nízkou hlavu, krátký ocas a široké 

končetiny 

- drápy má moc ostré 

- tmavě hnědé tělo se světlým skvrněním 

- velké žluté oči 

 

Výskyt: 

- sýčka najdeme nejčastěji na polích nebo loukách, na okrajích listnatých lesů 

- sýčka můžeme najít i na vesnicích a ve městech s dostatkem listnatých stromů 

- létá v obloucích, nízko nad zemí, za letu třepetá křídly nebo krátce plachtí 

http://www.zooliberec.cz/cz/katalog/ptaci/sova-palena/185
https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/316
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cso.cz%2Findex.php%3FID%3D1595&ei=Z4LrVMrKDsOwPLqSgfAC&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEVPJ6q6L1I0So1lcUY1JCpk-S-VQ&ust=1424806854106663
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cso.cz%2Findex.php%3FID%3D1595&ei=Z4LrVMrKDsOwPLqSgfAC&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEVPJ6q6L1I0So1lcUY1JCpk-S-VQ&ust=1424806854106663
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cso.cz%2Findex.php%3FID%3D1595&ei=Z4LrVMrKDsOwPLqSgfAC&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEVPJ6q6L1I0So1lcUY1JCpk-S-VQ&ust=1424806854106663
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cso.cz%2Findex.php%3FID%3D1595&ei=Z4LrVMrKDsOwPLqSgfAC&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNEVPJ6q6L1I0So1lcUY1JCpk-S-VQ&ust=1424806854106663
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- podle hlasu ho poznáme hlubokým „huu-hu“ nebo „huuuuuuuhu“ 

- kdysi strašil lidi, přilétal jim na osvětlené okno, aby věštil smrt. Lidem, 

zejména nemocnému, to znělo jako „půjd“  

 

Potrava: 

- živí se hlodavci, nejčastěji hraboši, menšími savci, hmyzem, ještěrkami, 

žábami nebo hady 

- je aktivní zejména v noci 

 

Rozmnožování: 

- hnízdí od dubna do července 

- vybírá si k hnízdění dutiny stromů, nebo dokonce i zemní nory 

- samice snáší 3-6 vajec, na kterých sedí 28 dní 

 

Ochrana: 

- silně ohrožený druh 

 

Zpracovala: Nela Grigoriadisová 

Zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BD%C4%8Dek_obecn%C3%BD 

http://www.csopnj.cz/cinnost/zachrany-program-sycek-obecny/ 

http://www.ptacisvet.cz/index.php?browser=nn&menutype=Reduced&special=None

&action=Detail&skupina=Druh&detail=S%FD%E8ek+obecn%FD 

 

 

Výr Velký  

(Bubo Bubo) 

Vzhled: 

- největší evropská sova, 

- jeho anglické jméno lze přeložit jako “orlí sova“ 

- dosahuje rozpětí 180cm a hmotnosti dvou až tří 

kilogramů 

- barva rezavožlutá až rezavohnědá 

- u oka a pod zobákem má bílou skvrnu 

- pera tvoří ouška 

- oranžové oči 

 

Výskyt: 

- Evropa, Asie, severní Afrika 

- lesy se skalními výstupy, otevřená krajina 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BD%C4%8Dek_obecn%C3%BD
http://www.csopnj.cz/cinnost/zachrany-program-sycek-obecny/
http://www.ptacisvet.cz/index.php?browser=nn&menutype=Reduced&special=None&action=Detail&skupina=Druh&detail=S%FD%E8ek+obecn%FD
http://www.ptacisvet.cz/index.php?browser=nn&menutype=Reduced&special=None&action=Detail&skupina=Druh&detail=S%FD%E8ek+obecn%FD
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- jeho hnízdem je jen mělká jamka na zemi nebo na skalním útesu 

- nevyhýbá se ani blízkosti lidských sídlišť 

- někdy hnízdí i v používaných lomech 

- po hlase ho poznáme díky slyšitelnému „buhu“ nebo „púúhúú“ 

 

Potrava: 

- živí se ptáky a savci do velikosti menšího zajíce, ale také i rybami 

- při lovu se orientuje především sluchem, proto loví hlučnou kořist 

- loví při východu a západu slunce 

 

Rozmnožování: 

- léta jsou při hnízdění věrni jednomu místu 

- nejraději vyhledávají kotlinku ve skále 

- hnízdo nestaví, jen ho vystelou listím nebo rostlinami 

- snáší 2-3 vejce, na kterých sedí samice, samci 

samičku krmí 

- mláďata se vyklubou po pěti týdnech (34-36 dní), 

dalších 5-6 týdnů bývají krmena 

- letu jsou schopna až po 9. týdnech 

 

Ochrana: 

- ohrožený, zvláště chráněný!!! 

- řadíme ho na Červený seznam ohrožených ptáků 

 

Zpracovala: Irena Timová 

Zdroje: 

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=456 

http://www.jirsaphoto.cz/fotogalerie/ptaci/sovy/330-vyr-velky-bubo-bubo.html 

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=456 

http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&gal=photo&rp=645174 

 

  

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=456
http://www.jirsaphoto.cz/fotogalerie/ptaci/sovy/330-vyr-velky-bubo-bubo.html
http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=456
http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&gal=photo&rp=645174
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Ze školních lavic 
 

Naše škola prošla za poslední tři roky velkou obměnou, a tak dostali redaktoři za úkol popsat 

budovu školy tak, jak ji vidí z vlastního pohledu. 

(poznámka redakce) 

 

Téma:  „Naše škola“ 

  (Popis) 

        Eliška Mrkvová 

        6. ročník 

 

Naše základní škola stojí asi uprostřed Jindřichova, vedle nákupního střediska 

a nedaleko obecního úřadu a kostela. Hned u školy je autobusová zastávka. Příjezdová cesta 

a chodník jsou z asfaltu. 

Hlavní vchodové dveře mají bílou barvu a jsou plastové, prochází se jimi do vestibulu. 

Ten je vyzdoben obrázky, které namalovaly děti. Mramorovými schody se vchází do přízemí. 

Zde je umístěna sborovna a třídy 4., 5. a 7. ročníku. Také tu najdeme cvičnou kuchyň 

a WC. Na stěnách visí menší a větší obrazy zavěšené na dekorativních sítích. V přízemí jsou 

umístěny menší barevné kontejnery na třídění odpadu. 

Po schodišti nahoru dojdeme do 1. patra. Uprostřed chodby je ředitelna, před kterou 

stojí dvě židle a velké květináče. Vedle ředitelny visí na stěnách dvě nástěnky, které žáky 

informují o různých akcích. Dále se v 1. patře nachází učebna chemie, 6., 8. a 9. třídy, kabinet 

jazyka českého, chemie a dějepisu. Je zde také úklidová komora a WC pro žáky 

i zaměstnance. Z bývalé sborovny je teď pedagogická knihovna. Obložení stěn je oranžové. 

V druhém patře školy je obložení zelené a nachází se tu kancelář paní účetní, učebna 

výpočetní techniky, hudební výchovy a fyziky. Také tady je WC pro žáky. 

Součástí školy je tělocvična, do které se jde přes šatny. Tělocvična je vybavena 

nářadím pro výuku tělesné výchovy. Povrch podlahy má zelenou barvu a obložení je ze dřeva. 

Do tělocvičny se chodí ve sportovní obuvi s bílou podrážkou, aby se nezničila speciálně 

upravená podlaha. 

Mezi šatnami je ulička, která vede do jídelny. Dveře od jídelny jsou dřevěné. 

Žáci obědvají u dřevěných stolů s kovovýma nohama a sedí na barevných plastových židlích. 

Na podlaze jsou dvoubarevné dlaždice a strop podepírají růžovobílé sloupy. Školní kuchyň 

je moderně vybavena. 

Škola je pěkná zvenku i zevnitř, chodby jsou hezky barevné a celkem ráda do ní 

chodím. 
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Pohádka z vlastního pera 
 

Proč je sníh bílý 

 

Za údolími a za temným lesem 

na osamocené louce žil ve zchátralém 

domě mocný kouzelník Popletal se svým 

vypelichaným kocourem Pryskyřníkem. 

Popletal byl velice mocný, ale také 

nemotorný. Na cokoliv sáhl, bylo rázem 

rozbito, nedokázal svou moc držet 

pod kontrolou. Naopak Pryskyřník mu 

dodával naději, že se to jednoho dne zlepší, 

protože Pryskyřník byl kocour 

dobrosrdečný. 

 

Jednoho zimního dne koukal Popletal 

z okna na pustou louku a říkal si, proč 

je sníh zelený, když tráva je také zelená. 

Popletal se otočil ke svému kocourovi. 

Pryskyřník zrovna jedl svou obvyklou 

snídani, a to myši naložené v šiškové 

omáčce. Šiškovou omáčku proto, 

že Popletal chtěl vyzkoušet lektvar, 

který by myším dodával vynikající chuť. 

 

„Pryskyřníku, už tě někdy napadlo, proč 

je sníh zelený, když je tráva také zelená?“ 

zeptal se svého kocoura. 

 

 
 

Pryskyřník se na něj nechápavě podíval. 

„Ne, tohle mě nikdy nenapadlo, ale něco 

divného na tom je,“ řekl Pryskyřník 

s plnou pusou. 

 

 
 

Popletal se opět podívá z okna a najednou 

ho napadl úžasný nápad. Zatímco 

Pryskyřník začal tak mlaskat, že se jeho 

mlaskání rozléhalo po celém pokoji. „Mám 

to!“ vykřikl Popletal. „Pryskyřníku, dojez 

tu poslední myš a do mého doupěte! 

Začneme pracovat na kouzlu, které by 

přimělo změnit barvu sněhu na bílou, 

aby zima byla něčím výjimečná!“ 

 

Popletal byl štěstím bez sebe a radostně 

poskakoval, protože to byl jeho nejlepší 

nápad za sto dvacet let, zatímco Pryskyřník 

se svým velkým bříškem sotva šel 

po schodech, protože ho myši moc 

nadýmaly. Ve svém doupěti vytáhl 

Popletal zaprášenou knihu kouzel, 

která byla tak velká a těžká, že ji skoro 

neunesl. Začal hledat kouzlo, které mění 

věci v jinou barvu. Ale jak tak hledal, nic 

nenašel. 

 

„Pryskyřníku, co si počneme, to kouzlo 

vůbec neexistuje.“ řekl smutně Popletal. 

 

A pak to Pryskyřníka napadlo! „Popletale, 

proč to kouzlo nevymyslet?“ 
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„To je skvělý nápad, ale jaká bude 

kouzelná formule?“ 

 

Pryskyřník se hluboce zamyslel, najednou 

ho začalo tak nadýmat, že vyslovil 

„Myšičko skákavá, moje bříško.“ Popletal 

se na něj podíval s úžasem. „To je ono! 

Myšičko skákavá moje bříško, abraka 

zono, změň sníh v barvu bílou.“ 

 

Pryskyřník se na něj podívá tak podivně, 

že proč taková slova by měla být součástí 

kouzelné formule, ale nakonec vyslovil: 

„Zajímalo by mě, jestli to bude fungovat.“ 

 

Popletal si sedne na židli a zamýšlí se, 

zda taková slova by přiměla sníh změnit 

barvu. 

 

 
 

Jak tak seděl, podíval se na svůj čarovný 

kotel a pak ho napadlo, že ke kouzelné 

formuli by mohl vyrobit kouzelný lektvar. 

Zvedne se ze židle a rozdělá oheň 

pod kotlem a začne přidávat různé 

ingredience. Mezitím Pryskyřník vyleze 

na své kočičí sedátko, aby dobře viděl, 

co se v kotli děje. „Přidáme plíseň z houby, 

oči ropuchy, šnečí sliz, pavoučí sítě 

a kožešinu z bílého králíka. Teď to 

zamíchám a ...,“ dořekl a najednou lektvar 

tak vybouchl, že si Popletal myslel, 

že to opět pokazil, ale ne. Podíval se 

do kotle a viděl, jak se lektvar mění 

na bílou barvu. 

 

„Popletale, ty jsi to dokázal! Nejsi 

tak nemotorný, jak si myslíš, já věděl, 

že se ti to jednou povede!“ vykřikl 

Pryskyřník. 

 

Popletal dal lektvar do kouzelné lahvičky 

a šel ven před dům. Lahvičku držel 

tak pevně a vyslovil zaklínadlo: „Myšičko 

skákavá moje bříško, abraka zono, změň 

sníh v barvu bílou!“ A bouchl lahvičkou 

o zem a vytvořil se sněžný vír, který 

změnil zelený sníh na bílý a dopadl 

na zem. Popletal s Pryskyřníkem stáli 

na bílém sněhu. „Je to tak krásné!“ řekl 

Pryskyřník. „Ano, je to krásné!“ dodal 

Popletal. 

 

 
 

A díky Popletalovi je sníh vždy bílý. 

Už to není nemotorný čaroděj, ale mocný 

a šikovný čaroděj, který si konečně začal 

věřit. 

 

Zpracovali: Petr a Patricie Magálovi 

Zdroj obrázků: 

http://www.moonlight.hys.cz/?p=1045 , 

http://www.mirekvostry.cz/node/ilustrace , 

http://cz.forwallpaper.com/wallpaper/snack-shack-in-winter-985539.html , 

http://1.bp.blogspot.com/-PPQJciP7qT4/UaRx5zoSG2I/AAAAAAAAAO4/ 

5uvyRCxW3yE/s1600/behemot+nel+maestro+e+Margherita.jpg  

http://www.moonlight.hys.cz/?p=1045
http://www.mirekvostry.cz/node/ilustrace
http://cz.forwallpaper.com/wallpaper/snack-shack-in-winter-985539.html
http://1.bp.blogspot.com/-PPQJciP7qT4/UaRx5zoSG2I/AAAAAAAAAO4/5uvyRCxW3yE/s1600/behemot+nel+maestro+e+Margherita.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PPQJciP7qT4/UaRx5zoSG2I/AAAAAAAAAO4/5uvyRCxW3yE/s1600/behemot+nel+maestro+e+Margherita.jpg
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Zastaveníčko 
 

Milí čtenáři, 

 

v dřívějších vydáních našeho časopisu 

jsem se soustředila na spisovatele klasiky, 

jako byli Jaroslav Foglar, Jiří Žáček, 

K. H. Mácha nebo J. R. Tolkien, v tomto 

čísle se zaměřím na současnou 

spisovatelku. Protože se naši šesťáci 

v dubnu zapojí do soutěže Souboj čtenářů, 

nakoupila škola celkem 25 nových knih 

v pěti knižních titulech. Úkolem šesťáků 

je přečíst si svou vybranou knihu, pořídit 

si z ní zápisky a během půl hodiny 

odpovědět on-line na otázky, přičemž 

nesmí do knihy znovu ani okem 

nahlédnout. 

 

Žáci si knihy v mžiku rozebrali. Každý 

z nich musí přečíst jednu knihu z pěti, 

samozřejmě ti zdatnější mohou přečíst knih 

i více. Mou povinností bylo „přelouskat“ 

všech pět knih, abychom mohli v hodinách 

o knížkách diskutovat. Nejvíce mě zaujala 

kniha Terezínské ghetto – Tajemný vlak 

do neznáma. Autorkou je 

 

 

 

 

Veronika Válková. 
 

Vystudovala latinu a historii na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy. Je učitelkou 

na gymnáziu. Kromě sci-fi literatury 

a populárně naučných textů je také 

autorkou učebnic dějepisu pedagogického 

nakladatelství SPN. 

 

 

 

Ale zpět ke knize. Hlavní hrdinkou 

je dvanáctiletá Bára, která objevila na půdě 

atlas. Jakmile ho otevřela, přenesl 

ji do podivného městečka. Přikrčená v noci 
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za lavičkou sledovala dva lidi, táhnoucí 

káru s mrtvolami. Když začalo svítat, 

a Bára se tak mohla nenápadně potloukat 

uličkami ohraničenými velkou zdí, 

pochopila, že se nachází v ghettu, kam 

sváželi Židy z Moravy, Čech, Německa, 

Dánska a dalších zemí. Noví kamarádi 

Báru ukryjí před nacisty na půdě a tajně 

jí přinášejí jídlo. Za několik dní však 

musí přátelé nastoupit do transportu 

do koncentračního tábora. Abyste se 

dozvěděli, jak to s Bárou nakonec dopadlo, 

musíte zajít do školní knihovny. 

Tam knihu jistě najdete. 

 

A kde všude již Bára byla? Kam ji atlas 

zavedl? 

 

Trojská válka: stala se svědkyní hádky 

Agamemnona s Achilleem. 

 

Marie Terezie – Tajemství císařských 

komnat: Bára je svědkem tajných návštěv 

v císařovně komnatě. 

 

Egypt – V nitru pyramidy: Bára dostala 

záhadný vzkaz, který ji přivedl na stopu 

spiknutí proti egyptskému vládci.  

 

 

 

Zdroj obrázků: 

http://www.kouzelnyatlas.com/products/veronika-valkova/ , 

http://www.kouzelnyatlas.com/products/terezinske-ghetto-tajemny-vlak-do-neznama/ 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Smolíková  

http://www.kouzelnyatlas.com/products/veronika-valkova/
http://www.kouzelnyatlas.com/products/terezinske-ghetto-tajemny-vlak-do-neznama/
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Co nás potkalo, čeká a nemine… 
 

Vážení čtenáři, 

 

na této stránce se jako obvykle dozvíte, jaké významné akce se udály a co nás v nejbližší době 

čeká. Některé z následujících plakátů jste již určitě zahlédli na nástěnce a dveřích školy 

či školky. Další, ty vzdálenější, se teprve někde „objeví“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Cilová   
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KVÍZ: Zamysli se !!! 
 

Myslím, že jste o mně slyšeli, protože jsem udělal významný objev. 

Doufám, že mě poznáte… 

    Váš pan „Neznámý“ 

 

 

Poznáš, KDO jsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Řešení: Jan Evangelista Purkyně 

Zpracovala: Irena Timová 

  

Když jsem byl malý, 

říkali mi Honza. 

Syn Emanuel se stal 

přírodovědcem a Karel 

malířem. I vnuka jsem měl, 

jmenoval se Cyril. Všichni 

si nesli mé příjmení… 

Jsem velmi znám tím, že 

jsem zkoumal buňku. 

Byl jsem jedním 

ze zakladatelů 

cytologie a také 

daktyloskopie. 

Zajímaly mě totiž 

otisky prstů… Má manželka 

se jmenovala Julie, 

ale zemřela 

na choleru. 

 

Také jsem se 

věnoval skládání 

básní. V mládí 

jsem se chtěl stát 

spisovatelem. 
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Křížovky pro nejmenší 
 

 

 

 

 

 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

 

 
Tajenka: jaro 

 

 

 

 

1.           

2.           

3.           

4.          
 

5.           

 

 

 

 

 

 

 

 
Tajenka: motýl 

 

 

 

Zpracovaly: žákyně 9. ročníku 

  

1  

1  

2  3  

4  

5  

2  

3  

4  
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Básničky na dobrou noc 
 

Princeznička na bále 

(František Hrubín) 
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