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UDÁLOSTI MĚSÍCE 
1. února 2004 – založena sociální síť Facebook   

             1949 – Vznikl Ostravský kraj. 

2. února  1989 – V Československu byla vykonána poslední poprava.                                                                             

3. února  1945 – Letectvo USA provedlo nálet na Berlín. Zahynulo 22 000 lidí.                                                                

                1966 – Na Měsíci přistála Luna 9. 

4. února 1994 – Začala vysílat televize Nova. 

2003 – Rozpadla se Svazová republika Jugoslávie. 

6. února  337 – Papežem byl zvolen Julius I. 

8. února  1993 – Proběhla měnová odluka, při které vznikla koruna česká. 

10. února  2006 – Začaly Zimní olympijské hry 2006 v italském Turíně. 

11. února 1929 – V Litvínovicích u Českých Budějovic: naměřena nejnižší teplota v 

Česku: – 42,2 °C 

14. února 1945 – V průběhu 2. světové války byla bombardována Praha. 

15. února  2008 – Prezidentem České republiky podruhé zvolen Václav Klaus. 

18. února 1929 –Vyhlášeni vítězové filmové ceny Oscar. Ceny byly předány o měsíc 

později. 

20. února 1975 – Na náměstí Republiky v Praze byl otevřen obchodní dům Kotva. 

21. února  2003 – Přes 100 návštěvníků koncertu v Rhode Islandu zemřelo při požáru 

v průběhu představení rockové kapely. 

22. února 1903 – Smíchov byl povýšen na město 

28. února 2003 – prezidentem České republiky zvolen Václav Klaus. 

14. února1945 – bombardování Prahy. Při 
útoku bylo usmrceno 235 osob a dalších 417 
bylo zraněno. Zasaženo bylo 527 objektů a 
napočítáno dalších 74 zásahů vedle objekty. 

 

Monika Kubinová, 7. třída 
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NOVINKY  
V kinech 
 
Dědictví aneb Kurva se neříká 

Dědictví aneb Kurvahošigutntag 2 (pracovní název)  

Režie: Robert Sedláček  

Scénář: Boleslav Polívka 

Premiéra: 6.2.2014  

Herci: Boleslav Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil, 

Ivana Chýlková, Břetislav Rychlík atd… 

Obsah : Máme tu opět druhý díl filmu Dědictví. Hlavní postavou je Bohumil Stejskal řečený 

Bohuš. V druhém díle má dceru a vnuka. Žije si klidným životem v blahobytu a v bohatství. 

Vše se změní, jakmile začne opět pít alkohol. 

 

Babovřesky 2 

Žánr: Komedie  

Režie: Zdeněk Troška  

Scénář: Zdeněk Troška, Marek Kališ, Ľuboš Draganovský  

Herci: Jan Dolanský, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie 

Vondráčková, Pavel Kikinčuk,.. 

Premiéra: 20.2.2014 

Obsah: Je to další komedie od Zdeňka Trošky. Hlavní hrdinkou 

je Horáčková největší drbna Babovřesk. Všechno ví, všechno 

zná. Udává lidi a dělá pěkné dusno. Pozvala dokonce i kontrolu 

na starostu Stehlíka. 

 
 
Zdroje, obrázky : http://www.kinobox.cz/film/315571-dedictvi-aneb-kurva-se-nerika 
  http://www.kinobox.cz/film/342243-babovresky-2 

 
Veronika Synková, 7. třída 
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CD 
 
Zpěvák Michael Kocáb vydává nové rockové album s názvem Aftershocks. 

Album vyjde 10. 2. 2014. Na tomto albu najdeme 11 skladeb.  

 

Hudební skupina Pat Metheny Unity Group vydá 4. 2. 2014 desku. Bude se 

jmenovat Kin . Na desce je 9 písní.. 

 

Zdroje, obrázek : http://superstarshop.cz/obchod.php?prodej=600684-metheny_pat_unity_group_kin 

  http://www.mujzpravodaj.cz/Michael-Kocab.aspx#.Ut_MiPuLrUI 

  Eliška Horáková, 7. třída 

Knihy 
 

Zlodějka knih 

Zusak Markus 

- děj knihy se odehrává za 2. světové války, ukazuje nám  

pohled dítěte, které žije v poraženém Německu 

- stran: 528 

- vydání: znovu 6. 1. 2014 

- cena: 298 Kč 

 

Dějiny k řížových výprav 

Mayer Hans Eberhard 

- kniha popisuje jednotlivé událodti křížových výprav od 11.-

14. století 

- stran: 406 

- vydání: 8. 1. 2014 

- cena: 398 Kč 

 
Zdroje, obrázky:  http://www.argo.cz/knihy/novinky/                                           
 
 

Aneta Zavřelová, 8 .třída 
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KAM NA VÝLET  
Národní park Šumava 

Zima tady pořád není, žádný sníh ani mráz. Co takhle místo 

toho lyžování někam na túru. Další informace o tipu na výlet se 

dozvíte v našem článku. 

 Národní park Šumava je největší ze 

4 parků v ČR. Nachází se v Plzeňském 

kraji a Jihočeském kraji. NP Šumava má 

rozlohu cca 1 00 000 ha (pěkně dlouhá 

procházka☺). První snahy o vyhlášení přírodního parku Šumava 

se datují do roku 1911. Národní park vznikl v roce 1991 z části 

území původní Chráněné krajinné oblasti Šumava. Účelem jeho 

vzniku bylo ochránit pestrou směsici jedinečných rozsáhlých 

rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, 

nespoutaných řek a ledovcových jezer. Žijí tu zde i ohrožené druhy rostlin a živočichů, např. 

rys ostrovid nebo tetřev hlušec. Nejvyšší horou na území 

národního parku Šumava je Plechý (1 378 metrů 

n. m.).Vodstvo NP Šumava tvoří prameniště a rašeliniště, 

různé vodní toky, ledovcová jezera a umělá vodní díla. Na 

území NP Šumava se nachází kanál na splavování dřeva, 

Schwarzenberský kanál, kterému dominuje jedinečný tunel. 

Tento plavební kanál se už nevyužívá, ale je opravený a vede kolem něj pěkná cyklostezka. 

Nejznámější objekt v NP je Boubínský prales. V Boubínském pralese je naučná stezka, ve 

které se dozvíte mnoho zajímavých věcí. V celém NP je hustá síť turistických tras. 

 V Národním parku Šumava jsem strávil celý týden, ale rád bych se tam ještě vrátil a 

procestoval všechny kouty, ve kterých jsem zatím nebyl. Příroda je tu úžasná. A kdo je lenivý 

a nechce se mu chodit pěšky, tak ať si sebou vezme kolo, mnohé zdejší cesty jsou sjízdné i na 

kole. 

Martin Müller, 8. t řída 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_%C5%A0umava#Poloha 
rodinný archiv fotografií 
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Šikmá věž v Pise 

Šikmá věž se nachází v italském městě Pisa. Stojí na náměstí Zázraků, společně s 

dómem a kruhovým baptisteriem (křestní kaplí). Je vysoká 

56 metrů. Celá je postavena z bílého mramoru. Věž měla 

být využita jako zvonice. 

Výstavba zvonice byla zahájena v roce 1173, ale už 

v roce 1174 se začala naklánět. Důvodem byly základy v 

měkké hornině. Věž se původně nakláněla na opačnou 

stranu. Stavitelé se rozhodli náklon vyrovnat tím, že do 

země k základům naházejí kameny a větve. Plán sice 

vyšel, ale později se začala naklánět znovu, tentokrát na 

opačnou stranu. Když v roce 1185 měla věž tři patra, 

projevilo se jasně její naklonění. Práce byly proto 

přerušeny. O 90 let později byla nakloněná věž protažena o další poschodí. Nový architekt 

začal stavět patra lehce nakloněná na druhou stranu. Tímto plánem chtěl zpomalit naklánění 

věže. Stavitelé v roce 1373 skončili s prací, a když dostavili šesté patro, zakončili v ěž stolicí 

pro zavěšení zvonů. 

Protože se vychýlení vrcholu věže ve 20. století zvětšilo na více než 5 metrů, byla v 

roce 1990 věž pro veřejnost uzavřena a začaly intenzivní záchranné práce. Do země byla 

mimo jiné zapuštěna železná lana, která základy upevňují. Speciálními technickými postupy 

byla pomalu a opatrně odsávána část měkkého jílovitého podloží nacházejícího se pod 

základy věže. Sklon věže se začal postupně zmenšovat a v současné době je vychýlení věže 

jen cca 3 metry. Znovu byla věž otevřena v prosinci roku 2001. 

   Filip Steinhauser, Kamil Bednář, 7. třída 

Obrázek : http://www.die-geobine.de/italien.htm 
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikm%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE_v_Pise 
http://dennysak.blogspot.cz/2009_10_25_archive.html
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KNIŽNÍ RECENZE 

Bígl hledá kamarádku 
Autor : Lucy Danielová 

Tento příběh vypráví o holčičce jménem Mandy. Její maminka a tatínek jsou 

zvěrolékaři. Jednoho dne přišel do Archy zvířat podivný muž, který po cestě našel zraněného 

kačera. Jel kolem Archy a dal ho prohlédnout, neměl ale čas, takže musel odjet. Paní Hoepová 

slíbila, že se o vše postará. Jakmile se kačer uzdravil, odvezla ho paní Hoepová s Mandy za 

paní Gerlandinou Omerovou, která měla jezírko se svými kachnami. Má krásného bígla 

jménem Robík. Má také ještě kočku Martu, která Robíka kojila, když byl ještě štěně a máma 

ho nechtěla kojit. Byli si s Martou hodně blízcí, ale jednoho dne Marta onemocněla. Paní 

Hoepová jí vzala krev a zjistila, že má nemoc FIV a to znamená, že někde dostala infekci a je 

těžce nemocná. Jednoho dne jela Mandy za Gerlandinou, aby jí pomohla s referátem do 

biologie. Marta měla moc rychlý tep, tak zavolali paní 

Hoepovou.Než ale přijela, Marta zemřela. Vykopali jí 

hrobeček na zahradě pod vrbou. Paní Gerlandina vyhodila 

Martinu roztrhanou myšku, se kterou si hrála ona, ale i 

Robík. Vyčistila pelíšek, ve kterém s ním spávala. Asi o 

týden později přijela paní Gerlandina do Archy s Robíkem, 

protože nechtěl jíst. Měli v Arše i kočku se čtyřmi koťaty. 

Tři kocouři a jedno kotě. Matka odmítnula krmit kotě, tak 

ho krmili sami. Mandy napadlo, že by si paní Gerlandina 

mohla vzít odstrčené kotě, ale odmítnula. Majitelé kočky jí 

nechtěli, protože by si jí nikdo nekoupil a nevyroste z ní 

krásná kočka. A to paní Gerlandina slyšela, a tak si domů 

kotě vzala. Za pár dnů se paní Hoepová i s Mandy přijeli podívat na kotě a na Robíka. Robík 

byl smutný ze smrti Marty. Denně seděl u jejího hrobu. Vzali ho domů a tam uviděl kotě. 

Dlouho se na něj díval a pak si lehl do košíku a kotě dali k němu. Od té doby byl Robík zase 

šťastný a kotěti říkali Andělka, protože zachránila Robíka.  
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Kniha má celkem deset kapitol. Velmi se mi líbila, byla velmi napínavá, ale nakonec 

vše dobře dopadlo. Doporučovala bych vám, abyste si ji přečetli! 

Nela Stoklasová, 7. třída  
Zdroje:  http://www.beletrie.eu/data/products/994e24510c.jpg 

Eragon 

Autor: Christopher Paolini 

Při lovu sirotek Eragon najde krásný kámen, ale nestačí se 

divit, když se z „kamene“ vyklube malá dračice. Zeptá se vypravěče 

Broma na jméno pro draka. Nejvíce se dračici líbí jméno Safira, a tak 

se i jmenuje. Když se jednou vrací z města, uvidí, že ze statku jeho 

strýce je jen pobořená a doutnající hromada trosek, v nichž se Safiře 

podaří najít jeho polomrtvého strýce. Ten zemře u ošetřovatelky. 

Poté chce se Safirou odletět, potká však Broma a ten mu vysvětlí,  že 

to s jeho strýcem udělali ra'zakové. A tak se Eragon chce vydat na 

cestu i s Bromem, aby pomstil strýce. Cestou do města Dras Leona 

Brom učí Eragona, jak zacházet s mečem i jak kouzlit. Vysvětluje mu také politické situace a 

vypráví mu o králi Galbatorrixovi, který je posledním dračím jezdcem. Ale nyní jsou dva - i 

Eragon. A to král nechce dopustit. Proto vyšle znovu ra'zaky. Těm se podaří zabít Broma. 

Dále putují s nově nalezeným přítelem Murtaghem. V jednom žaláři naleznou i elfku Aryu, 

která teleportovala vejce k Eragonovi. Odtud putují do Farthen Dûru, kde by měli být 

v bezpečí. Do města ve vyhaslé sopce se ale dostsanou podzemními tunely urgalové 

(bojechtivé příšery se skoro lidskou postavou a rohy). Bojují proti trpaslíkům, lidem 

uprchlých z galbatorrixova království a Dračímu jezdci s jeho drakem. Když Eragon zabije 

jejich černokněžného vůdce Stína, urgalové se pobijí mezi sebou. 

Toto dílo (a s jeho třemi pokračováními) je mojí nejoblíbenější knihou. Autor se sice 

nechal trochu inspirovat u J. R. R. Tolkiena, ale v tomto případě mu to nemám za zlé. Kniha 

se také dočkala zfilmování, jež je podle mého názoru velice nepovedené. Nelekejte se počtu 

stran, protože ty budou rychle přečteny a vy budete smutnit, že jich není více. Doporučení 

snad není ani třeba – ale i tak velmi vřele doporučuji! 

Zdroje: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ce/Eragon_book_cover.pn 

Martin Zav řel, 8. třída 
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SPORT 
Alpské lyžování 
Je to typ závodního lyžování, kde se závodník snaží projet trať ze svahu dolů v co nejkratším 

čase. Trať je na svahu vyznačena bránami, které závodníci musí projet podle pravidel dané 

disciplíny: 

Slalom - závodníci trať projíždějí krátkými oblouky v rychlém sledu, trať je nejkratší 

ze všech disciplín a brány jsou nejblíže u sebe. Dosahovaná rychlost je nejnižší. Závod se 

jezdí dvoukolovým systémem, pro každé kolo je postavena jiná trať. Poté se provádí součet 

časů z obou kol, vítězem se stává závodník s nejrychlejším celkovým časem.  

Obří slalom - /GS/- Trať je delší než pro slalom a brány jsou dále od sebe. Dosahované 

rychlosti jsou vyšší a závodníci trať projíždí delšími oblouky ve volnějším sledu. Závod se 

jezdí dvoukolovým systémem na stejném svahu v jednom dni, pro každé kolo je postavena 

jiná trať. Pořadí se určuje součtem časů z obou kol, vítězem je závodník s nejrychlejším 

celkovým časem. 

Martin Ho řinek, 7. třída 

Plochá dráha 
Plochá dráha je druh motocyklových závodů, kdy trať má oválný tvar.(př.: Plzeň, 

Pardubice). Jezdí se s motocykly, které nemají brzdy a převodovku. V sérii rozjížděk se 

utkává vždy čtveřice, někdy i šestice jezdců. Podle umístění v cíli získávají body, jezdec s 

nejvyšším počtem bodů se stává celkovým vítězem závodu nebo se čtyři nejlepší jezdci utkají 

o vítězství v přímém souboji.  

Typy dráhy: klasická, dlouhá, travnatá, ledová plochá dráha 

Klasická plochá dráha je nejznámější typ. Závodníci jezdí na oválu dlouhém 200-400 

metrů s hlinitopísečným nebo škvárovým povrchem. Nejprestižnější závody jsou Speedway 

Grand Prix (SGP) - což je seriál mistrovství světa jednotlivců a Speedway World Cup (SWC), 

což je mistrovství světa družstev. U nás je nejznámějším závodem Zlatá přilba. Tento závod 

se jezdí od roku 1929 v Pardubicích a je to vůbec nejstarší závod na světě. Kromě něj, 

memoriálů (nejznámější Memoriál Luboše Tomíčka) a mezinárodních závodů pořádaných v 

české republice se soutěží také Mistrovstvích české republiky jednotlivců, družstev - také v 

extralize.  
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V PŘÍRODĚ 

Jack Russell teriér 
Jack Russell teriér je psí plemeno pochází z Anglie. Je to 

lovecký a pracovitý pes. Průměrně se dožívá 15 let. Většinou je k 
lidem přátelský a je oblíbený u dětí. Je to aktivní plemeno, a proto 
je to fyzicky náročné plemeno - několikrát se s ním musí na 
procházku. Jeho plemeno bylo vyšlechtěno v 19. století Johnem 
Russellem v Anglii. Je vhodný do města a jde ho snadno vycvičit. 
Je velmi populární v Austrálii a v Británii. Australská linie je spíše 
založena na chovu drsnosrstých a hrubosrstých jedinců. 

Zdroje: Wikipedie, vlastní 

Petr Kadlec, 7. třída 

Zemětřesení 
Já jsem zemětřesení na živo nikdy nezažila a doufám, že 

ani nezažiji. Ale viděla jsem takové případy ve zprávách. Když 
udeří zemětřesení, je to podle mě velká katastrofa, i když jsem to 
viděla jen na fotografiích. Zemětřesení způsobuje mnoho škod 
např. sesuvy půdy, zřícení půdy, v přímořských oblastech i 
záplavy, což má za následek, že jsou lidé často pohřešovaní, 
protože jsou zasypaní pod zřícenou budovou a mnoho jich zemře 

na těžká zranění...  
Ale teď už k samotnému popisu... Studiem zemětřesení se zabývá geofyzika = 

seismologie. Zemětřesení je náhlý pohyb nebo chvění ve zlomu litosférických desek. Pohyb je 
způsoben prudkým uvolněním pomalu nahromaděného napětí. Vznik zemětřesení záleží na 
tom, jestli je místo, kde vzniklo, daleko nebo blízko od zlomu litosférických desek. Místu 
vzniku zemětřesení se říká ohnisko neboli hypocentrum. Z 
tohoto místa (které je pod zemí) se šíří zemětřesné vlny; podle 
hloubky se rozlišují zemětřesení mělká a hluboká. Nejčastější 
výskyt zemětřesení je na západním pobřeží Ameriky, východní 
Asie, v Kavkazu, Turecku a Íránu, Středomoří atd.  

K vyjádření velikosti zemětřesení slouží Richterova 
(logaritmická) škála (M). Její stupeň 5 (M 5) odpovídá 
přibližně energii atomové bomby, M 8, 4 - energii třímiliónkrát vyšší než měl výbuch 
předchozí atomové bomby.  
 
Zdroje: http://tema.novinky.cz/zemetreseni 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD 
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/231668-indonesii-zasahlo-zemetreseni.html 

 
Pavla Slezáková,7. třída 
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Láčkovky 
Láčkovky, latinským názvem Nepenthes, patří mezi masožravé 

rostliny. Tento druh je náročný na pěstování. Láčkovky jsou drahé, 

protože sem byly přivezeny až z Indonéských ostrovů. Ke svému 

životu potřebují teplo, vlhko a navíc vysoce provzdušněný a slabě 

kyselý substrát.  

První masožravou rostlinu jsem dostal před 3 roky 

k narozeninám. O svou láčkovku se musím dobře starat, aby hezky 

rostla. Jednou za 2-3 roky ji přesadím. Protože má ráda hodně veliké 

vlhko, musím ji denně mírně zalít minimálně dvakrát, a také ji porosit vodou ráno a večer. 

Mám ji na okně, které je co nejvíce na jihozápad. Někdy svým masožravkám ulovím mouchu.  

!!POZOR!! MASOŽRAVKY KRMÍME VÝHRADN Ě MOUCHAMI!!! (Salám ani 

sekanou ) masožravky nejí ☺ 

Zdroje: Vlastní a encyklopedie 

Jakub Zimandl,7. třída 

Vorvaň tuponosý 
Je to největší ozubená velryba. Vyskytuje se v tropických mořích, ale se občas zatoulá 

na sever i jih. Umí se ponořit do hloubky přes 2 000 m. 

Zuby má 25 cm dlouhé má je v dolní čelisti. Pomáhají mu 

chytat a rozžvýkávat krakatice a sépie, kterými se živí. 

Dosahuje délky 25,5 m a hmotnosti 50 tun, samice však 

bývá mnohem mensí než samec. V obyčejně velké a 

hranaté hlavě má dutinu naplněnou žlutavou olejovitou 

hmotou. V minulosti se používala v lékařství a vyráběli se z ní svíčky. 

  
Zdroje: http://www.naturfoto.cz/vorvan-fotografie-12533.html 
Knížka Rekordy, Živý svět zvířat 

 

Jakub Crha, 7. třída
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
Miloš Axman 
* 20. listopadu 1926   † 30. ledna 1990 

Byl to český sochař, profesor, rektor AVU (Akademie výtvarných 
umění) a politik. Studoval na soukromé Škole umění ve Zlíně roku 
1943 až do roku 1947. Studoval u Vincence Makovského a Jana 
Kavana. Když dostudoval, tak se stal Kavanovým asistentem roku 
1952. Roku 1973 se učil sochařství na pražském AVU. Tam se stal 
roku 1976 rektorem a byl jím až do roku 1985. Byl vedoucím 
Vincence Makovského roku 1962 -1980. Byl politicky činný. Roku 
1971 ho zvolili za KSČ do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. 
Mezi jeho díla patří: památník umučených v Prlově, památník 
osvobození v Praze, Dukelský bojovník, Dojička,...atd. 
 
Obrázek : http://g.denik.cz/67/92/axman_v_atelieru_denik-1024.jpg  
Zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Axman 

Aneta Pavlíčková, 7. třída 

Olbram Zoubek  

* 21. dubna 1926 

Olbram Zoubek je jeden z nejvýznamnějších 
českých sochařů současnosti. Když byl v prvním 
ročníku gymnázia měl z kreslení trojku, ale později se u 
něj projevil talent. Jeho nejvýznamnější práce je spojena 
s rokem 1968, kdy začala okupace a rezignace na 

reformní ideály. O rok později v lednu 1969 se upálil Jan Palach. Olbram Zoubek se mu 
rozhodl prokázat poslední službu a sejmout mu posmrtnou masku. Po Palachově smrti se 
vybralo 1 600 000 korun na jeho pomník. Ten nakonec ale nebyl povolen kvůli normalizaci. 
Přesto Olbram Zoubek navrhl bronzovou náhrobní desku s Janovým reliéfem za 60 000 
korun, které zaplatil on sám. Po sametové revoluci se na hřbitově vrátilo tělo Jana Palacha i 
Zoubkova plastika, vedle toho vytvořil Zoubek pamětní desku v budově filozofické fakulty. 
Olbram Zoubek se stal členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa a Nové skupiny a je 
také členem Umělecké besedy. V roce 1996 dostal státní vyznamenání Medaili Za zásluhy I. 
stupně. Jeho největší výstava má okolo 300 exponátů, která bude do 2. 3. 2014 v Jízdárně 
Pražského hradu. Je autorem posmrtné masky Jana Pachela a Pomníku obětem komunismu. 
Dnes žije Olbram Zoubek v Praze a stále ho neomrzelo tvoření. 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Olbram_Zoubek   Lucie Juříčková, 7. třída 
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1407?locale=cs_CZ 
Obrázek: http://www.galerie427.cz/author_foto/zoubek_olbram.jpg 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267558128-vytvarnicke-konfese/211563231150001-
olbram-zoubek/ 
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ZDRAVÉ OKÉNKO 

Pochutiny 
Pochutiny jsou poživatiny, které lidský organismus může postrádat. Jejich konzumace 

není nutná k udržení životních pochodů. Obsahují však některé organické látky, především 

silice,j alkaloidy, glykosidy a oleje, které jim dodávají charakteristickou chuť a vůni. Tyto 

vlastnosti se využívají k ochucování a aromatizováni výrobku a úpravě pokrmů. Pochutiny se 

používají při výrobě kosmetických přípravků a voňavek. 

 

Káva 
Káva jsou zralá upravená semena kávovníku, který se pěstuje na plantážích ve dvou odrůdách. 

Arabský kávovník - je to divoce rostoucí keř dosahující 

výšky až 6 m. Je to stále zelený strom, pochází z Etiopie. 

Má sněhobílé květy s jasmínovou vůní. 

Liberský kávovník - Tento druh kávovníku pochází z 

Anglie. Jeho plody i květy jsou větší ve slucích 20-30 

květů, z jednoho stromu je výnos 500-2000 g kávy. 

Zpracování kávy za sucha 

je to starší způsob zpracování. Oprané plody se suší po dobu 5-14 dnů. Semena se uvolní v 

loupacích strojích. 

Zpracování kávy za mokra 

Je to modernější a dokonalejší způsob zpracování kávy. Plody se plaví v nádrži, kde se 

zbavují nečistot a nezralých plodů. Doba kvašení je 12-72 h. Při teplotě 60-70 stupně Celsia. 

Pražení kávy 

Probíhá v pražírnách, kde se zelená káva praží horkým vzduchem.Tím získává tmavě hnědou 

barvu a současně typickou vůni a chuť. Praží se při teplotě 160-220 stupňů Celsia 

Složení kávy  

Zelená káva obsahuje 1-2 % kofejnu,10-15 % bílkovin,6-12 % vody, polyfenové látky, 

buničinu a organické kyseliny. 
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Tiramisu 
Ingredience: 
0,500g mascarpóne ( pomazánkové máslo) 
0,400g šlehačky ke šlehání  
0,04 l rumu 
moučkový cukr dle chuti 
1,5 balíčku dětských piškotů 
0,5 l silné kávy 
granko na posypání 
 
Postup: 

Krém: šlehačku vyšleháme do tuha, přidáme mascarpóne a dochutíme moučkovým cukrem. 

Do formy na dort vyskládáme piškoty a naneseme 1 vrstvu krému, na ni další vrstvu piškotů, 

které namáčíme v kávě s rumem. Tohle opakujeme do výše formy. Na poslední vrstvě musí 

být krém, který nakonec posypeme kakaem nebo grankem (podle mě je lepší kakao, granko je 

samo o sobě dost sladké, teramisu by bylo tím pádem na mně příliš sladké). 

Tabák 
Cigareta je tabákový výrobek . Tabáková směs 

zabalená v cigaretovém papírku. V současnosti jsou 

cigarety většinou opatřené filtrem. Tabák v cigaretách 

je směsí tabáků (až 30 druhů tabáku) různého původu 

s různými postupy fermentace a dalších přísad. 

Výsledný mix dává různým značkám cigaret různou 

chuť. V současnosti je u většiny cigaret používaný řez 

0,9 mm. Čím hrubší řez, tím silnější a mají větší chuť na kouření a tím větší tvorba částicové 

fáze. V poslední době je kouření velmi „moderní“. Všude potkáváme lidi, kteří kouří, navíc 

jsou všude pohozené nedopalky od cigaret.  

 
Zdroje: http://thecookscollection.blogspot.cz/2010/02/tiramisu-heaven-on-dessert-plate.html 
http://osiva-semena.sk/kavovnik/766-kavovnik-arabsky-zakrsly-coffea-arabica-nana-predaj-semien-kavovnika-
5-ks.html 
http://cfgranodecaffe.webnode.sk/ponukany-sortiment/ 
 

Markéta Štulpová, 8. třída; Denisa Baláková, 7. třída 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Ahoj, v únorovém čísle jsme se vydaly do kabinetu paní učitelky Rohanové a pana učitele Krásy. 

Mgr. Pavlína Rohanová 
Jaký byl váš největší trapas 
? 
Můj největší trapas byl, když 
jsem šla po městě a musela 
jsem si odskočit. Sukni jsem 
si nahrnula do silonek a 
chodila jsem tak po Brně. 
 
Oblíbený zpěvák/čka nebo 
skupina ? 
Pink Floyd 
 
Měla jste jako malá nějaký 
zlozvyk ? 
Kroutila jsem si vlasy. 
 

Jak se jmenují vaší pejsci, kde jste 
k ním přišla a kolik jim je ? 
Mám dva pejsky, Betty a Bertíka. 
Mám je z útulku, byli týrání. Přesně 
nevím kolik jim je - Betty kolem 7 a 
Bertovi 5 let. 
 
Vaše nejlepší dovolená, kde jste 
byla ? 
Jeli jsme na naši chatu do Boskovic. 
 
Jak dlouho učíte ? 
V únoru to budou 2 roky. 
 
Proč vás zajímá zrovna dějepis ? 
Tak každý by měl znát historii. 

Mgr. Jan Krása, Ph. D. 
 

Měl jste nějaký zlozvyk ? 
Ano jednu dobu jsem kouřil. 
 
Vaše nejlepší dovolená, kde 
jste byl ? 
Moje nejlepší dovolená byla v 
Austrálii. 
 
Jak dlouho učíte ? 
Učím 10 let. 
 
Jak se jmenuje vaše dítě a 
kolik mu je ? 
Jmenuje se Davídek a jsou mu 3 
roky. 
 

Proč vás zajímá zrovna angličtina ? 
Mě zajímají obecně jazyky. 

 
Oblíbený zpěvák/čka nebo 
skupina ? 
Orange Blossom 
 
Jaký byl váš největší trapas 
? 
Když mi bylo 17, tak jsem 
šel na schůzku s dívkou. 
Před tím jsem vypil asi 1 litr 
mléka, neudělalo se mi 
zrovna dobře. Nemohl jsem 
se soustředit a ani 
poslouchat, co říká, pak jsem 

si musel odskočit. Byl jsem tam asi půl hodiny, 
přišel jsem celý zpocený. Tak jsem se omluvil. 

 
http://www.zs.deblin.cz/photos.yhtml?galleryId=357 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3541030317164&set=pb.1014618522.-
2207520000.1390674809.&type=3&theater 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Výstava Olgy Havlové  
Ve dnech 7-10. ledna byla v naší škole výstava Olgy Havlové. Týkala se především 

jejého života a manželství s Václavem Havlem, prvním českým prezidentem. Výstava je 

putující po školách v ČR. Bylo to velmi zajímavé, žáci ji navštívili v rámci hodin dějepisu. 

Recyklokoutek 
Žáci 8. třídy začali postupně měnit vzhled recyklačního koutku tak, aby přitáhl 

pozornost více žáků k tomu, jak správně třídit odpad. Doufáme že se vám to bude líbit.  

Michal Šeda, 8. třída 

Lyžařský výcvik 2014 
Od 12. 1. do 17. 1. se konal jako každou zimu 

lyžařský výcvik. Když jsme přijeli na chatu Soláň, kde 

jsme se ubytovali, šli jsme se občerstvit a odpoledne jsme 

absolvovali procházku v okolí. Nikde nebyl žádný sníh 

ani zasněžené sjezdovky, proto jsme lyžovat další den 

bohužel nebyli �. Druhý den nám naši instruktoři 

připravili zábavnou procházku, kde jsme plnili různé 

úkoly a hledali stopy sněžného draka. Třetí den 

jsme taky ještě nelyžovali, ale hráli jsme venku 

hry a běhali suchý slalom. Panu učiteli Tonovi se 

podařilo najít sjezdovky, na kterých bychom 

mohli lyžovat, a tak jsme si ve středu a ve 

čtvrtek pěkně zalyžovali. Ve čtvrtek večer byl 

karneval. V pátek jsme si už jenom sbalili věci a 

hurá domů ☺. Všichni si to tam parádně užili! 

Kristýna Vítová, Aneta Pavlíčková, 7.třída 
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NOVÉ LAVICE ve druhé t řídě 
Po Vánocích, když jsme přišli do školy, čekalo na nás překvapení. Ve třídě byly nové 

lavice a židličky. Jsou moc krásné a je na nich více místa. Každá lavice má svoji kovovou 
přihrádku, do které se pohodlně vejdou desky s učebnicemi i sešity a pevný věšáček na 
aktovky. Horní deska lavice je mnohem větší a neklouže. K lavicím patří i hezké nové 
židličky s pohodlnými opěrkami, na kterých se moc dobře sedí. Lavice i židličky mají žlutou 
barvu, přihrádky a hrany stolu jsou černé. Jejich velkou výhodou je, že jsou polohovatelné a 
tudíž nás budou provázet několik dalších let. Proto se k nim chováme tak, aby nám dlouho 
vydržely. Děkujeme za ně a všechny spolužáky zveme: Přijďte si k nám posedět ☺ 

Klára Čermáková, Jakub Müller a Martin Vyh ňák, 2. třída 

 
Divadelní představení 

Dne 21. 1. 2014 se pořádal zájezd na 
divadelní představení Labutí jezero do 
Janáčkova divadla v Brně. Zájezd byl 
uspořádán především pro žáky 8. třídy, kteří 
ho zhlédli v rámci výuky hudební výchovy. 
Představení bylo pěkné, ale za sebe můžu 
říct, že balet není nic pro mě. Mně osobně se 
mnohem více líbila loňská činohra Romeo a 
Julie. Byla to ale dobrá zkušenost, aby si 
člověk mohl udělat svůj názor. Děkujeme 
paní učitelce Eliášové a Rohanové. 

Michal Šeda, 8. třída 
 

Projekt 7. třídy 
My  žáci 7. třídy jsme se rozhodli zúčastnit 

projektu Extra třída. Dohodli jsme se, že se do toho 
pustíme! Pracujeme přes webové stránky, kde jsme měli  
deset úkolů, které jsme museli do určitého termínu splnit. 
Mezi úkoly patřilo: Vymyslet  nápad , jak zlepšit 
informace o našem okolí? Kolik to bude stát. Kdo budeme 
mít jakou funkci? apod. Když se hodnotící komisi náš 
nápad líbil, podpořila náš projekt částkou 29 940 Kč. Je to 
rozpočet na uskutečnění hry a turnaje. Náš nápad byl 

udělat hru „Deblínsko hrou - znáte to tady?“ Hra je na základě hry Česko a Evropa. Ve hře 
budou otázky o zajímavostech z okolních vesnic. Jakmile bude hra vytvořena, uspořádáme 
turnaj, kde vyhraje nejlepší znalec Deblínska. Zúčastnit se můžete i vy! Více informací 
najdete na webových stránkách: www.extra třída.cz. 

Denisa Mičánková, 7. třída 
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Jistě jste se již setkali s deskovými hrami Česko, Evropa nebo Svět. Společenské 

hry, které zábavnou formou zkoušejí vaše znalosti o naší zemi, Evropě či Světě. 

Pomozte nám a zapojte se do tvorby UNIKÁTNÍ hry: "Deblínsko hrou ... 

znáte to tady?", která bude sice založena na modelu již zmíněných her, ale 

bude NAŠE. Otestuje naše znalosti o místě, kde žijeme. Vše probíhá v rámci 

projektu Extra třída, do kterého jsou zapojeni žáci 7. třídy. 

 

Na vaše otázky do kategorií 1) historie, 

2) kultura,  

3) věda/příroda/technika, 

4) sport,  

5) geografie, 

6) různé, 

se budou těšit naši sedmáci. Zeptejte se rodičů, prarodičů, otevřete rodinné 

album, prozkoumejte starou korespondenci a poučte druhé i sebe samotné. 

Sběr otázek bude probíhat od 3.2. 2014 do 14.2. 2014. Možno posílat na mail: 

extra7.trida@seznam.cz (do předmětu napište EXTRA TŘÍDA). 

A co za to? Nejlepší sběratel otázek bude oceněn hodnotnou cenou po ukončení 

sběru! 
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LANGUAGE CORNER 
 

Family Guy and Seth MacFarlane 
 
Family Guy is an Američan adult animated sitcom created by Seth 
MacFarlane. MacFarlane (born in 1973) is an Američan actor, voice 
actor, animator, screenwriter, producer, film director, and singer. He 
was an animator and writer for Hanna-Barbera Copany for several 
television shows: including Johnny 
Bravo, Cow and Chicken, Dexter's 
Laboratory and I Am Weasel. 
MacFarlane's interest in science 
fiction and fantasy has led to guest 
appearances on Star Trek: Enterprise 
and voicing the charakter of Johann 
Kraus in Guiller model Toro's 
Hellboy II: The Golden Army.  

  

Funny facts about English language 

No word in the English language rhymes with month, orange, silver or purple. 

The word "set" has more definitions than any other word in theEnglish language. 

The longest word in theEnglish language, according to the Oxford English Dictionary, is 
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis. 

To "testify" was based on men in the Roman courts wearing to a statement made by swearing 
on thein testicles. 

The combination "ough" can be pronounced in nine (!) different ways. The following 
sentence contains the mall: "A rough-coated, dough-faced, thought full plough man strodet 
hrough the streets of Scarborough; after falling into a slough, he coughed and hiccoughed." 
 

English is an strange language 
There is no egg in the eggplant (lilek baklažán). 
No ham in the hamburger. 
And neither pine nor apple in the pineapple (ananas). 
English muffins were not invented in England. 
French fries (hranolky) were not invented in France. 
Quicksand (tekutý písek) takes you down slowly. 
Boxing rings are square.  
And a guineapig (morče) is neither from Guinea nor is it a pig.  
 

Jan Krása 
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ZÁBAVA  
Vtipy   

Potkají se dvě blondýnky: 

„Když uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti oba dva dám!“ 

„Tak jo. Pět?“ 

Víte, proč s sebou nosí smrtka kosu? ¨ 

Neudělala papíry na kombajn! 

Blondýnka se ráno probudí a vyděšeně křičí. „Pane bože, já nevidím!“ 

Potom otevře oči a říká: „Jo, aha.“ 

Povídá máma Pepíčkovi:  

„Tak už konečně vstávej, nebo přijdeš pozdě do školy!“  

„Jen klid, mami. Škola je otevřená až do večera!“ 

 Stojí blondýnka v parku a čte ceduli:  

VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU!  

Sama pro sebe si říká: „No, nějaký špagát bych 

našla, ale kde vezmu toho psa?“ 

 

 

 

 

Hádanky 

Nepije to, nejí to, a přesto to roste. Co je to?  

 Víte co to je? Je to černý, bílý, černý, bílý černý, bílý, černý, bílý, černý, bílý, černý. 

V příštím díle časopisu se dozvíte odpovědi na hádanky ☺ 

http://www.nejvtipy.cz/hadanky_sk&gr=5 
http://www.nejvtipy.cz/ 

 
Michal Balák, Eva Mašková, Michaela Mihulová, 7. třída 
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Zajímavosti 
1. Ve vesmíru je 10x více hvězd než celkový počet všech zrníček písku na zemi. 

2. FOBOFOBIE je Fobie z toho že máte Fobii. 

3. Člověk za život nabrečí 52 litrů slz. 

4. Nejhlasitější krknutí mělo 118 decibelů, stejně hlučná je i motorová pila. 

5. Pyramidy byly původně bílé. 

6. Některé druhy ryb jsou schopny během svého života změnit pohlaví. 

Tereza Kupská, 8. třída 
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KOMIKS 
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