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Monika Kubinová, 7. třída 
Odkazy: http://www.cashpoint.cz/pics/ruzyne01.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Vesuvius_from_plane.jpg 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Vesuvius_from_plane.jpg 

 

UDÁLOSTI MĚSÍCE 
1. dubna 1899 – V Olomouci zahájen provoz elektrické tramvaje. 

2. dubna 1900 – Zavedení povinné školní docházky v Belgii 

3. dubna 1933 – První let přes Mount Everest, proveden britskou expedicí, vedený  

Douglasem-Hamiltonem. 

5. dubna 1937 –  otevřeno Letiště Praha-Ruzyně 

7. dubna 1906 – Hora Vesuv vybuchla a zdevastovala Neapol 

12. dubna 1012 – Na český knížecí stolec nastoupil vládu kníže Oldřich 

13. dubna 1849 – Vznik Maďarské republiky 

15. dubna 2005 – Vyhořel hrad Pernštejn 

18. dubna 1906 – San Francisco bylo zničeno zemětřesením 

20. dubna 1991 – Založení Občanské demokratické strany (ODS) 

21. dubna 1960 – Hlavním městem Brazílie se stala Brasília  

24. dubna 1912 – Založen Český skaut – Junák 

25. dubna 1898 – Propukla Španělsko-americká válka, která skončila porážkou Španělska 

26. dubna 1945 – Sovětská vojska 2. ukrajinského frontu osvobodila Brno 

27. dubna 1908 – Byly zahájeny Letní olympijské hry v Londýně 

29. dubna 1945 – Adolf Hitler po svatbě s Evou Braun spáchal společně s ní sebevraždu 
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NOVINKY  
V kinech 
 
Rio 2 

Žánry: animovaný, komedie 

USA, 101 min 

Režie: Carlos Sandanha 

Premiéra: 10. 4. 2014 

 

Obsah: Blu, Prela společně se svými dětmi se rozhodli odletět do Amazonie, aby navštívily 

své příbuzné. Blu se bude muset vypořádat se svým tchánem. Také se vypořádat s řadou 

zákeřných lstivých plánů, které pro něj připravil mstivý kakadu Nigel.  

 

Dlouhá cesta dolů 

Žánry: drama, komedie 

96 min 

Režie: Pascal Chaumeil 

Premiéra: 10. 4. 2014 

 

Obsah: Čtyři lidé, kteří se vůbec neznají se potkají na Silvestra. 

Neobvyklým místem jejich setkání je oblíbené místo sebevrahů. 

Jenomže ani jeden z nich neskočí, ale udělají dohodu o tom že spolu vydrží žít aspoň do 

Valentýna. Když nastal ten den čekalo je veliké překvapení, které jim vrátilo chuť do života. 

 

Aneta Zavřelová, 8. třída 
 
Zdroje: http://www.kinobox.cz/film/320520-dlouha-cesta-dolu 

http://www.kasschodov.cz/public/kcfinder/upload/filmy/dlouha-cesta-dolu-1.jpg 
http://www.kinobox.cz/film/346163-rio-2
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CD 
 
Zpěvák Ben Cristovao vydal své třetí album. 

Album se jmenuje Made in Czechoslovakia, je na něm 16 

skladeb. Vyšlo 19. 3. 2014 

 

Skrillex vydal nové album. Datum vydání bylo sice už 10. 3., ale 

koupit si je můžeme od 18.  3. 2014. Nese název Recess. Na albu 

je 11 písní.  

Eliška Horáková, 7. třída 
Zdroje: http://musicserver.cz/clanek/46527/ben-cristovao-prave-vydal-novou-desku-made-in-czechoslovakia/ 

http://www.topzine.cz/skrillex-predstavil-nove-album-opet-dokazal-ze-je-kralem-elektra 

Knihy 
 
Nádherné trosky 

Walter Jess 

- román  

- začátkem 60. let připlouvá do italského městečka americká herečka. Zde 

okouzlí majitele penzionu. Herečka údajně zemřela. Filmovým kouzlem se 

přenášíme do současnosti do Los Angeles. Ve kterém se objeví starý Ital 

hledající ženu, kterou viděl před padesáti lety. 

- datum vydání 20. 3. 2014 

- stran 360 

 

Obdivné hvízdnutí 

- Nordan Lewis 

- kriminální příběh 

- černošský chlapec ze srandy hvízdne na bílou vdanou ženu a pozve ji na schůzku. 

Zanedlouho je Bobo umlácen k smrti. Autor v knize popisuje rasový zlom padesátých let 20. 

století.  

- datum vydání 4. 3. 2014 

- stran 228        Jana Pokorná, 7. třída 

Zdroje, obrázek: http://www.argo.cz/knihy/novinky/ 
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KAM NA VÝLET  
Brno na kole 

Jaro je tu. Konečně aspoň občas svítí sluníčko, příroda se probouzí ze zimního spánku. 

Nejvyšší čas si trochu zasportovat. Ano, uhodli jste správně, vyjedeme si na kole okolo 

Brněnské přehrady. Zde máte jeden tip na 

výlet. 

Na cyklistickém výletě okolo Brněnské 

přehrady pojedete většinou neznačenými 

trasami po asfaltu i terénem. Ale když se chce, 

všechno jde. Navštívíte také dvě 

nejvýznamnější památky v okolí přehrady – 

Jarošův mlýn ve Veverské Bítýšce a hrad 

Veveří. 

 Vyrážíme vstříc novým dobrodružstvím. Start bude Brno přístaviště a cíl bude tamtéž, 

ale nemyslete si, že to bude jen tak. Pojedeme následovně. Nejdřív pojedeme za Brněnskou 

hráz směrem na Sokolské koupaliště, pak pojedeme na Osadu. Z Osady odbočíme na 

Junáckou louku přes Zouvalku. Od Junácké louky můžete vidět hrad Veveří. Nyní jeďte 

směrem na Chudčice a z nich do Veverské Bítýšky. Zde si můžete dát oběd, je zde několik 

restaurací. Až se naobědváte, můžete si prohlídnout Jarošův mlýn. Dozvíte se tu hodně 

informací o tom, jak se dřív mlelo obilí. Komu se už nechce jezdit dál na kole, může se vrátit 

zpět lodí nebo autobusem, ale pokud ne, jeďte po druhém břehu přes Mečkov na hrad Veveří. 

Na hrad si určitě podívejte, doporučuji i prohlídku ☺. Z hradu vyrazíme směrem na Ríšovu 

studánku a z ní přes Kočičí žleb rovnou do Brněnského přístaviště. 

 Doufám, že se vám výlet na kolech bude líbit. Sám jsem celou trasu ještě nejel, ale 

brzy se ji chystám zdolat ☺. 

 

 

zdroje:http://www.cyklo-jizni-morava.cz/okolo-brnenske-prehrady 

Martin Müller, 8. t řída 
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Opera v Sydney 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera se nachází v Sydney v Austrálii. Navrhl ji v roce 1956 Jørn Utzonem.  

Začali ji stavět pro soutěž, kterou vyhlásil Jižní Wales. Podmínkou bylo, aby opera 

měla velký sál o kapacitě 3000 diváků a malý sál o kapacitě 1200 diváků. Stavba se potýkala 

s mnoha problémy, ale všechny se zvládly.  Původní rozpočet byl 7 000 000 australských 

dolarů, ale nakonec opera stála 102 miliónů. Stavba byla dokončena v roce 1973. 

V roce 2005 se opera zapsala na kulturní dědictví Austrálie a v roce 2007 na dědictví 

UNESCO. Opera se stala nejznámější stavbou Austrálie. Její architektonické hodnoty jsou 

hodně uznávány bez jakýchkoliv pochyb. 

 

 

 

 

 

Filip Steinhauser, Kamil Bednář, 7.třída 
 

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera_v_Sydney 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_St_Patricks_2010a.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/SydneyOperaHouse.jpg 
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KNIŽNÍ RECENZE 

Nikolina cesta 
Autorka:  Michaela Fišarová 

Nikola pochází z neúplné rodiny, má bratra Martínka, mámu a nevlastního tátu 

Zdeňka, který je občas bije. Chodí do 9. třídy. Jednoho dne jela 9. třída na exkurzi do muzea. 

Když přijeli domů, tak Nikola běží k paní Stoklasové, jež hlídá jejího brášku, který chodí ještě 

do školky. Po několika dnech, když se vracela ze školy, stála u jejich domu sanitka. Paní 

Stoklasová měla infarkt. Martínek jí zachránil život a mohl si přát jedno přání. Přál si, aby 

Nikola jela na lyžařský výcvik. Doma na to neměli peníze, tak jí je dala paní Stoklasová. Na 

horách se učila lyžovat a skamarádila se tam se spolužačkami. Když Nikola přijela domů, 

Zdeněk křičel na mámu a potom odešel. Když se vrátil, 

máma nebyla doma, byla v práci. Začal křičet na Nikolu. 

Martínek pošeptal Nikole, že je to „pakoš“, ale Zdeněk to 

uslyšel. Začal křičet na Martínka, aby šel za ním. Nikola 

mu řekla, ať se schová. Zdeněk Nikolu začal mlátit. Když 

to Martínek uviděl, hodil po něm šipky. Zapíchli se mu do 

nohy, vzal alabastrový stromeček, který dala Nikola 

mámě na vánoce a hodil jej po Martínkovi. Martínek spadl na 

zem s rozbitou hlavou a Nikola začala zvracet a potom 

omdlela. Když se dostali do nemocnice, všichni si mysleli, že alabastroví stromeček hodila po 

Martínkovi ona. V nemocnici mluvila s psychologem, řekla mu pravdu a potom, když se 

Nikola uzdravila, jela za paní Stoklasovou do Benešova, aby už měla od Zdeňka pokoj. 

Nechtěla však opustit brášku, tak jí psycholog řekl, že až bude Zdeněk pryč, může se vrátit. 

Tato kniha se mi velice líbila a stala se mojí nejoblíbenější, proto bych ji doporučovala všem 

čtenářům!!!  

Zdroje: http://eshop.knihydobrovsky.cz/files/mod_eshop/produkty/full/n/978-80-00-02935-1_nikolina-
cesta_837d556f3307a63542ec7da248800dcb.jpg 

Nikola Kropá čková, 7. třída 
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Ivanhoe 
Autor: sir Walter Scott 

Tento příběh vypráví o středověkém rytíři Wilfredu z Ivanhoe. Ten se vrací z křižácké 

výpravy ve Svaté zemi. Sotva se vrátí jako chudý pocestný, vydá se na rytířské klání konané 

v jeho rodné Británii. Nemá však výstroj. Tu mu opatří Izák, Žid z Yorku, po tom, co mu 

zachrání život varováním. Na kolbišti se mladému rytíři podaří vyhrát první část turnaje a určí 

královnu klání – saskou šlechtičnu Rowenu. V druhé části klání si vede také skvěle, ale 

vynikne zde i rytíř v černém brnění, kterému lid začne říkat Louda. Ten zachrání Wilfreda 

před přesilou a po skončení boje odjede. Nevyzvedne si ani výhru druhého dne a proto je 

znovu oceněn Ivanhoe. Je ale zraněn a ujme se ho Izákova dcera Rebeka zběhlá v léčitelském 

umění. V následné soutěži v lukostřelbě se vyznamená Robin Hood, ovšem pod jménem 

Locksley. Mezitím se princ Jan dozví o útěku svého bratra, anglického krále, Richarda I., Lví 

srdce. Princ se odebere na jiný hrad, kde se chce nechat korunovat králem. Dále kniha sleduje 

pochod Cedrika Sasa (otce Ivanhoea) a saského šlechtice Athelstana na cestě domů. Jsou však 

přepadeni družinou Front de Boeufa a templářem Brianem de Bois-Guilbert. Ti je odvlečou 

na hrad Torquilstone i s židem Izákem, jeho dcerou a zraněným Wilfredem, kteří se přidají 

k sasům před lesem, v němž jsou přepadeni. Hrad napadnou zbojníci Robina Hooda společně 

s veselým „poustevníkem“ a černým rytířem po tom, co věrný šašek a pasák sviní Gurth 

požádá tyto muže o pomoc. Při obléhání hradu rytíř Louda zabije Front de Boeufa a templář  

„pouze“ zraní Athelstana (ne zabije, jak se čtenář dozví později) při útěku s Rebekou, do které 

se zamiloval. Zajatci jsou zachráněni a sasové se vydají na pohřeb Athelstana. Žid se vydá pro 

svou dceru do templářské preceptoře. Tam se uskuteční její soud. Byla totiž obviněna 

z čarodějnictví. O jejím osudu má rozhodnout souboj. Pošle prosebný vzkaz pro Ivanhoea, 

jenž by se za ni utkal proti Brianu. Jakmile se Wilfred dozví o strastech jeho zachránkyně, 

ihned se vydá ji chránit. Když odejde, na svém vlastním pohřbu se objeví Athelstan… 

Toto dílo se mi velmi líbilo. Odehrává se v mé nejoblíbenější části dějin a je 

podloženo opravdovými historickými osobami a místy. Navíc se autor dokázal „dostat“ do 

této doby a vystihnout tehdejší zvyky a poměry. Jediné, co mi vadilo, bylo, že se mi pletla 

některá jména. Pokud se chcete dozvědět, jak to dopadlo s hrdiny této knihy nakonec, můžete 

si ji půjčit v knihovně 8. třídy. I když je ze začátku „nudnější“, děj se změní v příjemný 

příběh. Vřele doporučuji si ji přečíst! 

Martin Zav řel, 8. třída 
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SPORT 
Airsoft 

Airsoft vznikl v Japonsku kolem 80. let 20. stol. Právě kvůli asijskému původu 

pochází většina zbraní právě odtud. Do Česka přišel až kolem roku 1989. Tak se dostlaly 

kuličkové pistole i na naše území. Airsoft jako takový se k nám dostal až kolem 90. let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla 

Pravidla jsou jednoduchá. Cílem je zneškodnit všechny nepřátele a pokud možno 

přežít. Samozřejmě se dá hrát jinak, než jen dokud nejsou všichni nepřátelé zasažení. 

Pořadatelé určují, jestli se bude hrát boj o vlajku nebo obsazení budovy anebo zneškodnění 

bomby, to bývá většinou jen malá krabička. 

 

Můj názor na tenhle sport je ten, že není pro každého. Vybavení a zbraně jsou drahé. 

(Automatická puška stojí kolem cca 3000). Sport je to výborný a doporučuji ho hlavně 

klukům, které zajímají zbraně nebo armáda a nebude jim vadit, že je někdo může zasáhnout 

2,5 mm kuličkami. Ze zkušenosti vím, jak to bolí. 

 

Jan Sojka, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Koala Medvídkovitý 

Původ tohoto druhu není zcela jasný, ale zkameněliny Koalů byly objeveny v 

severniAustralíi, pocházejí z doby před 20 mil. lety a 

jsou vzácné. V dnešní době žijí v Australii a živí se listy 

blahovičníku (eukalyptus). Je to chráněný druh. Jejich 

hmotnost je 5-12 kg, délka 70-90 cm, délka ocasu je 

cca 6 cm. Koalové byli na začátku 20. století téměř 

vyhubeni člověkem, který je lovil hlavně kvůli 

kožešinám. Ve volné přírodě žije 80 000 jedinců. 

Australská Nadace pro koaly odhaduje, že se ve volné přírodě vyskytuje  přibližně 100 000 

jedinců. 

 
Zdroje: Wikipedie, vlastní 

     Petr Kadlec, 7. třída 

Zatmění slunce 

Zatmění Slunce je opravdu nádherný astronomický jev, při kterém je na pár minut tma. 

Už jsem ho dvakrát viděla, ale musela jsem mít sluneční brýle, abych ho mohla hezky 

pozorovat. Když dojde k úplnému zatmění, tak můžeme spatřit i to, že kolem něj byly vidět i 

ostatní hvězdy... 

Zatmění Slunce nastane, když  Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce a částečně ho 

zakryje. Zatmění Slunce může nastat jen pokud je Měsíc v novu. 

 

Úplné zatmění Slunce můžeme spatřit pouze tehdy, kdybychom 

stáli v úzkém pásu na Zemi širokém max. 270 km. Může trvat maximálně 

7, 5 minuty. Na obloze jsou pozorovatelné nejjasnější hvězdy a obloha je 

tmavě modrá. Můžeme ho pozorovat pouhýma očima.  

 

Prstencové zatmění Slunce – Pro pozorování tohoto zatmění JE NUTNÉ 

použít bezpečný filtr! 
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Hybridní (Kombinované) zatmění Slunce – Můžeme pozorovat vlastním 

okem. 

 

Částečné zatmění Slunce – Pro pozorování je 

nutné použít bezpečný filtr! 

 

Nejbližší zatmění: Prstencové (Indie, Austrálie, Antarktida) 29.4 2014 

Pavlína Slezáková,7. třída 

Zdroje: http://www.astro.cz/rady/ukazy/zatmeni/slunce 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce 
http://www.top10list.cz/top-10-nejpozoruhodnejsi-prirodni-jevy/ 

 
Obrázky: http://www.obsupice.cz/zatmeni/1000.jpg 

http://www.tyden.cz/obrazek/4b505a6c193f6/titul-4b505b7acdd16_275x183.jpg 
http://hvr.cz/obr-314/ 
http://www.astro.cz/_data/images/news/2010/12/08/castecne_zdroj_national_geographic.jpg 
 

 

Kapybara 
Je to největší hlodavec na světě. 

Jeho délka je 1,4 m a dosahuje 

hmotnosti 60 kg. Živí se vodními 

rostlinami a kůrou mladých stromků. Je 

to mírný a snášenlivý živočich, který se 

skoro vůbec nebrání predátorům. Proto je snadná kořist jaguárů, ale i lidí. Skoro celý život 

stráví ve vodě. 

 

Zdroje:  Knížka Rekordy Živý svět zvířat, 

http://www.trekearth.com/gallery/South_America/Argentina/North/Corrientes/Reserva_Ibera/photo295673.htm 

 

Jakub Crha, 8. třída 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
Hudba 

První počátky hudby jsou spojeny již s pravěkými lidmi. Nejstarší 
dochovaná díla klasické hudby spadají do 5. století a řádí se do 
Gregoriánského chorálu. Největší rozkvět Gregoriánského chorálu byl v 
9. až 13. století. Byl to jednohlasý církevní zpěv a zpívali pouze muži. 
Po Gregoriánském chorálu byla gotika, ta trvala od 13. do 15. století, 
následovala renesance od 15. do 16. století, od 17. do 18. století 
probíhalo baroko, pak byl klasicismus, který trval do druhé třetiny 18. 
století, v 19. století to byl romantismus a následuje současná klasická 
hudba. 
Většina populace ale poslouchá hudbu populární, která je dnes velmi rozšířená a má hodně 
žánrů a podob. Žánrů je hodně, ale tady jsou ty nejznámější: jazz, rock, pop, metal, elektro, 
hip – hop a další. Bruno Mars, o němž se dočtete níže, zpívá nejčastěji POP.  
 
Zdroje: sešit Hudební výchovy z 8. třídy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr 
http://www.lidovky.cz/hudba-mluvi-ke-vsem-stejne-dcg-/veda.aspx?c=A090323_090939_ln_veda_mtr 

 
Tereza Ondrašíková, 8. třída 

 

Bruno Mars 
* 8. 10. 1985, Honolulu, Hawai 

Vlastním jménem Peter Gene Hernandez je americký zpěvák, 
autor písní a hudební producent. Pochází z Havaje, ale po ukončení 
střední školy se přestěhoval do Los Angeles. Mezi jeho nejznámější hity, 
které sám napsal, patří Just The Way You Are a Grenade, ale i pro své 
freaturingy Nothin´ On You, kde spolupracoval s rapperem B.o.B, nebo 

Billionare s Travie McCoy. Obě písně byly v top hodně světových hitparád. Jako producent 
se podílel na hitech Right Round od Flo Ridy a Wavin´ Flag od K'naan. 14. října 2010 vydal 
první album Doo-Woops & Hooligans, které bylo na třetím místě s prodejem 55 000 kopií a 
byla i velmi pozitivní kritika. V září roku 2010 byl zatčen za závislost na kokainu, kauce ho 
stála 2 000 dolarů a 200 hodin veřejně prospěšných prací. Roku 2011 měl velký úspěch, v 
únoru získal Grammy a to z šesti nominací. Téhož roku v září vypustil singl It Will Rain, 
který byl v soundtracku k filmu Twilight Sága: Rozbřesk – 1. část. Na 54. cenách Grammy 
byl nominován v několika kategoriích. V říjnu 2012 vyšel první singl z alba Unorthodox 
Jukebox. Album vyšlo v prosinci a prvním singlem byl Locked Out Of Heaven. V USA album 
debutovalo na druhé příčce Billboard 200, prodaných kopií přesáhlo přes 187 000 a ve Velké 
Británii se stalo nejrychleji prodávaným albem roku 2012. V únoru 2013 byl opět nominován 
na cenu Grammy.  

 
Zdroje: http://zivotopis.osobnosti.cz/bruno-mars.php 
Obrázek: http://ilarge.listal.com/image/1813354/936full-bruno-mars.jpg 

 Lucie Juříčková, 7. třída  
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ZDRAVÉ OKÉNKO 

Ovoce 
Je to důležitá potravina a významná surovina pro cukrářskou výrobu. Ovoce obsahuje 

cenné ochranné látky, tj. vitamíny, minerály a výživné látky jako cukry, tuky, bílkoviny, 
buničinu, a vodu. Ovoce se proto stalo oblíbenou pochoutkou nejen pro svou příjemnou a 
osvěžující chuť, ale i pro svou biologickou hodnotu. 
 
Druhy ovoce: 
Rozdělují se podle druhu plodu na:  

• jádrové – jablka, hrušky, mišpule  
• peckové – třešně, slívy, broskve  
• bobulové – jahody, angrešt, brusinky 
• skořápkové – vlašské a lískové oříšky 

 
Jádrové ovoce 

• Jablka – jsou u nás nejstarší ovoce. Jejich rozšířenost i oblíbenost pramení z toho, že 
některé druhy je možné za vhodných skladovacích podmínek udržet až do nové sklizně. 
Odrůdy jabloní a jejich vegetační podmínky a nároky jsou různé a tím vzniká mnoho 
odrůd jablek. Některé druhy zanikají a šlechtěním vznikají nové. Rozdělujeme je na letní 
– jsou zralá při sklizni, podzimní – dozrávají při sklizni až do konce ledna, zimní – 
dozrávají při sklizni až do května 

 
• Hrušky – jsou rovněž oblíbeným ovocem, mají však proti jablkům kratší trvanlivost. Jsou 

šťavnatější a sladší. Je jich mnoho druhů a rozdělují se podobně jako jablka na letní, 
podzimní a zimní. 

 
• Mišpule – jsou plody u nás málo pěstovaného hlohovitého stromu. Plody mají slabou 

dužinu, jsou zploštělé, žlutozelené barvy a používají se podobně jako kdoule. Do 
obchodní sítě se nedodávají. 

 
Peckové ovoce 
 
• Třešně – jsou různé odrůdy získané vyšlechtěním z ptačí třešně. Podle tvaru a dužinky se 

rozdělují na dva základní druhy, tj. srdcovky, které jsou srdcovitého tvaru s měkkou 
dužinou, a na chrupky, které mají kulovitý tvar, pevnou a chrupavou dužinu. Barva třešně 
je od žlutých, jasně červených barev přes tmavě červené až skoro černé. 
 

• Slívy – jsou plody různých kříženců slívy obecné. Patří sem slívy, mirabelky, ryngle, 
datlovky, ... Tvar mají kulovitý až vejčitý, barvu od žluté přes zelenou až po červenou. 
Dužina je chutná, příjemně sladká, typické kořeněné chuti a vůni. 

 
• Broskve - jsou plody stromů broskvoní. Plody jsou různé  

velikosti, obvykle kulovitého tvaru a mají  
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zelenou, žlutou až oranžovou, částečně červenou barvu. Jejich silnější plstnatá slupka 
nemá příjemnou chuť, mohou být však i lysé. Dužina je sladká, šťavnatá, žluté nebo 
oranžové barvy, u některých druhů může být i zelenobílá. 

 
Bobulovité ovoce 
 
• Jahody – jsou plody jahodníku.Mohou být lesní nebo zahradní. Lesní jahody rostou 

divoce v lesích, mají drobné plody, velmi aromatickou vůni. Zahradní jahody pěstované v 
zahrádkách nebo na plantážích jsou vyšlechtěné. Je jich mnoho odrůd různých velikostí. 
 

• Angrešt – jsou plody srstky obecné. Může být pěstován jako keř, nebo malý stromek. 
Plody jsou kulovitého nebo oválného tvaru, barva může být bílá, nazelenalá, žlutá až 
červená. Slupka je chlupatá nebo lysá. Dužina je šťavnatá, rosolovitá, příjemně sladká. 
 

• Brusinky – jsou plody divoce rostoucí brusnice. Roste ve vysokých lesích a na pasekách. 
Plody jsou malé kuličky červené barvy, trpké, kyselé a nasládlé chuti. 

 
Skořápkové ovoce 
 
• Vlašské ořechy – je druh ořechu, plod ořešáku královskému, který se skládá z 

poživatelného jádra uvnitř plodu. Když uzraje má na sobě oplodí, pod kterým je hnědá 
skořápka a vevnitř jádro. 
 

• Lískové ořechy - je to ovoce na keřích a plody jsou uzavřeny stejně jako u vlašského 
ořechu. Stejně jako vlašský, tak i lískový ořech se dá pěstovat na zahradách, před domem i 
u lesa. Dají se využít i do pečení. Je jen na vás jak, je využijete. 
 

Lesní plody 
 
• Jahody, borůvky, ostružiny, maliny a houby nasbírané v lese jsou nejen pochoutka, ale 

přinášejí tělu také mnoho vitamínů a dalších látek potřebných pro zdraví. Kilogram jahod 
má více vitamínu C než stejné množství 
pomerančů. Lesní jahody se pro vysoký obsah 
vitamínu C doporučují při srdečních 
nemocech, vysokém krevním tlaku, 
žaludečních vředech a chudokrevnosti. Léčí 
žlučníkové, jaterní a krevní choroby a dnu. 
Odvar nebo kaše z jahod se užívá k ošetření 
pleti, na hemoroidy, zápach z úst, ekzémy a 
hnisající rány. Hlavně je sbírání jahod, malin, ostružin, borůvek a hub zdravé, protože 
chodíme do lesa, jsme na čerstvém vzduchu a pohybujeme se. Pozor ale na jedovaté 
plody! 

 
Kristýna Baláková, 7. třída, Markéta Štulpová, 8.třída 

 
Zdroje: http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/zdrave-lesni-plody/ 
Google:obrázky jedovatý a zdravý lesních plodů 
http://img.ulekarecdn.cz/dbpic/lesni_plody-f590_290.jpg 
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Zdravá zelenina a ovoce 
Zelenina a ovoce dodává do těla mnoho vitamínů i vlákniny a správně vyvážený 

jídelníček se bez nich neobejde. Ačkoli nelze jednoznačně určit, které ovoce nebo zelenina je 

nejzdravější, víme pouze, že potřebujeme aspoň pět porcí denně. Tak jsem vám vybral aspoň 

ty, které prospívají nejvíc vašemu zdraví:   

Zelenina   

Mrkev  - používá se při šerosleposti, močových kamenech a při zánětech kloubů. 

Folkarinol v mrkvi může snižovat i rozvoj rakoviny  

Okurky -bílkoviny v okurce povzbuzují ledviny, pročisťují ustrojí a hojí pokožku 

Rajčata - při pravidelné konzumaci rajčat se snižuje riziko nádorových chorob 

Ledový  salát - je velmi zdravý, snižuje stres, uklidňuje nervy a pomáhá při usnutí 

Brokolice - má léčivý účinek proti rakovině a působí na posíleni srdce 

Česnek - používá se jako vnitřní dezinfekce nebo pomocník při nachlazení, snižuje 

krevní tlak a chrání před plísňovými a bakteriálními infekcemi. Konzumace 

česneku snižuje o 50% onemocnění rakoviny žaludku 

Ovoce   
Citrony  - vitamín C obsažený v citronech pomáhá vytvářet hormony štěstí a euforie 

Pomeranče - jsou v hodné při nachlazení a únavě organismu, dokáží zlepšit naši výkonnost 

a soustředění 

Kiwi  - je výbornou prevencí chřipek, nachlazení a rýmy, zároveň pomáhá zvládat 

stres 

Hrušky - odvar z hruškových křížal se podával při horečkách a zimnici, hrušky také 

neutralizují a vylučují z těla těžké kovy (olovo, rtuť a kadmium) 

Grapefruity - nejléčivější jsou grepová jadérka, která zabraňují množení virů, plísní a 

bakterií v těle 

Ananas - enzym Bromelain obsažený v ananasu ničí cizopasné látky ve střevech, 

snižuje krevní tlak a přispívá k rozpouštění usazenin na stěnách našich cév.  

Mandarinky - pomáhají v boji s infekcemi, snižují krevní tlak a cholesterol. 

 Tomáš Benčík, 7. třída 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 
Ahoj tento měsíc jsme se vydali do kabinetu paní učitelky Wágnerová a paní učitelky Kovaříkové. 

 

Bc. Irena Wagnerová 
Třídíte odpad ? 
Jo, jasně, už dlouho. 
 
Oblíbený předmět na ZŠ ?  
Můj oblíbený předmět na ZŠ byla 
chemie. 
 
Co děláte ve volném čase ? 
Chodím do přírody. 

 
Váš dětský sen ? 
Jezdit s cirkusem, ještě teď si to 
přeji. 
 
Oblíbený zpěvák/čka nebo 
skupina ? 
Bobby McFerrin 

 

Zdeňka Kovaříková 
 

Třídíte odpad ? 
Ano, třídím. 
 
Oblíbený předmět na 
ZŠ ? 
Výtvarná výchova ☺ 
 
 

Co děláte ve volném čase ? 
Chovám psa, sport, jízda na 
kole. 
 
Váš dětský sen ? 
Učitelka menších dětí. 
 
Oblíbený zpěvák/čka nebo 
skupina ? 
Radůza 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151710773249303&set=a.442795454302.231375.775104302&ty
pe=1&theater 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Hrajeme si ve škole 
Ve středu 26. února jsme se poprvé sešli v rámci přípravného kurzu ,,Hrajeme si ve 

škole“ s našimi předškoláky v tělocvičně naší školy, která se během odpoledne proměnila v 

olympijský stadion. Nastávající prvňáčci se vzájemně seznámili a pod vedením našeho pana 

učitele Svatoslava Tona, úspěšného olympionika ve skoku vysokém, se stali sportovci a 

vyzkoušeli si různé simulátory olympijských disciplín. Zažili jsme příjemné odpoledne a další 

lekce přípravného kurzu se koná ve středu 26. 3. Rádi přivítáme i ty, co dosud s přihláškou 

váhali.  

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 
Poslední únorový den se naše škola ocitla v pohádce. Po chodbě prvního stupně 

tančily princezny a létaly čarodějnice, pobíhali vojáci i duchové a k vidění byl dokonce i 

Avatar či egyptská královna Nefertiti. Čekal nás totiž oblíbený karneval, kterého se účastnili 

žáci 1. až 4. třídy spolu se svými učiteli a družinou. Hrály se hry, tančilo se, soutěžilo a na 

závěr nás dokonce čekala tombola. Skvělou hudbou i tancem nás bavila děvčata z osmé třídy, 

kterým za to moc děkujeme. Už se těšíme na příští rok a další karnevalový rej.  
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Přednáška o Kanadě 
Dne 5. 3. 2014 byla v naší škole přednáška 

o Kanadě vedená Mgr.Terezou Cerovskou. Byla 

od 16 hodin.  

 

Přednáška Ekostopa 
Dne 20. 3. 2014 žáci 8. třídy pořádali pro 

veřejnost přednášku o ekologicke stopě. 

Představovali výstavu, která byla k vidění v naší 

škole po celý březen. Celkem nám to vyšlo. 

 

Pyžamový den 
V pátek 21. 3. 2014 se ve škole uskutečnil další tematický den, který vyhlásil 

Žákovský parlament ZŠ Deblín. Všichni učitelé a žáci se měli obléknout do pyžam. V rámci 

dne se konala také Hodina ticha, kdy bylo zakázáno mluvit nebo vydávat hlasité zvuky. 

Nakonec byly odměněny nejtišší třídy (6., 4., 7. a 8. třída) a také nejoblečenější (4., 5. a 6. 

třída). 

. 

Michal Šeda, 8. třída 
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Líčení 
Konečně přišlo jaro! A tak jeho půvab zpracovali žáci 7. třídy do svých slohových prací ☺ 
 
Popis krajiny 
 
Ráno jsem se vydal do lesa. Po chvíli jsem byl u lesa na louce. Zde právě rozkvétaly květiny. 
Barevné květy na sobě měly kapky rosy, které v ranním svitu vypadaly jako malé perly. Jak 
rozkvetly květy a květiny, všude začaly bzučet a poletovat včelky. Zdáli už šlo slyšet zurčení 
potůčku, na kterém byl malý vodopád. Ten vytvářel nádhernou duhu. Pod vodopádem bylo 
hluboké, vymleté a křištálově čisté jezírko. Celá louka byla rozkvetlá a květinky vypadaly, 
jako by se na mě usmívaly. Šel jsem dál úzkou pěšinkou, najednou se údolí sevřelo a na obou 
stranách se objevily ostré skály. Jelikož začalo pršet, musel jsem se vrátit. Kapky deště 
vypadaly jako malé diamanty padající z nebe. Šel jsem domů a z dálky jsem se ještě jednou 
podíval na paseku, nad kterou byla duha. Pohled na paseku byl magický. 

Jakub Zimandl 
 
Jarní příroda 
 
Jednoho slunečného dne, když jsem vykoukla z okna, uviděla jsem přilétat hejno 
přenádherných ptáků. Začalo jaro. Z jantarového úlu vylétaly včeličky a hledaly již rozkvetlé 
voňavé kvítí. Za zelenou loukou, na které se třpytily kapky rosy, se rozléhal velký hluboký  
les. Bylo slyšet, jak tiše šumí a vlaje vítr v korunách stromů. Nad korunami stromů se rozléhal 
omamující zpěv ptáků. Na okraji teče bublající potůček. Voda v potůčku byla čistá jako 
křišťál. Na samotném dnu bublavého potůčku bylo vidět malé rybky, které si hrály na 
honěnou. Sluníčko svítilo tak jasně jako by mělo svatozář. Nebe bylo tak modré jako bývá 
voda v moři, sem tam poletoval nějaký mráček, ale to k jaru patří. Bylo to krásné, usměvavé a 
kouzelné jaro. 

Pavlína Dvořáková 
 

Můj sen 
 
Dnes jsem si vyšla na dlouhou odpolední vycházku. Došla jsem na velkou smaragdově 
zelenou louku a nade mnou se rozplývala azurově modrá obloha bez jediného mraku. Slunce 
svítilo, jako když v temné noci poletují světlušky. Sedla jsem si do trávy a pozorovala jsem 
kobylku, která skákala kolem mé ruky. Tráva byla jemná jako hedvábí a na ní se třpytily 
kapky rosy. Vedle mě se tyčila velká a košatá jabloň, u které se sbíhala divoká zvěř. Po chvíli 
začal foukat studený vítr, který nesl vůni květin, a ve vzduchu bylo cítit jaro. Z jabloně jsem 
si utrhla jablko, které bylo červené a sladké jako med. Když začalo zapadat slunce, na obloze 
se objevili červánky a kolem začaly poletovat světlušky. Jakmile zapadlo slunce úplně, na 
temné obloze se objevil zářící měsíc a kolem něj se začaly vyjasňovat bílé hvězdy. Když jsem 
šla domů, šla jsem po písčité cestě, na které byly drobné kamínky a z dálky se už vesnice 
chystala k spánku. Dnes jsem si připadala jako v pohádce. 

Nikola Kropá čková 
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Ranní procházka 
 
Jednoho krásného rána jsem šla do malého lesíka. Slunce hřálo a ranní rosa se třpytila v trávě 
jako diamanty. Kytičky všech barev se probouzely a zvířátka vylézala ze svých úkrytů. 
Včeličky pilně opylovaly právě probuzené kytičky, mouchy bzučely jako o závod, ptáčci si 
zpívali libozvučné písně a já jsem byla ohromená, jaká to byla krása. Pak už jsem byla na 
kraji lesa, kde rostly vzrostlé jedle, vysoké borovice a krásné husté smrky. Vešla jsem do lesa 
uviděla jsem zeleňoučký mech, do kterého jsem si lehla a dívala jsem se na oblohu. Mech byl 
měkoučký jako pírka v mojí peřině a ještě měkčí. Obloha byla azurová a plná 
pestrobarevných ptáčků, kteří tam tak poletovali a nikdo je nevyrušoval. Šla jsem dál a na 
mýtině jsem uviděla hlubokou tůňku, která byla čistá a průzračná jako křišťál lesknoucí se 
v ranním slunci. Opodál jsem uviděla štíhlou laň pasoucí se v orosené, šťavnaté trávě. Ještě 
chvíli jsem šla a tu se objevil konec lesa. Najednou mě přepadl smutek, že ta procházka je už 
u konce. Obrátila jsem se a tou pohádkovou cestou jsem se prošla ještě jednou. 

Michaela Křížová 
 
Moje krajina 
 
Jednoho krásného slunečního letního dne jsem si vyšla na procházku prohlédnout si 
rozkvetlou přírodu. Ráno pršelo, ranní kapky deště zářily jako diamanty, slunce mi svítilo do 
očí. Ptáčci si prozpěvovali, všechno bylo jako z pohádky. Vonné květiny kvetly na louce. Ta 
vůně mě táhla k tomu, se tam podívat. Byl tam čistý vzduch, krásné, azurové nebe a jeleni 
běhali kolem mě. Najednou z ničeho nic jsem cítila jemný větřík, větve stromů sebou házely, 
jako by na mě mávaly. Šla jsem dál do hlubokého lesa, kde kolem mě poletovali ptáci a dělali 
různé zvuky, jako by mě znali. Z dálky jsem viděla bublající potůček, zahlédla jsem motýly, 
jak si vesele poletují, šla jsem za nimi, byla jsem zvědavá, kam mají namířeno, dovedli mě k 
zarostlé oblasti plné různých plodů (maliny, lesní jahody..) ochutnala jsem a vzala si s sebou 
na cestu. Byly sladké jako med. Kochala jsem se tou krásou. Bylo to jako v ráji. Cítila jsem, 
jako bych to objevila, jako bych tam patřila, nic tak krásného jsem v životě neviděla. 

Lucie Juříčková 
 
Líčení krajiny 
 
Jeden krásný den jsem se procházel okouzlující krajinou. Obloha byla modravá a vypadala 
jako vzdálené moře, které nikde nekončí. Tráva byla tak měkoučká, že jsem měl pocit, že 
ležím v hebkých peřinách. V té úchvatné trávě mě okouzlily třpytící se květiny, které 
vypadaly na první pohled jako malinké diamanty. Tu líbeznou krajinu obklopoval tajemný 
les, přes který prosvítalo zářící slunce. Vypadalo tak magicky, že jsem z něj nemohl spustit 
oči. Až po chvíli jsem šel dál. Došel jsem až k čistému zurčícímu potůčku. Začalo se stmívat a 
věděl jsem, že musím jít domů. Nikdy na tu nejhezčí krajinu nezapomenu a brzy se k ní 
vrátím! 

Kristýna Vítová 
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LANGUAGE CORNER 
Hello girls and boys, 
opět jsme tu s naším jazykovým koutkem (language corner). Tentokrát přinášíme příspěvky 
spolužáků (schoolmates) ze 7. třídy, kteří se účastní soutěže (competition) vyhlášené Eko 
gymnáziem v Brně „Sto slov o české hudbě.“ 
Všem účastníkům držíme palce (keep our fingers crossed)! 
 
Music between generations (Pavlína Slezáková) 
I would like to concentrate on the difference between music of our grandmothers and music we are 
listening today. It was a totally different time and also listening of music was different in the past.  
There were only radios or gramophones or life music in the restaurants or at the balls. Now we have 
radios, TV, MP3 players, notebooks etc. Popular music changes very quickly.  
However music can be a bridge between generations. It gives opportunity to meet people of different 
ages. 
And me? Although foreign modern singers are best choice for me, I like listening to songs of Karel 
Gott or Waldemar Matuška with my grandmother too. 
 
Music of two generations (Míša Křížová) 
Last year our class joined a project focused on culture. We decided for music. Our project was called,, 
Music of two generations”. We compared music of our grandparents and modern music. We found out 
that grandparents listened to folk music, Karel Gott, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, radio 
Brno… On the other hand we are listening to rap, pop, rock, punk (Nightwork, Xindl X, Eva Farná, 
Tomáš Klus …). Our project was closed by a beautiful performance in St. Elizabeth´s senior house  in 
Žernůvka. We were singing songs that we learnt in our music classes. Seniors liked it. ☺  
 
Popular music of two generations (Lucka Juřičková) 
In 2013 we did a project  called „Reception of popular music – specifics of generations “. Our task 
was  to find out  what kind of music seniors listened to when they were young and what people 
listened in this time. We prepared presentation of music, which was popular in our class. Most 
presentations were about popular Czech singers or bands e.g. Tomáš Klus, Chinaski, Nightwork, 
Kabát,.. and about foreign music e.g. Selena Gomez, Inna.. .At the end of the project we came to the 
Senior house in Žernůvka and we were singing there. I think seniors liked it. 
 
Vocabulary: Difference – rozdíl, ball – ples, bridge – most, compare – srovnat, performance – představení, task 
– úkol, senior – důchodce 

Meet Calvin and Hobbes 
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Vocabulary: loophole – mezera, díra 
http://nerdywithchildren.com/wp-
content/uploads/2013/06/calvinhobbes.gif 
 



 22

 

ZÁBAVA  
Vtipy   

Lord se táže svého sluhy:    
„Jean, prší venku?“ 
„Ano, pane.“ 
„Tak běžte vyvenčit rybičky!“ 
 

Na začátku hodiny Váš syn vstal a zeptal se mne: „Může žák dostat poznámku za něco, co 
neudělal?" Já mu odpověděla, že ne a on drze řekl: „Tak vám říkám, že jsem neudělal domácí úkol.“ 
 

Žena se chlubí manželovi:    
„Dnes mi v autobuse tři muži uvolnili místo!“ 

Muž bez zjevného zájmu odpoví: 
„Hm… A vešla ses?“ 

 
Manželka pomáhá opilému muži do autobusu. 
Šofér říká: „Pane, s opicí do autobusu nemůžete!“ 
Muž: „Tak vidíš, stará, musíš jít pěšky.“ 

Michal Balák, 7. třída, Tereza Kupská, 8. třída 

Křížovka 
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Michaela Mihulová, Eva Mašková, 7. třída 
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Zajímavosti 

7 divů přírody 

Sedm přírodních divů světa je seznam unikátních přírodních výtvorů, který vznikl 

celosvětovým hlasováním na internetu a byl slavnostně vyhlášen 11. 11. 2011. Čtyři z nich se 

nachází na území Asie, 2 v Jižní Americe, 1 v Africe a na Evropu se nedostalo. 

 
 
Amazonský prales představuje více než polovinu 

zbývajících tropických deštných lesů na světě. Je rozsáhlý 5 

500 000 km2. 

 
 
  

 
 
Vodopády Iguazu - Leží na řece Iguaçu na hranicích 

mezi Argentinou a Brazílií, představují největší 

systém vodopádů na Zemi, voda se zde v přepadu 

dlouhém asi 2,7 km řítí přes okraj lávové plošiny do 

hloubky asi 70 metrů. 

 
 
Ostrov Jeju (Čedžu) - nachází se v Jižní 

Koreji, vznikl vulkanickou činností,  uprostřed ostrova se 

nachází i nejvyšší hora Jižní Koreje, nečinná sopka Halla s 

velkým kráterem. 
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Ha Long je zátoka ve Vietnamu, 

známá především díky 

svým vápencovým skalám, které 

vystupují z moře. 
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Národní park Komodo -  Rozkládá se na třech rozlehlejších ostrovech v Indonesii, park je 
znám především výskytem největšího ještěrovitého plaza na světě Varana komodského. 
 

 
 
Puerto Princesa - Podzemní řeka je chráněná krajinná oblast na Filipínách, je více než 24 km 
dlouhá. 

 
 
 

Stolová hora - Je součástí národního parku 

v Jihoafrické republice, hlavním rysem Stolové 

hory je téměř 3 km dlouhý útes tvořící 

stěny hory. 

 

Petr Urbánek, 7. třída
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KOMIKS 
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