
Šesťáci kreslí Čajkovského 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – 28. 9. 

OSMÁCI A GEKONČÍCI – POŘIĎTE SI DOMŮ! 

Pro počítačové maniaky – Battlefield 3 

Spokojení prvňáčci 

Deváťáci a jejich plány 
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MĚSÍC ZÁŘÍ 
Prázdniny utekly jako voda a máme tady září a s ním i nová témata. Září je devátý měsíc 

Gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim. 

Staročeské označení tohoto měsíce bylo „zářuj“ nebo „zářij“ podle slunečního záření. Dne 11. 

září 2011 jsme si připomněli 11 let od tragédie která změnila nejen USA, ale i celý svět. 

  

Den české státnosti 
Státní svátek 28. září je den sv. Václava. Svatý Václav byl český kníže a světec, který je 

považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Byl vychováván svou 

babičkou, svatou Ludmilou. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, 

dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl 

zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po 

smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí 

pro svaté přijímaní, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model). Byl 

synem knížete Vratislava. 

 

Výročí slavných osobností 
V měsíci září si z významných českých osobností připomeňme například narození 

hudebního skladatele Antonína Dvořáka (8. 9. 1841), dále také českého básníka, novináře 

a nositele Nobelovy ceny za literaturu pana Jaroslava Seiferta, který se narodil 23. září před 111 

lety.  

14. 9. 1937 zemřel první československý prezident T. G. 

Masaryk a druhý československý prezident Edvard Beneš 

zemřel 3. 9. 1948.  
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Znamení 
 

PANNA  24. 8.-23. 9. Latinsky VIRGO   Slavné osobnosti: 

Povaha:  melancholiko-flegmatická     Hana Zagorová, Radoslav Brzobohatý 

Vládce:  Merkur      Michael Jackson, Sophia Lorenová 

Živel zmamení:  země     Freddie Mercury, Emil Zátopek 

Kov:  rtuť 

Kameny:  zlatá, žlutá  

Šťastná čísla:  3,4,8,10,33,64 

 

 

 

 VÁHY  24. 9.-23. 10. Latinsky LIBRA   Slavné osobnosti: 

Povaha:  sangvinicko-flegmatická      Rudolf Hrušinský, Václav Havel  

Vládce:  Venuše        John Lennon, Emil Holub 

Živel zmamení:  vzduch     Vladimír Remek, Oscar Wilde 

Kov:  měď 

Kameny:  zelená, modrá 

Šťastná čísla:  7,8,10,27,49 
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Pranostiky 
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Kolem svatého Václava, nové léto nastává. 

 

Tereza Ondrašíková; Veronika Crhová, 7. třída 

 

Zářijové hospodaření 
V září se dělají hlavní polní práce. Většinou se koncem srpna a začátkem září vybírají 

brambory. Letos je brambor dost, ale přesto to chtělo na jaře ještě víc vody. Přesto je letošní 

úroda celkem dobrá. Zhruba před deseti lety to bývalo tak, že se brambory vybíraly až v říjnu, 

ale jak se to všechno posouvá, tak to teď spadá na září. Při vybírání brambor se po poli 

přejíždí bránami, aby se vytahala nať brambor na hromadu, která se pak pálí.  

 Dále se začátkem měsíce seje řepka a na přelomu září a října se seje i pšenice. Říká se, 

že do Václava má být zaseto, ale pokud se setí zpozdí, tak to nevadí. Čím víc totiž vyroste, 

tím víc to pak zmrzne, ale jsou slabé zimy a je málo sněhu, tak se může set později. 

 

 

 

Michal Šeda, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Osmák degu 

Osmák degu je malá chilská veverka. 

Žije v Chile ve velkých rodinných skupinách 

mezi západním pobřežím a pohořím Andy. 

Osmák se začal v Česku chovat teprve 

v posledních 50 letech. Osmáci nemohou 

trávit cukr, pravděpodobně dostanou 

cukrovku. V přírodě se osmáci nedožívají 

vysokého věku, protože mají hodně 

přirozených nepřátel. Dožívají se dvanácti let 

a patří mezi ohrožené druhy. Osmák je hodně 

zvědavé, aktivní a čilé zvíře. Neustále něco dělá a nevydrží chvíli na jednom místě. Osmáci se 

nekoupou ve vodě, ale v křemičitém písku. 

Potrava: slunečnice, len, 

ořechy, granule pro činčily a 

zeleninou a čerstvé větvičky 

stromů a keřů s pupeny a listy. 

Osmáci jsou náchylní na 

cukrovku, ale jednou za měsíc 

jim můžete podat malý kousek 

jablka. 

 
 

 
 

 
Jakub Crha, 7. třída 
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Gekončík noční  
Gekončík noční obývá oblasti jižního Afghánistánu, severozápadní Indie a Pákistánu.  

Má tělo dlouhé 20-30 cm, z toho asi 7cm je ocas. Ten 

při stresu může upadnout, potom sice doroste, ale ne do 

takové velikosti jako původně. Tělo je pokryto malými 

šupinkami žluté a šedo-fialové barvy, černými tečkami a 

malými výrůstky na hřbetu a smetanově bílé na spodní straně 

těla. Jsou i jiné barevné formy. Oči má kryté volně 

pohyblivými očními víčky. Jsou po stranách hlavy. Za očima  

jsou uši, které jsou velmi citlivé.  

Jako všichni plazi i gekončík se jednou za měsíc svléká ze staré kůže, jako mládě se 

svléká častěji. Je to noční tvor, loví hlavně za soumraku a aktivní je i po celou noc. Přes den 

spí anebo se sluní pod světlem. Živí se živým hmyzem, hlavně sarančaty, kobylkami, cvrčky 

a šváby. Pochoutkou je pro ně moučný červ (larva potemníka moučného).  

Gekončík je ideální tvor pro začínající teraristy. V teráriu by měly být hlavně úkryty-

půlka kokosu,  jeskyňky, umělé rostliny, kameny (nesmějí 

být vratké, mohla by na zvíře spadnout) a zdroj světla a 

tepla (žárovka v květináči nebo topný kámen). Jako 

podestýlka je vhodný kokosolit smíchaný s hladkým 

pískem. Podestýlka by se měla jednou za rok  měnit. 

V teráriu musí být miska na vodu, měla by se každý den 

měnit. Chováme je v kombinaci samic, nebo více samic a jednoho samce. Více samiček 

pohromadě se snese, ale mezi samci by docházelo k soubojům a jeden z nich by určitě uhynul. 

Není možné kombinovat různé druhy gekonů.  

Gekončíky je vhodné ukládat k zimnímu spánku na 2-3 měsíce (nepoužíváme zdroj 

tepla, tím snížíme teplotu na pokojovou teplotu a dáváme menší dávky potravy).  Po zimním 

spánku je období páření - samice kladou nejčastěji po dvou vejcích (to se opakuje 4 krát až 8 

krát za rok do předem nachystaného plodiště. Vajíčka se doma dají odchovat v inkubátoru. Já 

chovám gekončíky už tři roky a mám s nimi velice dobré zkušenosti. Jsou vhodné pro 

alergiky, dají se ochočit a jsou velmi přítulní.  

Martin Zavřel, 7. třída 
Zdroje: http://www.gekoncik-nocni.cz/chov.php  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gekon%C4%8D%C3%ADk_no%C4%8Dn%C3%AD  
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Battlefield 3 
Battlefield je akční hra, která se zaměřuje na reálnost v boji. Hra obsahuje obsáhlou 

kampaň a úžasný multiplayer. V multiplayeru je rozsáhlý obsah (psí známky, stuhy, medaile, 

hodnosti, zbraně a mnohem více), rozmanité prostředí map jako pouště, lesy, města nebo hory.  

Informace: Cena 800-1500 Kč 

Dostupné na PC a XBox360 

Výrobce EA                                  

 

Doporučené požadavky 

Operační systém: Windows 7 - 64 bit 

Procesor: Quad-Core  procesor 

Operační paměť: 4 GB 

Grafická karta: Karta DirectX 11 kompatibilní s 1024 MB RAM, ATI Radeon 6950, Nvidia 

GeForce GTX 560 

Harddisk: 20 GB  

 

Jan Sojka; Zdeněk Sendler, 7. třída  
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SPORT            

Hokejová extraliga 
Hokejisté Komety Brno zdolali v domácí premiéře ve druhém 

kole extraligy Kladno 3:1, když rozhodli dvěma góly v 

závěrečné třetině. Kometa je v průběžném pořadí 4. Na čele 

tabulky je Třinec. 

   3. kolo se koná 21. 9. 2012 v 17:00 - hraje Kometa proti Třinci. 

 

Tenis 
Český daviscupový tým postoupil 

do finále Davis Cupu, přivítá v něm 

Španělsko. Kde se ale bude hrát? V 

průběhu týdne bude jasno, zda Praha 

přivítá finále Davis Cupu.                                                                                                                                

Souboj se uskuteční od 16. do 18. 

listopadu, jenže v tomto termínu už je O2 arena vyhrazena pro taneční party Transmission. 

 
   

Fotbal: Gambrinus liga 
Pozor!! Český fotbal prý řídí albánská mafie 

Vypadá to ještě hůř, než se čekalo. V materiálech sparťanského 

bosse Daniela Křetínského, které předal předsedovi Fotbalové 

asociace FA ČR Miroslavu Peltovi a ten pak šéfovi 

protikorupční policie Tomáši Martincovi, mají údajně být 

informace o podvodných sázkách, za kterými stojí albánská 

mafie. Podle serveru iSport mají Albánci velký vliv na některé české sudí, kteří pískají zápasy 

podle jejich not. Mafiáni pak v cizině sází na zápasy ohromné částky a inkasují miliardové 

zisky. 

 

Martin Müller; Markéta Štulpová; Filip Soukup, 7. třída 
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ŠKOLNÍ DOTAZNÍČEK  

Jak  se líbí prvňáčkům ve škole? 
Michal Chrasta  Dobrý 

Dan Janda   Dobře 

Sára Kosmáková   Dobře 

Katka Kočková  Dobrý 

Martina Sojková  Dobře 

Sára Borovičková  Líbí se mi 

moc ve škole 

Milan Doležal   Líbí 

Žaneta Konvalinková  Moc 

Radim Mičánek  Dobře 

Jolana Kratochvílová  Dobře 

Matěj Kupec   Dobře 

Natálie Salmínová  Dobrý 

Adam Pleva   Dobrý 

Milan Kopeček  Dobře 

Tomáš Halouzka  Dobrý 

 

Co chtějí dělat deváťáci  v budoucnu? 
 

 
Laďa Kučera    Číšník / Automechanik  

Bára  Vykydalová   Zubařka / Doktorka 

Filip Felkl    Programátor CNC 

Bára Crhová    Designerka / Letuška 

Jakub Pavlíček    Programátor CNC 

Tomáš Urbánek    Sportovec  

Roman Cvrček    Neví 

Kristýna Štanglová   Neví 

 

 
Nicola Matoušková, 7. třída 
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PRÁCE ŽÁKŮ 

Posloucháme a kreslíme 
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert b moll pro klavír a orchestr 
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ZÁBAVA  
Vtipy 

O blondýnkách 
 
Přijde blondýnka do muzea a rozhlíží se kolem sebe, až 

narazí do stolku s vázou. Váza spadne ze stolu a rozbije 

se na kusy. Hned je na místě rozzuřený hlídač a řve na 

blondýnku: "Ženská jedna nešťastná, ta váza byla z 15. 

století!"  

Blondýnka se chytne za srdce a oddychne si: "Uf, a já 

už se bála, že byla nová!" 

 
O pepíčkovi 
 

Pepíček křičí: „Mamí, mamí, už bude oběd?“ 

„Jen protože chodím s tvým otcem, nemusíš mi říkat mami.“ 

„A jak tedy?“  

„Normálně..... DUŠAN.“  

Osmisměrka 
 

 
Palec 
Pasiáns 
Pasta 
Pastel 
Patos 
Pískot 
Plast 
Ploska 
Popisek 
Poprad 
Posada 
Posed 
Posila 
Postup 
Potisky 
Potok 
Pravost 
Prospekty 

Separace 
Slovensko 
Smalty 
Sosna 
Soutok 
Spoty 
Stání 
Stator 
Státy 
Stoupa 
Střela 
Svita 
Svody 
 

Aneta Zavřelová; Tereza Kupská, 7. třída 


