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KRÁLÍK DOMÁCÍ
Králík domácí je domestikovaná (zdomácnělá) forma evropského králíka divokého. Králíček
potřebuje péči. Převážně se dožívá 11 let. Jeho zorné pole je 360°. To králíkovi umožňuje
rozeznávat celé okolí, včetně oblasti nad ním. Navíc mají králíci dobrou schopnost vidění i při
špatných světelných podmínkách. Tak je králík schopen rozpoznat nepřítele včas a uniknout.
Nos, obsahující 100 milionů čichových buněk, umožňuje králíkovi přijímat i ty nejdrobnější
molekuly pachů. My hovoříme slovy, králíci se "domlouvají" pachovými zprávami. Pro králíky
je důležité značkování revíru. Hmatové vousy se nacházejí v oblasti čenichu, nad očima a na
lících. S jejich pomocí se králík může orientovat například v podzemních norách. Vyhrabávání
nor pomocí drápů představuje pro divoké králíky hlavní součást strategie přežití. Drápy při
tom slouží jako nástroj, a musí proto neustále dorůstat, aby zůstávaly použitelné. Zuby
králíkům vyrostou ročně o 10 cm, obrušují se pouze intenzivním hlodáním a kousáním.
Zakrslí králíci musí mít co okusovat. V ústní dutině králíka se nacházejí chuťové pohárky.
Králík rozlišuje sladké, kyselé, hořké a slané. Šťavnaté zelené krmení a voňavé seno patří k
jeho oblíbeným lahůdkám. Uši může králík nezávisle na sobě natáčet. Aniž by pohnul hlavou,
dokáže kolem sebe svými boltci vykrýt zvukové pole v okruhu celých 360 stupňů. Díky velmi
jemnému sluchu reaguje zvíře maximálně citlivě na veškeré hlasitější zvuky. Zejména
nečekané, nezvyklé a ostré zvukové podněty (křik dravých ptáků) králíka přivádějí do
panického stavu. Trvalý hluk v jejich okolí je pro tato zvířata zdrojem permanentního stresu.

Nikola Pecháčková

ANKETA S PRVŇÁČKY
1.A
Sára M.
Záliby: ježdění na koni, malování, plavání
Iveta J.
Záliby: kreslení, vyrábění
Oblíbené předměty: Tv
Honza Š.
Záliby: kreslení, hraní si s míčem, vyrábění
Oblíbené předměty: Tv
Dominik L.
Záliby: fotbal, ježdění na koni, kreslení
Oblíbené předměty: Tv

1.B
Aneta L.
Záliby: ježdění na koni
Oblíbené předměty: M, Čj
Adriana G.
Záliby: fotbal
Oblíbené předměty: M
Honza Š.
Záliby: hraní si v družině
Oblíbené předměty: Čj
Vašek M.
Záliby: hraní si
Oblíbené předměty: M

1.C
Ema P.
Záliby: hraní si s kamarády
Oblíbené předměty: Čj, M
Sára H.
Záliby: malování
Oblíbené předměty: Čj
Kryštof Š.
Záliby: hraní si
Oblíbené předměty: Pr, Tv
Patrik K.
Záliby: hraní si s kamarádem, ježdění na skateboardu, ježdění na výlety
Oblíbené předměty: Tv, Vv

Nikola Lavičková

PŘÍBĚH TŘÍ HOLEK
Jednoho dne šly tři holky na zastávku, Anička, Ema a Julie. Když byly skoro u ní, spatřily na
protější zastávce jednu starou paní, která se chovala kupodivu velice divně. Tak se holky
začaly pohihňávat. Po chvilce se ohlédly a viděly, jak ta stará paní přebíhá silnici, v tom se
rozběhly a schovaly se za keř u zastávky. Po chvilce se podívaly znovu, jestli tam ta stará paní
pořád je, ale nebyla, tak holky zase šly na zastávku a začaly ji hledat, a pak ji jedna z holek
spatřila za jedním domem, tak šla pro ty další, a jak tam šly všechny tři holky Ema, Anička a
Julie, tak ji tam neviděly. Pak už ji nikdy nespatřily.

Gabriela Provazníková, Michaela Sommerová

PODZIMNÍ FOTOGALERIE

Šárka Fialová, Barbora Smolíková

OBLÍBENÁ JÍDLA NAŠICH VYUČUJÍCÍCH
V tomto čísle časopisu jsem se zaměřila na téma „stravování v práci“ u našich vyučujících.
Během krátkých rozhovorů, které jsem s nimi vedla, měli vždy na výběr ze dvou možností.
Museli se rychle rozhodnout, kterému ze dvou jídel by dali přednost. Osloveni byli tito
vyučující: Mgr. Poštulková, Mgr. Petrů, Mgr. Taras, Mgr. Smejkalová, Mgr. Štenglová, Mgr.
Sova, Mgr. Zatloukal, Mgr. Prudká, Mgr. Habermannová, Mgr. Rychlá, Mgr. Nixová
+ na závěr paní vedoucí kuchyně p. Sidimáková
Možnosti na výběr byly tyto:
müsli

vánočka

káva

čaj

jablko

banán

okurka

mrkev

kuřecí vývar

gulášová polévka

řízek s kaší

knedlo, vepřo, zelo

krupicová kaše

palačinky

štrůdl

kynutá buchta

jablečný džus

pomerančový džus

oříšky

brambůrky

Z odpovědí, které jsem získala, by ideální jídelníček vypadal asi takto.
Typický učitel ZŠ Kollárova snídá vánočku (8) s kávou (7). Poté si dá k svačině jablko (10)
nebo okurku (8). Jako polévku si zvolí gulášovou (7) a jako hlavní chod jasně vítězí řízek
s kaší (11). Pokud by byl oběd sladký, téměř všichni by si objednali palačinky (11). Z nápojů
si objedná pomerančový džus (8) a jako dezert si z jídelny odnáší štrůdl (10). Pokud bude
mít odpoledne ještě hlad, sáhne po oříškách (8).

Veronika Pávková

PODZIMNÍ BÁSNIČKY
VICHRY VANOU
Vanou vichry, vichry vanou,
protáhnou se městskou branou,
zahrají si na jukanou,
na foukanou, na houkanou,
na výskanou, na pískanou,
na mrkanou, na trkanou,
tak se radši držte stranou.
Vanou vichry, vichry vanouzítra zase na shledanou!

PODZIMNÍ POČASÍ
Podzim se nám nahlásí:
Nesu chladné počasí!
Ranní mlhy, kapky deště,
chcete k tomu vítr ještě?
Namaluji listy stromům,
pak je sfouknu na zem k domům,
udělám z nich nakonec
pěkný pestrý koberec.

Zuzana Linhová

FOTBAL
Fotbal je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě.
Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, nejčastěji travnatém
hřišti. Jejich cílem je dosáhnout více branek (gólů) než soupeř. Branky je dosaženo tehdy,
když míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky celým objemem. Hraje se hlavně
nohama, ale hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží.
Pouze brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) může v blízkosti vlastní branky
hrát i rukama.

REAL MADRID
Real Madrid je asi nejlepší tým na světě.
Hráči Realu Madrid:
Útočníci: Cristiano Ronaldo,Gareth Bale,
Karim Benzema,Lucas Vázquez, Borja Mayroal
Záložníci: Marco Asencio,Luka Modrić
Francisco Román Alarcón,Toni Kroos,Dani Ceballos,Mateo Kovačić,
Obránci: Nacho Fernández, Jesús Vallejo, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Theo Hernández,
Daniel Carvajal
Brankáři: Francisco Casilla Cortés, Keylor Navas

REAL MADRID - LaLiga 2017/18
(statistiky 18.8. - 1.11.2017)
Číslo Jméno
dresu

Věk

7

Cristiano Ronaldo

32

20

Marco Asencio

11

góly

Žluté

Červené

Typ hráče

karty

Karty

1

0

0

známý

21

3

1

0

produktivní

Gareth Bale

28

2

0

0

známý

4

Sergio Ramos

31

0

3

1

faulující

22

Isco

25

3

0

0

produktivní

Pořadí: (LaLiga 2017/18 1.11.)
1.
2.
3.
4.
5.

Barcelona
Valencia
Real Madrid
Atl. Madrid
Sevilla

Zápasy:
kolo

výsledek

1.

Deportivo - Real Madrid

0-3

2.

Real Madrid - Valencia

2-2

3.

Real Madrid - Levante

1-1

4.

Real Sociedad - Real Madrid

1-3

5.

Real Madrid - Real Betis

0-1

6.

Alaves - Real Madrid

1-2

7.

Real Madrid - Espanyol

2-0

8.

Getafe - Real Madrid

1-2

9.

Real Madrid - Eibar

3-0

10.

Girona - Real Madrid

2–1

Tomáš Plutnar, Jan Blaška

STRAŠIDELNÁ POHÁDKA

Kdysi dávno ve světě strašidel a bytostí bylo jedno město jménem Strašidlov. V tomto
obyčejném městě žili neobyčejné bytosti. Třeba vlkodlak, kentaur a další… Jednoho dne se
však vše nějak zamotalo. Vlkodlak mňoukal, holubos štěkal a kentaur kdákal. Za mnoho let si
všichni nakonec zvykli. Ale samozřejmě čekali na vysvobození od kletby. Zatím se v lidském
světě se narodil kluk jménem Jakub Strachošík. Byl hodně chytrý, ale všeho se bál. A tak se
mu všichni smáli. Maminka a tatínek s tím nemohli nic dělat, protože jim to Kuba neříkal. To
se spíš nechal postrkovat. Jednoho dne, byla přesně sobota, Kubu vzbudilo něco zářivého a
vycházelo to od podlahy pod postelí. Když se Kuba koukl, co to tam svítí, uviděl portál do jiné
dimense. Neváhal a hned do portálu vlezl. Kubu to dovedlo do našeho města Strašidlova.
Kuba se polekal, když uviděl bytosti, které nikde jinde neviděl. Najednou cosi podobné
kozlovi vykřiklo: ,,To je on, náš spasitel zlé kletby!“. Vtom se všichni otočili a s údivem
koukali na Jakuba. Jakub pomalu ustupoval k místu, kde se objevil, ale portál už tam nebyl.
Kuba se leknutím rozbrečel. Stará sova to uslyšela a letěla se podívat, co se tu děje. Uviděla
malého chlapce, rychle k němu přiletěla a začala ho uklidňovat. Potom se na všechny
rozzlobeně podívala a řekla: ,,To se dělá? Vystrašit malé dítě?“. Pomalu začali všichni kývat,
že se to nedělá. Když si Kuba zvykl, tak všem vyprávěl, odkud je, co tady dělá. No prostě vše
jim řekl. Poté mu zase bytosti řekli, co se stalo u nich a proč je on ten vyvolený. A pak se
všichni kamarádili. Strašidla mu potom pověděla o cestě. Kuba neváhal a vyrazili na cestu.
Po dlouhé a únavné cestě se nakonec všichni vrátili. A Kubovi se nikdo ve škole už nesmál.
Martina Drahošová

