CHARITATIVNÍ SBÍRKA OD 9.12. DO 12.12.
PRO MĚSTSKÝ ÚTULEK JIHLAVA V PÍSTOVĚ
Naše škola se chtěla tento rok zapojit do nějaké charitativní akce. Ve školním parlamentu bylo
navrženo optat se Městského útulku Jihlava, zda by nechtěl nějak podpořit. Buď bychom
pomohli finanční částkou, nebo by se dokoupily věci, kterých mají málo a používají je skoro
každý den. Moc vás prosíme, pomozte nám podpořit dobrou věc. :)

Potřebné věci pro úklid kotců atd.
Košťata, rýžáky, jary (na nádobí), Sanitoly ve spreji, mopy, houbičky na nádobí, Savo

Nějaké věci pro psy
Kameninové misky, obojky s kovovou sponou (velikost od S-M-L nesmí být podšité filcem),
šampóny pro psy, Arpality proti blechám ve spreji nebo v pěně

Pamlsky pro psy
Sušené uši, plíce, šlachy, atd., piškoty, pamlsky střední velikosti

Pro kočky prosíme jen kočkolity.
Pro hady jen substrát- kokosové stelivo.
Také se budou vybírat finanční částky, za které se nakoupí např. granule, léky, kapky do očí
atd. Nakupovat budeme se zaměstnanci útulku. Finanční částku bude přebírat dospělá osoba.
Předem chceme upozornit na to, že seznam osob, které podpoří útulek finančně, nebude
nikde vystavován. Děkujeme za pochopení.
VÍCE O PŘIPRAVOVANÉ AKCI SE DOZVÍTE Z INFORMAČNÍCH LETÁČKŮ, KTERÉ BUDOU V
DOHLEDNÉ DOBĚ ROZNESENY PO CELÉ ŠKOLE.
Nikola Pecháčková a Nikola Lavičková

PSÍ ÚTULKY
Co je to útulek?
Útulky jsou zařízení pro nemocná, ztracená nebo nechtěná zvířata
(nejčastěji psi). Lidé si často útulky pletou s chovnými stanicemi,
nemocnicemi nebo hotely pro zvířata. Útulky ale slouží k dočasnému
umístění toulavých a opuštěných zvířat v nouzi. Ty jsou zde do doby, než
si je vyzvedne jejich původní majitel nebo si je převezme nový osvojitel.
Psů se do útulků dostane cca 800 – 900 ročně. Nejčastějším plemenem
psa v útulku je německý ovčák, dále pak kříženci a bojová plemena.

Důvody, proč se pes dostane do útulku
jeho majitelé se o psa nemohou nebo nechtějí
starat
zatoulané zvíře
nalezené zvíře s neznámou minulostí
další, méně časté důvody

Češi a psi
Češi patří mezi nejvášnivější chovatele psů v Evropě.
Psa byste našli v 41% českých domácností.
V každém ze 14 krajů je registrováno cca 35 000 očkovaných psů (v Praze
dokonce dvojnásobek)

Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava
V jihlavském útulku můžete najít ještě hady, ježky, osmáky, kočky a ptáky.
ZŠ Kollárova v tomto školním roce pořádá charitativní sbírku pro tento
útulek. Pokud vám není lhostejný osud psů a dalších zvířat, můžete se také zapojit. Jak
přispět, naleznete v tomto časopise a na letáčcích, které budou k vidění po celé škole.

Daniel Čeloud

PŘEMÝŠLÍME O SVĚTĚ
Odpady jsou nepochybně závažným problémem dnešní doby.
Jak předcházet tomu, aby odpadky nezamořily svět?
- třídit odpad
- nepoužívat jednorázový plast
- neodhazovat odpadky do přírody
- chodit sbírat odpadky
- do obchodu chodit s vlastními látkovými taškami
Odpady jsou v podstatě něco nového. Souvisí se současným způsobem života.
Například před sto lety nevznikalo zdaleka tolik odpadů jako dnes,protože téměř všechny materiály
se daly znovu využít a našlo se dost lidí, kterým stálo za to, je využívat.
Odpady jsou něčím zcela lidským, v přírodě prakticky nevznikají.
Vše, co je v přírodě nepotřebné pro nějaký organismus, poslouží jinému organismu (většinou jako
potrava).

Nela Krejčová a Vendula Pechová

ROZHOVORY S UČITELI
1. Co máte nejraději na podzimu?
2. Jak jste si užila podzimní prázdniny?
3. Těšíte se na Vánoce?
4. Kdy se začínáte připravovat na Vánoce?
5. Jaké je Vaše nejoblíbenější cukroví a vánoční film/pohádka?
Pí. uč. Hloušková
1. Nejraději mám babí léto, když svítí sluníčko a stromy jsou pěkně zbarvené.
2. Moc jsem si je neužila, protože jsem byla nemocná.
3. Na Vánoce jsem se hlavně těšila, když jsem byla malá, teď spíše kvůli dětem.
4. Většinou tři týdny před Štědrým dnem.
5. Z cukroví mám nejraději rohlíčky a medvědí tlapky a film Mrazíka.
Pí. uč. Maryšková
1. Podzim mám moc ráda, protože voní hlínou.Miluju podzimní barevnost a úklid
zahrady.
2. Během podzimních prázdnin jsem zhlédla spoustu dokumentárních filmů na MFDF
(Mezinárodní festival dokumentárních filmů), ale taky hodně pracovní, protože jsem
byla v jedné škole, kde chtěli něco vědět o keramice.
3. Na Vánoce se těším vždycky hodně. Nejmladší dcera a malý vnouček mne vtahují do
vánočních příprav a to si prostě nenechám ujít.
4. Hm, to je těžké. Dárky kupuji celý rok a pak už jen čekám, než nastane chvíle je
předat. 14 dní před Vánoci pečeme cukroví s kamarádkou a dětmi a vždy se u toho
nasmějeme.
5. Cukroví mám ráda pro jeho vůni a tradici, ale úplný požitkář nejsem. Pohádky k našim
Vánocům patří,ale na Vánocích mám nejraději atmosféru a celou mou rodinu.

Paním učitelkám moc děkujeme za rozhovory.

Veronika Koželuhová, Aneta Reitermannová

Real Madrid CF
Nejlepší klub španělské nejvyšší soutěže – Real Madrid. Vyhrát 33x Laligu,
(nejvyšší španělská fotbalová soutěž) to už není jen tak. A co Barcelona? Ta
„jen“ 26x. A 3. rival Realu, Atlético Madrid, je s 10 úspěchy za Realem hodně
daleko.
Trenér Zinédine
těžký úkol. Dovést Real Madrid ke
ligovému titulu, dále pak titul UEFA Ligy
také nemá málo – 13 (nejvíc z La Ligy).

Zidane má velice
čtyřiatřicátému
Mistrů. Real jich

Jenže přišla rána! Cristiano Ronaldo (za karieru nastřílel přes 700 gólů) odtancoval za penězi do
turínského Juventusu. Real si za sto miliónů koupil Edena Hazarda z Chelsea. K tomu ještě Luka Jović a
další.
Ale pojďme o tomto klubu zjistit více.
Real Madrid (také Los Blancos či Bílý Balet) je Madridský fotbalový klub. Byl založen v roce 1902, ale
právo nosit titul Real (královský) mu bylo uděleno až v roce 1920 králem Alfonsem XIII.
Stadionem je Santiago Bernabéu s kapacitou
81 044 diváků.

Dresy:

Domácí

Venkovní

Domácí brankářský

Alternativní

Venkovní brankářský

Soupiska:

Nejlepší hráč roku 2019- Luka Modrić:

Trenér Zinédine Zidane v Bílém Baletu působí

Eden Hazard- stomilionová posila Los Blancos:

Sergio Ramos – Kapitán:

jako trenér a působil i jako hráč:

Daniel Čeloud

NÁVOD JAK VYROBIT ZALOŽKY

Dnes si ukážeme, jak rychle a jednoduše vytvořit záložky do knížek, které mohou být vhodné
jako dárek.

1. záložka:
MATERIÁL:

čtvrtka A4, barevné papíry, nůžky,lepidlo,

pravítko, obyčejnou tužku, pokud máte, tak
vykrajovátko na papír

1. Naměříme si na čtvrtku obdélník s rozměry 15x6 cm a vystřihneme.

2. Vykrajovátkem na papír si vykrojíme z barevného papíru různé tvary, které jsme si
vybrali (pokud vykrajovátko na papír nemáte, můžete si různé tvary vystřihnout.

3. Tvary si rozprostřeme na obdélník tak, jak se vám líbí

4. A můžete začít lepit.

5. Po zaschnutí máte hotovo…..

2. záložka:

MATERIÁL:

čtvrtka A4, balicí papír,

oboustranná lepící páska (může být i lepidlo),
nůžky, pravítko, obyčejnou tužku

1. Vystřihneme si ze čtvrtky obdélník s rozměry 15x6 cm. Z balícího papíru si ustřihneme
větší kus.

2. Pomocí oboustranné lepící pásky (lepidla) si přilepíme obdélník ze čtvrtky na balící
papír, na bílou stranu. Odstřihneme přesahující balící papír.

3. A záložka je hotová…

3. záložka:
MATERIÁL:

čtvrtka A4, obrázek,

oboustranná lepící páska (může být i
lepidlo), nůžky

1. Obrázek si přilepíme oboustrannou lepící páskou (lepidlem) na čtvrtku.

2. A obstřihneme.
3. Necháme chvíli zaschnout a máme hotovo…..

Doufám, že se vám záložky líbí…:)
Nikola Lavičková

VEČERNÍ PÍSNĚ
Ty hvězdičky tam na nebi to veliké jsou světy;
a já bych jenom věděl rád,
jaké tam tvory osety.
Zda také někdo odtamtud
se k nám sem dolů dívá,
a jestli tam, jako zde já,
o lásce písně zpívá.

Vítězslav Hálek

Kristýna Pavlíková

KOMIKS

Lucie J. Pospíšilová

PODZIMNÍ FOTKY

Barbora Smolíková

REDAKČNÍ RADA
Karolína Pachivka
Daniel Čeloud
Nikola Lavičková
Veronika Koželuhová
Barbora Smolíková

Aneta Reitermannová
Kristýna Pavlíková
Nela Krejčová a Vendula Pechová
Lucie J. Pospíšilová
Jazyková kontrola: p. uč. Smejkalová

+ Děkujeme p. uč. Maryškové za poskytnutí prací dětí ze VI. A
(Lukáš Nahodil a Rozálie Habermannová)

