TIPY NA LETNÍ ČTENÍ
MOŽNÁ TENTOKRÁT-KASIE WEST
Hlavní hrdinka Sophie pracuje v květinářství, které mimo jiné připravuje
výzdobu na různé akce u nich ve městě. Na tyto akce většinou připravuje
catering pan Williams, otec Sophiiny nejlepší kamarádky, který se tento rok
přihlásil do ročního programu slavného televizního kuchaře, aby mu pomohl
trochu vylepšit jeho podnikání. Ten ale nepřijel sám. Společně s ním přijel na
celý rok i jeho syn Andrew Hart, který je neskutečně arogantní a se Sophie si
absolutně nerozumí. Jsou ale nuceni zúčastnit se spolu každé akce…

MŮJ PRVNÍ TANEC-NICOLA YOON

Hlavní hrdince Evie se po rozvodu rodičů zhroutí celý svět. Dokonce už
jí nebaví ani čtení, které dřív milovala, a tak se rozhodne dát svoje
knížky do knihovny. V této knihovně si jednu knihu i půjčí. Když se Evie
vrátí z knihovny domů, stane se jí zvláštní věc. Když totiž spatří svou
sestru s jejím přítelem, jak se políbili, vidí celý jejich vztah od začátku až
do konce. Nejhorší je, když vztah skončí stejně jako v její vidině. Den
poté se jí to stane znovu. Její nejlepší kamarád jí tedy poradí, ať se jde
podívat do tanečního studia, ze kterého kniha z knihovny údajně
pochází. Ve studiu potkává kluka jménem Xavier, se kterým se musí
z ničeho nic zúčastnit taneční soutěže…

PŘEJI VÁM VŠEM POHODOVÉ PRÁZDNINY!
Nela Krejčová, 8.B

LETNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Rak
Živel: Voda
Planety: Měsíc
Barva: zelená a bílá
Kameny: měsíční kámen, jadeit, smaragd, malachit, zelený jaspis
Povaha: ženská
Opačné znamení: Kozoroh

Lev
Živel: Oheň
Planety: Slunce
Barva: oranžová, hnědá a zlatá
Kameny: diamant, horský křišťál, topas
Povaha: mužská
Opačné znamení: Vodnář

Panna
Živel: Země
Planety: Merkur
Barva: zelená a žlutá
Kameny: jaspis, zlatý topas, azurit, žlutý achát
Povaha: ženská
Opačné znamení: Ryby

Klára Pecháčková a Ema Ligmajerová, 6.C

VESMÍR
Ahoj! Už jsme prošli tři planety naší Sluneční soustavy, jako další dvě planety tu máme Mars a Jupiter. Tak
pojďme na to.

MARS
Hned po Zemi následuje další planeta, planeta Mars. Mars je druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru.
V průběhu 20. století se pozemšťané snažili planetu Mars prozkoumat ze všech stran, a díky tomu máme
dnes o Marsu spoustu zajímavých informací. Západy slunce jsou na Marsu modré.
Rok na Marsu má 687 pozemských dní. Mars je obydlený výhradně roboty, je jich tam 7.

JUPITER
Po Marsu následuje planeta Jupiter, Jupiter je největší planeta naší sluneční soustavy.
Jedná se o plynnou planetu. Jupiteru trvá oběhnutí Slunce 12 let, zatímco Zemi 365 dní.

Rudá skvrna na Jupiteru je třikrát větší než Země.

Sofie Šindelková, 6.C

COSPLAY
Cosplay je nejen kostým, ale i herecký výkon. Jako cosplay označujeme
kostým, v němž se daný člověk snaží vypadat jako nějaká postava.
Hodně rozšířené jsou kostýmy a cosplay postav z anime, mangy nebo
videoher. Takový člověk, který má kromě kostýmu propracovaný i
charakter postavy, může být nazýván cosplayer. Vytváření cosplay
nezahrnuje pouze napodobování účesu, líčení a obvyklého oblečení
postavy, ale často i chování, zvyků nebo třeba používání jejích
oblíbených slov či hlášek.
Haru-BEASTARS

Ačkoliv hlavní trend vytváření cosplay pochází původně z Japonska, postupně se
rozšířil po celém světě. Největší cosplayerské komunity jsou především v
asijských státech jako Malajsie, Čína, Indonésie nebo Filipíny kvůli vysoké
popularitě anime a mangy, velké cosplayerské komunity vznikají také v USA a
Evropě. Cosplay je obecně považován za odlišný od stylu halloweenských
kostýmů. Cílem je totiž napodobit určitý charakter, nikoliv jen odrážet kulturu a
symboliku určité akce Výrobci vyrábějí a prodávají balené oblečení pro použití
cosplay v různé kvalitě.

Misa Amane-Death note

Tyto kostýmy jsou často prodávány on-line, ale je možné je i zakoupit u
prodejců na akcích. Někteří cosplayeři si rádi vytvoří costplay sami.
Většina cosplayerů průběh vzniku kostýmu fotografuje. Při jeho vytváření
tráví mnoho času nad detaily.

Shoto Todoroki- Mha

Proto například zakoupí běžnou věc (hračku, boty…), kterou pak
předělají podle vlastních potřeb. Aby se ještě více podobali
charakteru, který napodobují, nosí cosplayeři jako součást kostýmu
paruky.

Anya-SpyXfamily

Ty jsou nezbytné zejména u anime, mangy a herních postav, které mají velmi
často nepřirozené barvy a styly účesů. Kontaktní čočky doplňují zejména
postavy s unikátníma očima. Cosplayeři také používají dočasné tetování a
barvy na tělo. V České republice není komunita cosplayerů tak velká. Česká
komunita se člení na cosplayery filmů, počítačových her, japonské
animované tvorby nebo zaměřující se především na fantasy. Nejznámější
české soutěže cosplayerů probíhají na festivalech Advik, Animefest, Akicon,
Natsucon nebo LanCraft.

Komi- Kmi Can´t communicate

Emma, Rey, Norman-The promised Neverland

Valerie Kozma a Karolína Horáčková, 8.A

WASHI PÁSKY
•

Washi pásky jsou samolepicí dekorační pásky vyrobené z rýžového papíru nebo jiných přírodních
vláken bambusu, pšenice nebo konopí.

•

Dají se trhat, popisovat a libovolně lepit na vše možné.

•

Oproti obyčejné lepicí pásce se lehce odlepují a nenechávají žádnou stopu po lepidle.

•

Jde s nimi například vyzdobit fotoalbum, diář, deník, přání nebo je využít prakticky třeba jako štítky
na sklenice, rozdělovače klíčů, k balení dárků atd. Způsobů použití je mnoho.

PŘIPÍNACÍ JMENOVKA
Protože se blíží léto a vás možná čeká tábor, může se vám bude hodit připínací jmenovka.
BUDETE POTŘEBOVAT: washi pásky, tvrdý papír, kružítko, nůžky, barevné fixy, připínáček, průhlednou
izolepu a malé samolepky na ozdobení
POSTUP:
1. Uděláme si na tvrdý papír kružnici o průměru 4 cm a vystřihneme ji.
2. Doprostřed vystřihnuté kružnice napíšeme barevnou fixou jméno.
3. Celou jmenovku ozdobíme washi páskami a samolepkami.
4. Pokud chceme, aby naše jmenovka déle vydržela, můžeme si ji celou olepit průhlednou izolepou.
5. Na zadní stranu izolepou přilepíme spínací špendlík.

Elen Štenglová 6. A

JAPONSKÝ TVAROHOVÝ KOLÁČ
-bez lepkuSuroviny
3 vejce
150 g měkkého tvarohu
150 g bílé čokolády

Postup přípravy
1. Vejce rozklepneme a oddělíme bílky od žloutků.
2. Čokoládu si rozpustíme (nejlépe ve vodní lázni), když trochu zchladne, vmícháme ji do tvarohu a pak
přimícháme i žloutky.
3. Z bílků ušleháme tuhý sníh a opatrně ho zamícháme do tvarohové hmoty.
4. Vzniklé těsto vlijeme do 15 cm kulaté formy vymazané tukem.
5. Koláč pečeme 15 minut při teplotě 170 °C, pak teplotu snížíme na 160 °C. Po 15 minutách troubu
vypneme a koláč necháme ještě ve vypnuté troubě dalších 15 minut dopéct.
6. Hotový koláč necháme vychladnout, vyklopíme z formy a lehce pocukrujeme. Nejlépe chutná dobře
vychlazený.

Poznámka Když použijete formu o průměru 18 cm, tak je koláček nižší. Na chuti mu to ale neubírá.

Přejeme dobrou chuť.

RECEPT NA SUSHI
Suroviny:
▪

1 hrnek sushi rýže (200-250 g)

▪

60 g rýžového octa (používám na 250 g rýže)

▪

40 g krupicového cukru

▪

10 g soli

▪

řasy Nori

▪

losos, okurka, případně další náplně (tuňák, avokádo, ředkev, vaječná omeleta, krabí tyčinky)

▪

sezamová semínka (světlá a tmavá)

▪

sojová omáčka, nakládaný zázvor a wasabi pasta k podávání

Postup:
1. Uvaříme rýži dle návodu na pytlíku, ale nejlepší je na jeden hrnek studené osolené vody stejný díl
propláchnuté rýže, přivedeme k varu a pozvolna vaříme přikryté 15 minut, než se vyvaří voda a pak
necháme ještě asi 10 minut odpočinout.
2. Připravíme rozvar na rýži: Všechny ingredience smícháme v kastrůlku, necháme zahřát, než se vše
rozpustí, a ještě horké přidáme do rýže.
Na 500 g rýže jen 100 ml (maximálně 150 ml), podle chuti. Mícháme zlehka, nesmí nám vzniknout
kaše, ale nadýchaná rýže.
3. Rohožku na sushi obalíme potravinářskou fólií, aby se neušpinila, a řasu rozstřihneme napůl (vše ve
fotogalerii).
Na řasu dáme na makisushi do 2/3 rýži, na ní např. lososa a pevně zamotáme. Rolku krájíme na
stejné díly (1 rolka = 8 ks).
Na uramakisushi se dává rýže na celou polovinu a otočí se. Náplň se dává na řasu a pak stejný
postup. Zamotat a nakrájet (viz. Foto).
4. Podáváme se sójovou omáčkou, zázvorem a wasabi.

どうぞお召し上がりください – dobrou chuť :)

Klára Pecháčková a Ema Ligmajerová, 6.C

MYŠ A ŠNEK
V dnešním díle si představíme drobečky z našeho školního Zoo koutku. Je to myš a šnek. Jako první
začneme myší.

Myš
Myš donesla Elen Štenglová z 6.A. a pojmenovala ji Myška.
Jedná o bílou laboratorní myš.
Laboratorní myši se ale nehodí jen na pokusy. Jsou to oblíbení domácí mazlíčci. Rozšířily se k nám až z
daleké Asie a Japonska. Přizpůsobivé a šikovné drobečky si oblíbily už v Japonsku, kde byly myši
chovány pro zábavu.
Šlechtění pokračovalo a dnes tak existuje množství domestikovaných variant a typů. Mají různé tvary
uší, délku a typ srsti a díky šlechtění máme i množství barev. Známe tak černé myši, šedé s bílým
břichem, nejčastěji chovaná je však stále bílá myš s červenýma očima – albín.

Šnek
Šnekado našeho koutku donesla Valentýna Divišová z 8.C. Jedná se o Afrického šneka Achatina neboli
Oblovku.
V Zoo koutku ho chováme v plastové krabici se speciální kokosovou podestýlkou.

Mezi nejvhodnější plže k chovu patří právě oblovka žravá, neboť není příliš náročná a poměrně snadno se
rozmnožuje. Naopak oblovka obrovská je náročnější na teplotu a vlhkost. Oblovky patří mezi největší plže
naší planety a je tedy potřeba počítat s tím, že i v chovu dosáhnou úctyhodných rozměrů. Počítejte
s velikostí okolo 20 - 30 cm. Dožívají se až kolem 5 - 7 let.

Achatiny žijí především v tropických lesích Afriky. Byly však zavlečeny i do dalších koutů naší planety. Třeba
v Severní Americe jsou díky svému velkému apetitu, snadnému rozmnožování a absenci přirozeného
nepřítele považovány za velké škůdce. Dokážou se zahrabat až 20 cm do půdy, kde přečkají i nižší teploty.
Proto v žádném případě nevypouštějte oblovky do volné přírody!

Barbora Zelníčková, 6.A
Fotky: Elen Štenglová 6.A

VÝSTAVY PSŮ
Výstava psů je akce, kde se setkávají majitelé čistokrevných psů s průkazem původu, aby předvedli svého
psa před rozhodčím.
Výstavní ocenění psů nejsou jen pěkné poháry nebo diplomy . Jedná se především o systém zušlechťování
jednotlivých plemen. Na výstavách posuzují jedince rozhodčí ,kteří jsou odborníci na konkrétní plemena,
podle standardu daného plemene. Rozhodčí psům udělují známky, slovní posudky, tituly a pořadí umístění.

Světové výstavy
•

(2009)

Bratislava, Slovensko

•

(2010)

Herning, Dánsko

•

(2011)

Paříž, Francie

•

(2012)

Salcburk, Rakousko

•

(2013)

Budapešť, Maďarsko

•

(2014)

Helsinky, Finsko

•

(2015)

Milán, Itálie

•

(2016)

Moskva, Rusko

•

(2017)

Lipsko, Německo

•

(2018)

Amsterdam, Nizozemsko

•

(2019)

Šanghaj, Čína

•

(2020)

Madrid, Španělsko

•

(2021)

Brno, Česko

Ema Ligmajerová a Klára Pecháčková, 6.C

ZAJÍMAVOSTI O PSECH
- Pes dokáže zachytit milionkrát slabší pach než člověk.
- Na světě existuje více než 400 psích plemen.
- Nevykastrovaný pes značkuje své teritorium desetkrát častěji než kastrovaný.
- Nejstarším psem v historii byl Bluey, australský honácký pes. Dožil se 29 let.
- Nejoblíbenějšími plemeny na světě jsou labradoři a zlatí retrívři. Psí plemeno basenji vůbec neštěká. Při
rozrušení zato vydává zvuky podobné jódlování.
- V Norsku je zakázán chov kříženců psa s vlkem.
- Psi se nepotí. K regulaci tělesné teploty jim slouží dýchání s vyplazeným jazykem..
- Na světě je více než 400 milionů psů. Nejvíce z nich žije v USA.
- O tom, kolik zdravých štěňat fena donosí, rozhoduje stavba a velikost těla plemene.
- Greyhound umí běžet rychlostí až 72 km/h.
- Žádný pes není 100 % hypoalergenní. Některým plemenům, jako jsou naháči, bišonci, maltézáčci, pudlíci
nebo knírači, odpadává méně odumřelých částic, které jsou původci alergií.
- Prapředci psů žili v době před 60 miliony lety.
- Psi mají dichromatické vidění, což znamená, že vidí jako barvoslepý člověk, který nerozlišuje červenou a
zelenou.
- Většina psů miluje čokoládu, přestože je pro ně velmi nebezpečná.
- Nejdelší název psího plemene je Nova ScotiaDuckTolling Retriever. Zkráceně se mu říká toller nebo
novoskotský retrívr.
- Psi před ulehnutím hrabou nohama a točí se dokola. To je pozůstatek z doby, kdy si v divočině museli
ušlapat trávu.
- Některá plemena neumějí plavat. Jedná se například o basety nebo buldočky, kteří mají těžkou hlavu a
krátké nohy.
- Lopatky psů nejsou spojené se zbytkem kostry. Psi nemají klíční kosti, což jim umožňuje zvýšenou
pružnost a protáhnutí délky kroku.
- Nejlepšími plavci jsou novofoundlandští psi, kteří jsou dokonce vybaveni plovacími blánami.
- Psi také mají své otisky prstů, resp. čenichu. Každý čenich je unikátní a lze ho použít k identifikaci.
- Není pravda, že jeden psí rok je srovnatelný se sedmi roky lidského života. Například roční pes malého
nebo středního plemene je věkem na úrovni 15letého adolescenta.
-Psi žijící ve městě se dožívají v průměru o tři roky déle než psi z venkova.

Klára Pecháčková a Ema Ligmajerová, 6.C

KŘÍŽOVKA O SERIÁLECH A FILMECH
1. Film o dvou mladých lidech trpících cystickou fibrózou, jehož knižní předloha vyšla v roce 2018
(anglický název)
2. Seriál pojmenovaný podle města, ve kterém se odehrává a vystupuje v něm parta kamarádů, která
řeší zločiny ve městě.
3. Netflix seriál o dvou klucích, který vyšel v roce 2022 a jeho knižní předlohu napsala Alice Oseman
4. Seriál, ve kterém se vyšetřuje, kdo zavinil smrt neoblíbeného, ale známého studenta střední školy.
5. Film o dvou mladých lidech trpících rakovinou, který se z části odehrává v Amsterdamu a jeho knižní
předlohu napsal John Green.
6. Seriál o partě kamarádů z chudší vrstvy obyvatelstva ostrova, kteří se snaží najít dlouho ztracený
poklad.
7. Netflix seriál o bankovní loupeži, který má 5 sérií a poslední série vyšla v roce 2021 (anglický název)
8. Netflix film o sestře Sherlocka Holmese, kterému vyjde letos pokračování, hlavní hrdinku ve filmu
hraje Millie Bobby Brown a o hlavní hrdince vyšly také dvě knihy, které na oba filmy navazují.
9. Seriál se točí okolo švédského prince a jeho začínající romance se spolužákem z elitní internátní
školy. (anglický název)

TAJENKA:

Nela Krejčová a Vendula Pechová,8.B

LETNÍ LUŠTĚNÍ

V prázdninovém vláčku vyhledej následující slova:
léto, květiny, procházky, tábor, dovolená, kamarádi, cestování, letadlo, plachetnice, zábava, prázdniny,
odpočinek, bouřky, sluníčko, grilování

Elen Štenglová, 6. A

KOMIKS

Romana Hudínková, 6.C
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Sofie Šindelková a Terezie Pollacková, 6. C
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