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V tomto čísle se dočtete… 

… jaké cukroví jsme v redakci zkusili upéct 

… jak si vyrobit vánoční dekorace z vlašských ořechů 

… jak zašifrovat dopis Ježíškovi do morseovky nebo hlaholice 
 

… a spoustu dalšího!
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Milí čtenáři, 

přinášíme vám nový školní časopis s tématem jaro a ekologie:-). Jsme velice rádi, že 

náš časopis čtete, a proto jsme se rozhodli do časopisu dát i pár naučných listů. 

Přivítá vás morče, květiny, život se zvířaty a mnoho dalších věcí. 

Přejeme vám pěkné jaro:-) 

Julča 
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Sedmý kontinent 

 

Severní a Jižní Amerika, Antarktida, Eurasie, Afrika a Austrálie je šest kontinentů 
tvořících pevninu na Zemi. V roce 1985 si ale lidé poprvé všimli, že se začal v 
Tichém oceánu formovat další velmi zvláštní kontinent. Jde o obrovský plovoucí 
ostrov, který v současnosti dosahuje už přibližně rozměrů Francie (naše republika 
by se do něj tedy vešla 8x). A i nadále se rozrůstá. Tento ostrov už je tak veliký, 
že se mu proto začalo přezdívat Sedmý kontinent. A je celý tvořený odpadky! 

Odpadky se do oceánu dostávají převážně z řek, které je do svého toku nasbírají 
při cestě pevninou. Protože si lidé zvykli používat těžko rozložitelné plasty, začal 
se odpad v oceánu hromadit!       

Napsala Mari 

 

 

 

TOTO JE DŮSLEDEK LIDSKÉ LENOSTI A BEZOHLEDNOSTI PŘI VYNESENÍ KOŠE 

Taky si někdy řeknete, že jeden papírek od bonbonu neuškodí? Takhle to dopadne, když si 

tuhle větu řekne každý. 

Takhle, jeden odpadek tolik nevadí, ale uvědomte si, že na světě je kolem 7 miliard obyvatel a 

tohle je jen zlomek toho co se na světě děje. 

Lidé denně vyhazují odpadek mimo koš. A chceme se vás zeptat. Vy, co to děláte, nestydíte se 

za to? Je to taková námaha, zvednout zadek a jít to vyhodit?    

Napsaly Míša M. a Vanda 
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Plasty 

Přemýšleli jste někdy o tom, kolik je na zemi obalů z 

plastu? Jen se kolem sebe rozhlédněte! Představte 

si, že jste v obchodě, třeba v Penny a jdete nakoupit 

to, co běžně používáte, například: šunku, sýr, prací 

gel, pastu na zuby, jogurt, sirup… Všechny tyto věci 

mají plastový obal! Sice se plast recykluje, ale 

nemyslete si, že všechen!  

Dnes vzniká ve světě každý rok něco kolem 34 milionů tun plastových odpadů. 

Naprostá většina z nich je spáleno nebo naskládkováno. V průměru se globálně 

zrecykluje necelých 30 % plastových odpadů. Evropa doposud vyvážela do Číny 

něco kolem 7 000 000 tun odpadu ročně. Z každého žlutého kontejneru se 

skutečně zrecykluje zhruba 30 % jeho obsahu!  

Podle (údajně) střízlivých odhadů vyprodukuje každý občan ročně kolem 30 kg 

plastů (nezapomínejme, že plasty jsou lehké). Více než 80 % z této masy jsou 

obaly. Už vás o tom někdo informoval? Je potřeba se nad tím zamyslet! I 

sebemenší snaha o to snížit potřebu plastů světu pomůže (viz- článek sedmý 

kontinent).  

Napsala Mari 
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Ubývání pitné vody ve světě 

Určitě jste už slyšeli o nedostatku pitné vody po celém světě, máme zde krásný příklad 

KATASTROFY ARALSKÉHO JEZERA. 

Aralské jezero bylo dříve velmi velkým zdrojem pitné vody, a však kvůli lidem se z 

tohoto zdroje pitné vody stala jen slaná nudle. 

 

  

Do roku 2000 se 80% vodní plochy přeměnilo na jedovatou solnou poušť, ve vodě, 

která zůstala, se nachází více než dvojnásobek obsahu soli, jaký najdeme v oceánu. V 

aralském jezeře žilo dříve zhruba 30 druhů ryb a dnes by tam nepřežila ani bakterie. 

(Více Info na https://refresher.cz/24319-Aralske-jezero-symbol-lidske-chamtivosti) 

Vanda a Anička 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifvP2xjrLZAhUOLlAKHZLvAF8QjRwIBw&url=http://www.stoplusjednicka.cz/znovuzrozeni-aralskeho-more-podari-se-zvratit-katastrofu-zpusobenou-clovekem&psig=AOvVaw3DDhe44YFECiLqZ__uB7ZG&ust=1519134256645262
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Víš, co kam patří? Spoj čarami. (Připravila Anička) 
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Tentokrát jsme opět uspořádali několik anket přímo v redakci. 

Podívejte se, jak to dopadlo. 

 

Jaké roční období je tvé nejoblíbenější? 

 

  

 

 

 

 

 

Co máš na jaře nejradši? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Eliška G. 
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Vegetariánství 

Vegetariánství je takový způsob lidského 
stravování (diety), kdy je z jídelníčku vyloučeno 
maso (červené maso, drůbež, mořské plody a 
maso z jiných živočichů); může zahrnovat i 
vyloučení vedlejších produktů z porážky 
živočichů. K vegetariánství se lidé hlásí z 
různých důvodů. Někteří nejedí maso z 
etických důvodů, z úcty ke zvířatům, která 
vnímají bolest a stres.   

Existují rozdílné druhy vegetariánské stravy jako ovo-vegetariánská strava 
(zahrnuje vejce, ale ne mléčné výrobky), lakto-vegetariánská strava (zahrnuje 
mléčné výrobky, ale ne vejce), a ovo-lakto vegetariánská strava (zahrnuje jak 
vejce, tak i mléčné výrobky). 

Vegani většinou nakupují na www.Puroshop.cz nebo na www.Veganstore.cz. 

Do vegetariánské restaurace si můžete zajít například na Praze 10 – Krymská 2, 
101 00 Praha 10 (restaurace Plevel). 

 

Cenové rozdíly mezi vegetariánskými a běžnými potravinami 

Na www.Puroshop.cz                                                      V Tescu    

49 Kč    Mléko (1 l)   24 Kč 

55 Kč    Jogurt    13 Kč 

109 Kč   Majonéza   22Kč 

35 Kč    Chipsy   22 Kč 

30 Kč    Gumoví medvídci  19 Kč  

 

Připravil Kuba 
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Králíček Burák a ztracená vajíčka 

„HOŘÍ!!!“ Zakřičel králíček Burák, kterého ráno probudil hlasitý 

alarm. Rychle běžel do kuchyně, aby zkontroloval jestli tam 

nehoří, ale nikde ani plamínek. Zato na stole ležel vzkaz na kterém 

stálo:„ Jak jsi mohl sníst  velikonoční vajíčka!!!“. Burák si hned 

uvědomil, že ten alarm zvonil kvůli tomu, že si  k snídani dal 

velikonoční vajíčka, které byli určeny dětem na Velikonoce. 

Protože vajíčka byla kouzelná musel se Burák vydat až na 

velikonoční ostrovy, kde se omluví a vyzvedne nová velikonoční 

vajíčka. Nemohl ztrácet čas a hned si šel zabalit věci: jídlo, jídlo, 

jídlo,… a omluvný list. 

Vyrazil na cestu, ale hned jak vykročil z domu skočila po něm hladová liška Hryzalka, která byla 

nejobávanějším zvířetem v celém lese. Burák byl tak chytrý, že i s liškou na zádech zaběhl do domu, 

chňapl sendvič s burákovým máslem (byl sice jeho nejoblíbenější ale i tak se ho musel vzdát) dal ho 

lišce a ta králíčka hnedka pustila. Asi se ptáte, co se Burákovi stalo ono se mu totiž nic nestalo, protože 

králíčkova kůže je nezranitelná a to byl jediný se svými rodiči v lese. Burák je syn krále Gufua a královny 

Šušui. Zatím co jsme vám o králíčkovi a jeho rodině povídaly  Burák se dostal až před moře, ve kterém 

se skrývali velikonoční ostrovy. Přemýšlel jak se dostat až k ostrovům když se před ním objevila zrádná   

kosatka, která mu nabídla, že ho odveze až na ostrovy. Burák se nechal svézt, ale najednou ho kosatka 

vyklopila ze svého hřbetu zamávala  ploutví pocákala ho a najednou zmizela. Burák plaval naštvaný 

kilometr před ostrovy, protože kosatka nedodržela co slíbila. Tak burák plaval a plaval ale daleko 

nedoplaval jak si začal stěžovat objevil se mu před obličejem delfín Modráček, který mu opět jako 

kosatka nabídl, že ho sveze na ostrovy. Burák se chvilku rozmýšlel a bál a najednou odpověděl že ano. 

Modráček ho opravdu dovezl až na ostrov. Ještě před tím než modráček odplul řekl Burákovi že až 

bude chtít jít zpátky má zavolat MODRÝ DELFÍNE  a Modráček se mu zjeví a doveze ke břehu. Když 

Modráček odplul šel se Burák rozhlédnout po ostrově aby věděl jak to tam vypadá když tu najednou 

narazil na Králíčka Máslo. Máslo ho dovedla až k hlavnímu zásobníku vajec. Řekla mu, že si smí vzít 

dvacet vajec a že Máslo jde ohlásit svým rodičům, že půjde s ním a pomůže mu s vajíčky. Mezitím v 

Burákově rodném městě začala po Burákovi sháňka. Nikdo nevěděl kde Burák je, všichni ho hledali 

volali na něj ale nikde se neukázal. Máslo s Burákem si zatím užívali spokojenou a zamilovanou cestu 

s vajíčky do lesa. Ti dva si nádherně padli do oka. Máslo byla urozená princezna a Burák urozený princ. 

Zavolali na Modráčka: Modrý delfíne? Modráček k nim přplaval a odvezl na druhý břeh. Domů už to 

měli jen sedm kilometrů ale spolu jim cesta utíkala ještě rychleji než si ani uměli představit. 

Zanedlouho přišli až před začátek lesa. Ti co je už z dáli viděli začali na krále a královnu volat, že se jim 

vrátil syn, ale že s ním přišla ještě nějaká neznámá bytost. Královna a král běželi Buráčkovi naproti. 

Burák se za rodiči rozběhl, protože byl šťastný že je po tak dlouhé době vidí. Burák představil rodičům 

Máslo a řekl jim, že se chtějí vzít (co by to nebyla pohádka bez svatby že) a tak se les a velikonoční 

ostrovy mezi sebou domluvili a uspořádali svatbu. Ptáte se jak to bylo dál s Burákem  a Máslem? Ti 

dva si spolu rozuměli a žili šťastně ve svém velkém království s třinácti dětmi. 

Napsaly Anežka a Julča 
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Dobbyho ponožky 

Jestli jste fanoušky Harryho Pottera tento nápad se vám bude určitě moc líbit. 

POTŘEBY: kartonová nebo látková krabice či šuplík který se nebojíte polepit nebo 

popsat, lihová fixa a papír co má jednu stranu lepící 

POSTUP: Nejdříve si připravte krabici nebo šuplík, lihovou fixu a samolepící papír. 

Teď jsou tu dvě možnosti: šuplík nebo krabici můžete popsat rovnou a nebo 

nejdříve nápis „Dobbyho ponožky“ můžete napsat na samolepící papír který pak 

nalepíte na krabici či šuplík. 

TIP:Nápis „Dobbyho ponožky“ můžete napsat anglicky. 

Této výrobek pobaví a zároveň to je úžasná a užitečná dekorace. 

                                                                         Zdroje: pinterest.com 

Připravila Anežka 

 
Maso z choťovic 

Víte že: Část krávy se jmenuje „veverka“. Můžete si ji 

najít je to číslo 16. „Veverka“ je očividně jedna 

z nejmenších částí krávy. Ale je nejlibovější. 

Připravila Áďa Ch. 



 12  
 

Příprava květin do jídla 

Květina  Použití  Jedlá část  
 

Begónie   Do ovocného salátu 

 Jako obloha  

 Konfit (efekt na jídle) 

 květ 

Řeřicha  Do salátu 

 Do másla 

 Konfit  

 Květy a listy 
 

Jedlá chryzantéma  Do salátu 

 Do polévky 

 Do omáčky 

 Květy a listy  

Vlčí mák  Do sirupu 

 Na ozdobu  

 Okvětní plátky 

Fuchsie stromkovitá  Konfit  

 Na ozdobu 

 Okvětní plátky 
 

Sedmikráska   Do salátu 

 Konfit 

 Do polévky 

 Do bramborové kaše 

 Květy 
 

Maceška   Do ovocného salátu 

 Konfit 

 Do másla 

 Okvětní plátky 

Pampeliška   Do salátu  
 

 Listy  

Měsíček   Do salátu 

 Do polévky 

 Do másla 

 Do omáčky 

 Do sušenek 

 Okvětní plátky a 
listy 

Slunečnice   Do salátu  

 Do polévky 

 Okvětní plátky 

 Pupeny 

 Pražená semena 

 

Připravily Áďa T. a Julča 
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Lišejníky 

Lišejník je symbióza houby a řasy či sinice. Lišejník se rozmnožuje úlomky stélky 

(tělo lišejníku). Rozlišujeme čtyři druhy stélky: lupenitou, vláknitou, korovitou a 

keříčkovitou. 

  
Lupenitý lišejník – terčovka bublinatá Korovitý lišejník – mapovník zeměpisný 

  
Keříčkovitý lišejník – dutohlávka sobí Vláknitý lišejník – provazovka 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOST 

Dutohlávka sobí je součástí jídelníčku soba polárního. Díky němu se tak nazývá. 

 

ZAJÍMAVOST 

Některé stélky v sobě dva a více druhů – například dutohlávka sobí, která se sice 

považuje za keříčkovitý lišejník, avšak pod výraznou keříčkovitou stélkou se na 

povrchu půdy skrývá lupenitá. 
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Prospěšnost soužití 
Řasa či sinice Houba 

Dodává organické látky Upevňuje lišejník k podkladu 

Provádí fotosyntézu Zadržuje a dodává vodu 

 Dává lišejníku tvar 

 

Lišejníky se vyživují fotosyntézou. Jsou považovány za nejpomaleji rostoucí 

organismy, přestože v českých podmínkách rostou téměř celoročně, a to i pod 

bodem mrazu. Vyskytují se téměř všude. Přestože přežijí i v nehostinných 

podmínkách, nejčastěji je nalezneme na kamenech či skalách. 

Želvušky – při vylíhnutí měří 0,05 mm. 

Největší nalezení jedinci měří 1,5 mm. 

Přežijí 150 stupňů Celsia, -270 stupňů 

Celsia, dokázaly přežít i ve vesmíru. 

   

 

 

S pomocí Wikipedie zpracoval Tomáš, kráceno 

 

 

Houba 

Řasa či sinice 

Houba 
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Proč zrovna morče? Morče je velmi společenský tvor, je hodně chytré a 

inteligentní. V některých situacích je i vtipné, např. při čištění, drbání atd. Je to 

krásné zvíře a je zajímavé ho pozorovat. Je to denní tvor a je hodně kamarádský, 

pokud se s ním dobře sblížíte, tak vám projeví důvěru: lízáním ruky, usínáním v 

náručí a vrněním. 

Vhodná ubikace 

Druhů ubikací je spousta. Nejdříve byste si 

měli uvědomit, kolik peněz chcete investovat, 

a poté najít vhodnou velikost. Pro dvě 

morčata by to mělo být minimálně 100 x 50 

cm. Jako ubikaci si můžete vybrat například: 

klec, akvárium (dostatečně velké a bez 

příklopu), králíkárnu nebo speciální ubikaci 

pro morčata. Ubikace by nikdy by neměla být 

moc malá. 

Umístění morčat 

Morčata by měla být na světle, v té místnosti, 

kde se běžně pohybují lidé. Neměl by na ně foukat vítr a neměla by tam být velká 

zima nebo teplo. 

Vybavení ubikace 

V ubikaci by měly být tyto základní věci (nejlépe dřevěné, ale když tam bude něco 

plastové, nevadí): napáječka, miska (nejlépe keramická), domeček, záchůdek, 

něco na okusování, seník. 

Potrava 

Základní jídelníček morčete: zelenina, ovoce (ne exotické), neustálý přístup k 

čerstvé vodě a senu. Doplňující mohou být i granule, ale ne příliš levné, nekvalitní 

a hodně barvené). Pamlsky také moc nekupujte, hlavně ne dropsy. Můžete je 

zařadit příležitostně, ale pozor na složení. 
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Lékárnička 

Měli byste mít alespoň něco základního. Doporučuji speciální sprej proti 

všenkám, klíšťatům atd.  

Čistota 

Morčeti byste měli pravidelně stříhat 

drápky, ale nejdříve si o tom něco zjistěte. 

Čištění uší není tak důležité, morčata si je 

čistí navzájem, jinak se dají sehnat 

speciální kapky do uší pro zvířata. Koupat 

by se mělo morče minimálně, a když už je 

špinavé, tak mýt jen tu ušpiněnou část. 

Buď můžete morče pouze otřít vlhkým 

ubrouskem, nebo ho rychle umýt ve 

sprchovém koutě. Ale nikdy ho nemyjte 

jen tak pro zábavu. Také nesmíte 

napouštět vanu a morče tam prostě hodit.   

Výběr morčat 

Je nutné se rozhodnout, jestli chcete morče na výstavy, nebo jen jako domácího 

mazlíčka. Pokud od něj chcete papíry, měli byste si najít nějakou chovnou stanici. 

Ale jestli ho chcete jen tak na doma, tak ho můžete pořídit i ve zverimexu – ale 

pozor na nemoci. 

Počet morčat 

Morčata vždy musejí být nejméně po dvou. Samice se snese skoro s každou 

samičkou. Proto je můžete chovat klidně po dvaceti. Ale samec se snese se 

samcem pouze, když: je vykastrovaný, je to jeho bratr, a na začátku života i se 

svým otcem. Když vyroste, začne se s otcem prát. Samec se samicí se snese, ale 

musíte počítat s mláďaty, nebo ho nechte vykastrovat. 

Připravila Áďa Ch. 

 



 18  
 

Život se zvířaty (na statku) 

 

Vstávání 

O víkendu musíme vstávat v 7:00 hod. oproti 

normálnímu životu ve městě. Rodina žijící ve 

městě si o víkendu může přispat. 

Zvířata 

Statek: krávy, daňci, kozy, prasata, slepice, 

jeleni, hlídací pes, ovce. 

Město: psi, kočky, morčata, křečci, rybičky. 

Orientační rozpočet (odhad výše nákladů dle autorů) 

Statek: Přibližně 250 000 Kč za rok. Nejvíce peněz stojí: zvěř, benzín/nafta, 

pracovní pomůcky. 

Město: Přibližně 120 000 Kč za rok. Nejvíce peněz stojí: oblečení, nafta/benzín, 

jídlo, klec (ubikace). 

Strava 

Město: Palačinky, lívance, rohlíky, chleba, 

polévky.  

Statek: Maso (vepřové, telecí apod.), chleba, 

polévky. 

 

Zpracovali Pepa a Jirka 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrprqVwfDXAhUEOBQKHfniADUQjRwIBw&url=http://zvirata.hyperinzerce.cz/kozy/inzerat/10753864-holandske-kozy-nabidka/&psig=AOvVaw1Jv1SOBmwx4c0pTS4hrOli&ust=1512482052175441
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwZKc2uvYAhVFKFAKHbGcB6kQjRwIBw&url=http://maxpixel.freegreatpicture.com/Funny-Goat-White-2827508&psig=AOvVaw2O0oft-Yn57znLQzv2mxKW&ust=1516715068512965
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Připravila Eliška G. 

 

Vytvořil Adam 

Sedí kachna na pekáči v troubě.  

Za chvíli jí začne být děsná zima. Čeká 

10 minut, 20 minut a pořád nic. 

Nakonec se děsně rozčílí, otevře dvířka 

trouby a zplna hrdla zařve:  

„Tak sakra, buď už konečně zatopte, 

nebo mi vraťte peří!“ 

„Jaký je rozdíl mezi létajícím a běžícím 

králíkem? 

Ten létající má na zádech orla. 

Povídá moucha mouše: „Dnes mě zachránil plavčík před 
utopením!" Druhá: „Nemluv, ten by si tě ani nevšiml!" 
A první na to: „Musel, jinak by mě vypil s pivem." 

Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka?  
Postel! 

Krást myšlenky od 

jedné osoby je 

plagiátorství, krást 

myšlenky od mnoha 

lidí je výzkum. 
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Připravila Áďa Ch. 

ZPŘEHÁZENÁ   SLOVA (MLÁĎATA) 

ŮZÁLKKOT  TŠĚŇTKÁO  OTKLÁET 

OKTKŘUÁ  HOŘÍÁBKT  OKTÁŤOK 

Připravila Áďa Ch 

 

PŘESMYČKY 

NAJDI NÁZVY ROSTLIN 

ÍPAL               KAFILA             KBU        EDEJL            VENDULALE     ŘÍMOND 

BROCEVIO     MSKR              ČETRLPÍK       ŘÍZAB            UDB                AVIŘKOP 

NAJDI NÁZVY KONTEJNERŮ 

TAPLS         ÁONPÉOVJ-YTÓRANK LOKS           PAKATERT 

Připravila Julča 
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Áďa Ch. – komiksy, křížovka 

Áďa T. – dopis Ježíškovi, ilustrace, rozhovory 

Anežka – básnička, povídka, ilustrace, skrývačky 

Anička – skrývačky, ilustrace 

Eliška G. – články, ankety, vtipy 

Eliška V. – komiksy, ilustrace, dopis Ježíškovi 

Jirka – ankety, skrývačky, dopis Ježíškovi, vtipy 

Julča – ilustrace, ankety, úvodník  

Kuba – ankety, rozhovory, vtipy, recepty 

Mari – ilustrace, vánoční vyrábění 

Matyáš – vtipy, dopis Ježíškovi, skrývačky 

Míša H. – ilustrace, osmisměrka 

Míša M. – články, vtipy, ankety 

Pepa – recepty, ankety 

Tom – článek o vánočních dárcích 

Vanda – přesmyčky 
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