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Nový školní rok
Tak už se opět houpeme na židlích za školními lavicemi se žvýkačkou v puse, 
tahákama všude možně po lavici a otráveným výrazem ve tváři. Prázdniny zas 
utekly, ani nevíme jak rychle a jako každý školní rok i letos se o pěkný kousek 
prodloužil  řád školy a pravidla tříd.  To ale nechme jako každý rok stranou a 
pojďmě se taky podívat na něco povzbuzujícího. Na školu se například vrátil pan 
učitel Holý, eurest zatím znatelně nezdražil  a většina lavic na kterých sedíme 
stále drží pohromadě. Teď už se ale pojďme vrhnout do čtení... .

Varování! - Z příkazu ředitele školy se zakazuje používat v celém vyučovacím 
dni  mobilní  telefony a jakákoli  záznamová zařízení.  Nesmí být  zapnuté a  ani  v 
kapse,  správně mají  ležet v aktovce a řádně vypnuté.  Každý, kdo bude přistižen s 
nevyplým telefonem, bude potrestán nikoli poznámkou, ale napomenutím ne-li hůře. 
Pokud si budete chtít zavolat, musíte se zeptat učitele a teprve po jeho svolení telefon 
zapnout a použít. Ve svém zájmu příkaz prosím respektujte.
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                                  Zábava 
Veletrhy, přehlídky, výstavy

 Rychlá kola
V Lysé nad Labem bude ke  shlédnutí  mnoho závodních aut, 
motocyklů a jiných zajímavostí. Termín výstavy -  9.11.2012 x 
11.11.2012

Botanická zahrada
V botanické zahradě je celoročně k vidění mnoho druhů výstav. 
Stačí se podívat na stránky BZ.

Pražská Zoo
Celoročně k vidění mnoho druhů zvířat, ptáků, hmyzu. Stačí jen 
přijet a kochat se.

Apassionata
V  Pražské  O2  aréně  od  15.  do  16.  prosince  2012.  Velkolepá  podívaná  na 
precizně vycvičené a sehrané koně.
                                    

Na co se můžeme těšit?
Poznávací zájezd do Německa (Norimberk) - se uskuteční 11.12.2012 
(úterý)
více informací zjistíte u paní učitelky Miláčkové

Vědomostní olympiády – budou průběžně nabízeny, více informací se 
dozvíte od učitele vyučující daný předmět



Masožravé rostliny
Zdravím každého, kdo na tuto stránku alespo  pohlédl a zárove  vám chci p edstavitň ň ř  
jeden z druh  kv tin z rostlinné íše. Jak už napovídá sám nadpis jedná se o masožravéů ě ř  
rostliny, které z ejm  po p e tení toho to lánku zm ní váš dosavadní pohled na vše, coř ě ř č č ě  
je zelené. 

Mnoho lidí si,  když uslyší slovo masožravky, vybaví krvelačné obří rostliny, které se 
plazí za vámi (př. film Den trifidů), musím vás ale zklamat. Tento stejně jako mnoho 
dalších  mýtů  je  naprostý  nesmysl  a  vše  funguje  zcela  jinak.  Tak  si  to  tedy  pojďme 
vyjasnit. 
-       Masožravé rostliny NEJSOU člověkem zmutované či vycvičené rostliny, vyvinuly  
se zcela samy a ve volné přírodě.
– Nejsou zcela závislé na hmyzu či jiných drobných živočiších, veškeré živiny, které  
potřebují k životu, dokáží samy přijímat z půdy (rašeliny), chytání a získávání živin z  
hmyzu je pouze jakási „konkurenční“ výhoda vůči ostatním rostlinám.
– Žádný druh masožravé rostliny člověka nijak neohrožuje na životě. Největší past  
masožravky dokáže chytit maximálně hlodavce o velikosti myši.
– Vyskytují se po celém světě, nikoli na jednom kontinentu.

Tak to by zřejmě bylo k mýtům vše a teď už se pojďme podívat na nejznámější 
druhy masožravek.

Láčkovka  (Nepenthes) – Roste  v  tropech  a 
subtropech,  v  domácím  prostředí  ji  lze 
pěstovat  pouze  v  akváriu  s  vysokou  RVV 
(relativní  vzdušnou  vlhkostí)  s  28  stupňovým 
teplem.  Její  pasti  vyrůstají  z  konce  listů, 
jejich  délka  u  některých  druhů  může 
dosahovat  až  30-40cm,  díky  tomu  to  jsou 
velmi dekorativní a atraktivní rostliny. To je 
pochopitelně jeden z hlavních důvodů, proč si 

ji  lidé kupují,  jenže pak kvůli  neznalosti  pravidel  správného pěstování  květina 
uhyne či nevytváří láčky a lidé se jí po čase zbavují sami. 
Rosnatka (Drosera) – Rovněž  roste  v  tropech  a 
subtropech,  nemusí  se  však pěstovat  v  akváriu.  Dokázaly 
si  na  naše  domácí  prostředí zvyknout a můžeme je až na 
rosnatky  s  přezimujícími pupeny celoročně pěstovat na 
parapetě za oknem na přímém slunci.  Je  nespočetné 
množství  druhů  rosnatek  a prakticky  každému  se  bude 
alespoň  jedna  líbit.  Hmyz chytají  pomocí  lepivých 
tyčinek, které případnou kořist dokáží oblepit a do několika dnů strávit. Jsou většinou 
veliké do 10 cm, ale za to velmi exotické a mezi ostatními rostlinami se budou skvěle 



vyjímat. 

Mucholapka (Dionaea) – Jedna  z  nejčastěji 
kupovaných masožravek. Svoji oblíbenost a respekt si 
získala  svými  aktivními  pastmi.  Jejich  okraje  jsou 
lemovány „zuby“, které chycenou kořist uvězní a stěny 
pasti  ji  nakonec  „zmáčknou“,  hmyz  záhy  umírá.  Ke 
spuštění však stačí dodknout se jednoho ze 6 „senzorů“ 

v podobě trnu, které jsou umístěny na stěnách pasti.   Past se v tu chvíli sevře a 
při  pěkném  počasí  i  do  0.5  sec.  Může  se  pěstovat  v  bytě  s  chladnějším 
zimováním.

Tučnice  (Pinguicula) –  Je  to  jedna  z  mála 
masožravek,  kterou  můžeme  najít  i  u  nás  v  ČR.  Její  past 
spočívá v lepivých listech, které jsou po přistání či přilezení 
záhubou pro každý drobný hmyz. Dá se pěstovat volně v bytě 
či venku na zahradě s chladnějším zimováním.

Špirlice (Sarracenia) – A teď k poslední masožravce. 
Jedná  se  o  Špirlici,  je  to  7-15  centimetrů 
vysoká rostlina s aromatickou vůní. Její vonný 
výměšek přitahuje hmyz, který záhy po přistání 
padá do kornoutu z kterého už nevede cesta 
ven. Mimo chladnějšího zimování ji lze celoročně 

pěstovat v bytě na parapetu.  

Obecně k masožravkám – Každá  masožravka  musí  stát  kromě  zimujicích 
masožravek celoročně v nejméně 1 cm vody. Na povrchu půdy by měl růst rašeliník 
(nemusel)  a  půdu  by  měl  kypřit  příslušný  materiál  (perlit,  říční  štěrk,  krystalický 
písek). Všechny milují světlo a hmyz. Na přímém slunci se mnoho z nich zbarví do 
červena. Každá masožravka kvete a při opylení produkuje semena. 
         
Výskyt – Vyskytují se po celém světě, na každém kontinentu. I ČR se může pochlubit 
několika druhy masožravých rostlin. Jsou však chráně a kriticky ohrožené.  

autor: Jan Tesař
  

                                  



                Vtipy
Rádiová konverzace mezi americkou námořní lodí a Kanaďany 
Kanaďané: "Prosím, odkloňte Váš kurz o 15 stupňů směrem na jih, abyste se vyhnuli 
kolizi." 
Američané: "Doporučuji, abyste Vy odklonili Váš kurz o 15 stupňů na sever, abyste 
předešli kolizi." 
Kanaďané: "Zamítnuto. Vy musíte odklonit kurz o 15 stupňů na jih, abyste předešli kolizi." 
Američané: "Tady je Kapitán americké námořní lodi. Znovu opakuji - odkloňte Váš kurz." 
Kanaďané: "Zamítnuto. Opakuji - VY MUSÍTE odklonit kurz." 
Američané: "Tady je letadlová lod USS Lincoln - Atlantická námořní flotila Spojených Států. 
Jsme doprovázeni třemi torpédoborci, třemi křižníky s plnou leteckou podporou. Trvám na 
tom, abyste VY změnili kurz o 15 stupňů severně. Opakuji, 15 stupňů na sever nebo 
počítejte s opatřeními, která zajistí bezpečnost naší skupiny." 
Kanaďané: "My jsme maják. Čekám Vaši odpověď..." 

Děťátka
Přijde čtyřletá Mařenka v noci do ložnice, zatahá tatínka za pyžamo a říká: „Tatínku,  
já chci vidět sloníky!”
Tatínek se probudí a odpovídá: „Ne ne, Mařenko, dnes ne.”
„Tatínku, ale já jinak vzbudím maminku a řeknu jí, že jsi na mě zlej.”
„No dobře, Mařenko, ale dnes naposled.”
Tatínek vstane, jde k telefonu, vytočí číslo a do sluchátka řekne: „Tady plukovník 
Novák, vyhlaste třetí protichemické rotě poplach. 

K čemu vrtulka?
„Tati, proč má helikoptéra tu velkou vrtuli?”
„Hlavně k tomu, aby vzduch ochlazoval kabinu, aby se pilot nepotil.”
„To je přece nesmysl!”
„Není. Na vlastní oči jsem při letu helikoptérou viděl, jak se vrtule zastavila - a tos měl 
vidět, jak se pilot ihned začal potit.” 

Kuřátka
Které zvíře se i po smrti 500krát otočí?
Grilované kuře!

Nejlepší přítel člověka
„Můj pes Azor je strašně inteligentní.”
„Můj Fousek také. Každý den mi kupuje noviny!”
„Já vím. Azor mi to říkal!” 

            



           
Básničky 

 Můj podzim              Podzim klepe na dveře 

Vítr nám buší do střechy                                               a listím jsou obklopeny domy.
a venku vítr fouká,                                                        Už zaklepal podzim na má dvířka,
házíme si kaštanem                                                       užvítr mezi stromy tiše šušká.
a chudá už je louka.                                                       Když jsem včera vyšla ven,
Pampelišky už nekvetou                                                listí bylo před mým domem. 
na louce barevné,                                                           Lehla jsem si do té hnědé palety, 
zato barvy stromů                                                     viděla jsem, jak vlaštovky sedají na dráty.
jsou žluté i červené.                                                      Najednou přišla moje maminka od tety
Draka si teď pouštíme                                                   a přinesla nám nové svetry. 
na poli nad domem,                                                     3.října, kdy byl podzim v plném proudu
stmívá se však brzo,                                                      a listí bylo spadané,   
tak domů musíme honem.                                         zjistila jsem, že podzim je období krásné. 
Sbíráme kaštany,                                                             
děláme zvířátka,                                                                           JINDŘIŠKA ZAJACOVÁ  (5.A)

oslavím narozky,                                                                          
dáme si svařáka.                        

Adéla Valterová  (5.A ) 

                      



Kouzla s dýněmi

Dýně se dají všelijak vykrajovat, tvarovat a pomalovávat, ale jak vyrobit tu 
nejhrozivější? 
         V první řadě si musíme přichystat dýni, která má pro strašení ty 
nejlepší  předpoklady.  To  znamená  že  musí  být  všelijak  vysoká,  široká, 
zakroucená a barevná. Jakmile takovou to dýni získáme ji řádně umyjeme 
aby  se  od  ní  jasně  odráželo  světlo  od  svíčky,  která  bude  položena  ve 
vydlabaném skrytu uvnitř dýně. A to je další bod návodu. Jak správně dýni 
vydlabat? Maminku, tatínka, nebo někoho jiného z dospělých kteří umějí 
zacházet s noži  poprosíme, aby nám vykrojili  do dýně otvor.  Otvor bude 
ležet místo šťopky dýně, kterou později otvor opět přiklopíme.  Pak už stačí 
uchopit  lžící  a  dlabat,  dlabat,  dlabat.  Když už bude dýně zbavena všech 
pecek  a  nečistot  se  můžeme  pustit  do  vyřezávání  samotného  „obličeje“. 
Seženeme si fix, kterým si obličej na dýni načrtneme, pak opět uchopíme 
menší nožík a podle vyznačených čar obličej vyřežem. 
                A teď už není pochyb o tom, že by někdo dýni vyřezat nezvládl. A 
tomu kdo má přece jenom potíže si nějaký ten obličejík vymyslet jsou tu 
nápomoci nějaké inspirativní obrázky.

           



                

     Smlsnem si na dýni, 
Ale jak na to?

  
Už jste n kdy pomysleli na to jak chutná dý ová polévka, dý ový džus, nebo jste ho užě ň ň  
dokonce jedli  i  pili?  Jenže  jak  si  takovou pochoutku p ipravit?  A  práv  proto  je  zdeč ř ě  
napsáno n kolik recept , které by se vám mohli líbit a jejich p ípravu zvládnete i vy!ě ů ř

Dý ový ň džus - 
Na jeho přípravu si přichystáme :   1l vody
                                                            1cl citrónové šťávy
                                                            250g cukru 
                                             1,5kg velkých kostek dužiny z dýně vhodné ke konzumaci
                                                            necelou lžíci kyseliny citrónové

Vše  necháme  stát  v  hrnci  do  dalšího  dne  a  pak  vaříme  do  změknutí  (cca  30  minut). 
Vychladlou  směs  rozmixujeme,  smícháme  s  2,5  litry  převařené  vody  a  přidáme  čtvrtku 
pomerančového  ovocitu  (podle  chuti  možná  méně).  Zamícháme,  přecedíme  přes  sítko  a 
plníme do lahví. Uchováme v chladu (chladničce) - vydrží cca týden.                   
                                                                                                                                          Dobrou chuť

Dý ový pudink - ň
K jeho p íprav  budeme pot ebovat : ř ě ř 2 jabka
                                          2 banány
                                          2 šálky dý ových kostekň  
                                          4 datle 
                                                                         1 lžíce naklí ené pohankyč  
                                          špetka sko iceř  
                                          1 jablko a 1 banán na ozdobu 
Rozmixujeme  uvedené  suroviny  dohladka.  Sm s  nalijeme  do  pohár  a  ozdobíme  nakrájenýmiě ů  
jablky, banány a kousky okolády.                         č Dobrou chuť                                                        
                                                                                                                                       

Dý ová dužina a semena - ň
Dýňová dužina je velmi chutná a zdravá, bohatá na vitamíny a jiné výživné látky. Dýňová semena 
rovněž a navíc jsou mastné což je jejich další výhoda. 

Nepůjdem dnes do kina?



program kina mír Berou: 
                                               listopad - 

  
Asterix a Obelix ve službách jejíh vel inestva 3Dč

                                                                            Skyfall
                                                                            Kozí p íb h se sýremř ě
                                                                            Muži v erném 3/3Dč
                                                                            Líbáš jako ábelď
                                                                            Paranormal aktivity 4
                                                                            Ve stínu
                                                                            Piráti
                                                                            Amazing spider-Man
                                                                            Hotel Transylvánia
                                                                            Twillight Sága / rozb esk 2. ástř č
                                                                            Bojovnice
                                                                            Yuma
                                                                            Na divoké vlně
                                                                            Divoši
                                                                            Zvonilka: Tajemství k ídelř
                                                                            Atlas mraků
                                                                            Obchod pro sebevrahy
                                                                             Rebelka

        Samsara
                                                                             Expendables: Postradatelní 2

   



Není zebra jako zebra!!!
                       aneb Jak se chovat na silnicích a p echodechř

P echod pro chodce je v podstat  velmi zvláštní místo v silni ním provozu, protože se na n mř ě č ě  
setkávají dv  r zné skupiny, chodec, který chce p ejít silnici a idi , co po ní chce jet. Jeden zě ů ř ř č  
nich  tedy  musí  po kat.  Podle  zákona  o  silni ním  provozu  by  m l  idi  umožnit  chodcič č ě ř č  
nerušen  a  bezpe n  p ejít  vozovku.  To,  ale  neznamená,  že  by  chodci  m li  absolutníě č ě ř ě  
p ednost. Naopak, podle zákona nesmí vstoupit na vozovku bezprost edn  p ed p ijížd jícímř ř ě ř ř ě  
vozidlem. Jenže toto si každý m že vykládat po svém.ů  
Mimo p echod pro chodce se smí vozovka p echázet jen kolmo k její ose. Na p echodu proř ř ř  
chodce  se  má  chodit  vpravo.  Chodec  smí  vstupovat  na  vozovku,  jen  když  se  p edtímř  
p esv d il,  že  p echázením  neohrozí   žádné  ú astníky  provozu  a  nedonutí  idi eř ě č ř č ř č  
p ijížd jících vozidel k náhlé zm n  sm ru nebo rychlosti jízdy (tramvaji  musí dát chodecř ě ě ě ě  
p ednost, což je jinými slovy vyjád ená tatáž povinnost, jakou má i v i ostatním vozidl m).ř ř ůč ů  
Nesmí vstupovat na p echod nebo vozovku všem bezprost edn  p ed blížícím se vozidlemř ř ě ř  
nebo p ijíždí-li vozidlo s právem p ednosti jízdy. Nevidomý chodec signalizuje úmysl p ejítř ř ř  
vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve sm ru p echázení.  ě ř  

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veškeré  dotazy,  připomínky,  rady  a  nápady můžete  psát  na  honzacarpenter@seznam.cz, 
nebo  ten  kdo  nemá  přístup  k  internetu  může  svůj  názor  napsat  níže  do  volného  pole. 
Zaplněný papír prosím odrhněte od zbytku časopisu a odevzdejte paní učitelce Šnaidaulfové.

mailto:honzacarpenter@seznam.cz


Pro Josefa Jungmanna
                                               
                                              Vyrůstal jako chlapec u tatín
                                               z Hudlic chodil do naší školy a pásl ovce.
                                                      Česky se naučil až za studií
                                               a pak chodil učit do dvou gymnázií. 
                                               Poté se stal rektorem na Pražské univerzitě, 
                                               vše co uměl, naučil by tě! 
                                               Byl také básník a překladatel,
                                               že český jazyk musí vzkvést věděl.
                                               A taky na tom pracoval,
                                               dnem i nocí si nad tím hlavu lámal.
                                               A nakonec.....zachránil češtinu
                                                       a pryč z Čech vyhnal němčinu.
                                               200 000 slov tvořilo pěti-dílný slovník
                                               a v Hudlicích má svůj vlastní pomník.
                                               Roku 1813 dal sbohem své matce
                                               a téhož roku pochoval i svého otce.
                                               Po své matce zemřel i on velmi krátce

   a jeho portrét můžeme vidět na žákovské knížce.

              
 

 
Jindřiška Zajacová  -  5.A


