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Milí čtenáři, 

je tu další školní rok, tentokrát pro vás tento časopis nepřipravuje 4.B, 
ale už 5.B! 

Přibyl nám do třídy nový spolužák. I když je malého vzrůstu, paní učitelka 
ho usadila úplně dozadu. Je spíš uzavřený, moc toho nenamluví, jen na nás 
kouká. V probírané látce dost plave, zato když při přírodovědě probíráme 
vodní živočichy, tak je jako ryba ve vodě. Když se ho paní učitelka zeptá, 
neodpovídá, jen se červená.     

On to vlastně není člověk, ale… …naše třídní rybička Bob! 
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VTIPY 
Blondýnka volá brunetě. Bruneta se ptá blondýnky: "Půjdeš do kina?" 
Blondýnka neodpovídá. Bruneta se zeptá znovu: "Půjdeš do kina?" 
Blondýnka zase neodpovídá. Brunetka se naštve a do telefonu zařve: 
"Tak půjdeš do toho kina, nebo ne?!" Blondýnka odpoví: "Vždyť jsem 
ti kývala, že jo!" 

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě 
jedna, protože film je přístupný až od osmnácti. 

Na Vánoce: Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: "Maminko! Hoří 
stromeček!" "Neříká se hoří, ale svítí." Pepíček se vrátí do obýváku a 
za chvíli křičí: "Mamííí! Už svítí i záclona!" 

Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na 
zvonek. A tak se ho zeptá: "Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, 
chlapečku?" Pepíček na to: "Tak jo." Dědeček zazvonil a Pepíček 
zakřičí: "A teď zdrháme, dědo." 

"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" "Protože jedna paní 
ztratila tisícikorunu." "A tys ji pomáhal hledat, viď?" "Ne, stál jsem 
na bankovce a čekal, až odejde." 
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VTIPY 
 Skupinka lvů pozoruje z dálky skupinku rytířů v brnění. Jeden lev si 
povzdechne: „Ach jo, zase konzervy!“ 

Přijde žížala na návštěvu ke kamarádce a ptá se jí: „Kde máš 
manžela?“ 
„Ale, je s kámošem na rybách“. 

„Tati, je pravda, že je mrkvička dobrá na oči?“ ptá se Ládík. 
„Jistě, Ládíku, už jsi někdy viděl králíka s brýlemi?“

Víte, co je pruhované a červené? Je to zebra, 
která se stydí.
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KOMIKS

JÁ A MŮJ KŮŇ 
GREENMAGIC 

 Příběh 
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Nature team a první školní den 
Začalo to toho rána když si Loren Narcisová uvědomila, že už nejsou 
prázdniny. Zděsila se, protože neměla školu ani trochu ráda. Ona totiž není 
ten typ co se rád učí. Radši má hraní a povídání s kamarádkama. To, že se jí 
nechce do školy jí bylo jasné. Stejné to bylo i u Ivy Plameňákové. Té se taky 
nechtělo do školy, ale z jiného důvodu. Kvůli bývalým spolužačkám, které 
neměla vůbec ráda. Úplně stejně jak u Loren a Ivy to bylo u Elizabeth 
Fénixové. To ještě nevěděly co je ve škole čeká. Loren se podívala na hodiny 
a vyjekla, protože bylo už půl osmé, takže sebrala aktovku oblékla se a 
běžela do školy. To by bylo aby přišla hned první školní den pozdě! Elizabeth 
už tou dobou byla u školy a Ivy už ve třídě. Naštěstí všechny dorazily včas 
do třídy. Už byly v 5.B, což se jim líbilo, protože byly nejstarší z celého 
prvního stupně! Když Elizabeth a Loren došly do třídy paní učitelka Markéta 
Liliová vstala ze židle a řekla: „Ticho třído! Máme tady nové žákyně!“ pak 
ukázala na Loren s Elizabeth „Pojďte se představit ostatním“. Bylo to tak, 
Elizabeth i Loren byly nové na škole, ale každá přišla z jiné školy, takže se 
neznaly. Loren vyrazila jako první a představila se: „Ahoj, já jsem Loren 
Narcisová a pocházím z města Kořenov“ pak Elizabeth se postavila k Loren a 
také se představila „Ahoj všichni, já jsem Elizabeth Fénixová a pocházím 
z města Filly“ pak se paní učitelka postavila a řekla: Nyní si vyberte kde 
budete sedět“ Ivy se dívala, jak Loren si sedá vedle ní a Elizabeth si sedá 
do lavice přímo u učitelčina stolu. Chvíli Loren mlčela ale pak se odvážila 
promluvit. Řekla: „Ahoj, jak se jmenuješ?“ a Ivy odpověděla: „Ahoj, já jsem 
Ivy Plameňáková a pocházím z Waterova[woterova]” a Loren na to povídá: 
„Opravdu? Tam ráda chodím na výlety“ a tak se rozpovídaly a ani si nevšimly, 
že je celou dobu Učitelka pozoruje a najednou zakřičela: „TICHO LOREN A 
IVY!!“ Loren nadskočila a Ivy spadla ze židle. Loren se docela naštvala a 
řekla: „To jako fakt? První den ve škole a hned už mám průšvih?“ a učitelka 
odpověděla: „Ano máš.“ O přestávce k Lory a Ivy lavici přišla Elizabeth



6 

a řekla: „Ahoj, jak se jmenujete?“ a Loren odpověděla: „Já jsem Loren.“ A 
Ivy řekla: „Já jsem Ivy“ Elizabeth se usmála a řekla: „Já jsem Elizabeth“ po 
škole se Loren, Ivy i Elizabeth sešly před školou a  povídaly si. Najednou 
Elizabeth řekla: „Ukážu vám jednu věc, kterou si sebou vždycky beru“ 
jakmile to dořekla, začala z aktovky vytahovat nějakou věc. Loren vykřikla: 
„ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ“ a Ivy zírala na Elizabeth, která z aktovky 
vytáhla motorovku. Ivy v tu chvíli vykřikla: „COŽE! JÁ MYSLELA ŽE 
VYTÁHNEŠ NĚCO NORMÁLNÍHO A NE MOTOROVKU!!!!!“ Elizabeth 
odpověděla: „Uklidni se.“ A uložila motorovku zpátky do aktovky. Loren pak 
řekla: „Hej holky, co děláte nejradši?“ a Ivy i Elizabeth řekly: „Pomáháme 
přírodě“ a Loren vysvětlila, že chce založit Nature team(čte se: nejčr tým) 
a pomáhat přírodě. Ivy řekla: „Souhlasím“ a Elizabeth řekla to samé. Tak 
založily Nature team, ale Loren pak musela už jít domů, takže se rozloučily 
a šly domů. Loren si doma četla o koních, Ivy hrála videohry a Elizabeth si 
psala do deníčku až do večera. Pak šly spát. Loren usnula hned, Ivy i 
Elizabeth až později, ale všem třem dívkám se zdál úžasný sen o Nature 
teamu a jeho nádherné budoucnosti.  POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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KOSÍ PŘÍBĚH 
V květnu táta pod střechou v altánu našel ptačí hnízdo. Sundal ho, 
protože bylo ještě prázdné a ptáčci by tam neměli klid na vyvedení 
mladých – přes léto jsme hodně venku, v altánu jíme nebo si tam 
povídají návštěvy. A navíc máme dva kocoury, kteří se občas po 
trámech taky procházejí. Bylo nám to líto, ale pochopily jsme to.  

O dva týdny později jsme na tom samém 
místě našly úplně stejné hnízdo, ptáčkové se 
nenechali odradit a postavili si ho tam znovu. 
Tentokrát jsme v něm ale našli pět modrých 
vajíček! Brzy se vrátila i šedohnědá samička, 
která na nich seděla a zahřívala je. Občas 
přilétl černý sameček s oranžovým 
zobáčkem a přinesl samičce něco k jídlu, tak 
jsme poznaly, že se v hnízdě usídlila kosí 
rodina. Táta neměl pravdu, Kosici hluk 

v altánu vůbec nevadil, naopak pozorně poslouchala všechny hovory o 
politice, kryptoměně, covidu atd. 

Prvního června se vylíhla první dvě mláďátka. Byla úplně „nahá“, měla 
jen holou kůži bez peříček a 
zavřené oči. Třetího června už 
bylo hnízdo plné malých ptáčků, 
ale byli jen čtyři, jedno vajíčko 
se nevylíhlo. Máma kosice pořád 
ještě seděla na hnízdě, aby malé 
zahřála, než jim naroste peří. 
Nejdřív jim narostlo na hlavě a 
zádech šedé chmýří (po třech dnech) a pátého června už měli první 
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peříčka. Většinu času spali, ale když byli vzhůru, měli pořád zobáčky 
dokořán a čekali, až dostanou něco k jídlu. 
Potravu pilně sháněli po zahradě oba rodiče, nejčastěji nosili nějaké 
červíky. Když přilétla kosice nebo kosák s jídlem v zobáčku, malí se 
natahovali ven, až jsme se báli, aby nevypadli a nenašel je kocour dřív 
než my.  

Osmého dne otevřeli oči a sami 
vylézali až na kraj hnízda, když 
čekali na další jídlo od rodičů.  

Na internetu jsme si našli, že 
malá kosátka obvykle vylétají 
z hnízda po 14 dnech od 
vylíhnutí. Ještě ráno byla 
v hnízdě všechna, ale odpoledne 
už bylo hnízdo prázdné.  

Zrovna byl u nás na návštěvě tatínkův kamarád a ptal se, jak se má kosí 
rodinka, když v tom jsme slyšeli z křoví strašný rámus. Nejdřív se 
hýbaly větve a vypadalo to, jako když někdo uvnitř zápasí, a pak z křoví 
vylétl náš mouratý kocour Šmudla pronásledovaný rozzuřeným tátou 
kosákem. Zřejmě se kocour snažil některé ptáče ulovit, ale ptačí táta 
ho ubránil, i když je kocour o pět kilo těžší a silnější. Šmudla se před 
kosákem ukryl pod tisem a bál se vylézt ven. Kosák pak ještě dlouho 
seděl dvě větve nad ním a nadával mu v kosí řeči.  
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KOS ČERNÝ (Turdus merula) je středně velký pták, který se dožívá 
až 20 let. Dosahuje délky až 29 cm, váží až 135 g, rozpětí křídel může 
mít až 39 cm. Dospělí samci jsou matně černí s oranžově žlutým 
zobákem, mají žlutý kroužek okolo očí. Samice jsou hnědavé 
s bělavějším hrdlem a skvrnitou hrudí. Nohy jsou téměř černé, zobák 
tmavý. Mláďata jsou podobná samici, obvykle trochu světlejší, stejně 
jako samice nemají oční kroužek. Po vylíhnutí nemají peří a jsou slepá. 

Rozmnožování Hnízdní v dubnu až červenci dvakrát až čtyřikrát ročně.  
Samice snáší 4-6 modrozelených vajec, na kterých sedí sama po dobu 
14 dní. O mláďata se starají oba rodiče po dobu zhruba dalších 14 dní 
a po vylétnutí je ještě asi dva další týdny přikrmují.  

Strava Živí se hlavně hmyzem, žížalami nebo plži a drobnými lesními 
plody (jahody, borůvky apod.).  

Výskyt Původně obýval pouze Evropu, severní Afriku a jižní Asii, ale 
v 19. století se rozšířil až do Austrálie a na Nový Zéland, kde je nyní 
považován za škůdce, protože konkuruje místním druhům ptáků. 

Způsob života Zkraje minulého století byl ještě kos lesním ptákem a 
na zimu odlétal do jižních krajů. Potom si začal zvykat na lidi a sídlit i 
v sadech, vinicích, zahradách či parcích ve městech. Na zimu dnes 
odlétají jen lesní kosi a jen malá část městských kosů. Ptáci z Čech a 
Severní Moravy zimují u Atlantiku, jihomoravští kosi pak létají do 
Středomoří.   
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LEGRAČNÍ 
ZVÍŘATA 
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SALÁT CAPRESE 
Neboli správně italsky Insalata Caprese. 

Vyslovuje se „kapréze“, název je odvozen od jména italského ostrova Capri – 
znamená prostě salát z Capri. Jednoduchý salát v barvách italské vlajky, 
k němuž potřebujete jen čtyři přísady! 

Ingredience: 

• rajčata
• mozzarella
• lístky bazalky
• olivový olej
• sůl (pepř)
• (ocet balsamico)

Postup: 

• Nakrájejte rajčata a mozzarellu na plátky.
• Opláchněte lístky bazalky.
• Naaranžujte rajčata, mozzarellu a bazalku pěkně na talíř, aby se barvy

střídaly.
• Podle chuti osolte, případně opepřete, zakapejte olivovým olejem. My

doma dáváme i ocet balsamico.
• Dobrou chuť!
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JAKO Z ITÁLIE  

  

 

 

Další nápad: z cherry rajčátek a minimozzarelly vyrábíme „sněhuláčky“. Rajčátka 
přepůlíme a napíchneme na párátka spolu s půlkou mozzarellové kuličky a lístkem 
bazalky.  

Stejně tak můžete vyrobit i malé obložené chlebíčky caprese na plátky bagety, 
nebo sendvič. 
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SALÁT CAESAR   

  

 

 

INGREDIENCE: 
 
6 lžic majonézy 
4-5 filátek ančoviček  
1 polévková lžíce hrubozrnné hořčice 
sůl a pepř 
2 lžíce strouhaného parmazánu 
několik plátků toastového chleba 
3 stroužky strouhaného /najemno nakrájeného/ česneku 
1 stroužek rozmačkaného česneku 
1 hlávka římského nebo ledového salátu 
olivový olej nebo máslo 
2 ks chlazených kuřecích prsíček 
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JAKO Z AMERIKY  

  

POSTUP: 

Maso naložíme den předem do grilovacího koření, ale lze ho i před přípravou lehce 

okořenit grilovacím kořením nebo jen pepřem a solí. 

Nejdříve si připravíme dresink: v mixéru rozmixujeme ančovičky a strouhaný 

parmezán s trochou vody /1 polévková lžíce/. Pak přidáme majonézu, hořčici a 

rozmačkaný česnek. Dochutíme pepřem, znovu krátce promixujte nebo 

promícháme. 

Toastový chleba zbavíme kůrky a nakrájíme na kostičky, které dáme sušit do 

trouby na 100°C, dokud nebudou křupavá /zhruba 15 min/. 

Mezitím si na pánvi rozehřejeme trochu oleje nebo másla a na něm lehce zpěníme 

česnek, pak přidáme vysušené krutonky a chvilku opékáme /nemusí být zlatavé, 

jen ať nasáknou tu česnekovou chuť/. 

Salát propereme a necháme pořádně vysušit, aby se dresink nesmíchal s vodou. 

Nakrájíme jej na kousky a promícháme s dresinkem. 

Mezitím si na pánvi opečeme steaky z kuřecího masa. Hotové steaky nakrájíme na 

plátky a položíme ještě horké na salát. Na vrch přidáme krutóny a dozdobíme 
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KINDER DORT   

  

 

Korpus:  

4 vajíčka  

špetka soli 

12 dkg hladké mouky 

půl kypřícího prášku do pečiva 

15 dkg cukru krystal 

4 lžíce oleje 

2 lžíce kakaa 

na vymazání formy hrubá mouka a sádlo 

 

Krém: 

půl pytlíku vanilkového pudinku 

200 ml mléka 

10 dkg másla 

2 lžíce nutelly 

1 lžíce kakaa 

 

Poleva:  

100 ml smetany ke šlehání 

30 ml mléka 

100 g čokolády 

a nahoru použijte libovolné čokoládové sladkosti 
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JAKO Z CUKRÁRNY  

  

 

Postup přípravy:   

Vyšleháme bílky společně se špetkou soli, aby bílky lépe ztuhly. Když jsou bílky 
tuhé, přidáme postupně cukr. Poté po lžících přidáváme 4x střídavě 1 žloutek a 1 
lžíci oleje. Ručně pak smícháme vzniklou směs s hladkou moukou spolu s kypřícím 
práškem do pečiva a kakaem. Dortovou formu vymažeme sádlem a vysypeme hrubou 
moukou a při 180° pečeme cca 20-30 minut (zda-li je hotový, poznáme píchnutím 
špejle do korpusu -jestli je špejle čistá, korpus je upečený). Korpus po chvíli 
prořízneme na dvě půlky a natřeme marmeládou.        

Na krém nejprve uvaříme vanilkový pudink, po vychladnutí přidáme mírně 
rozehřáté máslo, nutellu a kakao. Poté krém naneseme na marmeládu a korpusy 
vložíme na sebe. Ty pak polijeme čokoládovou polevou a dáme do chladu lehce 
ztuhnout. 

Vrchol dortu pak dozdobíme čokoládovými pralinkami, bonbóny, sušenkami. Je to 
čistě na vás a vaší kreativitě.  
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FOTKY Z 
PRÁZDNIN 
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VÝTVORY  
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PALADINS  
 

 

 

  
Jedná se o free to play online 5v5 hru. Princip je vcelku jednoduchý, deset hráčů 
rozdělených do dvou týmů po pěti bojující proti sobě v aréně. Pokud znáte 
Overwatch, tak je to vcelku podobné. Hráč má na výběr z několika desítek 
šampionů rozdělených na 4 třídy podle způsobu jejich využití. Každý ze šampionů 
má také jinou zbraň a jiné další tři schopnosti, které v boji může různě využít. 
Takže každý hráč si najde toho svého.  

Hratelnost a ovládání je vcelku jednoduché, ale pokud se budete chtít zlepšit na 
úroveň mistra, pár desítek, ne-li stovek hodin vám to zabere. 

Grafika je úžasná s velmi osobitým nádechem, která vás uchvátí hned po prvních 
pár hodinách. Také není obzvlášť složitá a náročná, takže i hráči se starším nebo 
horším počítačem si zážitek užijí na 100 %.  

Audio a zvukové efekty jsou opravdu magické, v případě čarodějek a střelba zní 
tím správným fantasy nádechem, takže zde není co vytknout. 

Shrnutí: Tato hra je ke stažení krom všeho např. i na Steamu a nabízí stovky hodin 
zábavy. Pro sběratele také přes padesát achievmentů a stále vycházející nové 
updaty a novinky, zkrátka lahůdka a ještě zadarmo, tak neberte to! 

10/10 
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HALLOWEEN 
 

 

  

Halloween je oslava v noci 31. října. Nejvíce se slaví ve Spojených 
státech a Kanadě. Děti nosí kostýmy a chodí do domovů lidí koledovat o 
sladkosti a lidé jim je dávají. Lidé se na Halloween oblékají hlavně jako 
duchové, čarodějnice nebo jiné strašidelné věci. Často se o něm hovoří 
jako o „nejděsivějším období roku“. 

Původ 

Halloween pochází z Irska, byl také znám jako Den mrtvých. Je to 
šťastný svátek (i když slaví smrt). Je to den, kdy někteří věřili, že duše 
mrtvých lidí se vrátí na Zemi.  

Kostýmy 

Během Halloweenu někteří lidé nosí kostým. Lidé nosí kostýmy na 
Halloween po celá staletí. Kostýmy byly obvykle děsivé. Často to byly 
nadpřirozené bytosti. Ve třicátých letech se staly populární kostýmy 
postav z literatury, rozhlasu nebo filmů. Děsivé kostýmy jsou stále 
oblíbené.        

 

 



21 
 

LABYRINTH 
 

 

  

LABYRINTH je desková hra zaměřená na logické uvažování a strategii. Je 
určena pro děti starší 7 let, pro 2 – 4 hráče. Skládá se z tvrdých karet, 
které tvoří bludiště, a kartiček, na kterých jsou nakresleny cíle. K cíli se 
hráči dostanou tak, že posouvají řady karet tvořících bludiště, a tím se 
otevírají nebo zavírají chodby. Vyhrává ten, kdo prošel bludištěm ke všem 
cílům, které měl na svých kartičkách, a potom se vrátil do domečku. 

Hra je vyrobena z kvalitního kartonu, s pěknými obrázky různých 
tajemných symbolů (netopýři, lebky, strašidla, draci, poklady) a 
zajímavými figurkami ve tvaru čarodějů. Je zábavná, napínavá, plná 
překvapení, musí se u ní přemýšlet pár tahů dopředu, zároveň kdokoli 
kdykoli může váš plán zkazit, je třeba pořád hlídat, co dělají spoluhráči. 
Jednou jsem byla skoro u cíle, všechny kartičky už jsem měla otočené a 
zbývalo mi jen dojít do domečku, ale sestra mi zablokovala cestu takovým 
způsobem, že nakonec vyhrála ona! Hru si oblíbil i náš kocour, vždycky ho 
musíme odhánět, aby si nám nelehal na herní plochu nebo neshazoval 
figurky:-).  

LABYRINTH vyrábí Ravensburger a stojí asi 600 Kč. 
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KAREL IV. 
Slavný český král 

  

Bára byla normální holka, která se jednou s rodiči přestěhovala do nového 
domu. Když ale Bára na půdě jejího nového domu najde starobylou knížku 
plnou map, obrázků a poznámek, začnou se dít bláznivé věci. Knížka ji 
vtáhne dovnitř a Bára se přemístí do jiného staletí. 

 Chcete vědět, jak se žilo za vlády Karla IV.? Nebo jak žil samotný král a 
jeho rodina? Jaká zranění měl Karel IV.? A spoustu jiných zajímavostí? 
Nemusíte čekat na hodinu dějepisu, přečtěte si tuhle knihu! Jen se mi 
nelíbilo, že je knížka rozdělená na dva díly (Únos v Paříži a Osudový 
turnaj), které na sebe moc nenavazovaly. 

Knížka je poutavá, zajímavá, dobrodružná, poučná, dobře se čte a jsou 
tam krásné ilustrace. Knížka je pro holky i pro kluky, vydal ji Bambook a 
má 336 stran. Najdete ji v knihovně naší školy, pokud byste ji chtěli 
koupit, levněji se dá koupit třeba na booktook.cz za 269 Kč. 
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HÁDANKY  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi posílejte na můj email: 
dolezaloval@zak.zsbarr.cz 
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BONUS IN ENGLISH: 
What word becomes smaller if you add letters to it? 

 

 

 

Správné odpovědi posílejte na můj email: 
dolezaloval@zak.zsbarr.cz 
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VÝLET NA HRAD 
 

 

  
V pondělí 27. září jsme měli projektový den. Neučili jsme se, ale vyrazili jsme na 
Pražský hrad. Jeli jsme z Barrandova tramvají na Malostranskou a potom jsme 
přestoupili a další tramvají dojeli až na Pohořelec. Tam nám paní průvodkyně 
ukázala dům kominíka Demartiniho. Pak jsme šli kolem Černínského paláce na 
Hradčanské náměstí. Nasvačili jsme se a počkali na střídání stráží. Potom jsme šli 
do katedrály sv. Víta, kde jsme viděli kapli sv. Václava. V katedrále mě zaujaly 
nádherné vitráže v oknech. Potom jsme pokračovali do Vladislavského sálu a tam 
jsme viděli repliky korunovačních klenotů. Navštívili jsme i místnost, kde se 
odehrála v roce 1618 třetí pražská defenestrace. Dále jsme se přesunuli do Zlaté 
uličky, kde nám paní učitelky daly rozchod a my jsme lítali z obchůdku do 
obchůdku. Paní učitelky si mezitím popíjely kafíčka v kavárně. Naštěstí nikdo nic 
nerozbil, neukradl ani se nezranil, a tak jsme mohli ukončit náš výlet návštěvou 
mučírny. Pak jsme se vrátili tramvají zpátky do školy. Výlet se všem moc líbil, 
pěkně jsme si to užili.  
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Bylo to docela 
hezký. Nejvíc se 

mi líbily 
korunovační 

klenoty. 

Chloé 

Anička  

Laura  

Lucka  

Nela 
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PLANETÁRIUM 
 

  
 

5. října jsme místo 2.-5. hodiny byli na exkurzi v planetáriu. Jeli jsme tam od 
školy tramvají č. 12 asi hodinu. Nejdřív jsme si odložili věci v šatně a potom jsme 
šli do sálu, kde nám na strop promítali film o sluneční soustavě. Po skončení filmu 
ještě přišel moderátor, který nám některé věci podrobně vysvětlil. Potom jsme 
dostali rozchod a mohli jsme si prohlédnout různé modely a exponáty. 
V prodejně suvenýrů jsem si chtěla koupit pěkný bloček s 3D obrázkem Mléčné 
dráhy, ale byla tam příšerná fronta a už jsme spěchali na tramvaj, tak jsem to 
bohužel nestihla. 

Cestou zpátky v tramvaji se stala legrační příhoda – Iva stála u dveří, překážela 
tam v nastupování a vystupování a paní učitelka jí řekla, ať si stoupne jinam, ale 
Iva odmlouvala, že nikam nepůjde a kdyžtak uhne. To se několikrát opakovalo, 
až to jedna paní v tramvaji nevydržela a sprdla Ivu, že paní učitelku neposlouchá. 
Na další zastávce paní vystoupila a my jsme to už nevydrželi a vyprskli jsme 
smíchy. Asi už budeme příště radši paní učitelku poslouchat😊😊 
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Zaujalo mě, 
kolik je ve 

vesmíru planet.   

Film se mi taky 
líbil, protože byl 

animovaný.  

Chloé 
Kája 

Laura 

Nela 

Anička 

Míša 

Dan 
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ZOOKOUTEK 
 

 

  
Pokud u barrandovského akvaparku podejdete hlavní silnici a dáte se směrem 
k lesu, dojdete asi za půl hodiny do zookoutku v Malé Chuchli. My jsme se 
tam byly s mámou a sestrami podívat v srpnu. Na stromech cestou visely 
různé otázky týkající se včel, tipovaly jsme odpovědi a dozvěděly jsme se 
spoustu zajímavých informací. Po cestě je v lese několik hřišť.  

Zookoutek slouží jako útočiště pro opuštěná mláďata či zraněná zvířata. 
Mezi jeho nejzajímavější obyvatele patří tři vypasení divočáci, jelen 
evropský, liška obecná nebo výr velký. Já jsem se nejvíc těšila na rysa, ale 
po dobu naší návštěvy zůstal zalezlý někde v noře, bohužel jsem ho neviděla.  

V kiosku si můžete dát třeba výborné hranolky s kečupem a pokračovat dál 
v procházce. Po dalších zhruba deseti minutách dojdete k baroknímu 
kostelíku svatého Jana Nepomuckého, který stojí v kopci nad Hornbachem. 
Je odtud nádherný výhled na druhý břeh Vltavy.  

Kdo nemá dost, může ještě zajít k Mariánskému prameni v Chuchelském háji. 
My jsme k němu nedošly, ale příště se tam určitě koukneme. Patří prý 
k nejsilnějším pramenům v Praze. Věřilo se, že voda z tohoto pramene má 
zázračné léčebné účinky, prý si ji nechala posílat i Marie Terezie. 
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PRAŠNÁ BRÁNA 
 

 

  

 

Je pozdně gotická stavba na rozhraní ulice Na Příkopech a náměstí Republiky 
vedle Obecního domu naproti domu U Hybernů. Spousta turistů sem do Čech 
jezdí právě kvůli ní. Chcete se na ni podívat? Tak po cestě k ní potkáte i jiné 
památky. Pokud chcete vědět jaké, tak se tam podívejte a uvidíte je. Někdy 
nahoru s průvodcem pouštějí i turisty a pokud budete mít i vy štěstí, třeba 
se nahoru taky podíváte. 

Její výstavba začala v roce 1475 pod vedením zednického mistra Václava. 
Ten však na tak náročný úkol podle soudu konšelů nestačil, a tak jej brzy 
nahradil Matyáš Rejsek z Prostějova. Brána původně nazývaná Nová byla 
založena téměř 9 metrů pod úrovní dnešního terénu. 

Tip: hned vedle si potom můžete dát něco dobrého v kavárně Obecního domu. 
Je to tam sice dost drahé, ale je to jedna z nejkrásnějších kaváren v Praze 
a můžete tam ochutnat výborné dorty od cukráře pana Dorta! 
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BLUDIŠTĚ  

 

  

 

Správné odpovědi posílejte na můj email: 
dolezaloval@zak.zsbarr.cz 
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4. Já a můj kůň 
Greenmagic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po dlouhé, dlouhé době je tu další příběh.                          Protože byly 
prázdniny, jela jsem na tábor u koní, kde jsme jezdily drezuru a 
western.  
Hned první den poté, co jsme si vybalily, následovala prohlídka stájí, 
osedlání koní a pak konečně jízda. Trénovaly jsme western, jezdily 
jsme přes kavalety, kříže a slalom. Na táboře bylo dvacet koní: 
Borůvka, B.B., Storm, Lilly a další.  
Druhý den jsme vstaly v 05:30 a šly ke koním, když jsme došly k 
ohradě, byl v ní nový kůň, jakmile jsem ho uviděla rozbušilo se mi srdce. 
Měla jsem pocit, že toho koně znám, vypadal jako Muff. Byl to sytě 
černý vraník se zelenýma očima, dlouhou hřívou a kudrnatým ocasem, 
ten kůň se i choval jako Muff.  
Dnes mi toho nového koně přidělily, plus jsem měla službu, takže jsem 
musela být déle ve stáji a kydat hnůj. Tady měl ten kůň jméno Silver. 
Ovšem jestli to byl Muff nezjistím. Na konci táboru byly malé stájové 
závody, zúčastnila jsem se a umístila jsem se druhá.     
Po návratu domů jsme si Silver odkoupili a přejmenovali ho na Muffa.  
                              POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ  
 
  

 



33 

Dobrý 
den, jak se 
máte? Díky, dobře. 

Půjdeme do 
práce? 

Už stačí jen  
podepsat 
tohle a je to. 

Děkuji za 
spolupráci! 

Ne! 

Jistě. 

Ups..

Néééé!!

Pan Kaktus a pan Balónek 
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 ČLENOVÉ 
REDAKCE!

ŠÉFREDAKTORKA LUCKA 

ESTER 
EVELÍNA 
CHLOÉ 

IVA 
KÁJA 

LAURA 
LUCKA 
NELA 

VANDA



VYBARVI SI 
ŽLABABU

Navrhni vlastní žlababu, obrázek pošli na můj email:  
dolezaloval@zak.zsbarr.cz 

Pokud se ti obrázek povede, v příštím čísle může být 
na titulní straně! 

Dobrý 
den, jak se 
máte? Díky, dobře. 

Půjdeme do 
práce? 

Už stačí jen  
podepsat 
tohle a je to. 

Děkuji za 
 

Jistě. 

Ups… 

VYBARVI SI 
ŽLABABU

Navrhni vlastní žlababu, obrázek pošli na můj email:  
dolezaloval@zak.zsbarr.cz 

Pokud se ti obrázek povede, v příštím čísle může být 
na titulní straně! 




