DUBEN 2019
Základní a Mateřská škola Klecany, Praha - východ

Můžeme doma chovat vlka?
Ptali jsme se paní Kačky, zaměstnankyně naší školy …

Máte doma vlka?

Není to čistý vlk, je to kříženec karpatského vlka a
německého

ovčáka.

Plemeno

se

jmenuje

československý vlčák. Mám doma 2 a jmenují se
Deamond

Trei

(Demon)

a

Nia

Lightwish (Nia).
Proč jste si je pořídila?
Jednou jsem hlídala takového psa
kamarádce a úplně jsem se
zamilovala :O)
Jakou

mají

povahu?

Jsou

divocí?Je to stejné jako u lidí,
každý je jiný. Demonek je téměř
gaučový povaleč a Niunka je ještě divoké mimino,
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které poznává svět kolem sebe. Celkově jsou ale velice
sportovně založení a potřebují hodně pohybu a pevnou
ruku. Nesmí se nudit.
Jak se dá zařídit, aby se nenudili?
My

máme

například

společného

koníčka

–

spolupracujeme s fotografy a vytváříme například
kalendáře nebo fotografie pro
soukromé účely. Při focení
zúročíme práci na socializaci i
cvičení psa a zároveň trávíme
zábavně společný čas. Nyní
máme nabídku spolupráce u
filmu, na kterou se všichni tři těšíme.
Jaká

je

jejich

nejoblíbenější hračka?
Hodně

času

tráví

trampolíně,

na

kterou

využívají jako pohovku a
strážní věž zároveň.
Mohou mít různé zbarvení?
Ano, mají 2 základní zbarvení – vlkošedé stříbrné až
po žlutohnědé se světlou maskou.
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Co na nich máte nejraději?
… jejich povahu
Jaká

je

jejich

pořizovací

cena?
… kolem 20.000,- Kč
Proč se vyšlechtilo takové
plemeno?
Původní záměr jeho vyšlechtění byla ochrana našich
hranic. Vše začalo roku 1972, pak to byla ještě dlouhá
cesta, než byl československý vlčák zařazen do
plemenné knihy psů, což se stalo v roce 1995.
Doporučila byste ho jako domácího mazlíka?
Rodinným mazlíkem rozhodně umí být, zároveň musí
být ale cvičený, musí mít pevný řád a pravidelně hodně
pohybu. Chov takového plemene
zabere hodně času a péče.

Děkujeme za zajímavý rozhovor
a přejeme spoustu krásných let
s Vašimi věrnými kamarády.
Kája a Lucka ze 6.A
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Vlk karpatský – zajímavosti
Jeho tělo má délku 100 – 160 cm, váží 30 – 80 kg.
Výška v kohoutku je max. 100 cm. V přírodě se dožívá
10 a v zajetí 20 let.

Vlci mají tisíckrát lepší čich než lidé. Například losici
s mládětem cítí na vzdálenost i přes 2,5 km. Vlčí
čenich má totiž asi 50x více čichových buněk než
lidský nos. Citlivá vrstva s čichovými buňkami je
poskládána tak, aby byl její povrch co největší, a
přece se vešla do co nejmenšího prostoru. Kdyby se
celá plocha citlivé vrstvy rozložila, měla by rozměr
velké pohlednice.
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Zrak je u vlka až na třetím místě hlavních smyslů,
přesto vidí i tehdy, když už člověk nerozezná téměř
nic. Ještě při teplotách -40 °C nepotřebuje arktický
vlk nutně vyhledávat závětří. Pouze se stočí do
klubíčka. Vlčí kožešina má daleko lepší izolační
vlastnosti než psí. Síla stisku čelistí dospělého vlka je
až 100 kg na 1 cm2, síla stisku čelistí německého
ovčáka je poloviční. Vlk s drtící sílou svých čelistí
dokáže spořádat svoji kořist včetně kostí. V přírodě
je vlastně taková zdravotní policie. Jeho kořistí se
stávají nemocné, přestárlé, nebo jinak postižené kusy
zvěře.
Zvláštní

je

i

komunikace mezi
vlky. Jednak se
dorozumívají
gesty,

mimikou,

svým

postojem,

držením

trupu,

polohou uší, ocasu, ale také dokáží používat svojí
masku

a

kresbu

srsti.

Vše

doplňují

hlasovou

komunikací vrčením, kňučením a vytím, které může
být slyšet až na vzdálenost 16km. Zvláštní druh
komunikace

pak

funguje
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buď

na

principu

mimosmyslového vnímání nebo alespoň za hranicemi
vnímání našeho. Více naleznete na www.vlci.info
Vlci žijí ve smečce, která funguje jako rodina u lidí.
Společně loví, pomáhají slabším a nejednou se stalo,
že adoptovali cizí druh, dokonce i člověka. Jedním
z prvních

známých

bájný

příběh

Romula

a

je

dvojčat

Rema,

které

odkojila vlčice, a oni pak
založili

slavné

italské

město Řím.

Jako první vlčí děti byly však do učebnic sociologie
zapsány dvě dívky, Amala a Kamala. Ty objevil
v indickém lese misionář roku 1920. Vzal je do domova
pro

opuštěné

děti

věnovat. Amale

byly

a

začal

podle odhadů 3 roky
a Kamale 7 až 8.
Dívky

se

zásadně

pohybovaly

po

čtyřech.

Kolena

a

lokty měly pokryté
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se

dívkám

plně

hrubými mozoly. Nedokázaly se postavit vzpřímeně,
nevěděly, jak použít ruce k úchopu předmětů. Byly
schopny

požít

jen

syrové

maso

a

neuměly

mluvit. Považovaly samy sebe za vlčata. Amala po
několika měsících v izolaci zemřela. Byla nešťastná a
velmi trpěla. Často vyla, a dokonce se uvažovalo o tom,
zda by jí nebylo lépe mezi vlky. Několikrát se pokusila
utéct a ze spaní často vrčela. Kamala žila v sirotčinci
dalších devět let. Před svou smrtí se dokázala
pohybovat vzpřímeně a měla slovní zásobu o čtyřiceti
slovech.

Lucka a Kája ze 6.A
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Povídají si dva školáci po svátcích: „Jak jsi
oslavil Velikonoce?“
„Vykoledoval jsem si zaracha …“

Ptá se Pepíček pana faráře: "Je to pravda, velebný pane, že všechny
zvony letí o Velikonocích do Říma?"
"Ano, to je pravda."
"Kurňa, tak to ten náš asi neměl na
letenku.“

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu vajíček.
"Chcete nějaké vejce, chlapci?"
"Určitě, teta," natahují ruce koledníci.
"Výborně, takže to bude šest korun za jedno."
Kája a Lucka ze 6.A
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Hmmm… Kdo to
může být???????

- jeho/její oblíbené jídlo je
grilovaný losos
- má rád/a svoji práci
- jeho/její oblíbené zvíře je
pes
- neumí hrát na žádný
hudební nástroj
- ve volném čase rád/a sportuje
- chtěl/a by se podívat …
Bára a Lucka z 5.B

Pokud se Vám podaří zjistit, s kým dělala Bára s Luckou
rozhovor, napište na lísteček jeho i své jméno a vhoďte
do košíčku dřevěné sově v pavilonu E.

V minulém čísle dělal Toník rozhovor s paní učitelku Kamilou
Divišovou a poznali ji: Kryštof Blail, Aleš Bažant, Nela
Vošalíková a Pavel Srstka.
Gratulujeme!!!
… sladká odměna je nemine :O)
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Potřebujeme:
- vejce
- rostliny zajímavých tvarů a delší trávu
- staré punčochy
- slupky alespoň z 6 cibulí

Pracovní postup:
Na syrová vejce přitiskneme rostliny z různých stran a vložíme je do
punčochy, kterou zavážeme tak, aby zůstala na vejci napnutá. Do
kastrolu s vodou dáme všechny slupky z cibulí, přidáme připravená
vajíčka a vaříme mírně 10 – 15 min. Voda nesmí prudce bublat. Hotová
vejce svlékneme a natřeme sádlem.
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Setkal se člověk s dinosaurem?
Ptali jsme se dětí od 3. do 9. třídy …

Dinosauři jsou tematickou stálicí ve filmech, knihách i
videohrách, proto se však stávají oběťmi celé řady
mýtů. V současných mediálních dílech není setkání

člověka s dinosaurem ničím zvláštním. Značná část
populace pak ale nedokáže rozlišit fikci od reality, což
dokazují průzkumy z Ruska, Austrálie a Spojených
států, které probíhaly v období od roku 2007 do roku
2015. Pravdou zůstává, že dinosaury dělí od prvních
lidí přibližně 60 milionů let.
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V grafu jsou znázorněny chybné odpovědi. Máme sice
nejhorší výsledek, ale ptali jsme se dětí již od 3.
třídy. Všechny ostatní průzkumy probíhaly mezi
dospělými.
Máme tedy ještě čas svou neznalost napravit. :O)
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Možná někoho zmátl fakt, že existuje přeživší
dinosauří příbuzný, a sice krokodýl. Tito predátoři
vzbuzují respekt mezi člověkem i zvířaty. Žije
v Africe, Asii i Americe. Je poslední žijící ze skupiny
Archosaurů,
Největším

do

které

žijícím

patří

druhem

právě

krokodýla

i

dinosauři.
je krokodýl

mořský. Největší dobře zdokumentovaný jedinec
dosahoval délky asi 6,3 metru a hmotnosti přes 1200
kg. Největším

krokodýlem

být Deinosuchus,

všech

dob

mohl

který

dosahoval délky kolem 10
metrů a hmotnost do 8
tun. Zřejmě lovil dinosaury
a jiné velké obratlovce.
Nejbližší

žijící

příbuzní

krokodýlů jsou ptáci.
Matěj a Ondra z 5.A
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Vítězové soutěže „Čtení mě baví“
1. místo: Antonín Fikrle, Tomáš Vacek, Kateřina Adderson
2. místo: Lucie Hrabánková, Vojtěch Halák, Malvína Pajerová

Nejúspěšnější řešitel „Matematického klokana“
Tobiáš Hrbáček – mezi 10 nejlepšími v kategorii
Benjamín okresu Praha – východ

JIŽ OTEVŘENY!!!
- pavilon A, B, C
- výpůjční řády visí na knihovničkách i ve třídách
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Ve středu 13.3.2019 proběhl na naší škole „Den otevřených
dveří“. Na jeho přípravě se podíleli učitelé s dětmi a kuchyň.
Všichni, kdo školu navštívili, se mohli podívat nejen do výuky,
prohlédnout si učebny a celý areál, také byly připraveny
prezentace o škole, o projektech i o práci dětí a dospělých.
Paní učitelky s dětmi ze 3. tříd připravily projekt „Cesta
kolem světa“, do kterého pozvaly příchozí předškoláky.
Deváťáci zajišťovali celou organizace a směrovali rodiče. Na
přípravě se podíleli i páté, šesté a sedmé třídy. Formou
soutěže jsme vybrali nejzdařilejší vizitku, pozvánku a
prezentaci, na kterých pracovali v hodinách Ict.
Oceněni byli:
- za vizitku Lucie Sekotová a Jolana Váchová
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- za pozvánku Kryštof Mokaň, Artur Smýkal, Josef Křiklán a
Jan Machart

- za prezentaci Ondřej Laušman, Michal Kotrč, Ondřej
Vinkr, Michal Kulík, Marie Kolkusová a Nicol Ollé

https://www.zsmsklecany.cz/index.php?type=Post&id=1353&ref=blog

Příští rok bychom rádi takový den zacílili nejen na rodiče
budoucích předškoláků a stávající, ale také na rodiče
budoucích žáků 2. stupně, neboť naše škola umí kvalitně
připravit i na přijímací zkoušky pro střední školy.
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Lucka s Kájou se ptaly třeťáků na projekt „Cesta kolem světa“ …

Projekt probíhal na třech kontinentech v devíti zemích. Děti plnily
úkoly a vždy dostaly kousek puzzle. Po dokončení „Cesty kolem světa“,
složily puzzle a získaly mapu světa s citátem

„Cestování je život“ od Hanse Christiana Andersena.
Na závěr je čekalo hodnocení vlastní práce v této podobě …
Největší ohlas měla Itálie, Čína a Japonsko. Nejtěžší byl úkol v Číně,
Indii a Finsku. Nejvíce se děti dozvěděly ve Velké Británii.

Hádejte, kolik bylo usměvavých smajlíků?

Kája a Lucka ze 6.A
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Děti ze 4.B zaujala otázka „Člověk versus dinosaurus“,
proto se pustily do samostudia :O)
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Potřebujeme na těsto:
- 85 g rostlinného tuku Hera máslová příchuť
- 100 g cukru krystal
- 2 velká nebo 3 menší vejce
- 145 g hladké mouky
- 1 lžička kypřicího prášku do pečiva
- špetka soli
- 45 ml plnotučného či kokosového mléka
- 50 g strouhaného kokosu
- kokosové mléko na namočení kokosu
Potřebujeme na krém:
- 150 g rostlinného tuku Hera máslová příchuť
- 100 g moučkového cukru
- 40 g bílé čokolády
Potřebujeme na zdobení:
- 100 g strouhaného kokosu
- 12 rozinek
- 20 kusů marshmallow
- 12 kusů papírových barevných košíčků
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Pracovní postup:
Předehřejeme troubu na 180 °C. Strouhaný kokos namočíme do
kokosového mléka. Smícháme mouku s kypřicím práškem a solí. V jiné
míse vyšleháme tuk s cukrem do hladké pěny a postupně přidáme
všechna vejce. Přisypeme mouku a vše vyšleháme do hladkého těsta.
Nakonec přidáme namočený kokos a vše smícháme. Košíčky naplníme
těstem. Pečeme cca 20 minut. Po vytažení z trouby necháme
vychladnout.
Ve vodní lázni rozpustíme bílou čokoládu. V dalším míse vyšleháme tuk
s moučkovým cukrem, nakonec přidáme rozpuštěnou čokoládu a vše
promícháme. Než se nám rozpustí čokoláda na vodní lázni, nakrájíme
si marshmallow na několik plátků, ze kterých budeme vytvářet uši a
tváře zajíčků. Lžící navrstvíme na cupcaky krém a posypeme
strouhaným kokosem. Do krému vtiskneme uši a tváře z plátků
marshmallow. Nos z kuličky marshmallow a z rozpůlených rozinek oči.
Vše je důležité dát do ještě nezatuhlého krému.
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Zesnulý král popu Michael Jackson se znovu stal terčem
obvinění ze zneužívání dětí. Rodina však podezření odmítá.
Britská stanice BBC Radio 2 se proto rozhodla vyjmout ze
svého repertoáru písně slavného popového zpěváka.
Ptali jsme se učitelů na jejich názor …
Milada Pacíková: Já poslouchám písničky od Jacksona ráda,
a že je některá rádia odmítají hrát, je jejich věc.
Marcela Blailová: Já si myslím, že na všem je kousek pravdy.
Že nehrají jeho písně, je jejich rozhodnutí.
Elisabeth Brewington: I do not like his music but is the
thing of radio.
Věra Vejražková: Každá celebrita by si měla uvědomit, že
je celému světu na očích. Pravda ale je, že Michaela lidé
sledovali hlavně kvůli hudebnímu nadání a ne kvůli jeho
soukromí. Pro nás a hlavně pro děti z toho plyne poučení, že
ne každý, kdo se navenek prezentuje kladně, musí ve
skutečnosti takový být …
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He was an American singer called the “King of Pop”. He was
born in 1958 and died in 2009. He was very popular and
changed the world of fashion, music, and dance. He lived at
the Neverland Ranch in California. This year, the Leaving
Neverland documentary was released. In this film, the kids
who stayed at Neverland speak about their experiences with
Michael Jackson about ten years ago.
We asked some teachers about their thoughts about
Michael Jackson. One teacher said that his music can be
good, but he wasn’t good to the kids. One other teacher said
she doesn’t like his music, but it should be played on the
radio because other people like it.

Lucka s Bárou z 5.B a Lucka ze 6.A ve spolupráci
s Elisabeth Brewington
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Jak se ubránit zlým lidem

1) Nebrat si od cizích lidí žádné sladkosti ani hračky!!!
2) Nechodit za cizími lidmi, když vám něco slíbí!!!
3) Nevěřit lžím cizích lidí, i když mluví o Tvé rodině!!!
4) Nebavit se s lidmi, které neznám!!!
6) Nenechat se nalákat k cizím lidem do auta!!!
7) Nesahat na věci, které nalezneme na hřišti jako třeba
injekční stříkačky!!!
8) Nesahat na cizí zvířata, i když vypadají kamarádsky bez
svolení majitele!!!
9) Nebát se oslovit důvěryhodnou osobu, když máš nějaký
problém!!!
10) Pokud existuje důvod, proč nejdeš s problémem za
někým blízkým, volej LINKU BEZPEČÍ!!!

Bára a Lucka z 5.B
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Březen je měsíc knihy. Během něj probíhají různé akce
zaměřené na čtenářskou gramotnost, jejímž hlavním cílem je
dosáhnout co nejvyšších kvalit ve čtení s porozuměním. Naše
škola se zúčastnila hned dvou – soutěže „Čtení mě baví“ a
projektu „Noc s Andersenem“. Výstupy z tohoto projektu
pro Vás zpracujeme v dalším čísle našeho časopisu.

… a nyní si vyzkoušejte čtenářský kvíz:

1. Ferda Mravenec se snažil okouzlit:
a) Berušku
b) Kobylku
c) Ploštičku
2. Který český zpěvák nazpíval Včelku Máju v cizím jazyce?
a) Michal David
b) Vojta Dyk
c) Karel Gott
3. Mach a Šebestová měli kamaráda psa …
a) Jonáše
b) Kajetána
c) Jonatána
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4. Kocour Mikeš kamarádí s kozlem …
a) Bobešem
b) Kokešem
c) Hokešem
5. Kdo napsal Pejska a kočičku?
a) Josef Lada
b) Karel Čapek
c) Bedřich Smetana
6. Kdo je kamarádem Malého prince?
a) pantofel
b) deštník
c) kaktus
7. Vyber správnou pohádkovou dvojici.
a) Krteček a Rákosníček
b) Pat a Kat
c) Štaflík a Špagetka

8. Kterou pohádku nenapsal Hans Christian Andersen?
a) Sněhová královna
b) Červená Karkulka
c) Ošklivé káčátko
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9. Na kolika „dopravních prostředcích“ jede Večerníček během
své znělky?
a) 1
b) 2
c) 3
10.Jaká česká herečka namluvila Pohádky z mechu a kapradí?
a) Jiřina Bohdalová
b) Jitka Šnajdrová
c) Libuška Šafránková

Výsledky budou v příštím čísle ….
Ondra a Matěj z 5.A
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