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Tipy na exotickou dovolenou v České republice
Papouščí zoologická zahrada Bošovice
Zařízení jediné svého druhu v České republice najdete v Bošovicích na Vyškovsku.
Jedná se o první papouščí zoo. Na návštěvníky tu čeká více než sto voliér s
exotickými ptáky, rozmístěných na pěti stech metrech čtverečních. Prohlédnete si i
nejohroženější druhy papoušků.

Památník Dr. Emila Holuba v Holicích
Láká vás výlet do Afriky? V Holicích uvidíte nejen pracovnu Dr. Emila Holuba
včetně jeho několika osobních věcí, řádů, trofejí a darů od domorodých náčelníků,
ale i expozici africké přírody včetně Viktoriiných vodopádů.

Obří akvárium Hradec Králové - procházka deštným pralesem a po dně tropické
řeky
Obří akvárium skýtá jedinečnou možnost zhlédnutí flóry a fauny Jižní a Střední Ameriky. Žije zde přes
40 druhů ryb v celkovém počtu okolo 500 kusů a tisíce mláďat. Kromě ryb, které můžete znát ze svých
akvárií, zde najdete opravdové rarity. Celkový objem výstavní nádrže činí 130 000 l vody.

Čínský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži
Jedná se o drobnou stavbu na ostrově Divokého rybníka
v Podzámecké zahradě. Tajemný pavilon vznikl
pravděpodobně kolem roku 1848, v době, kdy se zahrada
přebudovávala a zvětšovala.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a
amerických kultur v Praze
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur, které je součástí Národního muzea, představuje
sbírky umění mimoevropské etnografie.

Krokodýlí zoo Protivín
Navštivte největší evropskou kolekci krokodýlů, aligátorů, kajmanů a gaviálů.
Soukromý zemědělec a zároveň i chovatel Miroslav Procházka vybudoval v
centru Protivína na Písecku první krokodýlí zoo v České republice. Uvidíte 23
druhů krokodýlů z 25 popsaných na Zemi na ploše 2000 m².

Skleník Fata Morgana - výlet exotickou přírodou v Praze
Užijte si procházku přes exotické hory, lesy a polopouště v jakoukoliv roční
dobu, která potěší každého zvídavého návštěvníka. Pozoruhodná expoziční
plocha činí svým originálním řešením z Fata Morgany evropský unikát.

Minaret Lednice - zajímavost maurského slohu
Nejstarší romantická stavba Lednicko-valtického areálu z let 1797 – 1802 se
nachází nedaleko zámku v Lednici. Jedná se o největší stavbu tohoto druhu v
neislámských zemích. Výška je přes 60 metrů, z vrcholu si tak prohlédnete i
daleké okolí. V prvním patře objevíte restaurované salonky.

Zpracovala Terezie Skoumalová (6. tř.)

Top 5 největších aquaparků
1. Tropické ostrovy - Krausnick, Německo
Tropické ostrovy jsou největší vodní park na
zemi. Nachází se téměř 60 kilometrů od centra
Berlína. Místem zábavního parku je bývalé sovětské letiště
Brand, které je jen sedmdesát metrů nad mořem. Tropické
ostrovy mají mnoho různých tematických oblastí. Například Tropical Village replikuje
tradiční budovy z Bali, Bornea a Thajska, zatímco Deštný prales obsahuje asi 50 000
rostlin včetně některých vzácných. Hala je prosvícená stále svítícím sluncem a tvář vám
také rozjasní všudypřítomný zpěv ptáků. Teplota vzduchu se pohybuje okolo příjemných
25°C. V komplexu nechybí sauny a lázně s vodopády. Každý den se tu konají různá denní
i večerní představení, výjimkou nejsou ani koncerty, a dokonce taneční a pěvecké
soutěže.

2. Vodní park Noem's Ark Wisconsin Dells, USA
Jedná se o největší vodní park ve Spojených státech. Vnitřní
vodní parky jsou rozděleny do čtyř samostatných budov. Jeho
velikost je impozantní.

3. Chime-Long vodní park - Guangzhou, Čína
Rozkládá se na ploše přes 12 hektarů. Je to největší vodní park v
celé Číně. Kromě tradičních atrakcí zde najdeme také různé
„vychytávky“, které jinde na světě nemají.

4. Světový vodní park - Edmonton, Kanada
Druhý největší vodní park na světě s názvem World Water Park
se nachází ve městě Edmonton v Kanadě. Vzhledem k tomu, že
klimatické podmínky této země jsou příliš chladné, aby nabídly
venkovní vodní park, architekti vymysleli vodní park, který je
zcela uvnitř. Pokud se tedy ocitnete v Kanadě v zimních měsících,
můžete se i tady pobavit a užívat si šplouchání a hraní v
masivních tobogánech.

5. Schlitterbahn - New Braunfels, Texas, USA
Při návštěvě tohoto aquaparku oceníte, proč byl opakovaně
vyhlášen nejkrásnějším vodním parkem na světě. Děti budou
potěšeny z tobogánů o celkové délce přes 4,8 km. Nejzajímavější

zdejší atrakce: Simulátor pro surfaře – vytváří umělé vlny a je považován
za největší na světě. Jezdí sem trénovat i profesionálové.
The Black Knight – padat 200 m strmým tunelem je samo o sobě dost
vzrušující. Tady navíc padáte v kompletní tmě.
Double Loop Slides – dvojitá smyčka končící, když to dobře dopadne, ve vodě.

Vincenc Konečný (7. A)

Nejznámější jeskyně v ČR
Krasová území zabírají relativně malou část územ České
republiky, přesto se však v jejich útrobách nacházejí mnohé
významné jeskyně.
Moravský kras - nejvýznamnější krasové území rozkládající se na sever od Brna,
nalezneme zde velké množství jeskyní i dalších krasových jevů.
Český kras - součást karlštejnské plošiny mezi Prahou a Berounem

•
•
•
•
•
•
•
•

Další krasová území:
Jesenický kras
Krkonošský kras
Mladečský kras
Javoříčský kras
Hranický kras
Tišnovský kras Chýnovský kras
Jihomoravský kras - Pavlovské vrchy a okolí
Štramberský kras

V Česku je známo přes 2000 jeskyní, z nich většina se nachází v Moravském krasu.

Nejdelší jeskyně v ČR
1. jeskynní systém Amatérská jeskyně
2. Býčí skála - Rudické propadání

Nejhlubší jeskyně v ČR
35000 m
13000 m

1. Hranická propast

442,5 m

2. Amatérská jeskyně

200 m

3. Javoříčské jeskyně

4000 m

3. Býčí skála

200 m

4. Výpustek

2000 m

4. Jalového závrt

130 m

5. Na Turoldu - Liščí díra

2000 m

5. Dámský závrt

125 m

6. Koněpruské jeskyně

2000 m

7. Jeskyně Ementál

1884 m

8. Ochozská jeskyně

1750 m

9. Chýnovská jeskyně

1400 m

10. Arnoldka

1360 m
Vytvořil: Radim Halačka (7. B)

6 MÝTŮ O ČEŠÍCH
MÝTUS 1: Pouze Češi nosí ponožky v sandálech.
Osoby s ponožkami v sandálech můžete vidět nejen v
České republice, ale i v USA, Polsku, Velké Británii a mnoha
dalších státech. S ponožkami v sandálech byl k vidění
například David Beckham nebo Justin Bieber.
MÝTUS 2: Jen Češi tleskají po přistání letadla.
V letadle tleská i mnoho dalších národů, i když piloti
potlesk kvůli hluku při přistávání neslyší a dovídají se
o tom pak od letušek. Potlesk v letadle se např. v Irsku
považuje za národní zlozvyk. Radostně také aplaudují
Rumuni.
MÝTUS 3: Češi jsou alkoholici a pijí nejvíce alkoholu na
světě.
Český národ rozhodně není ve spotřebě alkoholu na osobu na
prvním místě. Nejvíce alkoholu si dopřávají Bělorusové, a to
celých 17,5 litrů čistého alkoholu na osobu za rok.
MÝTUS 4: Pouze Češi se věnují houbaření.
Ano, Češi jsou považováni za nejvášnivější houbaře,
alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes sedmdesát
procent obyvatel České republiky, ale houbaření je
rozšířeno i v Polsku, na Slovensku nebo v Rusku. Mimo
Evropu je sběr hub rozšířen zejména v jihovýchodní Asii.
MÝTUS 5: Češi jsou nejvíce pesimistickým národem.
Podle průzkumů jsou nejvíce pesimistickým národem
Řekové. Češi jsou až druzí…

MÝTUS 6: Zouvání na návštěvách.
Ani zouvání na návštěvách není ryze český zvyk.
Ještě více si na něm zakládají Skandinávci, a to
z praktických důvodů – aby se do domu nenatahala
špinavá sněhová břečka a aby podrážky nepodrápaly
dřevěné podlahy. V celé jihovýchodní Asii je
nevyzutí bot projevem neúcty vůči majiteli domu.
Terezie Skoumalová (6. třída)

Katedrála Notre-Dame v Paříži
15. dubna 2019 tuto katedrálu zachvátil požár, který zničil
krov a věž.
Katedrála Notre-Dame v Paříži doslova katedrála Naší
Paní, česky označovaná jako katedrála Panny
Marie nebo chrám Matky Boží je významná gotická
katedrála. Byla postavena v letech 1163–1345. Je
považována za jeden z nejkrásnějších příkladů
francouzské gotické architektury a patří k významným
památkám evropské středověké architektury. Průčelí je
zdobeno četnými sochami. Výška předních věží je 69 m.
PŘEHLED UDÁLOSTÍ
Původně na tomto místě stál římský chrám a poté raně
křesťanská bazilika sv. Štěpána.
•
•
•
•

•
•
•
•

1200 dokončena hlavní loď a vedlejší lodi a jejich fasáda
1245 dokončeny věže
1345 katedrála dokončena; na stavbě se podílelo celkem
160 000 dělníků
1793 hrozila demolice během Velké francouzské revoluce.
Katedrála byla znesvěcena, mnoho předmětů bylo poškozeno
nebo úplně zničeno. Pařížský lid srazil hlavy 28 sochám králů
Izraele a Judska, ve kterých viděl představitele francouzských
králů.
1802 katedrála znovu vysvěcena
1804 korunovace Napoleona císařem
V letech 1844–1864 byla katedrála restaurována.
2019 střešní část katedrály zničil požár
NAŠE PAMÁTKY, KTERÉ POSTIHL POŽÁR
Chata Libušín - nachází se na Pustevnách v katastru obce
Prostřední Bečva a je dílem slovenského architekta Dušana
Jurkoviče. Národní kulturní památka vážně utrpěla ničivým
požárem na jaře 2014

Barokní zámek v Zahrádkách u České Lípy nešťastně
vyhořel v lednu roku 2003. Obrovský rozsah škod ovlivnily
další nepříznivé faktory, zejména pozdní ohlášení (asi tři až tři a půl hodiny po vzniku
požáru) a tuhý mráz, kvůli kterému zamrzl hydrant na zámku a hasiči si museli vodu vozit
kyvadlově cisternami. Jednalo se o jeden z největších požárů v republice.
Národní divadlo v Praze se otevřelo roku 1881 a téhož
roku vyhořelo. Znovu bylo otevřeno po dvou letech,
v roce1883. Jedná se o novorenesanční budovu původně
postavenou podle návrhů architekta J. Zítka.
Ema Vachůtová (6. tř.)

Recepty na letní koktejly
Mango delight
V mixéru smíchejte 1 mango, 3 velké jahody a 3 cl limetkové šťávy spolu
s ledem. Podávejte ve sklenicích na martini – ve tvaru V na stopce.

Tarzan
Sytější koktejl nejen pro milovníky divočiny.
V mixéru rozmixujte led na tříšť.
Pak přilijte 6 cl ananasového a pomerančového
džusu, 4 cl bílého nebo ovocného jogurtu,
1 cl citronové šťávy a grenadiny a 1 lžičku medu.
Krátce rozmixujte a podávejte ve vysokém poháru.
Mickey Mouse
Kdyby bylo někomu na večírku horko, zchladí ho Mickey
Mouse koktejl. Do vysoké sklenice nalijte deci
chlazené coly, do ní vložte kopeček vanilkové zmrzliny,
přidejte vyšlehanou šlehačku a ozdobte
strouhanou čokoládou

Martinique
V šejkru protřepejte 2 cl kokosového
mléka a malinového sirupu, 8 cl ananasového
džusu, 1 cl citronové šťávy 4 cl smetany. Nalijte
do vysoké sklenice do poloviny naplněné
ledem. Ozdobte malinou, ananasem a posypte
trochou strouhaného kokosu.

Tina koktejl
Hladká smetanová chuť potěší mlsné jazýčky.
V šejkru s ledem protřepejte 4 cl smetany ke šlehání a po dva
cl pomerančového džusu a malinového sirupu.

Vytvořil: Vincenc Konečný (7.A)

VÍTE, ŽE …?
Víte, že GOOGLE vznikl v roce 1998?
Víte, že původní název GOOGLU byl Backrub?
Víte, že na GOOGLE mapách můžete studovat i podmořský svět?
Víte, že YouTube je dceřiná společnost GOOGLU?
Víte, že YouTube bylo původně seznamka?
Víte, že v operačním systému Windows nejde složku pojmenovat „con“? (ošidit)
Víte, že nomofobie je strach z toho, že u sebe nebudete mít mobilní telefon?
Víte, že ve Finsku je hod telefonem považován za profesionální sport?
Víte, že v Japonsku je 90% mobilů voděodolných?
Víte, že dnešní mobily jsou výkonnější než počítače, které vedly Gagarina na oběžnou dráhu?
Víte, že firemní logo Applu je nakousnuté proto, aby se nepletlo se třešní?
Víte, že kouřením poblíž výrobků od Applu zaniká nárok na záruku?
Víte, že na Seznam.cz je zaregistrováno 21 000 000 emailových schránek?
Víte, že 1. notebook se jmenoval Osborne 1?
Víte, že z bezpilotních aut se zatím vybouralo jen jedno?
Víte, že 1. hra na mobil byl Tetris?
Víte, že hry na mobilech hrají 2/3 majitelů telefonů?
Víte, že Nokie 1100 je nejprodávanějším elektrickým přístrojem všech dob?
Víte, že více lidí má mobil než záchod? (ti šťastnější mají oboje ☺)
Víte, že vědci vynalezli způsob, jak nabíjet mobil pomocí moči? (proč?!)
Víte, že na displeji telefonu je 18x víc bakterií než na prkýnku od záchodu?
Víte, že 65% uživatelů smartphonů si za měsíc nestáhne ani jednu aplikaci?
Víte, že Sony udělalo retroverzi PlayStationu?
Víte, že 1. mobil stál 100 000 Kč?
Víte, že tuto stranu udělali Matěj Holešinský, Jan Medřický, Radim Halačka a Vojtěch Vrbík?

Hrady
Hrad je opevněné sídlo feudálů vystavěné většinou v rozmezí
jedenáctého až šestnáctého století.

Části hradů
1 přístupová cesta
2, 3, 4, 5, 6 ,7 brána Má zpravidla bezpečnostní charakter –
používá se k řízení toho, kdo může vstoupit do
oploceného či obezděného prostoru nebo jej opustit. Právě
proto je brána hlavním komunikačním prvkem.
8, 9 opevnění Nejdůležitější částí každého hradu je zřejmě
opevnění. Bez něho by byl hrad "pouhým" kamenným palácem
vystavěným na příhodném vyvýšeném místě. Byl by velmi
zranitelným a téměř neschopným obrany.

na obrázku hrad Bezděz

10 okrouhlená věž V případě potřeby sloužila obráncům jako
poslední útočiště, podobně jako jiný typ věže, donjon. Z obranných důvodů bývala proto přístupná
pouze po snadno odstranitelném můstku ve vyšším patře.
11 obranná věž Jedná se o stavbu libovolného půdorysu, jejíž výška několikanásobně přesahuje další
rozměry. V naprosté většině případů obsahuje vnitřní dutinu, dle účelu různě dělenou a vybavenou. S
ohledem na funkci v hradní dispozici dělíme věže na hlavní a ostatní.
12 patrový královský palác Celou jihovýchodní stranu jádra hradu vymezuje patrový královský palác,
zakončený na severovýchodní straně jen o málo nižší kaplí.
13 kaple Je to sakrální stavba prostorově malé křesťanské modlitebny. Může to být samostatně
stojící budova či rozsáhlejší stavba, například patrová.
14 purkrabský palác Jedná se o stavbu založenou na svahu. Výbavu jádra doplňuje přes 11 m hluboká
cisterna /16/, vylámaná ve skalním podloží. Mladší spodní hrad vymezují dva manské paláce.
15 manský palác (stavba nižšího šlechtice)
16 cisterna (funkce studny)

středověké hry nakonec
Age of Empires 2 hd je historická strategická videohra vytvořená vývojovým
týmem Ensemble Studios. Hra se odehrává v prostředí středověku v Evropě a Asii. Navazuje na
předchozí titul Age of Empires a následovníka má v podobě Age of Empires III.

Pocket build
Už jste někdy chtěli vytvořit svůj vlastní malý svět fantazie? Farmu, nějaký druh zámku nebo jen
fantastické město? Pocket Build je otevřený svět, ve kterém si můžete vytvořit bez omezení svůj
svět. Můžete postavit podle své fantazie, co se vám líbí. Možnosti jsou nekonečné!
(Vytvořil: Jan Meřický)

PERLIČKY NAŠICH ŽÁKŮ
Meteorologie je, když padá meteorit.
(věda zabývající se atmosférou, počasím)
Antonyma jsou anonymní věci. (slova stejného nebo
podobného významu)
Hydrosféra jsou pouště. (soubor všeho vodstva Země)
poloostrov Hermelín (Balkán)
Průtok je zkrácená cesta od lidí. (objem kapaliny, která proteče jedním místem
za určitou dobu)
přídavné jméno ve tvaru jemném (ve tvaru jmenném)
Tyl napsal Tydlovačku. (Fidlovačku)
Druhy antických sloupů: dórský, jónský, grónský.
(dórský, jónský, korintský)
Partitura je parta hrající ve skupině s různými
nástroji, např. cimbál. (notový záznam)
jeden kmen Keltů – Gurmáni (Germáni)
Joža Uprka je autorem obrazu Mona Lisa (např. Jízda králů)
Monarchie je nějaký protest. (stát, v jehož čele stojí panovník)
JZD = Jednota zemědělských dělníků (Jednotné zemědělské družstvo)
= Jednotlivé státní družstvo
= Jednotné zahradnické družstvo

Umíš číst?
Pokuste se rozluštit tento text. Správné znění najdete hned pod ním.

7470 zpr4v4 V4M Uk4z3, j4k n453 my5l d0k4z3 n3uv3r173ln3 v3c1!
Pu50b1v3 v3c1! N4 z4c47ku 70 byl0 73zk3 4l3 73d, n4 70m70 r4dku
7v0j3 my5l muz3 c157 4u70m471cky b3z pr3my5l3n1. Bud N4 53B3
hrdy! P0uz3 n3k73r1 l1d3 70HL3 m0h0u Pr3c157. Pr051m P05L1 70
D4L3, p0kud 70 um15 př3c157.
Tato zpráva vám ukáže, jak naše mysl dokáže neuvěřitelné věci! Působivé věci! Na začátku to
bylo těžké, ale teď, na tomto řádku tvoje mysl může číst automaticky bez přemýšlení. Buď na
sebe hrdý! Pouze někteří lidé tohle mohou přečíst. Prosím pošli to dále, pokud to umíš přečíst.
VYTVOŘILI MATĚJ HOLEŠINSKÝ A JAN MEDŘICKÝ
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1. čichový orgán
2. používají si k letům do vesmíru
3. první číslo
4. český národní strom
5.
6.
7. husitské město
8. sportovní pomůcka pro sjezd zasněžených svahů
9. klasický český pozdrav

Vytvořili: Jan Medřický, Vojta Vrbík

LETNÍ PRANOSTIKY
Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí.
Je-li léto bez vody, budou drobný brambory.
Slunce peče – déšt’ poteče.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Je-li hojně třešní všude, dobře i žitu bude.
Nerostou-li v létě hřiby, nebude v zimě sněhu.
Staví-li v červenci hromadu mravenci všude, tuhá zima bude.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
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Martina Procházková (7. A)

SUCHÉ VTIPY NA SUCHÉ LÉTO
Jede had na kole, uvědomí si, že nemá nohy, spadne a zlomí si
koleno.

,,Kam jdeš?“ ,,Nikam.“ ,,Tak to jsi měl jít víc vlevo.“

Potkali se 2 módní návrháři a ten první povídá: „Chtělo
by to trochu modré.“ Druhý říká: „Spíš trochu
oranžové.“ Dojde tam třetí a ten řekne: „Spíš
modranžovou.“

Proč si včely pobzukují? Protože zapomněly text.

Přijde takhle bezdomovec domů, rozsvítí a dům nikde.

Víte, co Zeus nerad čte? Diakritiku!

Co ti řekne panda, která má rýmu a vlastní autobus? Bambus!

Stojí dvě auta, jedno je ruské a to druhé taky nejede.

Plave si takhle kapr v medu a říká: ,,Tak to je hustý.“

Vytvořili Matěj Holešinský a Martina Procházková

