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Od redakčního stolu
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
právě otevíráte třetí číslo časopisu od nás ‒ mladých novinářů. Každých 14 dní, po tři měsíce
jsme na něm usilovně pracovali. Na našich pravidelných schůzkách jsme stihli připravit vždy
až dvě rubriky. Tady já ne , musela jsem často články a rubriky dodělávat doma, neboť jsem
se do jejich přípravy opravdu ponořila… Někdy mi to ani vlastně nevadilo a doufám, že se
vám bude náš časopis líbit. A co vlastně v Žiliňáčcích najdete? Abych pravdu řekla, už si vše
od začátku nepamatuji. Však uvidíte sami… Ale určitě vím, že na vás čekají zajímavosti ze
světa zvířat, historie, tipy na výlety a další.
Snad naše usilovná tříměsíční práce přinese své ovoce, bude se vám líbit a oceníte ji. A
hlavně se i trochu pobavíte.
Hezké prázdniny vám za celý novinářský kroužek přeje
Eliška Kratochvílová
šéfredaktorka
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Představujeme se podruhé ‒ Co nás baví, v čem jsme dobří?
Eliška

Viola

Klára
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Katka

Připraveno z materiálů Hrajte si a učte se: Být on-line

Zažili jsme…
Naše druhá Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se letos konala z 30.
na 31. března. Ve škole jsme se sešli
v 18.00 hodin a rozdělili jsme se do
družstev. Potom jsme dostali průvodní
listy s obálkami, do kterých jsme celý
večer sbíraly žetony za splněné úkoly.
Během celovečerní hry jsme hráli divadlo,
vázali uzly, navštívili jsme čarodějnici i
plnili sportovní disciplíny v tělocvičně při
olympiádě. Když jsme nasbírali dostatek
žetonů, šli jsme do jedné třídy složit
mapku, kterou jsme obdrželi jako puzzle.
Objevila se nám místnost s pokladem.
Kdo byl nejrychlejší, mohl se pro něj
vydat. Vítězné družstvo tak objevilo
knížky, ale i ostatní dostali mapky a pátrali po dalších cenách - sladkostech a tričkách. Potom jsme šli
již spát, ještě jsme chvíli ve spacácích povídali… Ráno jsme se po probuzení nasnídali a již nás
vyzvedávali rodiče. Ještě jsme si odnesli pamětní diplomy.
Karolína H.
(Foto Lenka Š.)
Dvakrát ze školy v přírodě
V dubnu jsme vyrazili na školu v přírodě do Příbrami. V okolí byla krásná příroda. Po celou dobu
pobytu jsme hráli různé hry. Navštívili jsme lanové centrum. Také jsme vyzkoušeli minigolf, byli jsme
na kurtech a volejbalovém hřišti. Nechyběly ani různé prolézačky, houpačky a trampolína. U řeky
jsme stříleli paintballkou. Viděli jsme a mohli si pohladit různá zvířat (např. i krajtu). Chodili jsme na
procházky a do lesa stavět domečky. Byla pro nás nachystána celotáborová hra, která se jmenovala
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Interpol zasahuje. Hráli jsme si na agenty a chytali zloděje. Také jsme měli dvě diskotéky a ohnivou
show.
Martina H.
Také ZŠ škola v Žilině byla letos na škole v přírodě. Nebyli jsme však v táboře sami, ale byly tam také
Čelákovice a Teplice. Naše paní vychovatelka se jmenovala Vendulka. Celotáborová hra, která nás
provázela, byla nazvána Interpol zasahuje. Zvolili jsme si pokřik: My jsme parta veliká, porazí vás
anglina, máme Big Ben, máme chuť, vyhrajeme buď jak buď. Hry se totiž účastnilo mnoho států a my
byli Anglie. Zloději, které jsme museli chytit, odcizili obraz Mony Lisy, korunovační klenoty, olympijské
kruhy a diamant Alžběty II.
Viola K.
Den mazlíčků
Na školní zahradě proběhl Den mazlíčků. Děti si do školy přivedly svoje oblíbená zvířátka: morčata,
křečky, osmáky, kočky, andulky, králíky a hlavně psy, ale také slepici, fretku a kozu. Pro pejsky byl
připraven slalom, a různé ceny. Paní učitelky fotily všechna zvířátka. Přišla se podívat i školka a byl to
moc hezký den.
Martina H.
Dětský indiánský den
Na konci května byl u nás Dětský indiánský den
na hřišti před Sokolovnou. Dostali jsme barevný
papír se seznamem, co vše můžeme navštívit a
vyzkoušet. Jako první jsme si šli vyrobit čelenku,
na kterou jsme si postupně přidávali barevná
pera. Navštívili jsme různé disciplíny: střelbu
z luku na terč a na medvěda, poznávání bylin a
zvířecích stop a také jsme si zaskákali při hře
pago-pago. Přijeli za námi i opravdoví indiáni,
kteří měli týpí a v něm vystavené oblečení a
zbraně.
Karolína H. (Foto Lenka Š.)

Zajímavosti z přírody







Panda velká
Víte, že…
Panda velká je nejvíce podobná medvědovi postavou a srstí. Je celá
bílá a má černé skvrny.
Panda má oči velmi podobné kočce.
Žije v chladných pralesech střední Číny, kde roste bambus.
Umí velmi dobře šplhat po stromech a je velmi aktivní v noci.
Na světě je již velmi málo jedinců a o její záchranu bojují ochránci
zvířat.
(Připravila Katka A.)
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Bakterie
Jsou nejhojnější forma rostlinného života na Zemi.
Žijí všude (půda, vzduch, voda, prach).
Liší se od ostatních rostlin nejen vzhledem.
Jsou složené z proteinů, rostliny naopak z celulózy.
Neobsahují chloroplasty.
Jsou paraziti.
Bakterie plavou (voda, krev, kapalné látky).
Měří asi 0,0001 mm.
Rozmnožují se dělením, za vhodných podmínek můžou za 10 hod z jediné mateřské bakterie
vzniknout stovky miliónů nových jedinců.
Mají širokou oblast využití: zpracování mléka, výroba sýrů, základ antibiotik.
Převážná většina bakterií však způsobuje nemoci, převážně pak otravu jídlem.
Velbloudi a lamy
 Existuje šest druhů čeledi velbloudovitých.
 Dva druhy obývají Afriku a Asii, čtyři další především
Jižní Ameriku.
 Jednohrbý velbloud – dromedár žije v pouštích
severní Afriky a středního východu.
 Dnes žije domestikovaně i volně.
 Původní forma vyhynula před více než 2000 lety.
 Velbloud dvouhrbý – drabař je rozšířen po celé
severní Africe (Sahara), Indii a jihovýchodní Asii.
Ve volné přírodě žije jen v malých počtech v poušti Gobi na hranici Mongolska a Číny.
Lama guanako žije na pastvinách, pláních, v horách a suchých oblastech od hl. moře až po
nadmořskou výšku 4800 m.
Druh lamy vikuňa obývá nadmořskou výšku 3000 m a více.
Všechny tyto druhy dokážou přežít v obrovských teplotních extrémech.
Vzhled
Velbloud je největší kopytník na světě.
Délka jeho těla je asi 2,3–3,5m.
Hmotnost bývá od 450 do 640 kg.
Výška v kohoutku činí 1,8–2.1m.
Má výrazný profil, dlouhé nohy, krátký ocas dlouhý krk ve tvaru písmene U s protáhlou
hlavou.
Barvu srsti má hnědou až šedou v prachové barvě.
Velbloud dvouhrbý má v zimě hustou a dlouhou srst, kterou na jaře shazuje v „cárech“.
Kožich se liší barvou, délkou a kvalitou v závislosti na druhu a je neobyčejně ceněný,
především u lamy alpaky.
Velbloudi jsou mozolnatci.
Velbloud dokáže přežít i s velmi malým množstvím vody.
Velbloud dokáže přežít ztrátu vody přesahující 40 % hmotnosti jeho těla.
(Připravila Eliška K.)
Zdroj: Svět poznání
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Tipy na prázdninový výlet
KONOPIŠTĚ
Gotický hrad typu francouzského kastelu ze 13. století. Hrad se nachází ve Středočeském
kraji v okolí Benešova. V 18. stol. byl hrad přebudován na barokní zámek. Roku 1887 ho
koupil následník císařského trůnu František Ferdinand d´Este. D´Este přebudoval zámek v
historizujícím stylu, okolí na krajinový park, v prostoru zahrad založil Růžovou zahradu se
skleníky. Zajímavostí interiéru jsou vyzdobené salóny s různými typy sbírek, soukromé
komnaty a zbrojnice s vzácnými kusy zbraní z 16. a 17. století. Na Konopišti je k vidění více
než 300 000 loveckých trofejí, 1500 obrazů a několik soch sv. Jiří a jeho dalších vyzdobení.
Obdivovat můžeme také vodní příkop s medvědem Kazimírem.
KŘIVOKLÁT
Křivoklát je jeden z našich nejvýznamnějších, nejstarších a nejkrásnějších hradů.
Nachází se u města Křivoklát ve Středočeském kraji poblíž ústí Rakovnického potoka do
Berounky. Hrad byl postaven začátkem 12. stol, první zmínka pochází z roku 1110. Dnešní
kamenná podoba hradu byla vybudována v letech 1225-1235 za vlády Přemysla Otakara I.
Několikrát jej poškodil požár, poslední velká rekonstrukce se uskutečnila v 19. století.
Dominantou je 42 m vysoká Velká věž, Královský sál a hradní kaple. Královský sál je po
Vladislavském sále druhý největší gotický sál v ČR. Byl tu vězněn tříletý Václav (Karel IV.) a
alchymista Edward Kelley.
PRACHOVSKÉ SKÁLY
Jedno z nejznámějších pískovcových měst nabízí úžasné seskupení sloupů, pilířů, bloků,
hluboké rokle i skalní vyhlídky. Jejich skalní labyrint poskytoval lidem již v pravěku útočiště.
První osady byly vybudovány již v mladší době kamenné. Slované zde vybudovali rozlehlá
opevnění. Významným hradištěm byl Starý hrádek.
Ve skalách je 13 hlavních vyhlídek a řada roklí. Nejznámější z nich se nazývá Císařská chodba.
PROPAST MACOCHA
Česká nejznámější propast. Stala se symbolem Moravského krasu. Její ústí má rozměry
174x76 m a klesá svisle dolů. Na dně jsou dvě jezírka: Horní a Dolní, zásobované vodami
ponorné říčky Punkvy. Dno Dolního jezírka určuje hloubku propasti. Roku 1882 byl na vrchu
propasti vybudován vyhlídkový Horní můstek.
V roce 1914 objevil prof. Absolón propojení dna Macochy s Punkevními jeskyněmi.
Propast získala své jméno dle pověsti o zlé maceše, která chtěla svého nevlastního syna
zabít, a tak ho do propasti svrhla. Chlapci se ale podařilo zachytit o kořen a tím se zachránit.
Doma vše vypověděl a rozezlení vesničané utíkali za macechou. Té se nechtělo trpět mučení
a hněv vesničanů, a proto raději spadla do propasti sama a zabila se.
DINOPARK PLZEŇ
DinoPark ZOO Plzeň je zaměřený zejména na dinosaury. Zhlédnout v něm můžete i 3D video
z pravěku. Dinosauři jsou v parku v životní velikosti a vydávají i zvuky. DinoPark je propojen
se ZOO, k jejíž návštěvě vede většinou touha spatřit historická zvířata.
(Připravila Eliška K. a Katka A.)
Zdroj: Špalíček výletů – pro každý den jeden
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HISTORICKÝ KVIZ první
(historický kviz první)

1. Jméno Krokovy dcery:
______________
2. Bájný kronikář Čech:
______________
3. Knížete Bruncvíka zachránil: ______________
4. Jméno národa, který předpověděl konec světa v roce 2012: _________
5. Jméno egyptského faraóna, zemřel ve dvaceti letech: __________
6. Název hrobek faraónů: ________
7. Egyptská královna, milenka Caesara: _________
8. Socha s hlavou člověka a tělem lva: ______
9. Jméno řecké bohyně moudrosti (hlavní město): ______
10. Jméno nejznámějšího římského císaře: _______
11. Historická památka v Římě (bojiště gladiátorů): _________
12. Národ z filmu Asterix a Obelix (Irsko, Anglie): ______

HISTORICKÝ KVIZ druhý
(historický kviz druhý)
1. Kdo sestavil Trojského koně?
2. Kdo ovládal v letech 1600 až 1100 př. n. l. řeckou pevninu?
3. Odkud pocházela krásná Helena?
4. Jak se jmenoval syn Kleopatry a Césara?
5. V čem se nechala Kleopatra přinést k Césarovi?
6. Jak se jmenoval známý římsky vojevůdce s iniciálami M. A.?
7. Jak Keltové pohřbívali své mrtvé?
8. Čemu se říkalo „černá smrt“?
Správné odpovědi najdete na konci čísla.
(Připravila Eliška K. a Katka A.)
Zdroj: 8000 zajímavostí
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Příběh o…
Napadne vás na základě obrázků, co se asi v příběhu stalo? My jsme se celkem shodli, jak se
dočtete dále…

Připraveno z materiálů Hrajte si a učte se: Být on-line
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Příběh o internetovém (ne)bezpečí
Jakub šel ze školy s kamarádkou Lenkou. Doma usedl rovnou k počítači. Na webových
stránkách našel nějakou tabulku, kterou vyplnil, ale najednou se mu do počítače stáhl vir a už
na něm nemohl nic dělat. Vzápětí mu přišla sms zpráva, která obsahovala stejný typ obrázku.
Protože si sám nevěděl rady, šel za rodiči, ti se zlobili, ale tatínek říká, tak se na to podíváme.
Vzápětí i maminka říká, je to vir, společnými silami vše opravili, ale Jakubovi řekli, ať již na
takové tabulky nevyplňuje a nedává do nich své údaje.
Katka A.
Jednoho dne šel Alex s Annou ze školy. Alex si doma napsal domácí úkoly a šel k počítači.
Hrál svoji oblíbenou hru, ale s počítačem se něco dělo. Z ničeho nic se mu tam objevila
podivná cedulka. A protože si stahoval nějaké věci i do telefonu, přišla mu vzápětí na mobil.
Šel za maminkou a tatínkem, aby mu pomohli zprávu odstranit. A také potom vyčistit
z počítače, aby jej mohl opět používat. Nakonec to zvládli.
Viola K.
Jednoho pěkného odpoledne šel Martin se svojí mladší sestrou Alenkou ze školy domů.
Doma hrál Martin jako každý den hry na počítači na různých webech. Najednou se mu ale na
obrazovce objevil nepěkný „šklebík“ s podivnou rovnicí. V tom okamžiku zazvonil i mobil se
zprávou. Martin ji pohotově otevřel a spatřil stejný obrázek. Dostal trochu strach a šel za
rodiči. Společně to řešili. Na displeji se objevil obličej v červeném kruhu – jako značka „stop“.
Zprávu tímto odstranili a potom i problém v počítači. Martina potom ještě poučili, kam na
internetu smí chodit a odkud nic stahovat nemá. Martin byl rád, že může jít spát s chladnou
hlavou.
Eliška K.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Správné odpovědi kviz
Správné odpovědi kviz
první:
druhý:
1. Libuše
2. Kosmas
3. Lev
4. Aztékové
5. Tutanchamon
6. Pyramidy
7. Kleopatra
8. Sfinga
9. Athény(a)
10. Caesar
11. Colloseum
12. Galové

1. Odysseus
2. Mykéňané
3. Ze Sparty
4. Caesarion
5. v koberci
6. Markus Antonius
7. do uren
8. moru
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Anketa
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