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Konečně jsme se dočkali vítaného volna letních prázdnin. Ještě sice musíme nacvičovat čísla
na akademii, ale v porovnání s učením z celého roku
je to brnkačka. Když se ohlédnu do minulosti, přijde
mi, že ten rok zase rychle utekl. Čas je neúprosný
a běží hodně rychle, proto i prázdniny utečou jako
voda. Ani se nenadějeme a budeme zase sedět
ve školních lavicích. Nemáme tolik času, abychom
si mohli dovolit ho ztrácet. Užívejte si volno co to
dá, ať máte spousty zážitků, na které budete
s radostí a úsměvem vzpomínat.
Přeji Vám úspěšné ukončení letošního školního roku
a hlavně krásné prázdniny.
TEREZA ŠPAČKOVÁ 5.C
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Nejlepší zeleninové a ovocné
smoothies na léto

VAŘENÍ
S FRANCOISEM
BOUILLETEM
Ve čtvrtek 6.4. 2017 se skupina francouzštinářů
zúčastnila "hodiny vaření" s francouzským
kočovným šéfkuchařem Francoisem Bouilletem,
ve kterém jsme měli udělat jarní salát a belgické
pralinky. Do Otevřené zahrady v Brně, kde se
výlet konal, jsme všichni úspěšně dorazili včas.
Jako první nás čekalo seznámení s kuchařem, kde
jsme si museli procvičit francouzštinu. Naštěstí
umí Francois překvapivě dobře i česky, takže
jsme si s ním víceméně rozuměli. Po seznámení
jsme se rozdělili na dvě skupiny. První začala
připravovat salát, zatímco druhá si prošla celý
areál Otevřené zahrady. Zhruba po hodině se
skupiny prohodily a nakonec jsme snědli salád
a pralinky, které jsme vytvořili. Výlet byl velice
povedený a věřím, že si ho všichni užili.
MARTIN MALÝ 5.C

PRAHA

Žáci 2.A se pod dohledem paní učitelky Cahové a paní učitelky Chrastilové vydali na třídenní
exkurzi do Prahy. Výpravu podnikli ve dnech 19.-21. dubna.
Přestože je duben jarní měsíc, tak jsme s sebou měli zimní kabáty, šály, rukavice a několik vrstev
ponožek také nebylo od věci. Jak jste asi pochopili, počasí nám vůbec nepřálo. Hned jak jsme přijeli
do Prahy, tak nám začalo lehce sněžit. V našem programu nás to ale nezastavilo. Po příjezdu, jsme se
ubytovali, doplnili energii a vydali se na procházku Prahou. Byli jsme na Václavském náměstí, Karlově
mostě, Malé straně, Staroměstském náměstí a Klášteru sv. Anežky České.
Večer jsme navštívili divadlo Kalich, do kterého jsme se těšili už jen pod záminkou příjemného tepla,
které tam na nás čekalo. Představení se jmenovalo Zabiják Joe, ve kterém účinkoval např. Marek Taclík,
Anna Fialová a spoustu dalších herců. Hra měla nádech černého humoru a několikrát tam padly i lehké
vtípky. Nahotinkám jsme se také nevyhnuli.
Druhý den, jsme navštívili muzeum Franze Kafky, Pražský hrad, DOX- centrum současného umění, kde
byly vystaveny práce studentů UMPRUMKY, postižených lidí a fotografie polských kostelů. Měli jsme
možnost se podívat do vnitřku vzducholodě, která byla součástí expozice.
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Vzducholoď byla přes polovinu střechy a čněla několik metrů do výšky. Dále tam byla výstava, která
vysvětlovala jak pracuje internet a sociální sítě.
Po méně náročném programu jsme měli možnost rozchodu, a nebo jsme mohli jít zpátky na hotel.
Jelikož polovina z nás necítila palce na rukou, natož pak u nohou, tak jsme se s radostí vydali na hotel,
kde jsme si uvařili palačinky, které jsme si společně vychutnali.
Třetí den jsme měli na programu pouze Židovský hřbitov, který nám zabral víceméně celé dopoledne.
Paní průvodkyně nám udělala v synagoze přednášku o tom, jak to v životě žida chodí. Dokonce jsme
si mohli nechat i jarmulky, které museli mít muži v synagoze na hlavě. Po návštěvě synagogy jsme si
prošli hřbitov.
I přes zimu, která nás po celou dobu výletu doprovázela, jsme si to užili.

Dne 3. května se naše třída 5.C spolu s třídou
3.C a v doprovodu paní učitelek Langarové
a Komoňové vydala na exkurzi do Znojma,
jednoho z historicky nejbohatších míst v Česku
a 2. největší město na jižní Moravě. Cílem výletu
bylo Znojemské podzemí.

BARBORA ŠTÝBLOVÁ 2.A

EXKURZE
DO ZNOJMA

Podzemní komplex města Znojma je jeden
z největších v celé Evropě. Proč a jak celý
komplex vlastně vznikl? V 14. století, kdy se
domníváme, že byl tento architektonický
úkaz zbudován, panovaly v Českých zemích
časté nepokoje a Znojmo bylo obléháno
husity. Pro ochranu obyvatelstva Znojma
byly tedy zbourány zdi mezi podzemními
sklady jednotlivých občanů města a dále
byly vyhloubeny další 3 patra tohoto
podzemního komplexu a opatřeny výtahovými šachtami,
větracími otvory, kouřovody a studnami.
loutkyaas
V případě obléhání Znojma se sem mohli lidé schovat a přečkat zde až celé měsíce. V pozdějších
dobách, kdy nebezpečí útoku nepřátel na město opadlo, se na podzemí zapomnělo až se v polovině
20. století připomnělo samo – propady půdy na území Znojma. O pár let později se již otevřelo
podzemí turistům a od roku 2013 nabízí svým návštěvníkům dokonce i 3 dobrodružné trasy pro
milovníky adrenalinu.
A tak jsme si i my měli příležitost prohlédnout toto kamenné bludiště. Mezi těmi vlhkými zdmi, kam
sluneční svit nikdy nepadne, jsme na vlastní oči spatřili nepůvodní mučírnu s kostrami v pranýřích
a řetězech, podobiznu mnicha Teodora (protagonistu místní pověsti) nebo i sochy skřetů, bezhlavého
muže a dvojici netopýrů. Bohužel byla naše prohlídka předčasně ukončena kvůli výpadku proudu.
Ztrátu příležitosti prozkoumat podzemí Znojma nám vynahradila paní učitelka Langarová, která nás
provedla městem a ukázala nám některé místní památky. Spatřili jsme rotundu svaté Kateřiny – stavbu
v románském slohu s typickým kruhovým půdorysem, která se řadí mezi nejstarší stavby na našem
území, a která je slavná pro své jedinečné fresky (nástěnné malby). Dále jsme si prohlédli i kostel sv.
Mikuláše, který pochází z 14. století a má jedinečnou kulovitou kazatelnu vypadající jako globus.
Přes technické problémy v podzemí se exkurze vydařila.
ADÉLA RAPCOVÁ 5.C
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55 NÁPADŮ

CO DĚLAT V LÉTĚ
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•
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•
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•
•
•
•

stanovat v přírodě
uspořádat piknik
jet na cyklovýlet
udělat grilovačku
koupat se v rybníku
projet se na bruslích
zahrát si beach volejbal
udělat si čerstvou domácí
limonádu
uspořádat letní párty
jet na roadtrip
okoupat se v řece
jet na vodu
spát pod širákem
jít na houby
zajet si s kamarády na bazén
jít běhat
jít běhat v dešti
uspořádat filmový maratón
zajet si k moři
zahrát si tenis
opalovat se
jet nakupovat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zahrát si stolní hry
zahrát si chlastací hru
(18+)
sbírat v lese lesní ovoce
jezdit na skateboardu
strávit čas v kempu
(Merkur)
udělat si táborák
cestovat
najít si brigádu
dát si spoustu zmrzliny
zajet si na dobré jídlo
zaběhnout si colour run
jít na bowling
přečíst spoustu knížek
jít na hody
jít na letní festival
jít do kina
jít do letního kina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajet si na hory
zajet do aquaparku
zajet do lanového centra
zajet do jump parku
zajet na laser game
zajet na painball
zajít si po památkách
jít na rozhlednu
prospat celý den
zkusit venkovní jógu
zajet si do čajovny
zajet si na motokáry
objevovat nové kavárničky
udělat si domácí ledové
frappuccino
DIY clothes
něco upéct
MARIE ZBOŘILOVÁ
& MARIE KNÁPKOVÁ 5.C

REGENERACE
Pro nejlepší možné výkony sportovci udělají
hodně, ale někdy přehlíží ty nejzákladnější věci,
které jsou potřeba.
Mezi ty nejjednodušší typy regenerace patří spánek. Každý zná své tělo a ví, kolik hodin potřebuje
k tomu, aby se kvalitně vyspal. Někdo potřebuje 8 hodin, někomu stačí 6. Co však už každý z nás neví
je fakt, že pokud budeme těsně před spaním na mobilu, náš spánek nebude tak kvalitní, jak bychom
potřebovali. Také je důležitý čas, v kolik chodíváme spát. Pro tělo je nejvhodnější chodit spávat kolem
desáté.
Dalším typem regenerace je otužování. Tato metoda neprospívá pouze svalům, ale především imunitě
a pomáhá i k lepšímu zvládnutí stresu. Oblékání hraje taky velkou roli, obzvlášť v zimě. Když někdy
půjdete v zimě, schválně si všímejte lidí, kterým je nejvíce zima. Budou to ti, kteří jsou nejvíce
navlečení. Neříkám, že nejlepší je chodit v kraťasech, ale vzít si krátké triko místo roláku má něco do
sebe.
ONDŘEJ LIST 5.C
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MEMRISE
Memrise je aplikace sloužící
převážně k výuce cizích jazyků.
Jak některým její název už
možná napovídá, cílí na paměť
a její zlepšování. Vyhrála cenu
za nejlepší aplikaci roku 2017.

CO NABÍZÍ?
Zjednodušeně řečeno Vám Memrise pomůže zapamatovat si
téměř cokoliv. Hlavní doménou jsou cizí jazyky, ale učení se
například o lidském těle, historii, geografii nebo přírodě, to
taky není problém. Výuku zajišťují tisíce kurzů oficiálních,
ale i komunitních.
Řekněme, že se učíte třeba italsky. Oficiální kurzy Vás
systematicky provedou základy nejdůležitější slovní zásoby
včetně vět a užitečných frází. Pokud se ale chcete zaměřit
třeba pouze na nepravidelná slovesa, musíte si najít kurz
komunitní, případně jeden sami vytvořit.
Oficiální kurzy nabízí převážně více mluvené jazyky jako třeba
němčina, ruština, francouzština, italština, arabština,
turečtina, švédština, japonština...
Mezi komunitními můžete ale lehko najít i takové, o kterých
jste pravděpodobně ani nikdy neslyšeli.

JAK?
K učení jsou využívány tzv. flashcards. Neučíte se jako při čtení knížky, ale spíše hrou. Představte si
svoji paměť ne jako skladiště, ale jako velikou zahradu. Když se učíte něco nového, sadíte vlastně
semínko. Aby v paměti zůstalo, musíte se o něj pak starat a průběžně ho zalévat. Nejlepší na tom je,
že pro efektivní zapamatování ani nemusíte znát křivku zapomínání, aplikace Vás vede a jediné
potřebné je trocha motivace a takových 5 minut za den. Jednoduchost aplikace ji zpřístupňuje i malým
dětem, používání a přehlednost prostě na jedničku. Lepší požitek z učení k tomu navíc v převážně
oficiálních kurzech přidává možnost konverzace s chatbotem, audio a video nahrávky rodilých mluvčích
spolu s Vašimi osobními statistikami. Aplikace je ZDARMA dostupná na mobilních telefonech i na
webové stránce www.memrise.com .
Tuto aplikaci za sebe všem vřele doporučuji. Myslím si, že v učení slovní zásoby ji jen tak něco
nepřekoná. Pokud se chystáte třeba na dovolenou do zahraničí, bude se určitě hodit.
JIŘÍ STOŽICKÝ 5.C
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Film:

PIRÁTI Z KARIBIKU:

SALAZAROVA POMSTA
75% ČSFD

Známý kapitán Jack Sparrow se vrací v
pokračování úspěšné filmové série
Piráti z Karibiku.
Režiséři Joachim Rønning, Espen Sandberg
si pro vás připravili jedinečný zážitek.
Syn Williama Turnera, Henry, chce zrušit
otcovo prokletí a ukončit tak jeho službu
na Bludném Holanďanovi. K něčemu
takovému
potřebuje
získat
bájný
Poseidonův trojzubec. Jako pomoc si
vybere kapitána Jacka Sparrowa. Toho již
nějakou dobu postihuje jedno neštěstí za
druhým poté, co přišel o Černou perlu.
Mladý Turner se během hledání slavného
piráta seznámí s chytrou astronomkou
Carinou, která ovládá sextant a umí vyčíst
mapu k Poseidonovu trojzubci ve
hvězdách. Nic však není tak jednoduché.
Když Jack vymění svůj jedinečný kompas za
rum, otevře tím cestu z Ďáblova
trojúhelníku svému největšímu nepříteli.
Řezníku moří, kapitánovi Salazarovi. Ten
uštval a zabil 1000 mužů. Ne mužů, pirátů!
Spolu se svoji posádkou na lodi Tichá Máři
si jde, pro toho, kdo mohl za jeho porážku.
Pro Sparrowa.
Pokud jste viděli předchozí díly a líbili se
vám, určitě vás nezklame 5. díl. Můžete se
těšit na vtipné hlášky, kaskadérské kousky
kapitána Jacka Sparrowa, výborný hudební
doprovod a úžasné efekty. Vztyčte vlajku
a vydejte se na další dobrodružství do
neznáma. Možná potkáte Willa Turnera
a jeho životní lásku Elizabeth. Pamatujte,
mrtví muži mnoho nepoví…
MICHAELA NĚNÍČKOVÁ 5.C
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5 MÝTŮ
O ZOO
MÝTUS 1: „Zoo existují kvůli zachování druhů“
I když některé zoo mohou malými částmi přispívat k záchovným projektům, drtivou většinu živočišných
druhů v zoo na seznamu ohrožených druhů nenajdeme a ty, které ano, nebudou pravděpodobně nikdy
vráceny do svých přirozených habitatů.
Studie provedená Společností pro ochranu zvířat v zajetí (CAPS) zjistila, že téměř polovina zvířat
v chovných programech v EU není v divoké přírodě ani ohrožena.
Pravdou je, že zoo existují primárně pro zisk. Jedním z největších trumfů zoo jsou zvířecí mimina. Ta
se často rodí, i pokud zoo nemá dost místa, aby si je mohla nechat. V roce 2014 byl svět šokován
a rozhořčen, když v kodaňské zoo zabili zdravého dvouletého žirafího samce Maria a rozřezali ho před
zraky diváků. Jeho tělem pak byli nakrmeni lvi. V reakci na rozsáhlou kritiku bránil vědecký ředitel
kodaňské zoo Bengt Holst toto rozhodnutí prohlášením, že zoo měla přebytek žiraf a že je to něco, co
„se dělá každý den“, jen ne před zraky veřejnosti.

MÝTUS 2: „Zoo jsou nejlepším způsobem, jak se poučit o zvířatech“
Zoo vás může naučit mnoho o tom, jak se zvířata chovají v zajetí, ale naučí vás jen velmi málo o chování
zvířat v přírodě. I přesto, že se moderní zoo snaží, aby zvířatům vytvořily přirozenější prostředí, není
většina zvířat v zajetí schopna žít způsobem, který by pro ně byl přirozený, a některá mohou být i pod
vlivem léků, které upravují jejich chování. Ti, kdo zoo navštěvují, se v tomto možná poznají. Studie
chování návštěvníků čtyř amerických zoo zjistila, že jen 6 % návštěvníků uvedlo, že chodí do zoo, aby
zjistili více o zvířatech, zatímco 86 % návštěvníků řeklo, že šli do zoo ze „společenských nebo
rekreačních důvodů“.
„Učení se“ o zvířatech tím, že je držíme pod zámkem, není jen neúčinné, ale je to zastaralé.
FAKT: Nejlepším způsobem, jak se naučit o zvířatech, je jejich pozorování v přirozeném habitatu.

MÝTUS 3: „Zoo jsou ‚normální‘ součástí společnosti“
Na tučňákovi, žirafě nebo slonovi uprostřed australského města není nic přirozeného. Zvykli jsme si na
to jako na součást normální společnosti. Až když se něco pokazí, připomeneme si, že městská zoo není
místo pro zvíře.
Zrovna letos záplavy v Gruzii zničily ohrady tbiliské zoo a tucty zvířat ze zoo se dostaly do ulic, včetně
lvů, medvědů, vlků a hrocha. Zhruba 20 vlků, 8 lvů, bílých tygrů, tygrů, šakalů, jaguárů bylo buď
zastřeleno zvláštními jednotkami nebo je nezvěstných.
2002: Záplavy expozic v pražské zoo vedly k utracení slona a hrocha, aby byli „zachráněni“ před
utopením.
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Narodili jsme se do společnosti, která přijímá zoo jako samozřejmost, ale vynález zoo se datuje tisíce
let zpátky – do doby, kdy se vystavovali i lidé, kteří vypadali odlišně. Kostarika toto připustila a v roce
2013 vyhlásila, že do deseti let uzavře všechny své zoo.
FAKT: Na zoo není nic „normálního“. Divoká zvířata patří do přírody, ne do zajetí v městech.

MÝTUS 4: „Zvířata v zoo jsou šťastná“
Po celém světě jsou zdokumentovány případy zvířat v zajetí, která vykazují známky úzkosti
a deprese. Ve skutečnosti je psychologická tíseň u zvířat v zoo tak běžná, že má své vlastní
jméno: zoochóza.
Zoochóza zahrnuje houpání se, kymácení se, nadměrné pochodování tam a zpět, kroužení, kroucení
krkem, sebepoškozování, přehnané umývání se, kousání, zvracení a koprofágii (konzumování výkalů).
Tyto rysy jsou z velké části neobvyklé u zdravých a šťastných zvířat v přírodě. Zvířata držená v zajetí
jsou ochuzena o schopnost vyjádřit své přirozené touhy, a to často vede k zoochóze.
Je ještě smutnější, že je známo, že se zoo po celém světě vyrovnávají s těmito problémy podáváním
léků postiženým zvířatům.
Stejně tak bylo odhaleno, že trenéři v Sea World (USA) podávají psychoaktivní drogy a antidepresiva
některým svým mořským zvířatům. Od chvíle, kdy dokument „Blackfish“ odhalil pravdu o držení vysoce
aktivních a sociálních zvířat, jako jsou kosatky, v zajetí, zaznamenal SeaWorld značný pokles
návštěvnosti. Společnost rozpoznává, že na smutných zvířatech není nic veselého.
FAKT: Bylo zjištěno, že život v zajetí vede u některých zvířat k neurózám a depresi.

MÝTUS 5: „Zoo se starají“
Zoo se nejvíce starají o jednu věc: o zisk. Zoo existují primárně, aby vystavovaly zvířata a vydělávaly na
nich peníze. V tomto mají zoo mnohem více společného se zvířecími cirkusy či mořskými parky než
s azyly a přirozenými habitaty.

Pokud mají zoo na srdci nejlepší zájmy zvířat, držely by je vůbec v zajetí? A pokud my jako jednotlivci
máme na srdci nejlepší zájmy zvířat, budeme nadále platit za to, abychom je viděli za mřížemi a
skleněnými zdmi?
Máme možnost prokázat svůj respekt ke zvířatům tím, že je necháme žít přirozeným životem, než
abychom přispívali instituci, která je množí pro život v zajetí.
MARKÉTA MACHOVÁ & ZUZANA LÖFFLEROVÁ 5.C
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NEJLEPŠÍ
ZELENINOVÉ
A OVOCNÉ
SMOOTHIES NA LÉTO
Blíží se léto, parno a každý
by přece ocenil něco na
ochlazení. A když je to
zdravé - tak jen lépe. Proto
jsem si pro vás připravila
těchno pár následujícíh
receptů na smoothie.
Smoothie je mixovaný nápoj
s hlavní složkou tvořenou
syrovým ovocem, nebo
zeleninou a s dalšími
možnými složkami jako
jsou voda, led, mléčné
produkty a sladidly.
K výrobě lze použít jeden či více druhů ovoce, je také možné připravit čistě zeleninový nápoj,
nebo zkombinovat ovoce se zeleninou. Rovněž lze přidat mléko, či jogurt a připravit smoothie
na způsob milkshake. Lze jej také přisladit cukrem, nebo zchladit kostkami ledu.
Smoothie na lepší trávení + utlumování
účinků alkoholu

Smoothie dobré proti žaludečním křečím
a pro zlepšení krevního oběhu

Budeme potřebovat:
• hrušku nashi
• hrušku (normální)
• 60 gramů borůvek
• půlku citronu

Budeme potřebovat:
• hrušku
• jablko
• ½ limetky
• kousek zázvoru
• pár smítek tymiánu

Sexuality (smoothie z fruitisima)
Budeme potřebovat:
• 1/3 žlutého melounu
• pomeranč
• 2 hrušky
• 125 gramů jahod

Smoothie napomáhající funkci ledvin
Budeme potřebovat:
• ¾ žlutého melounu
• 30 gramů borůvek
• 125 gramů jahod
• citron
11

Smoothie s kajenským pepřem

Smoothie s proteinem

Budeme potřebovat:

•
•
•
•
•

Budeme potřebovat:

30 gramů špenátu

•
•
•
•

bazalku
½ manga
banán

jablko
½ manga
30 gramů borůvek

kajenský pepř

Smoothie proti lámání vlasů a pro hezčí pleť

Všechna smoothies můžete ředit vodou, ledem
nebo mlékem. Ingredience v jednotlivých
smoothies můžete všelijak kombinovat, hlavně ať
vám chutná!
MARIE ZBOŘILOVÁ 5.C

Budeme potřebovat:

•
•
•
•
•

protein

banán
avokádo
limetku
50 gramů špenátu
20 gramů konopných semínek
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