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Jak přežít Holečkovu 

V první řadě vás vítám na ZŠ Holečkova a řeknu vám studentům základní pravidla, která 

doporučuji dodržovat: 

- Učte se na test před hodinou, učitelům to je jedno a potom si budete učivo o mnoho více 

pamatovat a doma si to jen přečtete. 

- U skříněk nikdy nikoho nikam nepouštějte, pokud ano, vymstí se vám to. 

- Někdy zkuste štěstí a hlaste se na správnou odpověď. I když nevíte. Učitel si může říct, že se 

hlásíte. A když to budete dělat dlouho, může vám za aktivitu zlepšit známku na vysvědčení. 

Nesmí vás ovšem vyvolat. To je jediný problém, pokud nevíte. 

- Nechte se nechat přezkoušet hned, jak to bude možné. Potom toho učiva je moc a dostanete 

špatnou známku. 

-Říkejte učitelům to, co chtějí slyšet. 

- Nenadávejte učitelům, ale v hlavě si o nich myslete svoje. 

- Nenadávejte vulgárně, protože potom to na vás požalují  žalovníčci a máte problém. 

- Zdravte paní učitelky, mám vlastní zkušenost, že když nepozdravíte, pošlou vás zpátky a musíte 

je pozdravit. 

- Můžete si dělat co chcete, přestaňte v okamžiku, kdy učitel vstoupí do třídy 

- Pokud chodíte na první stupeň, dělejte domácí úkoly v družině, ale nepozorovaně.  

- S učiteli se nehádejte, odkývejte to, a pokud chcete tak například řekněte kamarádům, co jste si 

v ten okamžik doopravdy mysleli. 

Doufám, že jste se pobavili a něco si z toho odnesli, a ještě jedna věc: MUSÍTE BÝT HODNÍ NA 

KUCHAŘKY, PROTOŽE SVAČINA NESTAČÍ.  A JÍDLO JIM CHVALTE, I KDYŽ JÍDLO V ŠKOLNÍ 

JÍDELNĚ JE… NO JE DOBRÉ, ALE NIKOMU NEMŮŽE CHUTNAT VŠECHNO. 

 

 

 

 

Starokladrubský kůň 

České plemeno a zároveň i český chovatelský unikát, jehož začátek chovu sahá až na 

začátek novověku. Zároveň je to jediné plemeno vyšlechtěné k tažení kočárů na panském dvoře. 

Své jméno dostal podle Hřebčína v Kladrubech nad Labem. Obecně se dělí na dva typy podle 
barvy: vraníka a bělouše. V roce 1579 založil Rudolf II. Na místě dnešní obce Kladruby nad 

Labem hřebčín, který je v dnešní době nejstarším a stále fungujícím hřebčínem na světě. 

Starokladrubský kůň se řadí k těžším teplokrevníkům. Je vysoký, silný a impozantní svým 

vzhledem. Vyznačuje se pozdním dospíváním a může se dožít až 30 let. Povahou bývá laskavý a 

ochotný. V roce 1995 byl tento kůň vyhlášen za kulturní památku. Za sedmileté války hřebčín 

vyhořel. Koně byli včas evakuováni, ale bylo zničeno mnoho dokumentů o šlechtění a chovu. 

Císařovna Marie Terezie hřebčín zrušila, Josef II. ho ale později znovu obnovil. Po vzniku 

samostatného Československa se chov potýkal s mnoha problémy, protože koně byli mnohými 

vnímáni jako symbol habsburské monarchie.

Zvířata 
Štěpán 

Zoubek 

Návod 
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Země původu – Česko 

Využití – Tažný nebo kočárový kůň 

Průměrný věk - 28–30 let 

Hmotnost – Okolo 700Kg 

Výška (uvedená v kohoutku) - 165–

175 cm 

Tělesný rámec – Obdélník 

 

 

 

 

 

 

Kočičí záhada 
Byl normální den, kdy každé dítě muselo do své vybrané školy, a učit se tam různé 

předměty. Bylo 20. prosince, což znamenalo, že už zbývaly jen 2 dny do vánočních 

prázdnin. Byl konec školního dne, a když někteří žáci procházeli kolem ředitelovy 

kanceláře, uslyšeli slabé mňoukání. ,,Mňau, mňau.“. Žáci si toho nevšímali, ale pomysleli 

si, že je to podezřelé. Proč by ředitel měl v kanceláři kotě? Na druhý den byl další 

normální den, a také den, kdy se měla vyřešit „kočičí záhada“. Na konci dne zase 

zvědavci procházeli kolem ředitelny, a v tu chvíli byl zrovna ředitel před svou kanceláří a 

v náručí měl kotě. A přitom zvířata do školy nesmí! Na další den vyhlásil ředitel 

ředitelské volno, ale škola měla být otevřena, učitelé odhlásili veškeré hodiny. Najednou 

přijel ke škole veliký nákladní vůz a na něm bylo velkým písmem napsané: „Kočičí útulek 
Olomouc-Neředín“ tak si pomysleli: „Co to má znamenat?“ Vůz zaparkoval u zadní části 

školy a otevřel zadní dveře od nákladního vozu. Hlavní dveře od školy byly otevřené, 

také všechny ostatní dveře byly otevřené. Najednou z toho nákladního vozu vyskočilo 

kolem 5000 koťat a šla přímo na školu a rozmístila se po celé škole. V každé třídě bylo 

alespoň 15 koťat. A poté se zakončilo tím, že na konci školního dne vyhlásil ředitel 

školním rozhlasem, že si každý žák může vzít alespoň jedno kotě domů. Dalším dnem 

bylo sídliště kolem školy přemnožené koťaty a každá druhá domácnost měla minimálně 

1 kotě. A mnoho žáků pak chodilo do této školy, a tak 

základní škola musela přistavět další část.

   Šesti-spřežení starokladrubského koně          

Stádo starokladrubský bílých klisen 

Příběh 

Viktorie 

Kryštofíková 

google.com 

Vojtěch 

Knaus 
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Rozhovor s p. učitelem Jiřím Johnem   
 

Zlobí vás některé děti na škole?  
Ano  

Baví vás učit?  

Učím teprve necelé dva měsíce, není tedy 
snadné to hodnotit. Nicméně doposud mě povolání 
učitele naplňuje, řekl bych tedy, že i baví, přestože 
jsou chvíle, kdy to není procházka růžovou 
zahradou.  
Kdo nebo co vás přineslo k učitelské profesi?  

Určitě v tom roli hrála moje maminka, která je 
také učitelka – tedy zdědil jsem určitě nějaké vlohy. 
Tím, co mě však přivedlo k nápadu být učitelem, 
byla moje schopnost vysvětlovat spolužákům 
probírané učivo, které jim mnohdy od učitele přišlo 
nepochopitelné. Samozřejmě mě to i baví, když 
mohu lidem pomoci, něco jim vysvětlit. To jsou asi 
ty nejdůležitější důvody.  
Jaký jste byl žákem?  

Nebýval jsem ten nejhodnější, také jsem měl 
chvíle, kdy jsem vyrušoval, či se choval nevhodně. 
Avšak choval jsem k učitelům respekt, k čemuž 
přispěla i skutečnost, že mě jeden vychovával. Co se 
týče prospěchu, tam bych řekl, že jsem neměl 
problémy.  
Kolik jste dostal pětek jako žák?  

Pětek do žákovské bylo mnoho, i já jsem se někdy zapomněl naučit na test, či mě 
vyučující vyvolal ke zkoušení, když jsem nebyl připraven. Nutno dodat, že se však 
jednalo o střední školu. Na základní škole jsem těch pětek měl spíše poskromnu. Na 
vysvědčení jsem však pětku nikdy nedostal.  
Proč jste si vybral zrovna tuto školu?  

Možná se zdá, že učitel fyziky a matematiky si může vybírat, avšak konkrétně v 
Olomouci jsem byl nakonec velice rád, že o mě nějaká škola projevila zájem a já 
neváhal a té příležitosti jsem se chytil. Úspěšně jsem prošel výběrovým řízením a teď 
jsem zde.  
Co se vám zde na žácích líbí?  

Někteří žáci umí být velice zvídaví, a to já osobně velmi oceňuji. Tady jsem na 
takové žáky také narazil, a to mě těší.  
Baví vás tato práce?  

Práce učitele není pro každého a pro její vykonávání (o to víc pro úspěšné 
vykonávání) je důležité, aby vás to bavilo. Tedy ano baví.  

 
Proč jste si vybral zrovna Matematiku, Fyziku a Informatiku?  

Matematika mi od malička šla a bavila. Líbilo se mi na ní především to, že si 
člověk věci může odvodit a nemusí se jen bezmyšlenkovitě učit poučky, je tedy 
předmětem, kde pochopení nějakého tématu často vede i k jeho osvojení si.   

Rozhovor 
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Ve fyzice to platí de facto stejně, navíc úzce souvisí s matematikou. Fyzika je navíc 
věda, kde se zabýváte otázkou, proč jsou věci takové, jaké jsou, a nikoliv pouhé 
konstatování, že jsou takové, jaké jsou.  
Co děláte ve volném čase?  

Pokud tedy dáme učitelské povolání úplně stranou, tak si rád odpočinu u stolního 
tenisu, kterému se věnuji. Dalším mým koníčkem a řekl bych až vášní, je karambol. Je to 

v podstatě kulečník, avšak bez děr. Ten již pár let hraji také závodně. Rád vypnu také u 

hraní počítačových her, avšak na ty už teď nezbývá tolik času.   

 

 

Nejlepší České Minecraftové servery 
Nejlepší český server je: Qplay 

- Je to největší PVP server, nachází se tam 1V1 BedWars, SkyWars 

atd, nevýhoda je ta, že chtějí, abyste si koupili VIP (VIP má 

větší výhodu než normální hráč)  

- Vsázejí na svoje minihry 

(více na https://qplay.cz/) 

 
Druhý nejlepší server je: Survival Games 

- Je to první největší server na Československém 

Minecraftu, najdete tam Murder Mistery (Palermo town), 

Micro Battle, Bedwars, Build Battle... Jsou tam VIP, ale 

nejsou potřebné. 

- Vsázejí na klasiku 

(více na https://survival-games.cz/) 

 
Třetí nejlepší server je: Trenend 

- Je to třetí největší Minecraftový server na Českolovensku, Jetam 

tam survival Realms (Survival Anarchy, Survival Oasis atd) 

Housing(Parcely),  Parkour, osobně můj nejoblíbenější server a doporučuji 
(hlavně parcely). 

- Vsázejí na svoje hry. 

(více na https://trenend.eu) 

Ze světa Minecraftu 
Matěj Ámos 

Hromek 

Tobias 

Heneman 

04 

https://trenend.eu/


 

 

 

 
Projekt: Vytuň si školu 

Zadáním bylo vytvořit projekt, kterým žáci 
zvelebí vnitřní či vnější prostory školy. Do 
projektu Vytuň si školu se zapojili žáci 7.A 
Markéta Paroulková, Sabina Vítková, Jakub 
Havelka, David Šíma pod vedením paní 
učitelky Jany Krejčové. Hodnotila se 
originalita. Řešitelé projektů pracovali 
v týmech a vyzkoušeli si, co obnáší vytvoření 
projektové žádosti včetně rozpočtu, a jak následně probíhá výběrové řízení. Do 
finálového klání, které se konalo v zasedacím sále Zastupitelstva města Olomouce, přišel 
tým naší školy se svým projektem na vybudování Doupěte (výukového a relaxačního 
koutku venku) a založení květnaté louky. Projekt porotu zaujal a naši žáci se umístili na 
druhém místě a obdrželi od Magistrátu města na realizaci svého záměru částku 20 000, 
- Kč. Všichni se tedy můžeme těšit na jaro, až začneme Doupě využívat! Vítězům 
gratulujeme a děkujeme!  
Odkaz na rozhovor s našimi vítězi na stránkách školy.  
 
 

Vtipy 

„Paní učitelko, proč se mým zubům říká mléčné?“ „Protože piješ 

hodně mléka.“ Hurvínek se rozzáří a odtuší: „Takže taťulda má pivní 

zuby.“   

„Proboha, upadly mi nohy!“ „Ále, to nic vážného nebude, zajděte si k 

doktorovi.“     

V obchodě se zvířaty se ptá pán: „Pane, je to dobrý hlídací pes?“ „Ano. V noci ho stačí jen 

probudit a hned se rozštěká.“ 

Je Halloween. Všechny děti chodí koledovat převlečené za různé příšerky a bubáky, jen 

Pepíček jde ve svém obvyklém denním úboru. Když zazvoní u jednoho domu, otevře 

dveře starší paní v zástěře a říká: „Tady pět bonbonů pro hrůzostrašného 

Frankensteina, pět pro ohnivě rudou dýni, jé, tobě to dnes sluší, ty s tím bílým 
prostěradlem –tedy bubáku, tady máš svoji výplatu! A ty, chlapče... jsi převlečený za 

koho?“ „No, já se nemusím za nic převlékat, já mám s sebou svoji žákovskou knížku!“ 

odpoví strašidelným hlasem Pepíček. 

Kdysi dávno, když byl Chuck Norris malý, protáhl adventní kalendář na 365 dní, protože 

mu připadal krátký, a vyházel z něj sladkosti, protože si připadal široký. Tak vznikl 

první běžný kalendář.  

Víš, jak se kouzelník utírá na záchodě? Normálně – trikem 

Když jsem byl malý bál jsem se tmy, Teď, když vidím učet za 

elektřinu, bojím se světla. 

Pro zasmání 
Matěj Á. Hromek, 

zsholeckova.cz 

Tobias Heneman, 

alik.cz 

topvip.cz 

Události a Novinky 
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Memy 

 

Pro zasmání 

V.Knaus, K.Křeháček, 

M.Á.Hromek 

imgflip.com 
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Nudíte se doma? Mám pro vás pár věcí, čím se zabavíte!  
A není to: ukliď celý dům, a tak        

 

Zaprvé: oblepte co nejvíce věcí ve vašem domě lepící páskou  

Pokud se to vaším rodičům nebude zamlouvat, řekněte, že ochraňujete povrch věcí. 

Zadruhé: celý den používejte hlášky filmové postavy/postav 

Vašim kamarádům to 100 % bude lézt na nervy...  

Kamarád: přestaň už používat hlášky z Harryho Pottera.  Vy: To se dozví můj otec!! (viz 

– Draco Malfoy) 

Za třetí: Neustále si říkejte boss        

Na online hodinách se z vás zblázní :D 

Za čtvrté: podívejte se za jednu dobu asi 50x na jeden stejný film 

Jestli jste to už někdo udělal v minulosti, tak teď to zkuste 200x! 

Za páté: Založte si vlastní víru  

Vyznávejte, co chcete, rituály si vymyslete, jaké chcete, ale hlavně nepodpalujte barák... 

Za šesté: Vykoupejte se v oblečení  

Alespoň si ho vyperete...  

Za sedmé: Ozdobte nějakou svou pokojovou rostlinu a řekněte, že jsou druhé Vánoce, 

ale Ježíšek se zdržel, a navíc vy jste ten svátek vymysleli, takže ostatní budou nosit 

dárky vám. =) 

Za osmé: Povykládejte si s něčím živým, co není člověk (rostlina, mazlíček, nějaký hmyz 

atd...), a svěřte mu svoje trápení, radosti a starosti = prostě buďte nejlepší přátelé. 

Za deváté: Napište paní učitelce/panu učiteli češtiny zprávu s nespočtem pravopisných 

chyb 

Pobavíte se vy i on/ona (pokud má rád/a černý humor). 

Za desáté: Naučte se chodit po hlavě a nepřizabít se u toho 

(VELMI OBTIŽNÉ) 

 

| Tento článek byl napsán ještě, když byly online hodiny (březen 2021) | 

Neda  

Roguljič 

Co dělat, když je NUDA ? 
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ZDRAVÍ OBČANA 
Každý člověk v České republice, v Evropě, no prostě na celém světě dbá na svém zdraví. 

Každý člověk si za své zdraví bere zodpovědnost. Nezáleží moc na tom jestli je to 

chřipka, spalničky, angína nebo ten zákeřný Covid-19. Mnoho expertů tvrdí, že ochránit 

lze pouze vakcínou. Při pandemiích, a nemusí to nutně být Covid-19 ale například 
Španělská chřipka vymírají miliony lidí na celém světě. Při Španělské chřipce nebyly 

žádné prostředky ke zvládání pandemie, záleželo to na lidech. Tehdy neexistovali žádné 

kvalitní pomůcky jako máme dnes (respirátory, roušky, dezinfekce). Tímto článkem 

bych vám chtěl ukázat, jak může člověk ochránit své zdraví, některé rady platí pro 

Covid-19, jiné naopak platí například pro chřipku. 

Očkování 

Jak jsem již dříve zmiňoval, jsou na celém světe experti, kteří tvrdí že očkování je jediná 

cesta jak zabránit šíření nemocí. V České republice bylo mnoho onemocnění, všechna 

jsme skoro vymýtili díky očkování. Zmiňuji některá doporučení nebo fakta o očkování: 

 

▪ Pokud ještě například tvá babička, maminka, teta nebo dědeček či tatínek 

nedostali vakcínu proti například chřipce, motivuj je a například se nabídni, že se 

staneš vzorem pro rodinu a sám se budeš například proti chřipce očkovat, 

ochráníš se a mohou se ochránit i tvoji příbuzní 

▪ Doporuč své babičce ať se do stávající kampaně proti Covidu-19 přihlásí a očkuje 

se, je mnoho dostupných vakcín a široký výběr (například Ptfizer, Moderna, 
AstraZaneca a přidávají se další), pokud přijmou, můžeš být rád, že se se svojí 

babičkou nebo dědečkem uvidíš a nemusíš se bát, že by skončila v nemocnici 

nebo horší záležitost 

▪ Běžte se naočkovat i vy, už můžete 

Základní hygiena 

Možná si to neuvědomuješ, ale ty využíváš osobní základní hygienu den co den: myješ si 

ruce. V této těžké době dodržuješ další základní hygienu: roušky, respirátory, 

dezinfekce, rozestupy, zákaz shromažďování 

Zde je desatero základní osobní hygieny: 

DESATERO OSOBNÍ HYGIENY NEJEN V COVIDOVÉ DOBĚ 
Mytí rukou, používání dezinfekce Rozestupy, zákaz shromažďování 
Omezení cestování veřejnou dopravou Omezení cestování do jiných států, kde je 

nemoc vysoce rozšířená 
Kvalitní ochrana dýchacích cest Omezení vstupu do provozoven (služby, 

obchody) 
Více vycházení do přírody Dobrovolná izolace (10, 14 a více dní) 
Omezení kontaktů s přáteli a osobami 
kteří nežijí s tebou v domácnosti 

OČKOVÁNÍ: Zmíněno v předchozím 
odstavci 

 

Zdraví 
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Děkuji, že jste si přečetli článek a chovejte se zodpovědně, za vaše zdraví jste 

zodpovědní pouze vy! 

Zde je menší významový slovníček některých zmíněných slov: 

Vakcína Lék, tekutý přípravek k zabránění vstupu 
nemoci do těla 

Expert Člověk, který je profesionálně zaměřený 
na svůj obor 

Respirátor Kvalitný ochranný prostředek dýchacích 
cest, pevná obličejová maska 

 

 

 

Vánoce 

Je kouzelný rok kde se chová mír a láska. Typy: 

Proč musíme zpívat koledy? Koledy jsou a byly jednou z 
nejrozšířenějších vánočních kratochvil. 

Proč Ježíšek existuje? Aby mohl nosit všem lidem dárky a také 

i radost. 

A proč ježíšek nosí všem dárky? Aby mohl dětem 

dělat radost (a rozhodně i rodičům). 

Ale komu se narodil Ježíšek? Marii a Josefovi. 

A kde se narodil Ježíšek? V Betlémě. 

Proč potřebujeme vánoční stromeček? Protože potom Ježíšek nemá kam dát 

dárky. 

Proč sněží na Vánoce? Protože v zimě vždy sněží (někdy občas napadne). 

Maxmilián 

Plánička 

Adéla 

Frömlová 

mediaguru.cz 

Kultura 
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                                                   Pes domácí  
Pes domácí je jeden z nejdomestikovanějších šelem. Provázející člověka minimálně 14 

tisíc let. Obecně se předpokládá, že se jedná o zdomácněného, umělým výběrem 

změněného vlka obecného. Celosvětová populace psů je odhadována na 500 milionů, 

přičemž toulavých a opuštěných psů je minimálně 370 miliónů, jedna z neziskových 

organizací odhaduje počet toulavých psů na světě 600 miliónů psů. Úloha psa v lidské 

společnosti byla vždy rozmanitá, člověku je pomocníkem při lovu nebo při přehánění 
stád, zaujímá funkci strážce majetku, svého majitele a dalších domácích zvířat, používá 

se k přepravě nákladů, jako tažný nebo saňový pes, může být cvičen pro použití v 

ozbrojených složkách či k asistenci handicapovaný osobám. Zvláště v západní kultuře je 

nezastupitelná jeho funkce jako společníka člověka. Ve východní a jihovýchodní Asii a 

tradičně i v Evropě sloužil pes i jako potravinové zvíře, například k psímu masu. Dnes už 

je to zakázané. Pes je také důležitým laboratorním zvířetem. V zemích třetího světa žijí v 

okolí domorodých vesnic psi obecně nazývaní páriové jen ve volném vztahu s lidmi. Pes 

dingo je zdivočelý domestikovaný pes, avšak v současné době je možné najít i jejich 

chovatele, kteří je chovají a označují jako obyčejné psy. Obecně za to ale bývají spíše 

kritizování. Zdivočelí a toulaví psi jsou hygienickým problémem mnoha velkých měst, v 

přírodě je zdivočelý pes považovaný za škodnou, která ohrožuje divoká zvířata a 
dobytek. Tito psi jsou též rezervoárem vztekliny a v 99 % případů vztekliny u člověka 

nákaza pochází právě od toulavých psů. V Česku jsou chovány přibližně 1 až 2 miliony 

psů. To je na obyvatele nejvíce v Evropě. Chov psů je na celostátní úrovni upravován 

zákonem na ochranu zvířat proti týrání, veterinárním a mysliveckým zákonem. Místní 

vyhlášky pak upravují konkrétní podmínky týkající se držení psů, jejich pohybu na 

veřejných prostranstvích a poplatků ze psů. Celostátní evidence psů neexistuje, 

evidován je pouze počet lovecky upotřebitelných psů podle mysliveckého zákona – 30 

624 kusů k 31. 12. 2006 a dále plemenné knihy evidují počty zapsaných štěňat s 

průkazem původu. Během dlouhého soužití psa a člověka bylo vyšlechtěno nespočet 

plemen rozdílné velikosti, proporcí, délky a struktury srsti i povahy. V současnosti 

Mezinárodní kynologická federace uznává 343 plemen, a mnoho dalších uznáno není. 

Kynologie a chov psů jsou v Česku zaštítěny Českomoravskou kynologickou unií, která 

zastupuje Česko v Mezinárodní kynologické federaci FCI, a minoritně též 

Českomoravskou kynologickou federací, která spadá pod United Kennel Clubs 

International.   

 

Původ psa 

Nejbližší příbuzný domácího psa je vlk obecný – od psa se liší v nanejvýš 0,2 % sekvence 
mtDNA. Od vlka se ale pes liší morfologicky – psi mají kratší a širší čenich, celkově širší 

lebku, více dopředu postavené oči, méně robustní zuby a menší a plošší bubínkové 

výdutě (bullae tympanicae) na lebce. Některé pro psa charakteristické morfologické 

znaky včetně povrchové struktury mozku jsou vlastní též šakalům a kojotům a tato 

podobnost vedla k teoriím o původu psa z těchto šelem nebo o polyfyletickém původu 

psa, což je teorie, která říká, že předkem psa jsou kříženci psovitých šelem. Žádné 

genetické testy ale nepotvrzují spřízněnost psa s šakalem, v úvahu připadá jen 

přikřížení vlčka etiopského nebo dhoula, pro tuto teorii však nejsou žádné přímé 

důkazy. První analýzy mtDNA ukázaly, že předkové psích plemen se od vlka oddělily asi 

Zvířata 
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před 135 000 lety, jiné výzkumy toto datují do doby před 76–121 000 lety. Možná se tak 

stalo ve Východní Asii, kde výzkumy odhalily velkou různorodost genů místních psů, což 

by ukazovalo na centrum domestikace, jiná analýza polymorfismu mtDNA provedená v 
roce 2009 tuto teorii nepotvrdila, výsledky tohoto výzkumu ukazují podobnou diversitu 

i u psů žijících v okolí Afrických vesnic i v Portoriku. Další studie publikovaná ve 

stejném roce, která analyzovala již celý mitochondriální genom a nejen vybrané úseky, 

znovu prokázala největší diversitu v Asii a označila jako centrum domestikace psa 

Jihovýchodní Asii na jih od řeky Jang-c’-ťiang, přičemž počet předků je odhadován na 

nejméně 51 vlčic, které žily před 5400-16 300 lety. Tedy v době, kdy v dané oblasti lidé 

začali pěstovat rýži.  

Teorii o jihoasijském původu psa potvrzují i analýzy chromozomu Y, u kterého byla také 

nalezena největší diversita právě u psů v Jihovýchodní Asii. Podle těchto výzkumů 

pochází pes z 13–24 vlků-zakladatelů. Další přikřižování vlka jinde na světě se v 

genetické výbavě současného psa příliš neprojevilo, i když k němu určitě docházelo, 
jediné významnější důkazy místního křížení psa s vlkem byly nalezeny ve Skandinávii 

(regionální haploskupina ve Středozemí a na Blízkém východě a v Japonsku, kde někteří 

psi původních japonských plemen nesou mtDNA již vyhynulého vlka japonského. 

Studium genů původních amerických plemen nepotvrdilo teorii nezávislé domestikace 

vlka i v Novém světě, mexický naháč je příbuzný ostatním psům, a ne severoamerickým 

vlkům. Studium genů původních amerických plemen nepotvrdilo teorii nezávislé 

domestikace vlka i v Novém světě, mexický naháč je příbuzný ostatním psům, a ne 

severoamerickým vlkům. Kosterní nálezy jsou s výsledky studií DNA poněkud v 

rozporu: nejstarší nalezená kostra přisuzovaná psovi je stará 33 000 let a pochází z 

ruského pohoří Altaj, lebka psa z jeskyně Goyet je stará 31 700 let, lebky psovitých 

šelem nalezené v Předmostí u Přerova s mamutí kostí v tlamě jsou z mladého paleolitu, 

asi 28-22 tisíc let staré, v Chauvetově jeskyni byly nalezeny stopy dítěte doprovázeného 
velkým psem/vlkem. Neboť tyto kostry postrádají některé znaky charakteristické pro 

moderního domácího psa, v některých případech není jasné jedná-li se skutečně o psa, 

nebo jen o ochočeného vlka. Výjimku tvoří lebka psa z jeskyně Goyet, která se od vlčích 

lebek liší tvarem a délkou čenichu a zubů a skutečně se podobá spíše psovi. Nesoulad 

mezi archeologickými nálezy a analýzou mtDNA současných psů se pokouší vysvětlit 

studie publikovaná v roce 2008, která zkoumala mtDNA 11 neolitických psů nalezených 

v Evropě. Analýza nalezla haplotyp, který se u současných psů vůbec 

nevyskytuje, a velké zastoupení haplotypu , který je u současných 

evropských psů přítomen jen u 5 % populace. 

 

Máš zájem pomoct nemocným a opuštěným 

psům, a nechceš nic platit? 

Tak navštiv webovou stránku https://www.clickandfeed.cz/ a 

naplň misku nemocnému nebo opuštěnému psovi! Můžeš klidně 

každý den! A to zcela ZDARMA! 

Jak to funguje?  

Na stránce jsou reklamy, které platí webové stránce za poskytnutí reklamy. Za peníze, 

které získají nakoupí krmivo pro psi i kočky do Českých útulků.  

Tak neváhej a navštiv na tuto stránku!  

https://www.clickandfeed.cz/   

Beáta 

Neoralová 

Dobročinná akce 
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Vyrábění z ruliček od toaletního papíru 
Adventní kalendář 

Potřebné věci    

24 ruliček od toaletního papíru 

Červený a zelený krepový papír 

Stužky 

Nůžky 

Tyčinkové lepidlo 

Výroba: 

Nastříhejte krepový papír na čtverečky. 

12 ruliček obalte zeleně a 12 červeně. Lepidlo 

naneste jen na okraj papíru. Jeden okraj ruličky 

zahněte dovnitř a tím utvoříte hezký okraj na 

druhý okraj pak jen uvážete stužku.  

Na připravenou ruličku nalepte štítky jednotlivých dnů 

do ruliček pak už stačí jen vložit sladkosti a máte hotovo  

 

 

Ohňostroje 
Ohňostroje jsou sice super, ale nemůžeme myslet jenom na sebe.  Jsou tady i naši 

mazlíčci a ostatní zvířata. Co jim na tom vadí, vždyť je to super? Ptáte se, tak já vám to 

řeknu. Při výbuchu petard se divoká ale i domácí zvířata dávají na panický útěk, ten 

však v noci může dopadnout velmi špatně. Při novoročním ohňostroji v roku 2013 

dopadlo přímo mezi diváky několik zakrvácených labutí které vyděšené ohňostrojem 

narazily do drátů tramvajového veden, staly se tak jedním z mnoha důkazů, že 

ohňostroje zvířata ruší a hlavně děsí.  
 5 důvodů proč říct ohňostrojů “NE,,  

1.  Zvířata mají mnohem citlivější sluch než my lidi – hluk z ohňostrojů proto 

vnímají mnohem silnější a překračuje práh bolesti. Zvířata proto můžou 
ohluchnout navždy. 

2. Výbuchy ohňostrojů v blízkosti zvířat, jim mohou ublížit a někdy to nemusí ani 

přežít.  

3. Ptáci opouštějí svá hnízda a mnohdy nejsou schopni se k nim vrátit. Po 

ohňostrojích se objevuje zvýšený počet osiřelých mláďat a divokých zvířat. 

4. Vodní ptáci a ryby se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky, které zůstávají na 

rybnících. 

5. Ohňostroje produkují světlo, hluk, jedovaté látky a odpad, který zůstává v 

životním prostředí. 

A proto vás prosím zvažte jestli tento rok budete myslet jen na 

sebe a nebo řeknete ohňostrojům prostě NE.  

Michaela 

Masopustová 

letscreatecz.wordpre

ss.com 
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Pyrotechnika = Nebezpečí  

Viktorie 

Kryštofíková 



 

 

 

 

Josef Váňa 

  

Je český dostihový žokej a trenér. Podařilo se mu 8 
krát vyhrát ve VELKÉ PARDUBICKÉ jako jezdec i jako 
trenér. Je to významná postava Českého dostihového 
sportu.   
  
  
ŽIVOT JOSEFA VÁNI:  
Josef Váňa se narodil 20.10.1952 ve Slopném. Je dvakrát 
ženatý. Z prvního manželství má syna Jiřího. Jeho druhá žena 
Pavla Váňová je mu velkou oporou v tréninku koní. Mají 
spolu 2 syny Martina a Josefa. Jeho mladší syn Josef se vydal 
po stopách táty, je úspěšným dostihovým jezdcem, který teď působí jako 
první úspěšný překážkový jezdec koní svého otce.  
Cesta Josef Váni nebyla přímá a jednoduchá. Nejdříve pracoval jako chovatel a 
ošetřovatel koní v Tlumačově. Poté pracoval jako pomocný dělník na stavbě televizního 
vysílače na Pradědu, strojník lyžařského vleku, poté vedoucím lyžařského vleku také na 
Pradědu. V 18 letech se vrátil ke koním. Jezdil u nás a také v Německu. V roce 1994 se 
stal trenérem dostihových koní a majitelem firmy Jovan která sídlila v Bohuslavi u 
Karlových Varů. Sportovní trofeje nezískal jenom v dostizích. V mezinárodním závodu 
horské služby, byl členem vítězné hlídky HS Pradědu v Krkonoších v roce 1978 a ve 
Vysokých Tatrách 1978 zvítězil v obřím slalomu. Také ve Vysokých Tatrách v roce 1978, 
startoval v Jizerské padesátce (v roce 1978 měl čas 4.01:38 hod) a 
v Jizerské sedmdesátce. Jeho jezdecká kariéra začala už v dětství. V té době jezdil 
na všem, na čem se jezdit dalo – na koních, kozách, kravách a dokonce i na 
prasatech. Svůj úplně první 
dostih jel v roce 1979 na klisně 
Kalině. S ní získal úplně první 
vítězství. Na start Velké 
Pardubické se poprvé postavil 
v roce 1985 s Paranonem byl na 
druhém místě. Svého prvního 
vítězství se dočkal v roce 1987 
v sedle legendárního Železníka.  
  
Železník  
  
 S ním zvítězil ještě třikrát, v roce 1988, 1989. Páté vítězství si připsal 
v sedle Vronského v roce 1997 a šesté, sedmé a osmé v sedle Tiumena v letech 
2009,2010,2011. Z koní na kterých jezdil od roku 1989 je 
kromě Železníka, Vronského a Cipíska potřeba říct i populárního Válečníka, 
Retrivera a Kedona. Trenérským úspěchům Josef Váni je 11 vítězství ve 
Velké Pardubické. Po jednom vítězství 
získali Cipísek, Vronsky, Chalco, Decent, Follow, No Time To Lose a Theophilos. 
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Dvojnásobným vítězem se stala bílá královna Sixteen a trojnásobným 
vítězem je Tiumen. Z dalších koní trénovaných manželi Váňovými si připomeňme jména 
jako 
St Roger, Barrow, Emil, Mastmen, Zambezi, Paracchini, Nobel, Lutin Des Bordes, Budape
st, Mazhiliz, Alpha Two, Zarif, Rabbit Well, Fafintadenient, Angkor Wat a král 
kvalifikací Ange Guardian. Pěti úspěchy v derby 
stojí Pederoso, Redy For Life, Roches Cross, Touch Of Genius a Timekeeper.  
  
Josef Váňa je pověstný svým nezdolným životním optimismem, se kterým čelí i mnohým 
zraněním, jimž se při svém povolání nemůže vyhnout. Říká, že v těle nemá ani 
jednu kost kterou neměl zlomenou. Nejvážnější zranění utrpěl na dostizích 
v německém Iffezhaimu u Baden-Badenu 5. června 1994. Při dostihu na jedné 
překážce spadl z koně Verona a kůň 
jednoho z dalších jezdců dopadl 
hřbetem na něj. Váňa utrpěl těžký 
otřes mozku, mnohočetné zlomeniny 
žeber a pánve, zlomeninu hrudníku, 
levá plíce byla z části utržená. Dne 
13. srpna 1994, dva měsíce později 
po úrazu se opět postavil na start. 
Naposledy se Josef Váňa v roli žokeje 
pardubickému publiku představil 
v záři 2016 
v sedle Rabbit Hawk Wing.   

  
  

  
  

 

 

 

 

Beáta 

Neoralová 
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Jan Amos Komenský, aneb učitel národů 

Jan Amos Komenský 
(28.03.1592 - 15.11.1670) 
 
Narodil se 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. 
Významný český spisovatel, humanista, filozof, teolog a zakladatel 

moderní pedagogiky. Poslední biskup Jednoty bratrské a politický 
mluvčí české protikatolické emigrace. 
Studoval na německých protestantských univerzitách (Herborn, 
Heidelberg), později učil v Přerově a byl duchovním správcem ve 
Fulneku. 
Po bitvě na Bílé hoře (1620) se musel skrývat, r.1628 opustil vlast 
a usadil se v polském středisku Jednoty bratrské v Lešně. Podnikl 
několik cest do Anglie, Švédska a Uher, kde uplatňoval své pokrokové pedagogické 

názory (proto je nazýván učitelem národů). V Lešně setrval do požáru v r.1656, při 
kterém mu shořely materiály k velkému slovníku českého jazyka. Poslední léta trávil v 

Amsterodamu, pohřben je v Naardenu. 
Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského vědění tzv. pansofie (= 
vševěda), neboť byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může převychovat celé lidstvo, 

vést k tzv. všenápravě věcí lidských i k trvalému míru založeném na vzájemném 
porozumění. Tyto myšlenky chtěl zahrnout do svého encyklopedického díla Plán 

vševědy, které zůstalo nedokončeno. 
Psal filosoficko-náboženská díla (Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky 
Jednoty bratrské), pansofická díla (Všeobecná pravda o nápravě věcí lidských), 
pedagogická díla (Svět v obrazech – Orbis pictus, Škola hrou – Schola ludus) a díla, která 
měla podpořit rozvoj českého jazyka (O poezii české). 
Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, jeho ostatky leží v Naardenu. 
Byl známý až tak, že se dostal dvoustovkovou bankovku. 
 

DÍLO: 
 
Dílo Komenského je psáno česky a latinsky. Nejznámější z pedagogických spisů jsou: 
Informatorium školy mateřské, Velká didaktika, Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená. 
Kritiku současné společnosti najdeme v díle Labyrint světa a ráj srdce. Důležité jsou i 

spisy náboženské (Kšaft umírající matky jednoty bratrské – odkaz českému národu s 
vidinou dobré budoucnosti) a spisy vševědné 

Matěj Ámos 

Hromek 
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TAJENKA: Proces, který se odehrává na podzim 

Křížovka 

LEGENDA:  

1. Nejvíce vzdálená planeta Sluneční soustavy   
2. Obojživelník, který zůstává po celý život larvou (říká se mu vodní dráček. Ve volné 

přírodě žije v Mexiku) 
3. Matka prince Williama a Harryho   
4. Slitina mědi a cínu   
5. Největší evropský ostrov   
6. Svátek, který slavíme 2. února   
7. Název pohádky princ a …   
8. Pták, který se živí nektarem z květů   
9. Náš český slavík, který se narodil 14. července 1939 v Plzni        
10. Jehličnan, který v zimě opadává                        
11. Část rostliny sloužící k rozmnožování   
12. Největší ostrov světa   
13. Jiný název pro kočovníky   
14. Prvek, který se v chemii označuje písmenem N   
15. Která osoba je vyobrazena na naší bankovce v hodnotě 500Kč   
16. Která mořská ryba žije v symbióze se sasankou   
17. Obor, který se zabývá tvorbou map   
18. Základní proces probíhající v zelených rostlinách   
19. Proces, při kterém vznikl vesmír  

Lenka 

Látalová 

-------- ---------- 


