
 

 

����������	
�
��
 

 

 

 

��������������������������		

��������������

		����������

������������������������������������������������������

������		������������������������������������  ����������������

������

������!!��������������������������  		��������

����������������������������""������������������������

������������������""����������		������������������##����
 

��������������������
$$����������������%%��		����

��������

%%������

����&&����������������������

������������

����''��		��������

%%����

!!������((��������������

%%����������		����))��**����������

++����������%%��		��,,��

��

--��������		����$$��..����

��������

����

��		��$$��		������������

//��!!		����00��������������

11��������		����22��������

��������

--����

����''��		��������

��

��

��



����

����

��������������������
� �������������������� � �����
�������� �� ��  !" #�!��$%�&���������'�������
(	�����������	)�	������� *��$�������+	�&��� ��
�������$���)��#�,�	��������%�
&�� ������ ��� �(� �� �� ��� ��	�)�� ��� -����  (����#� ,��(��� ��� �)� ��� � *%�� ��
���(����������.�  (������ �&��� ����� '�����+����-���������/0#/1#�2 ��$-$�
�������������������������&�&�� ��	���$'�����
��(� �������3�� �����������4#2 #��
�
/#�5 ����������� )��������������	����
'', �� �&����(� (�� ����	�67�
''" �	�� 7�
''2 ������ (�������67�
''8 ��������97��
�
1#����������3�����(-�����
��������	�
�����	��������	��������	����������
��� ����������������	����
�
4#�''����'������3���)67�
''�����������)�%�������� �: ��)'���&���: ��)'���������������!	��)97�
�
� �����	�� �!�����
�"��#��$��������

%$�"�&�
�' 
#�������( �) ��

�
�



 

��

 

�

������

�
������ ��	
���������������� �������� ����������	��
����	���� ������� �

��������������������
������
	��� !
"#�$��#��$�	��!������������"��������
�����	������$��% �
����������	�

������ &���#��� !� ���
"	�� �	��
��� ���'��� �� ���� �����(�� )!���$*�#��
)
"	�+,-.��������$�#��� ��+,/.����!����*�#��0�
��+12.��

)���� �	��
�3� ������� ����
*� ������������ ���4� �� �����
� !���!��
���!���� � ������5������
�
���$�	3�)
"	��
��0$3'�!�	��*��
��6��$7����#��
����
��������
����	��
�!!��*
���#�$��������(��5�$����
�����������8�����
��9"��$��
�� �3$��
� 8��� 	���� ��7��� ����
*� ��	6� :��7"#�� 8�����
�� 9"��$�� �� �
�
�
�������� ���*
�
�� ��� #�$� �� !
"#� �!���� �3$���������� �
��3;�� ����3<��$�
9"��$����$����$��3���	��"
�!����� �$�����"���������!���

�

�����
 �����&���#��� ��
���6� ����	� ������=��"	�����#�$�������	��
���$"����#��
�����
�"(� 
� �������7�6"#� >����4��	?�� ���!�� ������ �'� �$� ��	�� 122-� �� !�	��
��$�	�	��
��'��3��������
��������$�0��3�8���	��������@
�3�83�����@7�
�
�3�� ���
�������A����

��	������������3����������������7���B������#�������!�
�('*���3*��'
�7���C����7�������������
��D��
����
������
E�����0�
���)
"	��� �% �
�

�

�

�

�

���������

���	���
�����	�
�������������������
������������������ ����������
����������������
����������

�� �������!��
�����"����
���#��
������!������$�%���������&���
�����'�"����
������("����
�

�����)���

0�
��6���@��
�	����F����



 

������������������������

P�vod 

P�edch�dci dnešních bizon� se do Ameriky dostali z Asie p�echodem p�es pevninský 
most v míst� nyn�jšího Beringova pr�livu. Bizon americký se vyvinul z bizona 
široko�elého (Bison latifrons), který byl mnohem mohutn�jší a který vyhynul p�ed 6 000 
lety. 

Rozm�ry 

Výška: samci: 170-190cm 
  samice: 125-150cm 

Délka:  samci: 370cm 
    samice:250-310cm 
Hmotnost: samci: 900-1 500kg 

     samice: 500-750kg 

Popis 

T�lo je pokryto krátkou hn�dou srstí, jež v p�ední �ásti trupu p�echází v delší chlupy, 
které mají na hlav� tmavou barvu. Poslední kr�ní a první hrudní obratle mají velmi 
dlouhé trnové výb�žky, jež tak spole�n� s mohutným svalstvem vytvá�ejí 
charakteristický hrb. Vzdálenost mezi rohy je tém�� 50 cm. Bizoni mají 32 zub� – 24 
stoli�ek a 8 �ezák�. 50 cm dlouhá ohá�ka slouží k odhán�ní hmyzu.  Bizon lesní je 

oproti prérijnímu celkov� v�tší. Širší paznehty 
zabra�ují bo�ení v m�kké lesní p�d�. Srst je tmavší, 
hustší a delší. Rohy dosahují až dvojnásobné délky. 
Zrak je slabý, bizoni rozeznávají pouze pohyb. 
Naproti tomu mají výborný �ich – dokážou v�t�it až 
na vzdálenost dvou kilometr�, ucítí trávu pod 
t�iceticentimetrovou pokrývkou sn�hu. A�koli 
vypadají t�žkopádn�, v cvalu dosahují rychlosti 50 
km/hod. Tímto tempem jsou schopni b�žet p�l 
hodiny i déle. Dožívají se 15 až 20 let. 

Rozší�ení 

Prérijní bizon se p�vodn� vyskytoval na Velkých pláních od kanadské Alberty až po 
Mexsiko, ale žil i daleko na východ od �eky Mississippi. Do poloviny 19. století však 
všichni bizoni vyskytující se východn� od Mississippi vyhynuli. Mén� po�etní lesní 
bizoni obývali lesnaté horské oblasti na západ� severní Ameriky. 

Potrava 

Bizoni jsou p�ežvýkavci. Spásají traviny, zejména tzv. bizoní trávu (Buchloë actyloides). 
Lesní bizoni se navíc živí výhonky d�evin, žaludy a bobulemi. 

Rozmnožování 
 
�íje probíhá od kv�tna do zá�í, kdy spolu bizoní býci urputn� zápasí. Po devítim�sí�ní 
b�ezosti rodí  samice jedno mlád�, které kojí asi rok. Telata z�stávají u matky až do 
dosažení dosp�losti, tj. do stá�í t�í až p�ti let. 

 
(http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/445285-bizon-americky) 
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Francie 
 

Hranice sou�asné Francie zhruba souhlasí  s t�mi z dob starov�ké Galie, obývané keltským 
kmenem Gal�. Galie byla porobena v 1. stol. p�.n.l. �ímany a Galové �áste�n� p�evzali 
latinský jazyk i kulturu. Galské východní hranice byly ve 4. stol. 
obsazeny germánskými kmeny, p�evážn� Franky, kte�í dali zemi její 
dnešní jméno.Existence Francie jako samostatného státu se tradi�n� 
datuje od rozd�lení Franské �íše roku 843. Z východní Franské �íše se 
stala Svatá �íše �ímská, západní �ást dala vzniknout dnešní Francii. 
Potomci Karla Velikého vládli Francii až do roku 987,kdy byl korunován králem Hugo Kapet.     
     

                   Karel Veliký 
 
 
 
 

Michaela Bogdová 7. A



 
 

Stroje a technika 
 

Za�ínáme další velkou kapitolu a to kapitolu stroje a technika. Existuje mnoho zna�ek, 
ale asi nejznám�jší je zna�ka CAT, tedy Caterpillar.   
 
Dampr   

Dampry jsou takové v�tší verze nákla�áku. Jejich nejv�tší výhodou jsou velká kola, 
díky kterým m�žou tihle cvalíci pracovat v jakémkoli terénu, a� už jde o lom, d�l nebo 
rozkopané staveništ�. Vzhledem k tomu, že nejv�tší dosahují výšky až sedm metr� a jejich  
pohotovostní hmotnost dosahuje šesti set tun, lepší pomocníky p�i p�evážení materiálu z místa 
na místo nenajdete. 
 
Technická data: 
Výkon: 524 kW (713 k) 
Max. rychlost: 67,4 km/hod. 
Užite�né zatížení: 54,4 t  
Objem korby (SAE 2:1): 35,6 m3 
Provozní hmotnost: 100,7 t 
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V tomto �ísle jsme si pro vás p�ipravili rozhovor s naší paní sekretá�kou Bohuslavou 
�upovou. Mnozí z nás ani neví, že na této škole pracuje. Ale v��te, že je dobrou duší této 
školy a že by bez ní zdaleka nic nefungovalo tak lehce� Takže, copak se dozvíme nového� 

 
1) Jak dlouho pracujete na této škole ? 

 
Ve škole pracuji od  19. 3. 1979, takže p�íští rok oslavím t�icítku. Jako perli�ku uvádím, že ve 
stejném roce nastoupil na naši školu do 1. t�ídy pan �editel.  
 
 

2) Co se na této škole zm�nilo? 
 
Zejména �editelé – za dobu mého p�sobení se jich vyst�ídalo 5. A taky si pamatuji dobu, kdy 
na tuto školu chodilo 1000 žák� a t�ídy byly A až E. Zna�n� se zm�nil u�itelský sbor, 
z p�vodního obsazení je na škole už jenom paní Pekarská. Škola se velice zm�nila i co se tý�e 
vybavení. V za�átcích jsem m�la v kancelá�i el. s�íta�ku Ascota a ru�ní kalkula�ku Nisa, na 
které se násobilo pomocí kli�ky.  Dnes pracuji na jednom z nejvýkonn�jších po�íta�� ve škole 
a protože jsem  velký po�íta�ový nadšenec, ráda bych se n�kdy podívala na výuku v nových 
u�ebnách s interaktivní tabulí.  
 
 

3) Máte více práce než kdysi ? 
 
Na tuto otázku asi není jednozna�ná odpov�� a souvisí i s p�edchozí otázkou. Než jsem d�ív  
založila 8 kopírák� a napsala jeden seznam t�ídy, tak dnes za tu 
dobu vytisknu seznamy celé školy. D�ív jsem školní  
�asopis p�episovala, bylo to �asov� náro�né, ale zajímavé.  
Dnes �asopis pouze tisknu a ráda si ho p�e�tu. Ale p�ibylo 
tabulek, p�ehled�,  statistických výkaz�, legislativních 
zm�n apod. Celkov� bych �ekla, že práce  p�ibylo, ale 
díky nové technice  m� víc  baví. Ráda se seznamuji 
s novými programy, baví m� rozmanité možnosti využití.  Jako 
vedlejší produkt evidence a malou zajímavost  vám mohu 
�íct, že nej�ast�jší jméno na škole je Jan a Michaela a 
nejvíce d�tí  je narozeno v dubnu.  
 

4) Jste babi�kou ? 
 
Ano, mám dv� školou povinná vnou�ata.  
 
 
 
 
D�kujeme za vaše odpov�di� 
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 Protože se naše tipovací sout�ž neujala, jelikož jste nám neposílali své návrhy, kdo si 
myslíte, že se na fotografii z d�tství skrývá, pozm�	ujeme od tohoto �ísla pravidla. Již se 
nebude jednat o sout�ž, sami pro sebe si vždy m�žete tipnout, o kterého zam�stnance školy se 
podle vás jedná. Správnou odpov�� se dozvíte vždy v dalším �ísle. Minule jste možná poznali 
v té malé hezké dívence paní u�itelku Yvonne Lovászovou. V tomto �ísle to budete mít 
trochu t�žší.  
 

Takže, kdopak je ta hol�i�ka na fotce z první t�ídy? 
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Na za�átku prosince se m�žete t�šit na mikulášskou nadílku. (P�íjemné 
p�erušení hodiny pro hodné žáky:-D, ale b�da, b�da zlobivc�m) 
 
�����������������  !� �!�������� "����#�����
Na váno�ní besídce m�žete zhlédnout rozmanitá vystoupení našich žák�. P�ij�te 
si s námi zazpívat váno�ní koledy, zatancovat a v�bec užít p�edváno�ní �as. 
 
��������$�%&�%��� '! �!����� '! �!����� '! �!����� '! �!������� (!)��*� "!)��#����!�
Jako každý rok bude na naší škole Váno�ní jarmark, kde si m�žete zakoupit 
n�jaké p�kné ozdoby nebo Váno�ní cukroví  nebo netradi�ní dárky. M�žete si 
také sami vyrobit váno�ní dekoraci. Tak neváhejte a vezm�te sebou sourozence 
a p�ij�te s námi strávit p�edváno�ní �as. 
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Moderní Karcoolka aneb návšt�va v New Yorku 
(novodobá pohádka�) 

 
 Jednou m� máma vzala na konkurz herectví. Prob�hlo to celkem rychle. Ani jsem 
nev�d�la, že za m�síc se ze m� stane hv�zda. Asi týden potom, co konkurz skon�il, mi p�išel 
doporu�ený dopis. Já ho nedo�kav� rozbalila a �etla:  

Sle�no Karcoolko,  
tímto dopisem vám oznamujeme, že jste byla jako jediná p�ijata do filmu High school 

musical 3 a budete hrát se Zacem Efronem. Nastupujete 21. 12. 2008. Moc se na vás t�šíme. 
Modelingová agentura hraní s. r. o.  
 Složila jsem dopis a šla se kouknout do kalendá�e. 21. 12. 2008 bylo už za týden. 
Týden ub�hl. Koupila jsem si nové oble�ení, nalí�ila se a vyšla z domu. Zavolala jsem si taxi 
a odjela do agentury. Zaklepala jsem na dve�e a ty se otev�ely. „Poj� dál, Karcoolko,“ �ekl 
neznámý hlas. Vstoupila jsem dovnit� a tam stál dvacetiletý mladík. „Jsi naše nejlepší 
modelka,“ �ekl, „a proto pojedeš do New Yorku. Letadlo ti letí za dv� hodiny. B�ž se rychle 
sbalit.“ 
 Tak jsem si zabalila, hlavn� šminky a oble�ení. Rychle jsem jela na letišt�. Letenku 
jsem m�la p�ipravenou a letadlo na m� už �ekalo. Let�la jsem soukromým tryská�em 
s mladíkem, kterého jsem znala z modelingu. Když jsme dolet�li, jeli jsme na motorce do 
firmy. A tam na m� už �ekaly nádherné šaty. Hned druhý den jsem m�la p�ehlídku a byla 
jsem hv�zdou ve�era. Kluci m� jen obletovali. Pak jsem šla do hotelu, pot�ebovala jsem se 
vyspat. A hned ráno jsem si v New Yorku vyšla na nákupy. Koupila jsem si r�zné had�íky, 
šperky a také šminky. Další den m� zase �ekala p�ehlídka. No a pak už byla �as se vrátit 
dom�, do �eské republiky, kde zase pracuji v modelingové agentu�e. To je celý m�j p�íb�h, 
jak jsem se stala slavnou. 

Adéla Jursová a Daniela Šev�íková 4. A 



 
 

Za�ali jsme chodit do oddílu skaut� mezi vodáky. Náš oddíl se jmenuje Žabi�ky a 
jsme tam skoro samé holky. Jezdíme na vodu, kde se u�íme pádlovat a o všem, co se týká 
vody. Podnikáme r�zné dobrodružné výpravy a výlety. Skauti nejsou jenom vodní, ale i 
„suchozemci“. Ti se liší tím, že podnikají výpravy  na hory. Jestli m�žeme poradit, p�ihlaste 
se k nám. Je to super využitý volný �as.  
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A už je to tady zase, druhý díl našich Školovin kon�í, ale nebojte se, že vás necháme 
na holi�kách, další �íslo vyjde ješt� p�ed váno�ními prázdninami. I tentokrát se m�žete t�šit 
na zpov�� n�koho z pracovník� školy, také na spoustu k�ížovek a her. Pokra�ovat bude i 
rubrika Stroje a technika a dozvíte se také n�co ze sv�ta. A ani v následujícím díle 
nezapomeneme  na módu a další tradi�ní rubriky. A protože se s dalším �íslem p�iblíží 
Vánoce, bude v dalším díle �asopisu také n�co o Vánocích, váno�ních zvycích a zví�atech a 
v�bec celý díl bude ve váno�ním stylu. Také by jsme cht�li pod�kovat d�tem z 1. stupn�, 
které nám p�isp�ly svou prací, která bude publikována i v následujícím díle �asopisu. Tímto 
druhý díl �asopisu opravdu kon�í a vám nezbývá nic jiného, než �ekat a t�šit se na další díl, 
tentokrát váno�ní. Nezapome	te nám také psát své odpov�di na sout�ž a své p�ísp�vky a 
komentá�e, které m�žete nosit paní u�itelce Šindelá�ové nebo komukoliv z redakce našeho 
�asopisu nebo na dob�e známou adresu www.zsukrajinska.skoloviny.blog.cz .  

 
M�jte se moc hezky, ahoj... 
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