
Domácí mazlíček je jediné stvoření, které vás miluje víc než sebe. 

4/2011 



 2 

 

4/2011 
 

Domácí mazlíček je jediné stvoření, které vás miluje víc než sebe. 

Ve 4. čísle našeho časopisu Vám přiblížíme svět zvířat. Těch, které určitě znáte, i těch, o kterých jste do-

sud neslyšeli. Také se dozvíte, jak jsou na tom se svými domácími mazlíčky děti u nás ve škole. Nebude 

chybět ani spousta zábavy. 

Čínský horoskop 

Blíže Vám představíme, podle jakého horoskopu se řídí v Číně. 

Aktuality 

Výsledky vědomostních soutěží, Historie Děčína, Korfbal, Den mazlíčků ve školním klubu. 

Minianketa 

Jaké máte rádi zvíře a proč?  

Chovatelé zvířat v naší škole 

Žáci školy Vám představí své domácí mazlíčky. 

Kočka, nebo pes? 

Výhody i  nevýhody těchto dvou zvířat. 

Děčínský útulek 

Reportáž z exkurze do Děčínského útulku. 

Maluj a vyhraj! 

Výtvarná soutěž pro všechny. 

Přehled nejčastějších jmen zvířat 

Alíci, Rexíci, Micinky… 

Zvířata známá i neznámá 

Zvířata z celého světa. 

Když byl Buddha podle legendy osvícen pod fíkovým stromem, pozval všechna zvířata na hostinu, aby s ním sdílela jeho 
radost. Pozvání však přijalo pouze 12 zvířat a ti byli odměnění tím, že se stala součástí čínského zvěrokruhu. Každému 

zvířeti byl vyhrazen rok jeho vlády.    

Krysa   1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 

Buvol   1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 

Tygr   1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 

Zajíc   1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 

Drak   1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 

Had   1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 

Kůň   1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 

Koza   1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 

Opice  1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 

Kohout  1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 

Pes  1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 

Vepř  1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019   
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Krysy jsou srdečné a pilné, dokážou se vypořádat s nezdary. Dále jsou milujícími rodiči a mají rády smlouvání a hromadění peněz. 
Buvol je trpělivý, bere vážně svou trpělivost a totéž čeká i od ostatních. Mají nadprůměrnou schopnost tvrdě pracovat. 

Tygr – Velmi nedisciplinovaný, ale přiměřeně odvážný a troufalý. Těžko se přemáhá a podřizuje druhým. Rád napadá lidi. 
Zajíc je většinou opatrný, rozumný a zdrženlivý. Miluje klidný život, svou rodinu a soukromý život. Symbolizuje půvab a laskavost. 

Drak je často silné, zdravé, energií plné, ovšem i sobecké povahy. Nenávidí pokrytectví. Rozhodně není diplomatický typ. 
Had, i přes špatnou pověst ve světě, v Asii ceněn pro moudrost a ostrovtip. Muži tohoto znamení jsou citliví a plni humoru, ženy 

hezké a krásou si razí cestu životem. 
Kůň, s dobrým vkusem miluje přehlídky a společnost. Díky mnohostrannosti snadno zdolává překážky života. 

Koza se ráda předvádí a je umělecky nadaná. Potrpí si na elegantní vystupování. Nestálá a pesimistická.  
Opice je veselé, hbité a bystré povahy. Družná, tudíž se bez problémů snáší se všemi zvířaty. Prohnanost je jasný důvod, proč 

vše jen hraje. 
Kohout neradi slyší upřímnost. Náladovost u nich znamená dobrosrdečnost, ale i brutální agrese. Vždy říkají, co si myslí tak, jak 

jim to přijde na jazyk. 
Pes je pracovitý a uzavřený, aby se mohl soustředit na své výkony. K neznámým lidem je velice nedůvěřivý. 

Vepř se snaží dělat vše správně.  Důvěřivý, někdy až naivní, protože každý není stejný kavalír, jako je on. Své přátele nezradí.  

Na naší škole není třída, která by měla zábavu raději než 9.A. O tom jste se sami mohli přesvědčit 1. dubna – NA APRÍLA! 

Ráno se celá naše třída sešla u skříněk a před prvním zvoněním se každý navlékl do pyžama. Počkali jsme si na zvonění a 

s úsměvy jsme se vydali do hodiny matematiky. 

„Dobrý den, já se omlouvám, já jsem zaspal!“ozývalo se prvních deset minut z učebny. Někdo přišel v noční košili, někdo 

v pyžamu, někdo v županu, někdo s sebou dokonce přinesl  i svého plyšového kamaráda. Paní učitelka nevěřila vlastním 

očím. A nejen ona. Každého učitele, žáka, dokonce i paní uklízečky jsme během dne zajisté pobavili! 

Jakub Schön a David Strnad 

Za 9.A Tereza Urbánková 

Dne 28. dubna se v městské knihovně uskutečnil hudebně literární koncert k  oslavě 75. výročí naší školy. Koncert zahájil 

malý sboreček pod vedením p. uč. Špačkové, následovali neúspěšnější recitátoři naší školy a velký sbor Violet Harmony pod 

vedením p. uč. Zemanové doprovázený p. uč. Novákem. Atmosféra byla báječná, myslíme, že se všichni skvěle bavili. Celý 

sál byl plný radosti. Rodiče byli jistě pyšní na své nadané děti, které všechny ohromily svým vystoupením. Perličkou celého 

koncertu byl duet Viktora Nováka a Terezy Urbánkové - Láska na sto let. Všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem. 
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Na naší škole se každoročně právě 22. dubna také koná Den Země, kdy třídy na druhém stupni vyráží na exkurze do různých 

míst v Děčíně i mimo něj. A kam jsme se tedy letos vydali?  

6. ročník navštívil technické služby a skládku Orlík 

7. ročník se šel podívat do zoologické zahrady 

8. ročník poznal průběh čištění vody v čističce odpadních vod 

Průběh byl následovný: Celým areálem nás doprovázel pracovník této čističky. Naší první zastávkou byla česlovna, ve které 

se pomocí česlí,  připomínající eskalátor , z vody odstraňují nejhrubší nečistoty.  Ty se následovně dopraví do jednoho 

z kontejnerů. Další částí prohlídky byl lapák písku a dále dvě  linky odstraňující kal za pomoci biologických a  chemických 

látek. Konečný proces čištění probíhal v odtokovém  odběhu, kde čirá, ale ne poživatelná voda odtéká do řeky Labe. Špína a 

kal odstraněný z odpadní vody se odváží a ekologicky zpracovává. V kotelně se pro změnu v kotlích spaluje bioplyn, díky 

kterému se ohřívá voda a vzniká energie. Na závěr nás průvodce zavedl do místnosti, kde je řízena  celá čistička počítačem. 

Celková exkurze mnohé zaujala i přes silně odpuzující zápach. Po příjezdu zpět do Děčína  na nás čekalo vyplnění pracovního 

listu o ČOV. Teď už se zbývá jen těšit na to, jaká exkurze bude  příští rok. 

Den Země je celosvětový svátek, který se koná 22. dubna. Původním významem byla oslava přicházejícího jara. Nyní se 

však tento den dá považovat za ekologický svátek, jehož cílem je upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí. 

Verča Andršová, Dáda Kosková 

I tento rok jsme navštívili další zajímavé místo – letos to bylo Masarykovo zdymadlo na Střekově. V prostorech zdymadel jsme 
shlédli krátký dokument o stavbě zdymadla na Labi, který byl ještě černobílý. Poté jsme se vydali do velínu jezu, abychom 
zjistili,  co je potřeba pro chod zdymadla. Měli jsme možnost vidět i rybí přechod na jezu, ale bohužel jsme žádné ryby nevidě-
li.Poté jsme se přemístili  do vodní elektrárny, která byla vzdálená pouze pár kroků. Konečně jsme skutečně viděli to, co se 
v hodinách chemie učíme – princip vodní elektrárny. Jako zajímavost jsme dozvěděli, že roční výroba je 80-100 mil. kWh (což 
pokryje spotřebu města jako je Kadaň – 18 700 občanů). 

Tereza Slavíková, Kristýna Kokošková 
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6. ročník úspěšné soutěže s názvem Historie Děčína proběhl dne  28. 4.  na děčínském zámku.  
Naše školní redakce se vás pokusí podrobně provést celou akcí.  

    Soutěž Historie Děčína prověřuje obecné znalosti o městě, ve kterém zúčastnění žijí. Probíhá v několika kolech a odměnou 

za vyplnění všech pracovních listů je sraz na děčínském zámku. Letos se zúčastnilo 8 škol a každá vyslala své šampiony, aby 

se v rozhodujícím kole pobili o pamětní talíře a mnoho skvělých cen. Tuto soutěž jako pokaždé organizoval Mgr. Stejskal a Ing. 

Andrlík. Jejich neotřelé nápady zajistily soutěžícím zábavné dopoledne. 

   Šampioni již byli usazeni ke stolům a nezbývalo  než soutěž náležitě uvést. (Vyslechli jsme  úvod  Mgr. Stejskala a Mgr. Skály.) 

1. Úkol  - Pořadatelé vytvořili počítačový program, jenž imitoval velmi známou soutěž Riskuj –  (Krajina, Historie, Mixík, 

Osobnost, Doprava) Tato disciplína byla nadměrně zajímavá a poučná. 

2. Úkol – Poznej a hlasuj – Žákům byla rozdána hlasovací zařízení a následně promítány staré obrázky se třemi možnosti. 

Tato kategorie byla velmi náročná, ale našim soutěžícím se vedlo opravdu na výbornou. 

3. Úkol – Sněžník – Stopky se nemilosrdně blíží k nule a zúčastnění mají velmi zajímavý úkol, totiž postavit co největší horu 

Sněžník. K dispozici měli lepenky, čtvrtky, špejle, kartony. Tento úkol byl náročný na zručnost, ale nejlepší výsledek 2,66 

m byl úctyhodný. 

4. Úkol – Rozostřovačky -  Tato disciplína byla pro žáky nejzábavnější. Obrázky významných osobností, budov atd. byly 

počítačově upraveny téměř k nepoznání. K našemu udivení s nimi soutěžící neměli sebemenší problém. 

5. Úkol – Matematický zeměpis s Děčínem -  V téhle disciplíně se bavila i naše porota. Žáci dostali pracovní listy a mapy. 

Úkolem bylo nalézt nadmořské výšky 11  vrcholů v regionu Děčína a následně spočítat průměrnou nadmořskou výšku 

regionu. Problémem soutěžících byla přesnost a chyby v dělení. 

6. Úkol – Prezentace - Pořadatelé vybrali téma a žáci zhotovili mnoho nádherných prezentací. Tuto disciplínu si žáci užili 

nejméně, neboť tréma při přednesu doprovodu k prezentaci jim velmi ztěžovala práci, ale i tak se jistě velmi bavili. 

Bodové vyhlášení bylo po každém kole, ovšem součet za tu chviličku nikdo nestihl. Tento detail nijak neubral na napětí vyhlašovací chvíle. 

Tereza Deusová,Helena Smolová 
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Korfbal je sport, který vznikl kolem roku 1902 v Holandsku. Postupně se rozšířil po celém světě a i zde v Děčíně má své za-

stoupení. Dne 5.5. sem zavítali prvoligoví hráči z Holandska, aby seznámili čtvrtý a pátý ročník naší školy s touto aktivitou. 

Školní redakce si samozřejmě nemohla nechat ujít příležitost nahlédnout do průběhu akce a následně vás o něm informovat. 

 Jako na běžném tréninku se i zde začínalo rozcvičkou – tedy přihrávkami za běhu a následně střelbou na koš. Nechyběla 

také hra za odměnu, do které se všichni zapojili. Po rozcvičení Holanďané vysvětlili pravidla hry a mohlo se začít. Všichni se 

vystřídali a bylo vidět, že některé tato hra velmi zaujala. 

Pokud chcete znát více informací o korfbalu, navštivte stránku www.tkcdecin.cz 

Po akci jsme položili hráčům  z Holandska  otázky: 

Kdy tento sport vznikl? 
Tento sport vznikl roku 1902. 

Proč jste si vybrali zrovna tento sport? 
Dříve jsem hrál tenis, ale moc mi to nešlo. Inspiroval jsem se mojí sestrou a začal jsem hrát korfbal jako ona, korfbal už 
jsem neopustil. 
 
Jak často máte tréninky a jak jsou náročné? 
Trénuji 2krát týdně, tréninky začínají  základním cvičením a ke konci hrajeme. 
 
Jak často máte zápasy? 
Každý týden máme jeden zápas. 
 
Jaký byl váš největší úspěch? 
Loni jsme vyhráli a jsme v první lize. 
 
Máte do budoucna nějaké sny nebo plány? 
Aby s námi korfbal v Děčíně spolupracoval i nadále. 

Kosková, Andršová, Tesařová, Bartůňková, Hrušková  

http://www.TKCdecin.cz
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Jelikož téma tohoto časopisu jsou zvířata, nemůže tu o nich chybět ani anketa. Zeptali jsme se dětí z prvního i druhého 
stupně. Mezi dotazovanými nesměli samozřejmě chybět ani učitelé.  

Otázkou bylo, jaké je jejich nejoblíbenější zvíře, a proč zrovna ono je tím favoritem? 

Žáci 1. stupně odpovídali takto 

Anežka Znamínková: Pes. Nevím proč zrovna on. 

Marek Manojlín: Hranostaj, líbí se mi jeho kůže. 

Leon Carda: Pes, protože ho máme doma. 

Alexandr Kalač: Lev, líbí se mi a mám ho jako znamení. 

Zdeněk Trojan: Kanec, má hezkou srst. 

 
Žáci 2. stupně 

Radim Jakubec: Klokan, líbí se mi jeho styl života a mají ho ve znaku pražští  Bohemians. 
Adéla Tichá: Kotě, protože je malé a roztomilé. 

Jana Volavková: Volavka, je to můj dvojník. 
Tomáš Suchý: Pes, protože ho mám doma. 
Bára Kalmová: Papoušek, je totiž roztomilý. 

 
Učitelé 
p. u. Tomsa: Na koukání žralok, je krásný a dokonalý, jako nejlepší přítel pes a na jídlo chrochta. 
p. u. Havlíčková: Pes, věrný přítel člověka. 

 
Bonus! 

p. školník: Gepard, je to rychlé a krásné zvíře. Mám rád šelmy. 

Verča Andršová 

Psi, na rozdíl od koček, nejsou nějak zvlášť čistotní. Právě 

naopak,  celkem neradi se myjí. O jejich srst pečuje spíše 

pán než samotný pes. Na rozdíl od koček s nimi musí maji-

tel chodit ven na procházky. Psi jsou velice společenští tvo-

rové, kteří svého pána chápou jako autoritu a vůdce smeč-

ky. Tato zvířata jsou velice učenlivá. Jsou také užiteční, 

využívají je policisté, záchranáři a mohou se “starat“ o po-

stižené lidi. Pro většinu lidí mají význam společníka, přítele, 

odreagování a určitý přísun zábavy. Některé rodiny berou 

svého psa jako vlastní dítě.  Kočky jsou velice čistotné. Projevuje se to tím, že vykonáva-

jí svou potřebu pouze na určitém místě, které jim majitel 

určí. Dále se to projevuje tím, že se pravidelně čistí svým 

jazykem. Nevýhoda je to, že nejsou společenské a svého 

pána berou spíše jako zásobovače  potravy. Někteří majitelé 

si pořizují právě kočky do většího domu, aby jim pochytaly 

myši.  

Viktor Novák, Tereza Bartůňková 
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Chovatelé naší školy se představují.. 

Plemeno: Jorkšírský teriér 
Pohlaví: Pes 
Barva: černá s bílým bříškem 
Věk: 15 měsíců 
Majitelka: Tereza Slavíková 
Jmenuji se Charlie, jsem malý, zlobivý, ale 
hrozně rád se mazlím. Rád se chodím 
projít a hrát si s ostatními psy. Moje ne-
joblíbenější jídlo je asi jablko. 

Plemeno: Špic 
Pohlaví: Fena 
Barva: Bílá s karamelovými fleky 
Věk: 7 let 
Ahoj, jmenuji se Betinka a mým páníčkem je 
Markéta. Je ke mně ochotná, chodí se mnou 
na procházky, hrajeme si spolu a stará se o 
mne jak nejlépe umí. Mám jí moc ráda. 
 

 
Plemeno: kříženec pudla 
Věk: 11 let 
Váha: 16 kg 
Majitelka: Eliška Kolocová 5.A 
Můj pes se jmenuje Baky. Umí povely sed-
ni,lehni a pac, ale neumí aport. Rád se koupe, 
běhá a hraje si. Dobře vychází s kočkami. 

 
 

      
Jméno: Bobísek 

Druh zvířete: pes 

Váha: 5 kg 

Majitel: Kateřina Řeháková, 5.A 

Mé jméno je Andy. Celý život jsem strávil 
v těle černého jezevčíka. Kvůli mé vysoké 
agresivitě mě zbavili mého klenotu, tedy 
nechali vykastrovat, ale i tak si na mě 
dejte pozor. Mou potravou se stane 
cokoli, co mi majitelé dají. Nenávist kladu 
na všechny neznámé lidi i zvířata. Vážím 
něco přes 6 kilogramů.  A jsem rád, když 
mne drbe můj majitel David Strnad.   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsem pejsek Ben, budou mi tři. K jídlu 

miluji chrupky od kuřátek a granulky 

dobré kvality, nejlépe Pedigree. Nejspíš i 

díky nim nyní vážím 3,5 kilogramů. Jednu 

věc však nemám rád, a tou je běh jaké-

hokoliv člověka v mé blízkosti. Vždy se 

jim to snažím vysvětlit, ale nejspíše mé 

řeči nerozumí.  
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Plemeno: Evropská kočka 
Pohlaví: kocour 
Ouško byl moc fajn, vždy mě rozesmál 
a hrál si se mnou, když jsem se nudi-
la. Bohužel už tu mezi námi není a 
mně je to moc líto. Měla jsem tě ráda.  

 
 

 

Jméno: Plíšek 

Druh zvířete: kocour 

Váha: 3 kg 

Majitel: Viktorie Samková 

Ahoj, já jsem Verdi. Jsem kocour a byd-

lím u jedné strašně hodné rodiny—u 

Skálových. Mám mourovaté chlupy po 

celém těle, jenom na hlavě mám bílé. 

Teď v březnu mi byly 4 roky, jsem už 

velký kluk. Nejraději z rodiny mám svo-

ji paničku Elišku. Ostatní mám také 

rád, ale ne tolik. Rád se mazlím a také 

rád papám. Mám mírnou nadváhu, ale 

mně to nevadí, kočky na mě stejně letí. 

Jsem prostě krasavec. 

 
Jméno: Pepíček 
Druh:  Andulka 
Barva:  Modro- žluto- zelená 
Věk: 3 roky 
Moje andulka je ukřičená, někdy i klid-

ná. Nejraději jí proso a mrkev, 
které dává i svému kamarádovi 
v zrcadle. Ráda si hraje s umělou andul-

kou - jejím druhým kamarádem a 
někdy napodobuje ostatní ptáky 
venku. 
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Jméno: Bobulka 
Druh zvířete: zakrslý králík 
Věk: 9 měsíců 
Majitel: Kristýna Kokošková 
 Narodila jsem se v ludvíkovické králí-
kárně, ale u mé nové rodiny mi nic ne-
chybí. Ráda se nechávám hladit a česat. 
Jsem trochu rošťák – překousávám 
kabely v bytě. Když je teplo, panička mě 
vezme a jdeme spolu na čerstvou trávu. 
 
 
 

 
Jméno: Joey - Piškot 
Druh zvířete: činčila 
Věk: 2 roky 
Majitel: Veronika Andršová 
 Přes den je velmi klidný, ale v noci řádí 
jako drak. Na jídlo je vybíravý, má rád 
vybrané druhy ovoce, zeleniny a zrní. 
Jeho srst je hebká, ale protikladem je, 
že pořád pouští chlupy. 
 
 

Jméno: Jessi 

Druh zvířete: morče 

Váha: 1kg 

Majitel: Anna Kroupová, 5.A 

 
Plemeno: Džungarský křeček 
Pohlaví: holka 
Barva: šedivá 
Sasanka byla mým nejlepším přítelem 
doma, okusovala šprycle a běhala 
v kolotůčku. Vchod do boudičky používa-
la jako skluzavku. Měla jsem tě ráda. 
 
 

Jméno: Ferda 

Druh zvířete: králík  

Váha: 3 kg 

Majitel: Adéla Kroupová, 5.A 

 

Pusinka a Čumáček Předotovi 

Tak to jsme my, křečíci. Jsme úplně 

normální, sice trochu tlusťoučký, ale 

normální. Máme i přezdívku - tu nám 

dal tatínek naší chovatelky: Myšáci-

Krysáci-Potkaňáci. Myslí si, že jsme ty 

myši, ale to teda nejsme. Strašně 

rádi jíme, to se dá i poznat, však i 

spalujeme tuky v našem kolečku, 

v něm se běhá! 
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Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata vznikl v roce 2000. 
K čemu slouží?  
Útulek slouží k dočasnému pobytu nalezených zvířat nejen z Děčína, ale celého regionu, zvířat týraných, odebraných 
na návrh veterinární správy. 
Za dobu kdy útulek funguje, prošlo útulkem přes 7500 zvířat, z čehož mnoho zvířat našlo nový domov. 
I naše škola spolupracuje s útulkem… 
Každoročně na Den zvířat se u nás ve škole koná sbírka krmiva pro psy i kočky.Před Vánocemi  je akce „Štěkání na 
Ježíška“, kdy se při vánočním jarmarku vybírá dobrovolné vstupné a peníze tímto způsobem  vybrané potom naše 
škola věnuje Městskému útulku Děčín. 

Máte rádi zvířátka a chtěli byste se jim věnovat i ve volném času? 
I vy se můžete přihlásit k dobrovolnému venčení pejsků. Stačí mít pouze vyplněnou přihlášku od rodičů (kterou si 
můžete stáhnout na webových stránkách útulku).  
Kdy? 
Úterý až pátek od 14 do 16 hod 
Sobota, neděle, svátky od 10 do 12 hod 
A kde najdete děčínský útulek?  
Pod Chlumem 408, 405 02 Děčín III - Staré Město 
Návštěvní dny: úterý až neděle  9 – 12 a 13 – 17 hodin (po předchozí domluvě lze i mimo tyto hodiny) 
Kontakt: 412 510 594 a 605 801 617 

12.5. se redakce školy vydala do Městského útulku pro zatoulaná, opuštěná a týraná 

zvířata v Děčíně. Komplex byl otevřen roku 2000 a pracují zde celkem 4 zaměstnanci, j 

se po dnech střídají. Na výpomoc sem také přijíždějí studenti ze střední školy 

v Libverdě. Celková kapacita útulku vychází na 50 zvířat, avšak nejvíce zde bylo zazna-

menáno 67 zvířat. Ročně se v klecích vystřídá přes 500, měsíčně přes 40 psů či koček. 

Bylo nám též řečeno, že se mnohdy nezatoulají jen psi nebo kočky. Mohou to být i ko-

ně, kozy, klidně i hadi. Pro nejčastější druhy zvířat byly vybudovány výběhy. Městský 

útulek má jednoho primárního veterináře, který je mu dostupný 24 hodin denně, ale 

spolupracuje i se všemi ostatními. Další spolupráce spočívá mezi tímto zařízením a 

městskou policií, která přiváží zatoulaná zvířata. Pokud si pro zatoulané zvíře přijde 

původní majitel, útulek je povinen zvíře vydat, ovšem za odchyt přijme částku 500 Kč. 

Podmínky pro převzatí do péče jsou trvalý příjem a zkušenosti. Majitelé převzatých 

(nejčastěji) psů se dopouští obrovské chyby, když tyto psy opět opustí. Dostanou se totiž na tzv. Černou listinu, co má 

dnes zhruba 350 členů, právě za již zmiňovanou událost, a také za týrání. Podstatnou položku na tom dlouhém sezna-

mu dobročinných věcí má i program Virtuální adopce, která slouží pro lidi, kteří by se chtěli starat o zvířátko 

z městského útulku, ale nemohou. Přispívají na něj tedy díky tomuto programu. Na závěr celé návštěvynám dala ve-

doucí útulku možnost projít se a vyvenčit pejsky.  
David Strnad 
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Od nového školního roku se můžete těšit na novou soutěž! Redakce časopisu každý měsíc vyhlásí téma soutěže ve 

spojitosti s tématem časopisu. Bude se hodnotit originalita nápadu. Porota složená z několika členů (redaktoři, ředitel, šéfre-

daktor, vychovatelka ŠK). 

1. kategorie – 1.-3. třída 

2. kategorie – 4.-6. třída 

3. kategorie – 7.-9. třída 

A na co se můžete těšit?  

Zveřejnění  na naší nástěnce!  

Vyhlášení v rozhlase!  

Věcné ceny (skicáky, fixy, pastelky a další malířské potřeby   

Sladkosti (čokolády, bonbóny ad.)!  

Účast v porotě do příštího kola! 

Kočky  Ouško, Oťásek, Zrzek, Mikeš, Micina 

Psi  Brok, Rex, Punťa, Ťapka, Azor, Rocky, Betina 

Koně  Mandy, Bill, Lady, Apollo, Kadet, Jadrana, Napoli, Jurášek, King, Nanci 

Vítková, Kánská, Gleissnerová 
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Klára Pravdová 

Divokým předkem domácích koček byla zřejmě kočka divoká.  

První kočky se do blízkosti lidí dostaly před 10–12 tisíci lety, v době, kdy začala vznikat první trvalá lidská sídla, ale až z 

doby před 8000 lety pocházejí první důkazy existence ochočených koček, a to z dnešního Turecka. 

Kolem roku 3000 př. n. l. se kočka stala významnou součástí života v Egyptě. Staří Egypťané kočky uctívali jako božstvo. 

Nejposvátnější byly černé kočky chránící egyptské chrámy. 

V Evropě se však pohled na kočku radikálně změnil s příchodem středověké inkvizice, kdy se vše, co předtím na nich lidé 

obdivovali, stalo podezřelým. V té době začaly být kočky upalovány spolu s čarodějnicemi. 

S nástupem novověku se situace koček znovu obrátila a v období baroka se staly ozdobou salonů. Postupně se však obyčej-

ná kočka jevila příliš obyčejnou a začalo její šlechtění. V 17. století se do Evropy dostaly první dlouhosrsté kočky z perské 

provincie Chorasán. Systematický chov koček existuje v Evropě asi 150 let.  

Počátky domestikace koně halilo tajemství. Nepřímé důkazy o chovu koní pocházejí z doby před 6 500 roky, kdy lidé dá-

vali nebožtíkům do hrobu spolu s kostmi domácích zvířat i kosti koní. Nelze však vyloučit, že šlo o kosti ulovených divo-

kých zvířat. Tělesnými proporcemi se tito koně nijak nelišili od nedomestikovaných zvířat. První změny v anatomii, jež lze 

připsat na vrub domestikace,  jsou patrné u koní, kteří žili před 4500 roky. Nejde však o změny tak dramatické, jaké byly 

patrné u jiných zdomácnělých živočichů.  Nesporné důkazy o domestikaci koně pocházely z doby před  4000 lety. V té 

době byli koně zapřaháni do vozů. A významní velmožové byli pohřbívání i se svými vozy a koňmi.  

Křeček patří mezi hlodavce, je to malé roztomilé zvířátko, které je velké maximálně 18cm a těžké 180g. Křeček se ve volné 

přírodě dožije pouze 1 roku, zřídka 2 let. V zajetí (tím myslím, když máte doma křečka v akváriu) se dožívá křeček až 3 let, 

byli zaznamenáni i křečci, kteří se dožili 4 let. Starat s o křečka je velmi jednoduché, ale musí se mu dostávat základní pé-

čejako třeba výměna pitné vody, jídlo, ale také výměna podestýlky! Toto je asi vše ke křečkovi, ale řeknu vám, že s křečkem 

je pořádná zábava! 

Morče domácí je domestikovaná forma jihoamerického hlodavce morčete divokého. V současnosti patří mezi oblíbené do-

mácí mazlíčky. Stejně jako při chovu jiných domácích mazlíčků je potřeba zajistit zvířeti vhodné podmínky a věnovat mu 

dostatek času. Vhodné obydlí pro jedno morče je klec o ploše minimálně 60×35 cm a výšce 35-40 cm. Morčata ovládají 

pestrou škálu zvuků a jiných prostředků k vyjádření svých pocitů (kvíkání - morče vyžaduje pozornost; bublání - vyjadřuje 

spokojenost, klid; cvakání zubů - značí hrozbu, strach, vztek). 

Veronika Desenská 

Milan Chmelík 

Anička Tesařová 
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Tereza Urbánková 

Marie Vítková 

Tereza Gleissnerová 

Králíci žijí společně s člověkem už od starověku. Začali se šlechtit v 16. století. V 18. století se objevila nová rasa – zakrslý 
králík, ale o zakrslících, které známe dnes, se dá hovořit až od poloviny 20. století. Dospělý králík váží cca kolem 1,2 kg. 
Dožívají se až 10 let. Živí se rostlinnou stravou, vodou, zeleninou nebo ovocem. Zakrslí králici jsou hraví a rádi se mazlí. 

  Panda velká vypadá na první pohled jako velký plyšový medvěd - a mezi medvědy doopravdy patří. Způ-

   sob jejího života je však odlišný. Zatímco ostatní medvědi jsou masožravci a rostlinnou stravou obohacují 

 svůj jídelníček jen zčásti, pandy se živí jenom rostlinami – především bambusem.  

   Tento „plyšový medvídek“ za den spořádá až 30kg bambusových listů, dorůstá váhy až 120kg a 

   výšky 150cm. Má černo-bílý hustý kožich, velké černé tlapy, bílou hlavu a okolo očí černé „brýle“.  

Panda patří k ohroženým druhům a žije pouze v centrální Číně. 

Zebra stepní žije ve stádě, které vede jeden hřebec. Zebry stepní se živí hlavně trávou, někdy i listím a kůrou. Jejich 

výška dosahuje 140cm, váží 200-300kg. Matka porodí jen jedno mládě za rok, které váží přibližně 30 kg. Po dosažení 

dospělosti jsou jedinci obou pohlaví vyhnáni ze stáda a musejí si najít nové partnery. Zebry žijí většinou v travnatých 

pláních a na savanách. 

Kristýna Kokošková 

Žirafy jsou nejčastějším zvířetem v ZOO. Jsou to suchozemská zvířata, které žijí v savanách. Žirafa je býložravec. Žirafí krk 

často dosahuje výše než koruny stromu v savanách, kterými  se také živí. Její výška je okolo 5metrů a váží 900kg. I přes to, 

že krk žirafy je vysoký, má stejně 7 obratlů jako ostatní savci. Žirafa je největším savcem. Lvi, levharti a hyeny jsou          

nepřítelem žirafy. 
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Tereza Bartůňková 

Tukan pestrý je velký pták, který se může pyšnit délkou 42-48 cm a váhou přibližně 350 gramů, více se však na sebe 
upoutá svojí pestrobarevností. Tukan pestrý obývá východní Brazílii, východní Paraguay a severovýchodní Argentinu. 

V Evropě je chován pouze v jediné zoologické zahradě – v Zoo Bojnice (Slovensko).  

 Je velký papoušek. Vyskytuje se v tropických lesích na území Jižní Ameriky v rozmezí od Trinidadu a Venezuely 
 jižně až po Brazílii, Bolívii, Kolumbii a Paraguay. Částečně se také vyskytuje ve Střední Americe na území Pana
 my. Měří kolem 76-86 cm a váží 900-1300 g. Je velmi výrazně zbarven. Požírá  plody, ořechy a i kokosové 

ořechy. Za potravou létá až 25 km daleko. V zajetí se dožívá věku až 50 let.    

Viktor Novák 

Lama patří do řádu sudokopytníků. Její potravou jsou traviny. Dorůstá délky kolem 115 cm a váží okolo 140 kg. Žije 

v malých stádech a mívá jedno mládě. Patří do čeledi velbloudovitých. Vyskytuje se v Jižní Americe. 

Tato ryba žije ve slaných vodách- mořích a oceánech. Je malý, dorůstá okolo 15ti centimetrů. Jeho 

potravou je plankton a korýši. Sameček má delší ocas než samička. V okolí Francie a Portugalska 

jsou tito krásní, malí koníčci ohroženým druhem. 

Ptakopysk, jako jediný ze všech savců klade vejce. Ptakopysk se ve volné přírodě dožívá věku 16 let, nejstarší pozorovaný 

jedinec přežil o rok déle. V zajetí se však nepodařilo chovat ptakopyska déle než 6 let, obvykle hyne mnohem dříve. 

Ptakopysk produkuje jed svými jedovými žlázami, která je umístěna na noze. Jed ptakopyska má za úkol zdravotně po-

znamenat protivníka.  

Dáda Kosková, Veronika Andršová 
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Další číslo našeho časopisu Kamínek vyjde v příštím školním roce. 

I vy se můžete podílet na jeho výrobě a zpracování. Stačí se v září přihlásit do kroužku 

„Školní časopis“ 


