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Ahoj, všichni! 

Právě držíte v ruce letní číslo našeho školního časopisu. A je opravdu skvělý! 

Co jsme si pro vás v letním čísle připravili? Spoustu zajímavého čtení. Podíváme se na akce, 

které se ve škole staly a také na ty, které nás ještě čekají, seznámíme vás se zajímavostmi o létu, 

a tím, jak se chránit před sluníčkem, pobavíte se našimi vtipy, zapřemýšlíte nad našimi 

hádankami, a nakonec si pochutnáte na malinové zmrzlině podle našeho receptu.  

 Všichni z redakce našeho školního časopisu vám přejeme krásné letní prázdniny s mnoha 

zážitky 😊 
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Co se děje ve škole?  
 

Návrat žáků do škol 

Po opravdu dlouhé době se všichni opět potkáváme na chodbách naší školy. Nejdříve jsme do 

školy chodili rotačně, což znamenalo, že se žáci z různých tříd nepotkávali, ale to už je naštěstí 

za námi. Teď už do školy chodí všichni, a tak máte možnost se se svými kamarády z jiných tříd 

setkat například u oběda.  

 

Den dětí  

Žáci prvního stupně si zaručeně užili den 

dětí. V tento den se třídy vydaly na 

krásné výlety a hrály soutěže o různé 

odměny. Odměny ve formě lízátek, 

bonbónů a dalších sladkostí jistě potěšily 

nejednoho žáka!  

 

Plánování příměstských táborů 

Jistě jste si všimli letáků, které jsou 

rozvěšené po celé škole. Každý z těchto 

letáků vás zve na letní příměstský tábor. 

Na těchto táborech si užijete spoustu 

legrace a také se něco naučíte. Máte 

možnost navštívit zvířátka z 

městečka Putim, piráty na Zvíkově nebo 

se naučíte vařit v naší školní kuchyňce. U 

letáků je také přiložená přihláška, kterou 

vám rodiče vyplní a poté je můžete 

odevzdat jedné z paní učitelek, která 

tábor vede 😊  
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Čeká nás léto 
 

I když to zatím venku tak nevypadá, léto se blíží velkou rychlostí. Letní měsíce máme nejraději, 

protože všem dětem začínají prázdniny. Léto začíná 21. června a končí obvykle 23. září. Během 

léta se dny zkracují a noci prodlužují.  

 

 

V mnoha zemích jsou 2 měsíce z léta, v červenci a srpnu, školní prázdniny.  Je tomu tak, protože 

dříve děti musely pomáhat se sklizní obilí a nemohly v tomto období chodit do školy. Nyní se 

děti během letních prázdnin účastní různých táborů, ať už příměstských u nich ve městě, 

týdenních skautských táborů atd. Během táborů nemá nuda šanci. Bojovky, táborové hry, 

koupání a spousta zábavy je součástí všech letních táborů! 

 

Víte jaká byla nejvyšší naměřená teplota u nás? Tento rekord je z roku 2012, kdy jsme mohli 

naměřit v Dobřichovicích neuvěřitelných 40,4 °C. A jaké je naopak nejdeštivější území u nás? 

V oblasti Bílého potoka, což je obec na severu České republiky v Libereckém kraji, spadne za 

rok 1 705 mm srážek.  

 

Letní období máme všichni rádi, protože je teplo, můžeme se koupat v bazénu, chodíme na 

výlety, grilujeme a užíváme si teplých dní. Všichni z redakce našeho časopisu doufáme že letos 

bude léto teplé, plné sluníčka a jen s minimálními srážkami. 
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Jak se v létě chránit před sluncem? 
Ať už pojedete na dovolenou nebo se chystáte trávit léto na zahradě, určitě byste měli vědět, 

jak se chránit před slunečními paprsky, aby nedošlo ke spálení kůže. Přečtěte si naše 4 tipy, jak 

se před těmito možnými komplikacemi chránit.  

 

1. Zůstaňte ve stínu 

Možná se vám tato rada zdá trochu zbytečná, jet na dovolenou k moři a celou dobu být ve stínu, 

ale menší pauza od přímého slunečního záření nemusí nutně znamenat 

přijít o zážitky z teplého počasí. V době od 11 hodin do 3 hodin 

odpoledne jsou sluneční paprsky nejvíce intenzivní. Právě proto je riziko 

spálení kůže nejvyšší. Ochranu vám může poskytnout slunečník, díky kterému 

budete mít jistotu, že svou pokožku příliš nevystavíte slunci.  

 

2. Pravidelně používejte opalovací krém 

V dnešní době máme velké možnosti, co se opalovacích krémů týče. Jsou 

voděodolné, odolné proti potu, krémy určené pouze na obličej a také 

ochranné balzámy na rty. Díky širokému výběru najdete ideální krém 

pro vás pravděpodobně v každé drogerii. Hledejte takový, který má 

faktor alespoň 30. Avšak, i když si koupíte ten nejlepší opalovací krém, 

neznamená to, že bude působit do nekonečna. Každý krém byste měli 

aplikovat alespoň každé dvě hodiny nebo pokaždé, když se hodně potíte 

či jdete do vody. 

 

3. Noste pokrývku hlavy a sluneční brýle 

Sluneční brýle byly vždy módním doplňkem, které zároveň 

chrání vaše oči před škodlivými paprsky. Pokud nosíte 

dioptrické brýle, výrobci brýlí nabízí i dioptrické sluneční 

brýle.  
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4. Nezapomínejte na hydrataci 

Voda je důležitá k tomu, abyste zůstali zdraví. Během letních 

měsíců bychom její příjem neměli podceňovat. Poslouchejte 

proto své tělo a pijte vždy, když máte žízeň.  

 

 

Kam na výlety? 
K letním prázdninám neodmyslitelně patří také výlety. Pojďte se společně s námi podívat na 4 

tipy na místa, která byste měli navštívit.  

 

Sochy z Písku v Písku  

Již popatnácté vyrostly u Kamenného mostu v Písku obří sochy z písku. Pět třímetrových děl 

tvořili Josef Faltus a Marian Maršálek od 3. května. Díla se opět vztahují výročí 777 let města 

Písku, které loni nebylo kvůli pandemii dostatečně naplněno, jejich hlavním tématem je „Písek 

– město z písku na vodě“.  
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Krokodýlí ZOO Protivín 

 

Krokodýlí ZOO v Protivíně je velkou atrakcí pro všechny, kdo se nebojí. V největší evropské 

kolekci najdete 22 druhů krokodýlů, aligátorů, kajmanů a gaviálů. Největší krokodýli dorůstají 

i více než čtyři metry. Zajímavostí je také expozice mláďat, kde můžete vidět odchov a líhnutí 

krokodýlů přímo v inkubátorech. Dále zde můžete navštívit také kolekci jedovatých hadů nebo 

muzeum s kostrami krokodýlů i dalších zvířat.  

 

Stezka korunami stromů Lipno 

Stezka korunami stromů je celorepublikový unikát a první stezka svého druhu 

v České republice. Součástí stezky jsou 

naučné didaktické prvky, které obohatí a 

rozšíří znalosti v oblasti přírody a její ochrany. Pro 

všechny, které neopustila chuť po dobrodružství jsou 

určeny 3 zážitkové stanice s lanovými prvky. Jsou 

umístěny ve výšce 24 metrů. Stezka je zakončena 

40metrovou devítihrannou vyhlídkovou věží.  

 

 

Terčino údolí u Nových Hradů 

Místu nedaleko Nových Hradů se na památku hraběnky 

Buqoyové začalo říkat Terčino údolí. Zámeček, okrasné 

zelinářské zahrady a další budovy už v Terčině údolí 

nenajdete, ovšem staré fotografie na informačních 

panelech vám ukáží, jak půvabná místa to kdysi byla. Od 

zříceniny Modrého domu vás úzká pěšinka dovede k 

jednomu z nejhezčích míst v Terčině údolí, umělému 

vodopádu z roku 1817, napájenému náhonem z 

říčky Stropnice.  

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/jihoceska-perla-hrad-nove-hrady
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Pověsti z našeho okolí 
Dnes si přečtete pověst o Čertově stezce 

Místní legenda vypráví o píseckém rybáři, lovícím na Otavě, který slíbil svou duši ďáblu, pokud 

mu pekelník za noc převede 

koryto Otavy blíž k jeho 

chalupě. Čert to sice dokázal, 

ale nestačil už do východu 

slunce zaházet staré říční 

koryto. Ve vzteku nad svou 

porážkou proto mrštil velkým 

balvanem do Otavy, jenž se zde 

spolu s tzv. Čertovou strouhou 

dochoval dodnes.  

 

 

Jiná varianta této pověsti mluví o 

píseckém poustevníkovi, který tuto 

brázdu vyoral s ďáblem 

zapřaženým do pluhu. Najednou se 

z blízkého kostela ozval zvuk 

zvonů, čert se splašil, a i s pluhem 

prchal pryč, ryjíc za sebou 

hlubokou brázdu. A ta po něm 

zůstala dodnes.  
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Vtipy 
1. "Jean, pamatujete, jak jsme byli před třiceti lety v Africe?" "Lituji 

sire, ale to byl ještě můj předchůdce." "Ale ne, Jean, byl jste to 

určitě vy. Vzpomeňte si přeci, jak vás tam pak sežral ten lev!" 

 

2. "Prosím vás, stihnu vlak ve 14:30, když půjdu přes vaše pole?" ptá se turista. "Ano, a 

když potkáte mého býka, tak stihnete i ten ve 14:00." 

 

 

3. Z pilotní kabiny se ozývá: „Je na palubě lékař?” Jeden z cestujících povídá: „Ano, co 

potřebujete?” „Oční choroba na pět písmen, poslední je L...” 

 

4. Učitel: „Jak to, že zas nemáš domácí úkol?!“ Žák: „Omlouvám se, ztratil jsem ho, když 

jsem se popral s jedním klukem, který tvrdil, že nejste ten nejlepší učitel na celé škole.“ 

 

 

5. Pepíček dává otci hádanku: "Víš kolik je zubní pasty v jedné tubě?" 

"To nevím..." "Přesně tři metry, šedesát centimetrů!" 

 

 

 

Hádanky 
 

1. Má sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, ne však šít. Co to je? 

2. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co to je? 

3. Princeznička na blátě, v zelenavém kabátě. Co to je? 

4. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. Co to je? 

5. Má to hlavu jako kočka, má to nohy jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to 

jako kočka, a není to kočka. Co to je?  

Řešení: 1. ježek, 2. tvoje jméno, 3. žába, 4. tma, 

5. kocour 

 

 

https://czechtheworld.com/jmena-pro-kocky-kocoury-kocici-kalendar/
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Optické klamy 
 

Optické klamy nebo iluze tě matou. 

Když se podíváte z blízka na „točící“ 

kolečka, zjistíte, že dojem otáčení 

vyvolává uspořádání barev.  

 

 

 

 

Mají oba čtverce stejnou barvu?  

Oba čtverce mají stejnou barvu. Zakryjte si palcem spáru mezi 

nimi a uvidíte sami.  

 

 

 

 

Který oranžový kruh je větší?  

Žádný, jsou naprosto stejné 😊 
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Letní kvíz  
 

 

1. Který český císař se narodil 18. července?  

a. Karel IV.  

b. Ferdinand II. Tyrolský  

c. Rudolf II. Habsburský 

__________________________________ 

2. Kdy začíná léto?  

a. 15. června  

b. 1. července  

c. 21. června  

__________________________________ 

3. Kdy začínají prázdniny?  

a. 1. července  

b. kdy chceme  

c. v únoru  

__________________________________ 

 

 

4. Kdy si připomínáme Den upálení mistra 

Jana Husa?  

a. 5. července  

b. 10. června  

c. 1. června  

__________________________________ 

5. Jak se anglicky řekne léto?  

a. Spring  

b. Summer  

c. Winter  

__________________________________ 

6. Co z uvedeného ovoce neroste v našich 

zemích?  

a. Třešně  

b. liči  

c. Jablka 

          

řešení: 1c,2c,3a,4a,5b,6b 
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Recept na domácí malinovou zmrzlinu 
Budete potřebovat: 

• 1 zakysanou smetanu 

• 1 smetanový jogurt 

• 1 l čerstvých malin 

• 2 nízkotučné tvarohy  

• 2 lžíce krupicového cukru 

• 1 balíček vanilkového cukru 

 

Postup:  

Maliny omyjeme a necháme okapat. Rozmixujeme je se smetanovým jogurtem a podle chuti 

přidáme krupicový cukr.  

 

Tvaroh se zakysanou smetanou a vanilkovým cukrem rozmícháme na hladký krém. Vyšlehaný 

smetanový základ spojíme s oslazeným ovocem a nalijeme do uzavíratelné krabičky. Krabičku 

dejte přes noc do mrazáku a ráno se můžete těšit na výbornou malinovou zmrzlinu.  

Dobrou chuť! 
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Odkazy: 
https://www.studenta.cz/10-nejlepsich-optickych-klamu-ktere-zmatou-i-vas/r~st:article:674/ 

https://optikdodomu.cz/ocni-optik-radi/63-opticke-klamy-tyhle-obrazky-vas-dostanou/ 

https://wallpapercave.com/mobile-for-kid-wallpapers 

http://www.zuskrnov.cz/den-deti-2018/ 

https://in.pinterest.com/ 

https://www.pngegg.com/ 

https://ted-ielts.com/happen-didnt-drink-water/ 

https://www.kudyznudy.cz/ 

https://krokodylizoo.cz/ 

https://www.stezkakorunamistromu.cz/ 

https://blanskyles.ochranaprirody.cz/informace/naucne-stezky-v-blanskem-lese/tercino-udoli/ 

https://www.novinky.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studenta.cz/10-nejlepsich-optickych-klamu-ktere-zmatou-i-vas/r~st:article:674/
https://optikdodomu.cz/ocni-optik-radi/63-opticke-klamy-tyhle-obrazky-vas-dostanou/
https://wallpapercave.com/mobile-for-kid-wallpapers
http://www.zuskrnov.cz/den-deti-2018/
https://in.pinterest.com/
https://www.pngegg.com/
https://ted-ielts.com/happen-didnt-drink-water/
https://www.kudyznudy.cz/
https://krokodylizoo.cz/
https://www.stezkakorunamistromu.cz/
https://blanskyles.ochranaprirody.cz/informace/naucne-stezky-v-blanskem-lese/tercino-udoli/
https://www.novinky.cz/
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