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Práce ţáků gramaticky ani stylisticky neopravovány.

1. Kocour Jonáš

Prosím nerušit !

A teď trochu zábavy.

Kristýna Sukupová, II.třída

2. Rozárka – Český strakatý pes
Dříve se jmenoval horákův laboratorní pes. I já mám českého strakatého psa jménem
Rozárka. Část jména strakatý má proto, ţe je opravdu strakatý. Tito psi jsou ţiví a skvělí přátelé
člověka. Mají poměrně dost štěňat. Naše Róza bude mít 10 štěňat, dorůstá aţ 45cm,váţí asi 13 kg,
je milá a velmi rychlá. Má bílý hrudník s černými puntíky, má černá záda a na konci ocasu má
bílý prouţek. Má hnědé oči a bílý krk. Teď jí je 10 měsíců. Psů této rasy je dost málo, asi 1500.
Jsou velmi chytří, vyuţívají se k záchraně lidí, k léčení dětí a jako asistenční psi. Jsou také skvělí
hlídači. Ale naše Rozárka umí být i velmi drzá, asi jako kaţdé štěně.
Šipka naznačuje, kde je Rozárka.

Štěpán Kuneš, V. třída

leguán zelený
je
nejznámějším druhem z
čeledi leguánovitých. Obvykle je zelený nebo
našedlý. Má robustní nohy, dlouhý ocas a
podélný hřeben zubovitých šupin na hřbetě.
Dospělí leguáni mají také masitý lalok pod
hrdlem. U samců podstatně větší neţ u samic.

Popis
Tento ještěr dosahuje délky aţ 2 metry. V dobrých podmínkách se doţívá 12-15 let
výjimečně aţ 20 let. Má ještěrkovité tělo se čtyřmi pětiprstými končetinami s dlouhými a
zahnutými drápy, které mu umoţňují udrţet se na stromech, s dlouhým ocasem, který je
delší neţ celé tělo a při nebezpečí se z něj stává účinná obranná zbraň. Typickým znakem
tohoto leguána je výrazný hrdelní lalok.

Výskyt
Vyskytuje se v lesnatých oblastech tropické
střední a jiţní Ameriky. Přebývá převáţně na vysokých
stromech zvláště v blízkosti vodních ploch. Tento ještěr
velmi dobře šplhá a plave. Kromě velkých kočkovitých
šelem, krokodýlů, hroznýšů, opic a dravých ptáků nemá
dospělý jedinec leguána zeleného ţádné přirozené
nepřátele.

Potrava
Jídelníček leguána zeleného se mění hlavně podle věku jedince. Dospělá zvířata se
ţiví především rostlinnou potravou, někdy však ţerou i drobné savce a ptačí mláďata.
Jejich mláďata jsou býloţravá.

Rozmnoţování
V době rozmnoţování spolu samci často bojují. Samice kladou 20- 40 vajec do
podzemních hnízd a mají jednu snůšku během rozmnoţovací sezóny. Mláďata jsou po
narození jasně zelená a měří aţ 27 cm. Mezi mláďaty po
narození funguje spolupráce- společně loví a spolu také
nocují.
Vypracovala: Julia Reichhartová
Zdroj: Google, Wikipedie

Aneta Janůrková, I. tř. MŠ

Vojtěch Kovář, I. tř. MŠ

Ema Sálová, II. tř. MŠ

Sebastian Rebec, III. MŠ

Valerie Mančíková, III. tř. MŠ

Vojtěch Kovář, I. tř. MŠ

Magdaléna Hofmannová, I. tř. MŠ

Petr Baţant, I.tř. MŠ

Ondřej Křivka, II. tř. MŠ

Viktorie Šandová, III. tř. MŠ

Ela Hlavatá, III. třída ZŠ

Jaro
Těšíme se na jaro,
aţ sluníčko začne hřát,
s druţinou půjdeme ven,
na hřišti si budem hrát.
I do okolí vyrazíme,
aţ příroda začne kvést,
snad uţ se nám nebudou
názvy stromů, keřů plést.
ţáci ŠD

Výlet s druţinou

Jakub Kropáček, IV. třída

Eliška Korbelová, IV. třída

Štěpán Kus, I. třída

Včela komáří
Tato včela je zajímavá tím, ţe saje krev všech savců. Ţihadlem nabodne kůţi a sosákem
pak pije krev. Je to samotářská včela. Podobá se včele medonosné. Pro své larvy nosí z květů
pampelišek pyl. Nemá v ţihadle jedovou ţlázu. Jedová ţláza ústí v sosáku a zanechává za sebou
pupínky jako u komára. Je stejně velká jako včela medonosná. Hnízdí v kupě hlíny, ve které
nahrabe komůrku a do ní naklade vejce. Pak letí shánět pyl. Vylíhnou se malé nymfy, které se
podobají dospělým jedincům. Ţije ve střední Evropě a v severní Africe. Je rychlá, můţe tak
snadno uniknout nepřátelům.

Uţovkoletka orlí
Tento jeden metr dlouhý had má uprostřed těla veliká křídla s rozpětím 80 cm.
Uţovkoletka orlí je masoţravá, loví malé netopýry, krysy, myši, potkany a další malé hlodavce.
Má stejné zbarvení jako chřestýš. Zabíjí jedovatým kousnutím, které však pro člověka není
smrtelné. Vyskytlo se jen málo smrtelných případů.Ţije v jiţní Evropě. Hnízdí většinou na
stromech.. Samice rodí ţivá mláďata. Většinou jich má tři aţ pět.

Březník dubový
Tento malý pták z čeledi sýkorovitých má hnědé zbarvení. Na peří se mu nacházejí buňky
chromatocyty. Umí měnit barvu z hnědé na zelenou, často i na modrou. V zobáku a v drápech má
jedové ţlázy, kterými dokáţe usmrtit predátory. Na člověka jed nepůsobí. Ţiví se většinou listy
dubu a ţaludy. Jídelníček si zpestřuje hmyzem. Rodí ţivá mláďata. Je tak jediným ptákem, který
neklade vejce. Je velký asi jako sýkora modřinka. Velmi dobře létá. Samec láká samičky zpěvem
a tím, ţe roztahuje křídla. Pod křídly má krásnou barevnou kresbu a to samičky láká. Dokáţe
změnit barvu tak, aby vypadal pták skorec vodní, který ţije u potoků. Mate tak predátory.

Beznoţec obrovský
Beznoţec obrovský je největší brouk na světě. Ţije v pralesích jihovýchodní Asie. Má
elektrické orgány, kterými zabíjí nepřátele a loví jiné brouky.

Jakub Kliment, I. třída

Lucie Boháčová, III. třída

Iveta Neugebauerová
21.5.2013
VI. třída

Víte, jaký je nejoblíbenější oběd naší rodiny? Kuřecí řízek s bramborovou
kaší a okurkový salát.
Z kuchyňské linky vyndáme pánev, hrnec, vařečku, poklici, hrneček, tři
misky, struhadlo, příbory, šlehač, talíře, škrabku a ostrý nůţ. Sůl, pepř a
cukr.Z lednice vezmeme tři vejce, mléko, kuřecí maso a okurku.Ze spíţe
přineseme brambory, ocet, olej, hladkou mouku a strouhanku.
Uděláme okurkový salát. Zálivku připravíme z vody, soli, pepře a cukru,
oleje a octu, dokonale rozmícháme v hrnku a vlijeme do nastrouhaných okurek
v nádobě. Rozdělíme do misek a poloţíme na stůl spolu s pitím a
s příbory.Oškrábeme, omyjeme, nakrájíme a osolíme brambory a vloţíme je do
horké vody v hrnci a vaříme asi dvacet minut.Řízky okořeníme,obalíme
v mouce, vajíčku, ve strouhance a smaţíme na pánvi z kaţdé strany do
zlatova. Otočíme pomocí obracečky.
Prostřeme stůl čistým ubrus a doprostřed dáme vázu s květinami, příbory,
salát a pití. Dozlatova usmaţené řízky rozprostřeme na talíře. Uvařené
brambory rozšleháme šlehačem a postupně přiléváme mléko a máslo. Vytvoří
se kaše.
Zavoláme rodiče a můţeme jíst. Všem můj oběd chutnal, ale teď nastal
čas na úklid a mytí nádobí. Umyji všechno, co jsem při vaření potřebovala. Po
osušení uklidím věci tam, kde byly a můţu si jít hrát ven.
Pokud budete postupovat podle mého popisu, měli byste uvařit dokonalé
řízky s kaší a okurkovým salátem. Je to lehké, docela rychlé, ale hlavně dobré.

Práce není stylisticky ani gramaticky opravena.

Denisa Křečková
21. 5. 2013
VI. třída

Na stole vidím krásný ozdobený talířek a na něm dozlatova opečený řízek
s bramborovou kaší, kompotem a pitím. Uţ se mi sbíhají sliny.
Na kuchyňskou linku si připravím misku, hrnec, prkénko, talíře hluboké i
mělké, malé a velké, příbor. Vezmu hrneček popřípadě skleničku. A nesmím
zapomenout na vařečku, naběračku a pánev. Z ledničky vyndám suroviny
potřebné k přípravě jídla. Kuřecí maso, vajíčka, zeleninu, cibule, česnek,
mléko. Dojdeme do sklepa, kde jsou brambory. Ve skřínce je pepř, sůl a
koření, kompot a strouhanka.
Do misky nasypeme strouhanku. Vajíčko rozbijeme a rozšleháme. Řízek
naklepeme, opepříme, osolíme a okořeníme. Kuřecí maso obalíme ve vajíčku,
strouhance a poloţíme na talíř. Oloupeme brambory a vloţíme je do hrnce s
vodou a dáme vařit.
Rozpálíme pánev a nalijeme olej. Na pánev dáme obalené řízky a
začneme smaţit z jedné a druhé strany asi 10 minut. Řízky se smaţí a tak
přineseme z komory hotový zavařený kompot. Brambory se uvařily a teď je
ušleháme, aţ z nich vznikne kaše.
Nastal čas na ozdobení stolu. Stůl pokryjeme ozdobným ubrusem. Na něj
poloţíme mělký i hluboký talíř, vedle něj příbor a skleničku s pitím. Polévku,
řízky, bramborovou kaši, kompot servírujeme na stůl. Začíná oběd.
Rodiče dojedli a budeme uklízet. Špinavé nádobí naskládáme do myčky
a zapneme ji. Co se nevejde, umyjeme ve dřezu. Sklidíme stůl a máme hotovo.
Můj oběd se mi moc povedl a doufám, ţe se vám popis líbil.
Práce není stylisticky ani gramaticky opravena.

Lucie Polášková
31. 5. 2013
VI. třída
Řízky! Řízek s bramborovou kaší je v naší rodině nejoblíbenější pokrm. Seznámím
vás s přípravou tohoto jídla včetně stolování.
Před vařením prostřu slavnostní tabuli. Stůl pokryji ubrusem a podle počtu hostů
poloţím prostírání. Na kaţdé umístím vpravo nůţ a vlevo vidličku. Nůţ podloţím
ubrouskem a ke špičce postavím skleničku. Doprostřed stolu dám slánku, pepřenku a
dţbán s nápojem. Ozdobím řezanou květinou ve váze.
Budeme potřebovat příborové vidličky a noţe, ostrý nůţ na krájení masa, tři mělké a
hluboké talíře, dva hrnce, škrabku, prkénko, pánvičku, dţbán, skleničky a šlehač. Do
sklepa dojdu asi pro 1 kilogram brambor a z lednice vyndám dvě vejce a olej. Dále
připravím jeden kilogram kuřecích prsou, mléko, hladkou mouku, strouhanku, petrţel a
salátovou okurku na ozdobu.
Nejdříve se pustím do přípravy bramborové kaše. Oloupu a opláchnu brambory.
Rozkrájím je na kousky, vsypu do hrnce s vodou, osolím a dám je vařit. Mezitím
připravím řízky. Nakrájím maso na centimetrové plátky, lehce poklepu a osolím. Do
hlubokých talířů připravím hladkou mouku, dvě vejce, které rozšlehám vidličkou, a do
posledního nasypu strouhanku. Kaţdý řízek obalím v těchto ingrediencích. Připravím
pánvičku s olejem a zprudka řízky osmaţím po obou stranách. Uloţím je do misky se
sacím papírem. Brambory se právě dovařily. Vyliji většinu vody. Ohřáté mléko přilévám
do brambor a ručním šlehačem šlehám. Pro zjemnění kaše přidám kousek másla.
Jídlo je hotové, můţe se podávat. Na prostřený stůl servíruji svým hostům
připravené pokrmy. Bramborovou kaši a řízek vkusně naaranţuji na talíř a doplním
zeleninovou oblohou a přizdobím petrţelkou. Konzumace jídla zpříjemněná lehkou
konverzací, zakončena podáním kávy v obývacím pokoji, v případě pěkného počasí venku.
Nyní začnu s úklidem. Nádobí porovnám do myčky, kterou zapnu a věnuji se
hostům. Po ukončení programu nádobí vyjmu a uklidím.
Příprava pokrmu pro mé blízké mi dělá radost. Obzvlášť kdyţ jim chutná.

Práce není stylisticky ani gramaticky opravena.
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TAJENKA:_______________________________

ţáci ŠD

