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Zdravíme vás s prvním číslem časopisu ZDAR ve školním roce 2011/2012. Doufáme, 

že i v tomto roce budete našimi příznivci nebo i spolupracovníky. Do redakční rady 

nám přibyli noví členové, kterým přejeme dobré nápady a zajímavé články.                             

I letos se budeme snažit, aby se vám časopis co nejvíce líbil. ZDAR! 

 

Toto plemeno pochází z 19. století z Jihoafrické republiky. 

Jeho průměrná délka života je 12 let. Váží 30 – 39 kilo                 

a měří 61 – 68 centimetrů. Toto plemeno je oddané                       

a přítulné. Původně si je lidé kupovali na lov velké zvěře. 

Ridgeback je pes sebevědomý, často velmi empatický                  

a k cizím bývá ostražitý. Vyžaduje důslednou, ale klidnou 

výchovu a pohyb. Ridgeback miluje děti a při správném 

vedení je to dobrý rodinný společník. Je vhodný pro aktivní 

lidi, kteří mu věnují dostatek času. Především potřebuje 

lásku, kterou bezmezně vrací. Je to skvělý společník                     

na výlety, ale i na lenošení.  

Příspěvek Gabči Jansové 
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ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články: 

 Rhoderský ridgeback 

 Pozdrav od Vildy 

 Tipy na výlet 

 Zebry 

 

http://obrazky.cz/detail?q=Rhodersk%C3%BD Ridgeback&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=4&ref=http://obrazky.cz/?q=psi&from=41&resID=RY3-8gjV3N0QI7pizta6R6hadH8pcjkhDm5E_Hefp8w&imgURL=http://www.pit-sunny.xf.cz/omne/kamaradi_artur.jpg&pageURL=http://www.pit-sunny.xf.cz/omne/kamaradi.htm&imgX=400&imgY=330&imgSize=113&thURL=http://media5.picsearch.com/is?RY3-8gjV3N0QI7pizta6R6hadH8pcjkhDm5E_Hefp8w&thX=128&thY=105&qNoSite=Rhodersk%C3%BD+Ridgeback&siteWWW=&sId=zAwXsIyLwhIEbVhgMAiS
http://obrazky.cz/detail?q=Rhodersk%C3%BD Ridgeback&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=1&ref=http://obrazky.cz/?q=psi&from=41&resID=rkO8ygdQbZWYRJaJFp9UEYTj3iJRSI0QZntfLAX6B1k&imgURL=http://www.psi-svet.wgz.cz/image/thm/2057678&pageURL=http://www.psi-svet.wgz.cz/virtualni-utulek&imgX=128&imgY=96&imgSize=4&thURL=http://media3.picsearch.com/is?rkO8ygdQbZWYRJaJFp9UEYTj3iJRSI0QZntfLAX6B1k&thX=128&thY=96&qNoSite=Rhodersk%C3%BD+Ridgeback&siteWWW=&sId=zAwXsIyLwhIEbVhgMAiS


 

Ahoj milé děti                        

a kamarádi! 
Tak je tu čas, kdy vychází vaše první                          

číslo školních novin v novém školním roce, 

a já bych se vám rád připomenul - tak 

tedy AAAHHHOOOJJJ všem posílá 

Vildík. 

Napíšu pár zážitků z prázdnin - chcete? 

O prázdninách se toho událo velmi moc. 

Koupání na zahradě, výlet za kamarádkou 

a nějakými památkami a co 

nejdůležitějšího - tedy pro mne 

nejdůležitějšího - poznal jsem přátele 

naší rodinky. Bydlí v Chorvatsku a jmenují                        

se Škopac - Flávia, Nino a Loris. Bezvadní 

lidičky.                                               

Prožil jsem u nich krásných 14 dnů a moc se těším na příští prázdniny, až je zase 

uvidím. Nejlepší byla Flávie. Ta mě, panečku, rozmazlovala. Samé dobrůtky a mlsky                        

a šimrání na bříšku a za ouškama - paráááááda jako v té písničce.                                 

Je to paráda, lehnout si na záda .... . Našel jsem si tam i nové psí kamarády.                         

Jsem sice na znalost cizích jazyků jak poleno, ale rozuměl jsem si s nimi dokonale. 

Tomík a Timík - no jo, pánové z velké dálky. Angličani jak vyšití. To se nám to štěkalo 

a očuchávalo. Další byla čivava Pipi. No a Pufík - pejsek naší paní domácí.                                            

To je voříšek první třídy. A tím to bylo fajn. Ani jsme se nepřetahovali o mlsky                        

od Flávie. Jenom tedy Pufík, zrádce jeden, mě vyměnil za Pipi. Byla to psí láska                         

na první pohled. On chuděra proseděl pod jejich balkonem celé dny.                                                  

Jo - láska je láska.  

Kamarádi, přidám i pár foteček a v příštím čísle napíšu zase něco z toho mého psího 

života.  

                                                                                                 haf haf Vildík 

 

P.S. A přeju všem hodně jedniček a hodné paní učitelky. 

 

Příspěvek Aničky Honešové 
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Tipy na výlet 
Nevíte, co dělat o podzimním slunečném víkendu? Zkuste třeba: 

Skryjská jezírka = Rodiče a děti třeba ocení krásnou procházku lesem. 

Na podzim je to tam moc pěkné. Není to tak dlouhá procházka, zhruba 2,5 km.                      

V Jezírkách můžete vidět krásný Zbirožský potok, protékající mezi skalami.                                   

Určitě potkáte nějaké živočichy, kteří tam žijí. 

Skryjské muzeum trilobitů = Cestou z jezírek můžete navštívit 

skryjské muzeum. V muzeu můžete vidět starou světničku, prohlédnout si nálezy 

trilobitů a poznat historii obce. Ke koupi je krásný suvenýr.                                            

Otvírací doba: Sobota -Neděle od 9:00 do 17:00 hod. Poté můžete zajít                                

na skryjské naleziště trilobitů. Vše o nalezišti vám řeknou v muzeu.  

Zřícenina hradu Týřov = Krásná zřícenina hradu. Ale pozor, cesta 

k ní není moc bezpečná. Na hrad je to ze Skryj přibližně 5 km. Ale stojí to za to.  

Cestou máte krásný výhled na řeku Berounku a její okolí.    

            

     

     

 

 

 

 

 

Příspěvek Elišky Kratinové 
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Hrad Týřov 

 

Naleziště trilobitů 

 

Skryjská 

jezírka 

http://www.google.cz/imgres?q=hrad+t%C3%BD%C5%99ov&um=1&hl=cs&sa=N&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=oFQx2CR9PhyK7M:&imgrefurl=http://www.rakovnicko.cz/pametihodnosti/hrady-a-zamky/zricenina-hradu-tyrov/&docid=rNigtutb-tUc4M&w=499&h=333&ei=ZvSKTq-fAc2QswbJx4mGAg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=Skryjsk%C3%A1+jez%C3%ADrka&um=1&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=AlDNN8bZVgJevM:&imgrefurl=http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/%C4%8Cesko/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_zaj%C3%ADmavosti_%C4%8Ceska/Skryjsk%C3%A1_jez%C3%ADrka&docid=oE-VSlWRdVIUxM&w=672&h=900&ei=8fSKTv3JOcTJsgbq4oSyAg&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=skryjsk%C3%A9+n%C3%A1lezi%C5%A1t%C4%9B+trilobit%C5%AF&um=1&hl=cs&sa=X&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=CDpk-sx41kx39M:&imgrefurl=http://stary_moskyt.moskyt.net/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2002011401&docid=ln77SUoucaRXvM&itg=1&w=280&h=350&ei=l_WKTuzYBND5sgawicmMAg&zoom=1


 

 

 

 

Ahoj, hlásí se vám zase sloník Toník a zebry Amálka                    

a Zuzka. Amálka a Zuzka jsou tady místo Fifinky, 

protože ona je nemocná. Amálka a Zuzka vám  

představí zebry. Tak a něco o nich: 

 

Jejich srst je charakteristicky bílo-černě pruhovaná 

(„zebrovaná“). Tito zástupci skupiny koňovitých lichokopytníků žijí obvykle                                   

v rodinných skupinách, které jsou tvořeny jedním hřebcem, doprovázeným klisnami          

a mláďaty. Zebra se dožívá 30 až 40 roků. Žijí pouze v stepi nebo v horkých 

biotopech střední a jižní Afriky. Rozměry: délka těla 250- 300 cm, délka ocasu                 

40-75 cm, výška v kohoutku 140-160 cm, hmotnost 350-430 kg.  

 

 

 

 

 

 

Tak a to je všechno. Doufám, že se vám to líbilo.                                              

Váš Tomík a vaše Amálka a Zuzka.       

   

    

 

 

 

 

 

Příspěvek Kláry Kuškové 
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Potrava:  tráva  

Biotop:  křovinaté stepi  

Zeměpisné rozšíření:  Afrika jižně od Sahary  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Afriky.&action=edit&redlink=1


Solasido 

Solasido je školní pěvecká 

soutěž, které se zúčastnila                  

i naše škola. 10. 10. proběhl 

konkurz, kterého se mohl 

zúčastnit každý, kdo měl 

zájem. Další týden vybraní 

žáci nahrávali společné CD,                

na kterém každý zazpíval 

vybranou písničku.                   

O týden později, 20. 10., 

proběhlo hlavní finále 

v Kulturním domě Broumy. 

Dopoledne pro školu, večer 

pro veřejnost, při kterém 

odborná porota vybrala vítěze. Celý večer byl nahráván na DVD. V první kategorii se 

vítězem stal Martin Hořejš, v druhé kategorii Aneta Svobodová a ve třetí kategorii 

zvítězila Eliška Luňáčková. Gratulujeme!   

ALARM  OLEJE   

ANION  OSMIC              

BALIVO  RABATY                    

CENT  RMEN                  

HNUTÍ  ROUTING         

ISOBARA SAMOSPÁD           

JEANS  SBORY                   

JIŘÍKOV SEDM                          

KILO  SHON                    

LACINO  SHYB                 

LANGUST           SMOG           

NEPROJEV SPOTŘEBY  

NESVOBODY  VČELAŘ           

ODRA   VŘED 

      Připravila Martina Říhová 
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Příspěvek Kačky Malcové 



 

 

   Slova zaškrtávejte pouze 

svisle a vodorovně.  

ČÁP  OČKO        RYBA 

BARYK PÁRA  TÁTA 

KAPR  RAK  TETA 

KOČÍ  REK 

 

Hádanka: 

Dvanáct bratrů v postýlce leží a žádný není na kraji.  

Co je to?          

 

 

     

       

 

O T R   R E K 

Č Á P   Y O A 

K T E T A B K P 

O A P Á R A K R 

B A R Y K O Č  Í 

   

Podepsané soutěžní lístky 

odevzdejte do krabice                    

pod nástěnkou s novinami.                                               

Soutěž bude trvat                  

do 24. 11. 2011. 

 

Několik důležitých informací na konec                        
Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu: noviny.zdar@seznam.cz .                       

Naše noviny si můžete prohlédnout i na školních stránkách www.skolabroumy.cz  . 

Redakce: 
Kateřina Malcová, Marie Mašková, Gabča Jansová, Anna Honešová,                   

Klára Kušková, Eliška Kratinová, Martina Říhová 
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V tajence naleznete křestní jméno. Kdy má svátek? 

Soutěž připravila                   

Marie Mašková 

http://www.skolabroumy.cz/

