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ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články:
 Bígl
 Vildův test
 Příběh “Jak jsem tloustl“
 Tučnáci

Bígl je plemeno psa původem z Velké Británie,
je to nejmenší a nejstarší honič. Jeho původ sahá
až do doby starověkého Řecka (430 př. n. l.).
Byl dovezen do Anglie Normany ze Skandinávie. Jejich psi zvaní „northerhounds“
byli dále kříženi s greyhoundy, od kterých pravděpodobně získali rychlost a vytrvalost.
Bígl samotný vznikl asi ve 14. století. Je nejspíš potomkem
staroanglických honičů a harierů. Od roku 1300 existují malí honiči, kteří doprovázeli
pěší lovce, většinou při lovu králíků, avšak název bígl se objevil až v roce 1475.
Název beagle je patrně odvozen od staroanglického slova "begle" nebo od keltského
výrazu "beag" či od starofrancouzského slova "beigh". Všechny tři výrazy odpovídají
pojmu "malý". Byl oblíbeným loveckým psem i v královské rodině, chovala je
Alžběta I., Vilém III. Oranžský a Jiří IV. Bígl byl vždy používán k lovu ve smečkách.
Organizovaný chov tohoto plemene začal ke konci 19. století, klub chovatelů byl v Anglii
založen v roce 1890 a o několik let později se toto plemeno dostalo do USA.
Do bývalého Československa se dostal v roce 1965. Dnes je chován spíše jako společník.
Příspěvek Gabči Jansové
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Ahoj kamarádi, po úspěšném roce 2011 tu máme rok 2012, do kterého vám přeju hodně
štěstí a zdraví. Doufám, že jste dobře naladěni na další z mých příspěvků. Dnes si
zkusíte test, jak dobře mne znáte. Vždy je jen jedna z odpovědí správně.
Za každou otázku si přičti jeden bod.
1) Co jsem???
a) yorkšírský teriér

b) argentinská doga

c) německý ovčák

2) Jmenuji se …
a) Alík

b) Punťa

c) Vilda

3) Bydlím v …
a) Kublově

b) Broumech

c) Praze

4) Narodil jsme se v …
a) Hýskově

b) Líšné

c) Mikulově

5) Je mi …
a) 10 let

b) 8 let

c) 2 roky

6) Moje nejoblíbenější hračka je….
a) panenka

b) počítač

c) plyšový míček

7 Moji kamarádi z Anglie jsou…
a) Timy a Tomy

b) Štaflík a Špagetka

c) Křemílek a Vochomůrka

8) Nejradši mám…
a) když ležím u televize

b) když ležím na zádech a panička mně drbe

c) když si hraju na schovku s paničkou
9) Nejradši chodím …
a) na túry dlouhé 50 centimetrů
je taky super

b) na procházky po okolí ale cesta kolem dvora
c) na túry dlouhé 50 metrů

10) Do novin vám píšu už…
a) 4 měsíce

b) 7 let

c) 1 rok a půl

Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) b, 4) a, 5) c, 6) c, 7) a, 8) b, 9) b, 10) c
Bodování:
10-8 bodů
Tak ty mě
velmi znáš
a za to jsem
rád.

7-4 body
No, ty mě znáš
také, ale příště
si pozorněji
čti mé články.

4-1 bod
Tak ty víš, že
ve školních
novinách je
nějaký pes.

0 bodů
No, ty mě
neznáš, a to mi
je velmi líto.

Příspěvek Aničky Honešové
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JAK JSEM TLOUSTL
V mládí jsem nepatřil mezi nejtlustější. Ruce jsem měl jako špejle a babička o mých
nohách říkala, že jsou jak dráty do betonu. Těžko se do mě vsunula svíčková,
přestože mi maminka dělala speciální porce, které se vešly do kojenecké lahvičky.
Také jsem hrál golf. Golfová hůl mě vždy táhla za míčkem. Míček doletěl daleko a já
někdy vlivem setrvačnosti hole ještě dál. Je fakt, že jsme s holí míjeli jamky obloukem.
Proto mě matka donutila chodit do posilovny. Chodil jsem pravidelně, vždy v úterý
a v červnu. Svaly narůstaly a já jsem už uzvedl golfový míček. A po třech měsících
pilného tréninku jsem uměl s míčky žonglovat. Škoda, že to z hlediska umění golfu
nebylo k ničemu.

Otec řekl, že bych mohl vystupovat v cirkuse pod jménem Honzík

Hubeňour z Hubeňourova. Ale já jsem odmítl, jelikož by mě matka posílala dopisy
pod adresou „Náš ťuťánek Jeníček“. „Měl by víc jíst!“ řekla matka. „Přece se nebude
přejídat..!“ namítl otec. Námitka nebyla matkou přijata a otec dostal facku. Matka
po chvíli ticha zapnula rádio a začala trsat big beat. Po dvou hodinách se staré rádio
po dědovi konečně rozpadlo. Po té spadlo na zem, společně s matkou, které se pálil
oběd. Asi po týdnu mě vzal otec za svým kamarádem do Zdic. Byl mile překvapen.
„Nazdar, Jaroslave!“ uvítal nás „Ještě ti Dáša trsá big beat?“ Muž byl tak tlustý,
že se nedalo poznat, jestli je to člověk nebo obří sud. „Pořád, pořád,“ řekl otec,
když jsme vcházeli obřími vraty na dvůr. „Měl bych malou prosbičku,“ řekl otec.
„Za hamburger všechno,“ odpověděl tlouštík. „Dobře, kolik tu stojí?“ otázal se otec.
„V Praze deset, tady šedesát.“ Bylo vidět, že má tlouštík přehled. „Můžu nechat syna
u tebe na víkend?“ zeptal se otec. „Jistě! Má s sebou potraviny?“ otázal se tlouštík.
„Ne,“ šeptl otec. Tlouštík zabědoval. Po chvíli se obří sud uklidnil. „Dobře, dobře.
Ale platíš to ty!“ Otec se zaradoval a při odjezdu se drze culil. Pobyt u tlouštíka byl
z počátku horor. Sníst dvě mísy knedlíků bylo pro mě hubeňoura obzvlášť těžké.
Po dvou hodinách jsem cítil, jak se nafukuji. Po večeři mě tlouštík uložil do obří postele,
jejíž tvar silně připomínal bábovku. Tlouštík řekl dobrou noc místo Večerníčka,
protože pohádky nesnášel. Zhasnul a šel si pustit televizi. Ráno jsem se probudil v téže
posteli, ve které jsem usnul. Protřel jsem si oči a uviděl tlouštíka se snídaní
na dvoupatrovém vozíku. „Podávají se kremrole se šlehačkou a kakao!“ hlásil vypasený
chlapík. A dával přede mě hory jídla. Při snídani jsem se přejedl a začal létat po domě
jako balónek. Po chvíli jsem se snesl. K obědu byly řízky. Po třiceti jsem teprve začínal.
Tlouštík začal radostně tančit. Metody tlouštíka braly za své. Po dalších dvaceti jsem
končil. Sud mě po svačině odvezl domů. K svačině byly lepkavé kuličky. „Co to je?“
otázal jsem se. „Rozinky v karamelu!“ zaculil se tlouštík, a dal přede mě mísu kuliček.
Snědl jsem půlku a byl jsem přejeden. Otec a matka byli štěstím bez sebe. Matka mě
chtěla obejmout celého, ale nešlo to. Objala mě jenom půlku. Otec byl dojat.
„Už jsi velký, Jeníčku,“ řekl mi. Co se stalo s tlouštíkem, to nevím, ale zaslechl jsem,
že bydlí pět let v New Yorku a pořád tloustne.
Příspěvek Jáši Balaše
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Ahoj! Opět se vám hlásíme. Dneska si budeme povídat o tučňákách. Něco o nich
nám poví tučňáčice Emička. Takže tady jsou:
Tučňáci jsou nelétaví ptáci, dokonale přizpůsobení lovu a potápění ve vodě.
Žijí výhradně v oblastech chladných mořských proudů na jižní polokouli (jeden druh,
hnízdící na Galapágách, okrajově zasahuje na severní polokouli). V současné době žije
na světě 18 druhů, řazených do šesti rodů jediné čeledi tučňákovitých.
Nejmenší druh, tučňák nejmenší, dorůstá 40 cm a hmotnosti 1,5–2 kg, na druhé straně
tučňák císařský dorůstá až 115 cm při hmotnosti až 46 kg; některé fosilní druhy byly
výrazně větší.
Druhy tučňáků:
Tučňák patagonský, tučňák císařský ,tučňák chocholatý, tučňák královský, tučňák
novozélandský, tučňák skalní, tučňák snárský, tučňák nejmenší, tučňák bělopásý,
tučňák žlutooký tučňák, kroužkový, tučňák oslí ,tučňák uzdičkový, tučňák brýlový,
tučňák galapážský, tučňák Humboldtův, tučňák magellanský, …….
Tak co, dozvěděli jste se o nás něco, co jste nevěděli?? Doufám, že ano. Na
závěr pro vás máme pár obrázků. Schválně, jestli uhodnete, jací jsme .
Odpověď najdete v příštím čísle. Tak ahoj!
Váš Tomík, vaše Zuzka a Emička

Nápověda: tučňák královský, tučňák skalní, tučňák císařský, tučňák patagonský
Příspěvek Kláry Kuškové
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Přestupný rok je rok, jenž má 366 dní.
Kalendářní rok má 365 dní. Ale protože jeden tropický
rok je dlouhý téměř 365,25 dne, musí časem dojít
k odchylce jednoho dne. To nastane jednou za čtyři
roky a právě tehdy se vkládá jeden den navíc, kterému
se často říká přestupný den.
Ani to není dostatečně přesná délka tropického roku.
Za tisíc let dojde k posunu o 7,81 dní, které budou
oproti skutečnosti přebývat. Proto gregoriánský kalendář upřesnil, že roky dělitelné
100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li dělitelné i 400. Přestupné byly například roky
1600, 2000 apod. Přestupné nejsou roky 1700, 1800, 1900, 2100 atd.
Historie přestupných dnů sahá až do starověkého Egypta, kdy byl v roce 238 př. n. l.
zaveden dodatečný den každý čtvrtý rok. Před tím měl rok 355 dnů a každý druhý rok
se do něj vkládal celý přestupný měsíc, který připadal na 23. únor. Caesar tento
přestupný měsíc zrušil a místo něj zavedl přestupný den.
Příspěvek Kačky Malcové

Příspěvek Marušky
Maškové
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Soutěž

Podepsané soutěžní lístky
odevzdejte do krabice
pod nástěnkou s novinami.
Soutěž bude trvat do 21. 3. 2012.

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 .
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