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Pohádka

DOBRODRUŽNÉ PRÁZDNINY
Jednoho dne se Zorka zeptala, kam pojedeme na prázdniny. „Pojedeme do kempu,
který je v Telči.“ Zorka se velice radovala. Nastal čas odjezdu. Zorka si sbalila to, co
potřebovala a morče jménem Truhlík.
Když byly ve vlaku, tak její sourozenci dělali všechno možné a prosili ji, aby si šla hrát
s nimi, ale ona si všímala jen svého morčete. Pochvíli Truhlík slezl z klína a zalezl pod
sedačku. Za chvilku přinesl Zorce fotografii. Zorka si ji důkladně prohlédla a zjistila, že to je
jejich chatka a její tajná chodba, za kterou byla tajná místnost a v ní nějaké zvíře. Ale jaké, to
nešlo poznat.
Byl už večer a Zorka šla v noci prozkoumat tajnou místnost. Popadla Truhlíka a cestou
se řídila dle fotografie. Už se blížili, tak si Zorka vytáhla telefon, aby si udělala pořádnou
fotografii. Už byli na konci chodby, tak se koukla dovnitř a vylekala se. Stála tam obří
tarantule. Jak si slíbila, udělala si fotografii a utekla zpátky do své postele. Usnula hned a byla
ráda, že má pěkné sny.
Druhý den ráno si důkladně prohlédla fotografii, kterou vyfotila den před tím. Všimla
si toho, že tarantule stojí na padacích dveřích. Sebrala všechnu odvahu a Truhlíka a šli
k tarantuli se jí zeptat, proč na těch dveřích stojí?
„Pročpak na těch dveřích stojíš,“ zeptala se Zorka. „Stojím tady, protože mám jen půl
srdce, a když mi jakoukoliv půlku srdce dokreslíš, máš právo na deset přání. Vím, že by měla
být jen tři, ale já jsem tarantule a ne zlatá rybka. Jo a pode mnou bydlí zloděj, kterého je
třeba zničit. Už dlouho se o to pokouším, ale on mne vždy obelstí. Ptám se vás, pomůžete
mi?“, řekla tarantule. „Ano.“, odpověděla Zorka. Poté se zeptala, jestli nemá udělat něco víc.
Tarantule řekla, že více se dozví, až příště. Zorka zjistila více věcí, než chtěla. Tak běžela
zpátky a dělala jako by nic. Postarala se o Truhlíka a šla si hrát. Bylo asi osm hodin večer.
Zorka opatřila Truhlíkovi, co potřeboval. Převlekla se, vyčistila zuby a šla spát.
Druhý den ráno Zorka dokreslila tarantuli půlku srdce, obsloužila Truhlíka a šla za
tarantulí, aby jí odevzdala druhou půlku srdce. Když tam došla, tak odevzdala druhou půlku
srdce a zloděj ji dopadl při činu. Když chtěl zloděj Zorce ublížit, tak si před ní stoupla
tarantule. Zloděj ji chtěl odstrčit, ale jen co se jí dotkl tak oslepnul a ohluchnul. Zorka
s tarantulí se posunuly o dva metry a tarantule jí řekla, že má pro ní úkol. „Zorko, teď ti dám
těžký úkol. Půjdeš k rybníku jménem Roštýn a skočíš tam v normálním oblečení, jako jsi teď.
Nemusíš se bát, jenom tam skoč. Na dně najdeš díru do země. Ta díra je hodně dlouhá a
všude tam je tolik drahého kamení, že by si jich všimli i slepí. Ale ty si nesmíš vzít ani jeden
malinkatý kamínek. Doplaveš až na konec, kde bydlí žralok. Ty se na něj usměješ a uděláš mu
místo na to, aby mohl uplavat. Po té si všimni, že pod ním leží krystal. Ten vezmeš a vrátíš se
zpátky ke mně.“ Tarantule měla o Zorku strach, protože když ti může jít o život, tak se asi
málokdy usměješ, no nemám pravdu? Jelikož se Zorka usmívala celou dobu tak jí věřila jako
nikomu jinému.
Mezi tím Zorka doběhla na dané místo a skočila do rybníka Roštýn. Najednou zjistila,
že na sobě má potápěčskou výzbroj. Nejdříve si ji chtěla prohlédnout. Ale pak si řekla, že se

dá do úkolu. Bylo těžké se přemluvit, ale co se dá dělat. Byl tu však jeden problém. Jak se má
zasmát, když jí hrozí smrt? Napadlo ji, že zavře oči a bude myslet na něco krásného. Ale tímto
se opět zdržela. Zorka se lekla, že to nestihne a tak začala plavat rychleji.
Za chvilku doplavala k žraločímu doupěti. Trošku se lekla. Co když to nezvládne? Na
chvíli se zamyslela. Co se bude dít dál? Ale potom si řekla, že když to ani nezkusí, poruší slib.
A po té vplula do jeskyně. Byla tak pěkná, že se rozhodla, že před žralokem bude myslet na
ni. Čas rychle ubíhal a jeskyně končila. Zorka zahlédla ploutev a věděla, že patří žralokovi, o,
kterém jí tarantule říkala. Aby si jí všiml tak po ploutvi hodila těžkým kamenem. Žralok se
podivně zavrtěl a Zorce to přišlo legrační. Zasmála se. Žralok uplaval. Zorka popadla krystal a
plavala pryč. Když vylezla z vody, tak běžela za tarantulí. Všechno, co prožila pod vodou, jí
důkladně vyprávěla. A odevzdala jí krystal.
Potom se jí tarantule zeptala jaké má přání. Zorka řekla, že má jen jedno přání.
Chtěla, aby se stala jejím druhým morčetem. A chtěla, aby byla morčecí holka. A co se stalo
s fotografií? Tu Zorka vzala, roztrhla a rozházela do všech košů, které našla. Před odjezdem
Zorka mamce vše podrobně vyprávěla. Když dojela domů, tak to vyprávěla i všem ostatním.
Z.V. (A.M.)

Omalovánky

Citáty
„Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.“ —
Liz Taylor britsko-americká herečka 1932 - 2011
„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno
jsou. Nelze je léčit odděleně.“ — Platón klasický řecký filozof -427 - -347 př. n. l.
„Že nedostanete v životě vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“ — Dalajláma 14.
dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy
změní náš život.“ — Neznámý autor
„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ — Seneca římský filozof -4 65 př. n. l.
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ —
Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915
„Hloupý všechno ví. Snob předstírá, že ví. Intelektuál přemýšlí, zda ví. Moudrý ví, že neví.
Normální člověk žije.“ — Jiří Květoslav Hrubý 1946
„Jedině děti vědí co hledají.“ — Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel
1900 - 1944
Zdroj: https://citaty.net/zivotni-moudra/

Z. Z., A. M.
Významné dny
Březen
8. 3. Mezinárodní den žen
10. 3. Evropský den památky obětem
terorismu
20. 3. Jarní rovnodennost
21. 3. Světový den poezie
22. 3. Světový den vody
27. 3. Světový den divadla
28. 3. Den učitelů
Duben
1. 4. Mezinárodní den ptactva
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
7. 4. Světový den zdraví
29. 4. Mezinárodní den tance

Květen
1. 5. Státní svátek - Svátek práce
3. 5. Den slunce
4. 5. Den hasičů
5. 5. Den Evropy
8. 5. Státní svátek – Den vítězství
12. 5. Den matek
15. 5. Mezinárodní den rodiny
Červen
1. 6. Den dětí
5. 6. Světový den životního prostředí
27. 6. Den politických vězňů
27. 6. Světový den rybářství
A. M.

Astronomie
Neil Amstrong
Neil Amstrong byl americkým
pilotem v námořnictvu Spojených států
amerických. Roku 1962 přešel do
oddílu astronautů NASA. Jeho prvním
kosmickým letem byla mise Gemini 8
v březnu 1966. Druhým a posledním
letem Amstrongova byla mise Apollo
11.
21. července Neil Amstrong vystoupil
jako první člověk na měsíci a získal
světovou proslulost. Roku 1971 odešel
z NASA a vyučoval na Cincinnatské univerzitě.
V červnu 1958 byl vybrán mezi devíti budoucích astronautů programu letectva USA.
Od dubna 1960 patřil Amstrong do skupiny sedmi astronautů zařazených do programu
vojenského letectva. Považovalo kosmický program NASA. Roku 1962 se přihlásil do jejího
oddílu astronautů. Pro amstronga nebylo jednoduché rozhodování. Byl astronautem
USAF/NASA. Ve vesmíru byl 8 dní 14 hodin a 0 minut. Zemřel roku 2012.

M.V.

Karanténa
Top 5 tipů co dělat v karanténě, kdyby nás náhodou ještě někdy potkala
Top 5. Můžeme si už konečně uklidit pokoj. (Myslím, že času budeme mít dost.)
Top 4. Můžeme klidně pomáhat rodičům, jestli jsou doma.
Top 3. Můžeme zlepšit svou fyzickou kondici.
Top 2. Můžeme si zahrát hru GeoGuessr, kde musíme poznávat svět, státy nebo kraje.
Top 1. Můžeme třeba cestovat na Google Maps a dívat se do míst kde jsme nikdy nebyli.
NOSTE ROUŠKY
Š.M.
e-Rouška

Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony, která pomůže hygienikům snadněji,
efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž
je vysoké riziko nákazy. Díky Bluetooth technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali.
Š. M.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-erouska/

Technika

Google Home - řada chytrých reproduktorů
Google Home je řada inteligentních reproduktorů od společnosti Google. Google svůj
první model zvukového asistenta chytré domácnosti představil v roce 2016, tedy jsou to už 4
roky od představení. Asistent se ovládá pomocí hlasu nebo přes mobil. Má látkový dotykový
povrch, na kterém jsou senzory na zvýšení a na snížení hlasitosti i na zastavení hudby.
Postupně na trh přišli nástupci Google Home max, Google Nest mini, Google Home, Google
Home Hub se 7 palcovým displejem a později Google Home Hub Max s větším displejem.
Asistentem se kromě zvuku dají ovládat i světla, televize, chytré zámky nebo topení
(klimatizace).
Můj názor je takový, že je to celkem dobrá věcička, ale je škoda, že se nedá ovládat
česky. Jinak si myslím, že by se asistent mohl dál vyvíjet, že by uměl třeba přinést i čaj, ale to
bychom už hodně lenivěli.
Š. M.
Sport

Autokros
Autokros je motoristický sport, který se jezdí na nezpevněném povrchu. Vozidla
rozdělujeme do divizí, které jsou Racebuggy v divizi (160,125,250), junior bugy a superbuggy.
Vozidla jsou s pohonem 4X4. Uzavření vozidla je z plechu. První závody byly v roce 1947 ve
Velké Británii. Do Československa se dostal autokros až v roce 1971. Nové autokrosové auto
stojí cca 2 000 000 Kč.
Florbal
Florbal se hraje v halách o rozměrech 40x20 metrů.
Míček je dutý, lehký a je z plastu. Cílem hry je dosáhnout více
gólů než protější tým. Hráči mají až na brankaře speciální hole
z plastu. Brankář chytá pouze svým tělem. Zápas je rozdělen na
3x20 minut celkem 60 minut.
Florbal organizuje Mezinárodní florbalová federace
(IFF). Mistrovství světa ve florbale, se koná jednou za dva roky.
První podobné hry florbalu jsou z 50. let, kdy v továrně na plasty vyrobili míček a
zkusili hrát. Pojmenovali to floor hockey [flo:r hoky] = pozemní hokej. Florbal se dočkal
rozkvětu až v 70. letech ve Švédsku. V roce 1979 vznikly první kluby a v roce 1981 vznikla
národní florbalová federace.
J. M.

