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ÚVODEM
slovo šéfredaktora
(autor: Marek Kocman)
Letní vydání časopisu Třídní Pokec vás provede létem s cestováním nebo farmou. Těšte
se na nové kreativní tvorby – Graffiti, jak na to, vaření. Ostatní neprozradím, jen otočte
stránku! Na časopis se podílela celá třída, paní učitelka M. Lerch a paní učitelka J.
Juřenová.

slovo třídní učitelky
(autor: Mgr. Martina Lerch)

A je to tu! Blížíme se k závěru. Klasik by možná toto letošní učení neučení ohodnotil slovy:
„Tento školní rok zdá se mi býti poněkud podivným.“ Děti se nám vrátily do školy až na
posledních pár měsíců. Ale o to více se snažily a užívaly si fyzickou přítomnost ve škole. A
věřím, že si užily víc zábavy a načerpaly více znalostí než doma při distanční výuce.
A nebyla by to naše milá aktivní 5.A, aby nepřišla ještě s posledním, letním, číslem roku
2020/2021. Na léto a dovolenou je přece třeba mít po ruce kvalitní četbu. Což náš časopis
dozajista je.
Přeji všem v naší třídě, jejich rodinám a všem čtenářům tohoto čtvrtletníku krásné letní
prázdniny a v září 2021 znovu na shledanou. Tentokrát s časopisem „TŘÍDNÍ POKEC“, který
budou vydávat stejní autoři, jen jako žáci 6. ročníku.

Náš tým:
Šéfredaktor: Marek Kocman
Zástupce šéfredaktora: Tom Zugárek
Vedoucí grafického týmu: Maty Bylok
Grafický tým: Natka Kovářová, Terka Macíková, Eliška Povolná
Autor obrázku na titulní straně: Barča Šebestová
Korekce: Mgr. Jana Juřenová
Vymahač a upomínač termínů článků: Mgr. Martina Lerch
Fotografie: dodali autoři článků
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MASTERCHEF JUNIOR
(autorky: Tamara a Tereza Kovalčíkovy)

PALAČINKY
Ingredience
1 špetka soli
2 ks vejce
400 ml mléka
200 g hladké mouky
olej na smažení

Postup přípravy
1. Hladkou mouku rozmixujeme se špetkou
soli, mlékem a dvěma vejci tak, aby vznikla
správně hustá směs, vhodná pro palačinky
(ani ne moc řídká, ani ne moc hustá).
2. Na pánev s rozpáleným olejem vylejeme
přibližně jednu naběračku těsta.
3. Smažíme z obou dvou stran dozlatova.
4. Na hotové palačinky naneseme cokoli, co
nám chutná. Vhodné jsou marmelády atd.
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KOMIX
(autor: Matyáš Bylok)
¨

JAK NA TO? – NÁVODY A TIPY
(autor: Tereza Macíková)
Jak nakreslit koně.
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LIDOVÉ TRADICE V LÉTĚ
(autor: Matěj Štěpaník)
Hlavní letní tradicí jsou letnice neboli Svatodušní svátky. V lidovém
prostředí se s nimi pojily kromě církevních obřadů také další zvyky,
původně vztahované k letnímu slunovratu. Jedná se hlavně o takzvané
králenské slavnosti, z nichž nejznámějším příkladem je slovácká a
hanácká Jízda králů.
Na oslavy letního slunovratu navázal také svátek Jana Křtitele, neboli
Svatojánská noc, předvečer 24. června.
Během léta je pak řada zvyků spojená se
senosečí, žněmi a především dožínkami.
Mezi hlavní tradice v našem regionu patří
hody a v poslední době otevřené sklepy.
Hody jsou slovanský svátek, při kterém
jdou stárci a stárky v krojích průvodem
dědinou a zvou na večerní zábavu.
Průběh tohoto svátku se liší dědina od
dědiny stejně tak jako kroje. Např.
kyjovský, pavlovický, podlužácký,
valašský, horňácký a mnoho dalších.

V Drnholci probíhá tento svátek
pro chasu už od středy kopáním
díry pro stavění hlavní velké máje
v areálu u fotbalového hřiště.
Musí se vykopat část kmene loňské máje. Ve čtvrtek jedou
stárci do lesa pro stromky na májky, které po ozdobení
barevnými krepáky staví každé ze stárek před dům. V pátek se
do lesa jede znovu, tentokrát pro velkou májku. Přiveze se na
hřiště, očistí se kmen od kůry, ozdobí se koruna barevnými
krepáky a pod korunu se zavěsí ozdobený věnec. Potom se za
pomoci žebříků a lan májka postaví a zajistí. Večer a v noci ji
stárci musí hlídat, aby ji chasy z okolních dědin nepoškodily. V
sobotu se chasa obleče do kroje, převezme od pana starosty právo pořádat hody a průvodem za
doprovodu muziky, zpěvu a tance obchází dědinu a zvou na večerní zábavu. V neděli po mši v
kostele obchází zbytek dědiny a večer je opět zábava a na jejím konci prodání práva ženáčům.
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FTÍPKY A SRANDIČKY
(autor: Lukáš Kolka)

Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU.
Zamyslí se a pak přemýšlí:
„Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?"
Vymotají se dva transformeři z hospody a jeden povídá:
„Pojď, složíme se na taxík!"
Víš, proč má čáp vysoké nohy? Aby ho žáby nemohly kopat do zadku.
Víte, co vznikne zkřížením žížaly a ježka? Ostnatý drát!

Kreslené vtipy
(vyhledala paní učitelka Lerch)
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VÝLETY ZA POZNÁNÍM
(autor: Filip Šill)

NENÍ MODRÁ,
JAKO MODRÁ
…
Dnes Vás vezmu na výlet do obce
Modrá, kde jsme navštívili Živou
vodu – sladkovodní expozici a
tunel. V těsné blízkosti Živé vody se nachází Archeoskanzen, Centrum historie a
tradic, Terárium a nedaleko poutní místo –
Velehrad. Je to kousek
od Strážnice. Archeoskanzen v Modré
představuje opevněné sídliště z doby Velké
Moravy. Vznikl na podkladě skutečných
archeologických nálezů, z nichž některé
pocházejí přímo z místa, kde se skanzen nachází.
Nahlédnete zblízka za hradby opevnění, vstoupíte
do obydlí, dílen a hospodářských i církevních
staveb. My jsme se tam byli podívat na slavnosti

dobytí Velké Moravy. Ve skanzenu byla
spousta lidí v dobových kostýmech,
jezdci na koních, souboje, šermíři a také
stánky
s různými dobrotami, které se kdysi
vařily a jedly. Mohli jsme si prohlédnout
chýše, ve kterých se kdysi bydlelo,
mnohdy je to jen udusaná hlína a
ohniště. Když program skončil, prohlédli
jsme si ohradu s Pratury. Celý areál pak
pokračuje relaxační dřevěnou lávkou nad výběhem praturů. Ale to největší lákadlo, ať
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už pro děti nebo i dospělé, je tunel.
Podvodní tunel ve sladké vodě
v přírodě je ojedinělým
experimentem v rámci celé Evropy.
Nachází se v hloubce 3,5 metru pod
vodní hladinou, má délku 8 metrů a
šíři 2 metry. Po levé straně můžete
vidět ryby chladných vod, horských
potoků a řek – jelce, lipany, mníky,
pstruhy, parmy a oukleje. Pravá
strana patří především velkým
rybám. Typickým obyvatelem je
kapr, kterého chovají v několika
formách. Dravce reprezentují štiky,
candáti nebo sumci.
Raritou expozice jsou jeseteři –
to jsou tažné ryby, které dříve
migrovaly z Černého moře až do
řeky Moravy. Mezi jeseterem
ruským, malým či hvězdnatým se
výjímá vyza velká –je to největší
sladkovodní ryba světa. Uvidíte
zde několik vyz délky téměř 2
metry!
Až si prohlédnete podvodní svět,
určitě doporučuji prohlídku a
možnost koupání v přírodním koupacím biotopu dočišťovaném rostlinami. V horkém
počasí je to příjemné ochlazení. Ani my jsme neodolali a vrhli se do vody. Dno je
vysypané kamínky. Až se sem vydáte, nezapomeňte si vzít ručník. A kdyby Vám zbyl
nějaký čas, můžete se
zajet podívat do kousíček
vzdáleného Velehradu. O
něm ale někdy příště.
Určitě budete z tohoto
výletu celá rodina
nadšení.
Váš cestovatel Filip Šill
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NEVINNĚ O VÍNĚ
(autorky: Barbora Šebestová, Eliška Povolná)

Péče o vinnou révu na sklonku léta
Pokud chceme, aby nám vinná réva plodila kvalitní hrozny, je zapotřebí věnovat ji
dostatečnou péči po celou dobu vegetace. Zvláštní péči vyžaduje na sklonku léta,
kdy dochází ke zrání hroznů.
Vylamování zálistků
Základem péče o vinnou révu, a
to nejen na sklonku léta, je
vylamování tzv. zálistků – jsou to
vlastně mladé letorosty, které
vyrůstají z úžlabí listů. Zálistky
odstraňujeme v průběhu
vegetace – zejména pak takové,
které se vyskytují v okolí hroznů.
Zastřiháváme je přibližně do
poloviny plodných letorostů. Pokud je neodstraníme, budou bránit provzdušnění i
přístupu slunečních paprsků, které následně ovlivní vyzrávání hroznů. Naopak zálistky,
které rostou v horní části letorostů odstraňovat nemusíme – dodávají hroznům jejich
sladkost, protože asimilují a vytvářejí cukr.
Hnojení vinné révy
Další činností, kterou provádíme na sklonku léta,
je hnojení vinné révy. Pokud nám počasí přeje
(tzn. převažují slunečné dny), lze použít zálivku s
přídavkem vhodného hnojiva (doporučuje se
živný roztok s koncentrací 0,1-0,2 %). V případě
použití kombinovaného a lehce rozpustného
hnojiva je vhodná aplikace do povrchové vrstvy
půdy v bezprostředním okolí rostlin. Docílíme tak
toho, že se živiny budou postupně uvolňovat a
vyživovat kořeny. Vinnou révu se nedoporučuje
hnojit vyšší koncentrací doporučených živin,
hnojivo neaplikujeme ani na listy nebo do
blízkosti kořenového krčku.
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ROZHOVOR S……
(autoři: Marek Kocman, Matyáš Bylok, Tom Zugárek)

Speciálně pro toto číslo jsme
provedli rozhovor s kuchařkou,
paní Miriamou Fedorkovou.
Zeptali jsme se na dvanáct
otázek, které se týkají jídelny a
práce kuchařek.

 Líbí se Vám tahle práce?
„Ano.”
 Jak dlouho tu pracujete?
„Jedenáct let.”
 Jaké jídlo vaříte nejraději a které vás vůbec nebaví?
„To, co nedá moc práce, a mě baví asi všechno, je mi to jedno.”
 Kdo sestavuje jídelníček?
„Paní Zajícová a já.”
 Podle čeho vaříte?
„Podle norem (požadavků) co nám dává stát.”
 Jak získáváte suroviny k vaření?
„Objednávkou.”
 Které jídlo podle vás chutná dětem?
„Omáčky, sladké a řízky.”
 Které jídlo podle vás nechutná dětem?
„Zelenina.”
 Jak se podle Vás chovají žáci v jídelně?
„Špatně.”
 Chcete jim něco vzkázat?
„Aby se chovali dobře, aby nekřičeli a zasunovali si židličky.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
(autor: Matyáš Kocman)

Přespolní běh
Dne 11. 04. 2021 se konalo mistrovství ČR v přespolním běhu v Táboře. Zúčastnili
se zde nejlepší dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a
mladší žákyně. Všichni soutěžící museli mít PCR test na covid-19, bez něho
nemohli závodit. Já jsem se účastnil kategorie mladších žáků. Nejdříve prošel
registrací, kde jsem předložil test a potom jsem dostal startovní číslo a čip na nohu.
Za ztrátu čipu se muselo uhradit 500 Kč. To se mně naštěstí netýkalo. Stanoviště
jsme měli ve velkých stanech. Asi za 30 minut jsem se měl připravit na start.
Předtím jsem se ještě rozcvičil a protáhl v nedalekém lese.
Start se pomalu blížil a já se na to
psychicky připravoval a říkal si - snad to dám,
vždyť jsou to jen 2 km. Když jsem vystartoval,
tak trať byla nerovná a hodně do zatáček, ale
já měl natrénováno a věřil jsem si. Ještě před
startem mně taťka řekl, že když budu třicátý,
tak je to pěkné. Běželo nás na startu celkem
100 dětí, já byl v přední řadě, protože jsem
měl dobré časy v tabulkách. Ze začátku jsem
se necpal dopředu, ale byl jsem trochu
opodál. Najednou jsem začal zrychlovat a
dobíhal ty závodníky přede mnou. Nakonec se
stalo to, že jsem byl na vedoucí pozici, i když
jsem v zatáčce upadl. Hned jsem se zvedl a
běžel dál. Dokonce mě pan moderátor povzbudil tak, že jsem ještě zrychlil. V cíli
jsem měl obrovskou radost, že když se mě pan moderátor na něco ptal, tak jsem
mu nedokázal odpovědět. On řekl, že slova nepotřebuji, že to časem přijde, hlavní
je ten můj výkon. Na vyhlášení jsem dostal triko NIKE s nápisem mistr České
republiky v atletice pro rok 2021 a krásnou zlatou medaili a kytici. Připadal jsem si
jako na doopravdické olympiádě. Závod jsem si moc užil a těším se zase za rok.
Matyáš Kocman 5.A.
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PŘÍBĚH „JEDNA VĚTA“
(autor: 5.A)
Název: ZÁHADA

U MOŘE

Lilly a Tamara se na konci školního roku rozhodly, že letní prázdniny stráví spolu.
S rodiči vyrazily k moři. Jedno odpoledne se koupaly, přitom narazily ve vodě na nějaký
předmět. Byla to láhev a v ní zpráva.
1. Láhev otevřely a v ní našly mapu pokladu.
2. Na mapě byl vyznačen velký červený kříž.
3. Rozhodly se jít hledat poklad.
4. Vyrazily na cestu a pomalu se blížily k pokladu.
5. Když tu najednou se setmělo.
6. Na moři se objevila veliká černá loď zvaná Černá perla.
7. Holky si hned vzpomněly na film Piráti z Karibiku.
8. Z lodi se najednou ozvala rána.
9. Loď se k nim pomalu přibližovala a holky se začaly bát.
10. Rozhodly se, že vezmou nohy na ramena a utečou.
11. Ale než se stihly pohnout z místa, loď byla na pevnině.
12. Z lodi vyskákali piráti, zajali Tamaru a Lilly chtěli nechat napospas žralokům.
13. Jenže v pravou chvíli se objevil jejich kamarád, hrdinný Maty Bylok.
14. Maty je přeborník v karate, takže nebyl problém je porazit.
15. Postupně je všechny vykopal z lodi ven.
16. Když v tom se objevil kapitán pirátů zvaný „pan učitel Pichanič“.
17. Zapískal na kouzelnou píšťalku a zařval: „Co tu děláte vy darebáci piráti?“
18. Udělejte 20 kliků a zpátky na loď! Harrrrrrr!!
19. Mezitím mohl Maty vysvobodit Tamaru a Lilly.
20. Lilly se rozhlédla a uviděla před sebou na zemi veliký červený kříž.
21. Hned ji napadlo, že by potřebovaly něco na kopání.
22. V tom okamžiku uviděly pana školníka s rýčem v ruce.
23. Zeptaly se ho, jestli si můžou tu lopatu půjčit.
24. Zaťukal si na čelo a řekl: „Holky, to není lopata, ale rýč a s tím se ryje .“
25. A potom ještě řekl: „A nechápu, jak chcete kopat do betonu.“
26. Holky se na sebe podívaly a současně řekly: „COOOOO?“
27. „Tohle je přece heliport!“
28. Holky smutně odešly za rodiči, ale ti záhadně zmizeli…
(pokračování příště…)
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LÉTO NA ZAHRADĚ
(autor: Jan Matoušek)

S koncem školního roku přichází nejteplejší
období roku – léto. A v létě máme
dvouměsíční prázdniny. Hurá!!
O prázdninách se vždy těším na společný čas s
rodinou, protože určitě zažijeme spoustu zábavy.
Letošní léto z velké části strávíme v zahradě. A
víte proč? Protože na zahradu můžeme jít, kdy se
nám zachce. To je přece skvělé. Budeme
vyvádět, běhat, skákat, kopat si a házet míčem a
třeba taky hrát na schovávanou. Koho
nenajdeme, ten vyhraje:-). Spousta z nás má
také na zahradě bazén nebo trampolínu, jen
bychom měli být opatrní na sebe i na všechny
ostatní.
Můžeme také zkusit hry našich rodičů
a prarodičů – cvrnkat kuličky, skákat
přes gumu nebo přes švihadlo. Nebo
jen tak ležet v trávě, na dece nebo na
houpačce a číst si.
Letní zahrada je skvělá v tom, že
dozrává spousta ovoce a zeleniny,
třeba jako jahody, borůvky, maliny,
třešně, první hrušky, hrášek, saláty,
později okurky, cukety, rajčata,
papriky, takže si můžeme cpát břicha
dobrotami plnými vitamínů.
Měli bychom také pomoci rodičům s nějakou prací na zahradě. Nejdůležitější prací na
zahradě v létě je zalévání, protože v horkých dnech všechny rostliny potřebují
doplňovat vodu, aby nám neuschly.
V létě se dá pořád spousta rostlin sázet, jen budou potřebovat poctivě zalévat. Vodou
nesmíme plýtvat, proto je nejlepší zalévat večer nebo hodně brzo ráno. Další prací je
vytrhávání plevele, to nemám moc rád, ale pak záhonky vypadají pěkně uklizeně. No a
na záhonech, kde sklidíme první zeleninu, můžeme zaset nebo zasázet něco dalšího,
třeba řepu, saláty. Pokud trefíme správný okamžik můžeme v srpnu zaset ještě jednou
i hrášek, ředkvičky nebo salát a mít další sklizeň.
Nebo pomůžeme sklízet ovoce, třeba na marmeládu a kompoty nebo okurky a zavařit
je s mámou nebo babičkou.
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Těším se, že budeme často opékat něco na ohni nebo na grilu, já mám nejradši
špekáčky a potom držíme se sestrou a bráchou požární hlídku, protože v létě je
obzvlášť důležité mít oheň pod kontrolou.
Zahrada v létě je také plná
života, u nás je
spousta užitečných
pomocníků – třeba jako
ještěrky a ježci, kteří žerou
slizké slimáky, a tak nám
zůstane salát k obědu:-)
Určitě se potkáme se
spoustou druhů hmyzu,
který můžeme
pozorovat zblízka, proto
pěstujeme různé druhy
květin, aby měli naši
hmyzáci pořád dostatek
potravy. Neměli bychom v
zahradě zapomenout připravit pro užitečné pomocníky misky s vodou a nějaké úkryty
– to stačí najít pár kamenů nebo polínek dřeva, poskládat je na hromádku a hned se
tam někdo zabydlí.
Letos už snad konečně postavíme hmyzí hotel, protože se na to dlouho
domlouváme a pořád není čas. Taky chceme využít volno, abychom nachystali
příbytky ježkům na zimu, aby nám tady zůstali.
V létě máme také parádní příležitost pozorovat hvězdy a noční oblohu, prý nejlépe
ve druhé polovině července a v srpnu.
Teplé noci lákají k tomu, abychom si venku
rozložili stan a vyměnili měkkou postel
za podložku a zažili dobrodružné spaní.
Přeji všem, aby zažili krásné a zábavné léto v
zahradě....
Jeník
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U NÁS NA FARMĚ
(autor: Lilly Ann Vermešová)

U nás na farmě v Jevišovce máme spoustu zvířat.
Kozy:
Doma máme 2 kozy, Zuzanu a Gábinu. Zuzana je kamerunská koza a Gábina je
česká koza. Kozy rády jedí seno, ječmen a granule pro kozy. Taky je potěší
pampeliška, hluchavka a větvičky ovocných stromů. Mají také rády něco, přes co
mohou skákat ve volném čase. Koza nesmí být sama, je to proti zákonu a také by se
utrápila.
Hedvábničky :
Hedvábničky jsou menší slepičky, které mají místo peří chmýří. Někteří lidé říkají, že
vypadají jako pudli. Jejich vajíčka jsou bílá a mají velikost okolo 5 cm. Zobají pšenici
jako normální slepice. Také jsou výborné matky a vysedí jakékoliv vejce.
Holanďanky:
Holanďanky jsou též malé slepice. Přes oči mají peří, podle kterého se pozná, jestli je
to kohout nebo slepička. Kohout má to peří rozčepýřené a slepička zarovnané, jako
kdyby vyšla ze slepičího salonu.
Maransky:
Maransky snášejí vajíčka v čokoládové barvě. Vypadají jako Kinder vajíčko. Tyto
slepičky jsou celé černé a mají i opeřené nohy.
Sebritky:
Tyto slepičky existují ve 3 zbarveních: bílá, citronová a zlatá. Mají různými barvami
lemováno peří. Vypadají jako omalovánky a snášejí bílá vajíčka.
Indičtí běžci:
Jsou kachny, akorát chodí vzpřímeně. Ptáte se, na co vám budou? Běžci jedí slimáky
a plže. Jejich maso je velmi dobré, ale moc často se nezabíjí, protože jsou malí a
hubení. Běžec může měřit až 76 cm a vážit až 2 kg.
Kachny pižmové:
Jsou samostatným druhem mezi kachnami. Od ostatních se liší délkou sezení na
vejcích (inkubační doba). Všechny kachny sedí na vejcích 28 dní, ale pižmovka 35
dní. Kachny pižmové ve volné přírodě hnízdí v dutinách stromů, proto mají dlouhé a
silné drápy, díky kterým dokáží výborně šplhat. Drápy mají už vylíhlá mláďata.
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Králík domácí:
Dožívá se 5 až 10 let. Délka březosti je až 31 dní. Když je samice těhotná, tak si
vykouše chlupy z bříška a z nich si dělá hnízdo, do kterého porodí malé králíčky.
Někteří lidé se koukají na králíky hned a počítají je, ale maminka je může odhodit a oni
by mohli umřít. Může se také stát, že prvorodička mladé sní. Ale může se to stát i když
prvorodička není a má málo vody.
Morčata:
Morče se může dožít
4 - 8 let. Délka
březosti je 59 - 71
dní. Kluk se pozná
podle dlouhých
chlupů na zadku.
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STREET ART UMĚNÍ

(autoři: Martina Ondruchová, Tereza a Sabina Huťkovy, Roman Šedivý)

Ze street art umění se nám nejvíc
líbí graffiti. Najdeme ho všude,
některé je hezké, jiné ne. Je
důležité vědět, že se sprejuje jen
na povolené plochy.
Tady je vysvětlení, co to graffiti je:
Graffiti je v obecném smyslu druh
výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo
malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve
formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního
řeckého slovesa γραφειν (grafein), psát. Graffiti se stalo jedním z
původních pilířů kultury Hip hopu, označované
za kulturu protesu (přestože jde většinou o jev zcela nekulturní). Graffiti
lze bez zřetele na Hip hop vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější
době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem,
příp. mural arten
Nejznámějším českým
umělcem grafitti je Chemis.
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Návrh grafitti – Roman Šedivý
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