


 
 

Milí čtenáři,  

dnešní číslo časopisu Zeus vychází netradičně elektronicky. Doba, ve které jsme se ocitli, je také jiná, 

netradiční.  

Naše civilizovaná, vyspělá, bohatá společnost dostala ránu. Kolik z nás si bylo schopno doopravdy 

připustit či představit, co epidemie přináší?  

Virová epidemie není v dějinách lidstva žádnou novinkou. Zvládli ji generace před námi bez mnohem 

menších znalostí a technologií, než máme dnes my. I my koronavir přemůžeme. Vyjdeme však z této 

krize silnější? Uvážlivější ve svých rozhodnutích? Přehodnotíme své priority? Co je pro nás v životě 

opravdu důležité? 

Láska, svoboda, porozumění, spolupráce. Slova, která denně slýcháme a ze kterých se pomalu stávala 

klišé.  

Dnes většina z nás sedí u obrazovek, vymožeností techniky (televize, počítače, mobily) a díky za ně. 

Díky nim jsme spolu v kontaktu navzdory izolaci. Díky nim máme okamžité zprávy o dění ve světě, 

vedlejším městě, u kamaráda, či dokonce v rodině. Sociální sítě nám teď nahrazují osobní kontakt. 

Stačí nám to????? 

Ještě slyším to hlasité „ HURÁÁÁ – nebude škola, jde se domů. Školy se zavírají“, které se neslo 

chodbou školy. Pořád cítíte to nadšení? 

Kolik z vás se těší opět do školy? Nedělám si iluze, že byste dychtili  po vzdělání, testech, písemkách. 

To bych byla blázen. Přestože jako učitelka k tomu někdy nemám daleko.  

Ne, chybí nám kontakt, pocit sounáležitosti, společné emoce… to nám sociální sítě nenahradí. Proto 

fungují restaurace, kavárny, dětská hřiště, komunitní centra, kolektivní sporty.  

Ve svých úvahách jsem se trochu nechala unést myšlenkami. Dávám vám spoustu otázek, milé děti. 

Zkuste se nad nimi zamyslet a sepsat vaše pocity, názory, úvahy do příštího vydání časopisu.  

Přeji nám všem, aby se brzy brány škol zase otevřely, abychom mohli vyjít do ulic bez roušek a 

omezení, aby naši páťáci a deváťáci zvládli příjímací zkoušky a byli spokojeni ve svých nových 

kolektivech. S každým koncem něco nového začíná. 

 

Děkuji všem, kteří mi pomohli toto číslo časopisu sestavit.  

 

                                           Jana Marková 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nela Vybíralová 

Karolína Skřipská 

Nella Pešová 

Nina Chlupová 

Jakub Marvan 

Jakub Svoboda 

Štěpán Klíč 

Všichni účastníci šplhu na tyči 

Přehlídka šplhavců 5. ročníků 

Z akcí naší školy 
 

 
 

 

 

 

  

Třeťáci se učí první pomoc 

V návaznosti na učivo Člověk a jeho svět pro nás připravily paní učitelky VOŠ zdravotní dílny. 

Jejich studenti nachystali stanoviště, na kterých si žáci prakticky ověřili své znalosti a 

dovednosti. Zároveň se naučili i spoustu nového. Děkujeme jim i jejich studentům za tuto 

možnost.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
 

Eliška Žédková (akordeon) 

Janička Paulíková (příčná flétna) 

Elenka Krásová (zpěv) 

Verunka Žédková (klávesy) 

Chvilka poezie 

Poezie – to krásné poetické slovo pomalu vymizelo z našich slovníků a přitom nás provází od 

našich prvních krůčků. Dokáže nás pobavit, rozesmát i potěšit, když je nám smutno. 

Že je dětem básnička blízká nás přesvědčili žáci  4. a 5. ročníků. Několik dívek a chlapců nás 

potěšilo svým přednesem vybraných básní. Ti nejlepší z nich byli odměněni diplomy a 

drobnými cenami.  

O hudební doprovod se postarala děvčata z 5. A. 

 

 

Václav Stloukal( 4. A), Kristýna Nezvalová (4. C),            Pavlína Bobková (5. B), Leona Šamalíková (5.B) 

Kryštof Pydych (4. B)                                                             Eliška Žédková (5.A) 

 

 

 



 
 

Předjarní vycházka – 2. B Hodina tělesné výchovy – 2. B 

Společně to zvládnem – první a devátý ročník 

 

 

9. ročník 

Anglické divadlo – Romeo a Julie 

Lyžařský výcvik – 3. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

První stupeň – okresní kolo – Blansko – 1. místo 

Starší žáci – okresní kolo – Blansko – 1. místo 

Starší žáci – krajské kolo – Pohořelice – 5. místo 

Mladší žáci – okresní kolo - Blansko – 3. místo 

První stupeň – krajské kolo – Rousínov – 6. místo 

Florbalová liga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Den Země 

Všechny děti školou povinné ten svátek znají a za normálních okolností bychom mu věnovali celý 

projektový den, diskutovali o ekologii, lese, vodě, živočiších… 

Letos slavíme 50. výročí oslav. 

Prapůvodní oslavy Dne Země jsou ale mnohem starší. Sahají až do doby, kdy se na ekologii ještě tolik 

nemyslelo. Oslavy Země souvisely spíš s příchodem jara, probouzením přírody. Teprve v roce 1970 byl 

v San Franciscu ke Dni Země připojen ekologický kontext a nutnost chránit to nejcennější, co v životě 

máme, naši planetu. OSN začala tento svátek slavit o rok později a v roce 1990. když se v Americe 

připojil celý zbytek světa, se 22. duben stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země více než 

miliarda lidí ve 175 státech světa. Svátek slaví lidé společně na celé planetě, bez ohledu na víru, původ 

či národnost. 

Padesát let v životě člověka je poměrně dlouhá doba, zvláště z pohledu vás dětí. V historii planety je 

to pouhý okamžik. Ale právě okamžiky tvoří dějiny.  

Malý brouček likviduje obrovské hektary lesa, mikroskopické viry napadají tisíce lidí a mění jejich 

životy. Příroda nezná hranice a je naší součástí. Ani malé dítě nepochybuje o tom, že bez přírody není 

život člověka možný. Vše spolu souvisí a musí být v rovnováze. Zvykli jsme si brát věci kolem nás a 

vymoženosti techniky jako samozřejmost. Stisknu vypínač – je světlo, otočím kohoutkem – teče voda, 

spláchnu – mám čistou a voňavou toaletu, mám angínu – dostanu antibiotika. I na koronavirus 

najdou vědci lék. Za tím vším je však spousta práce, času a úsilí mnoha inteligentních, přemýšlivých, 

tvrdohlavých a vytrvalých lidí. Bez těchto převratných vynálezů bychom nežili naše pohodlné životy. 

I naše planeta chřadne. Potřebuje lék. A právě za tím vším pohodlím je zničená atmosféra, vykácené 

pralesy, plastové ostrovy v oceánech, vymírající druhy živočichů. Příroda je mocná a časem si své 

zdroje nahradí a rány zacelí. Časem, to je to klíčové slovo. Ten čas už nemá. Je potřeba jí pomoci. To, 

co si z ní vezmeme pro svůj užitek, je třeba vrátit.  

Vezmi si, ale také něco dej. Rovnováha.  

Rozvoj průmyslu a technologií, kterému my lidstvo říkáme pokrok, vždy tím pokrokem být nemusí. 

Vlivem našich necitelných zásahů do přírody mizí z planety voda. Nejen ta povrchová, ale bohužel i 

podzemní. A bez vody není život.  

Tak, jako jsme ztratili s mikroskopickým virem svobodu a možnost být s kamarády, tak i koupaliště a 

bazény mohou být minulostí. Přemýšlejte o tom.  

Začněme každý u sebe. Vyjeďte si na kole, vyjděte si do okolních lesů. Je to smutný pohled. Ale nechci 

končit pesimisticky. Spousta z vás už s léčbou přírody začala. Třídíte odpady, šetříte vodu, používáte 

recyklované výrobky. Dokonce potkávám rodiče s dětmi a s plastovými pytli. Uklízí lesy po vandalech. 

kteří svou PET lahev a obaly od pamlsků neumí strčit do batohu a hyzdí naše krásné okolí.  

Oslavte tedy svátek Země třeba tím, že si zasadíte na zahrádce, v parku, lese … stromek nebo docela 

malý keřík. A nemusí to být zrovna v dubnu. Je to na každém z nás.  

 

 

 



 
 

Zajímavosti z lesa 

 Jeden velký vzrostlý listnatý strom, např. dub, vyprodukuje za den tolik kyslíku, kolik 
spotřebuje denně k dýchání 50 lidí. 

 Jeden hektar listnatého lesa vyprodukuje za rok přibližně 10 tun kyslíku, jehličnatý les pak 
přibližně 6,5 tun kyslíku. 

 Les čistí ovzduší. Např. hektar bukového lesa dokáže navázat za život až 60 tun popílku, 
smrkový 30tun. 

 Les nasává vodu jako houba a pomalu ji uvolňuje. Pomáhá tak proti povodním při deštích 
 za každé 3 minuty tolik dřeva, kolik se spořebuje na stavbu jednoho rodinného 

celodřevěnného domu (cca 65m3 dřevní kulatiny na dům) 
K postavení 14 400 rodinných domů je potřeba na začátku 778,4kg smrkového semene, ze 
kterých se vypěstuje 15 568 000 výsadby schopných sazenic. Tyto vysadit v lesních holinách a 
vzrůstající porosty minimálně 80 let dále pěstovat a ochraňovat. 

                                                                                                                                                            (zdroj http://lesniskolky.cz/) 

Zajímavosti o vodě 

 Tři čtvrtiny zemského povrchu tvoří voda. Voda pokrývá kolem 70 až 75% zemského povrchu. 

 Horká voda mrzne rychleji. 

 Člověk je ze 70 % tvořen vodou. 

 S úbytkem 1 % vody z těla se dostaví pocit žízně. 

 Nadměrné pití vody rovněž škodí. 

 Člověk v ČR spotřebuje ročně téměř 40 kubíků vody. 

 

Vliv průmyslu na životní prostředí 

 Od roku 1990 se emise skleníkových plynů  z mezinárodní letecké dopravy v EU zdvojnásobily 

 Do roku 2050 budou emise z námořní dopravy tvořit 17 % veškerých škodlivých plynů 

 Mezi nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší patří tepelné elektrárny, závody černé a barevné 
metalurgie, cementárny, koksárny, rafinérie ropy a závody chemického průmyslu. Odpadů, 
které do ovzduší vypouštějí je mnoho: popílek, prach, sloučeniny síra, uhlíku, dusíku, chlóru. 
Dochází zde k tvoření smogu, husté mlhy přesycené prachem a kouřovými zplodinami, jež 
snižuje sluneční záření a 30 – 40%. 

 

Vymírání živočichů a rostlin 

 Zvířata mizí rychleji než kdykoli v minulosti. Zatímco v předchozích případech za hromadným 
vymíráním stály „vnější“ vlivy – ničivé záření paprsků gama z vesmíru nebo pád asteroidu, 
který ukončil evoluci dinosaurů, za nynější stav je podle vědců bezvýhradně zodpovědný 
člověk. 

 Nejvíce se tento trend projevuje u velkých zvířat, například slonů, zeber nebo nosorožců. Ještě 
hůře jsou na tom i bezobratlí, jejichž úbytek vědci odhadují na 45%.  

 Rostliny vymírají 500krát rychleji než přirozeným výběrem. 

 Nejvíc vyhynulých druhů – Havaj, Jihoafrická republika, Brazílie, Madagaskar 

http://lesniskolky.cz/


 
 

Projektový den – třídíme odpady – 4.B 

Šárka Marečková – 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Elena Krásová – 5. A 

Daniel Kotranyi – 5.A 

Ema Řeřuchová – 5. A 

Barbora Přichystalová – 5. A 

 

 

 

  



 
 Jak se žije v karanténě 

Richard Mrázek – 2.A 

Anička Novotná – 2.A 

Anička Novotná se svou 
sestrou, která teprve půjde vo 
první třídy 

Můj život v karanténě 

Jakub Henzl, 5. A 

Vstávám brzy ráno, protože jsem tak naučený. Posnídám něco 

dobrého, podívám se na televizi. Sestra Šárka mě z počítače 

vytiskne úkoly, které postupně udělám. Pomáhám babičce 

vařit. Tetě a mamince jsem pomáhal špendlit látku na ústní 

roušky, které se nyní musí povinně nosit. Chodím na procházku 

do lesa se svým psem. Také zalévám nasázený salát ve 

skleníku. K večeru již odpočívám a nabírám sílu na další den. 

 

 

Anetka Holubková – 2. A 

Vaneska Chramostová – 2.A 

 

 

Dej si pozor na svá přání 

Marianna Bělská, 5. A 

 

Zase se mi nechce vstávat, 
do batohu věci dávat. 
 
Mám chuť si zalézt pod peřinu  
a vynechat tu velkou dřinu. 
 
Přeju si tak zas a znova, 
zůstat aspoň pár dní doma. 
 
A je to tady!!! 
Přichází teď z nenadání 
prázdniny bez plánování. 
 
Divná doba virová 
všechny doma poschová. 
 
Plní se můj dávný sen,  
a já z toho chci jít ven. 
 
Chci jít ven a blbnout zas,  
s kamarády trávit čas.  
 
Tak dej si pozor na svá přání,  
splní se ti do svítání. 
 

 
 
 

  

 

 

  



 
 

       

Halóóó, kde 

všichni jste?? 



 
 

         

 

 

 

 

                                           

               

 

                             

 

 

 

         

 

                      

 

Máš rád rébusy? 

Pusť se do toho.  



 
 

Nová roušková pořekadla 

Tak dlouho se chodí s rouškou pro vodu, až se 

rouška utrhne. 

S rouškou nejdál dojdeš. 

Každý své roušky strůjcem. 

Host do domu, roušku na hubu. 

Rouška kvapná, málo platná.  

Bez roušky do obchodu nelez. 

Rouška – půl zdraví. 

Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.  

Koho chleba jíš, tomu roušku ušij. 

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam 

budem. 

 

Hlášky, které s virem zanikly 

Ruku na to. 

Jak bylo ve škole? 

V kolik vyzvedneš děti? 

Všude dobře, doma nejlíp.  

Buď pozitivní. 

Jakou rtěnku? 

Ochutnej ode mě. 

Máš zaracha. 

 

 

   

 

 



 
 

       

 

 

 

 

 

 

A vám nejmenším posílám toto krásné sluníčko. Třeba si je vybarvěte 

a vystřihněte.  Buďte stejně tak usměvaví, spokojení, zdraví a veselí. 

Malujte mi obrázky, ty nejhezčí budou v dalším čísle časopisu. Učte se 

písmenka, trénujte v knížkách, ať si můžete příští rok také počíst. 

Věřím, že brzy budeme potkávat na školních chodbách.  

 

                                                                                                                           




