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Na co se můžete těšit

Ať jste single nebo v páru, přejeme Vám mnoho zdaru!

Na co se v tomto vydání můžete těšit?
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Úvodní slovo

Milí a vážení čtenáři!

Při vytváření designu tohoto vydání proběhla v našem redakčním

týmu celkem zajímavá a pestrá výměna názorů.

Vzhledem k aktuálnímu svátku všech zamilovaných se samozřejmě

objevily nápady se srdíčky a láskou (jedna část skupiny), kterou

ovšem hlasitě bojkotovala druhá část skupiny, s tím, že srdíčka prý

teda ani omylem ☺.

A tak číslo, které právě čtete, je kompromisem, na kterém jsme se

společně shodli všichni (naštěstí bez šrámů na těle i na duši).

Nějakou romantiku v tomto vydání sice najdete, ale domníváme se,

že je značně vyvážená a vás osobně - pokud nejste zastánci labutí

a srdíček - taktéž nijak nepohorší. A přidáváme několik duelů!

Vaše redakce časopisu Z@jíček

(NE)Valentýnské vydání



Co najdete uvnitř

A jde to i bez srdíček! A pak že ne!
Na co se v tomto vydání můžete těšit?
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101 dalmatinů
Začínáme zlehka. Příběh o kruté Cruellede Vil, která milovala  

nade vše pouze sebe  a módu, pro kterou neváhala obětovat i život 

nevinných  štěňátek jistě znáte. Nebo snad ne?
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Co podle Vás člověk může udělat kvůli 
lásce? Co se smí a co už je za hranou?

Láska může mít skutečně mnoho podob. 

Cruella de Vil měla slabost pro módu. Velkou 

slabost. A pro svou „lásku“ byla ochotná udělat 

cokoliv. 

Zdroj: www.kinobox.cz

Cruella zatouží po kožichu z malých štěňátek dalmatinů. Ale nebojte 

se. Všechno dobře dopadne. Z dávných pohádek a příběhů přece dobře 

víme, že láska je silnější než smrt! A nejinak tomu bude i tady. 

Jak to všechno nakonec bude, si můžete přečíst v pohádkové knize      

s názvem 101 dalmatinů.

Můžete také shlédnout filmovou verzi tohoto příběhu. 

Zde doporučujeme dle věku: 

1) Pro naše mladší čtenáře (od 7 let) film z roku 1996 s Glen Close v hlavní roli - 101 dalmatinů 

1) Pro starší čtenáře (od 12 let): film z roku 2021 - v hlavní roli Emma Stone – název: 

CRUELLA. Pokud se zajímáte a fandíte také módě, opravdu doporučujeme! (Pozn. Hlavní foto 

na naší titulní stránce je právě z tohoto filmu). 



Tak tady trochu romantiky musíme – hluboká omluva všem           

ne- srdíčkářům! Ale  nutno podotknout, že bez lásky by asi nebylo 

velkých příběhů. Pravděpodobně ani velkých géniů.  
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Romeo a Julie

Hra slavného Williama

Shakespeara o lásce dvou

mladých lidí, kterou si

ovšem nepřály jejich

rodiny.

Velké milostné 

příběhy

Pýcha a předsudek

Příběh Elizabeth 

Bennetové a pana 

Darcyho si můžete 

zapůjčit v naší knihovně. 

*TIP 

REDAKCE

Rozum a cit

Nepřekonatelná Jane 

Austenová a její další 

světoznámý příběh lásky.

*Taktéž 

k zapůjčení u nás!

Pretty woman

Jakmile nalistujete naši 

„učitelskou anketu“, zjistíte, 

že tento příběh zkrátka 

musíte znát – pokud si         

u učitelů chcete trošku 

šplhnout ☺

Cyrano z Bergeracu

„Svůj širák odhazuji v 

dál…“ či „Velký nos velkého 

ducha značí“. Nádherné i  

vtipné verše, silný příběh,    

a muž, který skutečně miluje. 

To je Cyrano.

Petr a Lucie

Jemný příběh francouzského 

spisovatele Romaina 

Rollanda,  který je pro Vás 

také k dispozici  v naší 

knihovně. 



Tanec jako životní 
motto I.

Naše reportérka Klára pro Vás napsala 
článek  o svém bratrovi Robertovi. 

A jdeme dál . Když se řekne sourozenecká láska – co si pod tímto pojmem vybavíte?  

Máte se svým bráškou nebo sestrou hezký vztahnebo se „řežete jako koně“ ?   Možná 

od každého něco.  I to ale může být láska.
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Dokážete si představit, že je Vaše práce 
zároveň Vaším koníčkem? 

Můj bratr se jmenuje Robert Koch a balet je celý jeho život. Tančí třeba v Louskáčkovi, v Popelce

nebo v Beethovenovi. S rodiči se na jeho představení často jezdíme podívat. A tím, že víme, jaká je to

velká dřina, o to více dokážeme jeho námahu a píli ocenit.

Mám štěstí. Mám dva bratry, dvojčata. Jeden

studuje vysokou školu. Druhý je členem souboru

Národního divadla Brno a dnes bych chtěla

povídat právě o něm.

Ukázka na: Youtube – NdB Dance Day

(https://www.youtube.com/watch?v=Zwe2zo0OwAM)

Balet je hlavně o fyzické práci a kondici. Muži v tomto 

oboru často zvedají baletky vysoko nad hlavu, což je pro 

ně velice namáhavé. 

Přesto všechno tanec v souboru mého bratra nesmírně 

baví. Účastnil se i soutěže ve Španělsku s místní 

tanečnicí.

Jsem na svého bratra moc pyšná a jsem ráda, že ho 

mám.

Zdroj: https://www.ndbrno.cz/herec/robert-koch/

Klára Kochová, 5. třída



Tanec jako životní 
motto II.
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Roberta Kocha můžete vidět tančit naživo 
v Národním divadle v Brně. 

1. Co je na baletu nejhezčí?

Na baletu je pro mě asi nejkrásnější když 

jsem na jevišti a tančím. Když se ponořím 

do sebe a užívám si to.

2. Co je na něm naopak nejhorší?

Zranění. A když je člověk unavený a musí se 

překonávat. Ale to má vlastně taky něco do 

sebe. Kdyby se člověk nepřekonával, tak se 

nikdy nikam moc neposune.

3. Proč sis vybral zrovna balet?

Protože mě bavilo tančit. 

Nestává se každý den, že máme možnost dělat rozhovor s členem 

souboru Národního divadla Brno. 

Díky Kláře a ochotě její bratra se  nám to ale podařilo. 

Otázky pro Roberta Kocha:

Zdroj: https://www.ndbrno.cz/herec/robert-koch/

Děkujeme za podnětný                  

a zajímavý rozhovor a přejeme 

spoustu úspěchů i radosti z tance!



Tři snadné (?) otázky – tři jednoduché (?) odpovědi :
1. Kolik vám bylo let, když jste se poprvé zamiloval/a?

2. Jaký milostný příběh máte nejraději?

3. KFC nebo McDonald’s?
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Učitelská anketa

Mgr Lucie 

Dědáková

1. Dvanáct let

2. Romeo a Julie

3.

Mgr. Alena 

Medková

1. Třináct let

2. Pretty woman

3. McDonald’s

Mgr. Alena 

Harmáčková

1. Pět let

2. Pretty woman

3. McDonald’s

Mgr. Hana 

Pospíšilová

1. Šestnáct let

2. Pretty woman

3. KFC

Mgr. Pavlína 

Jaroňová

1. Šest let

2. Zatím co jsi spal

3.

Mgr. Lucie 

Schmalzová

1. Čtyři roky

2. Angelika

3. KFC

Mgr. Marcela 

Juřenová

1.Osmnáct let

2.Pretty woman

3.KFC

Mgr. Vlastimil 

Cymorek

1. Sedmnáct let

2. Pretty women

3. Nejlepší je domácí

Ing. Gabriela 

Králová

1.Devět let

2.Láska nebeská

3.KFC

Ing. Marie 

Šmídová

1. Třináct let

2. Pýcha a předsudek

3.

MgA. Josef 

Kůřil

1.Čtyři roky
2.

3. McDonald’s

Mgr. Jarmila 

Poulíková 

Procházková

1. Čtyři roky

2. Prázdniny v Římě

3. KFC

Mgr. Lenka 

Němetzová

1. Pět let

2. Petr a Lucie

3. KFC



Už nyní pro Vás připravujeme  březnové vydání
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Z@ječí uši
Naše uši jsou všude. Vybíráme pro vás ty nej

aktuality. 
najdete uvnitř

• román Pýcha a předsudek byl v jistém smyslu také inspirací např.

pro film Deník Bridget Jonesové (povšimněte si také podobnosti

jména hlavní mužské postavy – pan Darcy/Mark Darcy)?

Slyšeli jste, že :

• lední medvěd dokáže uplavat až několik stovek kilometrů a pod

vodní hladinou umí vydržet i déle než tři minuty?

Zdroj i foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/

• na školní zahradě se připravuje stavba altánu, který bude sloužit pro výuku

venku?

• se v KFC každoročně na celém světě prodá přes 914 miliónů kousků kuřat?

• do naší školní knihovny můžete chodit každé ráno (7:40 – 8:00) a každou

velkou přestávku (9:40 – 9:55) a půjčit si knihu, přinést si vlastní nebo si tady

jen v klidu posedět či se učit?

• červená a žlutá jsou barvy, které nejvíce podporují chuť k jídlu? Zamyslete se,

jaké barvy mají ve svém logu např. McDonald’s, KFC nebo Burger King.

Těšíte se na jaro?



KFC?!
Nabízíme první duel - KFC vrs. McDonald’s .

Také mezi námi (a podle ankety i mezi učiteli) jsou fanoušci jedné 

nebo druhé  skupiny. Kam se řadíte Vy?
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Co Vy a „proklatě dobré kuře“? 
Neodoláte – či zajdete raději ke 

konkurenci (čti na následující straně)

První KFC restaurace byla založena v roce

1930 (před téměř 100 lety)!

Její zakladatel měl v té době pouze jednu tajnou

zbraň (kromě své píle a pracovitých rukou) –

svou jedinečnou tajnou směs koření, složenou

z 11 bylin, kterými svá jídla dochucoval.

A slavil úspěch!

Harland Sanders, zakladatel

KFC, pomáhal už jako malý

kluk své mamince starat o své

dva malé bratry. Ve svých

třinácti letech odešel z domu a

vyzkoušel různé profese.

Pracoval také v restauraci, kde

hostům servíroval jídla, která se

naučil právě doma: smažená

kuřata, steaky, country ham

(country šunku) a další. Hostům

jídla chutnala a tak časem

společně se svým kamarádem

podnikání rozšířili a založili

firmu s názvem Kentucky Fried

Chicken – KFC. Svou první

restauraci

Náš reportér Daniel pro Vás zjišťoval 
okolnosti vzniku obou společností. 

Dnes má společnost KFC

restaurace po celém světě a to

ve více než 100 zemích.
Zakladatel KFC – Harland

Sandrers. Zemřel v roce 1980

na akutní leukémii.

Foto: https://www.history.com/

Poznáváte pana Sanderse 

na logu KFC? 

Kritika: Tak jako další velké společnosti, také KFC čelí kritice – kromě nezdravého způsobu

stravování se jedná např. o obchodování s odběrateli kuřat, kteří je údajně chovají v nehumánních

podmínkách.

Dále také dle některých aktivistických sdružení je

dřevo na papír, který společnost KFC používá,

těženo z panenských lesů jižních oblastí USA.

Zdroj: wikipedia



McDonald’s!?
Míč má nyní druhá strana a do vedení se dostává McDonald’s.! 

Souhlasíte nebo jedině KFC? 

Případně  to máte stejně jako náš pan ředitel - nejlepší je stejně domácí? 
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Tak jak? KFC nebo McDonald’s? Nalistujte 
také učitelskou anketu na straně 9.

Společnost McDonald’s založili v roce 1940

bratři McDonaldovi. Její rozmach přišel ale

později a zasloužil se o něj podnikatel

s českými kořeny – Ray Kroc. Tak vidíte, jsme

zkrátka chytrý a podnikavý národ ☺.

Daniel pokračuje ve svém pátrání 
o vzniku a historii McDonald’s.

První

restaurace,

kterou bratři

McDonaldovi

otevřeli v San

Bernardinu

v Kalifornii –

psal se rok

1940!

Zdroj i foto: https://www.mcdonalds.cz/

Oproti KFC

je hlavním

prodejním

artiklem ve

společnosti

McDonald’s

hamburger.

Hamburgerová univerzita

Věděli jste, že McDonald’s mají dokonce i svou

vlastní Hamburgerovou univerzitu? Že ne?

Nachází se v Chicagu ve státě Illinois. Také by

Vás zajímalo, jak se učí o hamburgerech? Nás

v redakci by zajímalo, jestli si s sebou do této

školy musíte brát svou svačinku.

Foto: https://www.mcdonalds.cz/

Kritika: Ani McDonald’s se nevyhne kritika.

Častým terčem je nezdravý způsob stravování

či neekologická spotřeba plastu.

Tak jako další velké společnosti, také

McDonald’s se snaží nyní nabídnout více

zdravějších variant svých jídel.

A třeba brčka mají už papírová - měla by být

lépe recyklovatelná a tedy šetrnější k přírodě.



A máme tady poslední duel – dalo by se říci souboj predátorů. Lední 

medvěd je nádherné stvoření, na první pohled je to takový plyšák, 

kterého byste nejraději šli hned pomazlit. Ale pozor! Nenechte se mýlit!
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Lední medvěd

Živí se lovem, nejradši jí tuleně kroužkovaného a

tuleně vousatého. Ve výjimečných případech má

medvěd lední sklon ke

kanibalismu.

Ledního medvěda můžete vidět v Zoologické 
zahradě v Brně. Některá fakta a informace si 
pro Vás připravil náš pan Brambora.

https://cs.wikipedia.org/wiki/

Foto - https://cs.wikipedia.org/wiki/

Medvědi jsou mrštní, dokážou přeskočit až 4 m díru, jsou rychlí a mohou běžet až 

40 km/h. 

V letech 1950-1960 žilo odhadem 5000 až 10000 jedinců. Je chráněným živočichem a 

jejich lov je nyní omezen. V současné době žije asi 20.000-25.000 jedinců.

Lední medvěd žije v Dánsku, Norsku, Rusku, 

Kanadě a USA. V létě se někteří z nich dostanou

až do blízkosti severního pólu. V kohoutku může 

měřit až 1,6 metru, délka těla je přibližně 2,5 

metru. Samice se v zajetí dožila i 43 let a 10 

měsíců.

Medvěd lední je největším druhem 

medvěda a největší žijící pozemní šelmou, 

Zdroj: www.zoobrno.cz

Stále Vám připadá jako hodný plyšový Méďa Béďa? 

Víte co je kanibalismus?



Upřený pronikavý pohled, uhlově černá srst, ladné atletické tělo 

pohybující se hbitě a rychle jako vítr. K tomu ostré šavlovité zuby. To je 

tajemná velká černá kočka – Pantera onca (černá varianta) . 
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Černý panter

Do jeho očí se můžete zadívat k nám 

nejblíže  v ZOO Hodonín.

Foto - https://www.zoo-olomouc.cz/

Nejedná se vlastně o samostatný živočišný

druh, ale o barevnou odchylku, která je

způsobena tvorbou melaninu. Černá barva

tedy může být jak u jaguára, tak u levharta.

Při pozorování zejména na slunci můžete

vidět prosvítající typické skvrnky.

Povídání  o tomto úchvatném zvířeti si pro Vás 
připravila naše reportérka Kája.

Černý panter je opředen mnoha legendami. Někdy se mu přezdívá „duch lesa“. Útok na 

člověka je velmi vzácný, téměř neznámý. Útočí pouze pokud je zahnaný do kouta nebo 

se jedná o samici, která brání své mládě. 
Mezi původními amazonskými

indiány se dokonce traduje, že

jaguáři občas vycházejí

z pralesa, navštěvují jejich

vesnice, kde si hrají s dětmi tak,

jako domácí kočky.

Noční slunce
Pro původní obyvatelé

Ameriky představuje

jaguár ztělesnění síly

a moci.
Zdroj: https://www.abicko.cz/

Staří Mayové věřili, že jaguár je 

převtělením nočního slunce

Je temný, černý – ale pravděpodobně hodnější než 
lední medvěd. Svět není jen černý nebo bílý…



6. Vydání – již 15.3.2022! 
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Z@jíčkoviny
Vaše oblíbené hádanky a legrácky

Děkujeme za vaši přízeň!
Časopis vychází 1x měsíčně, elektronicky -k dispozici na www.zszajeci.cz

Hlavní sídlo redakce: 5. třída, ZŠ Zaječí,  blanarova@zszajeci.cz 
Korektura: Mgr. Alena Harmáčková

najdete uvnitř

Fotbalista oznamuje

trenérovi: „Trenére, už vím,

jak vyhrát zápas!”

Trenér se pousměje a říká:

„Vážně, ty odcházíš?”

Fotbal je zajímavý hlavně

tím, že pár tisíc příslušníků s

mizernou výplatou řve na

tribunách na dvaadvacet

milionářů:„Makej, pitomče!”

Lednímedvědatučňákbysetaktopotkat

nemohli.Zatímcolednímedvědžijena

Severnímpólu,tučňákynaopakmůžeme

vidětpouzenaJižním.

Co je na obrázku s ledním

medvědem špatně?

Přemýšlejte! Údajně na to

přijde pouze 7% lidí. Jste

mezi nimi?

Zdroj: https://www.ivtipy.cz

https://fungate.cz/
https://lajk.iprima.cz/


