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V lednu jsme byli na exkurzi k ekologické výchově v Planetáriu v Praze Holešovicích. 
Viděli jsme program „Kde začíná vesmír“ o Slunci a sluneční soustavě, souhvězdích a 
orientaci na obloze, o rychlosti světla, hvězdokupách a  mlhovinách, galaxiích, velkém 
třesku a vývoji vesmíru. 

Co si o exkurzi myslí naši květináři?

Dan: Nejdřív jsem myslel, že vleže v těch pohodlných sedačkách, příjemné tmě a 
teple usnu, ale pak jsem radši sledoval oblohu. Nejpěknější byla souhvězdí promítaná 
na strop. Na ně pak promítli obrázky, podle kterých mají souhvězdí jména. To bylo 
pěkný. Hodně jsme se lekli, když se ozvala rána – to když do Země narazil velký 
meteorit.

Johanka: V planetáriu se mi líbilo. Povídali jsme si o tom doma a mamka slíbila, že se 
tam někdy pojedeme podívat spolu.

Zdeňka: Mě se líbilo promítání planet, o kterých si ve filmu povídal astronaut a malá 
holčička na vesmírné stanici. Dole ve vestibulu bylo zase zajímavé zařízení, kde si 
každý mohl zkusit, jak těžká je plechovka Coca-coly na různých planetách a na Slunci. 
Na Slunci byla nejtěžší. Doma jsem o všem povídala bráškovi. Nejdřív se mu to zdálo 
zbytečné a nudné, ale když jsem mu popsala, jaké různé hry jsou v předsálí, tak tam  
moc chtěl.

Radek: Mě se v planetáriu moc nelíbilo, hvězdy mě zase tak moc nezajímají.

Markéta: Stejně jako Danovi se mi nejvíc líbila ta souhvězdí.

Anička: Doma mám malý hvězdářský dalekohled, takže mě to dost zajímalo. Asi 
nejvíc mě zaujala souhvězdí. 

Doporučili byste návštěvu planetária kamarádům? Rozhodně jo, rozhodně ano, asi 
ano, ano, ano. Takže asi dobrý tip pro ostatní

Planetárium Praha Holešovice



Jaké další exkurze jsme už 
absolvovali nebo nás ještě čekají?

V září vždy začínáme v Botanické zahradě v Praze Troji. Tam se učíme poznávat venkovní rostliny. Pak následuje výstava 
prací soutěže odborných škol „Soběslavská růže“ v Soběslavi, zaměřená na vazbu a aranžování květin. V březnu je to Výstava 
orchidejí ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Troji. Učíme se poznávat nejen orchideje, ale i další tropické 
rostliny. Pak se rozjedeme do Lysé nad Labem, kde na výstavišti probíhá floristická soutěž odborných škol „Polabský motýl. 
Kromě soutěže tam jsou vystaveny venkovní rostliny a vše pro činnost zahradníků. Jak vypadají moderní automatizované 
skleníkové provozy se dozvídáme při návštěvě Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Tam jsme vděční 
uč. Petržílkové, že nám návštěvu domluvila, protože jinak na exkurze školy nepouští. V dubnu se učíme poznávat stromy, 
keře, jarní trvalky, cibuloviny a jejich použití v Dendrologické zahradě v Čestlicích. 

A co si o exkurzích myslí naši „květináři“ - odpovídali v malé anketě ? 

• „ na exkurze jezdíme rádi, vidíme něco nového“

• „vidíme nová místa“

• „má to grády, že jsme s kamarády – bývá legrace“

• „ulejeme se z odboráku a z učení “

• „učení na exkurzi nás baví, ani nevíme, že se učíme“

• „je to zábava i s učením, utužujeme kolektiv“

• „ jsme rádi že nás učitelka na exkurzi bere“

– takže díky, odpovědi mě potěšily, Doležalová



Připravovali jsme ples

Všichni víte, že absolventský ples je na naší škole tradicí. Letos se 
koná po šestadvacáté. Na nás květináře připadá úloha s výzdobou 
sálu. Začínáme vždy tím, že zjistíme přání absolventů ohledně 
barevnosti plesu. Od barev se pak odvíjí nápady na téma výzdoby a 
vymýšlení dekorací. Následují nákupy a shánění všeho, co je na 
přípravu výzdoby třeba. Většinou to bývá spousta barev, sprejů, 
tkanin apod. 

Letos u třeťáků vyhrála modrobílá kombinace a téma „ZIMA“. Přáním 
na dekorace byly sněhové vločky, které jsem nejprve zavrhla jako 
příliš složité na výrobu. Pak jsem ale podlehla a podařilo se vymyslet 
schůdný způsob jak na to. V té době jsem ale netušila, že na většinu 
vloček zůstanou pro nemocnost ostatních pouze 3, slovy „TŘI“ žáci. A 
tak jsme obkreslovali, vyřezávali, natírali a tak dokola. Všude byla 
barva a třpytky, ty, co vyřezávali bolela zápěstí a montérky změnily 
barvu na slušivou bílou. Nakonec jsme ale vše zvládli a ples myslím 
bude pěkný. Jak se na něm budete bavit je už jen na vás .

Tady jsou postřehy těch, kteří plesovou výzdobu připravili .Měli za 
úkol sdělit, co je na přípravě bavilo nejvíc a co naopak nejmíň:

Markéta - Hodně mě bolela ruka od vyřezávání vloček z kartonu, 
bavila mě ale instalace výzdoby na sále.
Radek – Nebavilo mě zapichování větviček do truhlíků na pódiu, 
spolupráce s Aničkou při věšení stříbrných koulí ale byla dobrá –
koule jsem jí podával.
Anička – Nejhorší byl věšení koulí pod nápis. Bylo jich hodně, asi 40, 
každá se zavěšovala zvlášť a ze žebříku mě hodně bolely nohy. Co mě 
bavilo, bylo foukání třpytek na vločky.
Zdeňka – Piplačka byla s polepováním truhlíků vatou, aby byly 
„zasněžené“. Líbilo se mi natírání vloček, i když jsme byla celá od 
barvy.
Dan – Bavilo mě stříkaní větví na modro, ale cpaní pletiva do truhlíků 
na sále, zase tak zábavné nebylo.
Johanka – nebylo nic, co by mě nebavilo. Nejvíc se mi líbilo 
navazování stříbrných koulí na vlasec při výzdobě sálu.
Doležalová - nejhorší byly třpytky, které byly všude, i na chodbách, 
ve vlasech, na oblečení….  a nejlepší? – to, jak výzdoba nakonec 
dopadla. 

Bonusem pro všechny pak byla možnost koupit si  v Čerčanech 
čerstvou pizzu .



VČELY A SVĚT KOLEM NÁS

Chováme doma včely.  Máme spolu s tátou a dědou 4 úly. 
Proto jsem napsal o včelách pár vět. 

Včely se řadí mezi blanokřídlý hmyz, který je pro člověka 
velice důležitý. Jsou to opylovači stromů,  květů a keřů. 
Kdyby včely neexistovaly, tak by jsme neměli ovoce, med, 
včelí vosk, propolis, mateří kašičku, některou zeleninu a 
další. Stromy by neplodily, květiny by neměly plody a 
semena,  na polích by nebyly brambory.   

Z propolisu včelaři vyrábí propolisovou tinkturu. Ta je spolu s 
mateří kašičkou léčivým prostředkem. Léčí např. záněty. Z 
vosku se vyrábí třeba voňavé svíčky. Některé jsem přinesl i 
do plesové tomboly.

Včely se dělí na matku neboli královnu, která je větší než 
ostatní včely a pak tu jsou trubci a dělnice.   

Žijí společně ve včelstvech. Chovají je buď lidé, nebo si  svá 
stavení  staví divoce na stromech i v dutině stromu .  

Celý život létají a sbírají nektar a pyl. Nektar pak uloží ho do 
buněk v plástu a zavíčkují. Tomu se pak říká zásoby. Těmi pak 
v zimě krmí larvy a královnu, která na jaře klade nová 
vajíčka.

Přebytky jejich zásob  si bereme my lidé a mlsáme například 
med s čajem, chlebem. 

Mějte je rádi.

Ahoj, s pozdravem Dan.



Po roce se opět těšíme na obrázky, které
přihlásíte do soutěže „Příroda v obrazech“.
Vše o soutěži a o předávání snímků se dozvíte
na letácích. Jsou ve všech třídách, na chodbě
školy a na internátě.

V minulém roce si cenu odnesli Anička
Valentová, Matěj Slováček a Andrea
Holešová. Dostali zajímavé hrnkové květiny.
Třeba letos vyhraje váš obrázek a cenu
obdržíte vy.

S případnými dotazy se obracejte na mě, ráda
je zodpovím.

Doležalová 

. 

Vyhlášení 16. ročníku soutěže 

„PŘÍRODA V OBRAZECH“ 
ve školním roce 2018/2019. 

Po roce je zde opět čas na vyhlášení soutěže „PŘÍRODA V OBRAZECH“. Letos to 

bude již pošestnácté.  

Z minulých ročníků víme, že umíte vnímat krásu okolo sebe a zachycené momenty 

občas ukazujete ostatním. Pokud si myslíte, že by vaše obrázky mohly potěšit, 

přihlaste je do soutěže – možná právě ten váš bude porotou oceněn a vyhrajete 

pěknou cenu. 

Cílem je zachytit fotoaparátem, mobilním telefonem něco hezkého s námětem                

přírody.  

Fotografie můžete předat ke stažení (nejlépe na flash-disku) nebo barevně vytisknuté pí vychovatelkám, třídním 

učitelům nebo uč. Doležalové.  

Některé práce se mohou stát ozdobou školního časopisu. 

Soutěž bude v dubnu vyhodnocena porotou, složenou ze zástupců žáků a 

učitelů. Výsledky vyhlásíme při Ekologickém dni v Týdnu na podporu 

životního prostředí a nejlepší práce oceníme. 

Ze soutěžních obrázků bude vytvořena výstava.  

Tak dobré oko a krásné záběry!!! 



V období ledna a února, ke kterému je vydáváno toto číslo 
Zvonku, slaví narozeniny ti, kteří jsou narozeni ve znameních 
Kozoroha a Vodnáře. 

Jací podle znamení mají být? Posuďte sami, zda se zvěrokruh 
trefil .

Kozoroh 22.12. – 20. 1.

Jsou spolehliví, odpovědní, cílevědomí, se smyslem pro 
povinnost, touží po uznání. Bývají plaší, skutečné pocity 
skrývají. Mají rádi stabilitu a udržují si své zvyky. Nemají rádi 
agresivitu, hádky a násilí.

Vodnář 21.1. – 20.2.

Váží si svobody a přátelství, uznávají upřímnost. Idealisté s 
originálními nápady, kterých ale mají tolik, že je ale nestíhají 
uskutečnit. Umí se pro věci nadchnout, ne vždy to má 
dlouhé trvání. Vadí jim omezování a předsudky.

Kdo mezi námi je narozený v těchto znameních? Třeba :

Gita, Martin, Matěj, Tomáš, Matěj, Tomáš

Verča, Marie a Honza

Dodatečně gratulujeme a přejeme, ať máte hodně 
dobrých kamarádů.



• Přijde brunetka k hlídači ovcí a ptá se ho:
"Když vám správně spočítám vaše ovečky, dáte mi jednu?"
Hlídač souhlasí. Brunetka počítá a na konec řekne:
"2543"
"Správně, můžeš si vybrat."
Tak si jednu vybere. Hlídač však na to:
"Když uhádnu tvou původní barvu vlasů, vrátíš mi toho psa?„

• Jsou tři blondýnky na ostrově a radí se jak se dostat pryč. 
Připlave k nim zlatá rybka a řekne, že každé splní jedno přání. 
1 blondýnka si přeje být chytrá – stane se a odplave, druhá si 
přeje být brunetou – odplave na voru, třetí si přeje být 
nejchytřejší na světě – stane se z ní muž a odejde po mostě.

• Slečna absolvuje v autoškole první praktickou jízdu. Instruktor 
jí říká: 
"Napoprvé je to docela dobré, jen byste se měla častěji dívat 
do zrcátka"
"To, jo, ale já jsem si ho zapomněla v kabelce na zadním 
sedadle," odvětí slečna. 

• Dvě holky před kinem:
"Poslyš, a pustí tě na ten nepřístupný film, když ti ještě nebylo 
ani patnáct?"
"Ale já ani tak nemůžu, máma mi nechce hlídat dítě..." 

• I stvořil Bůh zemi a viděl, že se mu dílo podařilo ...
Pak stvořil rostliny a zvířenu a pochválil se ...
Potom stvořil muže a konstatoval, že ten se mu fakt povedl...
Nakonec stvořil Bůh ženu, podíval se na ni, trošku se ušklíbl a 
pod vousy si zamrmlal:
"No co, tak se namaluje, no ...."

• Výtahem jede blondýnka a bruneta. Najednou se výtah mezi 
patry zasekne a tak blondýnka začne křičet: "Pomóóóóc!" 
Bruneta povídá: "Aby nás někdo slyšel, tak musíme křičet 
spolu.." A tak blondýnka začne křičet: "Spoluuuuuuuuu!" 

• Dva přátelé se vypraví na lov. Najednou na les padne mlha, 
což ovšem ani trochu neochladí jejich loveckou vášeň. PRÁSK! 
„Honzo, co máš?" "Podle peří je to bažant!" PRÁSK „Franto, 
co jsi trefil?" "Podle srsti je to liška!" PRÁSK! „Pepo, co máš?" 
"Podle papírů je to advokát z Prahy!" 

• Stojí takhle dva kosmonauti na Marsu a čuměj střídavě na 
sebe na Zemi na raketu, na Zemi na sebe na raketu a pořád 
dokola. Až to jeden nevydrží a vybuchne: 
Co čumíš na mně? Já sem ty klíčky nezabouch!

• Ve vlaku sedí pán se dvěma dětmi a se spolucestujícím, 
starším mužem. Děti dělají neplechu: shazují zavazadla, 
šlapou pánoví po kuřích okách, vřískají, a když konečně 
kluk vylezl na polici pro zavazadla a spadl z ní neznámému 
cestujícímu na hlavu, tu se tento pán strašně rozčílil a 
obrátil se na otce nezbedníků:
"Pane, už toho mám dost; jestli ty děti neuklidníte či 
neodvedete, udělám Vám tady nepříjemnost, pravím, 
velkou nepříjemnost!" 
A tu otec dětí odvětí s vlídným úsměvem:
"Milý pane, mně chcete udělat nepříjemnost? Já jedu na 
pohřeb své tchýně, kluk mně snědl jízdenky, holka má 
plné kalhoty, funus je v Táboře a já sedím v libereckém 
vlaku."



1. Chlapec jedl a jedl. Čím víc jedl, tím víc toho bylo. 
Co je to?

2. Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale když se vynoří, 
mají pouze 2 mokré vlasy. Jak to? 

3. Má to hlavu jako kočka, má to nohy jako kočka, 
má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a 
není to kočka.

4. Pokud v závodě předběhnete závodníka na 
druhém místě, na kolikátém místě budete?

5. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo 
je to?

6. Co je to? V každé minutě je to jednou a v 
momentě dvakrát?

7. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery 
bez dláta, a přece je pevný dost.

8. Představte si situaci, že máte otce se synem, které 
musíte rozestavit tak, aby syn stál za otcem, ale 
zároveň před synem aby nikdo nestál. Jak otce a 
syna postavíte?

9. Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a 
černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musím vzít 
ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár 
stejné barvy?

10. Ve dne malá jako myš,
v noci všechno přerostu,
když mě vidíš, nevidíš.

11. Kdo mé jméno vysloví, hned mne zničí.

12. Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.

13. Kdo mne má v kapse, nemá v ní nic.

Řešení najdete na poslední straně.



Loučí se s vámi a hezké jaro přejí květináři

Anička

Johanka

Markéta

Zdeňka

Dan

Olda

Radek

a  

V. Doležalová

Řešení hádanek:
1. ořechy, 2. je holohlavý, 3. kocour, 4. na druhém, 5. hlemýžď, 6. písmeno M, 
7. led, 8. zády k sobě, 9. 3, 10. tma, 11. ticho, 12. pařez, 13. díra


