
ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 

Zdravím vás všechny orouškované a musím hned dodat, že jsem 

šťastná, že zvířat se toto opatření netýká. No, umíte si představit 

krávu v roušce? Schválně si to představte. Roušky by nosila i 

všechna zvířata. Krávy, koně, psi, kočky, ale třeba i bezobratlí. 

To jsou ti, co nemají kosti. Třeba motýl. Motýl v roušce. Nebo 

hlemýžď. A dost. Nechala jsem se unést. Rozhodla jsem se, že když teď musíme být zavřeni ve svých domovech, 

hodilo by se nějaké počteníčko k zahnání dlouhé chvíle. Tak až vám skončí online výuka, můžete se dát do čtení. 

Prima zábavu přeje vaše eMILKA 

KYKYRYKÝ, TADY BORYS! 

Přemýšlel jsem, do jakého novinového plátku mám svoji 

stížnost publikovat a nakonec jsem se rozhodl pro vaše 

Kravinky. Důvod mé stížnosti je ten, že jsem onehdá spatřil 

nějakou krávu, jak se producíruje po naší obci. Ať se prochází, 

když se nepotuluje se svým stádem a když dodržuje ode mě 

předepsaný rozestup. Jenže ona si vykračovala bez roušky! Řekl jsem si, tak to teda ne! 

Takhle to, Borysi, nemůžeš nechat. Žalovat se sice nemá, ale tohle porušení vládního 

nařízení vyslepičit musíš! Vytrhl jsem si tedy brčko a sepsal jím svoji stížnost. A zároveň 

jsem se rozhodl zahájit kampaň Ochranné pomůcky pro živočišnou říši. Já sám jdu 

příkladem. Budu rád za každou fotku mých kolegů ze živočišné říše s rouškou. Ať ostatní 

vidí, že i my, živočichové bez pojmenování homo sapiens sapiens, umíme být ohleduplní. 

Rouškám zdar, váš Borýsek 

KORONAVIROVÁ PORADNA ANEB EMČA RADÍ BORYSOVI 

Kykyryký, tady Borys! A už tu máme první výsledky mojí kampaně! Zaměřil jsem se na 

živočichy, u nichž je přenos koronaviru nejpravděpodobnější - na psy. A začalo se 

s nasazováním roušek. Někteří se urputně bránili, jiní poslechli bez ňafání. No jo, jaký 

páníček, takový pes. Tak to bychom měli. Příště přijdou na řadu kočky. Zdraví Borys 

Bú, bú, tady Emilka! Ale Borysi, která slípka ti vyslepičila takový nesmysl, abychom my, 

zástupci živočišné říše, chodili v roušce? Uspořádala jsem videokonferenci, hlavní slovo měl 

náš asistent profesor Pudr. Evžen Ažnakost a zde jsou závěry, na kterých se kapacity v oboru 

shodly: 

V současnosti nejsou známy informace, že by domácí zvířata, jako jsou psi anebo kočky, 

mohla být infikována novým koronavirem.  

COVID-19 vašim zvířatům nehrozí, rozhodně jim nezkoušejte šít pidiroušky 

a jinak je trápit. Ač jsou zvířata pravděpodobně původním zdrojem viru, ten se 

šíří jen z člověka na člověka. Vymóděný jako vy tedy váš psík být nemusí. 

(zdroj: časopis Pestrý svět). 

P.S.: A víš ty co, Borysi? Když jsi takto akční, zaměř svoji pozornost raději na 

lidi. Možná se zdá, že na fotografii pořízené u nákupáku je vše v pořádku, ale 

opak je pravdou. Takřka všichni kluci na fotce si roušky nasadili až po mém 

důrazném upozornění! Chválím jenom malého cyklistu! Zdraví    Emilka 
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ČARODĚJNICE NA TANEČKU 2020 

Každý rok slavíme čarodějnice. Už jako předškolačka si 

pamatuji čarodějnice na Tanečku. A vždy se na ně těším. 

U nás na vesnici se všichni sejdeme, povídáme si, zpíváme. 

Každý rok je něčím zvláštní. Letos jsme byli všichni v 

rouškách. Bylo nás málo. A také jsme měli hubenou 

čarodějnici. Sousedka při stavění hranice říkala, že ji máme 

chudou, proto budou chudé roky a že rychle shoří a rychle 

se rozprchneme. Měla pravdu, čarodějnice shořela asi za 

deset minut. Dospělí seděli na návsi. Já a moje kamarádky 

jsme si šly sednout na louku a povídaly jsme si. Asi po půl 

hodině povídání jsme si opekly buřta. Museli jsme si ho jít 

sníst každá jinam kvůli tomu, abychom si nesundaly roušku, 

když jsme spolu. Když jsme se najedly, přišli k nám kluci, 

že si s námi také popovídají. Kolem 22. hodiny jsme všichni 

odešli domů. Na tyto „koronavirové čarodějnice“ 

nezapomenu. 

Kačka Sittová (8) 

 

JAK TO VNÍMÁM JÁ 

Tohle období vnímám tak, že jsem naštvaný na to, že nemůžu nikam. Když chci jít ven, 

tak jedině s rouškou. Také, že děti nesmí do obchodů. Připadá mi to jako apokalypsa, 

nikde nikdo. Změnilo se u mě to, že dnes bych raději chodil do školy než být doma 

zavřený. Před karanténou jsem nadával na školu a dnes se mi po ní stýská. Chybí mi vidět 

se s kamarády osobně. Ještěže je internet a můžeme se alespoň vidět přes webkameru. 

Bojím se i díky vysokému počtu nakažených. Snad se všechno brzy uklidní a budeme 

zase volní. 

Kuba Švestka (6) 

Situace ohledně koronaviru na mě působí samozřejmě trochu depresivně. Přeci jen se na nás ohledně této situace 

"valí” spousta informací z médií, kolují různé fámy, nemůžeme do škol, někteří do práce, další lidé mají obavy 

a přenáší je i na nás. Bydlím na vesnici, ale pro ty, co žijí ve městech, musí být hrozné, že venku na ulici nevidí skoro 

nikoho. Všude to vypadá jako ze sci-fi filmu. Je ale skvělé, že vláda rozhodla o takových opatřeních, a samozřejmě 

doufám, že se díky nim onemocnění COVID-19 nerozšíří tak hodně jako třeba v Itálii. Musíme doufat, že bude 

všechno lepší. Teď, když jsme doma, máme spoustu volného času na další věci, které jinak nestíháme, no ne? 

Patrik Kříž (7) 

Na situaci, která nyní probíhá, mám názor takový, že se mi nelíbí. Bojím se o své blízké, 

především o babičku s dědou. Snažíme se jim pomáhat na dálku a co nejméně s nimi 

přijít do kontaktu, abychom je nenakazili. Jsme teď hodně s rodinou doma, protože se 

bojíme chodit ven. Situaci tolik nevnímám a nikam mě to neposunulo. Karanténa nás ale 

dost sblížila, protože teď spolu trávíme hodně času. 

Christian Salač (6) 

  



ÚNIKOVÁ HRA FAKESCAPER 

Na začátek bych chtěla poděkovat za hezkou zkušenost, kterou jsme získali při únikové hře Fakescaper. Při této hře 

totiž musí člověk dost přemýšlet. Žáci druhého stupně měli možnost si tuto hru zahrát. Každý jsme trénovali svého 

superhrdinu. Hra probíhala celý týden, kdy na nás každý den čekal jeden úkol, který jsme museli vyřešit, čímž náš 

superhrdina získal vždy nějakou novou vlastnost. A co bylo cílem? Naučili jsme se rozeznat fakenews od seriózní 

informace. Nakonec nám přišlo i vyhodnocení, jak se kdo umístil. Na závěr bych chtěla ještě poděkovat paní 

učitelce Peškové, která nás s Fakescaperem seznámila a mohli jsme si vyzkoušet něco nového a k tomu ještě 

zábavnou formou. 

Anežka Zitová (7) 

 

KROUŽKOVCI 

Distanční výuka má i svoje výhody. Může 

probíhat doma na zahradě. Vyšťourat 

takového kroužkovce a na vlastní ruce a 

oči ho prostudovat je přece prima. A 

obzvláště, když pomohou i rodiče, kterým 

za jejich pomoc patří velký dík! 

Kuba Švestka a Týna Hladíková (6) 

 

 

I v Německu mají svoje „STRČ PRST ZKRZ KRK“. Německé jazykolamy našel pan učitel Kureš.  



Františkovy Lázně 
aneb lázně, ve kterých vyléčíte i coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je precizně vypracovaný domácí úkol Ájou Mrváňovou (9)  

Potřebujete pomoct s léčením vašich 

nemocí? 
Nebo si snad vy ženy potřebujete odpočinout od 

svých mužů? Tak vyslyšte slov skupiny Mandrage, 

podle které si máte sbalit saky paky, nahlas zařvat 

„Ať žije svoboda“ a odjet k nám do lázní. 

Co vám můžeme nabídnout? 

Krásné prostředí, 12 odborných lékařů a nyní dokonce osobní setkání s tou nejlepší 

doktorkou v našich lázních, s paní Ivanou Peškovou. A to za pouhých 100 korun. Tak tuto 

šanci hlavně nepromarněte... 

Co se bude dít při osobním setkání? 

Paní Pešková vám bude radit, jak žít zdravě, co dělat pro to, abyste si zdravý životní styl 

udržovali napořád. Po celou dobu vašeho pobytu s vámi bude o těchto tématech 

konverzovat, bude se s vámi pořád smát a určitě její společnost oceníte.  

Co se bude dít celkově po celou dobu pobytu v lázních? 

O doktorce Peškové už víte, pan doktor Savva váš pobyt bude doprovázet cvičením, no a 

pokud se vám stýská po základní škole, naši ostatní doktoři vám určitě vzpomínky na školní 

roky rádi oživí. Pan doktor Kureš vás doučí historii lázní spolu s doktorkou Tesárkovou, paní 

doktorka Kroupová vám pomůže spočítat kolik bazénů se nachází v lázních. Generální ředitel 

lázní Zdeněk Šmída vám s radostí odpoví na všechny otázky týkající se fyziky v lázních.  

Od kdy do kdy můžete tuto limitovanou nabídku využít? 

Tuto limitovanou nabídku můžete využít od 2.4.2020 do 30.6.2020.  

 

Výlety do okolí 

Komorní hůrka-nejmladší sopka z období čtvrtohor v České republice 

Národní přírodní rezervace Soos 

Hrad Seeberg-středověká románská pevnost 

Doufám, že nás navštívíte, protože to stojí za to... Takhle 

skvělý doktory a lázně už nikde nenajdete :-) 



Šája Gürthová ilustrovala Ájin DÚ 

POZNÁTE JE? 

  



PRO CHYTRÉ HLAVINKY 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka:  je jasně zářící okolí Slunce. Je pozorovatelná při úplném zatmění Slunce nebo pomocí 

koronografu. Jedná se o žhavé plyny unikající z fotosféry Slunce. Má teplotu od 1 000 000 K do 6 000 000 K, ale velice 

nízkou hustotu. Její ohřev ještě není uspokojivě vysvětlen. 

 

  

         

           

        

        

    

     

M – těleso o stejné délce hran 

Př – proces probíhající v zelených rostlinách 

D – ve kterém historickém období vzniklo písmo 

Z – největší ostrov na světě 

Čj – vyjmenované slovo po „L“ 

Fy – síla působící kolmo na rovinnou plochu 



Hádanka 
Prohlédni si fotografii. Kde ji Emilka pořídila?  
A) v Sosnové - lokalita Národní přírodní památka Peklo, 
Robečský potok   
B) v Konojedech – lokalita Dubičenský rybník a Konojedský 
potok.  
C) Kravaře - lokalita Bobří potok  
D) Litice – lokalita Litický potok  
  

Krásný tip na jarní výlet! 
 

Gürthová Šarlota 
Stvolínecké bledulky  

  
Kousek za vesnicí v lese 

Tam, kde dříve byl vodou zalitý rybník 
Pod hrází velikou 

My, bledulky, teď rostem´ 
Síla vody hráz roztrhla 
Potůček malý zde teče 

  
Nechceš se k nám podívat? 
Můžeme si na jaře povídat 

A co ještě říct? 
Pá za rok… 

Teď už jsme pryč… 
 

 

 

S HUMOREM JDE VŠECHNO LÍP 

 


