
Školní rok 2017/2018 

      (duben, květen, červen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové číslo školního časopisu Priškon najdete na www.chrustova.eu - výuka 
a volný čas - školní časopis 

 

 



 

 

Rychlý jako vítr 
Carola Wimmerová 

Majka je vzteky bez sebe. Třídní učitel ji  

nechal propadnout, což pro ni znamená jediné -  

místo vytouženého letního tábora s kamarádkou  

se bude celé prázdniny učit, a sice na venkově 

v hřebčinci své dosud nepoznané babičky. Ale na to,  

zabořit nos do knížek a nechat se hlídat jen o něco  

starším pacholkem Samem, nemá Majka ani  

pomyšlení. V nejtemnějším koutě koňských stájí  

objeví divokého a plachého hřebce Severáka -  

a překvapeně zjistí, že rozumí řeči koní! Jenže 

nezkrotného koně chtějí utratit…. 

 

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 

Elena Favilli, Francesa Cavallo 

Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky 

mimořádných žen z minulosti i současnosti.  

Umělkyně, sportovkyně, vědkyně, političky a další  

velké osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do  

historie, inspirují malé i velké čtenáře snít velké sny. 

Seznámíte se s královnou Alžbětou I., módní  

návrhářkou Coco Chanel nebo s tenistkou Serenou  

Williams. Každý medailonek navíc doprovází  

celostránkové portréty od šedesáti výtvarnic z celého  

světa. 

 



 

      Vrabec 

Václav Šorel 

      Legendární komiks o mladém skautu Janu  

      Nováčkovi, který touží stát se válečným  

      pilotem, začal vycházet nejprve v časopise  

      ABC. Nyní se po letech vrací v knižním  

      vydání, ve kterém se konečně dočkáte 

      celého a rozšířeného příběhu o dobrodružné 

 a nebezpečné cestě českých letců. 

 

 

 

Marie Terezie a její Habsburkové 

Zdeněk Ležák 

Poznejte českou panovnici v netradičním  

komiksovém zpracování. Dobře vládnout  

nemusí jen muži. Jediná žena, která usedla  

na český trůn. Od dětství se připravovala,  

že bude královnou. Přesvědčila všechny, kteří  

o ní pochybovali, že na to má. Stálo ji to nemalé 

úsilí, ale stálo to za to!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chystáte se o prázdninách na kolo? 

Abyste co nejvíce omezili rizika havárie nebo střetu s jiným vozidlem dodržujte cyklistické 
desatero. 

Mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené 
odrazky a světla, zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při 

rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle. 
Nezapomínejte na vhodný pitný režim. 

 

1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu 

2. Snažte se vidět a být viděni (nezapomeňte reflexní prvky, osvětlení vpředu i vzadu) 

3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám 

4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete (podle svých zkušeností a možností) 

5. Buďte ohleduplní a předvídaví  

6. Komunikujte s okolím (v případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží) 

7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy  

8. Kolo si zamykejte  

9. Dávejte pozor na mrtvé úhly (autobus nebo nákladní vozidlo, které odbočuje nebo 

třeba vyjíždí ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku nemá šanci cyklistu 

vedle svého vozidla vidět) 

10. Kolizi se zraněním nahlaste (telefonicky na tel. čísle policie ČR – 158, záchranná 

služba – 155) 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

Povinná výbava kola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Troufneš si na křížovku? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajenka: Na plynulost dopravy dohlíží ________________ 
 

 
 



 
 
 
 

Ostravská Zoo pro své návštěvníky připravila bohatý prázdninový program: 
 

11. srpna 2018 – Mezinárodní den slonů 

18. srpna 2018 – Den bez palmového oleje 

25. srpna 2018 – Den pro antilopu Derbyho 

30. srpna 2018 – Běh pro lemury 

 

Při návštěvě zoo můžete vidět také nové přírůstky, na které je zoo právem pyšná. 

V roce 2018 se v zoo narodili: ovce domácí – 30. ledna, daman pralesní – 18. února, 

makak lví – 20. února, tur domácí – 22. února, binturong – 3. února, lemur mongoz – 

31. března, lemur Sclaterův – 3. dubna 

Slon Indický - CHANDRU 

Chandru se v Zoo Ostrava narodil 8. července 2017. Ostravská zoo chová slony 

indické od roku 1956. Chandru váží už skoro půl tuny. Zásluhu na jeho váze i 

celkovém zdravotním stavu má hlavně mateřské mléko, které tvoří nadále významnou 

složkou jeho jídelníčku. Chovatelé již také začali se sloním samečkem pracovat 

podobně jako s dospělými slony. Malý Chandru tak zvládá několik jednoduchých 

povelů. Práci se slony můžete sledovat každý den. Určitě se přijďte na toto sloní mládě 

do Zoo Ostrava podívat. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Jahodové Smoothie 

1 bílý jogurt  

1 banán  

1/2 šálku pomerančového džusu  

6 mražených jahod  

Postup pro přípravu receptu: Smícháme jogurt,  

banán, džus a jahody v mixéru. Mixujeme po dobu 35 sekund.  Rozlijeme do sklenic. 

 

Čokoládové Smoothie 

2 ks para ořechů  

1 šálek mandlového mléka  

1/4 šálku datlí  

2 lžíce kakaové drti  

2 lžíce kakaového prášku  

1 lžička maca prášku  

Postup pro přípravu receptu:  Vše rozmixujeme při vysoké rychlosti. Přidáme šálek ledu a 
znovu rozmixujeme. Rozlijeme do sklenic a podáváme. 

 

Malinovo vanilkové Smoothie 

1/2 šálku mražených malin  

1/2 šálku mražených jahod  

3/4 šálku ananasové šťávy  

1 šálek vanilkového jogurtu  

Postup pro přípravu receptu: Vše rozmixujeme při vysoké rychlosti, přidáme 
ananasovou šťávu a vanilkový jogurt. Rozlijeme do sklenic a podáváme. 



 

 

Riverdale - Seriál začíná ve chvíli, kdy 

v městečku Riverdale umře miláček místní střední 

školy Jason Blossom. Všichni si myslí, že se jedná o 

nešťastnou náhodu a že se utopil v řece. Jednoho dne 

se však najde jeho tělo a zjistí se, že šlo o vraždu. 

Policie si s případem neví rady. Skupina 

středoškoláků se nevzdává a chce vraždu vyřešit. Jak 

to všechno dopadne? Bude v Riverdale opět 

bezpečno? 

Pretty little liars  - Skupinka nejlepších kamarádek  

se rozhodne udělat „přespávačku“. Druhý den však zjistí,  

že jedna z dívek zmizela - Alison Dilaurentisová! Nikdo  

neví, co se s ní stalo. Až o rok později je nalezeno její tělo.  

Zbylým kamarádkám těsně před pohřbem začne psát 

anonym, který ví všechna tajemství, která dívky řekly  

jen Alison. Dívky od té chvíle spojuje děsivé tajemství. Dívky se rozhodnou zjistit, co 

se stalo jejich kamarádce a kdo je ‘‘A‘‘. Ale jak to dopadne? 

 

Kouzelníci z Waverly 

Seznamte se s Alex, Justinem a Maxem 

Russoovými. Jsou to docela normální, 

obyčejné děti, z New Yorku, až na jedno 

velké tajemství: jsou to kouzelničtí učni z 

Waverly! Připravte se na jejich kouzelnické 

kousky ve všech 21 epizodách slavného 

seriálu, který znáte z kanálu Disney Channel. 



 

 

Mumraj na jihu 

Čtvrtek 21. června 2018, Bělský les Ostrava, od 16:00 hod. 

Zábavné odpoledne, které proběhne na louce u Koliby v Bělském lese. Najdete skákací 

hrady, cyklokolotoč, divadlo, fitpark, parkour, divadlo a možná přijde i kouzelník. 

 

Den parku 

Neděle 17. června 2018, Zámek Poruba, od 10:00 – 17:00 hod. 

Co můžete zažít? Čeká vás piknikové místo, tvořivé dílny, živá zvířátka, prohlídka 

zámku, kulturní zážitky, dobroty k mlsání, rozhýbání vašeho těla, zábavné a naučné 

aktivity pro celou rodinu. A možná se budete moci také projet po rybníku na lodičce a 

opéct si nějakou laskominu u táboráku. 

 

Karolinská pouť 

21. 6. – 1. 7. 2018, Nová Karolina, od 10:00 – 17:00 hod. 

Adrenalinové, vodní, extrémní, strašidelné i vyhlídkové atrakce zaplaví prostranství 
mezi obchodním centrem a Trojhalím. Těšit se můžete na dvě desítky pouťových 

atrakcí. 

 

Fantastická Ostrava 

28. - 30. června 2018, Nová Karolina, od 16:00 hod. 

První fantasy, sci-fi, komiksový, pohádkový a hororový festival v Moravskoslezském 

kraji už co nevidět otevře své hvězdné brány v Ostravě! Fantastická Ostrava propojí 

své síly s Festivalem v ulicích, který se bude konat ve stejném termínu. Celou akci 

zaštiťuje superhrdina Ostrafan, který bojuje za Ostravu díky svému magickému 

kahanu. 



Redakční tým: 

Nanková Eva 6. A 

Kocmánková Zuzana 6. A 

Carbolová Klára 6. A 

Jan Radim Kovařík 7. A 

Přibylová Nicol 7. A 

Slováková Lucie 7. A 

 

Použité zdroje: 

www.kudyznudy.cz 

www.ostravainfo.cz 

www.zoo-ostrava.cz 

www.recepty.cz 

www.csfd.cz 

 

 

 

 


