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Školní rok postoupil do své poloviny. Ale škola to není jenom učení. Učební plány 

nám narušují různé školní akce, což – přiznejme si – velice vítáme. Jednou z takových akcí 

byla i The Cooking Show. 

Jana Matoušková, 5. ročník 

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 k nám do proskovické školy přijel herec Jerry,  

který předvedl „The cooking show“. Předváděl různá kouzla, která nás všechna ohromila. 

Všichni se lekli, když Jerry vzal velký nůž a zarazil ho do své ruky. Ukázalo se však, že nůž 

byl vytahovací s půlkruhovým otvorem přímo na ruku. Sice bylo všechno v angličtině, ale my 

jsme tomu rozuměli. Nakonec Jerryho provedl po škole rozjásaný houf dětí. 

Matyáš Mihula, 5. ročník 

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 k nám přijelo anglické divadlo The cooking show. Herec byl 

hodně komický. Své vystoupení měl dobře nacvičené a kouzla super. Kouzlo, kterým rozpůlil 

jednu svíčku ve dvě a u toho mluvil jenom anglicky. Potom hrál, že se bouchnul po ruce. 

Herec se jmenoval Jerry a byl to Angličan, který žije v Berouně.  

 

 

Pavlína Křůmalová, 5. ročník 

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 k nám do školy v Ostravě – Proskovicích dorazilo anglické 

divadlo s představením „THE COOKING SHOW.“ Byl tam pan jménem Jerry,  

který předváděl triky s pomůckami do kuchyně. Nejkrutější byl trik, kdy krájel pizzu a nůž 

mu zůstal v ruce, ale v noži byl vykrojený oblouk. Nejvíce se mi líbilo, když pekl dort 

z opravdových surovin, ale když ho začaroval, vznikl z těsta pěnový dort. Představení se mi 

velmi líbilo. Jsem ráda, že jsem měla možnost tuto show vidět. 
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 Za příspěvek o možném vzniku hory Tanečnice do únorové kapitoly Víš, že…? 

Floriánek moc děkuje Janě Matouškové z páté třídy. 

 

Pověst Jak vznikla hora Tanečnice 
 

Jednou takhle šli pastevci kolem místa, kde teď stojí Rožnov pod 

Radhoštěm. Zalíbilo se jim tam a začali stavět vesnici. Všichni pracovali, jen 

krásná Barka byla každé ráno strašně unavená a nepracovala. Tak si dva ogaři 

řekli, že ji budou v noci sledovat, co dělá, že v noci nespí. A jak řekli,  

tak udělali. Zjistili, že Barka v noci tančí v lese na palouku, tak jí řekli,  

aby už v noci netančila a pěkně spala. Ale Barka je neposlechla a tančila dál. 

Na to se už nemohl dívat bůh Radegast a proměnil ji v horu. Ráno všichni Barku 

hledali, ale nenašli. Ogary napadlo podívat se na palouk, nebyla tam.  

Uviděli tam ale novou horu, a tak ji nazvali Tanečnice. 
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Netopýr ušatý 

zpracoval: Martin Lyčka, 5. ročník 

Skupina: savec 

Životní prostředí: v zimě přebývá ve skále, v létě v lese 

Popis: měří 40-52 cm, je chlupatý a má dlouhé uši 

Potrava: živí se hmyzem v letu 

Rozmnožování:  

 1 - 2 mláďata ročně, 2 mláďata jsou vzácnost 

 dožívají se až 20 let 

 spí vzhůru nohama   

  

Způsob pohybu: velmi rychle létá 

Zajímavost: samice rodí od června do července 

 

 

Vrána obecná 

zpracovala: Markéta Adámková, 5. ročník 

 Skupina: obratlovec, pták 

Životní prostředí: žije v lesích, na loukách, na poli  

a v parku 

Popis: délka je až 47cm, barva šedá a černá 

Potrava: plody, hmyz, plži, ponravy 

Rozmnožování: 

 hnízdí v polovině dubna v korunách stromů 

 hnízdí jednou ročně a mají 4 - 5 vajíček 

 

Zajímavost: má úzký zobák, jehož otvory jsou zakryty 

chmýřím 

 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.naturfoto.cz/fullsize/ptaci/vrana-obecna-seda-41955.jpg&imgrefurl=http://www.naturfoto.cz/vrana-obecna-seda-fotografie-18280.html&h=743&w=1000&tbnid=qlxz0mkz6xFarM:&docid=iR9ZQhhp3-EW1M&ei=2toUVs38LsKvU9LDkdgK&tbm=isch&ved=0CEgQMygZMBlqFQoTCM3R0sP7r8gCFcLXFAod0mEEqw
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Tento recept z Itálie, který jsme si vyměnili s partnerskou polskou školou projektu 

etwinning, nám přeložil a sepsal Tomáš Dinaj z 3. ročníku. 
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 Žáci pátého ročníku představují své domácí mazlíčky… 

Lucinka - Tereza Fulnečková  

Lucinka je moje vodní želva. Jsou jí dva roky. Dostala jsem ji od sester Pustkových, 

které ji našly na jejich zahradě. Lucka je docela velká. Krunýř má hnědozelený, bývá plachá. 

Má ráda, když si vyleze na kámen a na něm se pak vyhřívá. Lucku máme ve velkém akváriu. 

Žere granule pro želvy a sušené červíky. O Lucince si myslím, že je docela hodná. Někdy je 

náročné ji umýt krunýř, protože se pořád „hemží“. Teď se ji trochu bojím čistit, protože 

mamku kousla. Mám ji moc ráda a myslím, že se u nás má dobře.   

Fionka - Markéta Adámková 

  Fionka je moje fenka, má osm let. Je to 

plemeno Coton de Tulear a dostali jsme ji  

od jedné velmi hodné paní. Je středně velká a váží  

6,5 kg. Je celá bílá a na zádech má tři světle hnědé 

fleky. Ocas má dlouhý a nožičky krátké. Srst má 

hebkou a drápy ostré. Je milá, hodná, ale někdy něco 

provede. Má ráda, když ji taháme za fousky a když si 

s ní hraji na „hoňku“. V noci kňučí a chodí po domě. 

Krmím ji jednou denně a nejradši má hračku,  

kterou jsem ji koupila v Anglii. Koupeme ji dvakrát 

za rok a spí se mnou v posteli. Myslím, že Fionku by 

zvládli chovat všichni.  
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Skokan - Matyáš Mihula 

 

Můj domácí mazlíček je zakrslý králík, 

jmenuje se Skokan, má tři roky, je už to takový 

králičí dědeček. Dostal jsem ho od babičky  

a dědečka za vysvědčení. Je velký asi jako moje 

bota, hnědý s bílými fleky, má ostré drápky, silné 

nohy a velké uši. Když má hlad, začne kopat 

nohama a škrábat o klec. Potěším ho mrkví  

a u toho zvedne uši. Dojde-li voda, začne cvakat 

zuby. Každý týden mu měním podestýlku. 

Nekrmím ho kukuřicí, aby neztloustnul. A někdy 

ho vezmu na vodítko ven. Myslím, že Skokan je 

spokojený, protože má velkou klec a spoustu 

potravy. Krmení mu dělám z ovsa a zrní, dávám 

mu i kousky dřeva k ostření zubů. Není moc 

náročný na péči, je vhodný pro všechny. 

        ilustrace králík, Filip Dohnal,  

1. ročník 

 

Rio - Adam Wybitul 

Mazlíček se jmenuje Rio. Je to babiččina andulka, která má 2 roky. Je to dospělé zvíře  

a koupil ho děda ve Zverimexu. Je malý, má modré, bílé a černé peří, má malé tělíčko, dlouhý 

ocásek, hebké peří, ostré drápy a zobáček. Rád se dívá do zrcadla. Když ho chci pohladit, 

kousne mě, nemá rád, když mu sahám na zobák, vydává docela hlasité zvuky. Má rád 

pampeliškové listí a každý den mu babička čistí klec. Babičku docela zlobí. Chov tohoto 

zvířete je náročný, protože děda ho koupil ve Zverimexu, kde byl Rio už 1 rok a teď se nedá 

vycvičit.  

Piškot a Frodo – Martin Lyčka 

Mám dvě morčata, jeden se jmenuje Piškot, je 

hladkosrstý a rezavý. Druhé morče se jmenuje 

Frodo, je rozetkový a černozlatý. Frodo má rád, 

když ho škrábu pod krkem, poskakuje radostí. 

Piškot rád odpočívá v domečku, když se mamka 

vzbudí, tak píská radostí. Ráno jim dávám granule, 

seno a okurku. Večer jim dávám seno a papriku. 

Piškota a Froda mám rád. Chov je náročný, musím 

sklízet podestýlku a čistit klec. 

Morče, Pavlína Křůmalová, 1. ročník 
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Vánoční pečení, Tomáš Dinaj, 3. ročník 

 

 

Vánoce na dědině, Markéta Adámková, 5. ročník  
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Vánoční zvyky, Tomáš Dinaj, 3. ročník 

 

Štědrý den, Ema Švančarová, 5. ročník  
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Housle 

Tomáš Dinaj, 3. ročník 

Čtyři struny,  

jeden smyčec, 

naučím se koledu, 

zahraju ji na housle, (zahraju na housličky) 

to já prostě dovedu, už to trochu dovedu. 

 

Tahat smyčcem těžké je,   Houslista, Tomáš Dinaj, 3. ročník 

učit se to musím moc, 

hudba srdce zahřeje,     

od jara až do Vánoc. 

 

Lyžování se sluníčkem  

Roman Kofránek, 1. ročník  

Lyže, brusle, sáně, 

děti rychle na ně! 

Kdo měl šanci, lyžoval, 

na sněhu si pěkně hrál. 

S Brumíkem legraci užil, 

ani na lyžích neplužil. 

Rodičům pak předvedl, 

co na Bílé dovedl. 

Co dělá můj táta? Zachraňuje lidské životy.  

Tomáš Dinaj, 3. ročník 
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 V tomto čísle časopisu se ještě jednou vrátíme k dračímu tématu o chovu gekončíků 

nočních, které chová pan Radek Míšanec. Floriánek ho navštívil ještě jednou, aby se podíval, 

jak se daří ještěrátku, jehož líhnutí byl posledně svědkem. Nutno říci, že z mrňouska se stal 

mrňous mnohem větší a i jeho zbarvení se změnilo tak, jak se na dospívajícího gekončíka 

nočního sluší. Dračí holčičce se pár dní po rozhovoru navíc vylíhnula sestřička, která nikdy 

nechce být sama a nejraději si hoví na zádech starší kamarádky.  

 

 

Měl jste předtím, než jste začal chovat gekončíky, ještě nějaká jiná zvířata? 

Ano, asi před patnácti lety jsem měl dvě vodní želvy nádherné, které ovšem velmi 

narostly a v bytě už pro větší želvárium nebylo místo. Obě proto cestovaly do jezírka  

v zoologické zahradě v Ostravě, kde nejspíš spokojeně žijí dodnes. Později jsem choval také 

sladkovodní akvarijní rybičky, ale to už je hodně dávno. Po dlouhé době, kdy jsem choval 

jenom sám sebe, jsem se rozhodl pořídit si gekončíky.  
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Je chov gekončíků náročný? 

Ve srovnání s ostatními zvířaty chov není nijak 

zvlášť náročný. Nedovedu si představit, že bych každý 

týden čistil klec křečkovi. Terárium se čistí jednou až 

dvakrát za rok, když nepočítám pravidelné vybírání 

bobků a posbírání mrtvých hmyzáků – cvrčků, červů 

nebo švábů, kteří nechutnali. Gekončík díky své 

odolnosti vydrží hodně začátečnických chyb, kterých by 

se však měl každý snažit vyvarovat a ještě před koupí si 

prostudovat příslušnou literaturu, aby se stal svému 

mazlíčkovi co nejlepším chovatelem. Oproti savcům má 

gekončík ještě jednu nespornou výhodu, a to že se z něj 

na člověka nepřenášejí žádné nemoci. 

Náročnost chovu vidím jenom v tom, že si člověk 

musí pořídit vhodně zařízené terárium, topné zařízení, 

které terárium pro zvířátka z polopouště vyhřeje  

na potřebnou teplotu, což při pohledu na pořizovací 

cenu není zanedbatelná položka. Rovněž krmení živým 

hmyzem se může leckomu zdát obtížné, ačkoliv v praxi 

je to záležitost velmi jednoduchá. 

 

Komu byste gekončíka doporučil? 

Každému zodpovědnému člověku od patnácti let, ale i mladší chovatelé se o gekončíky 

mohou dobře starat, pokud by jim pomáhali rodiče. Je jasné, že před koupí zvířátka, které se 

navíc dožívá až 30 let, si každý musí uvědomit, že každý chovatelský koníček něco stojí, a tím 

nemyslím jenom finance, ale především čas, jaký se zvířátku bezpodmínečně musí věnovat. 

 

 

Zbytek rozhovoru, který už se sem opravdu 

nevešel, se dočteš v květnovém čísle Floriánka. 

V něm také uvidíš, jestli se někdo vylíhnul z vajíčka, 

které snesla gekončí dáma během naší druhé 

návštěvy u chovatele – v teráriu se zkrátka pořád 

něco děje. Každé vajíčko chovatel musí přesunout 

do inkubátoru, kde je pro vývoj malého gekončíka to 

nejlepší prostředí. Vajíčka ovšem nemají vždycky 

tak pevnou skořápku jako vejce slepičí, a proto se 

z písku, kam ho zahrabala samička, musí vykopat 

velmi opatrně, nejlépe jemným štětečkem. 
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Je důležité pamatovat si důležitá telefonní čísla! 

Uvědom si, že každé číslo připomíná nějaký obrázek a tobě stačí znát pouze tři! 

Pouze pokud potřebuješ více typů pomoci dohromady, volej na číslo: 112. 
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