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22.4.2009 (Den Země) navštívila 7.B pod vedením p. uč. Weissové a 
p. uč. Martince ZOO v Ústí nad Labem.

V areálu zoologické zahrady plnili žáci úkoly týkající se převážně života slonů 
(viz. výukový program této ZOO). 
Žáky ale zaujala také další zvířata, získali o jejich životě mnoho nových 
informací – např. že lachtani neumějí po narození plavat, že mohou žít společně 
morčata a netopýři.
Byl to rozhodně příjemně strávený den v přírodě, 7. B i oba vyučující souhlasí 
s opakováním podobného projektu příští rok (i častěji).

Mgr. Tomáš Martinec
Mgr. Jitka Weissová
Katka Houdová pořídila ještě několik hezkých fotografií zvířat. Další fotky 
najdete na našich webových stránkách.



- také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine - jsou 
označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes 
živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví 
příchod jara. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se 
původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl 
nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní 
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, 
že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický 
sabat a skutečně je tato noc jedním z největších 
pohanských svátků. Lidé také věřili například 
v otevírání různých jeskyní a podzemních 
slují, ve kterých se daly nalézt poklady. 

Na ochranu před 
čarodějnicemi se na vyvýšených místech 
zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů 
stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se 
smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel 
z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení 
úrody. 

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích (Skotsko, 
Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Rakousko). Různé 
země označují tento svátek různými jmény.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_(esoterismus)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._dubna
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beltain


Soutěž :   Správná odpověď    
Ahoj čtenáři časopisu Foolish 
magazine. Toto je nová soutěž. 
Odpovědi můžete posílat na tuto adresu : 
foolish.magazine  @  seznam.cz  ,

nebo je přineste napsané na papíru do třídy
6.B na druhém stupni – přízemí Kačka a Lucka.

Termín ukončení soutěže je 14. květen 2009

Otázky

1. Jak se jmenovali hosté, kteří byli na školní soutěži Mladý moderátor ?

2. Kolik je celkem počítačů v obou počítačových učebnách ?

3. Jak často vychází školní časopis ,,Sovík“ a „Foolish magazíne“ ?

4. Jak se jmenuje chlapec, kterého naše škola adoptovala ? 

Za správné odpovědi prvních pět nejrychlejších a správných 
odpovědí dostanete lízátko. 
POKUD BUDETE OTÁZKY POSÍLAT NA E-MAIL, MUSÍTE 
VYPLNIT TOTO:

• Jméno • Příjmení • Třída

Kacka & Lucka 6.b (Roxy & Kelsey)

mailto:foolish.magazine@seznam.cz

