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ZŠ Antonína Baráka, Lovosice

www.barakoviny.cz

Zdravá výživa

RUBRIKY:

Mé Hobby

Mou vášní je železnice, 
íká Lukáš Bur ek, který 

si ze svého koní ka 
ud lal životní cestu.

Fauna a flóra
u nás doma

Podívejme se spolu na 
chov arabských koní 
paní u itelky Ušákové

V obětí múzy

O snech a múzách 
Denisy Helclové. Co 
miluje od d tství a ím 
by cht la být?

Dobré skutky

O první vydané knížce 
dobrých skutk  d
z naší školy

Soutěžíme

Nejdelší text ze stejn  
dlouhých slov prodlužu-
jeme do ledna

Cestou necestou

Po h ebeni rumunské-
ho poho í Tarcului
s Elisabeth Danielou.
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Cestou necestou s Elisabeth Danielou

Barákoviny jsou školními 
žákovskými novinami 
ší enými skem i v elektro-
nické form , jejichž obsah 
se m že nekomer n  
užívat v nezm n né form  
s uvedením autora každého 
užitého p ísp vku (obrazo-
vého i textového) a s 
uvedením zdroje, tj. názvu 
Barákoviny dopln ného
o íslo a datum vydání.

© Petr Ludvík - graÞka
Ostatní užívací i osobnostní 
práva  jsou chrán na AZ
a OZ.

pokra ování na str.6

pokra ování na str.3

pokra ování na str.7napsala: Elisabeth Daniela         foto: z rodinného alba

Partne i našich novin: vydání tohoto ísla Þnancoval Ateliér krea vní a trikové fotograÞe v ížkovicích. D kujeme :-)

A kdo bude partner pro malovýrobu št né podoby dalšího ísla našich novin? Jsme d  a s mhle pot ebujeme opravdu pomoci.

Abychom Barákoviny p iblížili všem zase 

o n co blíže, tak od tohoto ísla s Bará-

kovinami vstupujeme na Facebook, což 

jist  p ivítají mnozí z nás, kte í mají na 

FB své proÞly a ak vn  je využívají. 

Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích se 
zam uje nejen na rozvoj jazykové gramotnos , 
po íta ové komunikace, ale také na zdravý životní 
styl. 

Každoro n  editelka školy Mgr. Daniela Deusová 
vyhlašuje sout ž O zdravou sva inku, kdy žáci 
získávají odm ny za jejich zdravé sva iny.

Na tuto sout ž navázala škola 16. íjna projektem 
Zdravá výživa, který se uskute nil v rámci Meziná-
rodního dne zdravé výživy. Projekt byl zam en na 
zdravý životní styl, protože žít zdrav  neznamená pouze jíst zdravé potraviny, ale také vyvíjet 
pohybovou ak vitu. 

     O velké prázdniny jsem s taťkou ujela ve dvou týdnech naším expedičním autem po Evropě kolem 
3.500 km a chci se s vámi podělit o dva dny strávené jízdou po hřebeni rumunského pohoří Tarcului, 
na kterém jsme celkově ujeli 40 km a strávili jsme na něm dva dny. Do Rumunska jsme jeli přes 
Slovensko a Maďarsko.

     Naší bránou do pohoří bylo městečko 
Borlova v 358 m nad mořem, ze kterého 
jsme dlouhým stoupáním dojeli až do 
výchozího tábora ve výšce 1437 metrů 
nad mořem, kde jsme přenocovali. 

     Taťkou jsem byla vyslána k místním 
dřevorubcům požádat o dřevo na oheň    
a pak jsme si udělali v teple táboráku 
večeři s přáteli, kteří se k nám cestou na 
chvíli přidali. Druhý den jsme se vydali 
výše po pohoří, až jsme se dostali                 
k meteo stanici, která je ve výšce 2190 
metrů nad mořem. Celkem jsme zdolali 

neuvěřitelné převýšení 1832 m. Prohlédli jsme si to tam a jeli dál. Nahoře v horách to byl nepopsatel-
ný zážitek, ale když jsme čas od času museli jet u samého kraje rokle, to jsem zrovna nebyla nejšťast-
nější, protože se bojím výšek. Ono vykouknout z okýnka a vidět pod autem několikaset metrovou 
hloubku, není moc příjemné. Tak jsem se snažila nekoukat moc často dolu a raději jsem se dívala 
kolem sebe na tu nádheru.

     Další zastávkou bylo ,,Medvědí jezírko“, které taťka před třemi roky 
pojmenoval podle medvědích stop ve sněhu. A protože se stmívalo, 
tak jsme rozdělali malý oheň pro zahřátí a na plynovém vařiči si uvařili 
jídlo. V této výšce je už řidší vzduch, a proto třeba uvaření vody na 
polívku trvalo mnohem déle, než třeba ve výchozím táboře. Po vyspá-
ní jsme se vydali dále po hřebeni až na jeho konec, ze kterého jsme se 
vrátili stejnou cestou do Borlove. Sice by asi šlo na konci tohoto hřebe-

nu přejet na druhý, ale taťka s kamarádem vyhodnotil, že pro přímý sestup po několikaset metrové 
louce dolu do sedla by vyžadovalo,            
pro zachování možnosti návratu stejnou 
cestou, mít sebou zemní kotvu pro navijá-
ky, a tu jsme sebou neměli. 

     Sice na této cestě byly chvilky, které se 
mi nelíbily, ale většina z nich se mi líbila. 
Moc se mi líbila krajina a salaše, ve kterých 

pasáčci bydleli. Potkali jsme pasáčky s ovcemi      
a psy, a to bylo zajímavé, protože ty pasáčci pásli 
ovce lidem z města a aby poznali koho ty ovce 
jsou, tak jim udělali barevné puntíky.

Více fotogra�í najdete v elektronické verzi 
Barákovin a ti zvídavější na Facebooku i dlouhé video z palubní kamery z jízdy na meteto a dále po 
hřebeni.

Barákoviny na facebooku

odebírejte a lajkujte :)

Škola získala grant pro 
vydání knížky z našich 
p íb h  o dobrých 
skutcích, které jsme 
jako žáci naší školy 
prožili a v pr b hu let 
sepsali. Moc hezké a 
tema cké ilustrace ke 
všem devatenác  p íb -
h m, plus pár dalších 
dopl kových, nakreslila 
paní u itelka Jana 
Klímová, která je práv  
na mate ské dovolené a 

tak jí rádi mto zp sobem moc p kn  d kujeme. Knížka 
byla skem vydána v šedesá  kusech, což bylo ze strany 

skárny možné vst ícné maximum v daném rozpo tu.         
V elektronické podob  je ale ke stažení na stránkách školy 
ve formátu PDF a p íb hy budou k p e tení samoz ejm        
i na FB Barákovin.  

Příběhy dobrých skutků
dětí ze ZŠ Antonína Baráka

Dobrým skutkem je každý čin, který byl vykonán s dobrým
úmyslem a přinesl pozitivní hodnotu. Nejsou to jen velké činy,

ale i každodenní drobné skutky.

 Na tenhle den nikdy neza-
pomenu! Za alo to normálním 
sobotním ránem a bylo to také 
oby ejné sobotní odpoledne až 
do chvíle, kdy se mi stalo n co 
zcela výjime ného.

 Po ob d  jsem šel do 
údolí na procházku a najednou 
jsem spat il stopy krve! Byl jsem 
vyd šený, ale zachoval jsem si 
chladnou hlavu, a sledoval jsem ty 
krvavé stopy, které byly  viditeln j-
ší a viditeln jší. Znepokojovalo 
m , co by se mohlo nacházet na 
konci mého pátrání.

.....

Zachránil jsem psa

Ilustrace: Vít Lát, 8.A



Mé Hobby tentokráte o železnici a fotbalu
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Ahoj. Jmenuji se Lubomír 
Harrer a poskytuji vám 
technickou i vzd lávací 
podporu p i rozjezdu t chto 
studentských novin.

Nad rámec své stávající 
podpory jsem se rozhodl 
Þnancovat toto t e  vydání, 
abyste m li v prvním 
polole  všechna ísla 
vydána i v št né podob , 
jako dobrý základ pro 
shán ní Þnan ních partne-
r  pro následující polole  i 
pro následující školní roky, 
protože myšlenka vydávat 
Barákoviny i v št né 
podob  pro spolužáky, kte í 
nemají p ístup na internet, 
je úžasný projev kamarád-
ství, který si podporu od 
nás dosp lých rozhodn  
zasluhuje.

Nezapomínejte, že všichni, 
co p ispívají svými lánky 
do Barákovin, mají možnost 
prost ednictvím kontakt  
na redakci požádat o mojí 
pomoc jako profesionálního 
fotografa. Pokud to bude
v mých asových možnos-
tech, rád si ud lám as pro 
každého z vás a nafotogra-
fuji vám cokoliv pot ebného 
pro lánek. M žete se na 
redakci obracet se žádostmi 
o nafotografování vašich 
portrét  v ateliéru, vašich 
sportovních výkon  na 
trénincích, zví átek která 
chováte nebo rostlin co 
p stujete, o digitalizaci 
výkres  a maleb, o nafoto-
grafování  modelá ských 
výtvor  apod.
 

sloupek sponzora
tohoto vydání

studio.harrer.eu
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Wikipedie o vlacích

     Vlak je jedno nebo 
n kolik pevn  spojených 
vozidel, která jsou ur ená 
pro pohyb po železni ní 
tra  nebo jiné pevné dráze. 
N kdy se však slovo 
používá i pro mimodrážní 
jízdní soupravy, které 
délkou nebo vzhledem 
kolejový vlak p ipomínají 
(silni ní vlak, silni ní 
vlá ek). Ve starší eš n  
slovo ozna ovalo ná iní,
na n mž se n co vlá í, a to 
z p vodního d jového 
jména volk , ozna ujího 
vle ení. Dnešní význam 
vznikl jako kalk n meckého 
slova der Zug (tah i vlak).

     Zpo átku bývaly vlaky
v pr myslovém i ve ejném 
provozu velmi krátké
a tažené ko mi (kon sp ež-
ná dráha). Pozd ji nastoupi-
la parní lokomo va, která 
umožnila vléci více železni -
ních voz  a t žší vlaky
i vozy. V pr b hu 20. stole  
byly parní lokomo vy 
vytla ovány dieselovými
a elektrickými lokomo va-
mi. V osobní železni ní 
doprav  se krom  tradi -
ních vlak  vedených 
lokomo vou prosadily 
dieselové i elektrické 
motorové vozy a ucelené 
obousm rné vlakové 
jednotky. U tramvajových 
vlak  sm uje vývoj 
opa ným sm rem
a p vodn  p evažující 
obousm rné motorové 
vozy byly postupn  tém  
vytla eny jednosm rnými, 
p i emž elektrická trakce
se stala standardem.

     Vlak se rozlišuje od 
skupiny vozidel spojených
a p emis ovaných p i 
posunu nebo samostatn  
spoušt ných vozidel bez 
vlastního pohonu. Souprava 
automa ckého metra bez 
vlakového doprovodu,
o jakých se uvažuje pro 
linku D pražského metra,
by do sou asné deÞnice 
vlaku rovn ž nespadala.

O fotbalu

Soutěžíme nejdelší text ze stejně dlouhých slov

napsal: Lukáš Bur ek, 9.A           foto: z domácího archívu Lukáše

     M j koní ek – Zajímám se o vlaky, o dopravní 
prost edek, který denn  využívá n kolik desítek síc 
lidí. 

     Vlaky miluji už od mali ka. Už šestým rokem pravi-
deln  navšt vuji muzeum v Lužné u Rakovníka, kde 
jsou ty ikrát za rok vystavené r zné mašiny,                    
od parních až po dieselové. 

     Tento koní ek mi také pomohl vybrat vhodnou 
st ední školu a mé budoucí povolání - strojvedoucího. 
Po dokon ení ZŠ se chystám na SOŠ Dopravní v D ín . 

     Mám  vlaky rád a už se moc t ším, až budu sed t            
v kabin  strojvedoucího a ídit vlak :)

V sou asné dob  vzr stá obezita u d  a zdravotní po že související s nevhodnou stravou. 
Proto lze íci, že tento projekt byl zam en na primární prevenci nevhodného stravování        
a nesprávného životního stylu d . 
 
Pozi vním zp sobem byli 
žáci vedeni ke zdravým 
stravovacím návyk m, 
efek vnímu osvojování 
znalos  v oblas  zdravé a 
nezdravé výživy, dovednos  
sestavit si správný jídelní-
ek a ov it si své zkušenos-
 s ak vním zapojením do 
innos .  

Každý žák dostal prostor se 
b hem projektu realizovat, 
diskutovat a zaujmout roli, 
která mu nejvíce vyhovova-
la. Vyst ídalo se velké 
množství ak vit, kdy žáci 
nap . d lili potraviny na 
zdravé a nezdravé, ochut-
návali ovoce a zeleninu, 
seznámili se s pojmem zdravá výživa, zdravý životní styl, pyramida zdravé výživy. Získali nové 
informace o r zných druzích ovoce, pracovali na výrob  plakát  o zdravých a nezdravých 
potravinách a v neposlední ad  si zkusili uva it zdravý pokrm. 

Cílem projektu bylo, aby žáci pochopili vztah mezi výživou a zdravím, nau ili se p ijímat zodpo-
v dnost za své vlastní zdraví a byli schopni p ijímat rozhodnu , která ovlivní, pop ípad  pove-
dou, ke zm n  jejich stravovacích návyk . 

V záv ru projektového dne všechny t ídy prezentovaly své výrobky v t locvi n  školy. 

... pokra ování z tulní stranyZdravá výživa

Ateliér krea vní a trikové

fotograÞe v ížkovicích

napsala: ___            foto: ___

napsala: Denisa Helclová,             foto: ___

Zde je pohled p ímo z kabiny

strojvedoucího v plném chodu.

Jak jste p išel na to, že budete hrát fotbal ? 

Bylo to dáno d di n  po otci , který hrál a ješt  
ob as nyní hraje kopanou.

Hrál jste fotbal n kdy profesionáln ?

Nikdy jsem profesionáln  nehrál, vždy pouze ryzí 
amatér.

Pro  jste skon il s fotbalem a kdy jste za al u it?

Skon il jsem kv li nefér prak kám v eské kopané, která se bohužel objevovala i na nejnižší 
úrovni. A dále to zap í inili zdravotní po že. P echod od kopané k povolání u itele má              
k form  stále blízko.

s panem učitelem Kovářem

t di h

     Protože se k nám z minulé soutěže zatím nedostala žádná soutěžní věta, necháváme tuto 
soutěž ještě do konce ledna. Úkolem je vymyslet nejdelší text ze stejně dlouhých slov.  Tak 
doufám, že se nám přes vánoční svátky do soutěže zařadíte. Úkol je stejný jako v minulé 
soutěži. Vymyslet nejdelší text ze stejně dlouhých slov. 

Pravidla:
1.- 5. třída skládá texty ze slov s minimálně 3 písmeny
6. třída ze slov s minimálně 6 písmeny
7. třída ze slov s minimálně 7 písmeny
8. třída ze slov s minimálně 8 písmeny
9. třída ze slov s minimálně 9 písmeny
učitelé ze slov s minimálně 10 písmeny

Chceme pomocí tvorby vyrůst. prostě pracně píšeme dětské školní 
noviny cestou osobní tvorby. Témata odráží obsahy životů autorů 
článků, kterým dáváme volnou plochu papíru černou barvou psanou

Texty musí dávat smysl, nejsou povoleny vulgárnosti a sprostá slova, předložky a spojky. 

Posílat své texty do poštovní schránky ve škole, na fb nebo na redakce@barakoviny.cz



 Najednou jsem spat il nehybné a zran né psí t lo. Slyšel jsem, jak se psovi stále h e 
dýchá, a nev d l jsem, co mám d lat. 

 Našt s  jsem si vzpomn l, že nedaleko je malá hosp dka, ve které asto v tuhle dobu 
ob dvá zdejší myslivec. B žel jsem k té hosp dce, co mi nohy sta ily. Celý udýchaný jsem vtrhl 
do hospody a rozhlížel jsem se po n m. Byl tam!  P ib hl jsem k n mu a vyk ikl jsem: „Našel 
jsem v údolí zran ného psa!" Celá hospoda v tu ránu z chla. Jediný pan Sokol, tak se ten mysli-
vec jmenoval, za al rychle jednat. Popadl svoji brašnu, ve které m l vše pot ebné, vzal si               
i pušku a šel za mnou. 

 Celou cestu jsme b želi a já mu mezi m vše pov d l. Když jsme k tomu pejskovi dora-
zili, nebyl na tom zrovna nejlépe. Dokonce, když jsme se k n mu p iblížili, za al být agresivní. 
Pan Sokol musel vytáhnout svou pušku a st elil mu uspávací st elu. V tu ránu pes usnul a mohl 
ho kone n  ošet it.

 Nebylo to pro n ho snadné, takže jsem mu asistoval. Když jsme skon ili, vzal si ho            
k sob  dom  a já šel s ním.  Když se ten pes zcela probral, choval se úpln  jinak.

Byl to mazel. Byl celý vyhublý a nem l u sebe žádný obojek. Nejd ív jsme ho nakrmili, a pak 
pov sili plakáty o jeho nálezu. Ub hli už m síce, nikdo se o n ho nehlásil, tak se ho ujal pan 
Sokol a já byl š astný, že si zachrán ný pes našel nový a milující domov. 

Dobré skutky mezi námi

... pokra ování p íb hu z tulní strany

Barákoviny na facebooku

www.facebook.com/barakoviny
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Sháníme spolehlivé
- redaktory stálých rubrik
- redaktory událos
- redaktory sout ží
- redaktory lánk  o škole
- autory v p
- autory p íb h
- kresli e komiks
- ilustrátory
- malí e obrázk
- hleda e talent  a šikul
- korektory text
- fotografy

Zajištěná podpora
Pro fotografy konzultace
s profesionálním fotogra-
fem a možnost využívat pro 
fotografování i Ateliér 
krea vní a trikové fotogra-
Þe v ížkovicích

Pro kresli e, malí e
a ilustrátory možnost 
využívat k tvorb  p ísp vk  
mojí pracovní stanici
s kompletní sadou profesio-
nálních graÞckých progra-
m  od Adobe  ve verzi CS5 
a s graÞckým tabletem
a graÞckým monitorem Eizo 
Flexscan SX. Pokud byste 
cht li zkusit pro Barákoviny 
kreslit, malovat i ilustrovat 
p ímo digitáln , Tak vás to 
rádi budeme u it :-)
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Perličky ze školy

Z matematiky

Jedno sto a jedno sto je 
jedno dv  st .

Záporné íslo je takové, 
když mám ješt  mén  než 
nic.

Jeden síc je jedno sto
a jedna nula.

Polovina t e ny je
v matema ce jedna šes na 
a v hokeji deset minut.

Telegram nemá žádný 
gram.

Nekone no je t eba
 k babi ce nebo k tet
na Šumavu.

Ze školy

Jak to že je tady takový 
hluk? Za trest budete p t 
minut stát. Sedn te si.

Ne abych na vás poznala,
že jste si úkoly psali
ve škole!

Kdyby chlapci vep edu, 
kte í se hádají o fotbalu, 
byli trošku po chu, jako 
jsou t eba chlapci 
uprost ed, kte í luš  
k ížovku, pak by chlapci 
vzadu mohli spát bez 
neustálého rušení.

Z hudební výchovy

Když  z toho, co tady 
vytýkám, v té hlav  
nez stane nic a po ád
to hraješ blb , tak si d lej 
do not poznámky. Já to taky 
tak d lám.

Velmi miluji hudbu, ale hraj 
klidn  dál.

Dnes je výro í skladatele 
Antonína Dvo áka. Z úcty
k tomuto velikému mistrovi 
nebudeme dnes hrát ani 
jednu jeho skladbu.

Tak co nám zamutuješ?

... pokra ování z tulní strany

napsala: Elisabeth Daniela 

tajenka: 

Tajenka z minulého čísla: “___”.

k ížovku p ipravila: 

___

     Bylo by fajn nad lánky diskutovat a p iblížit se tak více jejich protagonist m.  Tipy na lánky 
ale i lánky samotný s fotkami nám tak m žete nejenom posílat mailem nebo dávat do schránky 
u editelny, ale nyní nov  i prost ednictvím chatu na Facebooku.

     Nejprve jsme mysleli ud lat pro Barákoviny webové stránky s diskusním fórem, ale pak nám 
p išlo vhodn jší založit stránku na FB, protože tam hodn  z nás trávíme dost asu. Myslím si,       
že budete rad ji Barákoviny sledovat na FB, než na n jakém webu s velmi omezenými komuni-
ka ními možnostmi.

     V ím, že se nad FB Barákovin budeme asto scházet a svými komentá i k témat m obohaco-
vat jejich obsah. Možnos  Facebooku nám mohou pomoci i p iblížit naše p íb hy široké ve ej-
nos  a inspirovat jimi nejenom žáky z naší školy, ale i naše vrstevníky z ostatních škol.

     Takže sdílení, lajkování, odebírání a doporu ování bude zcela žádoucí podporou našich Baráko-
vin, tak hurá do práce :)

     V št né knížce je sice publikováno 19 již sepsaných p íb h , ale elektronickou podobu rádi 
budeme rozši ovat o další p íb hy, které nám budete zasílat. Vždy  co víc si zaslouží být v našich 
novinách prezentováno, než práv  st ípky našich život , které jej pro nás všechny d lají lepší.

Po
v m
a v

Tel
gra

Ne
k b

na

... tak í bude

    ten další?

napsala: Elisabeth Daniela   obrázky: Mgr. Jana Klímová

napsal: Hoang Van Viet

pokra ování na Facebooku

     Stalo se to n kdy o letních prázdninách. Tyto 
prázdniny se mi vryly do pam  a zanechaly      
na mé ruce bolestnou vzpomínku.  

     Protože to léto bylo horké, m la jsem v poko-
jí ku otev ené okno. Zárove  byly otev ené          
v obývacím pokoji napro  p es chodbu i balko-
nové dve e. To míváme stále, protože náš pejsek 
po ád chodí sem a tam a št ká na každého, kdo 
projde kolem. 

     Zrovna jsem se vracela p es obývací pokoj         
z kuchyn  se skleni kou ledového broskvového 
aje, když jsem si všimla, že se dve e mého 

pokojí ku ne ekan  ...

Letní prázdninový den 



Fauna a flóra u nás doma

Arabské koně paní učitelky Ušákové

zvolili jsme si školní parlament
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Wikipedie o kytaře
Kytara je drnkací strunný 
nástroj (chordofon)
s hmatníkem. Tón vzniká 
rozechv ním struny napjaté 
mezi dv ma pevnými body 
– nultým pražcem a vložkou 
kobylky. Struny jsou 
rozechvívány drnkáním 
prsty nebo plektrem (lidov  
trsátko). Hmatník umož uje 
získávat další tóny zkracová-
ním chv jné délky struny 
p itla ením struny
na pražec. Z hlediska 
akus ckého pat í kytara 
mezi nástroje s doznívají-
cím tónem. Kytara je 
akordický nástroj – umož-

uje jednohlasou i vícehla-
sou hru. Klasická kytara má 
šest strun pov tšinou 
lad ných takto: ehgdae.
Pro snadn jší zapamatování 
se používá v ta: Emil hodil 
granát do atomové 
elektrárny. Notuje se
v houslovém klí i a zní
o oktávu níže, než se píše. 
Rozsah kytary v p ípad  
lad ní E A d g h e1 je E–h2.

asto se také používají 
kytary 12strunné, kde je 
každá struna zdvojena. 
Dvojice strun h a e1 jsou 
lad ny stejn , u strun E A d 
g je vždy druhá struna 
nalad na o oktávu výš. 
12strunné kytary mají 
bohatší zvuk a používají
se p edevším v country 
hudb . Mén  asté, ale 
zvukov  o to zajímav jší,
je též lad ní do konkrétního 
akordu, nap .: G, D, apod. 
P i lad ní do G se struny 
E,A,e1 podladí o celý tón, 
tedy na D,G,d1, emuž je 
p irozen  t eba p izp sobit 
akordické hmaty. Využívá se 
mj. v blues a country.

     Vývoj všech strunných 
nástroj  byl velmi složitý. 
Nejstarším druhem 
strunného nástroje byl 
kinnór. Tento starov ký 
strunný hudební nástroj
je opakovan  zmi ován už 
v Bibli.[2] Ve stavb , 
vzhledu i form  hraní
se nástroje v pr b hu 
d jinných epoch navzájem 
ovliv ovaly. 
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V obětí múzy s Denisou

Jak dlouho je chováte?
Chovám je 30 let s panem Ušákem. Chováme arabské plemeno Shagia. Nejstarší kobyla se 
dožila 28 let.

Kolik máte koní? 
Kobyly s h íbátkem, chovaného h ebce a ješt  n kolik kobylek a h ebe k .

ím se takový k  živý?
Živý se nejlépe pastvou, senem, ovšem a na p ilepšenou mu dáváme mrkev, epu a denn  
každý vypije 15 litr  vody.

Kde kon  chováte?
Kon  máme na Lhotce a te  už i v Rados cích.

Jezdíte závody? 
Endurance. To jsou závody na vytrvalost, od 20 až 60 kilometr . Nejv tší úsp ch  dosáhl 
potomek  h ebce Dahomana v sedle s princem Bahrainu na dos zích v Most  a Arabských 
Emirátech.

rozhovor s paní u itelkou p ipravili: Tomáš Lopata a Ji ina Dole ková, 6.A            foto: z domácího alba napsala: Elisabeth Daniela             foto: ze školního archívu

napsala: Denisa Helclová             foto: z domácího alba

Wiki - Želva Vodní
Vodní želvy se od sucho - 
zemských liší m, že mají 
celkov  slabší t lo, mén  
vyklenutý kruný  a mezi 
prsty plovací blány.
Na suchu i ve vod  jsou 
rychlejší než ostatní typy 
želv. Jsou p evážn  maso-
žravé.
                                                    
Chov
Chovají se v takzvaném 
akvateráriu, což je akvárium 
s plochou souše. Nad souší 
by m l být zdroj tepla, 
protože želvy se rády 
vyh ívají. Další za ízení 
akvaterária jsou kameny
na dn , mohou být
i rostliny, ale dosp lé želvy 
je n kdy rády ožírají,
u v tších akvaterárií Þltr
a topení. U vodních želv 
zimuje jen malá ást druh . 
Pokud zimuje zrovna váš 
druh, pozná se to podle 
chování: v listopadu snižte 
teplotu vody a pokud bude 
želva hodn  spát, m žete
ji zkusit dát zimovat.
                                              
Potrava
Obecn  želvy v mládí 
p ijímají pouze masitou 
potravu. Samoz ejm  
m žeme nabídnout býlí,
ale želva ho v tšinou 
odmítne. Rostlinnou 
potravu nabízíme až tak
od pátého roku v ku
a v dosp los  tvo í tém  
polovinu stravy. To co želva 
jí se m že lišit nejenom 
druh od druhu, ale i jedinec 
od jedince, takže doporu u-
ji vyzkoušet co se práv  vaší 
želv  bude zamlouvat. 
Masitá složka mohou být 
larvy pakomár , žížaly, plži 
(i s ulitou), libové hov zí, 
ku ecí, rybí maso ap. Pozor 
pokud je vaše želva tlustá, 
poznáte podle toho, že p i 
zatahování noh do kruný e 
se záhyby na k ži vyboulí, 
omezte potravu, p ežírání 
není zdravé.

U mlá at krmíme každý 
den, protože pot ebují 
hodn  energie na r st.
U dosp lých, deset a více 
let krmíme už pouze t ikrát 
týdn . 

     Na kytaru jsem za ala hrát ve t inác  letech, kdy m  za al cvi it 
Petr Pavlík z Libochovic.

     Jednou týdn  chodím trénovat jinak doma zkouším hrát neustá-
le. Velmi m  to baví, už od dese  let jsem cht la být here kou, 
proto p emýšlím, že až vyjdu z deváté t ídy, tak bych ráda studova-
la na hereckou konzervato  v Praze, nebo na pedagogickou školu        
v Litom icích. Na obou školách využiji hru na kytaru.

    asem bych cht la um t hrát na elektrickou kytaru. Každý 
tvrtek chodím na mažoretky a každou st edu na sbor. Tancování    

a zpívání mam moc ráda. Ke kyta e a k zpívání jsem p išla díky 
mému vzoru zp vákovy Davida Gránského a skupin  New element 
(Vojt cha Drahokoupila, Lukáše Cestra, Ond eje Havla a Christo-
phera Mumby). Hrát na kytaru bych cht la co nejdéle. M j sen je 
být here kou a zahrát si v n jakém Þlmu.

     Zvolili jsme si školní parlament, ve kterém jsou vždy dva studenti z každé třídy, 
zastupující potřeby jednotlivých tříd u vedení školy, stejně jako interpretují a realizují 
ve svých třídách pokyny od vedení školy.

     Školní parlament je i spojkou naší redakce ke všem žákům naší školy a má za úkol  
povzbuzovat své spolužáky v odvaze přispívat svými inspirativními osobními příbě-
hy do Barákovin. Uvidíme v příštím pololetí, jestli aktivita našeho parlamentu usnad-
ní naší redakci sběr příběhů, fotogra�í a dalších podkladů k uveřejnění ;-)


