1. ŘÍJNA 2018
2. ČÍSLO

Vítejte v novém školním roce!
Před prázdninami jsme pro vás vydali
první číslo nového školního časopisu a
v této tradici hodláme vytrvat. Proto
pro vás máme další, uvítací číslo.
Vítejte ve školním roce 2018/2019!

Já, klíště.

Jmenuji se Andy a rozhodl jsem
se vám povyprávět svůj příběh. Zatímco vám budu vyprávět o svém životě,
poohlídnu se po svém druhém mezihostiteli.
Všechno to začalo díky mé matce,
která se rozhodla, že naklade vajíčka.
Když byla dostatečně nakrmená, vybrala
nám hezký kousek půdy, do kterého
nakladla asi 2 500-3 000 vajíček. Měl jsem
tehdy jen tři páry nohou a měřil jsem pouhých
0,8mm! Byl jsem hlasitá larva, jídlo jsem měl vždy první a tak netrvalo dlouho a
probojoval jsem se ke svému prvnímu mezihostiteli. Většinou to bývají malí savci,
jako jsou myši nebo králíci, ale můžete to klidně být i vy. Já si vybral divokou
myšku, na které jsem se krmil, dokud jsem se dobře nenajedl a nenastala
metamorfóza, kdy jsem vyrostl a získal další pár nohou.
Začal jsem se tedy poohlížet po dalším potencionálním mezihostiteli. Když už to
opravdu začínalo vypadat bídně, vybral jsem si kolemjdoucího ježka, i když zajíc by
byl lepší. A až jsem dosytnosti najedl, nastala u mě konečná metamorfóza. Stal
jsem se plnohodnotným, dospělým klíštětem. Zní to drsně, že jsem dospělý a tak,
ale spíše si dávejte bacha na mé sestry, ony sají krev a jsou větší.
Mějte se hezky a přeji vám, abyste se se zástupci mého druhu nesetkali, protože
přenášíme i spoustu nemocné, bacha na to. I když nám je to celkem fuk. Jdu
vyhlížet svou další oběť. Klíšťatům zdar!
Autor: Vilkusová Sára 4.B, upraveno
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Vaše příspěvky jsou
vítané!
Chtěli byste se
podílet na tvorbě
našeho časopisu? Rádi
píšete, kreslíte či
fotíte? Chtěli byste
zpětnou vazbu? Nebo
jen máte nápad na
zlepšení naší tvorby?
Pak stačí vhodit svůj
výtvor nebo návrh do
schránky VEMENO. My ji
před vydáním nového
čísla vybereme a
nejlepší práce
otiskneme!

Utíkejte….VČELY!!!!
….i s touto reakcí se občas můžeme setkat. Naštěstí většina lidí vnímá včely jako
pomocnice, jako hmyz důležitý při opylování, ale hlavně jako tvůrkyně všemi
oblíbeného medu.
V současné době je cílený chov včel na vzestupu. Už dávno neplatí, že včelaří jen
dědečci v důchodu. Mnoho mladých lidí začíná s chovem včel. Ať už je to zdroj
obživy, přivýdělku, nebo jen pro radost.
Nicméně dobře a kvalitně chovat včely se člověk musí naučit. Nestačí přečíst dvě
knížky a tvrdit o sobě, že už všechno vím. Spousta včelařů vám potvrdí, že i když
včelaří už dvacet let tak je včely neustále překvapují. Chov včel má svá specifika a
to nejen pro to, že pracujete naráz i s několika desítkami tisíc jedinců v úle. Jedno
však platí vždy. Co včelám dáte, to vám tisíckrát vrátí a to jak to pozitivní, tak to
negativní.
Možná víte, že naše veterinka je hrdou zakladatelkou „kroužku“ mladých včelařů,
nazvaného APISÁCI. Kdokoliv má zájem dovědět se něco víc o včelách, o jejich
chovu, o včelích produktech a vůbec o všem co se včelek a včelaření týká, je srdečně
vítán a to v průběhu celého roku. Stačí si jen vyzvednout přihlášku.
A čím konkrétně se při našich setkáních zabýváme? Abychom se jako včelaři mohli
učit rozumět včelám, musíme o nich vědět co nejvíce informací. Proto se nikdy
nevyhneme troše teorie. Bavíme se o anatomii a fyziologii včely, o včelích kastách, o
tom jak to chodí ve včelstvu, ale i o chorobách a škůdcích včel a dalších velmi
zajímavých tématech týkajících se včel.
Samozřejmě kolem včel je i spousta praktických činností. Od sbíjení a drátkování
rámků, zatavování mezistěn, zpracovávání vosku až po využívání a správné použití
všech včelích produktů.
Členové kroužku pak mohou využít nově nabyté vědomosti při dalších akcích.
Mohou provázet děti při různých činnostech organizovaných školou, mohou
prezentovat své znalosti při soutěžích a třeba se v budoucnu stát aktivními včelaři.
Náplň setkání se může vždy přizpůsobit, vše je jen o domluvě.
Tak nezbývá než říct VČELÁM ZDAR, těšit se na další zájemce a především na
další včelařský rok….
Lucie Pecková
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A teď o samotné doktorce Peckové
Paní doktorka nám pro vás poskytla i rozhovor a tak jsme se ptali na to, co nás
napadlo.
Vaše oblíbená barva?
Červená

Co máte nejraději na naší
veterince ?
Atmosféru

Znamení dle zvěrokruhu?
Kozoroh

Nejlepší hláška/situace z hodin,
kterou si pamatujete?

Oblíbené zvíře?

Mgr. Vlček došel do třídy:

Všechny

„Angličtina je jak noha s vámi.“

Oblíbený film/herec-čka/hudba?

MVDr. Prokšová:

Moc se na filmy nedívám. Mám ráda
Ivana Trojana.
Hudba – z 60. let – Beatlles , 70. léta
ABBA, Waldemar Matuška,
Současnost – Tomáš Klus
Vaše životní motto (pokud máte)?
S úsměvem jde všechno líp.
Zastávám názor: nic se neděje jen
tak, všechno má svůj záměr.
Čtete ráda. Jestli ano, tak
koho/žánr/spisovatel?
Nejraději čtu detektivky, horory, sci-fi
(některé),duchařiny
Mezi mé oblíbené autory patří
Stephen King a duo Preston&Child
(autoři Douglas Preston, Lincoln
Child). Z Kingových knih mám nejvíc
ráda Temnou věž
Nejméně/Nejvíce oblíbený předmět
(během vašeho studia)?
Nejméně oblíbený předmět byla
rozhodně fyzika. Nejoblíbenější byly
všechny odborné předměty, které mě
bavily.

„Máme spermie v bazéně. Co k nim“
Ing.Dvořáková – v hodině předmětu
Pěstovaní rostlin
„Rozměr semínka vojtěšky je žádná
celá nic moc.“
Nějaké novinky z včelařského
kroužku? Chystáte něco?
Pořád něco nového. Bude výroba
medoviny. Začínáme se věnovat
apiterapii ve větším rozměru.
Jak dlouho učíte na naší škole a
jaké předměty letos učíte (od
podzimu)?
2roky a letos učím Mikrobiologii a
Parazitologii, Anatomii a fyziologii
zvířat
Plány do budoucna?
Chtěla bych dále učit u nás ve škole.
(pozn. redakce – nejlepší plán) a
vybudovat větší zázemí včelařství ve
škole, ať máme co nejvíc nových
včelařů. Také probudit nadšení
studentů v oblasti včelařství.
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Kdybyste mohla nastoupit na
jakoukoliv školu znovu, vybrala
byste si znovu naši školu?
Určitě. Je to moje srdcová záležitost.
Chcete něco sdělit studentům?
STUDUJTE.STUDEJTE.STUDUJTE.
Ať se rádi vracíte.
Děkujeme paní doktorce za
poskytnutí rozhovoru a doufáme, že tu
s námi vydrží mnoho radostných let.
.

FOTKA MĚSÍCE
Rádi fotíte? Jste profesionálové nebo jen
začátečníci? Nebo fotíte jen tak pro radost,
ale rádi byste se o svá díla podělili? Stačí
poslat vaši fotku na náš e-mail! Každý měsíc
vybereme nejlepší kousky, které otiskneme
v dalším čísle!

↑ Výr Velký, foto: Klára Papoušková 3.C
Děkujem za fotku!
KONTAKT

↑ Když se rozhodneš stát se modelkou a
ani montérky ti v tom nedokážou

E-mail: tauferky@seznam.cz

zabránit. (Praxe v prasečáku Těšnovice)

Facebook: fb.me/tauferky
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Plasty jsou všude- v lesích a přírodě, na plážích a v oceánech, nosíte je na sobě a
jíte je. Nacházíme se v plastové krizi, jejíž základy položili lidé už před více jak 70
lety! Každý plast, který byl kdy vyroben, se někde na Zemi v nějaké podobě stále
ještě nachází.
Výroba plastů započala už v 19. století, ale až po 2. světové válce začala jejich
výroba ve velkém jako náhrada za jiné základní suroviny, kterých byl nedostatek.
Důsledkem je, že se nyní denně setkáváme s tisíci plastů kolem sebe a každou
minutou končí v oceánu objemově
zhruba jeden celý nákladní vůz
plastů. V oceánech poté otravují
ekosystém, vypouští do oceánů
škodlivé látky, zastiňují rostlinám
přístup ke slunci a živočichové se
do nich chytají či je pojídají, v
přesvědčení, že se jedná o potravu.
Dle odhadů expertů na životní
prostředí bude do roku 2050 v
oceáně více plastu než ryb.
Máte pocit, že se vás to netýká? V momentě, kdy perete nylonové, polyesterové
nebo oblečení z umělé vlny v pračce, uvolňují se z nich plastové mikročástice, které
končí ve vodovodu. Mnoho z těchto mikroplastů se vyplaví ročně i do oceánů, kde se
pak běžně dostávají do ryb- každá dnes vylovená ryba z moře je obsahuje- a ti z vás,
kteří pravidelně konzumují tyto ryby, těchto mikročástic sní až 11 tisíc ročně. A aby
toho nebylo málo, tyto částice se dostaly i do ovzduší a tak se dají najít i v medu,
soli nebo i pivu. Co pro vás znamená přítomnost těchto částic ve vašem těle?
Navazují na sebe různé chemikálie, ze kterých se vám může dělat špatně a oslabují
vaši imunitu.
Jak tedy jednat? Organizací, zabývajících se odstraňováním plastů z oceánů je
mnoho, ale dokážete si asi představit, že nemají šanci oceány vyčistit ani ty
nejpočetnější z nich, jelikož musí bojovat s vysokým přírůstkem nových plastů. Za
jeden odstraněný kg plastu přibudou desítky nových. Aktuálním řešením je mimo
úklidu i omezení výroby některých plastů- a kterých? Jednorázových.
Pojmem jednorázový plast se označuje plast na jedno použití, po kterém se
vyhazují. Jedná se například o plastové příbory a talíře, brčka, která dostanete v
restauraci s pitím, nebo sáčky, ve kterých si z obchodu donesete domů pečivo,
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zeleninu a ovoce, které jste si tam pečlivě navážili, ale mnoho z nich při vybalování
nákupu vyhodíte. Průměrná užitkovost jednorázového plastu je 15 minut, ale jejich
životnost tímto nekončí- ta potrvá několik stovek let, jako u dalších plastů. Mnoho
těchto plastů však neskončí v recyklaci, kde by měly, ale na skládkách, v přírodě
nebo v oceánech.
Jak můžete pomoct vy? Například podpisem. Pokud vám bylo více než 18 let
můžete podepsat petici Greenpeace s kampaní Plast je past, pokud se pro ni získá
alespoň 100 000 podpisů může být předložena Evropskému parlamentu k
projednání na omezení produkce a
užívání jednorázových plastů např. v
obchodech a restauracích. O kampani
se můžete více dočíst na stránce
plastjepast.cz; můžete se tam zapojit do
kampaně i více než jen svým podpisemjít příkladem, že i bez jednorázových
plastů se dá žít a dá se tak žít i lépe.
Najdete tam i informace k filmu
Plastový oceán- dokument, který vám o
dopadu plastové krize na oceány ukáže
vše, co byste měli vědět. Zapojte se do
boje za konec této plastové krize!
Autor: Jana Špuláková 4.A

Září 2018
Září pro nás bylo lehce-těžce rozjezdové, ale přesto pro vás
máme druhé číslo časopisu... pro zlepšení nálady.
Chtěli bychom mezi
úspěšně neoficiálně
teď už oficiálně) a
značnou odhodlanost
v plnění úkolů.

námi přivítat naše milé prváky, kteří byli
odpasování (ano ještě vás to čeká jednou a
kteří projevili
i kreativitu

V příštím čísle se můžete těšit
na další rozhovory, fotky, akce,
hádanky, vtipy a další zajímavé
články.
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* * *
Za naši redakci
vám všem přejeme
hromadu úspěchů
v novém školním
roce 2018/2019!
1. října 2018
2. číslo
Redakce:
Barbora Kociánová - šéfredaktor
Nikola Jankůjová - fotograf
Elena Bobčíková - korektor
Aneta Demlová – multimediální manažer
Jana Bartesková - redaktor
Daniela Drápalová – redaktor
Pan Malíř a MVDr. Tobiášová
– konzultace a všeobecná podpora 
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