Školní časopis

Ležákoviny
3. číslo 2016/2017

Ahoj všichni, vítám vás u třetího čísla našich Ležákovin,
kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí tentokrát na zimu.
Najdete zde třeba rubriky Masopust, Rozhovor s našimi
prvňáčky, Zvířátka v zimě a spoustu dalšího. Tak se
zachumlejte do deky, vezměte si teplý čaj a přečkejte zimu
u našeho čísla Ležákovin.

NOVINKY NA LEŽÁKOVCE
Nástup do školy
3. 1. 2017 jsme opět nastoupili do školy po Vánocích, odpočatí a plní sil.

Besídka družiny pro školky
Od 10. do 12. 1. navštívily hlinecké školky naši školu. Děti ze školní družiny dětem zazpívaly
písničky, přednesly básničky a zahrály divadlo.

Výstup na Devět skal
11. 1. se uskutečnil Výstup na Devět skal pod vedením p. uč. Rakouše.

Sluníčko
26. 1. navštívily některé třídy z prvního stupně profilový pořad Sluníčka v MFC.

Přijímačky nanečisto
30. 1. si zkusili někteří páťáci a deváťáci přijímačky nanečisto.

Karel IV.
31. 1. se pro druhý stupeň ve společenské místnosti uskutečnila přednáška o životě Karla IV.

Pololetní vysvědčení
31. 1. se předávalo pololetní vysvědčení.

Pololetní prázdniny
3. 2. HURÁ!!! Den volna.

Lyžařský výcvik
6. 2. – 10. 2., 7. A
13. 2. – 17. 2., 7. B
Lyžařský výcvik se konal na sjezdovce v Hlinsku, kde se sedmáci učili lyžovat a
zdokonalovat ve sjezdu.

Lyžařský výcvik
Jako téměř každý rok se uskutečnil lyžařský kurz přezdívaný lyžák. Každý
den se žáci naučili něco nového. Nejprve jsme se naučili zabrzdit (to
nejdůležitější), pak obloučky. Všem už to šlo, někomu i lépe. Poté byla kratší
přestávka. Pro ty co na lyžích byli poprvé, přišla zkouška. Vše ale dobře
dopadlo, až na jednoho kluka, který si poranil ruku a má ji v sádře. Stalo se i pár
menších pádů. Ale všichni se ve zdraví vrátili domů a s úsměvem. Přišla se na
nás podívat i naše třídní učitelka Ročňáková s panem ředitelem. Ti odvážní už
byli i na červené sjezdovce. Poslední den už byli všichni unavení. Konaly se i
závody ve slalomu. Žáci byli rozděleni na snowbordisty a lyžaře. Každý
zúčastněný žák dostal lízátko a řidičský průkaz lyžaře (snowbordisty). Ti nejlepší
dostali pytlíček bonbonů. Všem se nám lyžák moc líbil. A určitě bychom si ho
rádi zopakovali.

Zvířátka v zimě
Příroda v průběhu zimních měsíců

Prosinec

Večery bývají dlouhé a temné, dny se krátí, teploty venku klesají a obvykle se objevuje první sníh. V tomto období
začínají u nás přezimující pěvci obvykle hojně navštěvovat krmítka. Jedná se především o sýkorky, brhlíky,
kvíčaly, čížky atd. Zvířata v zimě, která nespí zimním spánkem, se musí před vlhkem a chladem dobře chránit a
to buď dostatkem pohybu, nebo hustým zimním kožichem. Uživit se zvířata v zimě musí buď z předem
přichystaných zásob, nebo změnou jídelníčku. Myslivci již v tomto období obvykle zvěř přikrmují.

Leden

Leden je měsícem té nejtužší zimy, ticha, ledu a sněhu. Myslivci přikrmují lesní zvěř především senem, řepou,
kaštany, jablky, jeřabinami. Ptáci se živí plody, které je ještě možné najít na některých keřích a stromech, ale jistě
rádi navštíví i přichystaná krmítka.

Únor

Dny se již v měsíci únoru začínají prodlužovat, stále je ještě období klidu, ale často už je vzduchu cítit jaro, na
které se již všichni obvykle velmi těší. Začínají zpívat první jarní ptáci, jeleni shazují paroží a veverky rodí první
mláďata.

A jaká zvířata v zimě můžete na lesní procházce nejčastěji potkat?

Srnci a srny se rádi stahují k polím, kde vyhledávají potravu. Živí se různými travami,
zemědělskými plodinami, listy a větvičkami dřevin. Srny obvykle potkáte v páru nebo
celou srnčí rodinku. V zimě je tato zvěř dokrmována především senem.

Veverky jsou hlodavci z čeledi veverkovitých, které se na zimu připravují poměrně pečlivě.
Ve větvích stromů si veverka chystá a ukládá zásoby na horší časy. Další skrýše poživatin
na zimu má v dutinách stromů nebo pod zemí, kde si hloubí úkryty, do nichž si připravuje
třeba bukvice a oříšky. Veverky mají v oblibě i houby, které si sušívají do zásoby.
V průběhu zimy pak tyto zásoby veverka využívá, případně loupe smrkové šišky.

Zajíci se v zimě živí suchou travou, okusují kůru stromů. Zajíci naběhají obrovské
vzdálenosti, běh je totiž jedinou jejich hlavní obranou, ale i únikem před jestřáby, orly a
výry, kteří je loví. V průběhu zimy má zajíc hustou srst.

Zásady pro krmení ptáků v zimě
1.

Ptáky nikdy nekrmte těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem.

2.

Vodní ptáci: kachny, labutě, lysky, rackové, - pro ty je nejvhodnějším krmivem v průběhu zimy měkké
pečivo. Pečivo nesmí být úplně tvrdé, neboť by mohlo ptákům způsobit zranění jícnu a mělo by být
rozdrobeno na menší kousky.

3.

Dravci: dravé ptáky je možné dokrmit různými čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod. V těchto
případech je však každopádně nutno dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů!

4.

Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové a vrabci si pochutnají na semenech plevele a obilovin.

5.

Sýkorky mají rády olejnatá semena, slunečnici, lůj a tukové směsi.

6.

Kosi a kvíčaly ocení plody nejrůznějších bobulovin, jablka a hrušky.

Hádanky
Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to?

Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?
Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.
Co bylo první – kuře nebo vejce?
Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla.

Básnička
Únor měsíc karnevalu,
radosti a smíchu.
K tanci vyzval král i šašek
pohádkovou vílu.

