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JARO (ZASTARALE VESNA) JE JEDNO ZE ČTYŘ
ROČNÍCH OBDOBÍ. V MÍRNÉM PÁSU SE VYZNAČUJE
ZAČÁTKEM VEGETATIVNÍ AKTIVITY ROSTLIN A
ZVÝŠENÍM AKTIVITY ŽIVOČICHŮ. PRODLUŽUJÍ SE
DNY, OTEPLUJE SE. METEOROLOGICKÉ JARO ZAČÍNÁ
1. BŘEZNA A KONČÍ 31. KVĚTNA. JARNÍMI MĚSÍCI
JSOU BŘEZEN, DUBEN A KVĚTEN.

SPOLEČNÉ PLNĚNÍ ÚKOLŮ DO RECYKLOHRANÍ

Všechny zadané úkoly jste splnili správně. Přibylo Vám 250
bodů do sbírky. Blahopřejeme.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na maškarním karnevalu byli různé masky.Princezny,

potápěč,učitelka,rostleskávačka,muchomůrka,
betmen a pirátka.Nejdřív jsme chodili do kruhu a
tancovali s koštětem.Hráli jsme hry a první byla
praskání balO´nků potom následoval tanec
s balo´nkami.

KRÁSNÉ POSTAVIČKY, KTERÉ NÁM OZDOBILY KARNEVAL

OBECNÍ PLES
V sobotu 1.března se konal Obecní ples. Ve
čtvrtek jsme šli zdobit Kulturní dům a
zkoušeli tanec. Nacvičování bylo těžké. Ale
zvládli jsme to! V sobotu v 20:30 jsme měli
sraz v Kulturním domě. Když jsme přišli tak
jsme se převlékli do šátků s penízky a
černého oblečení. Než jsme šli tancovat
hrála hudba a všichni tančili. A potom jsme
přišli na řadu my. Paní starostka a paní
ředitelka nás uvedli proslovem a potom
jsme tančili břišní tance. Všichni nám
tleskali. Pak jsme dostali odměnu. Pár hodin
po nás přišli profesionální břišní tanečnice.
Od půlnoci byla tombola a bylo tam moc
krásných cen. 
Tereza Sládková
Bára Svobodová
Lenka Daříčková
Alice Roubalíková

SLUNOVRAT
Slunovrat (latinsky solstitium) je astronomický termín pro
okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší
(v případě letního slunovratu), respektive nejmenší (v
případě zimního) deklinaci. Letní slunovrat nastává na
severní polokouli obvykle okolo 21. června a zimní 21.
prosince, přičemž jejich přesný čas se může mírně měnit.
Slunovraty mají vztah k náklonu zemské osy od roviny
oběhu Země okolo Slunce, nikoli se vzdáleností Země od
Slunce, jak se často věří (srovnej s aféliem a perihéliem).
Jiné (jednodušší) definice slunovratu:
jsou to okamžiky, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího
nebo nejjižnějšího bodu
své pomyslné dráhy, tzv. obratníků Raka (sever) nebo
Kozoroha (jih)
nastávají, když den je nejdelší nebo nejkratší,
nastávají i ve dnech, kdy Slunce vystoupí v poledne
nejvýše resp. nejníže (neplatí pro území mezi obratníky)
Data letního a zimního slunovratu jsou pro severní a jižní
polokouli opačná. Čistě teoreticky, dobu trvání mezi
slunovraty ovlivňuje i precese zemské osy, ale tento vliv je
vzhledem k tomu, jak je pomalý, prakticky zanedbatelný.
Alice Roubalíková

VÝROBKY DĚTÍ 1. A 2. ROČNÍKU

REFERÁTY NA TÉMA CIZOKRAJNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Lukáš L.

Muréna síťkovaná

Muréna síťkovaná je druhá největší muréna. Murény mají dvě tlamy, přední
tlamou si přichytí kořist a krční tlamou si přitáhne do krku.
Muréna síťkovaná dorůstá asi do 180 cm. Vyskytuje se v Indickém oceánu. Pohlaví
nelze podle vnějších znaků rozlišit. Vyspělí samci bývají větší než samice. O
rozmnožování je známo jen velmi málo věcí. Murény často obývají korálové útesy,
kde se ukrývají ve štěrbinách a skalních dutinách. V podvečer se vydávají na lov
kořisti. Loví měkýše, korýše i ryby. Někdy dokonce potravu vyhledávají i nad
hladinou. Chov murén není náročný. Pro tento druh postačuje nádrž o obsahu asi
1000 litrů. Nádrž musí být dobře zakrytovaná, neboť murény dokáží vylézt ven i malou mezerou. V
jejich společnosti můžeme chovat jen velké ryby, i když jsou známé případy, kdy pozřely i 30 cm
dlouhého jedovatého perutýna. V akváriu musí mít každá muréna alespoň jeden úkryt, jinak se
mohou navzájem napadat. S krmením potíže nebývají, neboť jsou velmi žravé. Podávají se jim mořské
i sladkovodní ryby, rybí maso, chobotnice, krevety a loupané škeble .A jsou nebezpečné i pro člověka.

Perutýn je toto:

PRVOUKA DRUHÁKŮ

