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Milí čtenáři, 

 

právě se díváte na nové číslo našeho školního časopisu CIHLÁČEK, ve kterém 

jsme se soustředili na téma ZVÍŘATA. Zvířata jsou milá i nebezpečná. Počtěte 

si v našem časopise, kde se dozvíte, která jsou hodná a která zlá, která jsou 

něčím výjimečná. Třeba si mezi nimi vyberete svého domácího mazlíčka.  

Příjemné počteníčko přeje   

vaše redakce.                                                                               
 

 

Zvířata 

 
U nás v České republice 

v oblibě jsou zvířata velice.  

Domácího mazlíčka 

přeje si téměř každý kluk i holčička. 

Třeba pejsek nebo kočička! 

 

A kdo má nebezpečná zvířata rád, 

žije u něj v teráriu pavouk, ještěr nebo had. 

Ze zvířecí říše můžete si libovolně vybírat. 
Kateřina Kantorová, Jan Unverdorben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Naši redaktoři si pro vás připravili interview s Kubou Jordou, 

který se zajímá o chovatelství.  
 

Kdy ses poprvé potkal se zvířaty?                                      

Už od malička jsme chovali papoušky. 

 Co tě na chování zvířat baví?                                              

Nesedím jen u počítače, ale taky něco dělám. 

Co zajímavého chováš? 

Husu labutí bílou, zdrobnělou Velsumku a kachnu zakrslou divoce strakatou. 

Je něco, co na chování zvířat nemáš rád?                          

Maximálně se ušpiním. 

 Pomohl jsi někdy zraněnému zvířeti?                             

Ano, poštolce. 

 Jaké zvíře bys doporučil na chov našim čtenářům? A proč?   

   Kachnu zakrslou, protože na chov není moc náročná.  

 

 

Dále si přečtěte názory dospělých, které jsme potkali na chodbách 

naší školy. Ptali jsme se jich, jaké zvíře by doma nikdy nechtěli. 
 

Had a pavouk  

Nejsem si jistá, jestli by neublížili. 

Pavouk (tarantule) 

Je hnusný na pohled. 

Myš  

Štítím se jí.  

Mol  

Doma by nám snědl potraviny. 

 

Pes  

Nemám čas a nestíhal bych se o něj starat. 

Vosí hnízdo  

Vosy by nás popíchaly.  

Kráva   

Musel bych ji pást.  

Křečka  

V noci rachotí. 

 

 

A dál? Nikdo by doma nepřivítal zvíře, které by dělalo nepořádek. 

Nikoho by také nenadchlo, kdyby bylo jedovaté a otrávilo by ho 
 

 



 

 

 

 

 
 

Chtěli byste chovat doma zvíře? Ale nevíte, jak se o něj postarat, 

aby se u vás cítilo co nejlépe? Přečtěte si návod paní Rozprýmové 

ze SVČ.  
 

 

 

Než si koupíme zvíře, musíme si uvědomit, že je to živá bytost, která je úplně odkázána na 

naši péči. 

Musíme si zjistit spoustu informací, například, jak dlouho žije. Třeba činčila žije 20 let. 

Odpověz si na otázky: 

Budu se o ni 20 let ochoten starat, nebo budu radši za mořem v Americe? O zvíře se nebude 

mít kdo starat. Nebude lepší si pořídit potkana, který žije max. 3 roky? 

Dovolí mi rodiče mít zvíře doma? 

Ne každý tatínek a maminka doma zvíře chtějí. Maminka chce mít doma uklizeno a každé zvíře 

dělá nepořádek a smrdí. Např. kočka zanechává všude chlupy a může značkovat. Navíc se jí 

musí čistit záchod od hovínek a moči. Papoušek všude, kde lítá, zanechává trus. Z králičí klece 

lítá podestýlka a seno.  

Každé zvíře stojí peníze, nejen nákup zvířete, ale i potrava, podestýlka a další věci.  

Co budu dělat, když zvíře onemocní?  

Veterinář stojí mnoho peněz. 

 

Než si pořídíme zvíře, pořádně si to rozmyslíme. Zjistit spoustu informací: kde bude bydlet, 

co bude jíst, jak dlouho ho budu mít, kde je veterinář a kolik to stojí v případě nemoci, jestli 

nemá některý člen rodiny alergii a spoustu dalších. Pokud si nezjistíme všechny potřebné věci 

k tomu, aby mohlo s námi žít, tak zvíře trpí a někdy končí u popelnice v krabici.  

Další informace o chovu zvířat najdeš v knihách v knihovně, kde mají spoustu hezkých 

odborných knih.  
 

A jaké zvíře by si doma přály děti z Mateřské školy U Rybníka?  

 
Miška             pejska na hraní, 

Štěpánek       kočku na mazlení, psa na hlídání, 

Stela             králíka na mazlení, 

Daník            křečka, abych ho mohl krmit.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo ocitnout se v kůži zvířete? 

Naši osmáci ano. A na co přišli? Přečtěte si… 
 

Jsem německý ovčák a narodil jsem se 11. 9. 2014 v Plzni. Z mého prvního pohledu na svět si 

pamatuji jen nějaké zvuky, protože jsem moc unavený na to, abych otevřel oči. Věc, na kterou nikdy 

nezapomenu, byl ten hrozný pocit strachu. Bál jsem se toho, co se mnou bude, ale jakmile jsem vycítil 

mou maminku, vše zmizelo. Tento stejný pocit jsem měl, když si pro mě přijel nějaký pán. Nebyl jsem 

zvyklý na to, že mě někdo odtrhne od maminky. Později, když mě onen pán vložil do náručí další paní, 

jsem pochopil, že tohle bude můj nový domov. Nyní jsem zde již třetím rokem a jsem nadmíru spokojen. 

Nemohu si na nic stěžovat, jídlo a pití mám víc, než spotřebuji, pozornosti dostatek, mám se prostě 

úžasně. Teď mě, prosím, omluvte, páníček na mě volá, abych s ním šel ven se protáhnout, a jak víte, 

tahle nabídka se neodmítá. Sára Kulašová 

 

Jsem panda skvrnitá a narodila jsem se v přírodě. Ale když jsem byla malinká, unesli mě do 

zoologické zahrady. Žiju tady už tři roky. Mám se tady dobře, ale je mi smutno po mamince. Ráda spím   

v zelené travičce a tulím se. Nedávno jsem dostala ocenění Panda roku 2017. Starají se o mě výborně. 

Mám tady dostatek jídla a hodně ovoce. Je mi tady prostě krásně. Kristýna Vajdíková 

 

 Jaké by to bylo být psem?  Mohlo by to být docela dobré. Protože bych chodila s páníčkem ven. 

Taky by mi házel aport. Dostával bych pamlsky. Nemusel bych chodit do školy. Nemusel bych ráno 

vstávat. Bavilo by mě chodit na procházky a taky na cvičák. Valentýna Repková 

 

 Netopýrem je to super být, protože umí létat, ale je to lovec i kořist. Loví mušky, myšky, někdy 

ryby. Jsou loveni většími ptáky, třeba orlem. Neznámý autor 

 

Chtěl bych být psem. Umí rychle běhat, kousat, chránit ostatní. Je to domácí mazlíček a rozkošné 

zvíře. Nebojí se koček a myší. Jí granule i maso. Vidí černobíle. Neznámý autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pokud si rádi lámete hlavu nad hádankami, je tato stránka speciálně 

věnována vám.  

 

Co je to? 
Má to čtyři nohy, má to chlupy, je to domácí mazlíček a musíme ho venčit.  

Má to čtyři nohy, žije to v kleci, můžeme to mít doma. Je to malé.  

Malá, šedá, dlouhý ocásek, oči jak dva korálky.                                         

Kočka s velkým chlupatým límcem a ostrými zuby.                                                  

Velký pták s černým peřím, rychle běhá. Na vejcích sedí sameček.                   

Houpe se na větvi na ocase, dobře skáče.                                                                   

Nechává za sebou klikatou stopu.  

Zelené zvířátko, má rádo vodu a dokáže předpovídat počasí.                                 

Od hlavy k ocasu šupiny má, o Vánocích na talíři ocasem mrskává.                      

Líbí se mu v tmavých koutech, osm nohou má a bydlí v krajkovém domečku.     

Je pilná, žije v úle, dává nám slaďoučký medík.                                                            

Velký, hnědý, chlupatý, miluje med a hrozně rád spí.                                                   

Běží k Táboru nebo má na zádech Budulínka.                                                            

Dokáže splynout se svým okolím, každým okem kouká jinam.                                

Zuby ostré jako nože v několika řadách, šedé tělo, bojíš se ho.                                

Který had nosí brýle na zádech?                                                                                       

Velké šedé zvíře s obrovskýma ušima a dlouhým nosem.                                            

Kůň v pruhovaném pyžamu.                                                                                               

Chodí po dvoře jako pán, na nohou má ostruhy. Dá se použít jako budík.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků: www.google.cz  

http://www.google.cz/


 

 

 

 

Po světě chodí spousta divných stvoření. Díky našemu časopisu se dozvíte       

i o těch, o kterých jste dosud neměli ani tušení. 

 

Blopfish 

Tato ryba žije v oceánech v hloubce 1000 metrů, a proto nemá plynový měchýř. 

Navíc nemá kosti, takže nemá tvar. 

 

Velekrab japonský 

Žije v Tichém oceánu v okolí různých ostrovů v hloubce 600 metrů. Může se 

dožít i sta let. Tomu také odpovídá jeho velikost. V rozpětí nohou může mít        

i čtyři metry a může vážit až 20 kilogramů. 

 

Tree hopper 

Pro tohoto brouka je typický výrůstek na hlavě připomínající anténu. Ani vědci 

neví,  k čemu slouží. Mají ho samci i samičky. 

 

Žralok šotek 

Tomuto tvorovi se přezdívá živá fosilie, protože se za dobu 125 let vůbec 

nezměnil. Má typický bodec  a vystouplé čelisti. Může být až pět metrů dlouhý    

a žije u mořského dna. 

 

Latimérie podivná 

Lalokoploutvé ryby byly prohlášeny za vyhynuté, ale roku 1938 na pobřeží Afriky 

byla chycena do sítí živá latimérie podivná. Kromě žáber mají jednoduché plicní 

vaky, které dokazují, že jejich předkové mohli dýchat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Představujeme vám zvířata, která 

byste si za domácí mazlíčky určitě 

nevybrali. 
 

 

ČTYŘHRANKA žije hlavně v Tichém oceánu. Svůj název dostala podle tvaru těla. V chapadlech má 

extrémně silný jed, který člověka dokáže zabít do deseti minut. Čtyřhranka zabije až 60 lidí 

ročně. 

ŠTÍR TLUSTORETÝ žije v severní Africe a má na svědomí asi 80% úmrtí. Štír smrtonoš žije po 

celé Africe, Egyptu, Čadu a Alžírsku. Je skoro průhledný, takže ho lze snadno přehlédnout. 

Bodnutí tohoto štíra je nejbolestivější ze všech bodnutí. Smrt nastává asi po 2 dnech, ale může 

nastat i dřív. 

RYBA FUGU jako taková není nebezpečná, ale její kůže a orgány jsou silně jedovaté. Její jed 

způsobuje ochromení svalů a následně vede k srdeční zástavě. Tuto rybu smí připravovat jen 

licencovaní kuchaři, ale i přesto způsobuje smrt až 23 lidí za rok kvůli špatné přípravě. 

ŽRALOK Tato paryba zabíjí méně lidí, než si většina lidí myslí. Ale žraloci špatně vidí do dálky, 

takže si snadno spletou plavce s kořistí a zaútočí. Takto zahyne až 10 lidí ročně. 

KROKODÝL dorůstá až 7 metrů. Krokodýl zabíjí svou kořist tak, že se zakousne a točí se, dokud 

neurve kus masa. Kořist na následky většinou zemře. Ročně tak zemře až 2000 lidí. 

MAMBA ČERNÁ dorůstá až 4,5m. Žije na území Afriky. V zubech má jed na usmrcení dvaceti 

dospělých lidí.  

HROŠI žijí po celé Africe. I když to jsou býložravci, útočí na lidi, někdy i bezdůvodně. Dokáží 

běžet až 30km za hodinu. Za rok zabijí asi 500 lidí. 

LEV většinou neútočí bezdůvodně, ale jeho vinou zemře asi 100 lidí ročně. 

CHOBOTNICE KROUŽKOVANÁ má na svém těle kroužky, které, když se bojí, zmodrají. Má silný 

zobák, který dokáže prokousnout i neopren. Není jisté, kolik lidí kvůli ní podlehne, ale bude to 

okolo 20 lidí ročně. 

MOUCHA TSE TSE se vyskytuje v Africe. Přenáší spavou nemoc. Této nemoci podlehne asi 

10 000 lidí za rok.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Dva hadi v poušti 
Hele, my jsme jedovaté? 

Co já vím? Proč? 

Právě jsem se kousla do jazyka. 

 

 

Mouchy 
Leží moucha na stole a třepe nohama.  

Letí okolo druhá a ptá se. 

Aerobik, aerobik! 

Biolit, biolit! 

 

Gorily 
Proč mají gorily tak velké nosní dírky? 

Protože mají velké prsty. 

Jídlo 

Manžel se rýpe v jídle a ptá se: 

„Zlatíčko, to jídlo je zase z plechovky?“ 

A jeho blonďatá manželka mu odpovídá: 

„Ano, drahý, byl na ní takový krásný pejsánek a nadpis: 

 Pro vašeho miláčka.“ 

Žížaly 

Potkaly se dvě žížaly. 

„Kde máš starýho?" ptá se jedna. 

„Včera ho vytáhli na ryby.“ 

V zoo 
„Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak hnusně kouká?“ 

„Psst, tiše děti, jsme teprve u pokladny.“ 

 



 
 
 
 
Připravili jsme si pro vás tipy na dobré filmy a knihy. A kdo jsou jejich 

hlavní hrdinové? Zvířata! Jak jinak také v Cihláčku, který se celý věnuje 

právě zvířecí říši  

Knihy 
 

Jezevec Chrujda / Lucie Dvořáková  

Kniha vypráví o jezevci, který se snaží 

dělat všemožné věci lidí. 

České dějiny očima psa / Martina 

Drijverová 

Kniha vypráví o dějinách Česka, jak je pojal 

pes. 

Čtyřlístek / Jaroslav Němeček 

Kniha vypráví o partě zvířátek s velikou 

odvahou a nebojácností. 

Beast quest / Adam Blade  

Tato fantasy knižní série vás dostane do 

světa podivuhodných tvorů.  

Oprsklovi 2 : Zachránci zvířat / Julian 

Clary 

V knize se jedná o rodinku hyen, která 

zachraňuje zvířata v nouzi. 

Psí průšviháři / Tui T. Sutherlandová 

V knize se vypráví o feně jménem Ella, 

která moc ráda zpívá. 

Prvorozený / Tom Seidler 

Kniha popisuje příběh malého vlka, který 

neví, jestli bude zlý, nebo hodný. 

Měsíc v sedle / Lauren St. Johnová 

Kniha je o závodu koní v náročném terénu. 

Bouře přichází: Kolo času / Robert 

Jordan 

Kniha je žánru fantasy a pojednává o 

drakovi, který musí sjednotit království 

před velikou bitvou. 

 

 

 

Filmy 
 

Psí poslání / 2017 

Zhlédněte dojemný příběh o přátelství 

mezi člověkem a psem. 

 

Lassie se vrací / 1943 

Užijte si dobrodružný film o feně Lassii. 

 

Táto, sežeň štěně / 1963 

Tato rodinná komedie o štěněti vás pobaví. 

 

Skippy / 1968 

Seriál o klokanovi jménem Skippy nemůžete 

vynechat. 

 

Rychlý stripes / 2005 

Dozvíte se, jak to dopadne se zebrou, která 

chce závodit. 

 

Zachraňte Willyho / 1993 

Podívejte se na příběh o kosatce, která 

uvízne v zajetí. 

 

Voda pro slony / 2011 

Zjistíte něco o životě zvířat v cirkuse. 

 

Babe: Galantní prasátko / 1995 

Filmaři natočili příběh o prasátku, které 

touží stát se ovčáckým psem. 

 

101 dalmatinů / 1996 

O záchraně roztomilých štěňátek jste už 

možná slyšeli. 


