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Úvodní sloupek 

Milí čtenáři, 

vítejte u pátého čísla časopisu 

Přemysl. Co vše se od prosince 

událo? Vánoce už jsou dávno za 

námi a tentokrát i bílé. Pololetní 

vysvědčení bylo úspěšně 

rozdáno. Mnoho z vás si užívalo 

sněhové nadílky, někteří i odjeli 

se školou na hory. Nejen o tom 

si můžete přečíst v tomto díle. 

Můžete se také těšit na komiks, 

básničku a dojmy žáků a učitelů 

z absolventského večírku, který 

proběhl v únoru. Nenechte si 

také ujít naši jarní soutěž, 

o které si můžete přečíst na 

následující straně. Všem 

čtenářům časopisu přeji pěkné 

jaro a veselé Velikonoce. Budu 

se na vás těšit u šestého čísla. 

       Mgr. Nela Pirochtová
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Než se nadějeme, máme tady jaro. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a my si užíváme prvních 

hřejivých slunečních paprsků. Spolu s nimi tady máme i první letošní soutěž o pěkné ceny. Pokud se chcete 

soutěže zúčastnit, vaším úkolem bude vymyslet vlastní báseň na téma ,,JARO”. Soutěžící budou rozděleni 

do několika věkových kategorií: 

1. kategorie: 1. třída (1 sloka) 

2. kategorie: 2. – 3. třída (minimálně 2 sloky) 

3. kategorie: 4. – 5. třída (minimálně 3 sloky) 

4. kategorie: 2. sutpeň (minimálně 4 sloky) 

U každé básně bude uveden její autor a třída. Své příspěvky odevzdávejte třídním učitelům, nebo paní 

učitelce Mráčkové do konce dubna. Můžete je také zasílat na email pirochtova@zspremyslovo.cz. Básně 

budu průběžně zveřejňovat na stránkách našeho časopisu, které budou spuštěny ve čtvrtek 9.3.2017. První 

týden v květnu soutěžní básně vytiskneme a budou zveřejněny ke zhlédnutní v papírové formě na nástěnce 

v šatnách. Hlasovat poté můžou všichni žáci školy do konce května. Každý, kdo bude chtít hlasovat, napíše 

na papírek svoje jméno, příjmení, třídu a autora básně, která u něj vyhrála. Papírek s hlasem následně 

odevzdá paní učitelce Mráčkové. Každý může hlasovat pouze pro jednu báseň v každé kategorii. Vítězné 

básně budou zveřejněny v červnovém čísle časopisu Přemysl a odměněny cenami. Přejeme všem dobrou 

tvůrčí náladu a budeme se těšit na vaše jarní básně. 

Mgr. Nela Pirochtová 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU KOČÍ 

Proč jste se rozhodla zrovna pro naši školu? 

To je jednoduché. Viděla jsem inzerát a je to 

blízko mého bydliště. 

Jak se vám tady líbí? 

Líbí se mi tady moc. Děti jsou moc hodné, 

kolegové příjemní, rozvrh super. Nemám si nač 

stěžovat. 

 

Který učitel/učitelka je Vám nejbližší? 

Paní učitelka Dudešková a paní učitelka Mrázová. 

Jaké předměty učíte? 

Anglický jazyk na obou stupních, pracovní 

činnosti a rodinnou výchovu. 

Jaké předměty byste chtěla/nechtěla učit – 

proč? 

Nechtěla bych učit matematiku a fyziku, protože 

bych musela jít zpátky do lavic. Chtěla bych učit 

španělštinu, protože se ji učím. 

Jste spokojená se svou třídou? 

Ano. Dál bych to nerozváděla, aby nezpychli. 

Jaké jazyky ovládáte? 

Češtinu, angličtinu (vyjádřím se) a španělštinu 

(popovídám si s chybami). 

Máte nějakého mazlíčka, popřípadě jak se 

jmenuje? 

Šneka Proužka a moje dvě zlobivé děti – Bolka 

a Helenku. 

Jak řešíte zapomínání? 

Píši si čárky, po třech zapomenutích píšu 

upozornění rodičům. Dělám rozdíl mezi 

zapomenutím úkolů nebo pomůcky. 

Jaké třídy učíte? 

2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 6. A, 6. B, 9. třídu. 

Učila jste dříve na nějaké škole? 

Učila jsem na ZŠ Holzova. A učila jsem i dospělé 
na kurzu. 

Co děláte ráda ve volném čase? 

Ráda běhám na poli, které mám za barákem. Baví 
mě chodit dvakrát týdně na španělštinu, hrát karty 
s dětma a baví mě koukat na detektivky. 

I. nebo II.  stupeň – proč? 

První stupeň – roztomilí, ale pracní žáci. Více mi 
vyhovuje druhý stupeň. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Adéla Ryzá a Terezie Philippi, 6. A 

ROZHOVORY S UČITELI 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU KUČEŘÍKOVOU 

Jak se Vám líbí na naší škole? 

Je to pěkná škola na pěkném místě. Líbí se mi, že 

je malá. 

Jak dlouho jste na téhle škole? 

5 a půl měsíce. 

Co se Vám na této škole líbí? 

Přátelská atmosféra jak učitelů, tak žáků. 

Jak Vám chutná ve školní jídelně? 

Chodím tam velice zřídka, radši si vařím sama. 

Jakou třídu učíte + jak Vás třída poslouchá? 

Učím 4.A a poslouchá (musí). Už jsme si na sebe 

zvykli. 

Jste spokojená se svojí třídou? 

Ano, jsem, jsou velice vychovaní z předešlých let. 

Jak vycházíte s ostatními učiteli? 

Všichni jsou velice přátelští, vycházím s nimi 

dobře. 

Jak jste se poznala s paní učitelkou Nelou? 

Při studiu na VŠ.  

Který předmět učíte nejraději? 

Nejraději mám asi český jazyk. (Protože v něm 

jde vymyslet spousta her a zábavných aktivit pro 

děti.) 

 

 

Proč jste se rozhodla učit? 

Už na gymplu jsem vnímala, že mě děti mají rády 

a že s nimi ráda pracuji. Takže studium 

pedagogické fakulty byla jasná věc. 

Co se Vám na práci učitelky nejvíce líbí? 

Nejvíc mě nabíjí radostné pohledy dětí, když na 

něco přijdou, když se dozví něco zajímavého, 

když udělají další krok v učení. Je radost být 

u toho, i když učení je náročné. 

 

 

L. Křížová, K. Matýsková a K. Hübelová, 6. B 

 

 

 

ROZHOVORY S UČITELI 
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ABSOLVENTSKÝ VEČÍREK 2017 

Část ledna a února jsme připravovali večírek, který se velmi vydařil. Velkou pomocí nám byla naše skvělá 
třídní, paní učitelka Pokorová, a paní učitelka Dudešková, která nám pomáhala s tanečním vystoupením. 
V den večírku, 10.2., jsme byli všichni natěšení a také nervózní. Přes den jsme nafukovali přes 200 balónků 
a po vyučování jsme šli vyzdobit tělocvičnu do zlato-černých barev. Samotný večírek začal tanečním 
vystoupením, na které jsme mohli cvičit díky toleranci a podpoře učitelského sboru. V průběhu večera jsme 
tančili, zazpívali písničku, kterou jsme měli připravenou, fotili se ve fotokoutku a vytvořili si tak krásné 
vzpomínky. Večer se stal nezapomenutelným i díky malým komplikacím, ale bez těch by to nešlo. Večer 
uzavřela volba krále a královny večírku. Našimi vítězi se stal Jakub Prukner a Denisa Zlatkovská. Večírek 
byl ukončen v 8 hodin a všichni jsme odcházeli s úsměvem a novými krásnými vzpomínkami a to je podle 
mě nejdůležitější. 

Hana Pálková, 9. třída 

 

              

 

Nedávno jsem byla pozvaná na absolventský večírek letošních deváťáků. Ačkoliv jsem se zdržela pouze 
hodinu, tak jsem stihla zahajovací tanec, také jsem si popovídala s některými učiteli a občerstvila se velmi 
dobrým jídlem. Líbilo se mi, že měli všechno moc hezky připravené. Kdo chtěl, mohl se nechat vyfotit ve 
fotostánku, což jsem bohužel nestihla a velmi mě to mrzí. Moc se mi líbil výběr hudby a děkuji všem za 
příjemný večírek a shledání s vámi.         

Ilča Tauberová, bývalá žákyně 

ABSOLVENTSKÝ VEČÍREK 
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Večírek se letošním deváťákům podle mého opravdu povedl. Měli ho zbarvený do krásných barev, tudíž to 
celé mělo pěknou atmosféru. I přesto, že jsem tam byla v pozici fotografa, jsem si večírek moc užila. Našly 
se tam i menší chybičky, ale s tím se asi i počítá. Jsem zvědavá, jestli tahle nedávno zavedená tradice 
večírků bude pokračovat dál! 

Elizabeth Vuová, bývalá žákyně 

Noblesa, šarm a elegance. Takový byl absolventský večírek letošních deváťáků, který se uskutečnil 
10. února v prostorách školní tělocvičny, která se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v taneční 
sál. 

Pro tento rok si žáci devátých tříd připravili bohatý program, jež byl zahájen slavnostním předtančením, na 
kterém usilovně pracovali víc než měsíc. Inspirací pro toto vystoupení byla hudba z filmu Piráti z Karibiku, 
pro kterou byla vytvořena choreografie ne z jednoho, ale hned ze dvou standardních společenských tanců – 
valčíku a waltzu. Této výzvy se žáci osmých a devátých tříd zhostili s nadšením, odhodláním a chutí na sobě 
pracovat. A tak především díky jejich úsilí a pokoře vzniklo vystoupení, na které se jen tak nezapomíná. 

Na večírku panovala přátelská a uvolněná atmosféra podpořena dobrou náladou všech zúčastněných. Určitě 
k tomu přispěl i fotokoutek s žertovnými předměty a vtipnými nápisy. Kdo se nevyfotil, jakoby nebyl! 
Taneční zábava se rovněž brzy rozproudila. Zde je nutno vyzdvihnout hlavně taneční kreace z řad chlapců, 
které mnohdy zastínily ty dívčí. 

Na závěr byl za zvuku vystřelovacích konfet vyhlášen král a královna večírku, kteří následně ovládli taneční 
parket. Deváťáci se nostalgicky rozloučili písní Vzpomínky zůstanou. Snad strávená léta na „Přemysláku“ 
skutečně zůstanou v jejich srdcích, jako to zaznělo v textu písně. 

Mgr. Dudešková Veronika 

Rok se s rokem sešel a opět jsem ze skříně „oprášila“ společenské šaty na absolventský večírek současných 
deváťáků. Když jsem do naší školy nastupovala, letošní absolventi právě přicházeli na druhý stupeň. V té 
době mi připadali ještě jako děti, ale dnes tu stáli téměř dospělí v oblecích a společenských šatech. Jediný, 
kdo se z jejich třídy za ty roky nezměnil, je paní učitelka Pokorová. Bylo vidět, že jsou za ta léta už sehraná 
parta, která dokázala skvěle připravit celý večer. Velmi se mi líbilo předtančení, které žáci připravovali 
s paní učitelkou Dudeškovou, výzdoba tělocvičny a celková atmosféra. Potěšilo mě, že na večírek dorazili 
i někteří bývalí žáci popřát svým kamarádům hodně štěstí do následující etapy jejich života. Tímto se i já 
připojuji k jejich přání a věřím, že všichni na své budoucí cestě uspějí. 

Mgr. Nela Pirochtová 

ABSOLVENTSKÝ VEČÍREK 
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Jak se mi večírek líbil? Opravdu moc a moc. 
I v průběhu příprav bylo fantastické sledovat, jak 
skvěle si žáci zorganizovali práci a zodpovědně 
přistoupili ke všemu, co bylo na večírku k vidění - 
výzdoba tělocvičny se skutečně vydařila, bohaté 
občerstvení, jež si žáci připravili, předčilo má 
očekávání. Ale především bych chtěla pochválit 
Peťu Zezulovou za nádherný plakát a ještě hezčí 
pozvánky pro všechny vyučující a zaměstnance 
školy, dále Terku Strapáčovou a Marťu Ježovou za 
to, že celou akci odmoderovaly, Evču Jurníčkovou 
a Danielku Buryanovou za skvělou práci u pultu 
s hudbou, Hanku Pálkovou, Vendy Fuksovou 
a jiné (omlouvám se, že je všechny nejmenuji) za velkolepě prostřené stoly, jež se prohýbaly pod všemi 
dobrotami. Také chci tímto poděkovat všem rodičům za podporu a pomoc při zajištění této akce (mám mimo 
jiné báječné rodiče ve třídě). 

 

 

A mé osobní dojmy? Tak začnu 
předtančením - nádherný zážitek (ani 
jsem nedutala), při závěrečné písni, kde 
všichni stáli seřazeni u sebe a zpívali, že 
všechno jednou končí, jsem byla 
upřímně dojata a uvědomila jsem si, že 
skutečně za 4 měsíce se po 4 letech 
budu muset s mými "dětičkami" loučit 

a to bude slzavé ... . 

Tak bych chtěla svým žákům vzkázat: 
,,Mám vás moc ráda a budete mi 
velmi chybět!” (ale už dost, nebo se 
rozbrečím) Já jsem ale ,,měkota” .....ach 
jo! 

 
PaedDr. Iva Pokorová 

ZE SVĚTA ZVÍŘAT ABSOLVENTSKÝ VEČÍREK 



11 

 

 

 

 

 

NEMOC 

 

,,Ach, maminko, 

jsem nemocný. 

 

A ne jenom malinko, 

uvař mi čaj ovocný.“ 

 

,,Počkej, počkej, synečku, 

teplotu ti změřím za chvilečku. 

A tady je ten čaj.“ 

 

,,Máš krásné oči, 

ale zavři je, 

chtěl bych totiž teploměr, 

namočiti do čaje.“ 

 

 

Valérie Macková, 5. B  

 

 

BÁSNIČKA
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2017 

Letošní zima nám umožnila zúčastnit se 
lyžařského výcviku na pravém sněhu. Jeli jsme 
do Orlických hor na chatu Jedlová. Lyžařské 
podmínky byly ideální. Všude závěje a příroda 
byla krásně pokrytá sněhem. Měli jsme svah 
přímo u chaty, na kterém jsme se všichni 
zdokonalovali v lyžování a snowboardingu. 
V půlce týdne jsme se vydali na velké lyžařské 
středisko Marta, ze kterého jsme přetraverzovali 
až přímo k chatě. Každý večer jsme měli 
společenský program a všichni jsme si užili 
spoustu legrace. Ve čtvrtek večer nám učitelé 
uspořádali karneval, který byl jeden z nejlepších 
zážitků. Z tohoto lyžařského kurzu jsme si odnesli spoustu vtipných a krásných vzpomínek, na které dlouho 
budeme vzpomínat. Poslední večer jsme měli asi největší párty, na které jsme všichni tancovali na naše 
oblíbené písničky. Lyžák rychle utekl a všichni jsme tam chtěli zůstat ještě i další týden.  

                                                                                                         Aneta Oujezská a Michaela Šmídová, 7. A 

HORY
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ÚNOROVÉ JARNÍ LYŽOVÁNÍ V OLEŠNICI 

Únorový lyžařský kurz žáků 3. a 4. tříd se vydařil.  

Nádherné jarní počasí si děti užívaly v lyžařském středisku Olešnice na Moravě. Po mnoha dřívějších 
kurzech si letos mohly zase zalyžovat na přírodním sněhu a kochat se pohledem na zasněženou okolní 
přírodu.  

Výborné sněhové podmínky (i když pod náporem sluníčka se během dne mírně zhoršily) a opravdu 
přepychové počasí přálo všem – začátečníkům i pokročilým.  

Lyžaři byli rozděleni do 3 družstev, děti, které stály na lyžích jednou, dvakrát a nebo s lyžováním teprve 
začínaly, tvořily 4. družstvo. Denně se všichni 3,5 hodiny učili a zdokonalovali v lyžařském umění pod 
vedením lyžařských instruktorů (3 učitelé školy + 2 externisté). 

Poslední den se sluníčko neukázalo, místo něj byla na svahu mlha a drobně pršelo. Ale ani to nevadilo, aby 
všichni žáci absolvovali závěrečný slalom. 

A tady jsou jména vítězů z jednotlivých družstev: 

1. Štěpán Bečva 
2. Eliška Enžlová 
3. Dominik Prát 
4. Jakub Vaněk 

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme mnoho krásných lyžařských zážitků. 

PaedDr. Iveta Mervartová 

HORY
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      Milí žáci, milé paní učitelky, milí páni učitelé, 

moc vás všechny zdravím! Sama nevím, jestli přesně víte, kdo jsem, ale alespoň 
v krátkosti se vám představím. Jmenuji se Ilona Tauberová a nedávno jsem 
s těžkým srdcem opouštěla vaši základní školu. Ještě v červnu jste mě mohli 
potkávat na chodbách jako malou deváťačku, která ani jako deváťačka 
nevypadala a popravdě se tak ani necítila. Už od šesté třídy mě lákalo 
gymnázium, a tak jsem si podala přihlášku a dostala se na gymnázium Brno 
Křenová. Zhruba od října to byl opravdu boj, ale už jsem si zvykla a jsem 
spokojená. Nevěřila jsem moc tomu, že prvák bude těžký, ale už teď opravdu 
vím, že je. Na základní škole si každý stěžuje, že toho má moc, ale věřte mi, že 
až budete na střední škole, tak toho teprve bude hodně. Ze začátku možná 
nebudete stíhat to, co vám profesoři diktují, ale časem to bude lepší a lepší. 
Věřím tomu, že když pochopíte systém každého profesora a naučíte se učit, tak 
máte vyhráno. Na tomhle gymnáziu je nás hodně z bývalé třídy a se mnou ve 
třídě je konkrétně Tomáš Opluštil, se kterým jsem se pořádně skamarádila hlavně 
proto, že sedí přede mnou, a když je přestávka a zrovna máme čas, tak si hezky 
popovídáme. Často si říkám, že bych se na „Přemyslák“ hned vrátila, protože na 
mě nebylo tolik požadavků, neměla jsem žádné starosti a více volného času. Ale 
opravdu toho nelituju. Se všemi profesory se dá domluvit a kolektiv je také 
příjemný. Doufám, že se vám všem daří - jak děckám, tak učitelům. Učitelům přeji 
 hodně klidu s děckama a deváťákům přeji, aby se 
 nebáli přijímaček a byli hlavně klidní a zbytečně se 
 nenervovali. Věřím, že přijímačky zvládnete a budete 
 při svém dalším velmi významném životním
 a studijním kroku spokojení. Všechno zvládnete! Na 
 základku moc ráda vzpomínám a ráda se za vámi 
 budu vždycky vracet. 

 Mějte se krásně, vaše starší spolužačka Ilča. 

VZKAZY OD BÝVALÝCH SPOLUŽÁKŮ
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VZKAZY OD BÝVALÝCH SPOLUŽÁKŮ

      Moc Vás zdravím Přemysláku!  
 

Na žádost paní učitelky Pirochtové jsem si pro vás připravil menší povídání ohledně mojí střední 
školy. Jak si někteří z vás jistě pamatují, dostal jsem se poměrně bez problému na gymnázium 
Křenová, kde také nyní studuji. Jsem ve třídě se zaměřením na němčinu, která bude dělat zkoušku 
DSD n.2, kterou když uděláme, tak můžeme mimo jiné i podávat přihlášky na VŠ v Německu bez 
toho, aniž bychom museli dokazovat naši zdatnost v německém jazyce. 

Jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi ZŠ a SŠ, tak je to určitě volnost, kterou na škole máme. Dá se 
říct, že nás v podstatě nikdo už nijak nehlídá, neříká nám, co můžeme a co ne. Nicméně s novým 
prostředím, novými lidmi, novými tzv. "profesory" přichází do života mnoho nátlaku, což mnohdy ústí 
ke stresu, ve kterém vidím hodně lidí kolem sebe. Pro mě je to ale pouze a jenom škola, nikoliv 
smysl života, ve kterém si musím dokazovat, že jsem dobrý, když dostanu z něčeho výbornou. 
Snažím se si tak nějak udržovat přehled v předmětech, které mě skutečně zajímají ( = ČJ, 
psychologie - ZSV, NJ, AJ, dějepis.. ) a ze kterých později budu chtít maturovat, ale to je ještě 
daleko. Ba naopak čím dál tím víc se snažím žít hlavně mimo školu, skutečně se snažím najít důvod, 
co je v životě opravdu důležité. Určitě ne to, abych se stresoval s předměty, které mě nezajímají. 
Nicméně ano, šel jsem na gymnázium a gymnázium je o všeobecném přehledu, každý si má ujasnit, 
co je pro něj prioritou. 

Učitelé na gymnáziu určitě nejsou takoví, že by jim byli žáci úplně ukradení. Sice už tady není ten 
přístup ze základky, který mi také mnohdy chybí, ale i zde jsou k nám učitelé vůči téměř všemu 
vstřícní. Vše, co chceme, si můžeme opravit, dopsat atp.  

Dále bych řekl, že nebude vůbec těžké se na škole udržet, mnohem těžší pravděpodobně bude se 
k nám dostat. Nějaký zásadní rozdíl mezi učením na ZŠ a SŠ nevnímám, je to stejné, avšak je toho 
2x více. V některých předmětech opisujeme z prezentací do sešitu někdy až světelnou rychlostí 
(v Biologii třeba 4-6 A4 listů za hodinu, né-li více :-) A pak se to prý máme naučit na zpaměť :-) :-) ) 
a někde si zase vypisujeme z toho, co nám učitel říká, nicméně to je jednoduché, učitel to vždy na 
žádost ba i několikrát zopakuje, případně zpomalí. V zeměpise například nemáme sešit vůbec, náš 
třídní učitel k nám tak nějak mluví, vysvětluje, učí a my si to pak před testem zopakujeme z jeho 
prezentace na internetu. Pan třídní učitel je také učitel tělocviku a ty probíhají na Křence způsobem, 
že si vybereme, co chceme během hodiny hrát, a to děláme celou hodinu. Pro nás je to tedy již 
tradice, že v úterý, kdy jsme v menší tělocvčině, hrajeme basketball (ke kterému jsem si vybudoval 
pouto a moc mě baví a tímhle se chci omluvit panu učiteli Kovářovi, že jsem ho na ZŠ tak moc flákal 
a neměl rád) a v pátek je to futsal. 

Na Křence se mi moc nelíbí její prostředí. Celkově pozice školy je v hodně rušném prostředí, kde 
nám furt někde něco houká, syčí, troubí, bourá a kdo ví co ještě. Jinak mnoho studentů si svoji 
kmenovou třídu vymalovali a udělali po svém a mně nezbývá než doufat, že se do toho pustíme 
i s mojí třídou, protože ta naše má extrémně uspávající vzhled. 
 

Na závěr vám ještě napíšu pár rozdílů, které si vybavím: 
- Každý den máme odpolední tj. 7(9), 7, 8, 8, 9 h dle dnů v týdnu. 
- Mnohem menší porce jídla na oběd (rozdíl mezi jídlama 
chuťově moc není, jenom máme horší ryby a některá masa lepší) 
- Dvojnásobně více lidí ve třídě :-( (9 kluků, 23 holek) 
 

Moc vás všechny žáky i učitele pozdravuji, ani nevíte, jak mi 
základka chybí, hned bych se za vámi vrátil! A pokud byste 
 měli jakékoliv otázky ohledně mě, Křenky nebo čehokoliv, 
  tak mi určitě napište, 
   rád vám odpovím.   Jakub Markowski
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PAPOUŠCI 

Papoušci jsou vývojově starý řád hlučných a pestrých ptáků, jehož domovem jsou převážně tropické oblasti 

světa – Austrálie, Tichomoří, Jižní a Střední Amerika. Kdysi obývali i Evropu. Je to ucelený řád ptáků 

zahrnující 322 druhů. 

 

Zobák papoušků je neobyčejně silný, dokáží jím překousnout i dráty. Mají vysoký hákovitě zahnutý zobák, 

jehož horní čelist výrazně přesahuje spodní. Jazyk papoušků je velmi pohyblivý, masivní, svalnatý 

a s chuťovými buňkami, někdy má na špičce dokonce jamku, která slouží jako lžička např. k vybíraní semen 

z lahvovitých plodů, nebo jakýsi kartáček ke sbírání nektaru z květů. Zobák je spolu s jazykem všestranně 

důmyslným nástrojem, uzpůsobeným k louskání semen a pojídání plodů a k přidržování na větvích. 

Noha papoušků je samostatným nástrojem. Běhák je krátký, značně otáčivý, dva prsty směřují do předu 

a dva dozadu, noha je tak dokonale stavěna ke šplhání po větvích i uchopení potravy a jejímu podání do 

zobáku, což je opět v ptačí říši ojedinělé. Většinou velmi pestré opeření je udržováno v dobrém stavu 

prachovým pudrem, který se vytváří v pudrotvorném peří. Jsou to dlouhověcí ptáci, větší papoušci se mohou 

dožít velmi vysokého věku. Andulka žije 12–15 let, korela 20 let, amazoňan portorický 82 let, kakadu 

žlutočečelatý až 119 let. Délka života je samozřejmě závislá na úrovni chovatelské péče. 

 

Potrava 

Potrava je vesměs rostlinného původu, 
i když sbírají také hmyz a žížaly zvláště 
v období krmení mláďat. 

 

ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
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Inteligence 

Papoušci jsou nejinteligentnější ptáci, mají ze všech ptáků nejvíce vyvinutý koncový mozek. Mají schopnost 
věrně napodobovat nejrůznější zvuky včetně lidských slov, nemluví však s citovým zabarvením. Někteří 
papoušci dokážou zapískat i celé písně, jiní napodobují hlas zvířat, pláčou, smějí se, kašlou apod. Zvláště 
nadaní papoušci znají až 200 slov. Papoušek přitom samozřejmě nerozlišuje, co se má učit a co pro něho 
není vhodné, proto nesmí slyšet ta slova, která nechceme, aby opakoval. Občas komolí dohromady to, co 
slyší. U některých se pak objevuje i schopnost smysluplné řeči (Papoušek šedý).  

 

A když jsme u toho mluvení, tady je jeden případ 

Papoušek promluvil o vraždě svého majitele! (8. 6. 2016) jedna z neobjasněných vražd z minulého roku, 
která se stala v americkém státě Michigan, má kuriózní rozuzlení. Jediný svědek vraždy Martina Durama byl 
jeho papoušek, který pozoroval zločin na vlastní oči ze své klece. Papoušek začal vydávat zvuky, které 
připomínají manželskou hádku a končí výkřikem: Nestřílej! 

 

Chov papoušků 

Papoušci jsou nejznámější a nejoblíbenější skupinou exotických 
ptáků chovaných pro krásu a potěšení, je to díky jejich pestrým 
zbarvením a přítulnosti. Historie chovu papoušků sahá až do 
doby Alexandra Velikého Makedonského, který přivezl 
ochočené papoušky do Evropy z Asie. Patrně podle Alexandra se 
nazývá i papoušek „Alexandr veliký“. V dnešní době ve volné 
přírodě papouška nenajdeme v Evropě a Severní Americe.  

  

V dnešní době tvoří obchod s papoušky celosvětově největší 
objem obchodu se zvířaty, pro mnohé druhy to znamená 
nebezpečí vyhubení. I přes přísnou ochranu se odhaduje, že se 
ročně odchytí pro komerční účely více než 10 miliónů papoušků. 

 

Mutace 

Papoušci mohou mít i mutace. Ale ne takové, jaké nejspíš myslíte, ale barevné. Např… 

  
Ara ararauna Ara ararauna mutace lutino 
 

František Matula, 7.B 

Zdroj: Wikipedie a vlastní zkušenosti

ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
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MASOPUST JE LIDOVÝ SVÁTEK 

Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. 
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". 
Panovalo přesvědčení, že má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. 

My jsme měli „tučný masopust“ v úterý. Co na tom, děti jsou rády, hlavně, že se baví. Oběd býval bohatý, 
ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi. Toho dne 
procházely vesnicemi průvody maškar. 

 

My jsme ve školce také rejdili, tancovali a jak se patří, „cpali“ jsme si bříška dobrotami, hodně pili dobrého  
pitíčka, protože tanec a soutěžení nám dodalo pořádnou žízeň. Také jsme vyběhli na dvorek před školku 
a zvesela zamávali do oken paní ředitelce, paní účetní, paní hospodářce a dětem ve škole. Malé děti z toho 
měly radost. Byla to docela legrace. 

      

Markéta Musilová            

ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY 
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Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří spolupracovali na pátém díle časopisu. Ráda bych připomněla, 

že přispívat do Přemysla může kdokoliv z vás. Protože především vaše příspěvky dělají Přemysla 

Přemyslem! Svoje obrázky, rozhovory, články nebo zajímavosti můžete nosit paní učitelce Mráčkové, nebo 

zasílat na email mně (pirochtova@zspremyslovo.cz). Své práce můžete předávat i třídnímu učiteli, od 

kterého si je vyzvednu. 

Abyste si mohli časopis přečíst i doma, vrátit se později k některým článkům nebo si ho mohli přečíst i vaši 

rodiče, bude mít časopis i svou novou internetovou podobu, která bude zveřejněna na stránkách školy ve 

čtvrtek 9.3.2017. 

Šesté číslo můžete čekat v polovině června 2017. Můžete se těšit na výsledky jarní literární soutěže, 

rozhovory s absolventy, vzkazy od bývalých spolužáků, kteří odešli na víceletá gymnázia, rozhovory 

s učiteli a mnoho dalšího. Své příspěvky můžete odevzdávat do konce května 2017. Budeme se na ně těšit.   

Všem přeji pěkné jarní období! 

Mgr. Nela Pirochtová 

 

ZÁVĚREM


