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Číslo 2

Milí čtenáři,
tak jsme tu zase! S blížícími se vánočními svátky
začínáte jistě přemýšlet, jakými lahůdkami si je
zpestříte tentokrát.
My jsme si pro vás připravili tradiční české jídlo
kapra s lehkým bramborovým salátem. Ale
nezapomeneme se zmínit také o vánočních zvycích.
Hází ještě děvčata pantoflem? Dává si někdo do
peněženky šupinu? Rozkrajujete jablíčka, abyste
zjistili svoje štěstí v nastávajícím roce? Pouštíte si
lodičky ze skořápek a svíčkou? Sekáte v ledu díru,
abyste věděli svůj osud? Zvyků máme mnoho a je
třeba si je připomenout i obnovit.
Přejeme vám, aby se vaše letošní Vánoce zdařily a
aby se splnil každičký váš sen.
Pěknou zábavu přeje
za Krakonošovy děti a kolektiv redaktorů
Michaela Kadavá

RYBY- Žraloci
skupina Krakonošových dětí

Kalenský Jirka, Neumannová Nikola, Tryznová
Tereza, Bednárová Aneta, Jakub Vocásek,
Nedomová Lenka, Čermáková Tereza.
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.2. Žloutky s olejem a
paprikou rozšleháme,
potřeme jimi maso a na
rozehřátém másle je
opékáme po obou stranách
doměkka.
Pro 4 osoby si připravíme:
1 kapra (asi 1 kg)
sůl
2 žloutky
3 lžíce citronové šťávy
½ lžičky pálivé papriky
2 lžíce oleje
100 g másla
800 g brambor
1 cibuli
po 100 g mrkve a celeru
8 ředkviček
2 lžíce nasekané pažitky
2 lžíce slunečnicového oleje
pepř
listy salátu, petrželku, pažitku,
okurku a pomeranč na ozdobení
1. Kapra očistíme, osušíme a
nakrájíme na podkovy asi 2,5-3
cm široké. Osolíme je,
pokapeme 2 lžícemi citronové
šťávy a necháme asi půl hodiny
rozležet

3. Na salát uvaříme
brambory a také mrkev i
celer. Necháme vychladnout
a pak vše nakrájíme na
kostičky.
4. Ředkvičky omyjeme a
rovněž nakrájíme. Cibuli
nasekáme nadrobno.
Všechnu zeleninu spolu
s pažitkou, slunečnicovým
olejem, špetkou pepře, solí
(podle chuti) a zbylou
citronovou šťávou
promícháme a dáme asi na
20 minut chladit. Před
podáváním salát i rybu
ozdobíme pažitkou,
petrželkou, listy hlávkového
salátu, plátky okurky a
pomeranče.
Doba přípravy zhruba 1 ¼
hodiny.
1 porce asi 3375 kJ/805 kcal.

Michaela Kadavá

Pranostiky na prosinec
•
•

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
nato běží.
Když v první adventní neděli nastane daleko
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle

ZOO Dvůr Králové nad Labem
Historie Královédvorské ZOO

Pro veřejnost byla otevřena dne 9. května 1946 na
ploš e pouhých 6,5 ha. Po postupném rozš iřování se
v 70. letech vydalo celkem 8
expedic do různých zemí Afriky. Dovezlo se přes
2000 zvířat. 8. května 1989 bylo otevřeno
Safari. Tato ZOO je největš ím chovatelem afrických
zvířat v Evropě. Nachází se zde Vodní svět, Ptačí
svět, Pavilon slonů a lvů… Ředitelství ZOO je nyní
v rukou RNDr. Dany Holečkové.
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Všechny zoologické zahrady se snaží o záchranu
ohrožených druhů zvířat. Pro některé druhy je chov
a rozmnožování v ZOO záchranou před vyhubením!
Zoologové vedou plemenné knihy, aby zabránili
příbuzenskému křížení, převážejí zvířata z jedné
ZOO do druhé. Tato mezinárodní spolupráce je velmi
důležitá. Pokud se podaří odchovat větší počet druhů,
tak dalším úkolem ZOO je navrácení zvířat do jejich
přirozeného prostředí. Existuje mnoho zvířat, která
si znovu zvykla. Jiná to nedokázala a celý život se
stala závislými na člověku.

EExxkkuurrzzee

V pátek 11. listopadu se náš kroužek s radostí
vypravil na návštěvu Zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem. Po celou dobu na nás dohlížely
pí.uč. Schliegsbirová, pí.uč. Jakubcová a Blanka
Jakubcová. Tato exkurze byla zajímavější než běžný
výlet s rodiči, protože jsme měli možnost se
seznámit se spoustou zvířat na vlastní kůži. Průvodce
nám dělal pan Čermák, který toho o zoologii opravdu
hodně zná. Ukázal nám např.: želvy vodní, agamu
vousatou, králíky, morčata, fretku, potkana a také
bílé myši, které se v ZOO chovají jako potrava pro
hady. Největší atrakcí byl hroznýš Emil. Mohli jsme si
ho pohladit. Překvapilo nás, že není slizký, ale krásně
hladký i suchý. Honza Vedral se projevil jako hrdina a
omotal si hada kolem krku. Pak jsme se rozdělili do
tří skupin. Dokud bylo ještě světlo, podívali jsme se
na zebry, tygry a jiné živočichy. Když se už začínalo
šeřit, vydali jsme se zpět domů.
Aneta Bednárová a David Mikšík
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Našli jsme Nema (foto:A.Bednárová)
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Jak probíhal začátek prohlídky ZOO a
jak na tebe působila na podzim?
Po příjezdu jsme chvíli čekali, než nás pustí. Celá
ZOO na mě hned působila dosti chladně. Mám raději
léto, protože je veselejší.
Provázel vás prý jeden ze zaměstnanců.
Měl pro vás připravený nějaký program? Čeho
se týkal a co se ti na něm nejvíce líbilo a
nelíbilo?
Program se týkal běžných zvířat, které může mít
každý chovatel, a také zvířat žijících v Africe. Měl
jsem na sobě hroznýše královského, který se kolem
mě omotal.
Neměl jsi strach nebo je to pro tebe
zcela normální věc?
Žádný strach jsem neměl, kontakt se zvířaty je pro
mě zcela běžná záležitost. Mám je moc rád.
Jaké živočichy vám ještě představil?
Agamu vousatou, myš bílou, králíka a morče.
Co jiného zajímavého jsi ještě viděl?
Opičáka, který měl kolem krku oranžové chlupy.
Počasí v ten den nebylo zrovna nejlepší.
Jak to vypadalo se zvířátky, část z nich byla
nejspíše uvnitř, že?
Ano, venku zůstala jen některá zvířata např.: svišti,
buvoli, zebry a tygři.
Navštívili jste také nový pavilon slonů, jak
se ti líbil? Scházelo ti tam něco?
Moc se mi líbil. Zaujal mě tam mamut a zkameněliny
želv. Pobavil mě slon vykonávající potřebu.
Který živočich ti nejvíce přirostl k srdci a
proč ?
Hroznýš královský, protože mám moc rád všechna
zvířátka a rozumím si s nimi více než s lidmi.
Co nového jsi se dozvěděl a co ti tam
naopak chybělo ?
Chyběla mi prohlídka ptačího světa a velbloudů,
které bohužel zavřeli.
Jak by jsi ohodnotil celý výlet?
Krásný. Připadalo mi to, jako bych se procházel
v lese.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Marečková
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(konzultace a praktické dílny)
se letos konalo v ZŠ Nový Bydžov Karla IV. ve středu
15.listopadu. Záštitu nad touto významnou
ekologickou konferencí převzal hejtman
Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík.
Naše škola se této akce, kterou organizuje ekologické
středisko SEVER v Horním Maršově, zúčastňuje každý
rok. Setkávají se zde zástupci škol a ekologických
organizací, vyměňují si své zkušenosti a názory.
Letošní setkání se neslo v duchu úvodního referátu dr.
Skalického:,, Máme rádi zvířata.“ Po uvítání Karlem IV.
– patronem zdejší školy – a krátkých zdravicích od
zástupců MŽP, Královéhradeckého kraje a lesů České
republiky se účastnící rozešli do praktických dílen. Já
jsem si vybrala téma ,,Dítě a pes“, v němž nám paní V.
Tichá (dlouholetá kynoložka) vyčerpávajícím
způsobem objasnila, že oba tvorové k sobě patří a vztah
ke psům často dětem pomáhá v těžkých životních
situacích.

Po poledním bio-rautu jsme se opět rozešli do
praktických dílen. Tentokrát jsem si vybrala téma ,,
Zvířata ve škole“, po jehož absolvování jsem byla zcela
nadšená: prohlídka Přírodovědného centra na této
škole se spoustou zvířat (hadů, ještěrů, opiček, rybiček,
pavouků, želviček…) dokazovalo, že i ve škole se dají
zvířata chovat. Chce to jen velkou chuť, něco málo
financí a nadšence, kteří jsou ochotni věnovat
zvířátkům čas a péči. Co říkáte, nešlo by to i u nás? Pro
začátek by stačilo jedno akvárium či terárium.
V závěru konference byli všichni účastníci svědky
předávání cen za práci v oblasti ekologie. Letos si ho
odvezli zástupci DDM Pelíšek z Vrchlabí. Naše škola
toto ocenění získala již před lety. Víte, kde je umístěno?
Zdena Schliegsbirová
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Víkend od 16.12. do 18.12. stráví Krakonošovy
děti na Rýchorské boudě- ekologickém středisku
KRNAPu.
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Často jsem slýchávala tatínka, jak říká mamince, kolik
kubíků dřeva vytěžil (v kubíkách se uvádí dřevo). Jednou
jsem byla na toaletě a obsah v ní mi připomněl klády v lese.
Proto jsem zavolala maminku, ať mi jde říct, kolik je to
kubíků a kolik by za to mohlo být asi peněz.
Byly mi 4 roky.

Ahoj, já jsem skotský náhorní skot. Říkají mi taky chlupáč či
chlupatá kráva. To by jste nevěřili, vážím 700 kg a mám
velmi chutné maso, mimochodem ještě ho naštěstí nikdo
neokusil. Žiji v horských oblastech (např.: Rýchory). V zimě
se mám krásně. Na tuhé zimy jsem zvyklý, akorát vždy
zhubnu, na jaře to ale řádně doženu. Víte, proč mi říkají
chlupáč? Ne? No, protože mám až 30 cm dlouhou hustou
šedohnědou srst. Také rohy vlastním poměrně veliké, jejich
rozpětí činí 1,5 m. Má každodenní práce je spásání luk. Sice
v zimě to jaksi nejde kvůli sněhu, potom mě musí
přikrmovat, ale zato v létě - louky připomínají spíše golfová
hříště. Představte si, že moje životní partnerka mi neustále
říká, jak je na mě hrdá. Prý jsem velmi spolehlivý, práci
odvádím na jedničku a vzorovějšího býka si ani neumí
představit.
Kateřina Marečková
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Téma: Jak se má skotský náhorní skot v zimě?
Nakreslete nebo namalujte nám chlupáče tak, jak si ho
představujete vy. Všechny techniky jsou povoleny,
nejmenší formát A4. Vše je jen na vás.
Termín: soutěž potrvá do 25. 1. 2006
Svá hotová díla odevzdávejte pí.uč. Schliegsbirové.
Už se moc těšíme, až je budeme moci vyhodnotit. Na
každého zúčastněného čeká sladká odměna.
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Můj tatínek podniká v oblasti těžby a přibližování
dřeva. Často jsem mu měla za zlé, že poškozuje
přírodu. Jednoho dne to taťka psychicky neunesl,
naložil mě do auta a odvezl na místo, kde pracuje.
Zde mi vysvětlil, jak přísná pravidla platí pro práci
těžkých strojů v oblasti KRNAP i jinde. Hovořil
dlouho o užívání ekologických olejů, uklízení porostu
po těžbě, kácení stromů nemocných nebo zničených
větrným poryvem. A hlavně o své lásce LARIXU 3T,
což je lanovka pro přibližování dřeva z těžko
dostupných míst. Vysvětlil mi, že kdyby tam dřevo
zůstalo, mohl by ho napadnout škůdce (lýkožrout
smrkový), který by se jistě později pustil i do
zdravých stromů a zničil by celý les (př. Šumava).
Zjistila jsem, že taťka zná nejenom své stroje, ale
také ledajaký kopec, strom, bylinu i studánku.
Potom už jen zbývalo odpřísáhnout, že se nikdy
nepřivážu ke stromu, který by byl určen ke kácení.
PS: Alespoň ne ke stromu, který by šel kácet můj
taťka.
Aneta Bednárová

RRoohhaaččkkyy

První saně, které přišly do Krkonoš, se nazývají rohačky
(německy Hőrnerschlitten). Dostaly se sem již v první
polovině 16.století z Korutan, Tyrolska a Štýrska.
Své jméno získaly podle podoby rohů zatočených
dlouhých sanic. Ty bývaly z javorového dřeva,
načepované rohy i nakládací plošina z břízy a sloupky
z jasanu.Jejich prvotní využití bylo jako dopravní
prostředek při dopravě sena, dřeva a také ledu. Náklad
mohl vážit kolem 1000 kg. Na saních se jezdilo dokonce i
v létě, akorát se musela přidělat na sanice dřevěná
kolečka nebo okované sanice úplně sundat.
Později se rohačky staly atrakcí bohaté klientely. Byly
založeny sáňkařské trasy např.: z Pomezních Bud do
Kowar.
Ovládání takových saní nebylo jednoduché, mladí horalé
muži se s nimi učili sjíždět už od kolébky. Řidič se držel
rohů a mezitím nohama řídil i brzdil. Jízda vyžadovala
absolutní pozornost, neboť stačila chvilka nepozornosti a
mohla se stát pro řidiče osudnou. Proto se na saně později
přidělávaly zvonečky, které upozorňovaly okolí, že se
blíží.
Kateřina Marečková

2. Andělé na nebi gloria zpívají, aby jen šli do Betléma, že
tam spatřejí.
3. Ježíška malého, dnes narozeného, v chlévě leží bez
peřinek, vůl zahřívá ho.
4. Vůl a osel hlídá, Maria kolíbá, svatý Josef sem tam běhá,
kašičku míchá.
5. Já tam taky půjdu, dary mu ponesu, ale nevím, co bych měl
dát, jdu na koledu.
6. Ježíšku náš malý, buď od nás chválený, budiž ode všech
ctěn, chválen na věky! Amen.
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Křížovka

1. Slané tvrdší pečivo.
2. Pomocník čerta a anděla.
3. Tradiční vánoční písně.
4. Tradiční štědrovečerní pokrm.
5. Co se zdobí ozdobičkami na Vánoce?
6. Nejočekávanější období svátků v prosinci.
7. Bílý kabát paní zimy.

Tajenka zní: Máme ho všichni rádi _ _ _ _ _ _ _.
Tereza Čermáková
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