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PSÍ MÝTY 
O psech se toho říká mnoho. O věrnosti, dokonalém čichu nebo o radosti, kterou 

svým páníčkům přinášejí… jistě nelze pochybovat. Nicméně mnoho dalších věcí, 

které se o psech vyprávějí, není založeno na pravdě. Zkusme tedy oddělit pravdu od 

omylů. 

 

Mýtus číslo 6: Studený a vlhký nos 
znamená zdravého psa 

Zatímco vlhký nos skutečně odpovídá 

normálnímu stavu, pes po probuzení má 

chvilku nos normálně suchý. Stejně tak 

teplota nosu odpovídá vnější teplotě a 

v normálních podmínkách by měla 

odpovídat teplotě psa. Suchý a horký 

nos však naznačuje nějakou chorobu 

nebo zvýšenou teplotu. 

 

 

 

 
Antarktida, červ, Daně, kabel,  

karta, kategorie, klíče, losy,  

nosdra, oleandr, parta, počet,  

popis, povlak, silon, vosa  

 

Po mořském srázu jdou dvě rajčata. 

Náhle jedno sklouzne rozbije se o  

skálu a spadne do vody. Druhé volá: 

  "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!" 
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ZAČÍNÁ LÉTO 

Začíná léto a my od něj očekáváme, že nám nadělí krásné 

počasí, teplou vodu na koupání, odpočinek a také nějaká 

dobrodružství. Již několikrát jsme si řekli, že dobrodružství 

čeká na každého, kdo se umí dívat kolem sebe. Ten, kdo to 

neumí, si proto vůbec nepovšimne, že se kolem děje něco 

zajímavého, že vedle něj může začínat dobrodružství. 

Přestože se toho v přírodě děje po celý rok mnoho, je léto tak trošku dobou klidu. Po 

bouřlivém nástupu jara, se svým probouzením, se starostmi s novými pelíšky a mláďaty, s 

rašením a kvetením - v létě je největší díl "práce" hotov.  

 

Mnoho jarních květin odkvetlo nebo již úplně zmizelo - zatáhlo. Vyzrávají, shromažďují 

dostatek zásob na příští rok. 

Ovocné rostliny nám v této době poskytují sladké potěšení - ať už to jsou jahody nebo třeba 

třešně, které, jestli to nevíte, nejlépe chutnají na stromě.  

Co se děje mezi zvířaty? Podívejme se spolu 

na trochu opomíjené skupiny živočichů. 

Armáda obojživelníků, která se brzy zjara 

rozmnožovala, se také kamsi rozprchla. V 

horkém létě se skrývají ve vlhkých lesích nebo 

se zahrabávají. Nová generace žab postupně 

opouští vodu, v níž trávila první dny svého 

pulčího života.  

Rosnička 

Pozorování přeměny z pulce v žábu je nesmírně zajímavé dobrodružství. Když budete 

pulce pravidelně pozorovat na stejném stanovišti, zjistíte, že např. jednoho dne mají vedle 

ocásku ještě pár zadních nohou a opět za několik dní potom dojde k další změně - vyrostou 

jim přední nožky a zkrátí se jim ocásek. Podstatnou proměnou však projde jejich dýchací 

soustava. Z vnějších žaber se přemění na vnitřní plíce. 

Teplé a suché dny jsou oblíbené u další skupiny obratlovců. Jsou to obratlovci stojící o 

jeden stupínek výše ve vývoji nad obojživelníky. Je to skupina, ze které jde strach! Řeč je o 

plazech.  



Plazi v nás vyvolávají strach - odůvodněný i 
neodůvodněný.  

Je to pro jedovatost - u nás jen jediného jedovatého 

hada - zmije obecné. Protože jsou plazi celkem 

nenápadní, snadno se může stát, že na ně šlápneme, 

vylekají nás prudkým neočekávaným pohybem, náhlým 

zašustěním trávy apod. V tu chvíli většinou nehledáme 

v paměti typické zmijí znaky - klikatou čáru a 

"trojúhelníkovitou" hlavu, ale dáváme se zběsile na 

útěk.  

Když se vám poštěstí zahlédnout hada nebo ještěrku 

dříve, než je vyplašíte, udělejte si čas na pozorování 

těchto zajímavých živočichů. Mají hladkou šupinovitou kůži, dokonalý tvar těla, neobvyklý 

vysunovací jazyk, někdy i krásné zbarvení - např. u teplomilné ještěrky zelené. Prostě jsou 

krásní.  

Na pozorování plazů se vypravíme na suché výslunné stráně s rozehřátými kameny. 

Výprava za poznáváním plazů je závislá na počasí, protože se rádi vyhřívají na slunci. Mají 

svůj celkem pravidelný režim (pokud ho nenaruší počasí) a svá oblíbená místa, kde je 

můžeme pravidelně, např. v poledne, nacházet. Plazy nechytáme a ani na ně nesaháme - 

jsou chránění a někteří na nás mohou i zaútočit (užovka, zmije). 

Kdo se vydá o prázdninách za sluncem a mořskou vodou na jih, může se setkat s plazy 

častěji a seznámit se s větším množstvím jejich 

představitelů. Večer může narazit např. na noční 

ještěrky - gekony. Lze je najít např. na zdech, 

kde číhají na hmyz. Na výpravy za obojživelníky, 

plazy nebo za jakýmikoliv přírodními 

zajímavostmi se nezapomeňte vybavit 

zápisníkem, tužkou, fotoaparátem, abyste si vše mohli zaznamenat. Platí podobné pravidlo, 

jako pro zapomenutý deštník. Když ho máte, neprší, když ho zapomenete, začne pršet. Když 

fotoaparát zapomenete, určitě uvidíte něco zajímavého, co by stálo za snímek. Přejeme vám 

hodně štěstí na lovu snímků i neobyčejných zážitků v přírodě. 

 

 

 



EZOPOVY BAJKY 
Ezop žil v 6.století před naším letopočtem. Byl to propuštěný thrácký otrok. Připisuje se mu 
autorství velkého množství bajek. Ty byly v průběhu staletí převyprávěny, ale jejich 
podstata zůstává stejná. Vždy užitečné ponaučení. 
Některé z příběhů vám zde přiblížíme. 

Bajka je  krátké alegorické vyprávění ve verších nebo v próze.    V bajce nejčastěji 
vystupují zvířata (bajka ezopská) nebo   rostliny a věci  s lidskými vlastnostmi.  Bajka má 
obyčejně výchovný charakter, někdy žertovný, často kritický. 
Je to jeden z nejstarších literárních žánrů.  

 

Vlk a kůň 
Šedý vlk se toulal po krajině a hledal něco k 

snědku. Nepotkal žádné zvíře, na které by mohl 

zaútočit. Šel okolo krásného velkého pole, na 

kterém rostl oves. V dálce uviděl koně. Škoda, 

že byl tak velký, vlk si na tak velká zvířata 

netroufal. Ale nedalo mu to, aby koně aspoň 

nepopichl: "Podívej se na ten bujný oves, celé 

pole ti nechám!" 

Kůň mu odpověděl: "Nedělej ze mne blázna, 

vím, že ty oves nejíš. Kdybys ho jedl, bylo by už celé pole snědené!" 

Ponaučení: Není ctností rozdávat něco, co nám nepatří 

 

 

 
 

Procvič si anglická 
slovíčka (označení barev) 

a vymaluj vázu 

s květinami podle 
nápovědy. 

 

 
 



PYŠNÁ HRABĚNKA ČERNÍNSKÁ 
Vyprávějí starší Pražané 

Pohádka z roku 1900 
 

Před mnoha lety žila v paláci Černínském hraběnka,pověstná svou krásou a pýchou. 

Jednou byla pozvána ke knížeti na ples, k němuž se veškerá šlechta chtěla dostaviti. 

Hraběnka 

Černínová dlouho 

přemýšlela, čím 

by mohla vynikat 

na plese, a tu ji 

napadlo, aby si 

dala zhotovit 

střevíce z chleba. 

Tak se stalo, a 

když je měla na 

nohou, radovala 

se, že má něco, 

co ostatní nemají, jak ji budou záviděti, že si zjednala obuv tak nevídanou. Večer 

před plesem čekala, až kníže pro ni pošle kavalíra, který ji uvede do společnosti. 

Průvodce dlouho nepřicházel, až tu pojednou se rozlétly dveře a vstoupil černě 

oděný mladý muž, jehož bledé líce a černé oči nemile působily. Hladkou řečí se 

omluvil hraběnce a provázeje ji dlouhou chodbou bavil ji vyprávěním o nádheře 

plesu, tak že ani nezpozorovala, že sestoupili až do podzemí. Zde se již s tajemným 

průvodcem zdráhala jíti, ten ji však chytil za ruku a vtáhl do sklepa a zvolal strašným 

hlasem: "Podívej se na své nohy, nešťastná hrdopyško!" Hraběnka pohlédla na své 

pantoflíčky, ale jak se ulekla, když z nich spatřila plameny vyrážeti. Zděšeně vykřikla 

a chtěla ze společnosti ďáblovy - neboť to byl sám ďábel -utéci. Ten jí mrštil na zem, 

ze které se hned vyrojilo mnoho ďábelských postav, které ubohou oběť pýchy 

roztrhaly. Od té doby obchází duch hraběnčin po chodbách paláce Černínského 

v Praze a v černé noci září plameny její střevíce. 

 

 



 
 
 



Chceš, aby Tvůj obrázek visel na nástěnce v knihovně? 
Není nic jednoduššího! 
Namaluj svůj obrázek do rámečku, připiš svoje jméno, příjmení a věk, 
a odevzdej obrázek při své příští návštěvě v knihovně. 
Téma obrázku na měsíc červen je: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


