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účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký 

ohlas zejména mezi studenty. 

OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil 

i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se 

tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu 

na původ, víru či národnost.  

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zem%C4%9B  

 

Letos jsme Den Země na naší škole oslavili až v květnu, protože nám ho vždy pokazí 

klasické aprílové počasí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zem%C4%9B


 

8 

Doporučujeme 

Archeologický skanzen Březno u Postoloprt 

Žáci šestých tříd navštívili v rámci dějepisné exkurze Archeologický skanzen Březno 

a rádi Vám ho doporučí jako tip na skvělý výlet v přírodě.  

 

HISTORIE VÝZKUMŮ V BŘEZNĚ 

Archeologický průzkum probíhal pod vedením RnDr. Ivany Pleinerové CsC. 

Z Archeologického Ústavu Akademie Věd v Praze od roku 1954. Od roku 1981 navázaly 

archeologické experimenty, při nichž byly vybudovány první objekty skanzenu.   

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Výzkum začal v roce 1954 jako menší záchranná akce, kdy při sesuvech půdy u břehu 

Ohře docházelo k poškozování pravěkých hrobů a dalších objektů. Práce původně zaměřené 

na období starší doby bronzové se od roku 1961 ozšířily ve velký systematický výzkum 

zaměřený především na dobu stěhování národů a období slovanské. Velkoplošné odkryvy 

byly prováděny do r. 1973, dále pak až do 80. let byly dále odkrývány menší plochy 

a prováděny sondáže.  

Výzkumem bylo zachycené téměř nepřetržité osídlení této lokality v rozmezí od 5 000 

př.n.l do 10. stol.n.l.  

Byly zde také objeveny unikátní nálezy pozůstatků dvou nemegalitických, patrně 

kultovních objektů z počátku 4. tisíciletí př. n. l., které nemají na našem území obdoby. Větší 

z nich dosahoval monumentální délky 143,5m a šířky 4m. Byl vymezen dvěma řadami hustě 

řazených kůlů, na východním konci byla předsíň s vchodem uprostřed. Proti vchodu stál 

osamocený kůl. Ve vnitřním prostoru stavby se nacházely ve velkých odstupech tři hroby. 

Dlouhá osa stavby byla orientována přes předsunutý kůl k Blšanskému vrchu, výrazné 

dominantě krajiny. 
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A na co se můžete ve skanzenu těšit? 

  

Žákům se exkurze moc líbila, protože si mohli vyzkoušet, jak žili pravěcí lidé. Vyráběli 

si šperky, zkoušeli si vyrobit mouku, střílet z luku, hrát na dobové hudební nástroje nebo se 

přímo podívat jak lidé bydleli.  

Zdroj: https://www.archeoskanzenbrezno.cz/  

https://www.archeoskanzenbrezno.cz/
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Koutek anglického čtení  

 

The Future 

The future isn´t easy to describe. It´s sure that the Earth will be destroyed. I hope that it will 

be after a long time, because I think that it´s a nice time now. 

In a few years there it will be problems with oil. Cars will have to work with another fuel. 

Today cars use an electric power, and in the future, they could use a solar power or 

a hydrogen. Maybe they will be absolutely fast. 

And the future won´t change only cars. I think, that at home it will look different. I wish that 

in the future there will be a robot in every household that would make it easier for parents. 

The robot could cook, clean, wash dishes, wash clothes, iron, repair car and other things, cut 

the grass in the garden, irrigate the flowers, flower beds and other. 

I think, that in the future, there will be still some wars, where many people will die, but 

I hope that it won´t be used guns, that would destroy Earth completely. 

In the future people will live longer, we will cure diseases which  are fatal today. I think that 

there will appear new diseases we won´t be able to cure. 

In the future there will be many kinds of extinct animals and we will find new animals too. 

We could find new form of life on unknown planets.  Maybe we won´t know about them, but 

they will know about us. I think they will be very small they will have a big head and big eyes 

and slim body. They won´t breathe on our planet only with the space suit. Perhaps they 

won´t want to hurt us, they will be friendly to us and they will help us to protect our planet. I 

hope that there will be some trips to space for normal people and there will be some hotels 

where the people will stay as on holiday. 

Maybe, the future will be better, but I am happy that I live in today time. 

 

 Jan Oppel, 7.B, volná úvaha na téma The Future (Budoucnost). 

 



 

11 

Něco nového? 

I přes to, že nám začíná léto a děti se již brzy budou věnovat něčemu jinému, než je 

škola, můžeme se i tak naučit něčemu novému. Tentokrát to budou základní pojmy z oblasti 

výtvarné výchovy.  

 

Linie  

- Vymezuje tvar u obrazu, vyjadřuje pohyb, vytváří kresbu. 

Světlo a stín 

- Jsou prostředky pro modelaci, vytváří iluzi objemu v ploše obrazu. 

Barva  

- Je prostředek malby, vytváří ji, působí na city 

- Duha se skládá ze 7 barev – světelný paprsek slunce, využíváme jej při používání 
žárovky, počítače, nebo televize  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hmotná barva – ta, kterou získáme z nějakého materiálů – pigment, přírodní či 
umělá 

- Základní barvy jsou 3 a z těch pak můžeme namíchat všechny ostatní 

o Žlutá, červená a modrá 

- Teplá barva – červená, oranžová, tóny hnědé a žluté 
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o Opticky vystupují do popředí  

- Studené barvy – modrá, zelená, modrošedá a jejich kombinace  

o Opticky ustupují do pozadí  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://www.yumpu.com/xx/document/view/4452752/zakladni-vytvarne-pojmy  

https://www.yumpu.com/xx/document/view/4452752/zakladni-vytvarne-pojmy
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Zdroje: 

 Fotografie z úvodní strany – Archiv Mgr. Jany Ptáčkové 

 Fotografie – Slovo úvodem - 

http://static.superiorwallpapers.com/images/lthumbs/2016-05/11778_Paper-boat-

ready-to-go-on-the-ocean-HD-summer-wallpaper.jpg 

 Den Země - http://www.1zszatec.cz/upload/gallery/den-zeme-

2018/den_zeme_2018_57.JPG  

 Něco nového? 

https://www.homefurnishings.com/assets/2009/12/23/colorwheelarticle.jpg , 

https://www.pigy.cz/wp-content/uploads/2017/05/shutterstock_163437758.jpg  
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http://www.1zszatec.cz/upload/gallery/den-zeme-2018/den_zeme_2018_57.JPG
https://www.homefurnishings.com/assets/2009/12/23/colorwheelarticle.jpg
https://www.pigy.cz/wp-content/uploads/2017/05/shutterstock_163437758.jpg

