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STROMNÍČEK



ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři časopisu Stromníček,     
chtěli bychom Vám poděkovat.
Zakoupením tohoto čísla
podporujete dobrou věc.
I nadále chceme výtěžek
z prodeje posílat organizaci:
SHARE THE MEAL.

Přestože nám vládní opatření trochu 
zkomplikovala práci na Stromníčku,
my se nevzdáváme a vydáváme dál.
Proto zde najdete témata od zimi až 
po jaro :).  
Věříme, že se pobavíte,
ale také něco nového dozvíte.

Kdy jindy, než teď by mělo lidi 
spojovat vědomí sounáležitosti,
podpory a pochopení. 
Věřte, nejste v tom sami. 
Jsme v tom SPOLU.                      

  Vaši novináři: Barča, Ondra, Zuzi, Eliška, Maru, Káťa, Marky a Verča.

  ,,Až Ti bude úzko otoč se čelem ke slunci. 
      Všechny stíny budeš mít za zády.“   

      (Jan Werich)



Příběh o vynálezu sněhuláka 

 

Kdysi dávno byla jedna rodina. V té rodině žila holčička Markétka. Markétka 

měla dva bratry. 

 

Jednou v zimě napadlo opravdu hodně sněhu. První si hráli na koulovanou. A pak si 

zase hráli na koulovanou. A další den si zase hráli na koulovanou. Až je to 

přestalo bavit.  

 

A jejich táta to viděl. Chtěl vymyslet něco nového. A proto ho napadlo využít 

sníh jinak. Navrhl dětem, aby uváleli co největší sněhové koule. A pak je 

dokutáleli k sobě a dali je na sebe. Vznikl panák. 

 

A táta pak zvolal. Tohle je váš člověk ze sněhu. S ním si můžete hrát. A děti 

zvolali: Ne, to je huhulák! A Markétka řekla: To bude Sněhulák! 

 

Táta přinesl ze světnice mrkev a uhlí. Děti přinesli šálu a starý hrnec a dali to na 

sněhuláka. 

 

Od té doby všechny děti staví v zimě sněhuláka, aby si měli s kým hrát. 

 

 

 

 

 

Napsala Bára Filipová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hádanka - spoj správné předměty se sněhulákem 

 

 

 

 



Jak si pavouček soukal pavučinu

Byl jednou jeden pavouček jménem Tonda a ten chodil do školy, kde  se pavoučci 
učili soukat pavučinu, ale Tondovi to vůbec nešlo. Snažil se a snažil, ale marně. 
Když večer přišel s brekem domů, maminka se ho zeptala: ,,Co se děje Tondo?“. 
A Tonda řekl: ,,Mě vůbec nejde soukat pavučina.“ Další den se Tonda vzbudil a 
vzpomněl si, že je Štědrý den. Vyskočil z postýlky a křičel: ,,Mamíííííííí, je Štědrý
den!“ Maminka řekla: ,,Ano je Štědrý den, chceš jít s tatínkem pro 
stromeček?“ ,,Ano chci,“ řekl Tonda. Nasnídal se, oblékl a vyrazili. Když se 
vrátili, celý dům voněl, protože maminka zrovna dopekla cukroví. 
Nastal večer, když všichni dojedli večeři, šli z obývacího pokoje. Uviděli škvírou 
ve dveřích záři. Tonda neváhal a běžel do obýváku. Pod stromečkem uviděl dárky 
a zajásal: ,,Mamí, tatí, koukejte kolik jsme dostali dárků.“  Tonda všechny, až na 
jeden dárek, otevřel. Poslední dárek rozbalil a uviděl co vněm je. Zeptal se 
maminky: ,,Co to je?“ a maminka řekla: ,,To jsou jehly na soukání pavučiny.“ Tonda
zajásal. Další den si vzal s sebou jehly ,,a vida“ povedlo se. Od té doby Tonda umí 
soukat pavučiny.

(napsal Ondřej Štěpánek)



Parťáci na život a na smrt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příště se těšte na dobrodružství, tohle bylo 
jen představení.  

PS: chcete taky chovat tento druh křečka 
nebo se jen pokochat? Jessica je křeček zlatý 
(ne není zlato ����) známý taky pod jménem 
křeček syrský. 

 

 

           (Napsali Eli a Dagmar Tenenkovi) 

 

 

Kuk, 
jmenuji se 

Jessica. 

 

 

 

Ahoj, příště se 
určitě 
rozpovídám o 
Jessice. 



Karelský medvědí pes

Toto plemeno psa začali chovat ve 20. století ve Finsku, kde vzniklo zkřížením plemen lajka a
špic, ale v FCI (Federation Cynologigeu Internationale) bylo uznáno až v roce 1946. Používal
se k lovu medvědů, losů a vlků.

O  sm   důvodů  ,   proč si pořizovat karelského medvědího psa    

 Karelský medvědí pes je pes s nejlépe vyvinutým orientačním smyslem. Nemá problém 

se zorientovat a vrátit i desítky kilometrů.

 Je oddaný svému pánovi. Bez váhání ho bude chránit před jakýmkoli nebezpečím.

 Dnes se používá pro lov losů, kdy většinu času pracuje samostatně. Dokáže se 

rozhodovat sám bez pánových povelů a ví co se po něm chce.

 Se svojí rodinou si vytvářejí opravdu silné pouto. Oddanějšího pejska byste nenašli.

 Jejich srst je chrání proti nepřízni počasí a rozhodně není nic, co by karelský medvědí pes

nezvládl.

 Je to pes vhodný k chovu venku, a i když svoji rodinu zbožňuje, raději je venku než ve 

vyhřátém domě.

 Je opravdu rychlý, a to jak při práci, tak venku na procházce. Kromě loveckého výcviku 

se hodí i pro jiné psí sporty.

 Jedním z jejich úkolů v jejich domovině je hlídání domu a pozemků. Karelský medvědí 

pes je skvělý hlídač.    

Sedm důvodů, proč si nepořizovat karelského medvědího psa  

 Lov má v krvi, a tak přivolání u něj není zrovna stoprocentní. Dlouhá šňůra bude na 

procházkách nezbytná.

 Přemýšlí, ale ne ve chvíli, kdy má dělat to co chcete vy. Často bude výcvik hra, kdo s 

koho. Kupa trpělivosti a důslednost je opravdu na místě.

 Klasický plot pro ně není překážka. Zabetonovaný a opravdu vysoký plot je nezbytnost.

 Paneláková garsonka není nic pro něj, karelský medvědí pes potřebuje hodně pohybu. 

 Potřebují hodně práci. Pokud se nudí, upraví vám zahradu a dají hlasitě vědět širokému 

okolí, že zrovna dnes se vám nechtělo s nimi lítat po lese.



 Jeho povaha je poměrně složitá a rozhodně neuvažuje jako jiná plemena. Pro někoho, 

kdo nemá zkušenosti, není karelský medvědí pes vhodný.

 “Mezipsí” vztahy nejsou nikterak dobré. S jinými psy se moc nemusí, a tak není vhodné 

je chovat ve smečce s dalšími psy.

 

 

Zdroj:

https://vse-pro-zviratka.cz/karelsky-medvedi-pes/

Daniela Kultová, Vladimír Doležal: Psi

                                                        

 (napsala Kateřina Holečková)



 

Ingredience na 5 porcí: 

1. 1 citron 
2. 1 mascarpone (250 g) 
3. 1 smetana na šlehání (31% 200 g) 
4. 1 sušenky Lotus 
5. 2 vanilkové cukry 

Struhadlo, mixer 

Dezert Citronové osvěžení 

Postup: 

1. Na dno mističek dáme sušenky Lotus 
2. Smetanu vyšleháme mixerem 
3. Přidáme vanilkový cukr 
4. Vyšleháme mascarpone se šlehačkou 
5. Nastrouháme najemno kůru z citronu 
6. Přidáme citronovou šťávu z celého citronu 
7. Zamícháme nastrouhanou kůru a šťávu do směsi 

šlehačka + mascarpone 
8. Vrstvíme: sušenky a vyšlehanou směs 
9. Ozdobíme dle fantazie  

Dobrou chuť Vám přeje Maru  



 
 Moře odpadků

Vím, že vám to přijde divné,ale ano, je to tak! Některým lidem vůbec nevadí, že tu na Zemi bude za 

chvíli hromada odpadků a možná o tom vůbec nemají zdání. Ale nám dětem to naopak vadí! Taky to 

škodí zvířatům, která kvůli tomu umírají! Dokonce jedí plasty.

,,Co proto můžeme udělat?“ To je dobrá otázka! Můžeme například po sobě posbírat odpadky nebo po 

někom jiném. Ale jestli tomu chcete zabránit, zkuste o tom třeba psát nebo natočit video. Je to na vás! 

A až nás bude hodně, tak nás určitě bude slyšet a vidět. Lidé se začnou chovat normálně jak umí. 

Ve světových oceánech každý rok přibude, podle odhadů OSN, 8 milionů tun plastových 

odpadků. To odpovídá například jednomu nákladnímu vozu plného odpadu každou minutu. Podle 

každoročních dobrovolnických sběrů odpadků na plážích, končí v moři nejčastěji cigaretové filtry. 

A mám na vás ještě prosbu, jestli byste byli všichni ohleduplní a házeli cigarety do koše.

Je to pro naše dobro a pro naší Zemi lepší.    

 Ochraňujte vaši i naši planetu Zemi!

                      

    (napsala Markéta Toncrová)




