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Listnaté stromy na podzirn opadáva3í" Fognáte ie?.

Jírovec Maďal (Koňský kaštan)
Po opadnutí listů zůstávají na věwičkách jizvy ve ťvaru koňské
podkovy { odtud lidový název " koňský kaštan").
Dorůstá vYšky až 30 metiri s kulovitou, rnohutnou kontnou a
krnenem o průměru kolenr 2 rn"

Dub
Žatudy měli také velký význanr jakc kn"nivo pro vepře.

Dub je s3,rnbolem síly a je považován za krále lesních strontů, proto jsou dubové xisty a žaludy odznakem
lesníků a rnyslivců.
Již starověké národy považovali dub za posvátný stťom a zasvěcovali ho nejvyššírn bohŮm: u furnanŮ
Jovišovi, u Řeků Diovi, u staých §lovanů Ferunovi. Největší úctě se dub těšil u starych GermánŮ, kteří
jej zasvětili bohu blesku - Thorovi .

Líoa
Náš národní strom"
Významná rnedonosná dřevina.
Lípa malolistá se může dožít více než tisíce }et a obvod krnene pak rnůže dosá}rrrout až 15 nr,

Lýko se používálo k vazbě rohoží, nádob na obiií a rnouku,
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A ted'něco pro kluky_toto je nové Lamborghini Sián 2O2a

Chiili 1rl qpadalo, že vrchol nabícik1,, značliy
přijde o svťrj §pic§ atrnosíérický r,-idlicor,ý
dvanáctir,álec a btrde se nruset spokojit
s vcelku obyčejnori dvěnra tr,rrby přeplňova-
tiorr VB z dílny Audi r, konrbiiraci s hl,brid-
nírn systémem.

Sarnozřejmě, že by r,ůz arri talr neb1,-l ťrpiné
ořezál,átko, ale stejrrě - od ylcholnélro l,anr-
borghini prostě očekál,áte trěco víc. Naiionec
ale všechno dopadrre nad očeliár,ání. Nor,ý
r,ůz sice bride hybrid, ale Vrz známá z Aven-
tadoru SVJ zůstane na svém rrrístě, A s liombino\/an
rýkonrrější růz z dosavadrrí pi,odr-rlice zrračk1,.

Ýrn úi<oilem 8r9 koní pťrjde o nej-

Sarnotrrý eielttrotnotor brrde rrrít
l,ýkon 34 koní a }:r-rcie do polrorr-
rréiio systómtr itttegt,tlr áir jako 4BV
rrrild-hvlrric1. Šťái,rr přitolrr nebtrde
elektromotor čerpat z baterií, ale ze
sttpet,kapacitá|orr-r, caž samozi:e,
jrně brrde r-rrit pr.izitivirí vliv na r,áhlt
VoZtl.

Zdroj: GOOGLE

KýíZ: Jalré auto je na obrázlirr

A) Zenvo TSR-§

B) Zarooq SandRaceť 5oo G'f

Viktor Kubelka a Dominik Vít dne 30.9.2020
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Claas je německý výrobce zemědělských strojů

Firma byla založena v roce ].9]_3 Augustem

claasem ve městě clarholz v Německu. Dnes

zaměstnává tisíce lidípo celém světě.

Počátkem roku 20].2 byla v Číně otevřená nová

dceřiná společnost firmy Claas.

Ten to kombajn zvládne udělat 40 až 50 hektarů deně.

Může mlátit i v noci pomocí pracovních světeljsou

i na vysouvacím rameně. V kabině je vše co potřebujete
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ť§*_d. *; x**ázt f,á4-*},,*?, &
Česnečka pro 4-6 osob
Suroviny: 4 sďedně velké branrbory
1,2 1 drůbežílro l4filaru
]_0 stroužkri česneku
1 lžička majoránky
2 bobkové listy
1 lžíce sádla, sůl, pepř

SurovirrJ [a krutonJr
2 starší roh,líky
1 lžíce másia

Fostup;
Sádlc řozpustíř&e v hrnci,
přidáme do něj
oloupanó brambory nakrájerié na kosťčky tx]_ cm a chvíli testr$eme.

Když začnou být ziatavé,
přidáme česnek
nakrájený na plátky,
bobkoý iist, }ehce a krátce orestujerne
a zalijeme vlhrarem.
8solírne, opepříine, přivederne k varu, znrírníme planre*,

přidáme nrajoránku a uvaříme brarnbory do nrěkka.
Podávárrre s krutony.
Na krutony pokrájírne rohiíky na kostičky a ponratru j*
orestujeme na mástre dozlatova.

Radv
Česnek při restestování nesnií příliš zhnědncut,
jina}t ván. polévka zhořkne.
Folévku nrůžete zalít i obyčejnou vodcu,
chuť získá z brambor, česneku a koření,
Nakonec rnůžete do polévky přidat 4lžíce vařenlých krup.
iVíajoránku promněte mezi prsty či dlaněmi, aby se rozvoněla.
Máte-li čerswou majoránku, použijte použijte ji na rrrísto sušené,ale přidejte aŽ ke }<onci.
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I{rrrvínek se ptá pana Spejbla:
Tati, když bys měl dvě }rromádky, na jedné by by}
rozuřn a na druhé peníze, jakou by sis vybral?
To dá rsz§ř}l že rozum!
Já teda ty peníze
A proč, Hurr,,ínkr-l?
Každý si přece vybere t0, co mu clrybí"

Je to ve ťlašce a nejde to vytáhnout,ťo ie t§?
Yeflašní}< nevytáhnutelný

§oused}<a:Proč si nepostavíte do aahrady s§ašáka?
Frgč? Vžd3.t jste tu ce}ý derr vy.

čsR}{Ý HuF/§§R

Co je černó a přiškvařené ke stropu?
Nepř{}iš dobqý elekvikář

Kdo jinénru jámu kopá, siln: do ní padá.
chudák řilgbař!

§myleni jsexr zavola3 na čís}c 1§ů"
Tak jsem zapá3i} sousedaiv dl3m abych nevypadal blbě

§gm §ďe§ x§w§*, š* s*s
§xk wb§§k§§{§§?

§dut ma p§§t*§ wy§v*S§Ť§§ť

kx§§§* x &§§§xpr*§§§§



Píseň pro 5.A

My, co jsme v páté třídě, školu máme v malíčku,

my chceme hodně znát, každý je kamarád,

tak zazpíváme písničku.

Ref: Nesmíš být nikdy líný, nesmíš se práce bát,

jen se snaž, jak nejlíp to znáš,

co děláš, to dělej rád.

Kluci jsou někdy príma, umí často machrovat,

nebudou se však pnát, každý je karnarád

a pŮjde partu stmelovat"

Ref: Nesmíš být nikdy |íný, nesmíš se práce bát,

jen se snaž, jak nejtíp to znáš,

co děláš, to dělej rád.

Holky se občas hádaj' a začínaj' se malovat,

chtějí být vždycky in, překročit vlastní stín,

tak proč na ně hned žalovat.

Ref: Nesmíš být nikdy línÝ, nesmíš se práce bát,

jen se snaž, jak nejlíp to znáš,

co děláš, to dělej rád.




