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V úterý 17. března nás paní učitelka odvedla do školní jídelny. 
Všechny stoly byly zaplněni knížkami . Stěnu jídelny  zdobily 
obrázky a téměř všichni jsme poznali, že to jsou kresby  
postaviček z knížek. P. uč. Marie Chabrová, která vede žákovskou knihovnu na škole, nám pomohla 
s orientací v prohlížení jednotlivých knížek. Rozdělila je totiž na jednotlivé stoly podle toho, o čem 
knížky jsou. Říká se tomu prý literární žánry.  My jsme pak měli možnost si všechny vystavené  
knížky prohlédnout. Mně se líbili všechny a vůbec by mi nevadilo je mít doma. Hlavně encyklopedie 
o uspořádaní věcí a jevů  na naší planetě. Holky si hlavně prohlíželi knížky o lásce. Potom jsme 
paní učitelce řekli, který obrázek nakreslený dětmi  se mám nejvíce líbil. Naše třída IX. A. se shodla, 
že to byl obrázek  hloupého Honzy .  

                                                                                                                                                   napsal  Michal Novotný, IX.A 

V současné době je možné si v naší žákovské knihovně vybrat z 2554 knih různých žánrů pro všechny věkové 
skupiny dětí a mládeže. Do knihovny pravidelně dochází přibližně 50 žáků naší školy, kteří si nejčastěji půjčují 
encyklopedie - zejména knihy o zvířatech, dívčí románky, pohádky. Nabídku jsme v posledních letech rozšířili 
o knihy, které nám půjčuje Městská knihovna v Mostě. Rádi uvítáme další čtenáře, knihovna je otevřena 
každé úterý od 12:35 do 13:45 hod.  
                                                                                                                                               napsala p.uč.Chabrová 

                                                      SKLENÍK   

 
Děvčata z 5.A a B se moc těší na příští  školní rok,  kdy získají  
pro své pěstitelské  úsilí alespoň kousek skleníkového pultu. 
Zatím  se občas do skleníku  zajdou podívat a také trochu 
pracovat. Letos si dívky zasázely vlastnoručně vypěstované 
pokojové květiny a dnes si přišly naplnit zeminou papírové 
trubičky pro svá semínka .Sazenice, které ve  třídě vypěstují, 
zasadí i s trubičkami na záhonek na školní zahradě.   
                                                                   napsala p.uč.Hurtová 
 
 
 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 19.března jeli „deváťáci“ do Komořan. A jaké byly jejich dojmy? 
Dostali jsme na hlavu bezpečnostní přílby a šli jsme si projít celý provoz. Zaujaly mě tam ty 
výšky. Pak se mi líbily ty velké generátory na vodu a taky se mi líbily ty čističky. Bylo to tam 
hrozně veliké a to se mi hodně líbilo. Pak ještě ty hasičáky, co tam měli. Mají tam komín,  
který měří 135m. Stáli jsme ve výšce 31m, byl moc pěkný výhled na Most, Chomutov a 
Litvínov. Zaujalo  mě,  že tam vyráběli páru a pak z páry elektrický proud. Vevnitř bylo teplo, 
ale venku byla zima. Ještě jsem zjistil, že teplá voda jde jenom do Litvínova a do Mostu. Pak 
mě zaujalo, jak nám všechno ukázali na počítačích.     
                                                                                                                                                      napsali žáci IX.B 



Praktická škola nás hostilaPraktická škola nás hostilaPraktická škola nás hostilaPraktická škola nás hostila        
Ve středu 25. 2. žáci Praktické školy, p. uč. Horňáková a p. uč. Fesslová přichystali pomazánky a saláty ze 
zdravých potravin. Nazdobili krásně stoly a všichni žáci ZŠP přišli ochutnat zdravé dobroty. Tato akce měla 
velký úspěch, žáci si na jídle pochutnali.   
 
Na přípravu tří salátů, čtyř pomazánek a ovesných placiček jsme 
nakoupili: po 3kg jablka, banány, pomeranče, mandarinky, hroznové 
víno, kiwi,  2kg čočky, 2kg fazolí, 2kg ovesných vloček, 2kg rajčat, 
1kg zelených paprik, 2kg mrkve, 0,5kg citrónů, 2kg celeru, 1kg 
křenu, 0,3kg česneku, 1,4kg pomazánkového másla, 2,4kg bílého 
jogurtu, 0,8kg Lučiny, 1,75kg tvarohu, 2kg šunky, 0,4kg kokosu, 
0,5kg rozinek, 0,5kg vlašských ořechů, 1kg hladké mouky, 1kg 
cukru, 4prášky do pečiva, 1 kyselé okurky, 100 krabích tyčinek, 1 
plnotučnou hořčici, 4hrsti petrželky a 2hrsti kopru. Na jednohubky 
jsme nakrájeli 4 bochníky chleba a 100 rohlíků. ☺                                                        
napsala p.uč.Horňáková 

Třída 2.A  DĚKUJE 
Děkujeme paní ředitelce, paní učitelce 
Horňákové, paní učitelce Fesslové a žákům 
 z 1. a 2.PrŠ za krásně přichystaný stůl plný 
dobrot ze zdravé výživy. Moc jsme si pochutnali 
na jednohubkách s pomazánkami a na salátech. 
Nejvíce nám chutnal čočkový salát a mrkvová 
pomazánka. Podívejte, jak nám chutnalo! 
                                                                                                                      
Žáci 2.A a Mgr.Jana Hofferová 

 
 
 
 
 

P.uč. Hašková se již léta stará o školní zahradu i skleník. Zeptali jsme tedy té nejzkušenější: 
 
1. Se kterými třídami jste letos zahájila v rámci 
pracovních činností jarní práce na zahradě? 
S hráběmi už pobíhají po trávníku hoši z 5.-7.tříd. 
2. Co je na jaře potřeba udělat? 
Upravit záhony, cesty, vyhrabat sad, z trávy mech a 
listí, ostříhat trvalky ( chryzantémy a astry), vytrhat 
plevel, uklidit nářaďovnu, připravit kelímky a 
truhlíky na sazenice a posbírat nepořádek. Ve 
skleníku předpěstovat zeleninu a letničky a hlavně vše 
si chodit zalévat! 
3. Jaké kytičky první vykvétají? 
Jsou to krokusy, sněženky, podléšky, čemeřice, 
bledule a ladoňky. 
4. Máme na zahradě nějakou zvláštní nebo 
vzácnou rostlinu? 
Na zahradě jsou bylinky a všechny druhy stromů 
kromě jedličky. Ve skleníku pěstujeme vzácné 
citrusy, banánovník, orchideje, jakobína, parožnatku, 
kávovník a fíkovník. 
5. Kteří hoši jsou pracovití a šikovní?  
Šikovní a pracovití jsou všichni, ale opravdu líný je Patrik Balog ze VII.C � 



 

 
Po zimě máme oslabený organismus, vysílený, chybí nám vitamíny. Pleť trpěla 
vlivem počasí, jsme více náchylní k nemocem a proto je na čase dát našemu tělu 
„vitamínovou bombu“. Výborně se k tomu hodí čerstvé zeleninové a ovocné šťávy. 
Taky volně rostoucí rostliny nám mohou dodat chybějící cenné vitamíny, zbavit 
nás únavy a zpestřit jídelníček.  

KOPŘIVA DVOUDOMÁ 
Působení kopřivy je široké a je pokládáno za mimořádné. Má příznivý vliv na tvorbu krvinek, potlačuje 
sklerózu, povzbuzuje srdeční činnost,zmírňuje projevy cukrovky, působí proti virům( zejména chřipkovým), 
průjmu, astmatu, revmatismu, žloutence a má účinek močopudný. Zastavuje krvácení ( z nosu, silnou 
menstruaci). Podporuje hojení ran. Kořen se používá zevně proti vypadaní vlasů, samčí květy zvyšují plodnost 
mužů. Podává se jako čaj. Čerstvá šťáva slouží ke kloktání nebo potíraní ran. 
 
KOPŘIVÁK 
Připravíme běžným způsobem bramborákové těsto a přidáme několik hrstí spařených kopřiv a upečeme.  
ŠPENÁT 
Nasbíráme 2 tašky kopřiv, spaříme listy, podusíme na másle, přidáme sůl a česnek, zahustíme vejcem. 

 

SMETANKA LÉKASMETANKA LÉKASMETANKA LÉKASMETANKA LÉKAřSKÁSKÁSKÁSKÁ (pampeliška)  
je další rostlina, která nám na jaře pomůže harmonizovat unavený a zatížený metabolismus. 
Listy obsahují vitamín C, skupinu vitamínu B a provitamín A. Kořen obsahuje inulin, látku 
podobnou škrobu, která je vhodná pro diabetiky. Z mladých listů připravíme saláty a řadu 
dalších chutný jídel. Listy jsou trochu hořké, proto se doporučuje je používat ve směsi. 
Hořkost se sice dá odstranit vyluhováním listů ve vodě, tím se ovšem zase připravíme o řadu 
cenných látek.  
Saláty 

1.Pampelišky, hlávkový salát, pažitka, pepř jogurt. 
2.Miska listů pampelišky, 3 rajčata, 2 červené cibule, bazalka, petrželka, vinný ocet , olej, pepř, sůl. 
3. Talíř pampelišky, hrst mladých listů šťovíku, 2 listy hlávkového salátu, svazek zelených cibulek s natí, 
sojová omáčka, cibule,olej, ocet, cukr, sůl, pepř. 
4.Misku směsi jarních rostlin zalijeme následující směsí: do slunečnicového oleje zamícháme 
francouzskou hořčici. Rozmícháme žloutek, sůl a pepř. Ředíme vinným octem. 
5. Misku pampeliškových lístků natrháme nadrobno, zalijeme majonézou nebo jogurtem, vmícháme šťávu 
z citronů a cukr.  

                            sedmikráska chudobka  
patří také mezi jarní suroviny, obsahuje vitamín C, minerální látky, organické 
kyseliny, a další účinné látky. Jako léčivá rostlina i v kuchyni se používají volně 
rostoucí sedmikrásky. 
  
Sedmikrásková omeleta 
Připravíme obvyklým způsobem omeletové těsto, nalijeme na pánev a posypeme 
strouhaným sýrem. Těsně před ztuhnutím posypeme nasekanými lísky sedmikrásky. 
Neobracíme, přehneme na půl. 
 
Další tipy 
Přidáme sedmikrásku do bramborového salátu, do nádivky, sypeme květy na chleba s máslem, do pomazánek, 
do karbanátků, do bramborové kaše, do míchaných vajíček, do rizota, do těstovin – no prostě kam nás napadne. 
Květy můžeme zdobit dokonce i sladké pokrmy jako pudink (formičku vyskládáme květy, zalijeme pudinkem a 
vyklopíme), krupičná kaše, kompot, upečený koláč, můžeme je vmíchat do citrónové polevy na koláč a leckde 
jinam. 
                                                                                                                            zpracovali Honza, Pepa a Káťa 



 
 
Šťávy, hlavně ty, z čerstvého ovoce jsou chutné, svěží a navíc se pyšní 
vysokým obsahem vitamínu, minerálů, enzymů a jiných potřebných látek. 
Okamžitě vás dobíjí energií, pomůžou vám udržet tělo v harmonii a 
rovnováze, detoxikují organizmus a výborně vás osvěží. Doporučuje se 
s jejich pitím to nepřehánět. Bohatě vám postačí, když vypijete 2 dcl ovocné 
šťávy denně. Střídejte jednotlivé ovocné druhy, například z grepfruitu nebo 
z pomerančů je kyselá, oslaďte jí medem. Chuťové i zrakové buňky si 
pošmáknou, když dochutíme ovocné šťávy mátou, meduňkou, kousky 
čerstvého ovoce a vše dobře promícháte s kostkami ledu.         
 

ČČČČerstvé zeleninové šťávy 
Čerstvé šťávy ze zeleniny vynikají především vysokým obsahem vitamínů, minerálů, živých enzymů a 
dalších biologicky významných látek. 

Zeleninové šťávy mohou být vhodným doplňkem výživy u oslabených lidí, u dětí, u pacientů, po operaci, u 
sportovců. Mohou být také součástí jídelního lístku zdravých lidí. Množství záleží na důvodech užívání, ale 
zdravý člověk nepotřebuje více než 200–300 ml denně.  

Proč pít zeleninové šťávy? 

• Zeleninové šťávy podporují imunitní systém a posilují naše zdraví.  
• Pití čerstvě vylisovaných šťáv čistí a detoxikuje organismus.  
• Upravují zažívání.  
• Snižují nadváhu.  
• Jsou prevencí chorob.  
• Odstraňují únavu.  
• Pomáhají při mnoha dietních kúrách.  
• Obsahují velké množství vitamínů a minerálních látek.  
• Dodávají tělu energii a vitalitu. 

Kombinace mrkve s ostatními druhy 

• Šťáva z mrkve a špenátu – pomáhá při nachlazení, rýmě, kašli, 
chřipce. Upravuje vysoký i nízký krevní tlak. Je vhodná při 
celkovém vyčerpání, při bolestech hlavy. Zabraňuje pálení žáhy a 
dokáže eliminovat páchnoucí dech.  

• Šťáva z mrkve, špenátu a hlávkového salátu – blahodárně působí 
na pleť, zabraňuje tvorbě akné.  

• Šťáva z mrkve, celeru, petržele, špenátu – tzv. draslíková šťáva – 
působí proti chřipce, melancholii, migréně, nespavosti, pozitivně 
ovlivňuje tlak.  

• Šťáva z mrkve, červené řepy, okurky – působí proti rýmě, 
chřipce, nachlazení, pálení žáhy, nespavosti, upravuje krevní tlak.  

• Šťáva z mrkvy, celere a ředkviček – pomůže odstranit nachlazení. 
• Šťáva z mrkve a celeru – výborný prostředek proti nervozitě. 

http://www.novyvek.cz/?sekce=maminka&pg=clanek&id=550 
 
                                                                                                                         zpracovala Káťa Lauová, 2.PrŠ  



 



 
 
 



 
 
   
 
 
      
 
Nejoblíbenějším osobním autem v 
Česku je podle údajů o prodejích 
Škoda Fabia , kterou si pořídilo v loňskem 
roce 22 205 zákazníků. Druhá příčka patří 

Škodě Octavia s prodejem 11 485 vozů. 

Nejoblíbenějším dováženým vozem byl Ford Ford Ford Ford 

FusionFusionFusionFusion s 4 857 prodanými auty. Vyplývá to ze 
statistiky Svazu dovozců automobilů.  
Zatímco podíl mini vozů a aut nižší střední třídy rostl, střední třída zaznamenala 
propad. V prodeji mini vozů byl nejprodávanější Chevrolet Spark, následují Fiat 
Panda a Kia Picanto. 

Zájem o luxusní auta se téměř nezměnil. Nejlépe se prodával Mercedes třídy S. 

Prodej sportovních aut stoupl. Nejlépe šlo na odbyt Audi A5. 

                  ŠKODA OCTAVIA                                                                                                     FORD FUSION 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

                 CHEVROLET SPARK                                                                                                                                                                                                        AUDI A5                                                                                                                                                                 

 
  více na http://www.tyden.cz/rubriky/auta                                                                         zpracoval  Míra Černý, VIII.C 



 

 



NejoblíbenNejoblíbenNejoblíbenNejoblíbenější plemena psjší plemena psjší plemena psjší plemena psů 

Německý ovčák 

Mezi nejvýznamnější vlastnosti německého ovčáka, díky nimž je tak oblíbený, patří 
pevné nervy, neohroženost, věrnost, ovladatelnost, bdělost, neúplatnost, odvaha, 
bojovnost a tvrdost. Tyto vlastnosti z něho činí psa 
všestranně užitkového, ceněného zvlášť pro hlídání. 

Yorkshirský teriér  

Yorkshirský teriér je velmi oblíbené malé psí plemeno, které je vhodné  
i do bytu. Velkou výhodou tohoto plemene je jeho srst. Jokšíráček je 
jedno z mála psích plemen, které nelíná. Je velice veselým i 

společenským psem, který je oddán svému 
pánovi. 

Labradorský retrívr     

Labradorský retrívr je povahou veselý, velmi čilý a živý pes, který je velice 
horlivým milovníkem vody a je také proslulý svým vynikajícím čichem. Je 
velmi inteligentní, poslušný, přizpůsobivý, věrný, od přírody vlídný a 
přátelský, bez známek útočnosti. 

Maltézský psík  

Maltézský psík je trpasličí plemeno, pro něhož je charakteristická hustá, zářivě 
lesklá a velmi dlouhá srst, která podobně jako u yorkshirského teriéra nevypadává, 
ale pouze během života dorůstá. Je milý, přítulný, veselý a oddaný svému 
pánovi, kterého si dokáže zamilovat. Jsou to přizpůsobiví a velice společenští psi, 
zároveň však poměrně přecitlivělí. Avšak i přes svou přecitlivělost patří maltézáčci 
mezi nejoblíbenější psí plemena dnešní doby. 

Kníra č 

Živý, pozorný, inteligentní, svéhlavý a někdy paličatý, ostražitý, neunavitelný, 
věrný své rodině, nepodplatitelný… tak takové je další oblíbené psí plemeno, 
knírač. Knírač potřebuje pána, který jej důsledně a čestně vychová. 
Knírači jsou rychlí a šikovní žáci. Díky svým vrozeným obranným 
schopnostem se nejlépe hodí jako doprovodný, sportovní, pracovní a služební 
pes. 

                                                         
Bígl  

Bígl je velmi živé, přátelské, nenáročné, avšak málo temperamentní psí 
plemeno, které si své místo na předních příčkách vybojovalo nejen díky svým 
povahovým vlastnostem, ale také díky svému vzhledu. Pokud si však chcete 
bígla pořídit, nezapomínejte na to, že potřebuje hodně pohybu a také od útlého 
mládí důslednou výchovu. Pozor, toto psí plemeno má pomě rně velký sklon k 
tloustnutí, takže pokud ze svého psa nechcete mít „cvalíka“, musíte dodržovat 
vyváženou a dietní stravu. 



Argentinská doga 

Argentinská doga je plemeno psa vhodné pro ochranu a strážní službu. Je velmi 
inteligentní, veselá, přirozená, nenáročná, přátelská, štěká málo a je si dobře vědoma 
své síly. Nutné je argentinskou dogu dobře vychovat. Zásluhou za vaši snahu se z 
tohoto plemene stane domácí mazlíček, sportovec a ostražitý hlídač. 
 

                         Německý boxer          

Mezi další oblíbené psí plemena patří také 
německý boxer. Boxer je živý, přátelský, otevřený pes, stále v dobré 
náladě. Jako jediné služební plemeno bývá bez výhrad doporučován i do 
rodin s dětmi,  
jimž je nejlepším společníkem. V případě potřeby však dokáže být náležitě 
ostrý, je výborným obranářem.                     
 

Zlatý retrívr  
Zlatý retrívr je ideálním rodinným společníkem. Je to velmi inteligentní, velmi 
temperamentní, rychlý, přizpůsobivý, snášenlivý, svérázný, veselý, přátelský, 
ostražitý, bystrý, vytrvalý, učenlivý, ale také tvrdohlavý a samostatný pes 
sportovně i společensky založený. V rodině je zlatý 
retrívr velmi p řítulný a miluje děti. 
 

Jezevčík 
Jezevčíci jsou známí schopností získat si srdce 
lidí. Jsou ideálním psím plemenem do rodiny s 

dětmi. Povaha jezevčíka je velmi přátelská, bez známek agrese. Jezevčík 
vychází dobře s ostatními psy, domácími zvířaty a dětmi. Věnujete-li mu 
hodně pozornosti, váží si toho, někteří jedinci proto špatně snášejí samotu. 

Co potřebuji,  když chci pejska? 

Zákazový sprej chrání dům a jeho 
vybavení před kousáním a škrábáním 

DENTAfun MINI uzlíky pro 
štěňata 

pro správný vývoj chrupu 

Pelíšek  

 
                             Náhubek 
 

/www.domacimazlicci.cz 
 
http://www.chovatelka.cz/psi-a-kocky-clanek/deset-nejoblibenejsich-psich-plemen-137/ 
                                                                                                                              
                                                                                                                            zpracoval Honza Bugoš, IX.A 



 

 

Kostky jsou vrženy 

Kárové vzory se objevují úplně všude, od jarních baloňáků až po business 
kostýmky. Styl je v podstatě jeden - kostky od hlavy k patě. Nebojte se 
experimentovat.Bez ostychu si oblečte šedé kostkované kalhoty a k nim 
přidejte košili se vzorem. Nosit se budou všechny odstíny modré. 
Absolutním hitem se však stane kobaltová modř. Svítivé geometrické tvary 
mají i baleríny nebo punčocháče. Kostka je zkrátka všude, kam se podíváte. 
Dokonce i na doplňcích, jako jsou pásky, čelenky, kšiltovky nebo šátky. 

Prohrabte sk říně! 

Nechce se vám zbytečně utrácet za další outfit, který stejně zase vyleze z módy? Tak otevřete skříň a podívejte 
se pořádně! Určitě najdete alespoň kostkovanou šálu nebo vestu. Kostka se nosila, nosí a nosit ještě bude, tak na 

to pamatujte a určitě ji po sezoně 
nevyhazujte. Bude se stoprocentně hodit!        

Plátěnky ve stylu hvězdPlátěnky ve stylu hvězdPlátěnky ve stylu hvězdPlátěnky ve stylu hvězd  
Na jaře 2009 zažívají jednoduché plátěné 
tenisky své znovuzrození. Oblíbené budou 
tradiční varianty s úzkým profilem 
ozdobené děrováním. Hitem sezóny se však 
stanou propracovanější vyšší plátěnky, 
které oslní ohňostrojem barev, pestrými 
ozdobami a výraznými švy. Svým 
kotníčkovým střihem připomínají některé 

modely sportovní obuv na aerobik.  

Žhavá novinka na českém trhu – 
pouzdro na mobil Crocs 

Crocs přichází na náš trh s dalším cool modelem: 
originálním pouzdrem na mobil! Praktické, lehoučké, 
nepřehlédnutelné, v atraktivních barvách a ve tvaru boty 
Crocs. 

Vyjděte s kůží na trh  
 
Ať je to sako, kabelka, kozačky, boty, peněženka či 
jednoduchá šňůrka na krk, vše kožené je v současné době velice žádané. Módní průmysl přináší nový 

trend a tím je kůže. Barva přitom nehraje žádnou roli. Může to být bílá, 
hnědá či černá, ale stejně tak i modrá, zelená nebo třeba růžová. Důležité 
je, aby zakoupené zboží mělo jednu hlavní vlastnost – typickou vůni kůže. 
 
více o módních trendech na www.topzena.cz 
  
Superhry.cz - Módní trendy - online hry zdarma  
… oblékáte a sledujete nejnovější novinky ve světě módy, tak vás jistě 
velmi potěší online hra Módní trendy. 
 



 



 

 
 
 

Paní zástupkyně Brunnerová nám dala zajímavý seznam křestních jmen. Je to statistika všech 
křestních jmen žáků na naší škole. Takže kolikrát jsou jména zastoupena je přehledně vypsáno 
níže.  
13x -Lukáš, 11x -Jan, Nikola, Petr, 9x -Patrik, Tomáš, 8x -David, Pavel, 7x -Josef, Michal, 6x -Lucie, Milan, 
5x -Daniel, Jaroslav, Jiří, Karel, Kristýna, Lenka, Martin, Miroslav, Petra, 4x -Adéla, Marek, Martina, Michaela, 
Zdeněk, 3x -Alena, Dominik, Iveta, Marie, Radek, Roman, Simona, Stanislav, 2x -Adam, Aleš, Andrea, 
Daniela, Denisa, Eduard, Filip, František, Helena, Irena, Karolína, Kateřina, Monika, Pavlína, Romana, Tibor, 
Václav, Vanesa,Veronika, Vladimír, Zuzana a 1x -Adriana, Alexandr, Aneta, Anita, Anna, Antonín, Danuše, 
Dominika, Drahomíra, Eliška, Emil, Emílie, Erik, Gabriela, Hana, Ingrid, Ivan, Jakub, Jana  Jarmila, Jindřich, 
Julius, Kevin, Krištof, Ladislav, Libuše, Luboš, Ludmila, Marian  Markéta, Matěj, Milena, Natálie, Nicola, 
Ondřej, Otakar, Radka, Robert, Rudolf  Sabina, Sandra, Sára, Silvie, Slavomír, Sophie, Světlana, Šarka, Šarlota, 
Štefan, Tereza, Valerie, Věra, Viktoria, Viola, Vítězslav, Vojtěch, Zdeňka.      

 
 
 

Křestní jméno máme celý život stejné. Rodiče nám ho vyberou ještě před naším 
narozením, takže se nás nikdo nezeptá, jestli se nám líbí. Jsou jména zastaralá i módní, ale věřte, že každé, když 
se řekne s láskou, je krásné. Takže jsme se zeptali a vy jste odpověděli takto.: 
 
1. Máš jméno po jednom z rodičů?                          ano – 28x       ne – 55x  
2. Dědí se jména po předcích ve vaší rodině?         ano – 24x       ne – 59x 
3. Pokud ano, budeš pokračovat v tradici?             ano – 22x       ne – 61x 
4. Líbí se ti tvoje jméno?                                           ano – 44x       ne – 39x 
5. Zkus si tipnout, jaké jméno se objevuje na naší škole nejvíckrát. 
Nejčastější tipy:Michal – 16x, Pepa – 11x,Lukáš, Honza, Lenka – 8x, Patrik – 6x,  Tomáš – 4x     

 
 
 
 

http://vestirna.com.vestirna.profiwh.com/www2/_jmena/jmena.php?pismeno=N&jmeno=Niko 

 
                        Lukáš 
 
 
 
 
 

Nikol 
 
 
 
 
 
 
  

Druh jména: mužské  

Domácké podoby: Lukášek, Luk, Lukša, Lukeš, Lukšík  

Původ: latinský  

Význam: pocházející z Lukánie (v Itálii)  

Používá se: patří k nejoblíbenějším  

Jmeniny: 18. října 

Druh jména: ženské 

Domácké podoby: Nikolka, Nikuška, Nička, Niki 

Původ: řecký 

Význam: vítězka nad lidem; vítězství lidu (francouzské jméno) 

Používá se: běžně užíváno 

Jiné podoby jména: Nikola 

Jmeniny: 20. listopadu 



 
 

        Jan 
 
 

 
 
 
 

                     Patrik 
 
 

 
 
 
   

 
   David  
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 Tomáš 
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zpracoval Pepa a Káťa 

      Druh jména: mužské  

Domácké podoby: Jenda, Jeník, Jéňa, Janeček, Janek, Honza, Honzík  

Původ: německý  

Význam: Bohem daný, milostivý dar boží  

Používá se: patří k nejoblíbenějším  

Jmeniny: 24. června 

Druh jména: mužské  

Domácké podoby: Páťa, Pat, Patricek  

Původ: latinský  

Význam: patricijský, urozený (irské jméno)  

Používá se: velmi oblíbené  

Jmeniny: 19. února 

Druh jména: mužské  

Domácké podoby: Davídek, Dóda, Davy  

Původ: hebrejský (biblické jméno)  

Význam: miláček, náčelník  

Používá se: patří k nejoblíbenějším  

Jmeniny: 30. prosince 

Druh jména: mužské  

Domácké podoby: Péťa, Peťka, Petřík, Petříček, Petrouš  

Původ: řecký  

Význam: skála, skálopevný  

Používá se: patří k nejoblíbenějším  

Jmeniny: 29. června ( Petr a Pavel ) ; 22. února 

Druh jména: mužské  

Domácké podoby: Tom, Tomík, Tomášek, Tomouš, Toman  

Původ: aramejský (biblické jméno)  

Význam: dvojče, blíženec  

Používá se: patří k nejoblíbenějším  

Jmeniny: 7. března 

Druh jména: ženské 

Domácké podoby: Lucka, Lucinka, Lucina, Luci, Lucík 

Původ: latinský 

Mužská podoba: Lucián 

Význam: světlá, zářící 

Používá se: patří k nejoblíbenějším 

Jiné podoby jména: Luciána 

Jmeniny: 13. prosince 



 
 
 

Oslavili jsme Světový den vody                 
 
Dne 27.března jsme oslavili Světový den vody. Žáci celé školy 
vytvořili zajímavé prezentace na téma Voda a my a ty potom 
předvedli svým spolužákům z jiných tříd. K prezentaci projektů 
byla využita i interaktivní tabule, výtvarné i hudební pojetí. Velkou 
pochvalu si zaslouží všichni žáci ze zúčastněných tříd i učitelé za 
náročnou a velmi pěknou práci. Práce budou vystaveny u šaten ve 
vestibulu školy. 
 
 

                                                                                      
Ekohlídka se proměnila ve svačinovou hlídku 

 
HÁDEJTE, KTERÁ T ŘÍDA M ĚLA NEJZDRAV ĚJŠÍ SVAČINU??? 

Ve čtvrtek 26. 2. byla do tříd vyslána svačinová hlídka, která měla za úkol zkontrolovat svačiny žáků. Celkem 
zkontrolovala 155 žáků. 76 žáků měla zdravou svačinu, 61 žáků nevhodnou svačinu (sladké pečivo, brambůrky, 
párky, oplatky, coca colu). Velmi špatné je, že 18 žáků přišlo do školy bez svačiny. Nejzdravější svačiny měly 
třídy 1.A, 2.A  a  8.C. Nezdravé svačiny měly třídy 6.B a 9.A. 
 

ÚÚÚÚčast načast načast načast na krajské ekologické konferenci krajské ekologické konferenci krajské ekologické konferenci krajské ekologické konferenci    
Žáci z 9.A, 9.C a 7.B se 29. 4. zúčastní Krajské ekologické konference, která se uskuteční 
na 1. ZŠ v Mostě. Budou prezentovat svojí práci, kterou vypracovali na téma Zdravá 
výživa, Třídění odpadů a Voda a my. Držte jim palce, ať se jim to  podaří. 

 
 
 
 
 

Dne 22. dubna slaví naše planeta Země svůj svátek. Svátek naší planety 
oslavíme dne 23.4. A co budeme dělat? Každá třída bude mít za úkol sestavit 
z víček od PET láhví kytičku na rozměr o velikosti 70 x 80 cm. Sbírejte víčka, 
ať svou kytičku sestavíte. Potřebujete asi 700 víček. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              napsala p.uč.Hofferová 

plán na květen  
téma: Přírodní společenstva 

• Školní týdenní projekt: Louka, les, zahrada 
– žáci vyberou jedno společenstvo a připraví 
si prezentaci 

• Informace – školní knihovna, městská 
knihovna, internet 

• Rostliny a živočichové ve společenstvu a 
vztahy mezi nimi 

• Roční projekt : Hřbitov odpadků 
• Spolupráce se ZŠ speciální Litvínov: 

soutěž pro žáky 
• Práce na pozemku, údržba kompostu 

 

plán na červen 
téma: Poznáváme náš kraj 

• Tradice školy : 1.6. Mezinárodní den dětí 
• Výlety                                                                 
• Exkurze 
• Vycházky do okolí 
• Roční projekt:  Hřbitov odpadků – 

ukončení pozorování – napsání zprávy 
• Tradice školy : Školní akademie 
• práce na pozemku – sklizeň úrody ve 

skleníku a na záhonech 
 



Školní uniformy se na českých školách nevidí moc často. 

V poslední době se u nás na téma jednotného oblečení ve 
školách často diskutuje. A z tohoto důvodu se Národní 
parlament dětí a mládeže rozhodl zjistit, je-li vůbec o 
zavedení uniforem na českých školách zájem. Zjištěno bylo, 
že kdyby se rozhodlo zavést uniformy plošně v České 
republice, děti by se asi nebránily. Z dospělých Ti, co jsou 
pro, argumentují, že by se tak zakryly rozdíly mezi chudšími 
a bohatšími domácnostmi. Školní uniformy nosí 
například děti z gymnázia Jana Amose Komenského v Dubí. 
Podle ředitelky školy si je děti zvolily v referendu. 
"Uniformy si oblékají jen při zvláštních příležitostech, když 

reprezentují školu 
a podobně.Je to 
dobrá vizitka," 
míní ředitelka. 
Neplánuje však, 
že by děti 
uniformy nosily 
denně. 

Šikanu to neřeší. V minulosti se v souvislosti se zavedením 
uniforem vyskytly názory, že by se tím snížila šikana na školách. 
Odborník na tuto problematiku Michal Kolář s tím však nesouhlasí. 
"Nejspíš by to nebylo na škodu, ale nemělo by to moc pozitivní 
účinek. Spíše neutrální," tvrdí Kolář. S ním souhlasí i psycholog 
Jeroným Klimeš. "Doba uniforem je už za námi. Určitě by s tím 
nesouhlasili rodiče, kteří by se ohradili tím, že na uniformy nemají 
peníze, a to je logické," uzavírá Klimeš. 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/
skolstvi/skolni-uniformy 

 

 

 

 

 

 

Po přečtení zajímavého článku o školních uniformách nás napadlo, 
že se vás zeptáme, jestli byste chtěli chodit do školy ve stejnokroji. 
Položili jsme vám tři otázky. 

1. Chtěli byste nosit ve škole školní uniformy? 

2. Jakou barvu by měla školní uniforma mít? 

3. Jak by měla vypadat?  



Odpovědělo nám 83 žáků. Překvapivě byste souhlasili 
s uniformami na škole, pro je 46 žáků. A jak by měla 
vypadat? Prý by měla mít, citujeme, „inteligentní a 
hezkou barvu“. Téměř polovina by zvolila barvu 
modrou (36x), také by se vám líbila černá (22x) 
v kombinaci s červenou a bílou. U děvčat vede 
rozhodně růžová (19x). Také jsou ve vašich odpovědích 
zastoupeny kombinace černočervená, žlutočerná, 
fialovočerná i černomodrá. Sukně, košile, saka a 
kalhoty (65x), doplněné barevně ladící kravatou, jsou 
vaší nejčastější představou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úžasné módní návrhy 
doplnili žáci VI.A, VI.B a 
VII.A i obrázky. V časopise 
jsou bohužel v odstínech 
šedi, ale na www.specmo.cz 
je uvidíte v celé své kráse.  
Děkujeme všem za sdělené 
názory a hezké modely. 
Určitě by nám to slušelo ☺  
 

 
 



 


