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• Dění na škole 
• Vše kolem vysvědčení  
• Zabijáci 
• Anketa  
• Ekologická výchova 
• Omalovánky 
• Přesmyčky 
• Technické vychytávky 
• Zdravá výživa  
• Kvíz - vztahy 
• Zvládneš to 
• Extrémy zimy 
• Amazonka v rytmu samby 
• Sny a snění 



 

 

                                        ZÁPIS DO 1.TZÁPIS DO 1.TZÁPIS DO 1.TZÁPIS DO 1.TřÍDYÍDYÍDYÍDY    
27. a 28.ledna proběhl zápis do první třídy. Děti předvedly, co už 
umí. Malovaly obrázky, poznávaly tvary a barvy, říkaly básničky a 
zpívaly písničky. Už se všechny moc těší v září do školy.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

PET LÁHVE- PETKY 
Ve škole třídíme odpady, takže každá prázdná petláhev skončí 
ve třídě ve sběrném kontejneru. P.uč. Fesslová je ale 
v hodinách tělesné výchovy umí využít k netradičnímu 
posilovacímu a protahovacímu cvičení. Nakoukli jsme do 
tělocvičny právě, když žáci z 2.PrŠ s petlahvemi cvičili. Láhve 
jsou naplněny vodou, takže váží 1,5kg, což nahradí svou zátěží 
činky a přitom je cvičení s nimi bezpečnější. Járovi upadla a 
skoro celá se vylila, což byla jediná „kalamita“. Určitě lepší, než skončit, po pádu činky na palec, na chirurgii 

☺ 
 
 
 
Na naší školní zahradě jsou veverky. Každý den je mohou žáci 
vidět z oken třídy pobíhat po trávě i skákat po stromech. 
Dozvěděli jsme se, že žáci VI.B společně se svojí třídní 
učitelkou Kubíkovou, chodí každý den sypat ptáčkům do 
krmítek slunečnicová semínka a veverkám dávají pod stromy 
ořechy. Krmítka vyrobili chlapci v dílnách a rozvěsili je po 
zahradě. Semínka kupují z peněz, které dostali za sběr víček. 
Přidejte se i vy ostatní. Vždyť vidět ve městě veverku nebo 
pozorovat druhy ptáčků u krmítka není až tak obvyklé. Když 
se jim u nás bude líbit, bude jich tu víc ☺ 
 

 
Tato soutěž zkouší každým rokem naše vědomosti, slovní zásobu i postřeh. Zeptali jsme 
se p.uč.Kubíkové, která má s námi soutěžícími už pár let své zkušenosti. 

 
1. Odkdy „kufrujete“?  Soutěžní hry „kufr“ jsou starší než 
čertice. Určitě je hrajeme už 6.rokem. 
2. Jsou žáci stále chytřejší? Žáci chytřejší nejsou, ale 
mám radost, že i v dnešní době počítačových her mají o soutěž 
zájem. 
3. Je nějaký rekord?  Rekordy bohužel nesleduji. 
4. Co skrývá kufr? Můj kufr skrývá hry pro výcvik 
postřehu, paměti, slovní zásoby a hlavně jsou to hry pro 
spolupráci žáků. 
5. Která soutěž je nejobtížnější a proč? Je to hra na 
slova, kdy žáci tvoří hádanku na daná slova. 
6. Vědí nejvíc žáci 9.tříd? Letos mě velmi mile překvapili 
žáci 7.tříd. 
7. Jsou šikovnější chlapci nebo děvčata? Šikovné jsou 
dívky i chlapci.  



 
Keramickou dílnu pro své žáky zařídila naše škola 
před třinácti lety. V rámci pracovních činností v ní 
mohou „keramičit“ všichni žáci. O přísun nikterak 
levné hlíny, glazur a pomůcek se stará keramický 
kroužek. Jak? Své výrobky prodává ve svém 
zeleném krámku při jarní a vánoční výstavce. 
V keramické dílně se čas od času scházejí a dobře 
baví také některé paní učitelky. I jejich výrobky 
přispívají k rozšíření sortimentu obchůdku. 
                                     napsala p.uč. Lenka Hurtová                                                                                                                      
žáci V.A u pece se svými stromečky 
 
Chodím do kroužku už druhým rokem. Vyrábíme z hlíny kočky, talíře, svícny, kytice a věnečky. 
Mamince jsem dala pod stromeček věneček a tatínkovi jsem dala zvoneček.   Moc mi ještě nejde 
válet placka z hlíny a vykrajovat kytky.                                            napsala  Nikola   Chlustínová, V.A 
 
Chodím do kroužku keramiky každou středu   od  13.15 hodin. Svoje výrobky vystavujeme na 
vánoční i velikonoční výstavce. Mamince a tatínkovi jsem vyrobila domeček s vrátky a taky 
okýnko s  květinami. Měli z toho velikou radost. Nejvíc se mi povedla kytka.  
                                                                                                                        napsala   Veronika Zahrádková, V.A 
 
V září 2008 byla na naší škole založena Ekohlídka. 
Vznikly tři dvoučlenné skupiny žáků z devátých 
tříd, kteří mají za úkol kontrolovat správné třídění 
odpadů ve třídách, informovat žáky a učitele o probíhajících ekologických aktivitách ve škole a být vždy 
pomocníky koordinátorovi ekologické výchovy p. uč. Hofferové. Hlídka pracuje se zaujetím a paní učitelce 
dobře pomáhá. 
 
            
 
 
 
 
 
 

Dívky ze šestých tříd mají pracovní činnosti. Učí se právě háčkovat. 
P.uč. Remutová  má originální nápady a umí děvčata pro ruční práce 
doslova nadchnout. Krátký sloupek…dlouhý sloupek… nahodit… 
obháčkovat … řetízek… přišít knoflík…provléknout šňůrku a pouzdro 
na mobil je hotové. 
Škoda, že není 
fotka v barvě, 
protože růžová, 
červená a modrá 
pouzdra jsou 
opravdu vkusným 
módním doplňkem 
nebo hezkým 
dárkem.  

 
Chcete-li vědět jak na to, stavte se v VI.A, určitě vám 
p.učitelka Remutová ráda poradí. 



 

 
 
Anketní otázky 
1)  Myslíte si, že všechny předměty vyučované na naší škole potřebujete? 
2)  Které předměty byste z vyučování vyřadili? 
3)  Co byste se ve škole raději u čili a jak by se takový předmět nazýval? 
4)  Líbí se vám známkování 1,2,3,4,5 nebo byste chtěli jiné hodnocení (více  číslic, písmena A,B,C,D,E…)?         
5)  Myslíte si, že by žáci měli za dobré vysvědčení dostávat výplatu jako dospělí za dobrou práci? 
6)  Kdyby se za dobré vysvědčení dávala výplata, zlepšili byste se? 
7)  Měla by se za špatné vysvědčení platit pokuta? 
 
Odpovědělo nám 65 žáků z 10 tříd 5.-9.ročníků ZSP a PrŠ. Některé odpovědi nás pobavily, ale i překvapily. 
1. Většina se shodla, že vše, co se učí, potřebuje. Jen 15 odpovědělo bez vysvětlení, že NE. 
2. Přitom byste chtěli vyřadit spoustu předmětů. Seřadili jsme je od nejméně oblíbených: 
Fyzika- 14x, Hudební v.- 11x, Zeměpis- 10x, Dějepis- 9x, Pracovní činnosti- 8x, Sport a Zdraví-7x, Německý 
jazyk- 7x, Český jazyk- 4x, 3x- Chemie a Přírodopis. Jeden dotázaný by vyřadil VŠECHNY a jeden NIC. 
3. A co byste se rádi učili? 8x odpověď NEVÍM, 13x vás zajímá SEXUÁLNÍ VÝCHOVA, 11x RODINKA, 6x 
ANGLICKÝ JAZYK, 2x se objevily v odpovědi BOX, FOTBAL, TANEC, AEROBIC, POVÍDÁNÍ 
S KLUKAMA, ILUSTRACE, POHÁDKY a SKLENÍK. 
4. Se známkováním tak, jak je, je spokojeno 32 dotázaných, hodnocení písmeny by uvítalo 14, více číslic a to 1-
10 by chtělo 5 žáků, 2x se objevilo hodnocení známkou 1-3, 1x hodnocení slovně, obrázkem a jiné. 
5. Zajímavé to bylo s výplatou za dobré vysvědčení. Většina by byla ráda na konci školního roku ohodnocena 
penězi, celkem 42x – ANO. 23x jste odpovídali NE.  
6. 46x byste se zlepšili za finanční ohodnocení vašeho snažení, 16x NE, byli byste na tom stejně. 
7. Je zajímavé, že když se vám daří, chcete být patřičně oceněni, ale když vám to nejde nebo se prostě málo 
učíte, tak by se to mělo jen tak přejít. S pokutami nesouhlasí 44 žáků a souhlasí 16. 
 
Jeden žák z 9.třídy dokonce podrobně vypsal jak odměny, tak pokuty za známky. 
Odměny: jednička- 1500Kč, dvojka- 1300Kč, trojka- 900Kč, čtyřka- 300Kč a za pětku- 100Kč. 
Pokuty by dával a od trojky- 50Kč, za čtyřku- 100Kč, za pětku- 150Kč. 
 

VÝPIS VYSVĚDČENÍ 
V lednu jsme poprvé dostali výpis. Nesli jsme si to domů jako svátost a navíc ho můžeme překládat a nosit 
třeba v kapse po všech příbuzných. Nemusíme se bát, že se zničí a dostaneme od paní učitelky vynadáno. 
Tenhle výpis se totiž do školy zpátky nevrací. 
 
Zeptali jsme se p.zástupkyně Brunnerové, jak jsme dopadli v celkové statistice. Byly i letos trojky z chování? 
Zasloužili jsme si pochvalu a vyznamenání za svou píli? Letos po dlouhé době nebyla ani jedna trojka 
z chování. Zde je přehled „odměněných“: Je to statistika za všechny tři  školy najednou. 
 
 
 

Prospěli s vyznamenáním     72 
Pochvala třídního učitele      59 
Napomenutí třídního učitele  4 
Důtka třídního učitele           36 
Důtka ředitele školy              6 
Dvojka z chování                  6 
Trojka z chování                   0 
Neprospělo                            5 

 
 
 



 

 
 

Podivná zvířata  
Ta podivná zvířata jsou docela obyčejná, jejich jména jsou takzvané 
přesmyčky. To znamená, že písmena v jejich jménech jsou zpřeházená.  
Uhádnete, o která zvířata jde? 
 
 
 

 
Slyšte, slyšte, je to tak:  
v řece plave velký prak, 
 
po obloze k o lo s krouží, 
v á r k a  pije vodu z louží, 
    

azok mlsá ovoce, 
ravyd plave v potoce, 
 
za komínem kakočkakočkakočkakoč    trůní, 
páč se brodí mělkou tůní, 
 
a v té tůni poruchaporuchaporuchaporucha  
skřehotá nám do ucha. 
 
 
Na mýtině kališ  loví.    
žekej dupe v hustém 
křoví, 

 
 
 

                                                                    
 

 
 
 
 

 
            Pepa Janků, VII.D                                    

celipes se hašteří, 
peslýš bývá bez peří, 
 
melčák letí na zahrádku, 
rýpoten  spí pěkně chládku, 
    

šepkačšepkačšepkačšepkač se dal do křiku, 
delta tvrdí muziku, 
 
v bahnisku se serap válí, 

děkan troubí někde v dáli, 
 
sep si hlídá svoji kost- 
Už těch zvířat máme dost? 
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Planetu zemi spolu s námi obývá víc než milion živočišných druhů. Většina z nich je pro nás 
neškodná. Bohužel mnohé mohou nebezpečně ohrozit zdraví, ale často i život lidí. 

 
 

 
 
Právě tenhle nenápadný krvežíznivý prevít je pro člověka nejnebezpečnějším 
živočichem vůbec. Přesně řečeno zabije za rok více lidí než kterýkoliv jiný tvor. 
Žijete-li v Africe, je pro vás komáři 
bzukot asi opravdu hrůzostrašným 
zvukem. Samozřejmě sám komár nikoho 
nerozkouše a nespolkne, ale přenáší 

malárii, která ročně zasahuje více než milión lidí a to především děti 
do pěti let. Ale abychom komárům nekřivdili . . . . . ano, rádi si 
pochutnají na teplé krvi a podle potu vás vystopují kdekoliv, ale ani 
oni nejsou proti malárii imunní. 
 

 
 
 
 
Naším druhým vrahem je zvíře zavalité, které se tváří líně a neškodně. 
V přírodě je to hasič, který když vidí někde oheň, přiběhne a zadupe 
ho…..jenže se stejnou vervou by zadupal v klidu i vás. A buďte  si 
jistí, že pod jeho ochranou třítunovou váhou byste byli vmáčknutí do 
země ve vteřině….Tento obojživelník a vegetarián zabije v Africe více  
lidí než jakákoli divoká šelma. Rozzuří se kdykoli, když se někdo 
postaví mezi něj a vodu, ve které se cítí nejbezpečnější. Dokáže běžet 

rychlostí až čtyřicet kilometrů za hodinu, proto je nejlepší vyšplhat před ním na nejvyšší strom v okolí. Hroší 
populace se zmenšila natolik, že se je OSN chystá zařadit na seznam ohrožených druhů.. 

 
 
Každý rok zabije ŽRALOK jen cca 5 až 15 lidí.Lidé  ho pro zábavu nebo pro jeho 
ploutev (ze které se vaří polévka)zabíjí tisícinásobně více! 
 
 

 
                                                                                                                                              Fanda Juščák, VIII.A 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Škola je zapojená v projektu Recyklohraní 
 

Hlavním cílem projektu je sběr vybitých baterií a rozbitých 
malých elektrospotřebičů a plnění úkolů, které se týkají třídění 
odpadů. Od září se žáci z druhého stupně zapojují do projektu 
Recyklohraní a plní úkoly. Za správné splnění úkolu získává 
naše školy body, které můžeme proměnit za pěkné ceny. 
Podívejte se na www.recyklohrani.cz  do katalogu odměn. 
Sběrem baterií a elektrozařízení získáváme také body.  

Baterie – 1 kg = 4 body, elektrozařízení – 1 kg = 3 body. 
 
V lednu jsme naplnili box na baterie – celkem 22 
kg =110 bodů a sběrný box na elektrozařízení – 
celkem 29 kg =174 bodů. Zatím jsme celkem 
získali 857 bodů.  

POZOR!!! Projekt ještě nekončí. Zapojte vaše známé a přineste do školy vybité 
baterie a elektrozařízení. 
 
Plán ekologické výchovy na naší škole: 
 
BŘEZEN 

Téma: Voda, voda, voda                         
• 22.3. Světový den vody 
• Školní projekt:  Vody a my- prezentace kolektivní práce na 

vybrané téma /Koloběh vody,Voda na planetě Zemi, Voda 
v domácnosti, Voda v písni, Voda a živočichové, 

            Skupenství vody,…./ 
• Krabice vody-koloběh vody, život ve vodě, potravní řetězce, 

            od vajíčka k dospělosti  
• Vodní kufřík- pokusy 
• Návštěva čističky v Chánově – podle zájmu učitelů 
• Práce ve skleníku  
• Připravujete výrobky na velikonoční výstavku  
• Roční projekt:  Hřbitov odpadků  
 

 DUBEN 
Téma: Naše planeta Země  

• Tradice školy:Velikonoční výstava  
• 22.4. Den ZEMĚ 
• Školní projekt:  Čisté město a jeho okolí –úklid okolí školy a školní 

zahrady  
• Školní týdenní projekt: O Čtyřech královstvích – voda, země, vzduch, 

slunce /1.stupeň/ 
• Tradice školy: Rej čarodějnic  
• práce ve skleníku a na pozemku  
• Roční projekt:  Hřbitov odpadků 

   
                                                                                     Zpracoval Jan Bugoš, IX.A 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Ve fotbalovém světě snad konečně utichnou hádky o to, zda míč překročil 
celým objemem brankovou čáru a gól tedy platí. Míč Teampeist je jako první 
model v historii vybaven elektronickými senzory, které se připojí k obdobným 

senzorům v brankových tyčích a vydají jednoznačné rozhodnutí. 
         Digitální kniha už není scifi 

Takzvaný elektronický papír se pomalu, ale jistě přesouvá z vědeckofantastické 

literatury do reality. Technologii založenou na přeskupování černého a bílého 

barviva v mikrokapslích o průměru blízkému lidskému vlasu používá také první 

čtečka. Na vnitřní paměť přídavnou SD kartu si můžete nahrát až tisíce knih, ale 

spíš si je předvyberte v počítači a přes USB kabel nahrajte. Má 54 MB vnitřní    

paměť. Navzdory anglickému menu pochopíte ovládání během pár minut..  

 

Již několik let se hovoří o tom, že papírová  média 
definitivně skončí a nahradí je tenoučké ohebné displeje, 
které budeme moci nosit složené v kapse. A pomalu to 
začíná vypadat, že by se tahle představa mohla naplnit.      

Nejnovější prototyp z dílny Philips je tenký jen 0,3mm, dokáže zobrazit 4096 barev.  
 
 
 
 
- který vypadá jako kreditní karta  s bezdrátovým sluchátkem 
- který mění tvar- po telefonování jej můžeme vytvarovat tak, 

že místo v kapse se může nosit na zápěstí jako náramek 
- který je jako živá plastelína- zobrazení na displeji se mění 

podle aktuálního nastavení,třeba tlačítka jsou zobrazená na 
dotykovém displeji trojrozměrně, jako by byla skutečná. 

- který má průsvitný povrch- elektroniku ukrytou uvnitř 
přístroje  lidské oko nevidí, telefon se tedy jeví jako zcela 
průhledný. 

- který vás ochrání- speciální senzory v telefonu odhalí 
nečistoty v ovzduší a upozorní vás například na to, abyste si umyli jablko,které se právě chystáte sníst. 
Senzory čerpají energii z panelu, který čerpá energii ze sluníčka. 

- který umožní poslouchat hudbu i bez sluchátka- zvuk se přenáší přímo do ušních  kůstek. Skladby se 
budou ukládat na vzdálené severu, s nimž se spojíte pomocí superrychlého mobilního připojení. 

 
Výrobci Nokia Morph nechtěli poukázat pouze na možný vzhled budoucích telefonů a na 
netradiční technologie, ale především se snažili zdůraznit, že v budoucnosti se nebude 
muset uživatel spokojit pouze s jedním tvarem přístroje. Díky několika miniaturním 
součástkám, bude možno pozměnit jeho tvar. Například ohnout a nasadit na zápěstí. 
Jeho konstrukce je průhledná a přístroj se údajně bude dokonce sám čistit. Solární 
články zase přístroji zajistí dostatek energie. Více na www.mobilnaut.cz 
                                                                                                         Káťa Lauová, 2.PrŠ 



Školní vysvědčení je úřední listina, s níž se během svého života setkáváme nejčastěji.  
Kdy žáci začali dostávat svá první vysvědčení a jaká byla jejich podoba? Z čeho byli 
klasifikováni a jak dalece se klasifikační stupně lišili od té dnešní? 
Historie vysvědčení je poměrně mladá, trvá pouhých 233 let; začíná se psát společně s vydáním 
Všeobecného školního řádu císařovnou Marií Terezií  6.prosince 1774 o zavedení povinné 
školní docházky. Nejprve bylo formou volného posudku, osvědčení o studiu. 
Původně se vysvědčení nevydávalo v pololetí a na konci školního roku, ale až tehdy, když  žáci 

po absolvování školní docházky 
opouštěli školu. Na vysvědčení z roku 
1805 se uvádělo: návštěva školy - 
velmi pilná, pilná, řídká ( zameškané 
hodiny), mravy – velmi dobré, dobré, 
prostřední, školnímu řádu 
nepřiměřené ( chování) a prospěch 
v jednotlivých předmětech – velmi 
dobrý, dobrý, prostřední, slabý. Kdo 
měl víc jak ze tří předmětů hodnocení 
prostřední, opakoval ročník. 
Koncem 19. a počátkem 20. století si 
žáci spolu s propouštěcím 
vysvědčením ( o vědomostech 
z náboženství, čtení, psaní a počítání) 
odnášeli domů i ‚,rady na cestu do 
života‘‘- souhrn morálních pravidel, 
kterými by se měli ve svých životech 
řídit. 
Ve druhé polovině 19. století dochází 
ke změnám v klasifikaci : samostatně 
je klasifikována píle žáků a ruší se 
čtvrtý stupeň v klasifikaci mravů 
(choval se velmi mravně, mravně, 
nedosti mravně, nehodně) 
Dalším typem vysvědčení bylo 
vysvědčení na ,,odchodnou‘‘ ze 
školy; to obdrželi ti žáci, kteří sice již 
dosáhli věku, kdy měli opustit školu , 
tedy  14 let, ale nenabili ještě 
potřebné školní vědomosti. Toto 
vysvědčení pak neobsahovalo žádnou 
klasifikaci. 
 

 

Vysvědčení za chození do školy od 9. září 1885 do 31. ČERVENCE 1893 !!! 



 
Posledním typem vysvědčení bylo vysvědčení frekventační- vydávalo se žákům  obecních 
škol,  pokud přestupovali na střední školu. Uváděly se v něm  jen známky z náboženství,  
vyučovacího jazyka a z počtů. 
Definitivním školním vyučovacím řádem z 29.9.1905 byly předepsané jednotné  známky jak 
pro školní zprávy, tak pro vysvědčení. Hodnocení mravů, pilnosti a vnější úpravy písemných 
prací bylo následující:mravy: 1 chvalitebné, 2.uspokojive, 3.zákonné, 4.méně zákonné, 
5.nezákonné, pilnost: 1.vytrvala, 2.náležitá, 3.dostatečná, 4.nestálá, 5.nepatrná, vnější úprava 
písemných prací: 1.velmi uspokojivé, 2.úhledná, 3.méně úhledná, 4.neúhledná, 5.nedbalá. 
Nový školní a vyučovací řad vydaný v roce 1937 sjednotil rozdílnou klasifikaci prospěchu na 
obecních a měšťanských školách a pro klasifikace chování pak stanovil stupnici pouze tří 
známek: 1.chvalitebné, 2.uspokojivé, 3.neuspokojivé. 
V době protektorátu Čechy a Morava, byla zavedena  šestistupňová klasifikace prospěchu: 
1. velmi dobrý, 2. dobrý, 3. uspokojivý, 4. dostatečný,  5. sotva dostatečný,  6. nedostatečný. 
Chování se posuzovalo podle čtyřstupňové stupnice: 1. chvalitebné, 2. uspokojivé, 3. méně  
vyhovující, 4. nevyhovující. 
Školský zákon z roku 2004 určil vyjádření prospěchu na vysvědčení klasifikačním stupněm  
( známkou) nebo slovně, tak jak platí v současnosti. 
 

„UČÍME SE PRO ŽIVOT, NE PRO ŠKOLU!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvědčení za školní rok 1954/55 

více na www.pmjak.cz 
                                                                                                                                  zpracoval Míra Černý, VIII.C 



 

 

 

 

Složte z písmen v bonbónech jméno dívky a dopište na 

linku. Do prázdných rámečků vepište tajenku. 

Nejdřív vylušti křížovku.                           

                        

 

                       Ve škole je 

                  Po pátku bývá 

                              Bára jí 

                            Je zima,  

                                   Lítá 

                  Tluče Kuba na 

            Líba je bosá,nemá 

 
 
 
 
 
 
 

        ________________________    cucá    
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je název pořadu, který jsme viděli  v kině Kosmos  

dne 20. ledna 2009. Pořadem nás provázel 

cestovatel, který Brazílii navštívil. Vyprávěl nám a 

my jsme se dívali na fotografie a krátká videa. A 

co jsme viděli? Jak cestovatelé a domorodci jedli 

housenky, které našli na stromě. Indiáni tancovali 

a hráli na hudební nástroje z nastrouhané kůry a vyráběli jed do šípů. Jak lenochod spal na 

větvi a spadl do řeky a cestovatel ho zachránil . Největší vodopády, ve městě sochy-symbol  

Brazílie . Odpadkové koše a  telefonní budky vypadaly jako zvířata - papoušek, žirafa, lev, 

klokan, chráněná zvířata např. papoušek Ara, supermarket na vodě, nový moderní brazilský 

tanec ( jehož název jsme ale zapomněli)= spojení gymnastiky a bojového umění. Bylo toho jistě 

mnoho a na víc si už nevzpomínáme. 

                         napsali L. Mirgová, A. Demeterová, M. Madejová, K. Litauská, K. Heroinová a D. Slavík, VI.B 
  

Položili jsme žákům, kteří na představení byli tři otázky:  

1. líbilo se ti představení? 

2. co si dnes vybavíš jako první z filmu? 

3. dozvěděli jste se podrobnosti o této největší řece světa? 

její délka_______       šířka______          hloubka______ 

  

 
 

Představení se všem moc líbilo, nejvíc si vybavujete papoušky, 
karneval v Riu, noční lov krokodýla, záchranu lenochoda.  
 
O  Amazonce, nejdelší řece světa, nevěděl nikdo podrobnosti, 
Tak tady jsou. 
Je nejvodnatější a pravděpodobně i nejdelší řekou na Zemi. 
Nachází se v rovníkové oblasti Jižní Ameriky. 
Její délka je 7 062 km, šířka se pohybuje mezi 2 – 150km 
a hloubka mezi 15 – 135m. Pramení pod Nevado del Mismi 
v nadmořské výšce 5 170 m n. m. a ústí do Atlantského oceánu. 
Její podstatná část protéká Amazonským deštným pralesem. 
 
Více na cs.wikipedia.org/wiki/Amazonka  

 
 
                                                                                                                       obrázky nakreslili žáci z VIII.C 



 

 
 
Určitě se vám čas od času stane, že prožíváte něco vzrušujícího, 
strašidelného, krásného a pak se probudíte. Ještě na chvilku se snažíte 
zavřít oči a chcete znát pokračování, ale nejde to. Pojďme se společně 
podívat na kloub našim snům. 

 
 

 
 

 
Indiánský kmen Siuxů  věří, že sny jsou posly z jiného světa a proto je třeba 

je filtrovat. Lapač snů zlé sny odhání a naopak zachycuje ty dobré. Měl by 

také chránit před negativní energií a přinášet štěstí. Aby nejlépe plnil svou 

funkci, měl by být zavěšený v místnosti. Špatné  sny se údajně s každým 

novým dnem zničí, takže se neboj, že by se ti lapač přeplnil:-)  

Rozhodně ale není od věci si čas od času vyrobit/koupit nový…. aspoň 

budeš mít program na dlouhé zimní večery  

Kruh : symbolizuje  svět a vesmír a jeho úkolem je dělat první 

překážku špatným snům. Obvykle se dělá z vrbové větvičky 

obtočené kůží. 

Peříčka: jsou v párech zavěšena kolem dokola kruhu a 

opatřena korálky. Zachytávají energii z vesmíru a tu 

dobrou filtrují a pustí jí do síťky  

Mohu sen ovlivnit? Mohu sen ovlivnit? Mohu sen ovlivnit? Mohu sen ovlivnit?     
Když spíme a fouká na nás studený větřík,je vyšší pravděpodobnost, se nám bude zdát o zasněžených 

horách, v opačném případě o slunné pláži. 

Doporučení pro kvalitní spánek aneb „Co ne/ dělat“ p řed spaním:  
• Necvič alespoň 3- 4 hodin před plánovaným odchodem do postele. Krev se ti 

rozproudí a spíše tě to probudí, než aby ti to pomohlo lépe usnout. 
• Dej si  sklenici  teplého mléka, ale ne kakaa- obsahuje látky, po kterých se ti může 

hůře spát.  
• Užij si teplou koupel nebo sprchu- teplá voda tě 

zaručeně hodí do pohody.   
• Nepij nápoje s kofeinem (káva,čaj,Cola Cola), alkohol  
     a před spaním nekuř.   
• Choď spát až v době, kdy jsi opravdu unavený.  

 
                                                                 
                                                                                                               Honza Bugoš, IX.A 



 
 

 
 
 
  



 

Rozumíš dívkám?                 
Rozumíš chlapcům? 
 
V rámci protidrogové prevence zadala p.uč.Niklová žákům 7.-9.tříd 
tento kvíz. 
 

1.Která z aktivit je mezi chlapci nejoblíbenější?  
a) nakupování     b) uklízení  c)  sledování fotbalu 
2. Jakým dárkem určitě potěšíte chlapce? 
a) parfém  b) kniha  c) lístky na hokejový zápas 
3. Jak si chlapci představují hezký večer ve dvou? 
a) večeře při svíčkách  b) společný sport  c) sledování akčního filmu 
4. Jakou větou chlapci nejvíce zalichotíte? 
a) Ty jsi krásný!  b) Ty jsi šikovný!  c) Ty jsi chytrý!   
5. Jak zareagujete, když se chlapec rozpláče? 
a) Neboj, všechno se spraví.  b) Jsi přecitlivělý a histerický. c) Nebreč, 
vždyť jsi chlap. 
6. Jak vypadá setkání chlapce s kamarády? 
a) v kavárně  b) na kultuře  c) v hospodě     

                                       
 
1. Která z aktivit je mezi dívkami nejoblíbenější? 
a) nakupování         b) uklízení         c) sledování fotbalu 
2. Jakým dárkem určitě potěšíte dívku? 
a) parfém       b) kniha          c) lístky na hokejový zápas 
3.Jak si dívky představují hezký večer ve dvou? 
a) večeře při svíčkách    b) společný sport      c) sledování akčního filmu 
4.Jakou větou dívce nejvíce zalichotíte? 
a) Ty jsi krásná!      B) Ty jsi šikovná!     C) Ty jsi chytrá! 
5. Jak zareagujete, když se dívka rozpláče? 
A) Neboj, všechno se spraví.    b) Jsi přecitlivělá a hysterická.     C) 
Nebreč, vždyť jsi žena. 
6. Jak vypadá setkání dívky s kamarádkami? 
a) v kavárně       b) na kultuře       c) v hospodě 
 

 
VYHODNOCENÍ KVÍZU 

Spočítej si body. Za každou odpověď C v otázkách týkajících se chlapců si přičti 1 bod. Za každou odpověď 
A v otázkách týkajících se dívek si přičti 1 bod. Jaké je tvé celkové skóre? 
9 – 12 bodů 
Vypadá to, že se dokonale vyznáš v tužbách dívek i chlapců. Možná bys ale měl/a méně předpokládat, že na 
všechny dívky a chlapce platí to, co se píše v časopisech. 
5 – 8 bodů 
Tušíš, co by si dívky a chlapci měli od života přát. Nejspíš ale váháš, čím to je, že část lidí, které znáš, chce 
něco jiného. Patříš mezi ně? 
0 – 4 bodů 
Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. V tom případě jsi ty nejspíš z Jupiteru. Při otázkách tě zřejmě 
napadlo, že každá odpověď bývá někdy a pro někoho správná.  
 
 



 

 
     Všichni jsme určitě slyšeli alespoň jednou větu „ Ta zima si s námi 
zahrává.“ Snad proto, že každý člověk je připravený na počasí daného 
ročního období a najednou přijde den, kdy na jaře není počasí jarní, v létě 
letní, na podzim podzimní. Týká se to také období zimy.  
     V zimě jsme zvyklí na to, že před odchodem z domova si oblékneme teplé 
oblečení, čepici, rukavice. Zima 2006/2007 v tomto ohledu mnohé překvapila. 
Již od svého začátku byla nečekaně teplá. V lednu 2007 lidé na svých 
teploměrech mohli zaznamenat několik dnů teploty kolem 15°C. 19. ledna toho roku byla v Lednici na Moravě 
naměřena rekordní teplota 18°C. Lidé v oněch dnech zimní oblečení odkládali, děti místo na lyžích jezdily na 
kolech. Že takové počasí není přirozené se však ukázalo hned následující dny. Proudění teplého vzduchu 
způsobilo "orkán" Kyril, který se přehnal nad celou naší zemí a způsobil obrovské škody. 
Mnoho starostí také nadělala lidem zima 1928/1929. Byla to zase zima velmi studená. Průměrná denní teplota 

dosahovala -4 °C, přičemž soustavně mrzlo od 28. 11. 1928 do 19. 3. 1929. 
Největší vlna mrazů byla od 8. do 11února, kdy byla v Litvínovicích u 
Českých Budějovic naměřena vůbec nejnižší teplota v historii měření teplot 
a to -42,2 °C. Kdybyste si neuměli představit jaký mráz ten den panoval, 
tak si představte, že v mrazáku vaší lednice mrzne „pouze“ mráz -19°C. 
K zimě patří sníh. I když nelze přesně říci, kde ho bylo kdy nejvíce, protože 
pokrývka se neměří všude, nejvíce si ho lidé „užívali“ v zimě 1943/1944, 
kdy 29. března 1944 byla naměřena nejvyšší výška sněhu v Jizerských 
horách, a to na Jizerce 315 cm. 
 

 
 
 
 
 
Hodně sněhu by určitě nevadilo hasičům  v Dlouhé 

Třebové. Ti postavili historicky největšího sněhuláka 

v naší zemi. Vysoký byl neuvěřitelných 8,52 m – a to 

nepočítáme obrovský klobouk! Na jeho stavbě se 2. – 

5. března 2005 podílelo 30 lidí, kteří tři dny nedělali 

nic jiného, než naváželi a shrnovali z blízkého i 

vzdálenějšího okolí haldy sněhu. V průběhu stavby byl 

sněhulák proléván vodou a k jeho vytvoření bylo 

použito i lešenářské konstrukce a dřevěného bednění. 

V závěrečné fázi bylo za pomoci seker, motyk a 

dalšího nářadí provedeno opracování do konečné 

podoby. Nos obřího sněhuláka byl dlouhý 1,80 m, 

šála 16 m a i s kloboukem sněhulák dosáhl výšky 

9,85 m, což je přibližně jako výška tří pater v 

paneláku. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

když se řekne zdravá výživa vybavíme si hlavně ovoce, zeleninu a zrní. Jíst 
zdravě znamená jíst pestrou stravu, protože abychom byli zdraví, potřebuje naše 
tělo asi 40 různých živin. Je proto důležitý každodenní výběr z hlavních 
potravinových skupin. Ovoce a zelenina jsou vynikající zdroje vitamínů, 
především C a A. Celozrnný chléb a obilné výrobky poskytují B-vitamíny, železo 
a energii. Masa dodávají bílkoviny, tuk, železo a další minerální látky a vitamíny 
 ( thiamin a B-12). Mléčné výrobky jsou hlavním zdrojem vápníku. 
Jíme, abychom mohli žít, růst, udržet si zdraví a  získávat energii pro práci a hru. 
Veškeré živiny, které naše tělo potřebuje, se nacházejí v potravinách. Neexistuje potravina, která by sama o 
sobě měla veškeré živiny, které potřebujeme. Živiny jsou chemické látky, které působí společně při vykonávání 
jedné či více následujících funkcí v našem těle: 

1. poskytují materiál pro stavbu, obnovu a udržování tělesných tkání, svalů a kostí 
2. dodávají látky, které působí při regulaci tělesných procesů 
3. jsou dodavateli energie 

Zdravě a hlavně přiměřeně ( vybírat si druhy i množství potravin) ke svému věku znamená předcházet 
nemocem souvisejících s výživou a ty jsou : obezita, cukrovka, zubní kaz, vysoký krevní tlak, srdeční infarkty, 
rakovina a mrtvice. 
A ještě několik důležitých rad. 
Pijte dostatečné množství tekutin  
Dospělá osoba by měla vypít alespoň 1,5 litru tekutin denně. Toto doporučení se zvyšuje v horkém období nebo 
pro fyzicky aktivnější osoby. Čistá voda je dobrým zdrojem tekutin, ale existují i jiné, příjemnější a přitom 
zdravé možnosti. K doplnění tekutin si můžete vybrat z nabídky džusů, nealko nápojů, čaje nebo mléka. 
Začněte dnes a postupně přistupujte ke změnám  
Pokud budete ke změnám přistupovat postupně, bude jednodušší si na tyto změny zvyknout a dodržovat je. 
Dobrým příkladem postupně změny může být například konzumace jedné porce ovoce nebo zeleniny za den 
navíc, redukce porcí nebo používání schodů místo výtahu. 
Proč je fyzická aktivita tak důležitá?  
Doporučení zvýšit úroveň fyzické aktivity patří k základním doporučením pro udržení zdravého životního stylu, 
protože pohyb má nejen vliv na udržení energetické rovnováhy, ale snižuje i  riziko vzniku chorob. Díky 
pohybu se budete cítit lépe nejen fyzicky, ale i psychicky. Potřeba zvýšit úroveň pohybu platí pro všechny 
věkové kategorie. 
Hlavní zásady pro sestavování jídelníčku 
Potraviny  na přípravu pokrmů se musí měnit. Střídáme jednotlivé druhy zelenin, ovoce, obiloviny, luštěniny. 
Do jídelníčku zařazujeme pravidelně i maso drůbeží a rybí. Dbáme na barevnost pokrmů a celkovou pestrost 
podávaných pokrmů. Omezit tuky, tučné a smažené pokrmy vůbec.  
Výživa dětí a mládeže 
Příprava stravy pro děti se podstatně neliší od přípravy stravy pro dospělé. 
Rozdíl je pouze tom, že pro děti je nutná strava čerstvě připravená, neohřívaná, s omezením konzervovaných 
pokrmů a uzenin.  Není vhodná strava dráždivě upravená( pikantní lahůdky, aromatické potraviny, černá káva a 
ostré koření, jako je zázvor, pepř, muškátový květ  a oříšek) kořeněné pokrmy dráždí jemnou sliznici trávicího 
ústrojí a současně vedou k tomu, že děti odmítají běžnou, výživové hodnotnou stravu. 
 
Složení stravy je třeba přizpůsobit růstovým a vývojovým požadavkům dětského věku. 
Z jednotlivých živin jsou důležité především bílkoviny. Vitamínů A a C i dalších nezbytných nerostných látek 
Pro zdravý vývoj chrupu je třeba omezit cukry.  

Vždyť zdravý životní styl je rovnováha mezi 
pohybem a výživou. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sůl, tuky, cukry: 0-2 porce 
Mléko, mléčné výrobky: 2-3 porce 

Ryby, maso, drůbež, luštěniny: 1-2 porce 
Zelenina: 3-5 porcí 
Ovoce: 4-5 porcí 

Obilniny, rýže, těstoviny, pečivo: 3-6 porcí 

• Sůl, tuky, cukry  Jedna porce - cukr (10g), tuk (10g) 
• Mléko, mléčné výrobky Jedna porce - 1 sklenice mléka (250ml), 1 kelímek jogurtu (200ml), sýr (55g) 
• Ryby, maso, drůbež, luštěniny Jedna porce - 125g drůbežího, rybího či jiného masa, 2 vyvařené bílky 

nebo miska sojových bobů, porce sojového masa 
• Zelenina Jedna porce - velká paprika, mrkev či dvě rajčata, miska čínského zelí či salátu, půl talíře 

brambor či sklenice neředěné zeleninové šťávy 
• Ovoce Jedna porce - 1 jablko, pomeranč či banán (100g), miska jahod, rybízu či borůvek, sklenice 

neředěné ovocné šťávy 
• Obilniny, rýže, těstoviny, pečivo Jedna porce - 1 krajíc chleba (60g), 1 rohlík či houska, 1 miska 

ovocných vloček či müsli, 1 kopeček vařené rýže či vařených těstovin (125g)  

Jednotlivé skupiny potravin zde jsou názorně uvedeny, takže záleží jen na nás. Stačí se jen zamyslet a vybrat si. 
Pod tabulkou je uveden počet porcí na den pro zdravý přísun živin.Vždyť zdraví máme jen jedno a úmyslně si 
způsobit problémy určitě nikdo z nás nechce. Takže dobrou chuť. 
 
Více na www.specmo.cz – ekologická výchova, www.zdravi.foodnet.cz , www.vyzivadeti.cz   
 
 



 

PROTIDROGOVÁ PREVENCEPROTIDROGOVÁ PREVENCEPROTIDROGOVÁ PREVENCEPROTIDROGOVÁ PREVENCE    
Výsledky průzkumu 7. – 9. tříd na naší škole na téma „drogové   
závislosti“ na základě vyplněného dotazníku v měsíci lednu 2009.Věk 
žáků byl od 13 do 17 let.    
Celkem dotazník vyplnilo 81 žáků. Nyní si můžete přečíst kolik žáků a 
jak na otázky odpovědělo: 

Na 1. otázku Co si představujete pod pojmem droga, se ve většině případech objevily odpovědi jako: 
cigarety, alkohol, marihuana a další , mnoho žáků si pod pojmem droga představuje závislost a téměř všichni se 
shodli na tom, že jsou to látky škodlivé a nebezpečné. 
  
Na 2. otázku,zda považuješ cigarety za drogu odpovědělo :                             62 žáků  ANO 
                                                                                                                                      19 žáků   NE 
Na 3. otázku, zda považuješ víno a pivo za drogu, odpovědělo :                     41 žáků   ANO 
                                                                                                                                      40 žáků    NE 
Na 4. otázku, zda jste někdy zkusili kouřit nebo pít alkohol odpovědělo:  68 žáků   ANO 
                                                                                                                  pouze           13 žáků   NE  
Na 5. otázku, zda kouříte pravidelně odpovědělo:                                              34 žáků   ANO 

             47  žáků   NE 
Z vašich odpovědí k této otázce vyplynulo, že žáci, kteří kouří pravidelně kouří půl roku až 6let, což je 
v průměru 3 – 4 roky. 
 
Na 6. otázku, zda piješ alkohol pravidelně, odpovědělo:            pouze           9 žáků    ANO 
                                                                                                                                    72 žáků    NE 
Na 7. otázku, zda tě přemlouvali tví kamarádi ke kouření odpovědělo:   23 žáků   ANO  
                                                                                                                                    58 žáků    NE    
                                                                              k pití alkoholu            14  žáků   ANO 
                                                                                                                                    67  žáků   NE 
Na 8. otázku, zda vědí tvoji rodi če o tom, že jsi zkusil kouřit nebo pít alkohol, nebo že kouříš 
a piješ alkohol pravidelně, odpovědělo:                                                           47 žáků   ANO 
                                                                                                                                    34 žáků   NE 
A na poslední 9. otázku, která zněla odkud získáváš informace o drogách a jejich škodlivosti, jste 
měli na výběr několik možností a mohli jste si vybrat i několik odpovědí. Odpovídali jste takto:    
                                      od rodičů                                                                        36 
                                     od kamarádů                                                                   32 
                                     ze školy                                                                            54 
                                     z televize                                                                          43 
                                     z internetu                                                                        32 
                                     jinak – venku, z knih a letáků, z videa, novin a rádia 
 

Sami se nyní zkuste zamyslet nad tím, jak to vypadá mezi našimi žáky ve věku 
13 – 17 let a zda by na tom nechtělo něco změnit!!!!! 
 
Toto hodnocení bude vyvěšeno na nástěnce protidrogové prevence dole v chodbě. 
 
 
 
 
 
 
zpracovala Alena Niklová, protidrogový  preventista 

 


