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28. ledna  jsme  dostali  již druhým rokem výpis pololetního vysv
si to hlavn
často i s
pololetí. To, díky pr
pomocí tohoto programu tisknou. N
Bylo udě
pěkný prosp

V lednu  žáci z 2.ročníku Praktické školy
nových knih pro žákovskou knihovnu.
všechny děti i učitelé, kteří si chodí knihy 
knihy nám tak déle vydrží v dobrém 
knihovně si můžete vypůjčit nové zajímavé encyklopedie (o 
fotbalu, lidském těle…) i slavné příběhy 

stavitele" … Žákovská  knihovna je otevřená každé  

úterý od 11.30 do 12°° hodin.                

 napsala p.uč.Chabrová 

Ošetření zahradního ná

28. ledna  jsme  dostali  již druhým rokem výpis pololetního vysv
si to hlavně p.učitelky, protože jsme vraceli  vysvědč
asto i s fleky od jídla. Měly tak těžší práci se zapsáním známek za druhé 

pololetí. To, díky programu Bakalář, je nyní snadně
pomocí tohoto programu tisknou. Někteří  byli  ze známek nadšení , jiní  smutní. 
Bylo uděleno 63 vyznamenání (15 žáků mělo samé jedni

kný prospěch a vzorné plnění školních povinností. 

 

níku Praktické školy pomohli s balením 
pro žákovskou knihovnu. Tuto pomoc ocení  

knihy půjčovat. Nové 
knihy nám tak déle vydrží v dobrém stavu. V žákovské 

mavé encyklopedie (o 
ř ěhy „ Čtyřlístku, Bořka 

Žákovská  knihovna je otevřená každé  

úterý od 11.30 do 12°° hodin.                       

ení zahradního nářadí  
 

Skončily práce na školní zahradě, všude napadl sníh a to je ten 
správný čas na ošetření zahradního nářadí. Všechny rý
motyky a hrábě, které byly uložené v ná
kolečka a odvezli do dílny. Všechno nář
nabrousili, zkontrolovali násady, některé polámané jsme vym
Kolečka jsme obrousili od rzi a natřeli základní barvou, a dofoukali 
gumy.   

V této době vznikl nápad připojit se ke školnímu projektu Sedm 
barev duhy a tak teď už na nás čeká v ná
barevných koleček v barvách duhy.  Které barvy jsou to?  Všichni 
přece vědí, že je to žlutá, oranžová, červená, bled
modrá, fialová a zelená.  

 žáci V. B, VI. B, VII. A, VIII. C, VIII. D. a p.u

28. ledna  jsme  dostali  již druhým rokem výpis pololetního vysvědčení. Chválí 
ědčení přeložené, zmuchlané, 

žší práci se zapsáním známek za druhé 
, je nyní snadnější i tím, že se vysvědčení 

í  byli  ze známek nadšení , jiní  smutní. 
lo samé jedničky)  a  40 pochval za 

 

 

, všude napadl sníh a to je ten 
řadí. Všechny rýče, krumpáče, 

nářaďovně, jsme naložili na 
ka a odvezli do dílny. Všechno nářadí jsme očistili od hlíny, 

ěkteré polámané jsme vyměnili. 
řeli základní barvou, a dofoukali 

ipojit se ke školnímu projektu Sedm 
eká v nářaďovně sedm  krásně 

barvách duhy.  Které barvy jsou to?  Všichni 
červená, bledě modrá, tmavě 

žáci V. B, VI. B, VII. A, VIII. C, VIII. D. a p.uč. Juščák 



 

Stoly a židličky  Stoly a židličky  Stoly a židličky  Stoly a židličky  
Ve školní družině bylo dnes veselo. Žáci 

z osmých tříd jim společně s 

školníkem přinesli a sešroubovali nové stoly 

a židle. Děti si je hned vyzkouše

malování obrázků. A šlo jim to moc pěkně. 

Na škole máme dvě oddělení školní družiny, 

kde tráví svůj volný čas celkem 13 dětí. 

2.oddělení je družinka pro autisty, kteří 

potřebují výjimečnou péči. Všem dětem se 

nové vybavení moc líbí.    

Stoly a židličky  Stoly a židličky  Stoly a židličky  Stoly a židličky          
Ve školní družině bylo dnes veselo. Žáci 

panem 

školníkem přinesli a sešroubovali nové stoly 

a židle. Děti si je hned vyzkoušely při 

malování obrázků. A šlo jim to moc pěkně. 

Na škole máme dvě oddělení školní družiny, 

kde tráví svůj volný čas celkem 13 dětí. 

2.oddělení je družinka pro autisty, kteří 

potřebují výjimečnou péči. Všem dětem se 

   

 

Tak jsme po roce opět využili mrazivého po
požehnaně napadaného  sněhu a  vydali jsme se
oblíbený výlet na Klíny. 

Počasí bylo pod nulou, takže nám hned po p
autobus a my málem nevyndali sá
prostoru. Nakonec ale vše dobře dopadlo a my se mohli pln
oddávat zimním radovánkám. Jezdili jsme na bobech, na 
sáňkách, stavěli jsme sněhuláky a n
procházku  ke sjezdovce, kde jsme pozorovali  již zkušené 
lyžaře a snowboardisty. Když opadla mlha, nebe bylo azurové a 
tvářičky nám ohřívalo sluníčko. Posiln
a teplým čajem z termosek  jsme si tento výlet opravdu užili.
napsala  Veronika Řáhová 

 

t využili mrazivého počasí a opravdu 
hu a  vydali jsme se v lednu na náš 

así bylo pod nulou, takže nám hned po příjezdu  zamrznul 
autobus a my málem nevyndali sáňky a boby z úložného 

ře dopadlo a my se mohli plně 
oddávat zimním radovánkám. Jezdili jsme na bobech, na 

huláky a někteří z nás si udělali i 
procházku  ke sjezdovce, kde jsme pozorovali  již zkušené 

Když opadla mlha, nebe bylo azurové a 
ko. Posilněni vydatnými svačinami 

termosek  jsme si tento výlet opravdu užili.    



 

 

TAK TOTO JSOU NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY 



 
 
 
 
 

 
14.února, na svatého Valentýna,  
je zvykem obdarovat ty, které máme rádi,  
nějakým malým dárečkem. A tak jsme  
i my, ve speciálních třídách vyráběli dárečky 
 pro své lásky, maminky, učitelky nebo 
 i jen tak pro své kamarády pro radost.  
Někteří vyrobili srdíčka, jiní květinu  
z krepového papíru a někdo napsal jen moc  
hezké přáníčko od srdce. Všichni jsme se  
moc snažili, aby naše výrobky udělaly radost….. 
  
napsala Veronika Řáhová 
 
 

 
 
Za měsíc leden jsme nasbírali čtyři velké pytle suchého chleba, housek a rohlíků. Paní učitelka 
Marková vše průběžně odváží a předává Mysliveckému sdružení Havran v Havrani. Myslivci 
tak mohou pravidelně doplňovat zásoby potravy do krmelců ve své honitbě. Je nečekaně tuhá 
zima, takže sbíráme dál i v únoru. Všem, kdo si na zvířátka doma vzpomenou a zbytky pečiva 
přinesou, moc děkujeme.                                                                                          redakce 
 
 
 
 
 
 

 
 
Žáci z I.PrŠ využili čerstvě napadaného 
sněhu a společně s p.uč.Horňákovou šli 
v hodině Estetické výchovy před školu, 
kde na ně již čekalo čisté, sněhově bílé 
plátno. Vyzkoušeli si tak netradiční 
kreslení spojené s pobytem na čerstvém 
mrazivém vzduchu. Stopami ve sněhu 
se někteří snažili také o svůj umělecký 
podpis. S dobrým pocitem se všichni 
vymrzlí vrátili zase do tepla své třídy. 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandy je zimní míčový sport, který se hraje na ledě s hokejkami a míčem, také zvaný „zimní fotbal“. Pravidla 
jsou možná trochu překvapivě bližší fotbalu, nežli hokeji. Na každé straně je 11 hráčů, jeden z nich je brankář. 
Hrací plocha má stejné rozměry jako fotbalové hřiště (40-65x90-110metrů) a hraje se 2krát 45 minut. V 
pravidlech je rovněž ofsajd. Hráči se pohybují na bruslích a snaží se pomocí speciální hokejky vstřelit do 
protivníkovy branky míček. Ten má průměr šest centimetrů, vyrobený je z plastu a má oranžovou barvu, aby 
byl dobře vidět. 

Kořeny bandy sahají až do 10tého století, do Ruska, kde byla hrána podobná hra, která je přijímána jako přímý 
předchůdce bandy. Dle záznamů byla hra podobná současnému modernímu bandy hrána v Rusku na počátku 
18. století.  Proto je bandy také někdy označováno jako „ruský hokej“. Termíny „bandy“ a „hokej“ se na konci 
19. a počátku 20. století používaly pro stejný sport. První oficiální zápas byl odehrán dvěma londýnskými kluby 
v roce 1875. První sepsaná pravidla pocházejí z roku 1882, byla vydána členy bandy klubu z Bury Fen. 
Mezinárodní federace bandy byla založena 12. 2. 1955, zakládajícími státy byly Finsko, Norsko, SSSR a 
Švédsko. Mistrovství světa se pořádá pravidelně od roku 1957 jednou za dva roky. 

http://www.hokej-historie.cz/vznik-hokeje, Wikipedie 



 

 

 

 

1.jedovatý had  2.hliníková folie  3.matka maminky  4.pouťová akce  5.ková podkovy  6.matka 

telete  7.dolní končetiny  8.malá kniha (ínávobob) 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. král zvířat  2.chytáme je na sýr  3.vylézá po dešti  4.jí banány  5.největší sova  
6.ropucha je  7.má chobot  8.malý kůň                 (ínávožyl) 

 



ZIMAZIMAZIMAZIMA    VVVV    LAHVILAHVILAHVILAHVI 

POMŮCKY: polystyrén, špejle, smirkový papír, 
fixy, korková zátka nebo uříznuté kole
z větve, větvička, vata, bílá tempera a lahev

POSTUP: 

1. krychle polystyrénu obrousíme 
smirkovým papírem do tvaru koulí

2. koule spojíme kouskem špejle 
3. dokreslíme fixou oči, pusu a knoflíky
4. obarvený kousek špejle načerveno 

zapíchneme místo nosu 
5. přilepíme klobouk 
6. sklenici zevnitř bílou temperou 

pomalujeme sněhovými vločkami 
7. vysteleme sklenici vatou, vložíme 

sněhuláka a zapíchneme větvičku

                                              vyrobili žáci z

 

   

 

 

CKY: polystyrén, špejle, smirkový papír, 
íznuté kolečko 

ka, vata, bílá tempera a lahev 

me 
smirkovým papírem do tvaru koulí 

i, pusu a knoflíky 
červeno 

 bílou temperou 
čkami  

vysteleme sklenici vatou, vložíme 
tvičku 

vyrobili žáci z II.PrŠ 

 

 

Vyzdobit si okna třídy podle ro

je ve třídě p.uč.Krškové tém

Kolem těchto oken chodíme na školní 
pozemek, tak si jich každý všimne. 

Letos mají žáci I.PrŠ na oknech moc hezké 
sněhuláky.  

Vystříhnout drobné detaily je práce náro
přesnost, soustředě
čas.  

Budete-li chtít šablonu, jist
ráda zapůjčí.  

Vyzdobit si okna třídy podle ročního období  

.Krškové téměř tradicí.  

chto oken chodíme na školní 
pozemek, tak si jich každý všimne.  

Letos mají žáci I.PrŠ na oknech moc hezké 

íhnout drobné detaily je práce náročná na 
ředěnost, zručnost a hlavně na 

li chtít šablonu, jistě vám ji p.učitelka 



V počítačové terminologii se používá výraz síť pro počítače, které jsou mezi sebou propojené, mohou provádět 
komunikaci a sdílet další zdroje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Historie sítí sahá až do 60. let 20 století, kdy začaly první pokusy s komunikací počítačů. Před nástupem 
počítačových sítí musel mít například každý počítač, ze kterého se chtělo tisknout vlastní tiskárnu.  

Dnes právě díky počítačové síti můžeme tisknout na jednu tiskárnu z kteréhokoliv počítače. 
V naší škole využíváme síť hlavně při používání výukových programů. Většina výukových programů není 

nainstalována přímo na počítači, ale jsou nainstalovány na centrálním počítači, který se nazývá server.  
Počítač, který používáte v PC učebně tyto programy načítá přes síť z centrálního počítače - serveru. Tato síť se 

odborně nazývá LAN, což je zkratka z angického názvu Local Area Network (lokální síť, místní síť).  
Další velké využití počítačové sítě je právě možnost připojit se do celosvětové sítě Internet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ke konci roku 2009 bylo provedeno zasíťování všech tříd a kabinetů ve škole. To znamená, že v každé třídě je 
přidělána na zdi zásuvka do které vede tzv. UTP kabel. Počítač se propojí UTP kabelem se zásuvkou a pak již 

je zapojen v síti. Komunikace mezi počítači, serverem a Internetem prochází právě přes tento UTP kabel. 
Takže celá naše školní síť je tvořena UTP kabelem. napsal p.uč.Rak 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

   SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kolik metr ů kabelu bylo přibližně nataženo na zasíťování všech tříd a kabinetů v ZŠP, ZŠS a PrŠ? 
a)     500 m 
b)    1000 m 
c)    1500 m 

Odstřihni si tento soutěžní kupon, zakroužkuj správnou odpověď, napiš svoje jméno a příjmení,třídu a 
odevzdej do 10.3.2010 do II.PrŠ. Odpovědi budou slosovány a první cena je počítačová hra- DVD. Tak 
hodně štěstí.                                     

                             jméno___________________________________ třída ___________ 

 
 



1. 

  

1. Byl jsi pochválen za vysvědčení?  

2. Dostáváš za vysvědčení dárky nebo peníze? 

3. Jsi potrestán za špatné známky? 

4. Užíváš si venku sníh?   

5. Chodíš sáňkovat, bobovat nebo bruslit? 

6. Máš rád zimu? Nakresli zimní sportování. 

Na anketu nám odpovědělo 51 žáků a většina 
nakreslila i hezké obrázky. Obrázky  jsou na 
stránkách časopisu a jeden i na titulní stránce. 
Všechny obrázky můžete vidět na našich webových 
stránkách v aktualitách – zimní sportování. 

    

A teď k vašim odpovědím: 

1. Ano- 34 
            Ne - 19  

Byla jsem pochválená, ale prý to 
mohlo být lepší. 

2. Ano – 39 
            Ne – 13 

Dostal jsem dvě facky, ale dali za 
vysvědčení  200Kč 

 

Peníze dostávám, od babičky 100Kč a od mamky 200Kč. 

Dostávám peníze, teď zrovna 500Kč, ale zase mi je mamka 
sebrala, protože jsem měl trojku z chování. 

 

Když je to dobré, dostanu kolem 300Kč. 

Ano, dostávám za dobré vysvědčení peníze, že se dobře učím. 

 Ano -13 
 Ne -38 

Když mám špatné známky, nemůžu na počítač, koukat se na televizi 



Když mám fakt špatnou 
známku, musím se učit a 
to doma. 

Za špatné známky mám 
nějaký čas „zaracha“. 

Netrestají mne, jen mi 
mamka i taťka řeknou, 
ať se víc snažím. 

Dostala jsem týden 
„zaracha“ a mám utrum. 

Ano, dostanu vynadáno. 

2. Ano -11 
            Ne -40 
Jezdíme na hory. 
 
Ani ne, v zimě je zima. 
Já mám raději léto. 
 

3. Ne – 28 
Sáňkovat, bobovat – 9 
Bruslit – 12  

 

Většinou chodíte bobovat 
nebo sáňkovat, ale jsou 
mezi vámi lyžaři a 
„snowborďáci“. 

Chodím bobovat, a to mě 
baví. 

Ne, chodil jsem bruslit, ale 
už jsem z toho vyrostl  

a teď mám jiné zájmy. 

4. Ano -28 
Ne - 23 

Jak kdy, někdy se 
koulujeme s holkami. 

S kamarády stavím iglú 
nebo sněhuláky, 

 mám rád koulovačky.   

redakce všem děkuje ☺☺☺☺ 

 

 

 



 

                                                                             Pracovní sešit Věcné učení pro ZŠS 



PROPROPROPROČ    MUSÍME JÍST?MUSÍME JÍST?MUSÍME JÍST?MUSÍME JÍST?    

Práce svalů, dýchání, zažívaní – veškerá činnost, kterou naše tělo 
vykonává-  se neobejde bez do dávání energie. S autem, kdekterému 
nedáme benzín, bychom nikam neodjeli a jídlo je pro lidské tělo to 
samé co pro auto benzín: poskytuje nám energii, která umnožuje 
veškerou činnost těla. Jíst tedy musíme, ale není to jen nezbytnost, na 
dobrém jídle si i pochutnáme. 

 

 

PROČ MÁME ZUBY? 

Když se dítě narodí, nemá žádné zuby. Ani je nepotřebuje 
– jeho strava je úplně tekutá. Potom však dítěti narostou 
první zuby- říká se jim mléčné-  a od tohoto okamžiku 
můžeme jíst jemně nakrájené, rozemleté nebo i tuhé jídlo. 
Mléčné zuby po několika letech postupně vypadávají a 
nahradí je zuby nové, trvalé. Dospělý člověk má 32zubů: 
8 řezáků jídlo ostře odděluje, 4 špičáky ho trhají a 8 zubů 
třenových spolu 12 stoličkami slouží k rozmělnění 
potravy.  

                                                                                    Zdroj: kniha Co ještě nevím?  

Následující  věty doplň slovy ze závorky: 

Jím   _____________________ ,_________________  a v určitou  ___________. 

Jídlo____________________________. 

 Je zdravější jíst ______________________ a __________________. 

Co možná nejčastěji jíme__________________ ovoce a zeleninu. 

____________________    chlebu  dáváme přednost před bílým pečivem. 

Solíme a kořeníme _______________. 

Omezujeme spotřebu_____________ a ________________. 

Alkoholické  nápoje    _______________  . 

Potravinami nikdy __________________ . 

Věnujeme náležitou pozornost_______________________ stolování. 

(pravidelně, přiměřeně, dobu, nehltáme, méně, častěji, syrové, tmavému, málo, cukru, 

sladkostí, nepijeme, neplýtváme, kultuře) 
 



Změřit výšku postavy živého člověka je snadné, její 
hodnoty se však mění během dne. Večer jsme o 1–2 cm 
nižší než ráno, v mládí jsme vyšší než ve stáří. Obdobně 
to platí i v následujících generacích. 

 

Nový nejvyšší muž světa Sultan Kosen se ale kromě 

výšky pyšní i rekordní velikostí rukou a nohou. Jeho chodidlo měří 
36,5 centimetru a dlaň 27,5 centimetru.“První věc, kterou si přeji, 
je mít auto, do kterého bych se vešel, ale víc než to, bych si přál 
oženit se,“ uvedl sedmadvacetiletý rekordman, který kvůli své 
výšce zatím neměl přítelkyni. Nyní doufá, že se mu díky slávě 
podaří nějakou najít. "Nikdy jsem žádnou neměl, protože se mě 
všechny bály,“ vysvětlil Kosen. Spí ve třímetrové posteli! Výška 
2,47 metru komplikuje Kosenovi celý život. Oblečení, obuv i 
třímetrovou postel musí mít vyráběnou na zakázku. Dalším 
problémem jsou pro něj nízké stropy. Rekordní vzrůst má podle 
něj i své výhody. “Dobré je, že mohu lidi vidět z výšky. Doma 
můžu měnit žárovky, věšet záclony a tak,“ řekl Kosen. 
Sedmadvacetiletý Turek až do deseti let rostl zcela normálně. Pak 
mu ale lékaři objevili nádor na hypofýze, který u něj způsobil tzv. 
gigantismus. Minulý rok se podrobil operaci, při které mu lékaři 
nádor odstranili a Kosen přestal růst. www. revue.idnes.cz/ 

Nejmenší muž planety je jednadvacetiletý Che Pching-

pching který měří 73 centimetrů a váží 7 kilogramů. 
Oba muži se poprvé setkali v lednu 2010 u příležitosti show 

společnosti Guinness World Records v Istanbulu. "Od té doby, co jsem dostal titul nejvyššího muže na světě, 
jsem vždy chtěl Pching-pchinga potkat.Nemohu se dočkat, až mu ukážu naše krásné město," řekl Kosen. 
Lidovky.cz 

Nejmenší člověk na světě je žena. Se svými 51 centimetry a 4,5 kilogramy Khagendra Thapamagar z 
Nepálu. Trpí poruchou růstu, díky této výjimečnosti se ale chudé dívce podařilo sehnat potřebné finance na 
živobytí. http://anymaniax.blog.cz/0809/guinessova-kniha 

 Nejmenší dívkou na světě je patnáctiletá Jiti Arge (obrázek vpravo nahoře). Trpí achondroplazií, 

poruchou růstu kostí. Měří 58 centimetrů a váží asi 5 kilogramů. Jiti nemá ze své výšky žádné deprese. "Jsem 
hrdá na to, že jsme maličká. Mám ráda, když přitahuji pozornost a lidé se o mně zajímají. Jsem stejná, jako 
ostatní dívky v mém věku. Jím jako ony, spím jako ony. Vůbec se necítím být jiná," řekla Jiti. 



JAK KOSTI ROSTOU? 

Na konci každé je uložená zvláštní část – říká se jí růstová chrupavka. Tato chrupavka je velice 

pružná, takže se může snadno protahovat a prodlužovat. Část, o kterou se chrupavka natáhne, 

již zůstává pevná a neohebná. Lidské tělo roste tak dlouho, dokud růstové chrupavky zůstávají 

na koncích kostí. Kolem 25 let růst ustává. 

JAK SE KOSTI POHYBUJÍ? 

Kosti jsou spojeny klouby. Díky jim můžeme ohýbat ruce, nohy nebo prsty, předklánět se, otáčí 

hlavou nebo trupem. Konce kostí v kloubech jsou pokryty chrupavkou a zvlhčovány, a proto 

jimi můžeme snadno pohybovat. Největší klouby jsou kolenní, kyčelní a ramenní.       

Růstový hormon 
Jednou z látek kolujících v lidském těle, jejímž úkolem je stimulovat tělo k růstu, je růstový hormon. Jeho 

hladina v těle kolísá v závislosti na denní době, přičemž maximum se ho tvoří ve spánku. Některé nemoci, často 

geneticky podmíněné, jsou spojeny s poruchou tvorby či správné funkce růstového hormonu. Tvorba hormonu 

může být narušena i později v životě nějakým vnějším zásahem, například úrazem nebo protinádorovou léčbou. 

http://www.rustovyhormon.cz/rustovy-hormon  

Na této stránce jsou i grafy, kde si sami můžete zjistit, jestli správně rostete s ohledem na váš věk. 

Výška postavy se neliší jen mezi jednotlivci, ale také mezi skupinami. Na Zemi žije řada populací vzrůstu 
téměř trpasličího. Jednou z nich jsou afričtí pygmejové – různorodé lovecko-sběračské společnosti deštných 
pralesů tropické Afriky, jejichž pojítkem je snad jen ten malý vzrůst. Výška pygmejů málokdy přesáhne 160 cm 
(v průměru mají muži asi 150 cm, ženy o 10 cm méně). První zástupci rodu Homo již dosahovali výšky okolo 
120 cm a lidé před 1,5 milionu let, které dnes řadíme k druhu Homo erectus, byli vysocí 160 až 180 cm. 

Průměrná tělesná výška neandertálského člověka žijícího před 150 až 
35 000 lety se pohybovala od 152 do 156 cm u žen a od 164 do 168 
cm u mužů, Výška keltských mužů v Čechách i na Moravě se 
pohybovala od 159 do 183 cm, výška žen od 140 do 158 cm. 
Informace o výšce bývají zkresleny různými mýty. V biologické 
antropologii rozlišujeme absolutní kategorie: muži velmi nízcí (od 
135 do 152 cm), nízcí (od 152 do 161 cm), střední (od 161 do 172 
cm), vysocí (172 do 182 cm) a velmi vysocí (od 182 do 200 cm). 
Ženy jsou ve všech kategoriích asi o 10 cm nižší. 
http://www.vesmir.cz/ 

Nejvyšší modelka světa (205 cm) „Jsem jediná modelka 
s devadesáti kily!“»Amazonka Eva«.  Tak si říká nejvyšší 
modelka světa, jejíž pravé jméno zůstává světu stále utajeno. 
Narodila se v roce 1977 v americké Kalifornii, má jednoho 
bratra.  Studovala herectví a práva, živí se jako fi tness trenérka. 
Teprve nedávno vstoupila do světa modelingu, kde se svými 205 
centimetry každou konkurentku převyšuje minimálně o hlavu! 
Její kamarád na fotografii měří 175cm. 

Kdo je nejmenší? Nejmenší lidé na světě jsou silničáři. Napadne pět centimetrů sněhu a už nejsou vidět. 
http://magazin.ceskenoviny.cz/vtipy/?id=2299 ☺☺☺☺ 

 



MINIMÁLNÍ PREVENCEMINIMÁLNÍ PREVENCEMINIMÁLNÍ PREVENCEMINIMÁLNÍ PREVENCE    
Milí žáci a žákyně,  

dnes si napíšeme něco o nových termínech šikany a kyberšikany, které se čím dál častěji mezi námi objevují. 

Seznámíme se s jejich názvy a napíšeme si něco o tom, co znamenají, jak se projevují a také jak se proti nim bránit.  

Všechna tato slova vystihují novou formu nebezpečného chování, se kterou se může setkat každý z nás. 

STALKING 

pronásledování, opakované stupňované obtěžování, slídění okolo domu, strach o život, výhružky či pomluvy. Může mít 
různou podobu a intenzitu. 

KYBERSTALKING 

 zneužívání internetu, mobilních telefonů nebo jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu.    

Projevy stalkingu: 

1. Opakované dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť (pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním 
vzkazů na ICQ, Skype, v chatu,  

zasíláním různých zásilek s dárky apod.) 

2. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky). 

3. Ničení majetku oběti (např.rozbíjení oken, aut, ubližování domácím zvířatům, zasílání počítačových virů) 

4. Stalker označuje sám sebe za oběť. 

5. Poškozování pověsti oběti. 

KYBERGROOMING 

je označení pro jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce. Útočník 
s obětí komunikuje zejména prostřednictvím chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu. 

Jak kybergrooming postupuje? Jeho etapy: 

1. Etapa vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí. 

Vždy pochybujte o důvěryhodnosti anonymních uživatelů internetu. 

2. Etapa podplácení dárky či službami, za něž se snaží získat materiály, které lze využít k vydírání oběti. 

Nenechte se podplatit, vaše soukromí a bezpečí je cennější! 

3. Vyvolání emoční závislosti oběti na útočníkovi. 

Nedovolte, aby váš virtuální vztah poškodil vztahy v reálném světě ( např. komunikaci s rodiči) 

4. Osobní setkání 

Uvědomte si, jak nebezpečná může být schůzka s člověkem, kterého znáte jen z internetu(může vám lhát, vydávat se za 
někoho jiného)! 

V příštím čísle časopisu si přiblížíme další nebezpečné jevy s kterými se můžeme setkat jako je hoax, SMS Spoofing 
a Phishing.                                                                                        Alena Niklová – školní metodik prevence 



Co je rok 
Rok je dlouhý                              
copánek,                                       
 na konci má                                   
 korálek. 
 
Nejprve je  
pondělí, 
týden končí 
nedělí. 
 
A tak dále      
dokolečka 
korálek je        
za vším tečka. 
 
Korálek je 
Štědrý den 
a rok musí 
z kola ven. 

Ptáček v zimě  
Ptáček volá: „Vítku, Lidko, 

sypte drobty na krmítko, 

čím víc dáte zrníček, 

tím víc bude písniček; 

Kdo se o mne nepostará, 

bez písniček bude zjara!“ 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.maminkymaminkam.webnode.cz/ 

BBBBřEZNOVÉ PRANOSTIKYEZNOVÉ PRANOSTIKYEZNOVÉ PRANOSTIKYEZNOVÉ PRANOSTIKY    

Březen  - za kamna vlezem. Duben  - ještě tam budem. 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. Březnové slunce má krátké ruce.  

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. 

Jak prší v březnu, tak také v červnu. Mlha v březnu znam ená za 100  dn í bouřku. 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http:// 

Eskymácká abeceda 
Eskymácké děti 
mají školu z ledu, 
učí se tam 
eskymáckou abecedu. 

Eskymácká abeceda, 
to je krásná věda: 
sáňkování, 
koulování 
a lov na medvěda. 

 



Plníme úkoly 

v Recyklohraní 

Žáci III.A a VII.B plnili další z úkolů v projektu 
Recyklohraní. Úkolem pro 1.stupeň bylo nakreslit 
oblíbený elektrospotřebič a pro 2.stupeň vytvořit 3D 
model elektrospotřebiče budoucnosti. na fotografii je 
mobilní telefon ☺ 

Žáci si s úkolem úspěšně poradili. 

CHODBU CHODBU CHODBU CHODBU     ZDOBÍ ZDOBÍ ZDOBÍ ZDOBÍ 

KRÁSNÉ VÝTVARNÉ KRÁSNÉ VÝTVARNÉ KRÁSNÉ VÝTVARNÉ KRÁSNÉ VÝTVARNÉ 

PRÁCEPRÁCEPRÁCEPRÁCE    

Již týden před jarními prázdninami ozdobily naši 
chodbu u kanceláří krásné výtvarné práce našich 
žáků. Tématem prací v projektu Les ve škole – 
škola v lese bylo Ptáci a v projektu Sedm barev 
duhy bylo téma Voda a vzduch.  

Všem zapojeným třídám patří poděkování. 

 

Lesní 

pedagogika ve 

škole   
Dne 20. 1. do naší školy zavítali lesníci 
z Lesní správy LČR v Litvínově, aby 
našim žákům přiblížili život zvířat v lese. 
Žáci 2. A, 3. A, 3. B a speciálních tříd se 
dozvěděli mnoho zajímavých informací ze 
života jelena, jezevce, lišky a dalších 
lesních zvířat, osahali si kůže zvířat a 
poslechli si jejich hlasy. Žákům se setkání velmi líbilo. Lesníkům moc děkujeme! 

Výprava do odpadkového košeVýprava do odpadkového košeVýprava do odpadkového košeVýprava do odpadkového koše    



Dne 8. 2. se ve škole uskutečnil výukový program Výprava do odpadkového koše. Žáci si vyzkoušeli, jak mají 
správně třídit odpad a za pomoci videoprojekce se dozvěděli, co se z roztříděných komodit vyrábí. Program se 
žákům velmi líbil.                                                                                                              napsala p.uč.Hofferová 



 
 



 


