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Ani chladné a nevlídné počasí neodradí členy 

kynologického krouţku od pravidelných schůzek. Zatím 

jsme se dozvěděli jak se o pejsky starat, čím je krmit a jak 

se starat o jejich očkování. Také to, kde je podle vyhlášky 

města Mostu moţné nechat svého pejska proběhnout. Je 

to park Hrabák a Šibeník (naproti naší škole) . Vţdy je 

však třeba mít svého psa pod dohledem a také musí mít 

košík. To, ţe po něm musíme uklidit je samozřejmostí. 

Naučili jsme se i několik základních povelů: ke mně, 

k noze a sedni. Takţe aţ potkáte naší partu před školou 

nebo na Šibeníku, budete vědět, ţe patříme mezi ty 

zodpovědné pejskaře, kteří se chovají ohleduplně k svému 

okolí. Napsala p.uč. Nastoupilová 

 

 

 

Žáci ze IV.A se učili o zelenině. V hodině se naučili rozpoznat jednotlivé 

druhy zeleniny a pro ucelení vědomostí vyplňovali na konci hodiny pracovní 

listy. Napasala p.uč.Hofferová 

 

 

Ve středu 21.ledna jsme měli u nás ve třídě 

malou oslavu.  

Tomášek slavil 12. narozeniny. Jeho 

maminka přinesla spoustu dobrot a jeho 

oblíbené písničky. Zapíchali jsme 12 svíček 

do dortu, nafoukli balónky a oslava mohla 

začít. Všichni jsme se sesedli  kolem stolu 

abychom dobře viděli jestli se oslavenci 

podaří sfouknout všechny svíčky najednou. 

Trochu mu musela pomoci sl.asistentka 

Bára, ale podařilo se. Dort všem moc 

chutnal, všichni baštili ani nedutali. Pak jsme 

se trochu protáhli v rytmu „šmoulích“ hitů a než jsme se nadáli, tak byl konec.  Všichni jsme si opravdu užili příjemné a 

pohodové dopoledne. Napsala p.uč Nastoupilová 



    

V pátek před 
prázdninami 25.února 
se ve škole uskutečnil 
masopustní rej. Třídy 
se sešli, aby předvedly své masky. Někteří žáci vyráběli své 
masky se svými učiteli. Žáci se sešli se svými maskami v 10 
hodin v tělocvičně, kde neměli však lehký vstup. Všichni 
museli projít několika úkoly. Mezi úkoly patřily hod do obruče 
balónkem nebo 
jízda na 
koloběžce.Menší 
děti měly za úkol 
vybarvit klauna a 
ti starší museli 
projít bludištěm 
a ukázat 
klaunovi cestu 
do svého stanu. 

Na závěr se všechny masky prošly po celé škole. Všechny masky 
byly pěkné a někdy bylo dost složité rozeznat učitele od žáků.  
Hlavním organizátorem masopustního reje byla jako každý rok 
paní učitelka Mgr. Jana Machová. Nezapomeňte hlasovat a 
ocenit tak ty nejlepší masky.                               

 Napsala Jana Drážková 

 

 

 

Na svatého Valentýna, svátek všech zamilovaných, jsme si udělali pohár. Uvařili jsme čtyři druhy pudinku-vanilkový, 

čokoládový, jahodový a banánový. Na pudink jsme si nakrájeli banán, navrch jsme navršili kopec šlehačky a hustě 

posypali strouhanou čokoládou. V hodinách přípravy pokrmů se učíme nejen vařit polévky, omáčky, připravovat přílohy 

a péct jednoduché moučníky, ale i ňamky na narozeninové a jiné oslavy. Moc nám všem pohár chutnal a určitě ho 

zkusíme i doma. Napsali žáci z I.PrŠ 



 



Svatý Valentýn 
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Valentin 

Svatý Valentin Itálie) byl snad katolický kněz, který roku 269 

zemřel mučednickou smrtí. Není známo kdy a jak byl 

blahoslaven. Jeho svátek se slaví 14. února. Kolem existence a 

ţivota tohoto světce panují velké nejasnosti, jednotlivé legendy o 

jeho ţivotě se značně liší. Podle některých tvrzení byl sv. 

Valentin, který zemřel mučednickou smrtí 14. února, jednou ze 

dvou osob ţijících ve druhé polovině 3. století za vlády císaře 

Claudia II., a to buď kněz v Římě nebo biskup v Interamně 

(dnešní Terni). Sv. Valentin měl být původem urozený Říman. 

Podle jedné z legendárních verzí byl roku 203 zvolen biskupem v 

Terni. Po několika letech jej pozval Kraton do Říma. Valentin 

následně uzdravil zázračně jeho syna. Proto se Kraton spolu se 

svou domácností, svými 3 ţáky, urozenými to Athéňany, a 

synem městského prefekta nechal od Valentina pokřtít. Senátoři 

začali za to Valentina nenávidět a na prefektův rozkaz byl uvrţen 

do ţaláře. Z něho pak byl jedné noci vyveden a sťat. Jeho bývalí 

3 ţáci, Prokulus, Efebus a Apolonius, přinesli jeho tělo do Terni 

a pochovali je tu v kostele. Přesný rok smrti sv. Valentina není 

znám, uvádějí se tři moţnosti: 269, 

270 a 273.  

 

 

 

Svátek všech zamilovaných jsme převzali z USA a rychle u nás 

zdomácněl. Takţe jsme v hodinách ručních prací vyráběli 

Valentýnky, přáníčka pro naše milované. Pouţili jsme techniku 

stírání suchých 

pastelů. 

Všichni  jsme 

si nejdříve 

vyrobili malé 

šablonky 

srdíček, pak 

obtáhli 

pastelem a 

prsty jsme 

stírali barvy. 

Nakonec jsme 

přáníčko 

přestříkali 

lakem na vlasy, 

aby barvy dál 

nešpinily. 

Dovnitř jsme 

napsali přání, která vybírali z internetových stránek  nebo jsme 

si ho sami vymysleli jako Kristýna. Její zveršované přáníčko 

bylo najhezčí ze všech. Napsali ţáci z I.PrŠ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/269
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Dedn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslaven%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terni
http://cs.wikipedia.org/wiki/203
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prefekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_sen%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terni
http://cs.wikipedia.org/wiki/269
http://cs.wikipedia.org/wiki/270
http://cs.wikipedia.org/wiki/273
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Valentine-Epilepsy.jpg


 
nám jsou, na rozdíl od Skandinávie, dobře známy z písemných pramenů. Roku 1887 zakládá Josef Rösler 

Ořovský první lyţařský krouţek při bruslařském spolku v Praze (pozdější Český Ski klub). J. R. Ořovský je 

velkou postavou českých a československých sportovních počátků. Nejenţe má „na svědomí“ první dva páry 

ski, jak čeština nazývala lyţe ještě za první republiky, ale i první kajak, klubový sport importovaný z Anglie 

(fotbal, tenis) a jachting. J. R. Ořovský byl také dlouholetým funkcionářem Českého olympijského výboru. 

Další lyţe nechal nezávisle na Ořovském přivést pro své dělníky v Krkonoších hrabě Jan Harrach. Podle těchto 

lyţí začali místní řemeslníci vyrábět další páry. O těchto pokusech Krkonošských se dověděl J. R. Ořovský 

roku 1893 a od těch dob se datuje i jeho přátelství s další významnou osobou českého lyţování, s řídícím 

učitelem v Dolních Štěpanicích Janem Bucharem. Tyto dvě osobnosti českého lyţování spolu s Josefem 

Alešem, zvaným „Lyţec“, neúnavně propagovali lyţařskou turistiku. 

Strmé svahy, skály a děsivá rychlosti – to jsou vlastnosti, kterými se vyznačují ty 
nejnebezpečnější sjezdovky světa. 
 

Okamţitě na ně vyrazte! Vyhněte se jim! První rada patří 

milovníkům adrenalinu, druhá je pro milovníky vlastního ţivota. 

Představujeme vám ty nejdrsnější světové sjezdovky. 

  

Poznáte je na první pohled: jejich provozovatelé se většinou za 

jejich rizikovost nestydí, naopak se jí pyšní. Proto mají tato 

střediska děsivé názvy jako Harakiri nebo Brain Damage (poškození 

mozku). Pro obyčejné lyţaře jsou pohromou, ale pro zkušené 

sjezdaře představují výzvu. 

  

Saslong, Val Gardena (Itálie)  
Na tomto svahu se jezdí světový pohár, ale mimo období závodů si 

na něm můţe zalyţovat i veřejnost. Přezdívá se mu také Velbloudí 

hrb – tato přezdívka pochází od tří „skokánků“, které jsou uprostřed 

svahu. Kdyţ na ně najedete v plné rychlosti, poletíte asi 70 metrů 

vzduchem.  

La Grave, Alpy (Francie) 
Nahoru to lanovkou trvá 40 minut. Pak se ocitnete na vrcholku 3200 

metrů vysokého obra a pod vámi je děsivá sjezdovka. Nejsou zde 

ţádné vyznačené ani doporučené trasy, o strmý svah se ani nikdo 

nestará a není upravován. Jen na vlastní nebezpečí! 

 

Streif, Kitzbuhel (Rakousko) 

V Rakousku však mají jednu ještě drsnější sjezdovku, tahle ale vznikla za přispění lidských rukou. Sjezdovka 

Streit má sklon neuvěřitelných 85 stupňů! Téměř kolmý svah nahání strach i profesionálním lyţařům. Nikde 

jinde nenajdete tolik vyděšených skvělých sjezdařů. 

  

Body Bag, Crested Butte Mountain Resort (USA, Colorado)      
Název této sjezdovky mluví za vše: v překladu se jmenuje „pytel na mrtvoly“. Říká se, ţe kdyţ se podíváte na horní  

konec sjezdovky, tak ten druhý neuvidíte. Leda, ţe byste se podívali přímo pod sebe… 

http://tn.nova.cz/sport/lyzarsky-special/adrenalin/nejdrsnejsi-sjezdovky-sveta-svistite-zde-rychlosti-160-km-

h.html 

zpracoval Pepa 

http://tn.nova.cz/sport/lyzarsky-special/adrenalin/nejdrsnejsi-sjezdovky-sveta-svistite-zde-rychlosti-160-km-h.html
http://tn.nova.cz/sport/lyzarsky-special/adrenalin/nejdrsnejsi-sjezdovky-sveta-svistite-zde-rychlosti-160-km-h.html


snoflak-radim.byznysweb.cz 



OVOCE DO ŠKOL 
Třída 1.AS se zapojila do projektu Ovoce 

do škol. Dětem z této třídy ovoce velice 

chutná, ale většina neumí ovoce ani 

zeleninu pojmenovat. Aby se to lépe 

naučily, zapojili jsme do poznávání ovoce 

všechny smysly. Děti si ovoce prohlédly, 

ohmataly, očichaly a nakonec došlo na 

ochutnávku. A samozřejmě jim paní 

učitelka o každém ovoci něco řekla. Také 

jsme si vzpomněli na tři písničky o 

jablíčkách. Napsala p.uč.Gregorová 

  Zpíváme o ovoci

 
Žáci z II. A, III. A a IV. A v rámci projektu Ovoce do škol se v hodině hudební výchovy učili novou píseň „Všecky 
švestky mají pecky“ z nového CD, které jsme obdrželi na začátku školního roku. Napsala p.uč.Hofferová, foto 
p.uč.Remutová 

Co uţ víme o švestkách? Pravé švestky mají oválné a protáhlé plody zašpičatělé 

na obě strany. Švestky jdou velmi dobře od pecky, která je placatá, protáhlá a 

stejně jako plody špičatá na obě strany. Vyšší nadmořská výška není pro 

švestku ţádný problém! Poměrně dobře snáší zimu i pozdní jarní mrazíky. Hodí 

se tedy i do studenějších klimatických podmínek, do svahů nebo na místo 

nechráněné před větrem a jinými ţivly. Na půdu a zeminu je tento strom také 

nenáročný, lépe se mu však daří ve středně teplé a vlhké půdě. 

http://abecedazahrady.dama.cz/                            Redakce  



 

 

 

Žáci z IX.BS  

společně s paní učitelkou K.Jelínkovou už se chystají přivítat jaro. Sundali na 

chodbě v prvním patře zimní obrázky a rázem se strom obalil květy. Velikonoční 

vajíčka jsou inspirací ostatním k blížícím se Velikonocům. Po dlouhé zimě je tato 

nástěnka rozjasněním šedých chladných dní, děkujeme. Redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Jel jsem na fotbal včera do Teplic a hráli s Ústím 

nad Labem. Teplice vyhrály 2:1 a byl to hezký zápas, 

ale Teplice byli lepší. První branku střelil Vondrášek, 

pak Ústecký hráč Veverka vyrovnal a bylo to 1:1. Po 

příchodu Aidina Mahmutoviče se rozhodlo, protože 

vstřelil druhý gól Teplic. Ten fotbal byl dobrý a já 

sem fandil, jak se dalo. Po fotbale sem šel do 

fanshopu a pak jsme zašli do Restaurace Slávie na 

jídlo. Dal jsem si knedlík s kuřetem a zelí, pochutnal 

jsem si. Moc jsem si ten den užil. 

Napsal Dan 

Jára a Pepa hrají rádi počítačové hry, takže vám dvě z těch, u kterých trávili volné 

dny o prázdninách, představí. 

 

Píše se rok 1964 a první světová válka stále neskončila. 

Vojáci bojující v zákopech už toho mají dost, ale celou 

situaci máte šanci zvrátit přímo vy v akční hře Iron Storm, 

jejíž demo jsme 

otestovali. 

Her podle první 

světové války je jako šafránu, moţná ještě méně. Ve hře Iron Storm 

se nacházíme se v roce 1964 a válka je stále v plném proudu. Těţko 

si ale můţeme myslet, ţe by skutečně bavilo Německo a Rakousko-

Uhersko stále válčit se Spojenci, takţe nám Dreamcatcher nabízí 

svůj kus alternativní historie, tentokrát poměrně povedený a hlavně 

pro znalce obou světových válek pěkně svěţující. Samozřejmě kdo 

má zájem o tuto hru XD tak na http://games.tiscali.cz/prvni-

dojmy/iron-storm-50145 

Nevím, lidičky, jestli byste měli zájem  o tuto hru, ale je 

těžká. Kdo si troufne, tak ji může dokončit. Můj 

kamarád ji už udělal čtyřikrát, takže se  na to podívejte  zpracoval  Pepa 



 

  

 

 

Counter strike 1.6 je o tom, abyste si zastříleli, vybrali si, jestli chcete být teroristou 

nebo policajtem. Nejdříve se musíte registrovat a potom můžete hrát týmovou 

hru. Já hraju tuto hru moc rád, tak vám ji chci představit. 

 Vše začalo v roce 1998, 

kdy vyšla první verze hry 

Half-Life. Tato hra si 

okamžitě získala 

neuvěřitelné množství 

příznivců, kteří nad 

hraním této hry trávili 

mnoho svého času. 

Existuje jeden způsob jak 

tyto komerční záležitosti 

přeskočit a zahrát si CS 

bez nutnosti platby. 

Jedná se o Nonsteam, 

neboli pirátskou verzi CS.  

CS není vůbec náročná hra na HW, takže si ji můžete zahrát i na slabších počítačích, 
navíc existuje pár užitečných rad, jak rozchodit CS plynule i na těch nejstarších 

počítačích. Myšlenka hry je přitom geniálně prostá. Hráči jsou rozděleni na dva tábory, 
jedni hrají za drsné hochy speciálních jednotek (tzv. Drebové) a druzí se přidávají na 

stranu sympatických teroristů (zbytek populace). Existují celkově čtyři druhy misí, 
v nichž musí vždy jedna ze stran splnit svůj úkol, jehož završením se stane vítěznou. 
 

 

Na stránkách  http://xdefortx.webgarden.cz/taktika-proste-vse-pro najdete rady, jak 
hrát. Podrobně je vysvětlena taktika hry. Asi nejdůležitější věcí na začátku hry je výběr 

postavy. Ten by měl záviset od mapy, kterou hrajete. Myslete nato že v jednotě je síla a 

proto byste měli chodit jako jeden tým a tím se navzájem krýt. Není totiž nic horšího 
než že se rozutečete každý jinam a tím se vlastně strašně oslabíte.  

Teď to nejdůležitější : nákup dobré zbraně. Ten závisí na peněžním stavu vašeho konta 
a na mapě, kterou hrajete. Pro vaše zdraví je dobré mít vestu a helmu. Budete se divit, 

jak často pomůže. Máte vždy pouze jeden život, a jakmile zemřete (a k tomu stačí jedna 
dobře mířená střela), musíte čekat, než mise skončí (všichni členové jednoho z týmu 

zemřou či splní úkol). Důležité je rozvaha, klid a čistá mysl. 

Tak si tuto hru zkuste zahrát a můžete nám o tom napsat, rádi vaše zkušenosti 

otiskneme.                                                                                                                                                  

zpracoval Jára 

http://xdefortx.webgarden.cz/taktika-proste-vse-pro
http://obrazky.cz/detail?q=counter strike 1.6&offset=73&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=89&ref=http://obrazky.cz/?q=counter+strike+1.6&resID=WyatcE-9pY6elM9k0wtWoAxmE4bkGpaDkSrlNKZ6lw8&imgURL=http://predator.osoba.cz/image/752508&pageURL=http://www.gamepark.cz/blog.asp?id=29524&imgX=800&imgY=600&imgSize=90&thURL=http://media2.picsearch.com/is?WyatcE-9pY6elM9k0wtWoAxmE4bkGpaDkSrlNKZ6lw8&thX=128&thY=96&qNoSite=counter+strike+1.6&siteWWW=&sId=DkOKxuwfwYShkxjDdtO_


velikonoční inspirace z obrázků na google.cz,  brebarbora.sblog.cz 



 



 

detsky.blog.cz 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

murkaeva.blog.cz 

 


