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Žákovská knihovna  

Od 1.října 2010 bylo vypůjčeno cca 400 knih. Žákovskou Knihovnu 

navštěvuje 83 čtenářů. 

Největšímu zájmu se těší knihy o zvířatech („Svět zvířat“, „Náš les“), 

dále knihy podle večerníčků („Rumcajs“, „Maxipes Fík“, „Králíci 

z klobouku“). Knihy o kouzlech („Malý kouzelník“, „Lexikon 

kouzel“), o sportu („100 otázek: co víš o sportu?“)o Dinosaurech a 

jiných prehistorických zvířatech a také knihy podle filmu („Max a 

Šebestová“, „Shrek “). Hodně se vypůjčují také různé druhy 

encyklopedií, například „Lidské tělo“. V žákovské knihovně si každý 

žák  najde svou knížku na téma, které ho zajímá.  

Napsala p.uč.Komendová                                   Zpracovala Adéla  

 

                          ŠKOLNÍ KLUBOVNA 
Je určena pro žáky, kteří mají v úterý odpolední vyučování a nenavštěvují školu družinu. 

Toto říkají děti o školní klubovně: 

Petr V. - Ve školní klubovně je hezky. 

Karolínka F. - Moc se mi tu líbí a budu chudit pořád protože nemusím být venku v zimě. 

Lukáš J. - Školní klubovna je super a moc se mi tu líbí. 

Zdeniček F. - Ve školní klubovně chodíme na počítače. 

Robert T. - Můžeme si na počítači hrát hry. 

Sabina F. - Mě se tu líbí mužem si hrát, a je dobře, že školní klubovna je. 

Hanička H. - Nemusím být venku a líbí se mi tu, jinak bych sem nechodila. 

A nový člen Honzík H. -  Nemusím čekat venku, protože je tam zima. 

Dáša K.. učitelka a vedoucí školní klubovny - Děti jsou skvělé,  na činnost ve školní klubovně se těší.   

Nejraději jsou na počítači a hrají hry. Jsem překvapená, že o pobyt v klubovně je zájem. 

K dnešnímu dni (14.2.) je přihlášeno 13 dětí.  

Nejraději chodí tři děvčata z  VIII.A.  

Napsala p.uč.Kubíková 

Zpracovala Adéla 

 



VYŠÍVÁNÍ TROCHU JINAK… 
V rámci pracovních činností jsme se rozhodli, zkusit použít techniku vyšívání na jiný materiál, než je 

běžné. Vyšívali jsme na tvrdý papír. Vybrali jsme si různé geometrické obrazy, které kombinováním 

různých barev papírů, nití a bavlnek ještě jejich krásu zvýraznili. Obrázky můžete vidět na schodišti 

do prvního patra. Napsala p.uč.K.Jelínková 

 

 

 

 

 

 



Spojovačka 

spoj čísla od 1 do 42 – co dělá chlapec? 
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Napsala Kristýna Holubová ze II.PrŠ 

 

Sedím tu v lavici, 

musím verše psát. 

Týna si leží v posteli 

a může si klidně spát. 

 

Sedím v lavici, 

mám prázdnou makovici. 

Držím se za hlavu, 

dá mi to námahu. 

Vymyslet básničku, 

trvá jen chviličku. 

 

Zima je dlouhá, 

není to jen chvíle pouhá. 

Nemám ráda zimní čas, 

už chci, aby bylo léto zas. 

 

                Zpracovala Nikola  

 

BÁSNIČKY 



www.google.cz 



Luboš má rád sport, zajímá ho hlavně basket a box. Vybral pro vás dva články, které 

stáhnul při prohlížení sportovních webových stránek. 

Basketbalisté Nymburka budou v EC čelit gigantovi 

z Valencie            31. ledna  2012  

Příznivci basketbalu se mohou těšit na konfrontaci českého 

šampiona se španělskou Valencií. Nymburk totiž čeká třetí 

vystoupení v pardubické Aréně duel Středočechů s účastníkem 

prestižní ACB ligy začíná. 

Španělská soutěž se pyšní přívlastkem nejlepší ligová v 

Evropě. Start mužstva Valencie proto slibuje atraktivní 

podívanou. Nakonec, celky ACB ligy v České republice tak 

často nehrají.  „Valencie patří k těm nejkvalitnějším 

španělským týmům, v jehož středu je spousta kvalitních 

evropských i zámořských hráčů. Ukrajinec nebo francouzský 

reprezentant, to jsou dvě ze jmen, která přicestují do 

Pardubic,“ přiblížil soupeře Středočechů někdejší manažer 

nymburského klubu a dnes místopředseda České basketbalové federace Jiří Zídek. Je jasné, že pro takový zápas 

osminásobný český šampion nepotřebuje hledat motivaci. Potvrzují to slova Ladislava Sokolovského.   

http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/basketbaliste-nymburka-budou-v-ec-celit-gigantovi-z-

valencie--1011474 

Ničil soupeře. Nyní 70letý Ali bojuje s nemocí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUSIVILLE, 15.1.2012  –  

„Létám jako motýl a bodám jako včela“ – tímto dnes již proslulým výrokem označoval americký boxer 

Muhammad Ali svůj originální styl, díky němuž slavil v ringu řadu velkých triumfů. Olympijský vítěz z roku 

1960, kdy zvítězil ještě pod svým původním jménem Cassius Clay, zůstává jediným boxerem, který třikrát 

získal titul profesionálního mistra světa v těžké váze. Jeden z nejslavnějších, ale i nejkontroverznějších 

sportovců všech dob oslaví v úterý 17. ledna sedmdesátiny. http://box.mefistofeles.cz/ 

 

http://box.mefistofeles.cz/nicil-soupere-nyni-70lety-ali-bojuje-s-nemoci/
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2539985--boj-o-mic-v-utkani-euro-cupu-nymburkgravelines--1-640x532p0.jpeg


Nová pomocnice  

Že by nová paní asistentka? …Tak ta to není. I když 
by se nám opravdu hodila. Tak co paní uklizečka? … 
Ani tudy cesta nevede. Chcete vědět jaká? Tak 
hádejte dál …  
1. Naleznete ji ve cvičné kuchyňce.  
2. Zapojuje se do zásuvky.  
3. Hřeje a má okénko. … Ne, ne, trouba to není.  
4. Dá se postavit na kuchyňskou linku.  
5. Má mísu a dvě metličky.  
…Pořád nic?  
6. Vyrobí nám těsto a pak i voňavý chléb.  
… BINGO! … Je to PEKÁRNA.  

 
Tak jsme se šli seznámit. Protože VII. BS dostala chuť 

na něco sladkého, rozhodli jsme, že pekárnu využijeme 

ke zpracování těsta na vdolky. A to byste nevěřili, jak 

nás to bavilo. Pekárna byla po celou dobu kynutí v 

obležení. Jen to okénko je opravdu moc malé na tolik 

očí, kolik do něj hledělo. Naše obavy z premiéry se po 

prvním usmaženém vdolku rozplynuly a u posledního 

jsme si na ně ani nevzpomněli.  
 
Napsala a nafotila p.uč.Prošková  

  

     Pekař peče housky… 
Nová pekárna se osvědčila i nám, žákům z II.PrŠ. Využili jsme ji 

na vykynutí těsta a upekli jsme si k pomazánkám, které jsme si 

vyrobili ze samých zdravých surovin, pletené housky. Taky jsme 

si vyzkoušeli celozrnný chléb, který všem moc chutnal. Celý 

proces zadělávání, kynutí a pečení trval sice víc jak tři hodiny, 

ale chuť čerstvého pečiva je vynikající. Vyzkoušejte si naši 

novou pomocnici i vy. Napsala p.uč.Horňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najdi rozdíly na obrázku 

1.obrázek - 7 rozdílů. 2.obrázek – 10 rozdílů                                                                                           skolacek.tym.cz 



V rámci pracovního vyučování jsme vyhlásili pátrací 

akci po pokojových květinách na naší škole. Právě 

proto, že byly tématem minulého týdne, zajímalo nás, 

jak si stojí jejich zastoupení ve třídách i v ostatních 

prostorách školy. Celkem jich žáci VII.BS napočítali 

197 kusů. O chvályhodné prvenství se zasloužila 14 

květinami paní asistentka Hubínková, pro třídu VII. AS. Na druhém místě se umístily se shodným počtem 11 

květin třídy VII.A a IX.B. Třetí místo obsadila II.AS, VI.B a paní ředitelka H. Slapničková s počtem 9 květin. 

Zajímalo nás také, kdo o květiny pečuje. Zjistili jsme, že jsou to převážně žáci, střídající se v týdenních 

intervalech. O květiny v hale školy se již několik let starají  žáci z I. a  II.PrŠ. Napsala a nafotila p.uč.Prošková 

 

 

 

 

 

 

 

Pátrací akce 



GRAFFITI  
graffiti   je v obecném smyslu druh výtvarného projevu 
pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často 

ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z 

původního řeckého slovesa γραφειν (grafit), psát. Graffiti se 

stalo jedním z původních pilířů kultury Hip hopu, označované 

za kulturu protestu. Pohledem na graffiti bez zřetele na Hip hop, 

lze vnímat jako městský folklór ulice. V pozdější době je 

obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streetartem.
 

 

Někteří znají ten pocit, 

když ráno odcházejí do 

práce a zjistí, že stěny 

jejich domu nebo vrat od 

garáže jsou 

„otagované“, slangově pomalované podpisem sprejera. Své by o tom 

mohl vyprávět Pavel Kubula, kterému nedávno neznámý sprejer takto 

„vyzdobil“ plechová vrata u jeho domu v centru města. Protože nebyl 

pojištěný, musel si škodu hradit sám. „Pojistné je moc drahé,“ 

argumentuje Kubula. 

Odstranění škod se může vyšplhat až do desetitisíců korun a bránit se 

preventivně těmto škodám je velmi obtížné. Nelehký úkol je také 

vyřešit takovouto škodu co nejlevněji a nejrychleji. 

„Protože jsem neměl pojištění, vyřešil jsem to tak, že jsem posprejovanou část na vratech oškrábal a natřel 

znovu. Ale problém je, že odstín nově natřené části je trochu jiný než odstín zbylé části,“ vysvětluje postup 

odstraňování „otagovaného“ místa Kubula, podle kterého jsou určitou prevencí před sprejery například 

silikonové nátěry, na které barvy špatně chytají. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti                                                                                                                      Zpracoval Dan 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sprej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kultura_protestu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Streetart
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti


 

 
Najdeš cestu, kudy se dostane Hanka domů?                                      

gryfifi.webgarden.cz 



Realizace projektu „Kouření a já“ 
V měsíci lednu a únoru byl v rámci minimální prevence plněn dlouhodobý projekt „Kouření a já“. Tento 

projekt je určen žákům II. stupně Základní školy praktické. Projekt trvá šest týdnů a pro každý ročník je určeno 

šest témat zvolených k věku žáků. Tento projekt se zabývá nejenom kouřením, ale všemi návykovými látkami, 

s kterými se žáci mohou setkat. V každém týdnu učitelé společně se svými žáky vypracovávají jedno z daných 

témat. Žáci se zde učí jak se zachovat, pokud jim někdo nabídne nějakou návykovou látku, jak ji odmítnout. 

Dozvědí se zde, jak tyto látky lidem škodí a jaké jsou negativní účinky užívání těchto látek. V projektu se 

pracuje nejenom s rozhovory žáků, ale jsou zde přiloženy i dotazníky pro skupiny žáků nebo jednotlivce a 

různé návody na hry, které se věnují danému tématu. 

Velmi pěkným a zábavným způsobem se tématu kouření věnovaly 6. ročníky. Společně s třídními učitelkami a 

učitelkami na Pracovní činnosti si nejdříve společně povídali o tom, proč lidé kouří, jaké to má následky na 

zdraví lidí, proč mladí lidé nebo již děti začínají kouřit atd. Potom si žáci vyplnili předložené dotazníky a na 

závěr vytvořili celou nástěnku z obrázků a vypracovaných dotazníků. Myslím si, že pro žáky to bylo téma 

zajímavé a pro některé dokonce ne neznámé. Sami učitelé byli překvapeni, kolik žáků již v 6. ročníku kouří, 

nebo se o to alespoň někdy pokoušelo. Velmi se mi líbil přístup paní učitelek k danému tématu a zvolené 

metody, jakými ho vytvářeli. 

Všem paním učitelkám i žákům velmi děkuji za splnění projektu. 

napsala a nafotila p.uč.Niklová – metodik primární prevence 

 

 



BÁJEČNÁ VŮNĚ I CHUŤ 

KAŽDOU STŘEDU PROVONÍME ŠKOLU, AŽ SE VŠEM SBÍHAJÍ SLINY A KOLEMJDOUCÍ 

ZVĚDAVĚ NAKUKUJÍ DO KUCHYŃKY. ZKOUŠÍME UPÉCT NEJEN TRADIČNÍ ČESKÉ BUCHTY, 

KOLÁČE A BÁBOVKY, HLEDÁME TAKÉ INSPIRACI V ČASOPISECH A NA INTERNETU. 

ODEBÍRÁM ČASOPIS POŠLI RECEPT, KDE JE SPOUSTA I PRO NÁS JEDNODUCHÝCH RECEPTŮ, 

KTERÉ ŽÁCI Z II.PRŠ ZVLÁDNOU TÉMĚŘ SAMOSTATNĚ PŘIPRAVIT. OBTÍŽNÉ JE POUZE 

OHLÍDAT SPRÁVNOU DOBU PEČENÍ, ABY BYL VÝSLEDEK NAŠEHO SPOLEČNÉHO SNAŽENÍ 

VÝBORNÝ. MÁME K DISPOZICI NOVÉ SILIKONOVÉ FORMY NA MUFFINY, TAK JSME JE 

VYZKOUŠELI. MRKEV NENÍ MOC OBLÍBENÁ, ALE VĚŘTE, ŽE JI V MOUČNÍCÍCH VŮBEC 

NEPOZNÁTE. 

Muffiny s mrkví  

3 mrkve  

3 vejce 

80 g moučkového cukru  

1 sáček vanilkového 
cukru  

100 ml oleje  

50 g vlašských ořechů  

300 g polohrubé mouky  

1 lžička kypřicího prášku  

125 ml mléka  

1 čokoláda 

Na polevu a ozdobení: 

1 bílek  

150 g moučkového cukru  

1 lžíci citronové šťávy 

různé potravinářské barvy  

100 g marcipánového hmoty  

1 sáček barevných lentilek    

Napsala a nafotila p.uč.Horňáková 



MASOPUST  

neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří 

králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období 

před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na 

masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla 

vyvrcholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu (z 

italského carnevale, vlastně "maso pryč"). Dnes se jako masopust 

(nebo karneval) označuje zejména toto masopustní veselí (nářečně 

masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.). 

Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (ostatky, 

fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem 

hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době 

masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo 

se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. 

Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k 

rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, 

dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, 

sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. 

V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav obřadní průvod masek, 

který obchází s muzikou vesnicí. Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se 

specifickým chováním, mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy 

nebo Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy. 

V některých obchůzkách se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků, zvaných ve Strání 

"pod šable". Podobně tančí u každého domu na Uherskobrodsku "bobkovníci", na Hlinecku "Turci". Při večerní 

zábavě se konají další obřadní tance, např. "na len" , "na konopě", "žabská" apod. 

V mnoha dalších lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních prvků a je tak již jen prezentací masek a 

formou venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy, která se váže k určitému datu. 

Zachoval se kronikářský záznam, že český král Vladislav II. k sobě pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny 

masopust. Součástí programu byl pochodňový tanec.                                  http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust 

 

Pranostiky 

BUDE-LI V ÚTERÝ MASOPUSTNÍ NEB V 

STŘEDU (POPELEČNÍ) VÍTR ANEB VICHR, 

TEHDY CELÝ PŮST VĚTRNÝ BUDE. 

Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží 

celý rok. 

Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 

plajzka.blog.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karneval
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karneval
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rycht%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popele%C4%8Dn%C3%AD_st%C5%99eda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99alka
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_(rostlina)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chodsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doudlebsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlinecko&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust


Velikonoce se blíží a naše výstavka také, takže 

tvořte a vyrábějte. 3.dubna všem ukážeme, jak jsme 

šikovní. Vaše redakce  


