
Říjen 2013 

 

Redakce:Adéla Kulhánková, Alena Šandová, Zdeněk Facuna, Jiří Beck, Sabina 

 Fraňová, Tamara Grunzová a Mgr.Ivana Horňáková

 

 

Základní škola a Střední škola 

ul.J.Palacha 1534, 434 01 Most 

tel. 476 700 000, www.specmo.cz 

 



 

Tento projekt podpořila Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER s generálním 

partnerem TOYOTA v programu Škola pro udržitelný život částkou 35.000,- Kč. 

Cílem projektu je vytvořit dostatečně velké místo pro kompostování bioodpadu ze školní zahrady a ze školní jídelny. 

Nově vytvořený komplex kompostů bude doplněn informačním materiálem na tabuli, jejichž obsahem bude zobrazení 

procesu kompostování a dvěma lavičkami. 

V září malý bagr vyhrabal díru na základy, kterou žáci s p. uč. Rakem vyrovnali a upravili. Na začátku října nám přivezli 

materiál – bednění, cement a písek, ze kterého p. uč. Rak začal se žáky a tatínky stavět zdi kompostu.  

25. 10. by měli přijet zaměstnanci TOYOTY, kteří nám pomůžou se stavbou. 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová, Fotografoval: Petr Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   O tom, že toto přísloví platí, nás přesvědčil v pátek 18.října.2013 Zdeněk 

Rác, žák třídy VII.A . Účastnil se výtvarné výchovy ve třídě IX.A. Za úkol 

dostal vymalovat obrázek čarodějnice. Že jej vymalovávání nebavilo, bylo 

patrné z výsledku práce. Že by jej, ale, nebavila tvůrčí činnost, říci nelze. 

Zdeněk totiž nezahálel a projevil se jako schopný, trpělivý, vynalézavý a 

šikovný kluk. Vystavěl nádhernou věž z pastelek. Přemýšlel o barvách i 

délce použitých pastelek, snažil se je vybírat tak, aby se věž zužovala. No a 

povedlo se mu to? Já myslím, že moc.  

Co dodat?  

Věž stavěl i o přestávku a vůbec nezlobil!!!  

Napsala Mgr.Věra Štičková

 



Vlaštovičko, leť, už je na tě čas – listí žloutne, poletuje,   

po strništi vítr duje, bude brzo mráz.  

Vlaštovičko, leť na slunečný jih – pavouk babí léto spřádá,  

muška též si pospí ráda, až přiletí sníh.  

Až ho napadne kolem našich vrat, i až bube Meluzína  

kvíleti nám do komína, budem vzpomínat. 



Žáci VII. A s p. uč. Hofferovou a žáci IX. B s p. 

uč. Nekolovou v loňském roce pracovali 

v programu Les ve škole. Za svou odeslanou 

závěrečnou zprávu a aktivity v programu 

získali certifikát LESNÍ TŘÍDA a stali se 

patronem 10m2 plochy na svazích Ještědu, 

kde teď může vznikat přirozený les. Je to 

velmi pěkný výsledek neboť naši žáci se 

zařadili mezi 73 skupin žáků z celé České 

republiky, kteří tento certifikát získali. 

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pan učitel Petr Rak se svými žáky ohraničili záhon, položili netkanou folii a 

vysázeli levanduli. K čemu??? 

Zachraňte svou pleť 
Levanduli najdete na čestném místě mezi pěti esenciálními oleji, které mají nejblahodárnější vliv na pokožku. Díky svým 

dezinfekčním a antibakteriálním vlastnostem zabírá jako první pomoc při ošetření drobných oděrek, kousnutí hmyzem, 

spálenin, ekzémů i mírnějších forem akné.Tip: Esenciální levandulový olej se od naprosté většiny těch ostatních liší v 

jedné věci: na pokožku si ho můžete aplikovat i neředěný, obzvlášť pokud máte mastnou nebo smíšenou pleť. Na 

postižená místa ho natírejte po dobu první hodiny každých 15 minut a pak s aplikací pokračujte jednou za 24 hodin. 

Místo pilulek proti bolesti 
Voňavá kouzelnice dokáže zmírnit i bolesti hlavy a svalů a pomůže vám co nejrychleji se zotavit po zranění či operaci. 

Prokázala to i studie zaměřená na sledování 50 žen, které se chystaly na chirurgický zákrok. Ty z nich, které podstoupily 

levandulovou aromaterapii, pociťovaly po operaci menší bolest než ostatní.Tip: Přidejte do mísy s horkou vodou pár 

kapek levandulového oleje a pak vdechujte provoněnou páru. Při bolestech svalů se nechte namasírovat směsí z 

kokosového oleje a levandule, při nástupu lehčí migrény si vetřete kapku olejíčku na čelo a na spánky. 

Podpořte trávení 

Mezi méně známé klady levandule patří i stimulace žaludečních šťáv, která tělu pomáhá k hladkému průběhu trávení. 

Ulevuje od zácpy, nadýmání, závratí i zvracení. Po dobu těhotenství a kojení by se však měly ženy dočasně vysokým 

dávkám levandule vyhnout a raději se o jejím používání poradit s lékařem.Tip: Vmasírujte do oblasti břicha trochu čistého 

levandulového olejíčku (popřípadě ho můžete před aplikací smíchat s jojobovým olejem). Na zklidnění žaludku zabírají i 

čaje se sušenou levandulí, které seženete například v lékárně nebo v obchodě se zdravou výživou. 

Protilék na nachlazení 
Při lehčím sezonním nachlazení se hned nemusíte ládovat prášky, někdy postačí levandule. Umí totiž zmírnit kašel a 

potíže s dýcháním a navíc se vám budou hodit i další její výše zmíněné blahodárné účinky. Třeba to, že ničí 

choroboplodné zárodky a působí proti bolesti, která chřipku často doprovází. Tip: Pár kapek olejíčku vmasírujte přímo na 

hrudník, na krk a na záda. Anebo si jej rozetřete do dlaní, ty o sebe chvíli třete a pak vdechujte vůni, která uleví vašim 

dutinám. Do aromalampy kápněte ideálně kombinaci levandulového, eukalyptového a peprmintového oleje. 

Užijte si relax 
Závan levandule umí zmírnit lehčí formy deprese a pozvednout náladu, čichové vjemy totiž zásadním způsobem ovlivňují 

fungování mozku. Prokázala to i jedna studie, během níž si 80 účastníků přidávalo pravidelně do koupele levandulové 

přísady. Prakticky všichni začali během „levandulové kúry“ pociťovat pozitivnější životní naladění. 

Zpracovali redaktoři Sabina, Zdeněk, Tamara  a Jirka 



 

 

 



                     DRAKIÁDA  2013 
18.října proběhl na naší škole další ročník naší tradiční Drakiády. První část se odehrála v tělocvičně, 

kde byly pro žáky připraveny různé soutěže a hry. Kreativní jedinci měli možnost ukázat své schopnosti 

při výtvarném ztvárnění draků a dráčků a při skládání papírových  draků. Sportovně založení se  vyžili 

v různých disciplínách jako hod míčků, házení kroužků na dračí hlavy a hod do dračí tlamy. A jelikož 

nám přálo i větrné a slunečné počasí, proběhla závěrečná část před školou a na louce, kde si žáci 

vyzkoušeli dračí řev a jak jejich vlastnoručně vyrobení i zakoupení draci dokáží skvěle létat. Na závěr 

byly všechny třídy odměněny diplomem a sladkou odměnou. Pochvalu dostali žáci ze 4.A , kteří se 

podíleli na výrobě kulis k soutěžím. 

Poděkování patří  Mgr. Ivaně Horňákové, která tyto okamžiky zachytila fotoaparátem. 

 

Diplomy: 

Nejhezčí drak -  5.A 

Největší drak  -  8.B 

Kreativní drak - 8.A 

Dračí řev -  Kristýna Stránská – 1.tř., 4.A ,  6.AS ,  4.A 

Nejlépe létající drak – 7.A ,  8.A 

Nejmenší drak – 2.A , 4.A 

Skládání draka -1.AS , 3.B , 1.A, 2.A 

Malování draka – 7.AS , 6.AS, 3.AS, 4.AS , 3.A 

Dračí tanec   - 9.BS 

Za vybarvené dráčky  - 9.DS 

Nejmladší krotitelé -  PS ZŠS 

 

Napsaly p.učitelky Miluše Vondráčková a Lenka Šašková, které celou akci zorganizovaly. 

 

 



 

 

 

Teplý říjen - studený listopad. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

Studený listopad - zelený leden. 

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku  

budoucího. 

Jaký listopad, takový březen. 

 

Zpracoval Jirka 



 



LESNÍčkovi 
S příchodem podzimu se přiblížilo i období, které mají Lesníčkovi  z celého roku nejraději. Sklizeň brambor. 

Možná se vám bude zdát divné, jak se někdo může těšit na sklizeň brambor, vždyť s tím musí být spoustu 

práce. Samozřejmě, trochu máte pravdu, práce to jistě je, ale Lesníčkovi mají brambory hrozně rádi a při sklizni 

si vždycky uspořádají malou slavnost. Tatínek vyhrabe brambory ze země, nechá je trochu oschnout, a potom je 

v pytlích odnese do domečku. Tento rok byla úroda tak veliká, že je sotva unesl. Maminka s Lotynkou se hned 

vesele pustily do přírody slavnosti. Pečlivě brambory omyly a začaly připravovat bramborovou hodinu. Než 

tatínek s Floriánem a Honzíkem postavili na zahradě stůl a židle, voněla už po celém lese maminčina specialita 

– zapékané brambory s bylinkami a pažitkou. A za ní hned běží Lotynka s plným plechem brambor v alobalu, 

ty mají hrozně podobnou chuť, jako když si pečete brambory v popelu u ohníčku. No a to je přece velká 

dobrota. Potom přišli na řadu bramboráky, hranolky, bramborová kaše, vařené brambory a bramborová 

polévka, no prostě všechna jídla z brambor, na která si jen vzpomenete. Jedli, pili, hodovali, povídali si a smáli 

se, vyprávěli si, a protože svým veselím smíchem a vůní brambor přilákali i své přátelé, hostina se protáhla až 

do pozdní noci. Když potom usínali ve svých postýlkách, listovali, že nemůže být taková sklizeň se slavností 

každý den. Ale ono je to vlastně dobře, vždyť copak by to potom bylo za slavnost, kdyby se na ni člověk 

nemohl ani pořádně těšit? A u skřítka je to jistě stejné jako u lidí.                

 
 
Omalovánka - skřítek | Rostaci.cz                                     z čítanky pro speciální třídy zpracovala Adéla 

http://www.rostaci.cz/detsky-koutek/omalovanky/omalovanka-skritek
http://www.rostaci.cz/detsky-koutek/omalovanky/omalovanka-skritek


Dýňová buchta 

Suroviny: 

1 hrnek nastrouhané dýně 

1 jablko na kostičky 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 hrnek cukru krupice 

1 prášek do pečiva 

2 vejce                                                                                                                         

1 hrnek mléka                                                                                                             

½ hrnku oleje 

Smícháme sypké suroviny, přidáme dýni, jablka, mléko a olej. Vymícháme hladké 

tekuté těsto, které upečeme na vymazaném a vysypaném plechu- pečeme asi 35 

minut na 200 stupňů. Na vychladlou dýňovou buchtu můžete nalít čokoládovou 

polevu a posypat ořechy, mandlemi nebo kokosem. 

Dýňové karbanátky 

Na 4 porce potřebujeme: 

1 cibuli 

4 lžíce oleje 

125 g ovesné krupice 

200 ml studené vody 

1 kus dýně (asi 260 g) 

½ svazku petrželové natě 

2 vejce 

sůl, bílý pepř 

strouhaný muškátový oříšek 

 

 

Dýni nastrouháme, spojíme 

s ostatními surovinami v těsto a 

pečeme ve vyšší vrstvě karbanátky z obou stran dozlatova. 

 

Z časopisu Pošli recept zpracoval Zdeněk, obrázky z klipartů 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Z www.google.cz vybraly Sabina a Zdeněk 

Tajenky: Zahrada, Samson. 

http://www.google.cz/


REDAKTOŘI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SABINA FRAŇOVÁ 

chodím do třídy VII. A.,                      

baví mě chodit do kroužku 

časopisu. 

                                   
časopisu. 

 

                                   
časopisu. 

 

                                   
časopisu. 

 

ALENA ŠANDOVÁ 

Chodím do VIII.B, pracuji 

v kroužku již třetím rokem. Baví 

mě hlavně psát. 

JIŘÍ BECK   chodím do 

VI. A. a baví mě psát. 

ZDENĚK FACUNA 

chodím do VII.A, chci psát 

časopis, baví mě to. 

 

TAMARA GRUNZOVÁ  

chodím do třídy VII. A, ráda 

píšu pohádky a chtěla jsem 

psát časopis.   

 

ADÉLA 

KULHÁNKOVÁ chodím 

do VIII.A, v kroužku pracuji ráda. 

Baví mě vyhledávat informace a 

upravovat stránky. 

   

 



omalovánky vybrala Alena 


