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Žákovská knihovna 
V naší žákovské knihovně máme přibližně 1500 

knih z různých oborů. Máme zde pohádky a 

krátká vyprávění pro nejmladší i trochu starší 

žáky. Pro starší mládež je připraveno mnoho 

krásně ilustrovaných knížek se spoustou fotografií 

a obrázků z oborů: známé filmy, historie, věda, 

svět rostlin a zvířat. 

Největšímu zájmu se těší encyklopedie a alba, 

například  

„Dětská encyklopedie“, „Zvířata kolem nás“, 

„Obrázkový atlas světa“, „5000 zajímavostí 

kolem nás“, „Plazi pod lupou“, „Atlas lidského 

těla“, ale také „Velký lexikon – kouzla a 

magie“. Z beletrie se nejvíc půjčuje „Harry 

Potter a kámen mudrců“, „Mach a Šebestová“, 
„Shrek“, „Piráti z Karibiku“. 

Z důvodu zájmu o literaturu pro dospívající 

mládež jsme nakoupili tituly: 

„Klára miluje matikáře“, „Prázdniny pro Nikolu“, 

„Ronja, dcera loupežníka“, „Like me – 

každé kliknutí se počítá“, „Láská přes 

mobil“. 

Z ostatních novinek najdete v knihovně: 

„Pohádky pro neposlušné děti“, „Andulka a 

Andulka“, „Harry Poterr a tajemná 

komnata“, 

„Mach a Šebestová“, „Mach a Šebestová 

ve škole“, „Mach a Šebestová na 

prázdninách“, 

„Pipi D1ouhá punčocha“, „Děti z 

Bullerbynu“, „Čtyři myši v černé džungli“ 

a „Otevřený svět“. 

Napsala Mgr.Anna Komendová, správce 

dětské knihovny 

www.google.cz/obrazky 

 

http://www.google.cz/obrazky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Země jsme oslavili sběrem baterií, elektrospotřebičů, víček a papíru. Do soutěže se zapojilo 9 tříd – 

6. A, 9. A, 9. B, 6. AS, 8. AS, 9. AS, 10. BS, PŠ1A a PŠ2A.Třídy celkem sebraly 11 kg baterií, 247 kg 

elektrospotřebičů, 14 kg víček a 28 kg papíru. 

Třídám moc děkujeme! Svým sběrem podpořily recyklaci a opětovné využití materiálů. Napsala Mgr.Jana Hofferová 

 

 

 

 



Tomáš Martinka 

Je to úplně poprvé, kdy vyhrál český finalista Muže roku i mezinárodní soutěž. Jsem za něj velice šťastný a 

velmi mu to přeji. S Tomášem jsem nyní mluvil a je nadšený. Chtěl by poděkovat celé své rodině a všem, kteří 

ho podporovali. Účast v této prestižní soutěži je pro něj celoživotní zkušeností,“ okomentoval Martinkův 

úspěch David Novotný, organizátor Muže roku. 

Česká republika má nejkrásnějšího muže planety! Na mezinárodní soutěži mužské krásy Mister Global 2016 

thajském Čiang Mai, vyhrál Tomáš Martinka (26). Rodilý Mostečan na světovou soutěž postoupil díky své 

účasti v české soutěži Muž roku 2015, kde skončil na druhém místě. 

 

Věčně usměvavý plavčík z Mostu, který mimochodem loni před finále vyhrál i hlasování Super.cz (takže máme 

prozíravé čtenáře), má až nakažlivý smích. A to tak, že nabručence svým pozitivním přístupem k životu 

nehorázně rozčiluje.  

Z www.blesk.cz/ zpracoval Zdeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blesk.cz/


VYBARVUJ PASTELKAMI:  

1 – oranžová, 2 – hnědá, 3 – červená,4 – žlutá, 5 – zelená, 6 – růžová, 7 – 
modrá 

 



 
3D 

ORIGAMI 



Naučili jsme se novou věc. Origami je stará japonská technika skládání papíru. Tato 

činnost slouží hlavně k relaxaci a odpočinku. 

Rozhodli jsme se, že zkusíme podle videa společně složit labuť. Proč labuť? Je 

známo, že labutě tvoří pár na celý život. Tak jsou si věrní. A když jedna z nich 

zemře, vylétne ta druhá nad vodní hladinu a vrhne se střemhlav dolů a ukončí tak i 

svůj život. Labuť je tedy pro nás symbolem lásky a věrnosti. 

Z bílého papíru jsme nastříhali obdélníčky a z těch jsme skládali trojúhelníčky. Na 

labuť jich potřebujeme 500. Skládání trojúhelníčků nám trvalo14dní. 

Já jsem udělala krk a 

zobák. (KAROLÍNA) 

Já jsem dělal tělo 

labutě. (HONZA 

LEGEZA) 

Já jsem dělala křídla a 

ocas. (NIKOLA 

PALDUSOVÁ) 

My ostatní jsme dělali 

trojúhelníčky. 

Moc nás to bavilo. 

Určitě budeme skládat 

dál. 

Chystáme se udělat auta, pavouky, delfína a pandu. 

Napsali žáci PŠ2A. 

CVIČTE SI SVŮJ MOZEK - TROJICE SLOV  

Pokuste se najít takové vhodné podstatné jméno, které by šlo spojit se všemi třemi 

uvedenými přídavnými jmény a vytvořilo tak ustálené slovní spojení.  

Loutkové, ochotnické, experimentální →………………….  

Balicí, křídový, novinový →………………………………...  

Dětský, obývací, nemocni ční →……………………………  



Posmrtná, pleťová, karnevalová →………………………...  

Jezdící, točité, dřevěné →…………………………………...  

Stěhovací, alegorický, Velký →…………………………….  

Světová, politická, Malá →………………………………….  

Psací, šicí, parní →…………………………………………..  

Sladinová, stojací, oblouková →……………………………  

Úřední, píchací, sluneční →………………………………...  

Juliánský, adventní, trhací →………………………………  

Paví, ku ří, mastné →………………………………………...  

Potápěčské, dioptrické, sluneční →………………………...  

Červený, perský, létající →…………………………………  

Obecná, soukromá, vysoká →………………………………  

Pohřební, výzkumný, diagnostický →……………………...  

Turistická, ochranná, dopravní →…………………………  

Redukční, diabetická, šetřící →…………………………….  

Hůlkové, krasopisné, psací →………………………………  

 

http://charitapacov.cz/res/archive/004/000499.pdf?seek

=1301995246 

Pranosti

ky  

  



Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas. 

 

Pankrác Urban bez deště - hojnost vína.  

 

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 

Déšť svaté Žofie švestky ubije. 

Svatá Žofie políčka často zalije. 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

 

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 

 

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Jaký červen, takový i prosinec. 

Červnové večerní hřmění - ryb a 

raků nadělení. 

Je-li červen mírný, nebude v 
prosinci mráz silný. 

 

Červen stálý - prosinec 
dokonalý. 

zpracovala Karolína 



WWW.GOOGLE.CZ/OBRAZKY 

 



Hádanky 

Jak si říká tajné společenství kukaček?  
Ku ku klan! 

Co je zákon schválnosti? 
Když má včela alergii na pyl. 

Jaký je rozdíl mezi chatařem 

a žirafou? 
Chatař má střechu nad hlavou, žirafa má 

hlavu nad střechou. 

Jak se říká ptákům, co odlétají na jih? 
Nashledanou! 

Jaká zvířata má žena nejradši? 

No přece lišku kolem krku a jaguára v garáži. 

Co je to? Je to modré a leze to po stromě? 
Veverka v montérkách. 

 

Jak to dopadne, když chytíte blonďatou zlatou rybku a přejete si sto 

beden chipsů? 

Objeví se jen samé kartony. 

Víš, proč má datel zobák? 

Aby si nerozbil hlavu. 

   Proč má moucha křídla?  
Aby ji nebolely nohy. 

 
zpracovala Karolína, obrázky a hádanky vybrala na www.google.cz/obrazky, 

 http://vtipy1.cz/hadanky/zvirata?strana=4

http://www.google.cz/obrazky
http://vtipy1.cz/hadanky/zvirata?strana=4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z www.vtipy.cz zpracoval Honza 

http://www.vtipy.cz/


 



 VITARIANSTVÍ = 

RAW = Živá 

strava 

Syrová strava zvaná někdy též vitariánství 

je založena na konzumaci tepelně a 

chemicky neupravených potravinách 

(teplota při přípravě těchto pokrmů nesmí 

přeskočit 42° C). 

Základem je totiž přesvědčení, že při zahřátí se vše živé v potravinách zničí a tepelně 

upravená strava je tak mrtva. Syrové potraviny totiž obsahují enzymy. Bez enzymů není život! Ani 

lidský, zvířecí a ani rostlinný. No, a právě enzymy nepřežijí teploty nad 42  stupňů. 

Klady a zápory 

 přechod na tento typ stravování, je lepší než ta nejúčinnější dieta světa.  
 Dokáže dokonale pročistit vaše útroby od špatných a negativních vlivů. 
  díky neupravené stravě, se zachovávají veškeré „živé látky“ (vitamíny, enzymy), pro lepší regeneraci 

organismu.  
 Člověk se cítí celkově mnohem lépe i po psychické stránce. 
 Bohužel někteří začátečníci se musí potýkat s výraznými detoxikačními příznaky.  

 Není tak jednoduché přejít na vitariánství, aniž byste si podvědomě neustále připomínaly typickou chuť 

teplého masitého jídla.  

 Je nutné podrobit se určité sebekázni, jež vás provede všemi úskalími několika prvních měsíců 

přivykání na nový režim stravování. Na výběr, úpravu pokrmů a vhodné potraviny. 

Jídelníček vitariánů 

Jídelníčky se převážně skládají z čerstvého ovoce a zeleniny (nejlépe z vlastní zahrádky),ořechů, semínek, 

včetně sušeného ovoce ve studené formě, lisované panenské oleje a obiloviny s luštěninami. 

Do jídelníčku zařazují také čerstvé klíčky, ořechy ve skořápce, čerstvé kokosové ořechy, které jsou vydatným 

zdrojem nejčistší tekutiny a vápníku. Sušené ovoce, datle, mořské řasy, sušené olivy, zeleninu, bylinky i koření. 

Někdo také konzumuje sušený zelený ječmen. 

Jako sladidla jsou dobré datle, ale i RAW med, který obsahuje pyl a 

propolis. Vše je však užíváno v omezeném množství. 

Při přechodu na RAW stravu si začátečníci dopřávají stolní či keltskou 

sůl (bohaté na sodík), javorový sirup, sirup z agáve, víno i čerstvé 

ovocné a zeleninové šťávy.. 

Co nejíst 

Díky tomu, že se vyhýbáte tučným věcem, příliš nehrozí zvětšování se 

vašich „pupků“. Hubnete, pokud se vyvarujete pečiva, smažených jídel, 

cukrů, sýrů, uzenin, přesolených pokrmů, živočišných tuků a i mléka. 

Zpracovala Karolína 

http://www.vitarianstvi.cz/co-je-vitarianstvi-dil-1-17/  

http://www.vitarianstvi.cz/co-je-vitarianstvi-dil-1-17/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňuj i, y, spoj číslice 

 



7 klíčů ke kvalitnímu životu 
1 Jezte méně, ale mnohem častěji.  

2 Pijte hodně vody. 

3 Vyhýbejte se škodlivinám.  

4 Hýbejte se.  

5 I diety mohou ohrozit zdraví. 

6 Naučte se odpočívat a relaxovat. 

7 Optimismus má mimořádnou sílu. 

 I pokud jste vyhlášenými pesimisty, 

vědomě pouštějte z mysli všechny úvahy 

typu ,, Co by, kdyby...“ 

  Naučte se na hrozící či smyšlené nepříjemnosti reagovat když ne pozitivně, 

tak alespoň neutrálně. 

 Dělejte to navzdory tenkému hlásku ve vaší hlavě, který sdělujesamé 

negativní informace. Zabráníte tak chronickým zdravotním problémům. 

  

Zpracoval Zdeněk, http://charitapacov.cz/res/archive/004/000499.pdf?seek=1301995246 

http://charitapacov.cz/res/archive/004/000499.pdf?seek=1301995246


 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY.  

 

A co říká Dlouhodobá předpověď počasí na červenec 2016 

Po proměnlivém počasí z přelomu června a července se vyjasní a průměrné denní 

teploty vyšplhají nad 30 a výjimečně až nad 36 °C. Na konci první dekády měsíce 

července se přechodně zatáhne a objeví se vydatnější dešťové přeháňky, ale již na 

počátku druhé dekády lze opět očekávat teplé a slunečné počasí s průměrnými 

denními teplotami okolo 25 °C, přechodně až 30 °C i více. V polovině měsíce se možná 

objeví druhá vlna veder s teplotami nad +35 °C.  

V poslední dekádě se bude střídat zatažená obloha s deštěm se slunečnými dny a 

denními teplotami od 21 °C po 28 °C i více. Zejména na konci měsíce lze očekávat 

vydatnější přeháňky doprovázené silnými bouřkami, především v horských oblastech.. 

Červenec by měl být srážkově průměrný a teplotně mírně nadprůměrný.  

http://www.treking.cz/ 


