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      Přišli jsme k vám „na zkušenou“ 

 



Otevřené vyučování v VII. A 

Každoroční setkání s rodiči v čase adventním. 

V adventním období se uskutečnilo otevřené vyučování pro 

rodiče žáků třídy 7. A. Obsah výuky byl tudíž zaměřen na toto období. 

Žáci svým blízkým zazpívali koledy a přednesli básničky s vánoční 

tématikou. Pochlubili se také tím, co se již dokázali naučit v 

některých předmětech. V závěru vyučovací hodiny všichni společně 

shlédli „sestřih“ nejdůležitějších událostí, které žáčci v tomto školním 

roce zažili. 

Poté se všichni společně vydali rozsvítit svíčku ke „stolu 

splněných přání“ a nakonec si prohlédli výrobky žáků na vánoční 

výstavce. 

Otevřené vyučování se opětovně vydařilo.  Potěšující je také to, 

že všechny přítomné žáky přišli podpořit jejich blízcí, za což jim náleží 

poděkování. 

Tak zase někdy - na viděnou! 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přišli jsme k vám „na zkušenou“ 

ZŠ J. Palacha je již 

čtvrtým rokem cvičnou 

školou průběžné 

pedagogické praxe 

studentů VOŠ PMP 

Most. Každé podzimní 

úterý vstupovaly 

studentky 3. ročníku 

VOŠ do vybraných tříd. 

Zde se v rámci 

pedagogické praxe, 

pod supervizí 

zkušeného pedagoga, 

učily individuálně 

pracovat s žáky, citlivě vnímat jejich potřeby, komunikovat s nimi, motivovat je a 

hodnotit. Po dohodě s pověřeným pedagogem připravovaly pro žáky pestré 

činnosti, které ve vyučování realizovaly. Upřímné poděkování patří vedení školy za 

vstřícný přístup a pedagogům za jejich trpělivost  

a ochotu předávat cenné zkušenosti budoucím mladým kolegům. 

Napsala: Mgr. Jitka Doušová,  

vedoucí pedagogické praxe VOŠ PMP Most 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cvičný byt se zaplňuje dalším nábytkem. 

Dnes jsme složily dětskou postýlku, povlékly jsme prostěradlo, polštář i deku. Konečně jsme mohly uložit mimina ke 

spánku. 

Taky jsme začaly trénovat povlíkání postelí na chystanou celoškolní soutěž. To nám zatím moc rychle nešlo. Na povlečení 

chyběly knoflíky, tak to některé z nás zapnuly šejdrem. Příště knoflíky přišijeme a snad nám to pomůže k lepšímu 

skládání a orientaci, jak správně povlíknout polštář a deku. Taky se chystáme tapetovat část pokoje s postýlkou, takže 

dětský koutek. 

Napsali: žáci PŠ2B, FOTO: Mgr. Ivana Týnecká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



INSPIRACE NA ŠATNY 

 



Tempery a provázky vedou. 

V dílně jsme si slepili rámečky a 

natřeli jsme je načerno. Do kelímků 

jsme rozmíchali temperové barvy 

s vodou a tekutým mýdlem.  Zkoušeli 

jsme barvy lít, mýdlo v barvě pak 

dělalo na obrázku zajímavý efekt, 

bublinky. Dalším pokusem bylo 

obtiskávat nanesené barvy na 

kartonové čtverce, kdy vznikaly dva téměř 

identické „kachlíky“. Nejvíc se nám líbilo 

použití provázku. Paní učitelka nám to nejdřív 

pěkně ukázala a nejodvážnější byla Maruška, 

ta udělala moc hezké květy. Netušili jsme, že 

se dají namalovat květiny pomocí provázku a 

tekuté barvy. 

Postupně jsme si to všichni vyzkoušeli. Moc 

nás to bavilo a už se těšíme, co zase příště 

paní učitelka vymyslí. 

Napsali: žáci z PŠ2B 

Foto: Mgr. Ivana Týnecká 

 

 

 

 

 

 



Společné odpoledne ŠD1 a ŠD2 

Finanční gramotnost a využití druhotných surovin 

Tak jako každý měsíc, tak i v lednu, jsme si udělali jedno společné odpoledne obě 

družiny dohromady. Tentokrát bylo zaměřené na Rozumovou výchovu, kterou si 

krásně připravila paní vychovatelka Věrka. Zpočátku jsme si povídali o příjmech 

rodiny, a co vše s těchto peněz musíme zaplatit a nakoupit, aby nám peníze 

vystačily. Říkali jsme si, co kolik peněz stojí, když půjdeme do obchodu. A od 

nakupování jsme už měli blízko k recyklování odpadů a využívání odpadních 

materiálů. Během odpoledne jsme si stihli povídat, odpovídat na otázky, třídit 

odpad do správných barev, nakupovat v našem obchodu a dokonce i vybarvovat. 

Dětem se společné odpoledne velmi líbilo a už se těší na další, příští měsíc. Na 

přiložených fotografiích můžete vidět děti při různých činnostech. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

 

 



 

OMALOVÁNKA 



Výroba soviček v ŠD 2 

Pracovní činnosti v ŠD 

S dětmi jsme si ve školní 

družině vyrobili zimní sovičky. 

Na přiložených fotografiích 

můžete vidět děti při práci a i 

s vyrobenou sovičkou. 

Všechny to moooc bavilo. 

Napsala: Alena Niklová 

Foto: Alena Niklová 

 

 

 

 

 

 



Pranostiky http://www.pranostika.cz 

únor 

Únor bílý - pole sílí. 

Leží-li kočka v únoru na slunci, 

jistě v březnu poleze za kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou 

včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

 

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.  

březen 

Březen - za kamna vlezem. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Lépe od hada býti uštknut, než v 

březnu od slunce ohřát. 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád 

by po něm sáhl. 

Sníh v březnu škodí osení i vinné 

révě. 

V březnu prach - jistý hrách. Březnové mlhy - za 100 dní déšť. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.  

Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

http://www.pranostika.cz/


 

SKŘIVAN POLNÍ 

Vzhled 

Skřivan je větší a mohutnější než 

vrabec. Zbarvení má zemitě hnědé s 

černými podélnými čárkami. Vnější 

pera ocasní má bílá. Temenní pera 

nosní jsou částečně zdvižená. 

Mláďata jsou tmavší a mají na hřbetě 

bílé špičky per. Prachový šat je 

řídký, slámově žlutý.  

Zblízka poznáme dospělé jedince 

podle dlouhého drápu na zadním 

prstu. Samec i samice jsou stejní, 

samice je jen o trochu menší. Občas 

se vyskytnou i jedinci odchylně 

zbarvení. Od bílých albínů až k 

žlutohnědým nebo černavým.  

Ve vzduchu je pro skřivana charakteristický "motýlí" let, kdy se třepetá na jednom místě.  

Způsob života a potrava 

" Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout," zní stará pranostika. Toto úsloví 

však není pravdivé. Jednak skřivan nevrže a jednak se vrací ze svých zimovišť od půli února do 

půli března v závislosti na meteorologických podmínkách.  

Zpravidla v půli února můžeme slyšet z oblohy praskavé "črrr- črrr", trylkové "trié" nebo 

klokotavé a někdy i odposlouchané zvuky. Stačí pár dnů pěkného počasí a obloha je náhle plná 

zpívajících skřivanů. V té době přilétají skřivani nejčastěji v dopoledních hodinách, ale táhnou i 

odpoledne a v noci.  

Změní- li se náhle počasí a napadne sníh, shlukují se skřivani v obrovská hejna vyhledávající 

nezasněžená místa. Někdy se i vracejí jižněji.  

Ochrana 

Bohužel i v současné době přes protesty ochránců přírody, zejména v Itálii je zpěvné ptactvo, 

mezi nimi i skřivani, stále loveno.  

Škoda. Řekne- li se skřivan, vybaví se syrová vůně časného jara. Rozmrzající hroudy zoraných 

polí. Modrá obloha s bílými oblaky a zvonivé trylky skřivanů nad hlavou. Předzvěst jara a nového 

života.  

https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=584 



JARNÍ OČISTA ORGANISMU 

Špatné trávení, únava, nezdravá pleť – za to všechno může zanesení organismu 

toxiny a odpadními látkami. Poradíme vám, jak se jich za tři dny aspoň částečně 

zbavit. Uvidíte, jak se vám uleví! 

 https://www.prozeny.cz/clanek/jarni-detox-navod-jak-se-za-3-dny-procistit-15993 

Za tři dny jako znovuzrození 
„Vstaňte brzy ráno, oškrábejte si jazyk, vypláchněte 

ústa olejem a udělejte si klystýr. Pak vypijte 

rozpuštěný prášek ze slupek jitrocele indického.“ 

Líbila by se vám taková očistná kúra? Nebojte se, 

detoxikačních programů existuje spousta, od těch 

radikálních (některé mohou i uškodit) až po celkem 

umírněné rady. 

JAK NA TO? 

1. Jezte hlavně zeleninu. 
 Buďte vynalézaví a dopřávejte si ji ve formě polévek, salátů, vařenou i pečenou; 

k dochucování používejte bylinky a ořechy. „Vhodné jsou i čerstvé zeleninové a 

ovocné šťávy, například mrkvovo-pomerančová nebo šťáva z jablek a červené 

řepy. Pokud nemáte možnost vylisovat si je sami, zvolte džusy ošetřené takzvanou 

paskalizací, tedy vysokým tlakem,“ radí odbornice na výživu Mgr. Ing. Diana 

Chrpová. 

2. Vynechte maso, i kuřecí a rybí. 
3.  Z jídelníčku dále vypusťte pečivo z bílé mouky, vajíčka, sýr, sladkosti (i 

kvalitní bio čokoládu!), předvařené a průmyslově zpracované potraviny. Mlsnou 

zažeňte ovocem. Nepijte alkohol, mléko, černý čaj ani jiné nápoje s kofeinem, 

limonády s bublinkami. 
4. Jezte jen tehdy, když máte opravdu hlad. Každé sousto důkladně žvýkejte, 

vnímejte jeho chuť a vůni.  
5. Vypněte telefon, čtěte si, co nejvíc omezte hluk a vyrušování. Věnujte se 

příjemným věcem, na které si už dlouho 

chcete udělat čas – velký jarní úklid ani 

hlídání čtyř cizích dětí do téhle kategorie 

nepatří!  
6. Každý den jděte na dlouhou procházku 

do lesa nebo do parku. A dopřejte si 

nejméně osm hodin spánku.  

www.bing.com 

https://www.prozeny.cz/%20http:/www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase-zdravi/36085-jarni-detox-pozor-muze-vam-i-uskodit
http://www.bing.com/


 
Nejlepší zelný salát 

Suroviny: 

 hlávkové zelí bílé 

 kvalitní olej 

 sůl 

 cukr 

 ocet 

 pepř 

Další zelenina: 

 červená čerstvá paprika nebo jemně strouhaná mrkev nebo co vás napadne dobrého - čerstvý kopr, kukuřice 

sterilovaná. 

 

Úvod 
Syrové zelí je vydatným zdrojem vitamínu C a k dispozici ho máme celoročně. Při vaření dochází ke snížení léčivých 

účinků, proto je žádoucí konzumovat ho syrové v podobě salátů, zvlášť v zimních měsících, kdy je přísun čerstvé 

zeleniny malý. Nepřidávejte žádnou vodu a ani cibuli - rychle zhořkne a druhý den se to nedá jíst! 

Postup 

 

Hlávkové zelí velmi jemně nakrájíte. Ne rozmydlit mixérem! Vsypte ho do velké 

nádoby, zalijete olejem, octem, posolit, opepřit, přidat cukr. Nešetřete, ať je chuť 

výrazná! A teď přijde ten fígl: Ochucené zelí musíte mačkat, mačkat a mačkat, 

až z něj přímo stříká šťáva a ono krásně zkřehne, změkne a není tvrdé a suché 

jako řezanka! To promačkávání je fakt podstatné! A salát je vynikající i druhý 

den, když se rozleží. Ale většinou nevydrží - rychle se sní… 

Krekry se sýrem a olivou 

Suroviny: 
 300 g smetanového krémového sýru 

 4 lžíce smetany 

 30 g změklého másla 

 1 lžička mleté sladké papriky 

 sůl, pepř 

 12 krekrů 

 12 koleček z černého chleba 

 24 oliv plněných mandlemi a paprikou  

 

 

Postup: 

Ze smetanového sýru, smetany, másla, papriky, soli a pepře utřeme 

hladký krém. Krém dáme do zdobícího sáčku s tvořítkem ve tvaru 

hvězdičky a nastříkáme ho na krekry a kolečka z černého chleba. 

Ozdobíme plněnými olivami a nakrájenou pažitkou a podáváme. 

Obměna: Našleháme 150 g rokforu a 150 g zakysané smetany, ochutíme 

pepřem a vmícháme 1 lžíci nadrobno nasekaných kaparů. Hmotu dáme 

do zdobícího sáčku s velkým tvořítkem a nastříkáme na krekry a kolečka 

z černého chleba. Podle chuti ozdobíme kapary. Rada: Chuťovky 

ozdobíme 1 lžící nakrájené pažitky Každý kousek obsahuje: bílkoviny: 2 

g tuky: 9g sacharidy: 4 g kJ: 482, kcal 115 

https://www.labuznik.cz/
https://www.labuznik.cz/detail-fotky/?imageId=20292&target=www.labuznik.cz/recept/nejlepsi-zelny-salat-s-figlem/
https://www.labuznik.cz/detail-fotky/?imageId=20293&target=www.labuznik.cz/recept/nejlepsi-zelny-salat-s-figlem/
https://www.labuznik.cz/detail-fotky/?imageId=4188&target=www.labuznik.cz/recept/krekry-se-syrem-a-olivou/


PŘIDEJTE SE A ZAPLŇTE FARMU V PŘÍZEMÍ ŠKOLY. 
HODIL BY SE KURNÍK SE SLEPICEMI A KUŘÁTKY NEBO KRÁLÍKÁRNA S KRÁLÍKY  

  


