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Ţáci tu tráví část odpoledne do 15.00 hodin. Vychovatelky se 

snaţí, aby tu děti trávily volný čas zábavnou formou. Ţáci se tu 

naučí nové výtvarné techniky, modelují, zpívají i tančí. Ve škole 

navštěvujeme relaxační místnost, tělocvičny, kuchyňku, v létě 

vyuţíváme zahrádku školy, chodíme na vycházky. Děti mají 

moţnost jezdit na koloběţkách, pořádáme různé soutěţe. Jednou 

z posledních byla Prima vařečka. Děti třídily ovoce a zeleninu, 

po čichu a po chuti poznávaly různé potraviny. Na závěr si 

připravily jednoduchou svačinku. Na tento měsíc je ještě 

naplánovaná další soutěţ: Druţinový slavík. Dětem se ve školní 

druţině líbí. Velká většina dětí zůstává aţ do 15.00 hodin, kdy 

provoz druţiny končí. Napsala p.vychovatelka Kašparová 

 

 

V lednu a v únoru si žáci Základní školy praktické poměřili své znalosti v oblasti poznávání rostlin, živočichů, 
ochrany životního prostředí. Během soutěže luštili křížovky a rébusy, poznávali zvuky zvířat a hmatem 
přírodniny. A kdo je vítězem? V soutěži 2. a 3. tříd zvítězil Michal Švihura, v soutěži 4. tříd nejvíce bodů získala 
Zuzana Gorolová, v soutěži 5. tříd vyhrál Marián Bendík a v soutěži 6. – 9. tříd zvítězila Michala Madajová.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napsala p.uč.Hofferová 



   

 

 

 

 Kuskus (Couscous) je marocké lidové jídlo. Kuskus 
je z tvrdé pšenice, která se nejdříve zpracovává na 
krupici a dále je pak formována do kuliček. Kuskus 
je variantou rýže nebo těstovin, používá se jako 
příloha k masu nebo k zeleninovým pokrmům, k 
omáčkám. Hodí se do ovocných i zeleninových 
salátů, dá se připravit na sladko jako moučník, lze 
ho konzumovat teplý i studený. 

 
Žáci z 1.ročníku Praktické školy si tuto, pro nás ještě 
neobvyklou surovinu, uvařili. V rámci hodin Přípravy 
pokrmů si vyhledali zajímavé recepty a Kuskus se 
zeleninou i vyzkoušeli. Příprava kuskusu je 
jednoduchá, protože se nevaří. Jen se přelije vařící 
vodou, osolí a nechá v teple nabobtnat. Mezitím se 
krájely papriky, cibule a česnek a společně se 
podusily na olivovém oleji. Kořenilo se solí, bílým 
pepřem, citronovou šťávou a kari kořením. Potom se 
vsypal kuskus a vše se smíchalo. Pokrm byl nejen 
dobrý, ale i krásně barevný. Všichni byli mile 
překvapeni zajímavou chutí. Recepty najdete na 
www.zeny.cz napsala p.uč.Horňáková 

  
   
 
 
 

Ve cvičné kuchyňce máme k dispozici bylinky, které už 
vloni nasušila p.uč.Hašková a sklenice vyrobila 
p.uč.Niklová. Každý druh koření je pěkně označen 
názvem i obrázkem toho druhu, který ve sklenici je. 
Z druhé strany je stručný přehled možného použití 
koření při přípravě studených i teplých pokrmů. Přijďte 
si v rámci pracovních činností něco uvařit a okořeňte si 
bylinkami, které vyrostly na naší školní zahradě. 
redakce 
 

 

 

 

http://www.zeny.cz/


1.Napiš jméno období a jména měsíců. 

 Jaro          březen           duben           květen                       

_____      _______         ______        ________ 

 

Dopiš vynechaná slova (více hřeje, taje, stoupá, 

delší, kratší). 

Přečti celé vyprávění. Jaké je jaro u vás? 

Na jaře slunce……………. 

Sníh…………. 

Voda v řekách…………. 

Den je………… 

Noc je………… 

2. Pojmenuj rostliny na obrázku. Napiš názvy rostlin. 

(sněţenka, tulipán) 

_______________                                                              ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš názvy jejich částí (květ,list,stonek). 

–––––                –––––                     –––––– 

http://www.educima.com/tulipan-t9991.jpg
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.dreamstime.com/snowdrop-flower-thumb8173013.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/snowdrop-flower-image8173013&usg=__NrjjjPeVmklL7E5EUSo6yiojywM=&h=336&w=300&sz=30&hl=cs&start=2&itbs=1&tbnid=RNdtrA4F2ff_iM:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images?q=sn%C4%9B%C5%BEenka+podsn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk&hl=cs&tbo=1&gbv=2&imgc=gray&imgtbs=c&tbs=isch:1


  
 
 
 
 
 

  Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není 

stálé.  

  V březnu vítr břízy fouká. 

  V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok 

jest.  
  Březnové slunce má krátké ruce. 

  Lépe od hada bytí uštknut, než v březnu od 
slunce ohřát. 

  Studený marec, mokrý máj - bude humno 

jako ráj. 
  Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm 

sáhl. 

  Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

  Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, 

sedláčku, chleba režného. 
  Březnový sníh zaorati jest, jako když 

pohnojí. 
  Březnového prachu za dukát lot. 

  V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed. 

  V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 

  V březnu prach - jistý hrách. 

  Březen bez vody - duben bez trávy. 

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

  Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. 

  Mokrý březen od rolníků nenáviděn. 

 

  Svatá Felicita z polí odmítá. 

  Na svatého Bedřicha slunko 

teplem zadýchá. 
  Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu 

ještě navyhání. 

  Když noc na Matičku jasno, bude 
úroda, krásno. 

  Východ slunce na Zvěstování Panny 
Marie předpokládá dobrý rok. 

  Svítí-li slunce na den Zvěstování 
Panny Marie, bude úrodný rok. 

  Na den Zvěstování Panny Marie déšť 

- urodí se rež. 
  Jaké Zvěstování Boží Matky - 

takové velikonoční svátky. 
www.kudykam.com 
 
 

Zpracoval Dan 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

Velikonoční, piškotový, mixovaný, kakaový, z 

kynutého těsta, ze šlehačky a spousta dalších variant 

receptů tohoto tradičního velikonočního moučníku 

najdete na stránkách 

http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-

pecivo 

Pomerančový beránek 

Potřebujeme:3 vejce, 1 vanilka, 12 dkg krystalu, 1 dl vlažné vody, 20 dkg výběrové 

mouky,šťáva i kůra z poloviny pomeranče, 1 pudink se smetanovou příchutí, větší půlka 

prášku do pečiva, 1 dl oleje a 2 lžíce rozpuštěné hery. 

Jak na to? 

Ušleháme celá vejce s cukrem do husté pěny, přidáme olej a heru, opatrně přikapáváme polovinu šťávy z 

pomeranče, potom přidáme kůru a vodu. Do mouky zamícháme pudink a prášek do pečiva. Vmícháme do těsta, 

zlehka promícháme a vlijeme do vymaštěného a vysypaného beránka střední velikosti. Pečeme pomalu v 

elektrické troubě vyhřáté na 150 °C. Opatrně vyklopíme. Pokapeme druhou polovinou šťávy (musíme pečlivě 

pokapat kaţdé místečko). Nakonec studeného beránka polijeme čokoládou na vaření. (Dávám 15 dkg čokolády 

a 12,5 dkg hery). Vloţíme do celofánu a jíme tak za 2-3 dny. Beránek je celý voňavý pomerančem a krásně 

vláčný. 

 

Potřebujeme:balíček listového těsta, 1 lžíci mleté skořice, 4 

lžíce pískového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 5 dkg 

rozinek, rozšlehané vejce, med na potření. 

Jak na to?  

Těsto rozválíme na plát o síle asi 3 mm. Plát posypeme stejnoměrně skořicí smíchanou s cukrem a rozinkami. 

Těsto svineme do rolády, pokrájíme na řezy široké asi 2 cm, přeneseme na plech pokrytý alobalem a potřeme 

rozšlehaným vajíčkem. Vloţíme do hodně vyhřáté trouby a upečeme dozlatova. Ještě horké jidáše potřeme 

nahřátým medem. 

Potřebujeme: 100 g másla, 60 g cukru, sůl, pomerančovou 

kůru, 60 g rozinek, 30 g mandlí, 2 vejce, 1/4 l mléka, 1 prášek 

do pečiva, 500 g mouky. 

Jak na to?  

Máslo s cukrem utřeme, zatřeme do něj vejce, strouhanou pomerančovou kůru, omyté a osušené rozinky, 

strouhané mandle, špetku soli a přimícháme polovinu mouky a mléko. S druhou polovinou mouky promícháme 

prášek do pečiva a zapracujeme také do těsta. Z vypracovaného těsta uděláme bochánek a zvolna pečeme v 

rozehřáté troubě. Upečený pocukrujeme. 

Zpracoval Pepa Kököny 

http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/velikonocni-beranek.html
http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/velikonocni-beranek.html
http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/mixovany-beranek.html
http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/mixovany-beranek.html
http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/beranek-z-kynuteho-testa.html
http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/beranek-z-kynuteho-testa.html
http://www.zdenius.webgarden.cz/velikonocni-pecivo/beranek-ze-slehacky.html


 

 

 

 

 Co duben našetří, to květen spálí. 

 Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas 

pěkný, hojně sádla potrav. 

 Duben – za kamny budem. 

 Duben časy mění a obdaří fialou zemi.. 

 Duben hojný vodou - říjen vínem. 

 Duben hojný vodou - takový říjen.  
 Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví. 

 Duben je napůl březen a napůl květen. 

 Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, ţita.  
 Dubnové počasí nevyslovíš. 

 Dubnový sníh pole hnojí a déšť jen poţehnání přináší. 

 Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli 

zčerstva počni. 

 Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji 

vyschne. 

 Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 

 Jaký duben - takový říjen. 

 Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o 

lomenicích. 

 Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 

 Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

 Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen 

nepříjemný jistě. 

 Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen 

nepříjenmý jistě. 

 Je-li v dubnu teplý déšť, hojné poţehnání jest. 

 Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 

 Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. 

 Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 

 Kdyţ jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vţdy stahuje stromový květ, takţe se zadusí. 

 Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude. 

 Kdyţ na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

 Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu. 

 Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší. 

 Na mokrý duben - suchý červen. 

 Na velikonoce jasno - bude laciné máslo. 

 Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej! 

 Neděle velikonoční (Hod boží velikonoční) (Velikonoce od 22. 3. do 25. 4) 

 Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje. 

 Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá. 

 Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu 

 Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

 http://www.stripky.cz/10-mesic-4-pranostiky , obrázek - skimhenson.wordpress.co 

zpracoval: Jára Pospíšil 

http://www.stripky.cz/10-mesic-4-pranostiky


 
 

To je název kníţky, kterou jsem si vypůjčil ve školní knihovně. Je v ní spoustu zajímavostí ze sportu. Je 

poskládána z otázek a odpovědí a já jsem vybral tři, které mě zaujaly a mohli by zajímat i vás. 

 

 

 

 

Cyklisté a motocyklisté tento pojem 

znají. Hlavním pravidlem  tohoto sportu 

je, ţe cyklistický nebo motocyklový 

závodník musí absolvovat trať 

s připravenými překáţkami, aniţ by se 

nohou dotkl země (za to získává trestné 

body). Toho je často moţné dosáhnout 

pouze téměř akrobatickými kousky. 

 

 

 

 

 

 

Je to firma,  

která vyrábí  nejznámější sportovní nářadí a oblečení  

na světě.  

V roce 1948 ji zaloţil Adolf  Dassler. 

Charakteristickým logem jsou tři pruhy. 

 

 

 

 

 

 

 

Olympijské medaile jsou zhotovené ze stříbra, jsou pouze 

pozlacené. Avšak pro ty, kteří je vyhrávají, to není 

nikterak důleţité, neboť důleţitější je pro ně cesta, která 

k jejich získání vede, a moţnost stát na stupni vítězů a 

slyšet státní hymnu. Hodnotu medaile za umístění na 

prvním místě nelze vyjádřit penězi. 

 

Napsal Dan Gebert 

 



www.google.cz, obrázky 

http://www.google.cz/


Minimální prevence 
Výsledky hodnocení dotazníků ke komiksu „RASISMUS“ 

Milí ţáci, v měsíci březnu jste v rámci minimální prevence shlédli společně s vašimi paními 

učitelkami fotografický komiks na téma „ Rasismus“ a kaţdý z vás potom vyplnil připravený 

dotazník, který se k příběhu vztahoval. Ráda bych vás nyní seznámila s výsledky vypracování 

vašich dotazníků. 
 

ODEVZDALY TŘÍDY NEODEVZDALY TŘÍDY 

5. A – 8 ŢÁKŮ            5. B – 8 ŢÁKŮ 

7. A – 11 ŢÁKŮ          8. A – 7 ŢÁKŮ 

8. B – 7 ŢÁKŮ            8. C – 5 ŢÁKŮ 

9. A – 8 ŢÁKŮ            9. B – 5 ŢÁKŮ 

1. PrŠ – 7 ŢÁKŮ         2. PrŠ - 7 ŢÁKŮ 

6. A 

6. B – NALEPENO V SEŠITECH OV 

7. B – NALEPENO V SEŠITECH OV 

9. C 

Celkem vyplněný dotazník odevzdalo 73 žáků 

 

Číslo 

otázky 
Vaše odpovědi Správná odpověď 

1. 71x  NE       2 x ANO ANO – Jana neměla právo nařknout Kristýnu 

z krádeţe, pokud ji neviděla. 

2.  69 x ANO    2 x NE 

2 x nezaškrtnuto  

ANO – vedoucí se zachovali správně. Janě 

řekli, ţe nesmí nikoho bezdůvodně obvinit 

z krádeţe. 
3.  69 x ANO    2 x NE 

2 x nezaškrtnuto 

NE – Jana se nezachovala správně, byla při 

vybíjené agresivní a mohla tím Kristýně velmi 

ublíţit. 
4.  71 x ANO     2 x NE – řekla by 

to pouze vedoucímu, neví, jak 

by se zachovala 

ANO – je lepší se omluvit před všemi dívkami, 

protoţe o tom co se stalo věděli všichni 

5.  69 x NE      4 x ANO – krádeţ 

peněz ve škole, vyhroţování na 

táboře, ukradli mi telefon, 

ukradla jsem kamarádce řetízek 
 

Zde nebyla hodnocena ani správná, ani špetná 

odpověď. V této odpovědi jste měli pouze 

napsat, zda se vám přihodilo něco podobného a 

pokud ano, tak co. Odpovědi jsou ve vedlejším 

sloupečku. Je velmi povzbuzující, ţe většině 

dětí se nic podobného nepřihodilo a také 

většina odpověděla, ţe by ani nechtěly, aby se 

jim něco podobného přihodilo. 
6. 51 x ANO      22 x NE Nelíbil se, protoţe: byl nudný, obviňovali tam 

Kristýnu neprávem, bylo to smutné, ulili se 

z hodiny, nebylo to hrané, hádali se o 100, - 

Kč. 

Všem ţákům i paním učitelkám velmi děkuji!!!                          

p.uč.Alena Niklová – metodik primární prevence 
                                                                                                                                                                              



    
 
 
 
 
 
 

Na velikonoční stůl nebo okno patří také velikonoční výzdoba. Přišla jsem na to, ţe z prázdných pet- lahví je 

moţné bez velkých nákladů vyrobit velikonočního zajíčka, který nám bude nejen dělat radost, ale také budeme 

mít velmi pěkný pocit z vlastnoručně vyrobené a levné dekorace. A jak na to?   

Co potřebujeme:  
pet lahev čiré barvy, natrhaný nebo naskartovaný hnědý papír, nůţky, krabicový karton, lepicí pistoli, vatu, 

čtvrtku na obličej, černou fixu, korkovou zátku, dřevěný korálek a svazeček štětinek ze smetáčku na nosánek 

(pokud nemáme korálek, postačí nám kolečko uříznuté z korkové zátky), nůţ na uříznutí hrdla, vajíčko nebo 

košíček nebo malou pomlázku na dozdobení (do ruky zajíčka). 

 

Postup práce:  
nejdříve si vymyjeme a necháme vyschnout čirou prázdnou pet- lahev. Potom opatrně uřízneme hrdlo, na 

kterém bylo zašroubováno víčko (doporučuji tuto práci svěřit dospělým, abychom se nepořezali noţem). Do 

lahve postupně nastrkáme nastříhaný, natrhaný nebo naskartovaný hnědý papír, aţ je láhev naplněná. Otvor 

uzavřeme korkovou zátkou od vína. Z kartonu si vystřihneme 2x noţičky, 2x ručičky a 2x ouško.  Ze čtvrtky si 

černou fixou namalujeme obličej, vystřihneme a domalujeme oči. Zahřejeme tavnou pistoli (opět pozor při 

práci s ní, abychom se o rozehřáté lepidlo nespálili) a nejdříve přilepíme na spodek noţičky (na které jsme 

předtím nakreslili drápky, stejně jako na ručičky), potom přilepíme ručičky – do středu lahve, kde se lahev 

zuţuje a potom ouška na zadní horní stranu za korek. Do vrchní přední části přilepíme obličej. Doprostřed 

obličeje přilepíme nosánek s fousky. Lahev otočíme zadní částí k sobě a z malého kousku vaty vytvoříme 

kuličku, kterou přilepíme jako ocásek. Nakonec zajíčkovi mezi ručičky vloţíme a opět lepicí pistolí přilepíme 

košíček s travičkou nebo velikonoční vajíčko či malou pomlázku (to uţ záleţí doopravdy na vás a vašich 

moţnostech). No a krásná velikonoční dekorace je připravena. Pak uţ si ji pouze postavíme na místo, kde se 

bude nejvíce vyjímat. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymyslela, vyrobila, napsala a nafotila p.uč.Niklová 



 

 

Jak všichni dobře víme, druhou neděli v květnu 

slavíme Den matek.  Z tohoto důvodu, jsme začali, 

zprvu jen na zkoušku, vyrábět dárek. V letošním roce 

jsme se rozhodli pro něco praktického, tašku na 

nákup.  Nejdříve ze všeho jsme museli tašky vyprat, 

aby se barvami na textil správně obarvily. Tašky 

jsme batikovali různými barvami, podle nálady a 

oblíbenosti jejich budoucích majitelek. Poté co byly 

tašky jiţ suché, dali jsme se do vyrábění šablon a 

následného dokreslování.   Dárek na zkoušku se nám 

povedl. 

Napsala p.uč.K.Jelínková a ţáci IX.BS 

 

 

 



 



 

 

Dne 22.března  

slaví VODA na celém světě svůj svátek. 

Ţáci se svými učiteli v hodinách výtvarné 

výchovy nakreslili nebo namalovali vodu 

v různé podobě, jak se vyskytuje v přírodě. 

Výtvarné práce zdobí šatny ve vestibulu 

školy. 

Napsala p.uč. Hofferová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


