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ní na škole 
Zájmové kroužky 

, Hádanky 
šikulky 

Ekologie 
žší je skončit, než začít 
čky 

 
Omalovánky 

inifarma 
Topinambury 
Den otevřených dveří 



 

 

 

Dě
mazlí
jim v
Pokud se n
př
po n

napsala p.u
 

Na obrázku je p.u
Mášou.

Pátek, 1. října, byl jeden z

posledních teplých dní, a tak se v

speciálních tříd rozhodla uspořádat na školní zahradě grilování. Opékaly se 

buřtíky, hermelíny a jiné dobroty. Sluníčko hřálo a děti si ještě vyprávěly 

zážitky z prázdnin. Atmosféra byla příjemná a už teď se všichni těší na jaro a 

další společné grilování.                                           

 napsala  Veronika Řáhová 

 

 

 

 

Odměnou  pro děti ze VI.DS je 
vždy jízda na koloběžkách. Tuto 
aktivitu využívá právě  VI.DS i 
další třídy ZŠS v rámci tělesné 
výchovy. Spokojené výrazy 
žáků nás stále přesvědčují, že 
nákup koloběžek do školy byl 
výborný nápad.
napsala      p.uč.I.Jelínková  

V letošním školním roce byla nabídka 
škole rozšířena. Volný čas tak mohou žáci trávit i 
zpíváním, hrou na zobcovou flétnu, hn
hlíny, tvorbou časopisu, činnostmi spojenými s
zručností, hraním si s pejsky a znakováním. P
vám blíže Kynologický kroužek a Dovedné ruce

 

 

 

Děti a jejich pejsci se v něm schází jednou 
mazlíčky poslouchat povely, také jak je správn
jim věnovat ve volném čase a vůbec jak si užít život se psem. 
Pokud se někdo ze žáků chce ještě přihlásit, je vítán. Mohou se 
přihlásit i ti, kteří z nějakého důvodu pejska m
po něm. Bližší informace ráda poskytnu. 

napsala p.uč. Nastoupilová,  V.AS 
 

Na obrázku je p.uč.Nastoupilová, která kroužek vede
Mášou.                         

Pátek, 1. října, byl jeden z mála 

posledních teplých dní, a tak se většina 

speciálních tříd rozhodla uspořádat na školní zahradě grilování. Opékaly se 

buřtíky, hermelíny a jiné dobroty. Sluníčko hřálo a děti si ještě vyprávěly 

prázdnin. Atmosféra byla příjemná a už teď se všichni těší na jaro a 

                              

.DS je 
žkách. Tuto 

VI.DS i 
ělesné 

výchovy. Spokojené výrazy 
ují, že 

žek do školy byl 
výborný nápad.  

roce byla nabídka kroužků na naší 
čas tak mohou žáci trávit i 

hrou na zobcovou flétnu, hnětením keramické 
činnostmi spojenými s manuální 

pejsky a znakováním. Představíme    
Kynologický kroužek a Dovedné ruce. 

m schází jednou týdně a učí své 
ky poslouchat povely, také jak je správně ošetřovat, jak se 

bec jak si užít život se psem. 
řihlásit, je vítán. Mohou se 

vodu pejska mít nemohou a touží 
 

.Nastoupilová, která kroužek vede, se svojí 



 

 

 

15.září zahájil kroužek 

svou činnost úvodní 

schůzkou,na které si 

žáci sami navrhli 

aktivity podle svých 

zájmů a představ. 

22.září se všichni 

proměnili v kuchtíky a 

kuchařinky a  připravili 

si první slavnostní 

oběd a moučník.Vše 

se jim moc povedlo, 

prokázali svou 

šikovnost a nakonec si 

všichni zaslouženě 

pochutnali. 

Vepřové nudličky na čínský způsob

Suroviny:  vepřové maso-kýta nebo plec
paprika, koření-Čína, 1 lžíce solamylu  /hladké mouky/, s

Postup:  Omyté maso,papriku, rajče 
osmahneme na trošce oleje, přidáme maso,
a dusíme ve vlastní šťávě téměř doměkka.
přidáme,zelenou papriku,rajče a pórek a dusíme
ohni ještě promícháme a nakonec  dochutíme solí.
chléb. 

Palačinky s tvarohovo-pudinkovým krémem

 Těsto:   1-2 vejce, lžíce cukru, 20 dkg hladké nebo polohrubé mouky, 

Postup: Vejce ,cukr a sůl rozetřeme až nap
vznikne řídké těsto. Pánev rozpálíme,
rozlijeme po celé pánvi. Palačinku pe
mísou,aby zůstaly teplé.  

krém:  1 tvaroh, 1 vanilkový pudink, ¼   l mléka, 1 vanilkový cukr, krupicový cukr

Postup:  Ve ¼ l mléka uvaříme pudink a necháme v
s cukrem a  vanilkovým cukrem, přidáme vychladlý pudink,pop
plníme tímto krémem,stočíme a posypeme mou

  PŘEJEME DOBROU CHUŤ!

Vepřové nudličky na čínský způsob 

kýta nebo plec, cibule,  pórek , zelená paprika, rajče, grilovací ko
ína, 1 lžíce solamylu  /hladké mouky/, sůl  a olej.                                                                         

če a pórek nakrájíme na  nudličky. Nadrobno nakrájenou cibuli lehce
idáme maso, trochu  grilovacího koření, koření-Čína a sladké

ěkka. Pokud je potřeba,podlíváme troškou horké vody nebo vývaru. 
e a pórek a dusíme, až změkne i zelenina.Nakonec lehce poprášíme  solamylem,na 

 promícháme a nakonec  dochutíme solí. Jako přílohu podáváme hranolk

pudinkovým krémem 

2 vejce, lžíce cukru, 20 dkg hladké nebo polohrubé mouky, ½ l mléka,  špetka

eme až napění,postupně přidáváme střídavě  trochu mouky,trochu mléka, 
Pánev rozpálíme, peroutkou dobře vymastíme , nalijeme na ní nab

inku pečeme z obou stran. Hotové palačinky dáváme na talí

, 1 vanilkový pudink, ¼   l mléka, 1 vanilkový cukr, krupicový cukr, hrozinky

íme pudink a necháme vychladnout,občas  promícháme. V
řidáme vychladlý pudink,popřípadě trochu mléka a hrozinky.Pala

íme a posypeme moučkovým cukrem. 

PŘEJEME DOBROU CHUŤ!               napsala p.uč.Vondráčková, která kroužek vede

grilovací koření , sladká 
l  a olej.                                                                                                                      

Nadrobno nakrájenou cibuli lehce 
ína a sladké papriky,orestujeme  

troškou horké vody nebo vývaru. Pak 
kne i zelenina.Nakonec lehce poprášíme  solamylem,na 

ílohu podáváme hranolky, vařené brambory nebo 

špetka soli,, olej                                                                                                                  

  trochu mouky,trochu mléka, až 
nalijeme na ní naběračkou těsto,které  

inky dáváme na talíř a přikryjeme 

, hrozinky 

promícháme. V míse rozšleháme tvaroh 
 trochu mléka a hrozinky.Palačinky 

ková, která kroužek vede 



 

 

 



 

  

 

V úterý 14.září. 2010 se žáci ZŠS -PS ŽŠS, III. AS, VI. CS,VI. DS a IX. BS

Na minifarmě jsme mohli vidět poníky, krávu, ovce, psy, fretky, 

ukázala jak správně dojit kozu a někteří žáci si mohli sami vyzkoušet, jak kozu dojit. Také jsme mohli nakrmit zvířata 

samozřejmě suchým chlebem. Kromě krmení a ukázky zvířat jsme 

Měsíc říjen se v

městě Most měsícem neziskových organizací. 

Proto jsme se vydali 7. října podívat do Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých v

tento den Dnem otevřených dveří. 

nás velice mile a nadšeně přivítali a poté nás 

provedli celou budovou i s

výkladem. Viděli jsme mnoho fotografií 

z různých akcí, obdrželi jsme různé prospekty 

a v neposlední řadě jsme se dozvěděli spoustu 

nových a zajímavých informací. T

byla pro nás velkým zážitkem a navíc jsme 

získali do budoucna nové přátele.

                       

PS ŽŠS, III. AS, VI. CS,VI. DS a IX. BS a žáci z I. PrŠ  vydali na Dlouhou louku na minifarmu. 

ifarmě jsme mohli vidět poníky, krávu, ovce, psy, fretky, kozy, prasata, králíky a morčata. Paní na minifarmě nám 

někteří žáci si mohli sami vyzkoušet, jak kozu dojit. Také jsme mohli nakrmit zvířata 

samozřejmě suchým chlebem. Kromě krmení a ukázky zvířat jsme si samozřejmě nezapomn

pro nás 

připravili a 

příjemně nás 

zahřál. Přestože 

nám počasí moc 

nepřálo se nám 

výlet vydařil a 

moc se nám tam 

líbilo. Všichni 

jsme se vrátili 

v pořádku a 

nadšeni zpátky 

do školy.  

napsala 

p.uč.K.Jelínková 

 

 

 

 

Měsíc říjen se v letošním roce stal ve 

městě Most měsícem neziskových organizací. 

Proto jsme se vydali 7. října podívat do Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých v ČR, kde byl 

tento den Dnem otevřených dveří. Ve Svazu 

nás velice mile a nadšeně přivítali a poté nás 

provedli celou budovou i s náležitým 

výkladem. Viděli jsme mnoho fotografií 

různých akcí, obdrželi jsme různé prospekty 

neposlední řadě jsme se dozvěděli spoustu 

nových a zajímavých informací. Tato návštěva 

byla pro nás velkým zážitkem a navíc jsme 

získali do budoucna nové přátele. 

                       napsala p.uč.K.Jelínková                                                                                                    

vydali na Dlouhou louku na minifarmu. 

, prasata, králíky a morčata. Paní na minifarmě nám 

někteří žáci si mohli sami vyzkoušet, jak kozu dojit. Také jsme mohli nakrmit zvířata – 

si samozřejmě nezapomněli opéct buřty na ohni,který 



 

V pátek 8.října se žáci 6.až 9. ročníků ZŠ 
praktické a žáci z I. PrŠ zúčastnili pořadu „Těžší 
je skončit, než začít“ v Městském divadle 
v Mostě. Tento pořad se zabýval problematikou 
užívání drog, důsledky a dopady plynoucí 
z drogové závislosti, jak na samotnou osobnost 
člověka, ale i na společnost. Pořad uváděl 
moderátor Petr Mácha. Dále mluvila Hana 
Zýková, která je pracovnicí K – Centra a 
preventistkou pro problematiku patologických 
jevů. Velmi pěkně mluvila o tom, proč vzniklo 
K – Centrum, jakou má funkci ve společnosti, 
vyprávěla o praktických zkušenostech s drogově 
závislými klienty, o škodlivých vlivech drog na 
organismus člověka. Zmínila se i o „ 
Výměnném programu“ – výměna injekčních 
stříkaček drogově závislým. V programu měla 
vystoupit i Klára Truhlářová, bývalá drogově 
závislá klientka K – Centra, která se vyléčila 
z drogové závislosti a prošla odvykací kůrou. Bohužel se musela ze zdravotních důvodů omluvit. Velmi  nás to 
mrzelo, protože její vyprávění z vlastních zkušeností by bylo pro žáky určitě velkým přínosem. Kulturní vložku 
pořadu zajišťoval svými hudebními vstupy Julián Záhorovský, finalista 1. ročníku soutěže Superstar. Zazpíval 
své vlastní písně „ Tunely“, „Duše“ nebo „ Princezny“. V závěru pořadu vyprávěl něco o sobě a o jeho vztahu 
k návykovým látkám. Na úplný závěr pokládali žáci ze sálu všem třem účastníkům otázky, které se týkaly 
daného tématu. Myslím si, že žákům se pořad líbil a dozvěděli se určitě mnoho nového. Pro žáky naší školy, 
kteří se pořadu zúčastnili, jsem vypracovala anketní otázky, které se vztahují k tomuto pořadu. Jejich odpovědi 
si budete moci přečíst příští měsíc (listopad) na nástěnce primární prevence ve škole. 

napsala p.uč.Niklová – metodik primární prevence, foto  Pepa Janků 

 

 
V rámci primární prevence rizikového chování jsme 
tento školní rok připravili program zaměřený na 
věkovou skupinu žáků 3. a 4. ročníků.  
Nazvali jsme jej ABECEDA BEZPEČÍ. 
Po celý školní rok budou  žáci formou omalovánek, 

řízených  rozhovorů, nebo nastíněných situací seznamováni  s událostmi, které je mohou v životě potkat.  Žáci 
sami i s pomocí paní učitelek pak  budou hledat  takové řešení těchto situací, které jejich život nejen neohrozí, 
ale naopak usnadní a zlepší.  Dále se žáci také seznámí  s aktivitami, které vhodně zaplňují  volný čas dětí. 
V závěru školního roku pak žáci vyhodnotí, zda jim práce v programu ABECEDA přinesla nové zkušenosti a 
zda získali nějaké schopnosti vzniklé životní situace řešit. 
                                                                                                                                             napsala p.uč.Štičková 



 

 

Učitel: "Řekni  Honzo, co je nejdůležitější Učitel: "Řekni  Honzo, co je nejdůležitější Učitel: "Řekni  Honzo, co je nejdůležitější Učitel: "Řekni  Honzo, co je nejdůležitější     

v lidském těle?" v lidském těle?" v lidském těle?" v lidském těle?"     

"Nohy, pane učiteli"  odpoví žák."Proč "Nohy, pane učiteli"  odpoví žák."Proč "Nohy, pane učiteli"  odpoví žák."Proč "Nohy, pane učiteli"  odpoví žák."Proč     

zrovna nohy?" "zrovna nohy?" "zrovna nohy?" "zrovna nohy?" "    

Protože táta je obuvník."Protože táta je obuvník."Protože táta je obuvník."Protože táta je obuvník."    

    

 
 

Sedí hol čička na pískovišti a n ěco 
spokojen ě papá. Kolemjdoucí paní 
se jí ptá: "D ěvčátko, co to jíš? 
"Nevím, samo to sem p řilezlo." 
 

 

 

 

Pan učitel prochází t řídou a vidí na zemi nedopalek cigarety. 
Zvedne ho a p řísným hlasem zvolá: " Čí je ten vajgl?" Pepí ček 
s klidem odpoví: "No te ď už Tvůj, když jsi ho našel." 

 

Pepíčkovi se nechce do školy a tak volá ředitelovi: "Dobrý den, 

omluvte prosím mého syna, onemocněl." "Dobře," povídá ředitel. 

"A kdo volá?" "No přece můj otec." ☺ 

 

 

PAN UPAN UPAN UPAN UčITEL SE ZEPTÁ: "PEPÍITEL SE ZEPTÁ: "PEPÍITEL SE ZEPTÁ: "PEPÍITEL SE ZEPTÁ: "PEPÍčKU, MÁŠ V KAPSE STO KORUN. KU, MÁŠ V KAPSE STO KORUN. KU, MÁŠ V KAPSE STO KORUN. KU, MÁŠ V KAPSE STO KORUN. 

DESET KORUN DESET KORUN DESET KORUN DESET KORUN ZTRATÍŠ. CO MÁŠ TEDY VZTRATÍŠ. CO MÁŠ TEDY VZTRATÍŠ. CO MÁŠ TEDY VZTRATÍŠ. CO MÁŠ TEDY V    KAPSE?“ „ KAPSE?“ „ KAPSE?“ „ KAPSE?“ „ DÍRU!"DÍRU!"DÍRU!"DÍRU!"    

 

               Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? Postel       

                                                                                                                zpracoval Dan 



Můj nejhezčí den

Když jsme chodili na koupaliště a chodila jsem k

Jak jsme jeli s Mariánem do Bíliny. Obědy v

Jak jsem byla u táty a u tety.  Návštěva u  mamči

Nejhezčí den byl,když jsem jela k babičce. 

Kdy jsem šel do Dinoparku. Výlet na Bezděz.

Táboření. Sbírání hub v lesích Sklárny. 

Když bylo vedro a byl jsem na aquadromu.

Můj den byl nejhezčí, když jsem byla u moře. 

21.8. jsem byl na koupališti s kamarádem a byl to 

Projíždět se autobusem po městě. Pondělí byl nejhezčí den.

 Chodit  do lesa na houby a  jízda na kole, na motokáře.

Nakupování s mojí nejlepší kamarádkou. 

Můj den byl nejhezčí, když jsem si jezdil z bagrem a bagroval. 

NEJLEPŠÍ PRAZDNINY jak jsem byla v Anglii. 

Můj nejlepší den o prázdninách byl, jak jsme s bratrancem

 

prázdniny skončili a tak jsme se vás zeptali, jestli si pamatujete:

1. Na svůj nejhezčí den prázdnin
2. Na svůj nejhorší den prázdnin

Třídy IX.A a III.A nám nakreslily i obrázky. Z

vybrali ty, které jsme přečetli ☺ 

j nejhezčí den  

Když jsme chodili na koupaliště a chodila jsem k tetě Aleně. 

Obědy v restauracích. 

Návštěva u  mamči. 

 

Bezděz. 

Když bylo vedro a byl jsem na aquadromu. 

jsem byla u moře.  

kamarádem a byl to úžasný den. 

Pondělí byl nejhezčí den. 

, na motokáře. 

Koupaní  v Chorvatsku 

Dovolená v lesích na Sloven

Pomáhání  mamince s vařením a pečením.

Koupáním na Mácháči

Kamarádství s novými přáteli.

Pobyt v hotelu a koupání v

 Nejhezčí den byl, když jsme jeli do Prahy k

Můj nejhezčí den byl v

na vláčku.   

V sobotu, byly jsme na koncertě. Jak 

přejet krocana,31.8. v neděli

narozeniny.  

 Můj den nejkrásnější, když jsem dostal výplatu.

bagrem a bagroval. Mně se líbilo, že sem byla u bráchy na prázdninách.

Anglii. Mé dny byly všechny dobré. Byly jsme dlouho venku s

Můj nejlepší den o prázdninách byl, jak jsme s bratrancem šli do studia. Když jsem byla se všemi

ili a tak jsme se vás zeptali, jestli si pamatujete: 

prázdnin 
prázdnin 

Třídy IX.A a III.A nám nakreslily i obrázky. Z vašich odpovědí jsme 

 v moři. 

lesích na Slovensku, v Beskydech. 

vařením a pečením. 

Mácháči, na letním koupališti. 

novými přáteli. 

a koupání v hotelovém bazénu. 

Nejhezčí den byl, když jsme jeli do Prahy k tetě. 

Můj nejhezčí den byl v zoo, jezdil jsem na lanovce 

na koncertě. Jak jsme chtěli 

neděli, protože měl brácha 

když jsem dostal výplatu.  

Mně se líbilo, že sem byla u bráchy na prázdninách. 

Byly jsme dlouho venku s holkami. 

e všemi kamarády venku. 



A nejhorší den byl, když jsem spadla 

večer do bahna, kde tekla voda. Pád ze 

schodů. 

Můj nejhorší den byl, když sem si rozsekl 

hlavu a vezla mě sanitka.  

Můj blbej den byl, že jsem měl  8 stehů 

na patě a  přišel jsem o šlachu. 

Když jsem musel být doma 21 dní.  

Velký pád v lese kvůli houbě.  

Nejhorší den byl, když jsem nemohl ven. 

Když jela do Anglie moje kamarádka.  

Rozloučení s prázdninovými přáteli. 

Všem děkujeme za odpovědi ☺ 

zpracovali Jára, Pepové a Dan 

 Můj nejhorší den

Že náš pes umřel. Umřela mi teta.

Když maminka byla v nemocnici s

Nejhorší prázdninový den byl ten

Když pršelo, úplně jsem se nudil.

Můj den byl nejhorší, jak jsem si zlomila nohu. 

28.8. odjel můj nejlepší kamarád. 

Vstávání v 5 hodin na výlety. 

Že moje sestra měla bouračku a naštěstí to přežila. 

Na začátku prázdnin jsem měl neštovice

Středa, hádali jsme se s

Když celý den pršelo a byla zima.

Já jsem měl nejhorší den

poprali. Hrozná nevolnost.

Že jsem byla doma a bylo ošklivě, pak přestalo pršet 

a šel jsem ven. Týdenní nevolnost.

Šli jsme s Tomášem na koupaliště,

začalo pršet. Nejhorší den b

policii. Podvod citů přítele. 

Můj nejhorší den 

Že náš pes umřel. Umřela mi teta. Stezka odvahy. 

nemocnici s Adámkem.  

Nejhorší prázdninový den byl ten, že jsem byl doma. 

úplně jsem se nudil. Byla jsem jen doma. 

jak jsem si zlomila nohu.  

odjel můj nejlepší kamarád.  

5 hodin na výlety.  Nejhorší byl pátek. 

moje sestra měla bouračku a naštěstí to přežila.  

Na začátku prázdnin jsem měl neštovice.  

sme se s kamarády. 

Když celý den pršelo a byla zima. Nástup do školy.   

nejhorší den, když se nejlepší kamarádi 

Hrozná nevolnost.  Zlomenina ruky.     

Že jsem byla doma a bylo ošklivě, pak přestalo pršet 

ní nevolnost.  

Tomášem na koupaliště, zaplatili jsme a 

ejhorší den byl, když jsem skončil na 

Podvod citů přítele.  



 

 

Malý 

domeček   

plný koleček           

Co je to? 

             (hodiny) 

                                                                     

                                                                                   

                                                                            

                       Po čem padá déšť? (po  kapkách) 

                                                                                                                          

          Jednou dírou tam, 

                        dvěma  ven, 

                          pak  je teprve  tam.  

                                                                                             (kalhoty) 

Kdo mne má v kapse,nemá  nic! 

                      (díra) 

 

 

Listy mám a strom nejsem.  

                              (kniha) 

 

 

Zpracoval Pepa Janků 

Visí to, neví  kde,  

bije to, neví koho 

ukazuje, neví kam 

počítá, neví kolik. 

                      (hodiny) 



SEDM BAREV DUHY 

V letošním školním roce začala 

třída  IX.A plnit projekt ,,Sedm 

barev duhy“. V měsíci září si žáci  

v hodině fyziky vyzkoušeli pokus 

,,Udělej si duhu“. Pomůcky: 

nádoba s vodou, zrcadlo, 

baterka,čtvrtka.V rámci výtvarné 

výchovy se plnila i další část 

projektu- malba sedmi barev 

duhy. Práce se všem dařila.  

napsala p.uč.Vondráčková 

 

 

Dne 20.října slaví všechny stromy svátek. Abychom ve škole oslavili 

tento den, žáci se svými učiteli tvoří velké výtvarné práce, které vyzdobí 

chodbu u kanceláří. Takto tvořili žáci III. A a IX

 

Odměňování v Recyklohraní

Třídy, které se v loňském roce zapojili do plnění úkolů 

v projektu Recyklohraní, byly odměněny pěknými dárky. Žáci 

z 6. A, 6. B, 8. A a 8. B dostali volejbalový míč a žáci z

IV.A  voskovky a létající talíř.  

Žáci II. A, III. A a IV

se v rámci tohoto projektu v hodině hudebn

novou píseň „Všecky švestky mají pecky“ z

obdrželi na začátku školního roku. napsala p.uč.Hofferová

všechny stromy svátek. Abychom ve škole oslavili 

tento den, žáci se svými učiteli tvoří velké výtvarné práce, které vyzdobí 

Takto tvořili žáci III. A a IX. C s p. uč. Doušovou 

Recyklohraní 

zapojili do plnění úkolů 

, byly odměněny pěknými dárky. Žáci 

balový míč a žáci z III. A a 

Žáci II. A, III. A a IV. A 

hodině hudební výchovy učili 

pecky“ z CD, které jsme 

napsala p.uč.Hofferová                                                                                                                                         



 



                                                                                        

 

PETRžEL   
Co se nám to lidé zlatí 
na zahrádce kudrnatí? 
Parádnice je to velká, 
kadeřavá petrželka. 
Chlubí se a vytahuje, 
ondulaci nastavuje. 
Kadeřavá petržel, 
kdopak by s ní vydržel. 

 

 

                                                                                                                                                PODZIMPODZIMPODZIMPODZIM
 

                                Sluníčko se rozloučilo 

                      s kytičkami, s travičkou,

                       na cestu jim zamávalo 

                         paprskovou ručičkou.

 

                      Jděte všichni honem spát,

                        musím podzim přivítat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpracoval Pepa Kököny 

                                                     

PODZIMPODZIMPODZIMPODZIM 

Sluníčko se rozloučilo  

s kytičkami, s travičkou, 

na cestu jim zamávalo  

paprskovou ručičkou. 

Jděte všichni honem spát,  

musím podzim přivítat.  

KOPU BRAMBORYKOPU BRAMBORYKOPU BRAMBORYKOPU BRAMBORY
 

Kopu, kopu brambory,

mám jich plné 

uvařím je na, loupačku,

pozvu na ně naši kačku,

ta se bude mít,

ta se bude mít!

Kopu, kopu brambory,

mám jich plné komory,

uvařím z nich hrnec kaše,

pochutná si na ní Vašek,

ten se bude mít,

ten se bude mít!

KAŠTANKAŠTANKAŠTANKAŠTAN
Shoď mi kaštan, 

kaštane,

vždyť se ti nic 

nestane,

když mi jeden 

kaštan shodíš,

jenom trochu hlavou 

hodíš.

 

 

KOPU BRAMBORYKOPU BRAMBORYKOPU BRAMBORYKOPU BRAMBORY 
 

Kopu, kopu brambory, 

mám jich plné komory, 

uvařím je na, loupačku, 

pozvu na ně naši kačku, 

ta se bude mít, 

ta se bude mít! 

Kopu, kopu brambory, 

mám jich plné komory, 

uvařím z nich hrnec kaše, 

pochutná si na ní Vašek, 

ten se bude mít, 

ten se bude mít!

 

KAŠTANKAŠTANKAŠTANKAŠTAN 
kaštan, 

kaštane, 

vždyť se ti nic 

nestane, 

když mi jeden 

kaštan shodíš, 

jenom trochu hlavou 

hodíš. 



Topinambury Topinambury Topinambury Topinambury     
Co jsou ty vysoké rostliny, které rostou na 
naší školní zahrad ě? Vždyť jsme seli 
ředkvi čky? Kde se to tady vzalo? A dá se to 
jíst?  

Určitě jste si některou z otázek také položili, 
když jste přišli ke svému záhonku.☺ Bohužel je 
to skoro všude a proč? Z neznalosti si někteří 
házeli vykopanými hlízami a tak je rozmnožili dál 
a dál. Hlíza vydrží v zemi i mrazy a na jaře opět 
roste. Těžko se jich budeme zbavovat, tak se je 
naučme využít. 

Topinambury se též nazývají "židovské brambory". Jsou to hlízy zvláštního druhu 
slunečnice, jejíž původ je americký - Indiáni je pěstovali prý již před příchodem 
Evropanů. Začátkem 17. století byly přivezeny do Evropy. Hlízy, které jsou podobné 
bramborům, jsou nasládlé, protože obsahují značné množství cukrů (mají nejvyšší 
kalorickou hodnotu ze všech u nás pěstovaných zelenin: 520 kcal na 1 kg). 

Z minerálních látek ukrývají především velké množství železa. Neobsahují škrob. 
Jsou dvojího druhu, a to narůžovělé a žluté, které jsou jakostnější. Sklízí se až v 
listopadu nebo v zimě, i brzy na jaře, protože zcela vzdorují mrazu. Skladujeme je 
stejně jako brambory. Oškrábané topinambury vaříme v mírně okyselené vodě, aby 
nečernaly, po dobu asi 20 minut. Můžeme je také smažit, podávat s omáčkou a 
teplými majonézami, či připravovat z nich chutný salát. U některých topinambur se 
konzumuje i zdužnatělé květenství, nazývané "jeruzalémské artyčoky".
http://www.labuznik.com/ingre.php?ID=284 

Topinambury můžeme jíst syrové, jako salát s jablky, hruškami, vlašskými ořechy, 
rozinkami, medem a jogurtem, nebo je tepelně upravovat. Dají se opékat, zapékat, 
plátky obalit v těstíčku nebo jen potřít česnekem a smažit. Připravíme z nich 
karbanátky, placky, salát. Mohou nahradit i brambory v tradičním vánočním salátě. 
 
Než dáme hlízy vařit, musíme je pořádně vydrhnout kartáčkem. Nezbavujeme je 
slupky předem, protože to jde špatně a navíc jsou pod ní vitaminy. Když je povaříme 
tak 15 až 20 minut ve vodě se lžičkou octa, snadno je pak ze slupky vyloupneme. 
Pikantní chuť jim dodá špetka nastrouhaného muškátového oříšku.  

Kaše na arabský zp ůsob   
suroviny: 1 kg topinamburů, 3 lžíce másla, 1 palička česneku, 5 – 8 lžic bílého 

jogurtu, šťáva z 1 citronu, sůl, pepř, svazek natě koriandru nebo petrželky.  
Topinambury uvaříme v osolené vodě, oloupeme a rozmixujeme nebo rozmačkáme 

na kaši. Smícháme s máslem, utřeným česnekem, jogurtem, citronovou šťávou, solí a 
pepřem. Kaši posypeme hojně zelenou natí. Servírujeme ke grilovaným masům, 

drůbeži, rybám. http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a33-Topinambur-sladky-brambor.aspx 
 



 

Každé roční období má své 
nezaměnitelné kouzlo. Žák
II.ročníku Praktické školy se 
podzimní proměna přírody tak 
zalíbila, že se jí nechali inspirovat. 
Vytvořili z barevných listů, šípk
jeřabin, sena a dýní, v hodinách 
pracovních činností a v estetické
výchově, netradiční výrobky, se 
kterými vyzdobili třídu. Podzim si tak 
zpříjemňují.  

Posuďte i vy, zda se jim práce 
povedly.  

napsala p.uč.Kršková  
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