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Šťastný nový rok 
 
 

Den za dnem dělá hop a skok,       

čas jako voda plyne. 

Najednou je tu Nový rok 

a všecko nové, jiné. 

 

Veselejší a krásnější 

celý svět kolem zdá se. 

Maminko, ať jsme šťastnější 

v tom novém roce zase. 
 

 

http://vanoce.webgarden.cz/basnicky-rikadla-hadanky,  www.vira.cz/Texty/Clanky/K... 

Později, ale přece   

Přejeme Vám v tomto roce hezké známky, hodně pochval ve škole i doma 
a jen samé super zážitky. 

Vaše redakce  ALENA ŠANDOVÁ ze7.ročníku v IX.A, ADÉLA KULHÁNKOVÁ ze 

VII.A  a Mgr. Ivana Horňáková 

http://vanoce.webgarden.cz/basnicky-rikadla-hadanky
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/K-cemu-advent-a-cirkevni-rok.html


O paní učitelce Lence Brunnerové 
Každý čtvrtek máme paní učitelku Brunnerovou, 

první máme informatiku a pak hudebku. Na 

informatice se učíme o počítači a o počítačových 

programech. A na hudební výchově se učíme zpívat 

písničky a někdy hrajeme hry. Těšíme se na paní 

učitelku, máme jí moc rádi kvůli tomu, že je na nás 

hodná, je upřímná a trpělivá. Jak se chováme my 

k ní, tak taková je na nás.  Mám ji tak moc ráda a 

přeji si mít paní učitelku Brunnerovou každý rok. 

Když jí máme, tak jsem ráda a hned mám dobrou 

náladu  Ráda si s paní učitelkou povídám, protože 

má svůj vlastní názor a nejen to. Když mi něco 

vysvětluje, tak to hned pochopím, proto se zeptám 

na jakoukoliv otázku                               

 Napsala Kristýna Trlicová.  

    Drakiáda říjen 2012-p.učitelka uprostřed              foto p.uč.Horňáková 



Žáci naší školy jsou lepší  

než žáci v Anglii 
V minulých dnech proběhla tiskem zpráva, že si žáci v Anglii budou povinně čistit zuby ve 

škole. Zuby se jim totiž velice kazí, protože si je doma nečistí. 

Pro děti naší školy vypracovala paní učitelka Štičková malý dotazníček, který vyplňovali žáci od 

4. ročníku až po ročníky praktické školy. Z odpovědí na zadané otázky bylo zjištěno, že: 

- všichni žáci naší školy, od 4. ročníku výše, si čistí zuby alespoň 1x denně, 

některé děti si čistí zuby i 3x denně, ale také minimálně 3x denně 

 

- všichni žáci věděli jakou barvu má jejich zubní kartáček 

- většina žáků znala název zubní pasty, kterou používají 

- mnozí žáci vyjmenovali několik dalších názvů zubních past 

- většinu žáků, ale, již bolel někdy zub 

- většina žáků nemá ani jeden plombovaný nebo zkažený zub, je však několik 

žáků, kteří si čistí pravidelně zuby a mají i několik zubů plombovaných nebo 

zkažených, jeden žák dokonce 5 zubů 
 

- z názvů drogistických výrobků většina žáků poznala alespoň dva názvy  

zubních past 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala p.uč.Štičková, metodik primární prevence 



http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/2553/1.jpg?081952u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/2553/1.jpg?081952u


 

 

 

ZEPTALI JSME SE P.UČITELEK, JAK SE JIM LÍBÍ MOKRÁ VARIANTA V TĚLOCVIČNĚ, KTEROU ZORGANIZOVALY 

P.UČ.VONDRÁČKOVÁ A ŠAŠKOVÁ. 

ORGANIZACE:  

-Naprosto v pořádku, rozdělení ZŠŠ a 

ZŠP je lepší. 

-Díky rozdělení je menší počet žáků a 

to je dobře.   

-Výborná, moc se povedla.  

-Lepší by bylo použít mikrofon, není 

slyšet. 

-Pěkné, děti aktivity zaujaly.  

-Super, moc prima akce pro děti. 

- Sešlo se 64 vyrobených draků-od 

obřího draka až po miniatury. 

- Žáci vyráběli s elánem.  

 PROGRAM: 

-Hezké vystoupení na uvítanou. 

-Zajímavé, lákavé. Děti pracovaly s nadšením  

SOUTĚŽE: 

-Příště třeba i více soutěží, ti šikovnější jsou rychle 

hotoví  

-Děti baví hlavně skládanky. 

-Super jsou sladké odměny.  

-Soutěže jsou přiměřené schopnostem žáků.  

POSTŘEHY, NÁPADY : 

. běhání, slalom s drakem, házení míčků na draka 

- rozmístit více židlí a stolků na vybarvování obrázků 

- vymyslet více stanovišť a soutěží     

Zpracovala Adéla, foto p.uč.Horňáková 



 

http://mskamaradi.cz/wp-content/uploads/2013/02/omalovanka-koulovani.jpg 



 Banánovník 
Banánovník je vytrvalá bylina od 1 do 6 metrů, některé plané odrůdy dorůstají dokonce až do 

15 metrů. Nadzemní část po odplození hyne nebo se odřezává, aby ji nahradila nová rostlina z 

odnože. U nás se dá pěstovat pouze v teplých sklenících nebo zakrslé odrůdy v bytech, kde 

musí býti dosti místa pro rozložitou korunu. V našich sklenících mívá plodenství i 40 kg.  

http://www.citrusy.cz/2001113009-bananovnik 

 

V našem školním skleníku máme také banánovník, v některých letech rodil opravdu i několik kilogramů 

banánů. Jděte se na něj podívat.  

Banány jsou nejen dobrou svačinou, dají se použít i do spousty receptů. Zkuste si ve školní kuchyňce 

uvařit třeba tyto výborné palačinky.                                                              Zpracovala a napsala Alena  

 

130g mouky (1:1 hladká s polohrubá) 

1 vejce, lehce našlehané 

250 ml mléka 

1/4 lžičky soli 

4 lžíce másla 

4 banány 

Moučkový cukr na posypání, skrojky citronů a 

vanilková zmrzlina k podávání. 

1 Obě mouky, vejce, mléko a sůl smíchejte v míse. 

2 Rozpalte pánev s nepřilnavým povrchem, přidejte 

lžíci másla a nechte jej rozpustit. Jeden banán 

rozkrojte podélně na půlky. Dejte je do pánve a 

opékejte je 3 minuty. 

3 Pak přes poloviny banánů přelijte čtvrtinu těstíčka 

tak, aby ovoce překrylo, a opékejte na středním 

plameny 2-3 minuty. 

Obraťte a další minutu dopečte z druhé strany. 

Zopakujte se zbylými ingrediencemi, abyste získali čtyři 

palačinky. Podávejte pocukrované, doplněné skrojky 

citronů a vanilkovou zmrzlinou. 

Příprava 40 minut. 

Zpracovala Alena 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://josezuna.

blog.pravda.sk/files/bananovnik-1.jpg 

 

http://www.citrusy.cz/2001113009-bananovnik
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://josezuna.blog.pravda.sk/files/bananovnik-1.jpg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://josezuna.blog.pravda.sk/files/bananovnik-1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://janoch.borec.cz/omal/7_pes.gif 

 



 

 

 

Tak jsme se konečně dočkali a mohli jsme 

se sejít s pejsky a jejich páníčky 

v canisterapeutické třídě. Tentokrát 

dorazily nejenom psí kamarádky Kendy a 

Lady, ale i králičí slečna Kristýnka. Paní 

Lucka Gärtnerová a sl. Růženka Jarošová 

pro nás připravily několik velmi 

zajímavých her. Soutěžili jsme s Kendy, 

kdo lépe chytí síťovaný míč, někteří se šli 

projít s Lady na vodítku, pak jsme 

uspořádali malou výtvarnou soutěž 

v kreslení křídou na tabuli ( mimochodem  

kresba psa vypadala velmi zajímavě). Ten, 

kdo se nevešel k tabuli, si mohl užívat 

přítomnost Lady jen pro sebe a pomazlit 

se s ní. Králíček, o kterém jsme si zpočátku 

mysleli, že je plyšový, se nechal pochovat 

a Míša s ním dokonce v polohovacím pytli  

 

málem usnul. Ještě jsme stačili 

vymodelovat pejsky z modelíny a 

postavit domeček ze psích granulí, 

kterým jsme udělali oběma psím 

holkám radost, protože ho mohli na 

závěr sežrat. Všichni jsme byli 

z canisterapie nadšení a těšíme se 

zase, až na nás přijde řada. 

Děkujeme! Za VII.AS a VIII8.ES 

napsala p.uč. Nastoupilová 

 

Canisterapie 



 
http://www.i-creative.cz/2008/11/02/omalovanky-snehove-vlocky/  

 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 

 Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

 Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží. 

 Když červík v lednu ze země leze, zima až do 

května se poveze. 

 Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. 

 Jaký leden, takový červenec. 

 Jak na Nový rok, tak po celý rok. 

 Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě 

samou slotu jen. 

 Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh. 

 Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále (6. 1.) 

o krok dále, na Hromnice (2. 2.) o hodinu více. 

 Na Tři krále - zima stále. 

 Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 

 Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 

 Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. 

 Únor teplý - březen chladný, únor studený - 

srpen horký. 

 Co si únor zazelená, březen si to hájí; co 

si duben zazelená, květen mu to spálí. 

  Zpracovala Adéla 

http://www.i-creative.cz/2008/11/02/omalovanky-snehove-vlocky/


 

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2013/01/pisanka-maleho-predskolaka-snehulaci-kruh-vpravo.jpg 

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2013/01/pisanka-maleho-predskolaka-snehulaci-kruh-vpravo.jpg


 9d276a6c78_80648938_o2.png                                                                                                                                                

    Najdi si cestu                                                                          4-2008_html_615b2030.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=rozd%C3%ADly+na+obr%C3%A1zc%C3%ADch&hl=cs&biw=1366&bih=665&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=j5j32gX4FJZoLM:&imgrefurl=http://zsujezd.blog.cz/1110/2-lekce&docid=SvuBLeGl_l7VLM&imgurl=http://nd05.jxs.cz/902/522/9d276a6c78_80648938_o2.png&w=641&h=420&ei=86Z-UN2xC4j_4QT6r4CYDw&zoom=1&iact=hc&dur=2020&sig=114485389178289567099&page=1&tbnh=147&tbnw=235&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:91&tx=7&ty=210&vpx=407&vpy=342&hovh=182&hovw=277
http://www.google.cz/imgres?q=rozd%C3%ADly+na+obr%C3%A1zc%C3%ADch&start=181&hl=cs&biw=1366&bih=665&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=K2zR_IWr21OlaM:&imgrefurl=http://www.zaryby.cz/%3Fcil%3Dzpravodajls%26cislo%3D4-2008&docid=X28uuqRtTwybtM&imgurl=http://www.zaryby.cz/zpravodaj/4-2008_html_615b2030.png&w=443&h=257&ei=B6d-UPObK8Kn4gT5goGQCg&zoom=1&iact=hc&dur=1850&sig=114485389178289567099&page=9&tbnh=129&tbnw=223&ndsp=25&ved=1t:429,r:97,s:100,i:295&tx=7&ty=192&vpx=579&vpy=204&hovh=171&hovw=295


„Zuzanka kouří za dva“ 
 

Od ledna se žáci 6. – 9. ročníků opět účastní projektu „Kouření a já“.  Žáci osmých ročníků 

zahájili práci na projektu tématem s názvem „Zuzanka kouří za dva“. Přestože žákyně třídy 

8.A Zuzanka Suková nekouří vůbec, o to aktivněji se zapojila do zjišťování  škodlivých účinků 

kouření nejen na kuřáky, ale také na nekuřáky, kteří s kuřáky musí sdílet prostředí, ve kterém 

kuřáci kouří. Informace zjištěné na internetu nejen Zuzanku Sukovou, ale i ostatní značně 

postrašily. Na otázku, zda budou kouřit, všichni žáci třídy VIII.A  odpověděli, že nebudou.  

Věříte? A co vy? 

Napsala p.uč.Štičková, metodik primární prevence 

 

 



 

http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2008/11/malovana-ptacatka.jpg 


