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Jmelí není typickým parazitem, jak by se mohlo na 

první pohled zdát. Jedná se o poloparazita, který 

odebírá svému hostiteli důležité minerální látky, ale 

sám je schopen fotosyntézy a je tedy jen částečně 

vázaný výživou na svého hostitele. Je zajímavé, že na 

druhou stranu poskytuje část látek hostitelské 

rostlině a ty ji chrání před živočišnými škůdci a před 

některými houbovými onemocněními. Hostiteli jsou 

obvykle stromy stáří více než 20 let, různých druhů, 

např. lípa, topol, jabloň, javor 

Jmelí bílé je od pradávna známo jako léčivá rostlina. Užívali jej již staří Řekové a Římané. K 

lékařským účelům se užívají větévky s listy, v současnosti převládá názor, že listy mají větší 

obsah účinných látek. Droga chutná nasládle, posléze má nahořklou chuť. Podává se nejčastěji 

ve formě prášku nebo tinktury. Působí na snížení krevního tlaku a má vliv na srdeční činnost. 

Používá se jako diuretický (podporující vylučování moči) prostředek. Tlumí bolesti hlavy, 

působí antiskleroticky. Má také protirevmatické účinky. 

  

I staří Keltové a Germáni znali jmelí a přisuzovali mu 

kouzelnou moc. Takovou moc mělo mít jmelí rostoucí na 

dubech (je však více než pravděpodobné, že se nejednalo o 

jmelí, ale o příbuzný druh ochmet, který parazituje právě na 

dubech). Bylo užíváno při obřadech. Věřili také, že nápoj 

připravený z takového jmelí má zázračnou moc a pomáhá 

při otravách. Vikingové věřili, že jmelí má moc vzkřísit 

mrtvé.  

V anglosaských zemích se jmelí přisuzují dodnes symbolické 

vlastnosti a jmelí je neopominutelnou součástí tradičních 

vánočních svátků. Je to tradice pocházející právě od starých Keltů. Ti věřili, že jmelí má 

zázračné vlastnosti – působí na plodnost lidí a zvířat, chrání před čarodějnicemi. Jmelí je v 

anglosaských zemích i symbolem lásky. Tradičně se pod jmelím může políbit kdokoli. Věří se, 

že neprovdaná žena, kterou nikdo pod jmelím nepolíbí, bude po celý rok sama. Dnes se zvyk 

věšení jmelí nad dveře rozšířil do celého světa.       https://www.google.cz/                          Zpracovala Adéla. 

https://www.google.cz/
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O Vánocích dlouhé noci, 

dlouho můžeš spát,  

není slyšet vlaštoviček, 

jen vítr foukat. 

Věj, větříčku, polehoučku, 

rozfoukej ten led, 

na kopeček sto oveček 

budem vyhánět.  

Sněží a chodníky jsou zaváté. 

Doma to voní pečení a muškátem. 

Do pokoje nahlížím klíčovou dírkou, 

zda vánoční stromeček bdí nad 

nadílkou. 

Maminka volá: Přilož do kamen!  

A tak pilně topím celí den.  

Je mi krásně. Jak v obrázkových 

knížkách, které dostávám od ježíška. 

WWW.GOOGLE.CZ 



 

 

Jak na Nový rok, tak po celý rok. 

Na Nový rok o slepičí krok (další den). 

Když roste tráva v lednu, roste špatně 

v létě. 

Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. 

6.1.- Na Tři krále o krok dále (delší den). 

Z čítanky pro pomocné školy napsala Sabina 



 

 



 

 

 

Máte problémy s usínáním? Bolí vás často žaludek? Špatně se učíte? 

Vyzkoušejte rady, které pro vás vybrala Adéla z knihy Dobré rady. 

Brambory proti bolesti 

Rozbolela-li nás hlava, a doma nemáte nic proti bolesti, nakrájíme na plátky jeden a přiložíme 

si ho ne čelo. Po několika minutách se bolest zmírní nebo ustoupí. Navíc bude naše pleť 

pružnější. 

Nespavost 

 Mořské ryby obsahují mastné kyseliny, které podporují zdravý rytmus spánku a bdění.  

 Šťáva z karotky a hlávkového salámu obsahují látky, které celkově uklidňují organismus 

a podporují spánek.  

 Nespavost nás může zbavit také konzumace celkové šťávy. 

 Banány obsahují kombinaci látek, které navozují spánek. 

 Osvědčený recept je, vypít před spaním hned vlažného mléka s medem. 

 Když se v noci často probouzíme, tak by nám mohlo pomoci, když na 30 sekund 

ponoříme obě paže až po ramena do studené vody. Vodu z rukou neutíráme, ale 

necháme volně uschnout. Po chvíli určitě usneme. 

Polykání tablet 

Polykání tablet dělá mnoha lidem problém. Když ale 

zastrčíme tabulku do kousku banánu, tak tabletku 

velice lehce spolkneme. 

Česnek 

Konzumace česneku snižujeme hladinu 

krevního cukru a chrání i před infarktem. 

Cukr zhoršuje paměť 

Po tabulce čokolády nám stoupne energie, ale vzápětí 

velice rychle klesá, a to na nižší úroveň, než před 

požitím čokolády. Následuje malátnost a zapomínání. 

http://media1.webgarden.cz/images/media1:510a8c54451f2.jpg/%C4%8Desnek1.jpg 



 

 

 

POŽÁDALI JSME ŽÁČKY ZE IV.A, ABY NAPSALI SVÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. MOC SE JIM TO POVEDLO HEZKY NAPSAT I 

NAKRESLIT. TAK JIM DRŽÍME PALCE, ABY SE JEJICH PŘÁNÍ SPLNILA  A DÁRKY NAŠLI O ŠTĚDRÉM DNU POD STROMEČKEM. 

REDAKCE  

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 

 

Toto přísloví již znáte. Je pravdivé! 

V úterý 10. prosince žáci tříd IX. A a B 

navštívili muzeum v Mostě, které v současné 

době vystavuje výrobky složené ze 

stavebnice MERKUR. Že vám to nic neříká? 

Tak se jděte všichni také podívat. Byl to 

nádherný zážitek pro všechny. Nejen, že se 

všichni mohli přesvědčit o tom, co všechno 

se dá ze stavebnice Merkur postavit, ale 

každý si montáž mohl sám vyzkoušet. 

Vyzkoušel to každý!  A hádejte, jestli někdo 

zlobil. Nezlobil! Vlastně, trochu ano, to když 

paní učitelky rozhodli, že hraní končí a jde se 

zase do školy. 

Tak třeba to Ježíšek vyřeší. A nebo někdy 

příště! 

Napsala Mgr.V.Štičková 

 

 



 

  



 

 

 

TURiSTICKÝ  KROUŽEK  
PANÍ UČITELKA  JELÍNKOVÁ SE ROZHODLA, ŽE PŮJDEME 28.LISTOPADU NA HRAD HNĚVÍN. TAK 

JSME OD ŠKOLY JELI AUTOBUSEM AŽ POD HNĚVÍN. POTOM JSME ŠLAPALI PĚŠKY 

DO KOPCE NETRADIČNI CESTOU AŽ NAHORU NA HNĚVÍN, KDE JSME SE PODÍVALI NA CELÝ 

MOST. VIDĚLI JSME I JANOV, LITVINOV, CHOMUTOV A KLÍNY. A PAK JSME ŠLI NA ZAHRADU 

NAŠEHO PANA ŠKOLNÍKA A TAM JSME SI VŠICHNI OPÉKALI BUŘTY NA OHNI. 

Napsal Zdeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUROVINY :  

 6 KOSTEK LEDU  

 40 ML BÍLÉHO RUMU  

  

  

  

 20 ML KOKOSOVÉHO SIRUPU  

 200 ML ANANASOVÉHO DŽUSU  

 40 ML SMETANY 

PŘÍPRAVA: 

PŘIPRAVÍME   SI VYSOKOU   SKLENICI.  DO ŠEjKRU  

NASYPEME  LED,  NALIJEME  BÍLÝ  RUM, VYCHLAZENÝ  

ANANASOVOVÝ DŽUS,  KOKOSOVÝ SIRUP,  SMETANU 

SKLENICI MŮŽEŠ PRO A VŠE DOBŘE  PROMÍCHÁME. 

LEPŠÍ EFEKT DOZDOBIT PLÁTKEM ANANASU. 

Suroviny:  

 500ml rumu  

 1 slazené mléko salko  

 3 čokolády ledové kaštany   

 4 čtverečky hořké čokolády  

Šlehačku nalijeme do hrnce, přidáme kousky čokolády a nalámané tyčinky ledových kaštanů. 

Za stálého míchání krátce povaříme. Poté sejmeme z plotny a necháme vychladnout. Po 

vychladnutí do směsi přilijeme salko a nakonec rum. Řádně promícháme, aby byl likér hladký, 

a nalijeme ho do lahví. Z jedné dávky připravíme 1 litr likéru.  



 

 

Hermelínová pomazánka 

Ingredience 

1 kelímek pomazánkového másla, 1 hermelín, 1 sýr lučina 

Postup: Hermelín nastrouháme, přimícháme pomazánkové máslo a lučinu. Pokud je 

pomazánka příliš hustá, přidáme 1 nebo 2 lžíce bílého jogurtu. Mažeme na krajíčky chleba nebo 

veky a obložíme zeleninou. 

Salámová pomazánka s křenem 

Ingredience 

300 g měkkého salámu, 2 sterilované okurky, 2 vejce natvrdo, 150 g 

pomazánkového másla, 2 lžíce mléka, 2-3 lžíce rostlinného másla (flora, rama, ...), 

lžička krenexu nebo strouhaného křenu, sůl, mletá sladká paprika 

Postup: Salám, okurky a vejce nadrobno postrouháme. Přidáme k nim 

všechno ostatní a ručním elektrickým šlehačem vyšleháme na hladkou 

pomazánku. Podáváme s čerstvým pečivem. 

Sýrová pomazánka s pórkem 

Ingredience 

150 g pomazánkového másla se šunkou, 100 g taveného sýra, 100 g tvrdého sýra, kousek pórku 

Postup: Pomazánkové máslo s taveným sýrem utřeme dohladka. Pak vmícháme najemno 

postrouhaný tvrdý sýr a nadrobno pokrájený pórek.  

Mažeme na pečivo, nejlépe celozrnné. 

Bylinkový tvaroh 

Ingredience 

250 g měkkého tvarohu, 150 g zakysané smetany, sůl, mletý pepř, 2 stroužky 

česneku, hrst bylinek (petrželová nať, pažitka, bazalka, rozmarýn,...) 

Postup: Všechno dáme do misky a utřeme na hladkou hmotu. Mažeme na pečivo. 

Z www.vareni.cz vyhledali žáci z PŠ1A 

http://www.vareni.cz/


 

 

 


