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Bowling 
Já, Lucka, Sabina, Lída, Patrik a p.uč. Ivana Jelínková jsme šli 20.ledna odpoledne na Benedikt na bowling. 

Museli jsme se tam přezout do speciálních bot, ve kterých jsme mohli hrát. Byla tam sranda. Nejlépe z nás hrál 

Patrik. Patrikovi se dokonce povedl strike, to znamená, že srazil všech deset kuželek najednou. Strike házela i 

paní učitelka. Mohli jsme si tam koupit pití, jídlo a sladkosti. 

V únoru se s turistickým kroužkem chystáme na Klíny sáňkovat. Už se všichni moc těšíme. Doufáme, že bude 

na horách dost sněhu a my si to užijeme. 

Napsal Zdeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deváťáci  zvládli i náročný výrobek 
 

Pro žáky devátých tříd byl 

připraven materiál na 

výrobu dřevěného úhelníku. 

Chlapci si museli materiál 

naměřit, orýsovat, vyříznout 

drážku a zapilovat tak, aby 

obě části do sebe lícovaly. 

Důležité bylo dodržet pravý 

úhel. V neposlední řadě byla 

hodnocena povrchová 

úprava konečného výrobku. 

Tento výrobek byl náročný 

na přesnost. Všichni 

soutěžící byli odměněni 

sladkostí a nejlepší žáci 

obdrželi diplom a čokoládu. 

 

1. místo :   HÁBL Petr                 2. místo :   GEBERT Vladimír                 3. místo :   SIVÁK Tomáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala p.uč. Lenka Šašková, učitelka pracovních činností 
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Soutěžit nás baví! 

Žáci 3. – 5. tříd si mezi sebou porovnali své znalosti z ekologie. 

Žáci 3. – 5. tříd si mezi sebou porovnali své znalosti v ekologické soutěži. Poznávali ovoce a 

zeleninu, rostliny a živočichy. Přiřazovali názvy k zahradnímu nářadí, k obrázkům ptáků a 

třídili odpady. Na závěr vybarvili omalovánku se zeleninou. Za správné odpovědi získávali 

body. A kdo jich měl nejvíce?  

Celkem 38 bodů a soutěž vyhrál žák III. B Fanda Slabihoudek, o bod méně a 2. místo získal 

Nikolas Gábor ze třídy IV. A. Na 3. místě se umístil žák z V.A Lukáš Dupák.  

Blahopřejeme! Žáci za své soutěžení dostali diplomy a dárečky. Vítězům, ale i ostatním 

soutěžícím přišla popřát i paní ředitelka. 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

 



JAK SE DO LIKÉROVÉ LÁHVE DOSTANE ZRALÁ HRUŠKA? 

Představme si, že jsme v prvotřídní prodejně alkoholu a hledáme něco neobvyklého. Na 

policích jsou lihoviny, likéry, vína všech barev i druhů, viněta, střídá vinětu. Nakonec to není 

viněta, co nás upoutá, ale obsah láhve. V čirém alkoholu, uvnitř láhve, spočívá zralá hruška a 

se stopkou. Jak se dostala dovnitř? Odlil snad někdo láhev okolo hrušky?  Těžko: žárem pece 

by se přece hruška vysušila. Možná láhev slepili ze dvou částí. Nejsou ale žádné spoje. Scvrkla 

se snad hruška a zvětšil ji někdo potom nějakou moderní technikou. Nikoliv – jedná se o 

tradiční nápoj, který pochází z malého hruškového sadu v jižní Francii a hruška ve skutečnosti 

vyrostla uvnitř láhve. Hruška začala zrát asi tak v květnu a její průměr v té době byl necelých 

20 milimetrů. Sadař po kontrole kvality plod očistil a vložil do láhve obrácené dnem vzhůru. 

Láhev upevnil do síťky přivázané k sousední vyšší větvi. Hruška, chráněná před ptactvem i 

deštěm, spokojeně zrála ve svém malém skleníku. V září sadař láhev odvázal a zralý plod spolu 

se stopkou opatrně uvolnil od mateřské větve. Zbývalo už jen láhev s hruškou omýt, naplnit 

zkvašeným hruškovým alkoholem z místní palírny a Eau de vie poire s hruškou byla na světě. 

 

SKLIZEŇ LAHVÍ 

Tyto francouzské hrušky, 

vypěstované v lahvích, jsou zralé 

pro sklizeň. 

Plody hrušek se umísťují do lahví 

předtím,  

než začnou růst.   

    

Vybráno z knihy 

Jak se to dělá?? 

 

Zpracovala Adéla 
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Na Hromnice o hodinu více. 

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby 

měl zmrznout. 

Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě 

moc. 

 

Svatá Agáta na sníh bohatá. 

Svatá Dorota také na sníh bohatá. 

 

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 
Svatý Valentýnek - jara tatínek. 
 
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je. 
Na svatého Matěje rampouchy - úrodný rok na mouchy. 

Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé. 

Je-li na svatého Romana jasně, vyjde nám úroda krásně. 

Únor bílý - pole sílí. 
Únorová voda - pro pole škoda. 
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Jestli 

únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí. 

Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen horký. 

Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí. 

http://www.poutnik-jan.cz/ 



 

 



DOCHUCOVANÍ 

   

 

Kupujte kvalitní sůl, například mořskou. 

Vždycky používejte čerstvě mletý černý pepř, pokud v receptu není výslovně uvedeno něco jiného. Nesolte 

maso dlouho před tepelnou úpravou, sůl by z něj vytáhla vodu a maso by pak bylo suché. Nakládáte-li maso 

do marinády, nesolte ji. 

Solte velmi opatrně, a používáte-li při přípravě pokrmu kořenicí směs, slaninu, vývar v kostce, sýr, sojovou 

omáčku nebo cokoli, co už v sobě sůl obsahuje, nesolte vůbec. 

Pokud pokrm přesolíte, dá se to napravit- dá se to napravit- dejte do něj povařit nakrájenou syrovou 

bramboru, která hodně soli vstřebá. Jako ve všem, i ve vaření je důležité správné  načasování. Okamžik, kdy 

do pokrmu přidáte, koření (ale také ti, jak dlouho a při jaké teplotě pokrm vaříte), může mít výrazný vliv na 

výslednou chuť. Smažíte-li cibulku jako základ do omáčky, dejte si načas, smažte pomaloučku a dosklovata, 

stále míchejte, abyste ji nepřipálili- jen tak  dosáhnete nasládlé, chuťově bohaté omáčky. Česnek krátce 

povařený nebo osmahnutý (pozor, snadno se připálí a zhořkne!) má výraznější a ostřejší chuť. Budete-li jej 

však v omáčce vařit dlouho, dosáhnete jemné a nasládle delikátní chuti. 

 

Z knihy Dobrý rádce zpracovala Sabina 



Tajemství 
Milan Ferko 

Sedmikrásek, sedmikrásek celý 

pás! 

Odkudpak máš, sedmikrásko, 

sedm krás? 

Bílou mi tu nechal sníh,  

třepetavou dětský smích, 

taneční mi větřík nosí, 

žlutou sluníčko a vosy, 

voňavou mi dává zem, 

zelenou zas otava, 

a tu sedmou… nepovím! 

Nebuď zvědavá! 

Sedmikrásko, bělovlásko,  

moc tě prosím, 

od koho máš sedmou krásu, 

povíš?  

Nepovím. 

 

Zpracoval z Čítanky pro pomocné školy 

Patrik 

 



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. 

Z KNIHY DOBRÝ RÁDCE 

ZPRACOVALA ADÉLA 
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Tonda Obal na cestách 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci a učitelé se učili třídit odpad. 

V rámci projektu 

„Bioodpad – odpad plný 

živin“ proběhl na naší 

škole ve spolupráci se 

společností EKO-KOM 

vzdělávací program 

Tonda Obal na cestách. 

Žáci se dozvěděli, jak, 

kam a proč se odpad třídí 

a co se z něj vyrábí. Sami 

si vyzkoušeli odpad 

roztřídit a osahat si 

vzorky z recyklovaných 

materiálů. Školení se 

také zúčastnilo 40 učitelů 

a asistentů pedagoga. 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová 

Fotografovala: Jana Hofferová ml. 



 

Zimní pozorování zahrady. 

Dívky ze VII. A se rozdělily do dvojic, vzaly 

si desky s pozorovacími archy, dalekohled a 

vydaly se na školní zahradu pozorovat 

ptáky. Počasí pozorování příliš nepřálo, 

bylo mlhavo a sychravo, ale i přes nepřízeň 

počasí se dívkám podařilo zpozorovat kosa 

černého, vrabce domácího, sýkoru 

koňadru, sýkoru modřinku, zvonka 

zeleného, holuba domácího, straku 

obecnou, pěnkavu obecnou a hrdličku 

zahradní. Ptáčkům dívky nasypaly do 

krmítka slunečnici a vydaly se zpátky do 

školy. Výsledku svého pozorování s obrázky 

ptáků pošlou do Českého svazu ochránců 

přírody do projektu Živá zahrada. 

A co bylo největším zážitkem? Určitě pozorování pomocí dalekohledu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 
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ŽILI JSME OLYMPIÁDOU 
PRÁCE ŽÁKŮ Z II.A 

 


