
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL 

PROSINEC 2017 



Co je ve škole nového? 
Ke svačinám dostáváme  nejenom ovoce nebo zeleninu, ale i mléko. Žáci v rámci projektu Ovoce a zelenina do 

škol a Mléko do škol dostávají dvakrát v měsíci ovoce nebo zeleninu a neochucený mléčný výrobek. Mozkové  

buňky po přísunu vitamínů makají a dokonce  to inspiruje i k veršování. 

 

„Mléko, ovoce i zelenina … chutná nám a je moc prima.“ 

Žáci II. A  si velmi užívali den, kdy dostali dva banány a krabičku mléka v rámci projektu. V předmětu člověk a 

jeho svět si zopakovali názvy ovoce a zeleniny a vybarvili si pracovní list se zeleninou. Ve výtvarné výchově 

kreslili kravičku z krabičky mléka. Text a foto: Mgr. Jana Hofferová 

„Tomáš má rád mrkvičku, má z ní úsměv na líčku.“ 

 

„Ovoce a zelenina, to je 

zdraví, to je síla. K tomu 

trochu mlíčka, na 

červená líčka. 

Každou středu, to je 

známé, nejen v V. A, si 

vitamíny a mléko 

dáme.“ 

Ovoce a zelenina v V. A 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 



 počítačově řízené dozrávání banánů zaručuje nejvyšší kvalitu banánů pro 

zákazníka v jakémkoli ročním období. 

 Vůně, chuť a konzistence plodů je významně ovlivněna teplotou, při které 

dozrávají.  

 Banány jsou po jablkách nejvíce konzumovaným ovocem na světě. Důvod, proč si je 

oblíbili lidé všech pěti světadílů, může být ten, že se dají jíst kdekoliv a bez použití 

jakéhokoliv nástroje. V přírodě se vyskytují ve vlastním hygienickém „obalu“ 

(slupce), který je chrání před nečistotami. 

 Se dá uvařit nugeta z jablek? Její příprava: Oloupaná a jádřinců zbavená jablka 

pokrájíme, podlijeme asi 3 dl vody a rozvaříme. Přidáme krystalový a vanilkový 

cukr, kakao a čokoládu a vše za častého míchání povaříme asi 15 minut. Po 

zchladnutí rozmixujeme dohladka, nalijeme do skleniček, uzavřeme víčky a 

sterilujeme 15 minut při teplotě 85 C. použité suroviny: 2 kg jablek, 500 g 

krystalového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 100 g kakaa, 50 g čokolády 

na vaření. 

 z mléka se dá doma vyrobit domácí jogurt - příprava: Ohřejte mléko cca na 40 C 

(teplotu otestujte pomocí malíčku: při 40 C je tekutina ještě příjemně teplá). 

Metličkou na sníh přimíchejte jogurt. Vše rovnoměrně rozdělte do sklenicse 

šroubovacím uzávěrem a podobu 10-12 hodin udržujte v teple. suroviny: 1 l 

mléka, 2 polévkové lžíce přírodního jogurtu. 

 Se dá bojovat zeleninou proti zdravotním potížím? Něco pro paní učitelky. Na 

vysoký krevní tlak: Jedna sklenice šťávy z červené řepy, 1 sklenice mrkvové 

šťávy, 1 sklenice šťávy z křenu (získáme ji tak, že nastrouhaný křen necháme 36 

hodin louhovat ve vodě), šťáva z 1 citronu a 1 sklenice medu. Uvedené suroviny 

smícháme a užíváme jednu polévkovou lžíci 3x denně. Směs uchováváme v 

chladu. 

 Na internetu najdete spoustu dalších článků o ovoci, zelenině, mléce a mléčných 

výrobcích. http://www.rady-navody.cz, https://cs.wikipedia.org, 

http://www.dama.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%AFn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chu%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzistence_(vlastnost)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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http://www.omalovankykvytisknuti.info/wp-content/gallery/Ovoce/mix-ovoce.gif 

http://www.omalovankykvytisknuti.info/wp-content/gallery/Ovoce/mix-ovoce.gif


 

vyhledal Víťa Váňa 

 



Výtvarná a kreativní soutěž "Kočičky"  

Rádi zdobíme chodby školy svými výtvarnými pracemi, takže téma domácí mazlíček nás potěšilo. Do 

soutěže bylo odevzdáno 27 prací, které visí u šaten. Zúčastněné třídy dostaly diplom, bonbony a 

bublifuk. 

 

„TO JSOU NAŠI MAZLÍČCI, NAŠE MILÉ KOČIČKY“,  ŽÁCI IV.A, Foto: Mgr. Martina Čáková 

 existuje Kočičí kalendář? 

 Vybíráte jméno pro svého domácího mazlíčka? Nevíte, kdy má Vaše kočka svátek, abyste 
jí udělali radost nějakou laskominou? Vítejte v našem kalendáři kočičích jmen! Vybírat a 
hledat to pravé kočičí jméno pro Vašeho mazlíčka (a nemusí to být právě kočička!) 
můžete klasicky podle abecedy anebo podle měsíce, kdy má kočička svátek. 

             http://www.miciny.cz/kocky/kalendar-kocicich-jmen/ 

 V Česku si lidé ze šlechtěných koček nejvíce oblíbili britské a perské kočky. 
 Kočka a také kocour jsou vždy osobnost, velká osobnost. Více než jen domácí mazlíček. Zářivá bytost. 

Uhrančivé oči kočky v sobě nesou tajemství celého vesmíru, ale nikdy se je nedozvíme. Možná, když bude 
sama chtít, se s námi o kousek podělí. 
http://ukocouradoma.cz/kocka/ 
 

Jen umět naslouchat jejímu vrnivému šepotu… 

http://ukocouradoma.cz/kocka/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



https://st.depositphotos.com/1024768/1916/v/950/depositphotos_19167219-stock-illustration-

happy-cats-group-cartoon-for.jpg 

Recyklohraní 

 

První úkol ve školním roce 2017/2018 se zaměřil na baterie a akumulátory. 

Naším společným cílem bylo poznat, pochopit a porovnat odlišnosti, výhody či nevýhody těchto zdrojů 

energie. 

V běžné řeči slova baterie (hovorově „baterka, případně monočlánek) a akumulátor nerozlišujeme, ačkoli je v 

nich podstatný rozdíl ve způsobu získávání a uchovávání energie. 

„Baterka“ se dá buď „nabít“ (= akumulátor), nebo nedá a musíme se rozmyslet, co s ní dál… 

Správné řešení je ale jen jedno – odevzdat ji k recyklaci buď do speciálního sběrného kontejneru na použité 

baterie anebo do některého ze sběrných dvorů. 

Povídání o používání baterií a akumulátorů, o jejich druzích, výběru, správném zacházení a recyklaci, bylo 

hlavní částí úkolu pro všechny věkové kategorie. 

 

Úkol s názvem "Vydržím víc a posloužím déle" plnila třída II. A. 

Zapojte se do plnění úkolů a získáte odměny. 

Zadání úkolů je na www.specmo.cz v environmentální výchově. 
 

http://www.specmo.cz/


Text a foto: Mgr. Jana Hofferová 

 

EKOUČITEL ROKU 2017/18 – VÝZVA PRO UČITELE 

 

Zajímáte se o ekologii, umíte pro ni nadchnout své žáky? Získejte certifikát Ekoučitel roku 
2017/18! 

Se začátkem školního roku odstartoval i projekt Ekoučitel roku 2017/18. Jeho cílem je ocenit práci 
pedagogů, kteří aktivně vedou žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. 



Přihlásit se mohou učitelé z mateřských, základních i středních škol, ale také pedagogové volného 
času a pracovníci z dětských či mateřských center v celé republice. Potrvá do 31. 5. 2018. 

Více informací na http://www.recyklohrani.cz 

 

je tradiční vánoční koření? Dodává vůni cukroví i nápojům. 

Hřebíčkovec vonný je strom vysoký 20 metrů s šedou kůrou a lesklými tmavozelenými listy. 

Sušená nerozvitá poupata se prodávají jako koření pod názvem hřebíček. Ta se sbírají na 

stromech nejméně 6 let starých. Hřebíčkovec vyžaduje tropické podmínky – živnou půdu, 

vysokou vzdušnou vlhkost a vysoké teploty. 

Pronikavě vonící hřebíček přivezli do Evropy pravděpodobně perští a arabští kupci z Moluckých 

ostrovů, kde je hřebíčkovec původní. 

V 16. století byl hřebíček oblíbenou složkou vonných kuliček, které nosili lidé při sobě jako 

ochranu před morovou nákazou. České jméno hřebíček dobře vystihuje tvar koření. 

Výluh z 5 hřebíčků v 200 ml vody pomáhá při bolestech žaludku, špatném trávení, nadýmání 

 i při nachlazení a chřipce. 

Z knihy Tajemný svět bylin zpracovala Kristýna Novotná 



 



 

Vyhledala Kristýna Novotná z www.google.cz 



Víte, co je to 

hazardní hra? 
Český zákon za hazardní hry považuje takové hry, do nichž hráč vkládá sázku, ale o výhře 

rozhoduje náhoda, tedy výsledek není nikomu předem znám a hráč jej nemůže nijak ovlivnit. 

Kasino či sázková společnost mají vždy nad hráčem určitou výhodu. Ostatně, kdyby to tak 
nebylo, tak by kasina nemohla vůbec existovat, protože jejich výdělky jsou to, co hráči 

prohrají. Čím víc hráč prohrává, tím víc majitel herny vydělává. 

Výherní automaty jsou nastaveny většinou na 90% výhernost. Co to znamená? Z každé 
stokoruny necháte majiteli automatu 10 korun. Jinými slovy: čím déle a vícekrát v životě 

hrajete, tím více prohrajete. 

Dlouholetí hráči sami tvrdí, že pokud automat "nedá" ani po desátém pokusu, je na čase 
přesunout se k jinému. 

Nejlepší je však peníze utratit za něco, o čem dopředu vím, že za mé 

peníze dostanu, tedy dopředu znám jeho cenu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Věra Štičková, metodik prevence 



Blahopřání k Vánocům v různých zemích 

 
Anglicky - Merry Christmas  
Bulharsky - Chestita Koleda 

Eskymácky - Jutdlime 
Pivdluarit  

Norsky - God Jul 

Chorvatsky - Sretan Bozic  

Italsky - Buon Natale 

Maďarsky -  Kellemes 
Karacsonyt  

 Německy - Fröhliche 
Weihnachten 
 
Francouzsky - Joyeux 
Noël 
 
Holandsky - Vrolijk 
Kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar 
 
http://referaty-seminarky.cz/vanoce/ 

 

Vyhledal Patrik Dupák                       

http://referaty-seminarky.cz/vanoce/


Ruční práce v PŠ2A jsou oblíbené. 

 

Máme fígl na výrobu 

bambulí, tak jsme 

nakoupili vlny a 

motali a motali, 

stříhali a stříhali, 

uzlovali a nakonec 

máme krásné hřejivé 

měkoučké koberečky 

ve tvaru srdce. Každý 

je jedinečný originál. 

 

Text a foto: Mgr. Ivana Horňáková 



 „Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků - 

tak asi z Číny.” 

 

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a 

dnes? 

Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?” 

Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?” 

 

Maminka říká Pepíčkovi: „Zapal stromeček. “ Za chvíli  

Pepíček přijde znovu a ptá se: „A svíčky taky?“ 

 

Baví se dva kapři a ten jeden se ptá:  

"Věříš na život po Vánocích?" 

 

„Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.” 

„A co jsem teda dostal?” 

„Nic, letos vánoce ještě nebyly.” 

Pepíček se udiveně vyptává Tondy: „Proč chceš od 

Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?” „Chci si 

hrát, i když je táta doma!” 

 

http://vtipy.chces.info/vanocni , 

http://vtipy.chces.info/vanocni, http://www.vesele-

vanoce.wbs.cz/Vanocni-vtipy.html  

 

vtipy o Vánocích vyhledal Jan Legeza 

http://vtipy.chces.info/vanocni
http://vtipy.chces.info/vanocni
http://www.vesele-vanoce.wbs.cz/Vanocni-vtipy.html
http://www.vesele-vanoce.wbs.cz/Vanocni-vtipy.html


 

 


