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DOPLŇOVAČKY
 

Co ovlivní počasí v červnu?        



 

 

 

 

V Čechách 

v předvečer 

prvního 

máje 

zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na 

rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich.  Obřad 

se nazývá „pálení čarodějnic“. Na některých místech 

bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující 

čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je 

proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno 

neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách. 

Proto jsme i my zachovali tradici, která se na 

některých místech Česka stále praktikuje. 

 

Naši čarodějnici vyrobili žáci z PŠ2A s Bc. Jitkou Bejšovcovou. Mgr. Vilém Balvín nám s osmáky 

připravili vatru, kterou sám podpálil. Poprvé jsme si tak mohli užít opravdový oheň a upálení 

čarodějnice. Jen skákání přes oheň nám učitelé nechtěli dovolit. A přitom je to taky tradice, kdy 

přeskočením ohně si zaručíte zdraví na celý rok. No neva, třeba příště.  

 

Napsali: Mgr. Lenka Brunnerová a žákyně z PŠ1A  

Foto: Mgr. Ivana Týnecká 

                                                          

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/carodejnice_15_rozdilu.jpg 



 

Každý týden k nám do školy chodí chovatelka speciálně vycvičených psů. Pejskové jsou 

přítulní a umí hodně legračních kousků. Poslouchají na slovo, umí aportovat a pro mlsku 

válejí i sudy. Nechají se hladit, umí probíhat mezi překážkami, najdou po čichu schované 

mlsky, umí dělat spící, skákat i dávat pac. Moc jsme si to užily a těšíme se na jejich příští 

návštěvu. 

Napsaly: Žákyně z PŠ1A 

Foto: Mgr. Ivana Týnecká 

 

 

 

 

 

 

 



Co ovlivní počasí v červnu? 

 
 Červen studený - sedlák krčí rameny. 

 

 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

 

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

 

 Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

 

 Často-li se v červnu 

hrom ozývá, kalné léto 

potom přicházívá. 

 

 Červen-li více sucho než 

mokro bývá, urodí se 

hojnost dobrého vína.  
 

 Jak červen teplem 

září, takový bude i 

měsíc září. 

 

 Jaký červen, 

takový i prosinec. 
 

 Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz 

silný. http://www.pranostika.cz/cerven.html 
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Znáte naše jedovaté druhy rostlin a víte, co mohou způsobit? 

Výlet vám může znepříjemnit nejen pálicí slunce a obtížný hmyz, nebezpečí skýtají také volně 
rostoucí rostliny. V Česku přibývá otrav rostlinami, ročně se rostlinami otráví několik desítek 
lidí, nejohroženější skupinou jsou přitom malé děti. Nejrizikovější jsou letní měsíce, kdy si 
lidé pletou jedovaté bobule s jedlým lesním ovocem. Které rostliny v naší přírodě hrozí 
nejvíce? 

Před některými rostlinami se však musíte mít obzvláště na pozoru. Podle 

Toxikologického informačního střediska největší nebezpečí hrozí dětem od dvou do devíti 

let.  

Král jedů je oměj 

 

Hlavně při horských túrách narazíte na oměj 
šalamounek (Aconitum napellus). Tato 50-150 cm 
vysoká bylina kvete od června do srpna uchvacujícími 
modrými květy. Jedná se o jednu z nejjedovatějších 
rostlin. Všechny části rostliny obsahují alkaloidy, mimo 
jiné i akonitin, jeden z nejprudších a nejrychleji 
působících rostlinných jedů. U dětí se údajně vyskytly 
otravy i po vysávání sladkého nektaru z květů. 
Jedovatosti oměje se již v dávných dobách s 
úspěchem využívalo v lidovém travičství nebo k trávení 
vlků, kterým se předhazovalo maso potřené omějí 
(odtud lidový název oměj vlčí mor). 

Starý známý rulík zlomocný 

 

Odhaduje se, že tato jedovatá bylina  (Atropa bella-

donna) je příčinou více než poloviny všech otrav 

způsobených rostlinnými jedy. Celá rostlina je 

prudce jedovatá, obsažené alkaloidy utlumují srdeční 

činnost a způsobují zástavu dechu. Člověk se 

nejčastěji otráví konzumací plodů, černých kulovitých 

bobulí. Otrava může nastat i po požití masa nebo mléka 

zvířete, které rulík spáslo. Smrtelnou dávku pro dítě 

představují 3 bobule, pro dospělého 10 plodů.  

 

 



Popínavý posed 

Za jedlé ovoce lidé také často 
považují plody posedu bílého 
(Bryonia alba). Tato popínavá 
rostlina ve vyskytuje 
poměrně hojně v teplejších 
oblastech, najdeme ji v 
sadech i zahradách, na 
okrajích lesů a cest. Celá 
rostlina je jedovatá, nejvíce 
alkaloidů se vyskytuje v 
kořenech. Plody jsou 
kulovité, asi 8 mm velké, za 
zralosti černé bobule 

 

 

(smrtelná dávka pro dospělého člověka je zhruba 40 bobulí, u dětí jen 15). 

Rozpuk voní jako petržel 

Ve vlhkých 

stanovištích, na 

okrajích bažin a 

mokřadů se skrývá 

rozpuk jízlivý (Cicuta 

virosa). Přestože patří 

mezi nejjedovatější 

druhy, není tato 

rostlina nijak 

nápadná, má bílé 

okoličnaté květenství 

a členěné listy. K 

otravám dochází 

nejčastěji záměnou 

listů či oddenku rozpuku za celer, pastinák nebo 

petržel. 

 Smrtelnou dávku představuje už požití dvou gramů 

oddenku. 

https://www.ireceptar.cz/zdravi/nastrahy-leta-jedovate-rostliny-v-

nasi-prirode.html 
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Grilování  

Otravy jídlem nejsou nic příjemného. A nákazy 

typu salmonelóza umějí prázdniny či dovolenou 

pokazit spolehlivě (kromě toho mohou být i 

nebezpečné). V létě podobných onemocnění 

přibývá – je totiž doba grilování a kulinářských 

experimentů. A také horkého počasí, kvůli 

kterému se potraviny rychleji kazí. Vždy si dávejte 

pozor na to, co jíte!  

Extrémně vysoké teploty 

Pakliže teploty šplhají přes třicet stupňů, buďte opatrní a s pobytem na slunci to nepřehánějte. Hrozí 

vám dehydratace, přehřátí, křeče, zažívací potíže, ale i kardiovaskulární potíže. A ty bohužel u ne zcela 

zdravých jedinců mohou končit fatálně. 

Pálící slunce 

Ovšem slunce není nebezpečné jen kvůli vysokým teplotám, ale také kvůli svým paprskům. Navzdory 

všem varováním končí spousta lidí se závažnými spáleninami od slunce, které vedou k 

permanentnímu poškození kůže. 

                               Klíšťata a spol. 
Komáři, ovádi, nejrůznější mušky, vosy, sršni… Tenhle hmyz rozhodně nepatří k oblíbeným, ačkoli jeho 

zástupci nás evidentně rádi mají. A tak často končíme poštípaní. Zatímco komáři nepředstavují v našich 

zeměpisných šířkách tak velké nebezpečí, pokud vás štípne například sršeň, rozhodně raději vyhledejte 

lékařskou pomoc. Naštěstí to není tak pravděpodobné. Zato že někde chytnete klíště, to už 

pravděpodobné je. Klíšťata mohou přenášet encefalitidu 

(proti té existuje očkování) a boreliózu – závažná 

onemocnění, která vám mohou výrazně zasáhnout do života. 

Koupaliště 

Ano, bohužel je to tak – zatím nejspíš není v historii jediné 

léto, během něhož by se někdo neutopil při koupání. A týká 

se to dospělých i dětí. Nikdy nepodceňujte bezpečnostní 

opatření na koupalištích – ať už umělých nebo veřejných. A 

nepřeceňujte své síly a plavecké schopnosti! 

www.bety.cz 

http://www.bety.cz/


CO JEŠTĚ PLAVE VE VODĚ? SPOJ ČÍSLICE A UVIDÍŠ. 

 

http://www.omalovanky-zde.cz/spojovacky_026_050.php 



ANKETA PRO ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL CO DĚLÁŠ O PRÁZDNINÁCH? 

1. V LÉTĚ JEDU NA DOVOLENOU.             

A) ANO 

B) NE 

 

2. V LÉTĚ JEDU NA DOVOLENOU 

A) V ČECHÁCH 

B) DO ZAHRANIČÍ 

C) NIKAM 

 

3. V LÉTĚ JEDU NA DĚTSKÝ TÁBOR 

A) POD STAN 

B) DO CHATKY 

C) DO HOTELU 

D) NEJEDU 

 

4. V LÉTĚ JEDU K PŘÍBUZNÝM 

A) K BABIČCE 

B) K TETĚ 

C) K SOUROZENCI 

D) NEJEDU 

 

5. V LÉTĚ CHODÍM 

A) NA KOUPALIŠTĚ 

B) SPORTOVAT 

C) ZA KAMARÁDY 

D) NEDĚLÁM NIC 

6. V LÉTĚ JSEM NEJVÍC 

A) S KAMARÁDY 

B) S RODIČI 

C) SÁM 

 

7. MÁM RÁD LÉTO 

A) ANO 

B) NE 

C) JE MI TO JEDNO 

 

8. CHCI JET 

A) K MOŘI 

B) DO HOR 

C) KAMKOLIV 

D) NECHCI NIKAM 

 

9. V LÉTĚ SI NEJVÍC UŽIJU                               

A) POČÍTAČ 

B) TELEVIZI 

C) CHODIT VEN 

D) KAMARÁDY                                                             www.google.com 
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Vyhlášení ankety pro Školáčkův speciál – VYHODNOCENÍ 
Žáci naší školy se zúčastnili ankety, kterou vyhlásil 

školní časopis. Téma ankety „CO DĚLÁŠ O PRÁZDNINÁCH?“ 

jasně ukazuje na to, o čem anketa vlastně byla. Na 9 otázek 

formou zaškrtávání odpovědí odpovídalo 91 žáků. A jak to 

tedy dopadlo?  

 81 žáků naší školy MÁ RÁDO LÉTO! V létě dává 

přednost KOUPALIŠTI 65 žáků a víc než polovina žáků 

JEZDÍ NA DOVOLENOU! 50 žáků si v létě užívají 

KAMARÁDŮ, na které během roku nemají tolik času! 

 DOVOLENÉ V ČECHÁCH dává přednost 36 žáků a 

pozor, 31 žáků nejede na dovolenou NIKAM! 

 Dětský tábor naši žáci asi nemají rádi, protože 47 žáků odpovědělo: NEJEDU na dětský tábor. 

 U TETY tráví léto 39 žáků, 27 U BABIČKY.  

 A kam chodí žáci nejvíce? Přece NA KOUPALIŠTĚ a hned potom ZA KAMARÁDY. Jen 4 žáci nedělají 

NIC! 

 Letní dny tráví 54 žáci S RODIČI a 47 S KAMARÁDY. 

 Na otázku, kam byste chtěli jet v létě, odpověděli 43 žáci 

KAMKOLIV. 

 A čeho si nejvíce naši žáci užijí v létě? No přece 

KAMARÁDŮ a hned potom POBYTU VENKU a POČÍTAČE.  

 

 

 

Napsala Mgr. Lenka Brunnerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co tedy z naší ankety vyplývá? Vaše milované léto, milí žáci, 

je plné vodních hrátek s kamarády na koupališti! 
 

 



 

https://obrazky.seznam.cz/?q=DOPLNOVA%C4%8CKY&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=4SI8unCgRRzvkjugnXp

bpFwoknRaTnqMziw7YG4bTL%3D%3D&oq=DOPLNOVA%C4%8CKY&aq=-1&su=e#id=9826c5db84240208 

 



31. května proběhl na škole den plný 

ponaučení, strachu, zábavy i prověření naší 

duchapřítomnosti, pohotovosti, rychlosti a 

celkové zdatnosti. 

 

Začalo to cvičným požárním poplachem. 

Následovalo představení speciální zásahové 

jednotky, která nám předvedla, co by se 

mohlo stát.  

Na podiu byla připravena běžná třída a 

probíhalo vyučování. V tom se ozval výstřel, 

vtrhl na podium „terorista“ a chytil paní 

učitelku. Nastal chaos, výkřiky a terorista 

dával všem rozkazy, co mají dělat.  

Naštěstí se rychle objevila „zásahovka“ a 

teroristu zneškodnila. 

Následovala diskuze, kdy nám členové týmu vysvětlovali, proč a jak zasahovali. Taky nám radili, jak se chovat 

v takové situaci. Ale je určitě těžké udržet emoce a strach na uzdě a chladně a potichu zůstat schovaní.  

Další částí byl opravdový branný závod tříčlenných hlídek 

na čas. Trasa vedla celým areálem školní zahrady a 

posledním úkolem byla střelba ze vzduchovky. Všem se to 

moc líbilo. 

Zvláštní poděkování patří Mgr. Vilému Balvínovi, který 

celou akci zaštítil a sehnal tým ze „zásahovky“ a Mgr. 

Lence Brunnerové, která se ujala organizace závodu. 
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KAM NA VÝLET?       Zajeďte si do ŽATCE. 

Jedová chýše   
Kontakt: Hošťálkovo náměstí, 

138, Žatec , +420 720 375 380   

Expozice pro milovníky hororů a 

historie. 

Prohlídka dvoupatrových 
středověkých sklepů s tajemnou 
expozicí pro ty, kteří mají pro 
strach uděláno. Dva sousedící 
domy jsou propojené tunelem, 
vybudovaným za 2.světové 
války, kdy měl tunel sloužit jako 
úniková cesta při bombardování. 
Vstupné jednotlivec 60 Kč (zápůjčka petrolejové lampy a helmy v ceně). Rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 1 
dítě, 2.dítě zdarma). Doporučujeme pevnou obuv.Není vhodné pro osoby se špatnou mobilitou. Nerovný terén. 
Tunel ve sklepě je na výšku 150 cm. 

Expozice Retro Computer 

RETRO COMPUTER je muzeum nejen pro pamětníky. Jde o soukromou sbírku Pavla Jambora, kde můžete 
spatřit: 

 více než 135 funkčních počítačů ze 70. - 80. let (Commodore, Atari, Epson, HP, Olivetti, Osborne a jiné...) 
 v Evropě i ve světě ojedinělé funkční exponáty  
 3 herní stanice 

Sbírka obsahuje i velmi vzácné exponáty. Pouze v Žatci, nikde jinde na světě neuvidíte počítač Datapoint 1560. 
Olivetti P6066 je k vidění pouze v muzeu v Miláně a v Žatci a HP – 250 je vystaven v Žatci a na dalších 2 místech 
na světě (Melbourne - Austrálie, Severní Karolína - USA). 

Chmelařské muzeum v Žatci 

Kontakt: nám. Prokopa Velkého 1952, Žatec , +420 415 710 062, +420 724 431 422 

Chmelařské muzeum v Žatci bylo založeno v roce 1997 a je největším svého druhu na světě. Domovem jsou mu 
budovy skladů a balíren chmele z konce 19. století. 

Kromě toho, že se seznámí s vývojem chmelařství od středověku do současnosti, si tady zájemci prohlédnou 
samotný objekt, který je dnes technickou památkou. Čekají tady na ně dobové fotografie a dokumenty, ale také 
nářadí nebo historické stroje, jako jsou například přes 100 let staré lisy.                                           www.navylet.cz 
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