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HRAJEME SI                          Kouření - DOTAZNÍK 

Základní škola a Střední škola, 

          ul.J.Palacha 1534, 434 01 Most 

        tel. 476 700 000, www.specmo.cz 

Duben 2019 

http://most.skauting.cz/


Kouření a dospívající  
Žákům druhého stupně ZŠ a žákům z PŠ jsme 

rozdali anketní otázky a odpovědí jsme vyhodnotili. 

Ankety se zúčastnilo celkem 67 žáků. 

Vaše odpovědi jsme zaznamenali, spočítali a 

výsledky jsou na světě. Jak to tedy vše dopadlo? 

Co si o tomto tématu myslí žáci naší školy? 

 

Nejprve jste doplňovali větu: LIDÉ KOUŘÍ, 

PROTOŽE … 
Nejčastější odpovědi a počet odpovídajících: 

1. NERVOZITA, STRES, ZLOBA, UKLIDŇUJE   - 53 

2. FRAJEŘINA, PARTA   -   37 

3. ZÁVISLOST, ABSŤÁK   - 20 

4. NUDA, NENÍ CO DĚLAT   - 12 

Ve druhé části dotazníku jste měli napsat, ČÍM BY MĚLI KOUŘENÍ NAHRADIT. 

Nejčastější odpovědi a počet odpovídajících: 

1. SPORT, KROUŽKY   - 41 

2. JÍDLO, SLADKOSTI, OVOCE   - 20 

3. KULTURA, KINO, TELEVIZE, POČÍTAČ   - 15 

4. PRÁCE DOMA   - 7 

V dalších odpovědích jste uváděli učení, kupování oblečení, šetření peněz na dovolenou. 

Redakce časopisu děkuje všem žákům naší školy, kteří se zúčastnili zodpovězení 

anketních otázek a věnovali čas přemýšlení o tak nepěkném, nezdravém, zdraví ohrožujícím 

zlozvyku, jakým kouření určitě je. 

A co z výsledků vašich odpovědí vyplývá? 

Parta, která vás hecuje k tomu, abyste si zapálili, není pro vás! 

Nudíte se? Jděte si zahrát fotbal, zaplavat si, sedněte si na chvíli k počítači a zahrajte si 

nějakou hru, podívejte se na film. 

Máte chuť na cigaretu? Snězte banán nebo jablko. 

 

 

NEZAČÍNEJTE NIKDY KOUŘIT Z FRAJEŘINY! 

FRAJERY SE STANETE, KDYŽ CIGARETU ODMÍTNETE, TO UMÍ 

MÁLOKDO! 



doplňovačka 



Bez vody není život. O tom, že každý lidský organismus potřebuje pro svůj chod vodu, není pochyb. 

Voda v lidském těle neustále cirkuluje. Během jediného dne proteče ledvinami až 180 litrů 

vody. Vždyť velká část lidského těla je tvořena právě vodou.  

 mozek obsahuje až 75 % vody 

 svaly obsahují více než 75 % vody 

 krev obsahuje přes 80 % vody 

Pitný režim by měl být pravidelný, tekutiny by se měly popíjet během celého dne. 

Jednorázové dávky velkého množství tekutin totiž organismu nesvědčí. Ovoce a 

zelenina jsou výborným zdrojem vody, navíc plné vitamínů, minerálů a enzymů. Jeden 

typ na nepříliš oblíbené ovoce. 

Grapefruitový životabudič 

Grapefruit je pozoruhodným citrusem s jemně nahořklou chutí. Pochází z rajských 

ostrovů Karibiku a i do našich končin přináší závan exotiky. Vedle exotické chuti však 

nabízí také vysoký obsah vitamínu C. Grapefruit obsahuje i vitamín B1, vitamín K nebo 

bioflavonoidy. Funguje jako antioxidant, pyšní se antibiotickými vlastnostmi a v 

neposlední řadě má i detoxikační působení. 

Grapefruit mj. příznivě ovlivňuje činnost jater, pozitivně se odráží také ve složení 

střevní mikroflóry. Povzbuzuje metabolismus jako takový. To vše jsou důvody, proč si 

tyto aromatické citrusové plody dopřát. 

Grapefruit si můžete vychutnat také v podobě povzbuzujícího nápoje s vůní exotiky.  

Grapefruitový životabudič – 

recept  

Suroviny:2 litry čisté vody, 2 větší 

grapefruity 

Příprava a podávání: Grapefruity 

odšťavníme. Šťávu pak jednoduše 

rozředíme s vodou. Vznikne tak úžasná 

exotická citronáda, která navíc funguje jako 

detoxikační nápoj. 

Před podáváním vždy promícháme. 

Můžeme podávat s kousky grepu. Nápoj 

osvěží také lístky máty nebo meduňky. 

Grapefruitový životabudič napomáhá spalování tuků.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrovj2j77hAhVNaVAKHZPuCiUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.theplantguru.com/grapefruit-pink-essential-oil.html&psig=AOvVaw20AgVCENMh3q0sQBBea_Y2&ust=1554731385396592
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Které autíčko dojede v závodě na prvním místě? 

Stačí projít pastelkou nové bludiště. 
http://www.detskestranky.cz 

http://www.detskestranky.cz/


 

Tučňák: 
Nejotužilejší zvíře 

Tučňák císařský je neskutečným 

otužilcem. Vždyť musí ve své 

domovině, v Antarktidě, čelit 

mrazům pod třicet stupňů Celsia a 

vichrům o síle 200 km/h. Aby 

tučňáci přežili, tisíce jedinců se 

shlukne do obrovského davu, který 

se neustále pohybuje. Všichni 

tučňáci se pak střídají na okraji 

davu. Tučňák císařský je největším 

ptákem svého druhu – dorůstá až 

115 cm a váží až 45 kg. Naopak 

tučňák nejmenší má maximálně 40 

cm a váží 2 kg.  

Vorvaň: Nejlepší 

potápěč 

Zatímco člověk bez dýchacích přístrojů se potopí maximálně do 130 metrů, vorvaň obrovský se v poklidu ponoří 

do hloubky až dvou kilometrů. Dech totiž dokáže zadržet na neuvěřitelné dvě hodiny. 

Vorvaň obrovský je údajně největším ozubeným zvířetem v celých dějinách planety Země. Největší doložený 

jedinec měřil 28 metrů a vážil 150 tun. 

  

Klokan: Nejlepší 

skokan do dálky 

Milé zvířátko, takový klokánek. A 

navíc velmi výkonné. Právě klokan 

je mistrem ve skoku do dálky. 

Suverénně přeskočí autobus, a 

když chce, doletí do vzdálenosti 

třinácti metrů. Zajímavé je, že i pro 

medaili by si musel dohopsat. 

Nedokáže totiž pohybovat 

nezávisle svýma nohama, takže 

musí stále poskakovat. 

                              

http://www.kafe.cz/rodina-a-domov/cestovani/zvireci-rekordmani-5438.aspx 

http://www.kafe.cz/rodina-a-domov/cestovani/zvireci-rekordmani-5438.aspx


 



 



AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU NA DUBEN  

 Akvatera  

13.4.2019, Středisko volného času, Most, 

Albrechtická 414, příspěvková organizace 

akvarijní trhy od 9.00 do 12.00 hod. v SVČ, 

vstupné: 20,-Kč/dospělí, děti do 15 let zdarma 

 Velikonoční pásmo 

18.4.2019, Středisko volného času, Most, 

Albrechtická 414, příspěvková organizace 

vystoupení zájmových kroužků SVČ - tanečních, aerobních a Králičí hopsálkové, od 16.00 hod. 

do 17.00 hod. na 1. náměstí v Mostě 

 Šprtec - Velikonoční pohár StarColor 

18.4.2019 9:00 - 13:30, Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 

otevřený turnaj jednotlivců ve stolním hokeji - šprtci 

 Šprtec: Velikonoční pohár Starcolor 

18.4.2019 9:00 - 13:30, Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 

 Velikonoční výlet: Jump Aréna Ústí nad Labem 

18.4.2019 9:00 - 15:00 

Výlet pro děti v době velikonočních prázdnin, cena 350,-Kč/dítě. Na akci je nutné přihlásit se předem. 

 Air-hockey 

26.4.2019, Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 

turnaj jednotlivců, od 19.00 hod. do 21.00 hod. v SVČ, startovné 30,-Kč 

 Zahájení turistické sezony 

28.4.2019, zábavná stezka pro děti s úkoly zaměřené na čistou mobilitu na Benediktu 

 Pálení čarodějnic 

30.4.2019 16:00 - 19:00, Odpoledne plné soutěží a atrakcí pro děti, opékání buřtíků na zahradě SVČ. 

http://www.svc-most.cz/ 

http://www.mesto-most.cz/akvatera/a-12157/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/velikonocni-pasmo/a-12160/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/sprtec-velikonocni-pohar-starcolor/a-12097/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/sprtec-velikonocni-pohar-starcolor/a-12147/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/velikonocni-vylet-jump-arena-usti-nad-labem/a-12146/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/air-hockey/a-12161/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/zahajeni-turisticke-sezony/a-12162/p1=61699
http://www.mesto-most.cz/paleni-carodejnic/a-12148/p1=61699


Určitě všichni víte, že byl o našem městě natočený televizní seriál Most. Někteří z Vás si v něm dokonce 

zahráli. Po odvysílání vzrostl zájem o místa, kde se děj odehrával. Restaurace Severka se opravdu od svého 

otevření v dobách minulého století moc nezměnila. Dokonce proběhla organizovaná exkurze po Mostě s touto 

upoutávkou. 16.03.2019 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Přijeďte se přesvědčit, že Chánov není 

Jeruzalém, dát si pivo v Severce a pokochat se stejným výhledem jako Franta s Dášou na prvním rande. 

 

VÝZVA 

KDO VÍ, KDE JE SEVERKA A RODINNÝ DŮM HLAVNÍCH HRDINŮ SERIÁLU? 

V ČERVNU SE SPOLEČNĚ VYDÁME NA CESTU MĚSTEM A NAJDEME OBA DOMY. 

KDO MÁ ZÁJEM, PŘIHLÁSÍ SE VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY DO KONCE DUBNA PÍSEMNĚ 

V PŠ1A. 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TŘÍDA ZÚČASTNÍM SE VÝLETU 

 

 

 



Nudíte se? Hledáte zábavu? 

Chcete se naučit praktickým 

dovednostem? Hledáte 

kamarády? Staňte se 

skautem. 

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a 

pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně 

vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit 

v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. V Mostě funguje tato 

organizace již dvacet let. 

Naše středisko pořádá pravidelně 2 – 3 jarní tábory a 3 – 4 letní tábory, tábor pro předškoláky – 

Minitábor a spolupořádá ve spolupráci s Centrem Radost Most a ZO OS Kovo Buzuluk 

Komárov další pobytové nebo příměstské tábory. http://most.skauting.cz/strediskove-akce/ 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=DFA00D834A884790C37FAAEE6F3C32C623E3D90B&thid

=OIP.NZcaZxdnQ2qOoK6r3zbomAHaFj&mediaurl=https%3A%2F%2Fmost.skauting.cz%2Fwpcontent%2Fuploads%2

F2018%2F04%2F31114007_1633365516759911_626764683519913513_n.jpg&exph=720&expw=960&q=skauti+v+mo

st%c4%9b&selectedindex=10&ajaxhist=0&vt=0 

http://radostmost.cz/
http://www.ldtsmetanovalhota.cz/
http://www.ldtsmetanovalhota.cz/
http://most.skauting.cz/


 

 



Pranostiky na duben  

 

Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. 
 

Na mokrý duben - suchý červen. 

 
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

 
Dubnový sníh rodí trávu. 

 

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň a hojnost ovoce. 

Duben hojný vodou - říjen vínem. 

Jaký duben - takový říjen. 

 

 

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. 
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 
 

 

ZEPTEJTE SE PANÍ UČITELKY NEBO VYUŽIJTE WEBOVÉ STRÁNKY.  



 



 

 


