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Autíčko se zajícem nebo s myškou… 

Čtyři třídy ZŠS se vydaly do 

řemeslného ateliéru u kostela. 

 Byli jsme doslova okouzleni prostředím 

a vybavením dílny. Moc milá paní 

Techlovská nás provedla výrobou 

dřevěného autíčka s myškou nebo 

zajíčkem.  

Všichni žáci pečlivě smirkovali, lepili, 

zatloukali, barvili a domů si odnášeli 

krásný výrobek. Určitě jsme tam nebyli 

naposledy. 

Text a foto: Mgr. Regina Muchnová 
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Projekt ŠKOLNÍ DÍLNY- vývoj a výroba didaktických pomůcek pro předmět Praktické 

vyučování. 

Mají i e-shop, kde můžete koupit různé polotovary stavebnic s návodem na sestavení. 

https://www.woodmaid.org/obchod/ 

https://www.facebook.com/dilna.woodmaid
https://www.instagram.com/exampleprofilelink/
https://www.instagram.com/exampleprofilelink/


Lamaterapie 
Jerry a Fred milují děti… 

Na doporučení jedné z maminek našich dětí jsme navštívili Alpakárnu na Zahražanech v Mostě. 

Dvě lamy alpaky, bílý Jerry a hnědý Fred jsou jako domácí mazlíčci. Mají kvalitní vlnu, která je vhodná i pro alergiky a 

majitelka je využívá pro terapeutické účely. 

Děti si mohly lamí kamarády pohladit, nakrmit a projít se s nimi po ulici. Majitelka nám o lamách pověděla spoustu 

zajímavostí a ukázala nám jejich přístřešek. 

Všichni jsme byli návštěvou nadšeni a paní majitelce moc děkujeme za exkurzi, kterou pro naše děti uspořádala zdarma. 

Text a foto: Mgr. Regina Muchnová 

 



Dýňování 
Společné odpoledne ve školní družině 

V měsíci říjnu, jsme opět prožili společné odpoledne obě oddělení. 

Tentokrát jsme společně, vydlabávali a vyřezávali dýně na 

Halloween. Opět jsme si užili spoustu legrace a naučili jsme se, jak všechno z vydlabané dýně, 

se dá využít – semínka usušit, dužina uplatnit v kuchyni (my použijeme do pečení muffin). 

Na přiložených fotografiích můžete opět vidět děti při práci. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

ŠD 1 A ŠD2 - společně pečeme dýňové muffiny s tvarohovým krémem. 

 



Kódování a šifrování v VII. B  

Začínáme s novou Informatikou 

V letošním školním roce se 

na naší škole poprvé 

vyučuje předmět 

Informatika ve zcela novém 

pojetí.  

Jednou ze základních oblastí 

nové Informatiky je i 

kódování a šifrování, které 

jsme si zkusili při hodině 

matematiky v rámci 

mezipředmětových vztahů.  

Cílem bylo vypočítat 

správně příklady, výsledek 

spojit se správným 

písmenem a poté z písmen 

poskládat text. Podařilo se! 

 

Foto a text: Mgr. Petra Schützová 

 

 
Kódování často znamená také převod již kódované informace do jiného kódu, jako je 

například transliterace textu do jiné abecedy nebo převod elektronické informace do 

jiného kódu či normy.  

Zvláštní význam má převod „otevřené“ informace do kódu, který je znám jen určitým 

osobám, čili šifrování (kryptografie). 

https://www.google.com/search?q=k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD+a+%C5%A1ifrov%C3%A1n%

C3%AD&oq=k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD+a+%C5%A1ifrov%C3%A1n%C3%AD+&aqs=chro

me..69i57.14214j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 



 

 
 
 
 
 
 

Rozhledna ve FunpaRku na Šibeniku 
 

Když skončilo autorské čtení, tak nám ještě zbyl čas. Chtěly jsme ho využít zase kombinací zábavy a výuky. 

Tak jsme vylezly na rozhlednu ve Funparku a ukázaly jsme si různá místa v Krušných horách a vrcholky 

Českého středohoří. Všechny děti tam byly poprvé, některé musely překonat strach z výšky, ale všechny byly 

šikulky a daly to na výbornou. Odměnou nám byl opravdu parádní výhled. 

 

Foto: Eva Drobná 

Text: Ivana Sedláčková 



Není nad máslovou vánočku s mandlemi  

Každé úterý vaříme a pečeme v kuchyňce. Máme na Vánoce šest 

velkých krabic s osmi druhy cukroví. Napekli jsme skořicové 

rohlíčky, pracny, ořechy s nádivkou, banánky, vyskočky se 

šlehačkou, linecké slepované, kokosky a rumové kuličky. Každý 

druh jsme pekli ze tří dávek těsta, takže si domů poneseme 

pěkně velké krabice s cukrovím.  

 

Dnes nás pí. učitelka Týnecká naučila vánočky. Správně 

navážit suroviny, připravit kvásek, zadělat a nechat 

vykynout těsta. Největší sranda byla u pletení copů a 

poskládání vánoček na plech. Měli jsme vytisknutý i 

obrázek s postupem pletení copů, ale nejvíc nám 

pomohlo, že jsme koukali na pí. učitelku.  Upekli jsme si každý svou menší vánočku. Těšíme se, až se doma pochlubíme. 

Určitě budou i dobře chutnat, když se nám tak povedly.   

Napsali: žáci z PŠ2A 

Foto: Mgr. Ivana Týnecká   

 

 



VYBARVI SI OBRÁZEK PODLE NÁPOVĚDY 

 

http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/vybarvuj-podle-cisel-zimni-mesto?version=print


 

http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/vybarvuj-podle-cisel-zimni-scena?version=print


Pranostiky 
Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod 

zimy to oznamuje.   

 Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za 

metelicí se honí. 

 

Je-li zamračeno na 

svatého Martina, bude 

zima mírná; je-li jasno, 

bude zima tuhá. 

 

Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm 

celý měsíc ležet. 

 
 

Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima. 
 

O Martině po ledu - o Vánocích po blátě. 
 
O svaté Barboře 

ležívá sníh na 
dvoře.  
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá 

celý advent. 

 
Mokrý leden - 
prázdné sudy - neurodí se vína. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
 
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 
http://knihovna.obecmokre.cz/lidove-pranostik                                 



SPOJ ČAROU OBRÁZEK S NÁZVEM SPORTU 

RYCHLOBRUSLENÍ 

SNOWBOARDING 

HOKEJ 

BIATLON 

BOBY 

KRASOBRUSLENÍ 

SKOKY NA LYŽÍCH 

BĚŽKY 

LYŽOVÁNÍ 

http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/ 

http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky#/
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/bruslarske-vystoupeni?version=print
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/jezdci-na-bobech-se-bavi?version=print
http://www.supercoloring.com/cs/omalovanky/rychlobrusleni-0?version=print


PREZENTACE CUKROVÍ 
ŠKOLNÍ PROJEKT VÁNOČNÍ PEČENÍ 

 
K PREZENTACI VÝSLEDKŮ VÁNOČNÍHO PEČENÍ JEDNOTLIVÉ TŘÍDY MAJÍ MOŽNOST 

SEZNÁMIT OSTATNÍ ŽÁKY, PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

S VLASTNÍMI VZORKY VÁNOČNÍHO CUKROVÍ (PEČENÉ I NEPEČENÉ). 

V HALE ŠKOLY BUDOU VYSTAVENA JEDNOTLIVÁ BALENÍ PO CCA PĚTI KOUSCÍCH. 

PROSÍME PEČIVO POSKLÁDAT NA TÁCEK, OZNAČIT TŘÍDOU, 

ZABALIT DO CELOFÁNU (Z DŮVODU DODRŽENÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL) 

A ODEVZDAT 16. 12. DO TŘÍDY Mgr. V. Tučkové. 

HODNOTIT SE BUDE V PÁTEK 17.12. 

  

 

 

 

 



 

nevinnosti, ochránce a strážce. Křížky a andílci všech 

typů a velikostí jsou dlouhodobě oblíbené, ale v sezoně 

2017 zároveň představují i aktuální módní trend. Mají 

nám dodávat odvahu a sebevědomí, nedovolují sejít z 

cesty a bdí nad námi. Strážný andílek je vhodný dárek 

pro malou holčičku i pro maminku. 

Andělská 

znamení,  
která byste neměli ignorovat. Co se vám snaží říct? 

 
Několikrát v životě jsem zažila chvíle, kdy jsem byla skutečně přesvědčená o tom, že 

nade mnou bdí anděl strážný. Asi nejsem jediná, kdo má podobné zkušenosti, a 

spousta lidí zažila nevysvětlitelnou a okamžitou pomoc, která přišla právě v okamžiku, 

kdy ji nejvíc potřebovali. Někteří tomu říkají štěstí, jiní věří, že měli svého strážného 

anděla.  

 

MINCE 
Pokud právě procházíte těžkými časy v oblasti financí, 

nalezení jakékoli mince je znamením vašeho strážného anděla, což by 

vás mělo ubezpečit, že jste vždy podporovaní – emocionálně, duchovně 

i fyzicky. Protože mince jsou měna, představují podporu, výživu a 

hojnost. Pořiďte si na nalezené „andělské“ mince sklenici. 

ČÍSLA 

Vidíte opakované číselné sekvence, zejména 11:11, nebo 111, nebo 

11? To je znamení, že vaši andělé jsou blízko vás a komunikují s vámi. 

Pokud vidíte velmi často kombinaci čísel 11:11, je to znamení probuzení.  

DUHA 
Symbolicky duha představuje naplnění tužeb vašeho srdce. A co je důležitější, krásná světelná 

duha, zejména ta, která se objeví i bez deště, je často znamením od vašich andělů. Umožňuje 

vám to, abyste si uvědomili, že jakákoli překážka nebo obtížnost, kterou procházíte, brzy 

pomine. Mějte víru a vaše sny se naplní. 

 

Autor: iStock 
Více na https://horoskopy.blesk.cz/clanek/nove-horoskopy-astroclanky/606248/10-andelskych-znameni-ktera-

byste-nemeli-ignorovat-co-se-vam-snazi-rict.html?utm_source=horoskopy.blesk.cz&utm_medium=copy 

https://horoskopy.blesk.cz/clanek/nove-horoskopy-astroclanky/606248/10-andelskych-znameni-ktera-byste-nemeli-ignorovat-co-se-vam-snazi-rict.html?utm_source=horoskopy.blesk.cz&utm_medium=copy
https://horoskopy.blesk.cz/clanek/nove-horoskopy-astroclanky/606248/10-andelskych-znameni-ktera-byste-nemeli-ignorovat-co-se-vam-snazi-rict.html?utm_source=horoskopy.blesk.cz&utm_medium=copy


 



  

 

VYSTŘÍHNI SI DOPIS, VYBARVI A NAPIŠ SI SVÁ PŘÁNÍ. 

PAK VHOĎ DOPIS DO JEŽÍŠKOVI SCHRÁNKY PŘED 

MAGISTRÁTEM V MOSTĚ A TĚŠ SE. 



 


