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Letošní školní rok jsme 

začali opět pobytem u našich 

přátel ve švýcarském městečku 

Bätterkinden. Navštívili jsme 

hlavní město Bern. Tentokrát 

pro nás vybraly paní učitelky 

zcela novou trasu – směrem 

k zoo.  

Zkusili jsme si vyrobit sýr, 

který jsme si směli odvézt 

domů, opět jsme sjížděli na 

koloběžkách a také jsme vyzkoušeli 

(tedy ti nejodvážnější) švýcarský 

národní sport – HORNUSSEN. 

Týden utekl jako voda a my se 

chystali opět domů. Aby se nám 

naše vzpomínky tak rychle 

nevykouřili z hlavy, připravili jsme 

ještě promítání pro rodiče. Po zhlédnutí fotografií 

jsme si uvědomili, že bychom si náš pobyt klidně 

ještě zopakovali. Veškeré obavy, které jsme měli na 

začátku, byly opravdu zbytečné. Škoda, že si to 

člověk uvědomí vždy až po akci.   

         

 Mezitím přibyli na naší škole noví prvňáčkové. 

Jejich patroni, současní deváťáci, je v tom nechtějí 

nechat samotné, takže se už od samého začátku snaží 

našim nejmladším spolužákům pomáhat. Ukázali jim, 

jak to chodí ve škole, jak ve školní jídelně. Bohužel 

musí být i školní družina 

v budově školy. Starší 

spolužáci jim také četli pohádky, připravili pro ně 

úkoly k textu a vyzkoušeli je, jak dobře umí 

poslouchat. Na podzim spolu ještě tvořili podzimní 

„strašidýlka“. Vše dopadlo na výbornou a další 

společné akce na ně jistě čekají.  

 



 

 

 

 

 V polovině září začal také 

pracovat žákovský parlament pod 

vedením paní učitelky Divíškové. 

Jejich velkou akcí byl 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD,  

který proběhl 25. října. 

Netroufáme si odhadnout, kolik 

lidí se s námi prošlo městem, ale 

bylo fajn vidět, že „Mirováci“ se 

dokáží sejít a bavit se i se svými 

ratolestmi. Poděkování patří 

nejen parlamentu, ale také Spolku rodičů, který platil dětem občerstvení (každé 

dítě z MŠ nebo ze ZŠ obdrželo žeton na jednoho buřtíka s chlebem a na limču). 

Poděkovat bychom měli i hasičům a p. Hanzlíkovi, který se postaral o hudební 

doprovod. Občerstvení zajistil p. Dubský s p. Siblíkovou. Bylo to opravdu fajn. 

Počasí nám také přálo. A abychom nezapomněli  - dík patří všem, kteří přišli 

s lampionem, a ještě větší těm, kteří si lampion sami nebo s dopomocí rodičů 

vyrobili. 

 Od začátku školního roku jsme už také dvakrát navštívili divadlo. V září 

byli žáci první a druhé třídy v Příbrami na představení „Ať žijí duchové“. Kdo 

by neznal Leontýnku a pána z Brtníku, trpaslíky, kteří se vším pomohou, a 

spoustu dalších postav. Představení bylo plné písniček, takže se samozřejmě 

líbilo. V listopadu se starší děti vydaly do divadla do Prahy na muzikál „Alenka  

v říši zázraků“. Divné, že byl problém naplnit autobus. Nakonec se podařilo a 

děti si zájezd užily.  

 Také jsme absolvovali několik preventivních programů. MŠ a žáky 

prvního stupně navštívila p. Ingrišová-Čuřínová, která je seznamovala 

s nebezpečími, která na děti číhají vlastně každý den – dopravní výchova,  



 

 

 

zabezpečení vlastního majetku, krádeže apod. 

Velcí zase navštívili KD, kam za nimi už 

podruhé zavítal R. Banga. Zpíval, ale také 

vyprávěl o svém životě – jazykem blízkým 

našim teenagerům. Paní Burdová zase 

vyprávěla dětem o nebezpečích, která na ně 

číhají v souvislosti s kouřením a požíváním 

návykových látek. Ti nejstarší se dozvěděli o úskalích předčasného sexuálního 

života. Všichni si z těchto programů mohli 

vybrat něco pro sebe – proč přestat kouřit, proč 

nezačít kouřit … 

 Osmáci již několikrát navštívili SOU 

v Písku, aby si vyzkoušeli pracovní činnosti 

trochu jinak. Jasně, že ne všichni jsou nadšeni, 

ale zkusí si pracovat s „opravdovým“ nářadím a 

to se cení. Takováto praxe se jim jistě někdy 

hodí.  

 Letošní novinkou byla také výuka anglického jazyka rodilým mluvčím. 

Celkem se této výuky zúčastnilo 42 žáků školy. Reakce z řad žáků byly vesměs 

pozitivní. Kladného hodnocení se dostalo této akce i ze strany rodičů. To nás 

moc těší. Všichni si uvědomujeme, že 

angličtina dnes hýbe světem. 

 Tradiční akcí pořádanou na naší 

škole je Memoriál Bedřicha Šupčíka. 

Letos se konal již XV. ročník. Těší nás, že 

na stupních vítězů se umístili i naši žáci. 

Blahopřejeme jim a doufáme, že 

minimálně stejně dobří budou i příští 

školní rok.   

 

 Zmínit bychom měli ještě jednu akci. To, že páťáci jsou tak trochu 

„komedianti“, to víme všichni. Předvedli to již vloni na jarmarku. S paní 

učitelkou Hrdinovou nacvičili tentokrát krátkou pohádku, kterou předvedli 

dětem na prvním stupni i ve školce. Představení se líbilo, takže celá třída 

přemýšlí o tom, že by nacvičila nějaké další představení. Kéž se jim to podaří.   

 



 

 

  

24. a 25. listopadu proběhl na naší škole 

již 3. ročník BAZÁRKU. Super akcička. 

Sešli se rodiče, děti i příznivci školy. 

Z počátku jsme měli co dělat, abychom 

všechny darované věci roztřídili, a byla 

toho pěkná hromada. Měli jsme trochu 

obavy, zda nám někdo něco daruje, ale 

podařilo se. Všem lidičkám, kteří přinesli 

věci do bazárku patří obrovský dík. 

Dík si zaslouží i paní kuchařky, 

které upekly nějaké mňamky do 

našeho bufetu. Tam to pěkně vonělo 

nejen upečenou buchtou, ale i 

kávou. Je příjemné si s rodiči 

posedět i takto neformálně. 

Poděkování patří také Spolku 

rodičů, pod jejichž záštitou se 

bazárek koná.   

Doufáme, že všichni byli spokojeni a že se příští rok bude dařit stejně 

dobře jako letos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A co na nás ještě čeká? Určitě MIKULÁŠ, VÁNOČNÍ DÍLNY, TURNAJ 

VE FLORBALU, VÁNOČNÍ PRODEJ, KARNEVAL a snad nějaké prázdniny. 

HURRRÁÁÁ!!! (minimálně vánoční) 

 



 

 

 

 

 

 

Taky se občas „pletete“ rodičům v kuchyni, chtěli byste pomáhat a někdy 

si nevíte rady? Tady přinášíme několik rad, jaké nože zvolit při které činnosti. 

Můžete se podívat, co najdete ve vaší kuchyni, co by se dalo dokoupit a bez 

čeho se klidně obejdete. 

 Universální (kuchařský nebo kuchyňský) = typ nože, kterým ukrojíme 

téměř cokoli. Má čepel dlouhou 15 – 25 cm, špičku, mírně prohnuté ostří a sílu 

alespoň 3 mm.  

Příliš nepruží. Vydrží dlouho ostrý, dobře se brousí, padne nám do ruky. 

 Vykosťovací – má nízkou a relativně tenkou čepel, takže jím přesně 

oddělíme maso od kostí. S nožem lze snadno manipulovat. 

 Dranžírovací – používáme při porcování masa. Někdy je potřeba přerušit 

šlachu, kloub nebo tenčí kost, proto je nůž těžší a masivnější a má širší čepel. 

Měl by vydržet i sekání či úder paličkou. 

Na zeleninu a ovoce – používáme delší nože, k vykrajování kratší. Ostří 

může být rovné i zubované, které se využívá např. na krájení rajčat. Hitem jsou 

keramické nože. Nemusíme je brousit 

 Na ryby – nůž je dlouhý, nízký a má 

jemně zoubkované ostří. Výhodu tohoto tvaru 

poznáme např. při porcování větších ryb, 

třeba lososa. Krájení rybích plátků nám 

usnadní, když bude mít tento nůž poněkud 

ohebné ostří, aby sledoval tvar ryby a  

odřezával maso od páteře. 

 Na sýry – nože mají různé tvary, 

zoubkované ostří i čepel s otvory, to všechno 

usnadňuje krájení. Na měkké sýry 

jsou  

 



 

 

vhodnější úzké nože nebo nože s dutinkou. 

Na tvrdší sýry, které krájíme na plátky, 

vezmeme raději nůž se širší čepelí. Na 

chladný sýr zvolíme horký nůž, aby se tuk 

stýkající se s kovem tavil a čepel sýrem 

lehce prošla. 

Zdobicí – mají různě zdobené ostří 

a nejčastěji s nimi krájíme zeleninu nebo 

ovoce, kterým pak zdobíme studené 

pokrmy. 

Na chleba – nože mohou mít zubované ostří, a to od jemného až po 

hrubší. Obecně jsou tyto nože ve srovnání s univerzálními delší, abychom 

najednou uřízli celý krajíc, ale také z tenčí oceli nebo keramiky. Díky tomu 

pruží. Může to být výhoda, ale při krájení příliš měkkého chleba se nám nemusí 

podařit rovný řez. 

 Na pečivo – hlavním znakem je hrubě zubované, dobře nabroušené ostří. 

 Na roztírání – můžeme použít nůž univerzální, ale prodávají se speciální 

nože na roztírání hmot na dorty či jiné větší plochy. Říká se jim kuchyňská 

špachtle. Mají dlouhou a širokou čepel a lze je používat i na porcování dortů. 

 Na dorty – nože dlouhé se zakulacenou špičkou. Mají relativně širokou 

čepel a zubované ostří. 

 Na houby – 

použijeme nůž na zeleninu 

nebo vykrajovací. V lese 

máme nůž zavírací. 

Prodávají se speciální 

nože s čepelí 

přizpůsobenou tvaru nohy 

a se štětečkem. 

RUKOJEŤ 

 Musí padnout do 

ruky, nikde by nás neměla 

tlačit – to je základ. Čím víc jemných záhybů a spojů, tím větší riziko, že se 

v nich bude usazovat špína, myčka mnohdy nemusí být všemocná. Pokud 

zvolíme hladkou střenku, nesmí v dlani klouzat. Dbá se i na protiskluzovou 

úpravu. 

  Receptář (únor 2015) 



 

 

 

 

 

 Sice již máme po prázdninách, ale pár dobrých rad se vždycky hodí 

a opakování, jak se říká, je matka moudrosti. 

 Doufáme, že jste tyto znalosti v praxi ještě nepotřebovali, ale jeden 

nikdy neví. Takže, jak se zachovat, když se náhodou nachomýtnete k nějaké 

nehodě. 

1. Nikdy nepřeceňujte své síly. 

2. Dbejte o svoji bezpečnost i bezpečnost postiženého. 

3. Přivolejte pomoc: 

    155 – zdravotnická záchranná služba (při nehodách s vážně postiženými    

              osobami)  

     112 – jednotné evropské číslo tísňového volání  (zejména při nutnosti  

               technické pomoci) 

     150 – hasiči 

158 – policie 

!!! Podejte přesné informace: představte se; popište, co 

se přihodilo; sdělte čas a přesnou adresu místa neštěstí; 

pokud jste v přírodě, popište významné orientační 

body v okolí; popište stupeň ohrožení postižených 

osob, jejich počet, věk, pohlaví a jaká mají zranění; 

nezapomeňte uvést číslo telefonu, ze kterého voláte. 

 

POZOR!!! 

Nikdy neukončujte hovor jako první. Vyčkejte 

rad a pokynů dispečera!!! 

 

 



 

 

 

Keňa je země, ve které je vedro i v lednu. Mají tam i přes 40 stupňů. 

Ve filmu, který mohli zhlédnout naši spolužáci,  hrál pan Justich a daboval ( 

namluvil ) známý dabér Bohdan Tůma, který je naším rodinným přítelem. 

Dialogy (úprava textu)upravovala moje mamka,  Ilona Zajícová.  

 Lidé si velmi často myslí, že obyvatelé Keni jsou chudí, ale oni jsou 

jen skromní. Televize, telefony,atd…. oni neznají . Ani hádku, spory, praní se 

s někým, sobectví. Všechno si vyrábějí ručně a jejich země je obrovská. 

Místo nákupních domů tam mají trhy, kde seženete vše potřebné 

k základnímu životu. Dokonce boty vyrábějí z pneumatik. Boty vydrží asi 

přes 30 let. Já  měla tu čest se setkat s Caroline Njagy, která pochází z této 

rovníkové Keni.Dozvěděla jsem se od ní spoustu zajímavých věcí, jak se 

v Keni žije. 

   Tereza Zajícová (5. třída) 

 

 



 

 

 

 

 

NEJSEM ŽIVÝ TVOR, ALE MÁM 5 PRSTŮ. CO JSEM? 

_________ 

DEJ MI NAJÍST, BUDU ŽÍT, DEJ MI NAPÍT, ZEMŘU. 

CO JSEM? 

_________ 

 

JEDNA HLAVIČKA, JEDNA NOŽIČKA. HLAVIČKA KDYŽ 

ZČERVENÁ, KONEC NOŽKY TO ZNAMENÁ. 

_________ 

 

  

 

 

 

 

       SIRKA 

 

       RUKAVICE 

 

           OHEŇ 

 

Eva Brožová (6. třída) 



 

 

 

 

 

M. Jirušová     V. Vandasová 

RYBAŘENÍ     V ZOO 

Rybaření já mám rád,    Nejlepší skokani 

s rybami jsem kamarád.             jsou australští klokani. 

Sedět u vody je krásné,    Dále máme tukany,  

každý nad tím jenom žasne.   co si hrají na pány. 

Voda kolem břehu plyne    A ty naše opičky,  

a já myslím na jediné.    ty nám šlapou na špičky. 

Jak krásné je tady sedět    Ve vodě jsou rybičky 

a do té vody stále hledět.    tam je krmí dětičky. 

 

A. Justichová     T. Seják 

ÚKOLY      PES 

Jednou jsem šla do školy a   Pejsek, to je kamarád, 

dostali jsme úkoly.    i on mě má hrozně rád. 

Úkol byl pro poplety,    Když mu hodím kostičku, 

byl z matematiky.                Hraje si s ní chviličku. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Pták      R. Ježek 

FOTBAL      HASIČI 

Fotbal, to je dobrý sport.    Auto padá po stráni, 

Kdo ho hraje, to je lord.    Kdo ho asi zachrání? 

A my, takoví malí svišti,    Proto jsou tu hasiči, 

běháme jako Ronaldo na hřišti.   to oni si zacvičí. 

 

      

    

D. Plecitá  

LÉTO ODCHÁZÍ 

Venku svítí sluníčko,      

hřeje už jen maličko. 

Zima se nám blíží, 

Zvládáme ji bez obtíží.   A. Viktorová 

V krbu dřevo praská,   PTÁČE 

doma vládne láska. Za oknem je malé ptáče, 

ono si tam klidně skáče. 

Chvilku je tu, pak zas támhle, 

netuší, že je tu náhle  

malá černá kočička, 

co má černá očička. 

Číhá na něj tu i tam, 

ptáče zbystří a je tentam. 

 

 



 

 

 

N. Šimánková     F. Mařík 

ŠKOLA      FOTBAL 

Musím chodit do školy     Fotbal máme všichni rádi, 

a večer psát úkoly.     kluci, holky, kamarádi. 

Nikdy se mi nechce,     Na hřišti si bránu zvol, 

to je jasné přece.     hop, dej mi míč a je tu gól. 

 

T. Peterka  

VÍTR    

Fouká vítr, fouká, 

Potichu si brouká. 

Zpívá stromům písničku.    J. Hlaváček 

Pocuchá jim hlavičku.    RYBAŘENÍ 

       Kapři jezdí podél hrází, 

D. Havelka     pěkně to tam s nimi hází. 

FOTBAL      A když plovák zabzučí, 

Fotbal hraji velmi rád,    nesu štiku v náruči. 

míč, to je můj kamarád. 

Na tréninku běhám hbitě,   J. Dvořáková   

přeběhnu už celé hřiště.   PEJSEK    

Snažíme se čím dál víc,    Mám já pejska Rexíka,   

my jsme hráči z Mirovic.    ten nám stále utíká. 

A když jdeme na procházku, 

musím ho mít na provázku. 
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Připravily: Anička Viktorová, Jana Dvořáková 



 

 

 

 

 

 

Jakub Vejšický (3. třída) 

 Jací jste čtenáři? Z výzkumu vyplývá, že Češi čtou hodně, za rok 

průměrně dvanáct knížek. Třetina z nás pravidelně navštěvuje veřejné knihovny.  

 Nesejít se s knihou v určitém věku znamená nepotkat ji už nikdy. Mladší 

čtenáři dávají přednost současné české literatuře (Hůlová, Viewegh). Ti starší se 

zase vracejí ke knihám, na které dříve neměli čas. Knihy jsou jedním 

z nejčastějších dárků a ani elektronické čtečky na tom nic nezměnily.  

 Jedním z českých specifik je domácí knihovna. Pouze dvě procenta Čechů 

nemají doma žádnou knihu, v průměru jich máme na 250. Velikost domácích 

knihoven roste se vzděláním, věkem a ekonomickým standardem.  

(Právo, 25. listopadu 2017) 



 

 

 

 

 

             

Lukáš Horák         Natálie Poskočilová 

 

Anna Viktorová  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Vejšický (3. tř) 



 

 

 

 

Jablečný závin 

300 g hladké mouky 

2 žloutky 

1 Hera   

2 lžíce studené vody 

1 vejce na potření závinu 

jablka 

rozinky 

sekané ořechy 

trochu skořice 

rozpuštěné máslo  

 

Postup přípravy receptu 

1. Do mouky nastrouháme tuk, promneme, přidáme vejce a vodu. 

Zpracujeme vláčné těsto a necháme odpočinout. Zatím si oloupeme a 

nastrouháme jablka.  

2. Pak z těsta vyválíme 2 pláty, na každý rozprostřeme jablka, pokapeme 

máslem, posypeme skořicí, přidáme rozinky a ořechy. Okraje těsta 

přehneme do závinu, konce i spoje dobře přitiskneme, aby šťáva z jablek 

nevytékala.  

3. Závin popícháme vidličkou, potřeme rozšlehaným vejcem a dáme na 

plech s pečícím papírem. Pečeme při 180 st. cca 30 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Linecké koláčky 
Máslové těsto je jemné a křehké, 

pikantní rybízová marmeláda nemá 

konkurenci. 

750 g hladké mouky „00“ 

250 g moučkového cukru 

500 g másla 

2 žloutky 

2 lžíce vlažné vody 

400 g rybízové marmelády na slepení 

Na vál vysypeme hladkou mouku 

s moučkovým cukrem, uděláme důlek, do kterého přidáme rozkrájené, při 

pokojové teplotě změklé máslo, žloutky, vodu a zpracujeme hladké těsto, které 

necháme v lednici alespoň hodinu odpočinout. 

Po částech odkrajujeme těsto a na pomoučeném vále rozválíme placku asi 2 mm 

vysokou, ze které vykrajujeme kytičky nebo kolečka. Polovinu koleček ve 

středu vykrojíme. Pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C dorůžova. 

Hotová kolečka druhý den (hned po upečení jsou křehká a hůře se s nimi 

pracuje) potíráme marmeládou a slepujeme k sobě vždy plné a vykrojené 

kolečko. 

Vanilkové rohlíčky 

210 g hladké mouky 

20 g moučkového cukru 

40 g mletých ořechů 

110 g másla 

1 žloutek 

 Na vál vysypeme mouku, cukr, uděláme důlek, do kterého nakrájíme 

máslo změklé při pokojové teplotě. Přidáme ořechy, vejce a vypracujeme hladké 

těsto, které necháme v lednici alespoň hodinu odležet. 

 Z těsta tvarujeme rohlíčky, které klademe na pečicím papírem vyložený 

plech, a pečeme ve vyhřáté troubě dorůžova při 170o C. Ještě horké rohlíčky 

obalujeme ve směsi moučkového a vanilkového cukru. 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Natálie Poskočilová    Jakub Vejšický   

 

 

Natálie Divišová  

 

Julie Šaňková      Kateřina Šaňková 

 

  

     Anežka Kortusová

 Tereza Zajícová 

 

   Eva Brožová 

 

 

 Kristýna Kůrková 

     Karolína Michalcová 

 

Eliška Palovčíková 

 

 

                 Anna Viktorová              Jana Dvořáková 
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