
 



Milí žáci, učitelé a všichni z naší školy, v novém 
školním roce vám představujeme zbrusu novou 
Marmeládu, kterou pro vás připravujeme my, 

redakční rada.  
 

Příjemné počtení přejí redaktorka Daniela, 
redaktoři Štěpán, Felix, Martin a Jindřich.  

 

 

 

 

 

 

Co přejeme k Vánocům  

 

Všem žákům dobré známky, málo rozbitých věcí 

panu školníkovi, rodičům hodné děti, dětem málo 

poznámek, učitelům v třídách klid.                                            

 

 



Vánoční čas 

Už začíná vánoční čas, 

u stromečku sejdeme se zas. 

Všichni budeme konečně spolu 

a užijeme si skvělou vánoční pohodu. 

 

Koledy ze všech stran uslyšíme, 

na Štědrý den se nejvíc těšíme. 

Rozcinkají se všechny zvonečky 

a my si rozbalíme naše dárečky. 

 

Za chvíli je tu Nový rok 

a pro nás je to velký skok. 

Hodně zdraví všem přejeme, 

 a příští Vánoce se zase sejdeme. 

 

Autor: Jindřich Šafář 

 



Německý ovčák            plemeno psa 

 

- Plemeno zdatné, přizpůsobivé, hodné a 

poslušné, jehož úkolem je chránit vlastní teritorium  

-pro život vašeho ovčáka záleží na úplném 

začátku, když ho budete milovat, tisíckrát vám to 

oplatí, pokud tak však neučiníte, může se vám to 

těžce vymstít 

 

= prodej štěňat v roce 2022 je obvykle jiný / psi s 

PP kolem 15 000 kč bez PP kolem 6 000 - 10 000 

kč  

                              

 Základní informace 

Země původu  Německo 

Synonyma Alsaský vlčák 

Tělesná charakteristika 

Hmotnost samce 30–40 kg 

Hmotnost samice 22–32 kg 

Výška samce † 60–65 cm 

Výška samice † 55–60 cm 

Barva 
celočerná 
vlkošedá 
černá se znaky 

  

- já sama mám doma dvouroční štěně, a proto vím, 

že je to pes do rodiny, mezi děti, seniory atd...  

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko


Vím, že v této nelehké době je těžké se starat o 

psa (granule, misky, pelech, hračky atd...) ALE 

STOJÍ TO ZA TO  

 

Autor: Daniela Kramařová 

 

 

 

 

 



 

Superjedovaté houby 
 

Čechratka podvinutá 

Vypadá jako ryzec. Po její otravě vám selžou 

ledviny a na následky zemřete. Dříve byla 

považována za jedlou houbu, ale v roce 1974 

vědci přišli na to, že je smrtelně jedovatá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google obrázky 

 

Závojenka olovová 

Závojenka olovová je prudce jedovatá houba, která 

obsahuje dosud neznámý jed. Často se vyskytuje 

u hřibů dubových. 



 

Zdroj: Google obrázky 

 

 

Muchomůrka tygrovaná  

Je dobře rozpoznatelná díky svým skvrnám na 

klobouku. Obsahuje toxin isoxasol. První příznaky 

se projevují za cca 0,3–6 hodin (průměrně 2,5 

hodiny) po požití pokrmu. Dostavují 

se nejen zažívací problémy a zraková a časová 

dezorientace a také blouznění – účinek není 

vzdálený alkoholové opilosti.                                                                             

 

 

 

 

 

Zdroj: Google obrázky 



 

 

Vláknice zčervenalá     

Je to ojedinělý druh a je docela vzácná. Tato 

houba obsahující toxin alkaloid muskalin. Otrava 

se objevuje po půl hodině a po konzumaci může 

přijít až k zástavě dechu a na následky zemřete. 

Tato houba je smrtelně jedovatá. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: wikipedie 

 

 

 

 

 

 

 



Čepičatka jehličnanová 

Je běžná na všech kontinentech severní 

polokoule, byla zaznamenána i v Austrálii. Jedná 

se o houbu dřevokaznou, která žije především na 

rozkládajícím se dřevě jehličnanů. Je prudce 

jedovatá, obsahuje 

stejné amatixiny jako muchomůrka zelená. Ty 

způsobují chemické poškození jater vedoucí 

k zvracení, průjmu a bez včasného ošetření i 

k smrti. 

 

Zdroj: Wikipedie 

 

 

 

 

 

 

Pavučinec plyšový 

Je to ohrožený druh houby osahující toxin 

orellanin. Otrava je dost zákeřná, jelikož se 

objevuje až po několika týdnech nebo měsících. 

Ze začátků otravy jenom zvracíte a u dětí můžou 



selhat ledviny, a i když na následky nezemřete, 

budou velice vážné. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: wikipedie 

 

 

Mochomůrka zelená 

Muchomůrka zelená je aktuálně nejjedovatější 

houba světa. Je 10krát jedovatější než pavučinec. 

Obsahuje toxin gyromitrin a účinky se můžou 

dostavit až po 2 měsících. Roste i u nás. 



 

Zdroj: Wikipedie 

 

 

Aoutor: Štěpán Trefilík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZATMĚNÍ SLUNCE 2022 

Zatmění sluce proběhlo 25. října 2022. Trvalo od 

11:15 do 13:30. Zatmění slunce bylo částečné, 

protože bylo zakryto 42,1% Sluce. Další zatmění v 

Evropě bude 29. 03. 2025. K pozorování jsou 

potřebné speciální brýle se slunečními filtry, páska 

od filmu, dalekohled s filtrem. 

 

 

 

 

Autor: Felix Hanák 



V letošním školním roce byl pedagogický sbor 

obohacen o dvě nové paní učitelky. S jednou 

z nich jsem se rozhodl udělat rozhovor. Seznamte 

se s paní učitelkou Bc. Karolínou Pantůčkovou. 

1. Co vás vedlo k tomu stát se učitelkou? 

2. Stále ještě studujete. Je těžké pracovat a 

zároveň se učit? 

3. Co ráda děláte ve volném čase? 

4. Jaké máte oblíbené jídlo, zvíře a barvu? 

5. Jak se vám líbí na naší škole? 

6. Co učíte nejraději? 

7. Co se vám na učení nejvíc líbí? 

8. Máte nějaké motto, kterým se řídíte? 

Odpovědi 

1. Vedla mě k tomu touha nabídnout dětem 

učitelku, která jim bude průvodcem a kamarádem. 

2. Není, ale člověk na sebe musí být přísný a musí 

si umět rozvrhnout čas. 

3. Procházky, práce na zahradě, ruční práce. 

4. Palačinky, Bum bo Nam bo, kočka, růžová. 

5. Líbí, jsou tady hodné paní učitelky. 



6. Český jazyk a matematiku. 

7. Když děti přivedu k tomu, že něco zvládnou 

samy. 

8. Být přítelem. Pomoci dětem objevovat jejich 

vlastní hodnotu. 

 

Autor: Štěpán Trefilík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozhovor s paní učitelkou Látalovou 

1. Líbí se vám naše škola?  

Ano. Nejvíce se mi líbí, že zde panuje velmi 

přátelská atmosféra. 

2. Jaký jste měla pocit z vaší první hodiny se žáky? 

Měla jsem jisté obavy, ale zároveň jsem se velmi 

těšila. 

3. Máte nějakou vtipnou vzpomínku na naši školu? 

Stále se mi pletou jména některých žáků a 

kolegů. Často se pak dostávám do velmi 

vtipných okamžiků. 

 

 

Autor: Daniela Kramářová 

 

 

 

 

 



Děkujeme že jste si přečetli náš časopis. 

Budeme se na vás těšit v příštím čísle. 

Veselé Vánoce 

AHOJ!!! 

 

 

 

 


