
 
 
Přátelé,kamarádi,pedagogové,říjnové 
vydání školního časopisu si pro vás 
připravily žáci osmého ročníku naší 
školy a to Dominik Vaněk a Pavla 
Ledrerová. 
 
Tento měsíc byli voleni žáci do školní 
rady.Složení školní rady je následovné: 
Předseda:Veronika Kaštánková 
Místopředseda: Svoboda Zdeněk 
Zapisovatel:Ledrerová Pavla 

 
Školní kuchyně 
 
Paní učitelka Čechová a pan učitel Filip se 
s námi podělili o své názory, jak  vnímají 
školní kuchyni. 
 
Paní učitelka Čechová: 
 
1.  Co si myslíte o školní jídelně?  
Vaří dobře? 
„Ano…“ 
 
 2. Jak na Vás působí naše kuchařky? 
„Velice příjemné paní.“ 
 
 3. Chtěla byste vyměnit kuchařky nebo jste 
s nimi spokojena? 
„Ne, nechtěla. Jsem s nimi velmi spokojena.“ 
 

Pan učitel Filip :  
 
1. „Dobrá. Nejlepší v okrese. Vynikající chuť 
jídla.“ 
 
2. „Velice vstřícné ženy. Ženy na svém místě.“ 
 
Následně jsme se zeptaly několika 
studentů, jaké mají oni pocity z prostředí 
jídelny ZŠMJH. 
 
Mirek Kolá ř 7.třída 
1. „Jak kdy…“ 
2. „Sympatické slečny…“ 
 
 

 
3. „Asi bych je vyměnil za nějaké mladší a 
hezčí…“ 
 

Dominik Hejhal 6.třída 
 
1.„Občas.“ 
2. „Sou v pohodě…“ 
3. „Ne, chutná mi tam.“ 
 
Zdeněk Geier 8.třída 
 
1. „Středně.“ 
 
2. „Tak trochu, sem s nima 
spokojenej.“ 
 
Jaký na to mají názor samotné  
kuchařky? 
 
Jste spokojena se svou prací? 
„Samozřejmě, že ano.“ 
 
Neštve Vás někdy nevděčnost 
našich studentů? 
„Štve a furt!!!“ (paní Dejmková 
s vykřičníkem) 
 
Nechtěly byste se raději stát 
pedagogy? 
„Né, v žádném případě!“ (Nikdy 
nebo navždy!!! 
Rosťa Kadlec- 4.třída 
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     POZOR!!!ŽLOUTENKA 
JE VŠUDE!!!  

 
 
Jak jistě všichni víte, v České republice se 
vyskytla epidemie žloutenky typu A 
(nemoc ,které se také přezdívá jako 
"nemoc špinavých rukou"). Proto bychom 
vás rádi informovali o tom, co vlastně 
žloutenka je . 
 
Žloutenka je patologický stav, který se 
klinicky projevuje zežloutnutím očního 
bělma, sliznic i ostatních tkání. To je 
způsobeno zvýšenou koncentrací žlutého 
žlučového barviva bilirubinu v krevní 
plazmě. Nesprávně se termín žloutenka 
používá jako označení pro virové záněty 
jater, u nichž je hlavním symptomem. 

 Jak se přenáší žloutenka typu A? 
Např. špinavýma rukama, ale i 
kontaminovanou vodou nebo potravinami. 
U nakaženého člověka je virus přítomen ve 
stolici, proto se klade důraz na hygienu. 
Dokáže přežít několik týdnů při pokojové 
teplotě a léta ve zmraženém stavu. Zničit 
ho lze ale už po pěti minutách varu nebo 
deseti hodinách při teplotě 60 °C. Zahubí 
ho také běžně používané dezinfekční 
prostředky.  

Proč propukla epidemie zrovna nyní? 
V posledních letech se hepatitida A 
objevovala velmi vzácně, dokonce bylo 
mnohem méně případů než v západní 
Evropě. Z tohoto důvodu došlo v populaci 
k poklesu protilátek a lidé se k tomuto 
onemocnění stali více vnímavými. 

Kde se žloutenka vzala? 
Po původu současné nákazy 
epidemiologové prozatím pátrají. Obvykle 
bývá větší výskyt mezi školními dětmi po 
prázdninách, letos je však mezi 
nakaženými více dospělých. Jeden z údajů 

mluví o ubytovně ve Sviadnově, kde se 
nemoc rozšířila mezi stavebními dělníky. 

Jak je možné se chránit?   
Nejúčinnějším způsobem je očkování. 
Vakcína účinkuje do 14 dnů po aplikaci. 
Její cena se pohybuje zhruba kolem 1100 
Kč a působí jeden rok. Pokud se za 6 až 12 
měsíců necháte přeočkovat znovu, 
prodloužíte ochranu až na 20 let.  

Když se nechám očkovat, 
neonemocním? 
Ano, ale pouze v případě, že jste se 
nesetkal s virem hepatitidy před 
očkováním nebo v době, než vakcína začne 
učinkovat. 

Jak onemocnění poznám? 
„Nemoc se projeví obvykle po 14 až 50 
dnech poté, co se člověk nakazí virem. 
Prvotní příznaky mohou připomínat 
chřipku. Nemocní si stěžují na únavu, 
nechutenství, slabost, bolesti zad, kloubů a 
břicha nebo zvracejí a mají teplotu. 
Zežloutnutí kůže nemusí být vůbec 
pravidlem.“  

Jaké druhy žloutenky existují? 
„Další typy virové hepatitidy se označují 
písmeny B, C, D, E. U typu B se virus 
přenáší krví nebo pohlavním stykem, typ C 
nejčastěji krví. Typ D je vázán na 
přítomnost viru B a typ E je podobně jako 
typ A přenášen  orální cestou.“ 

 
 
Jak se správně myjí ruce! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Oblíbenost předmětů žáků  

1. stupně 

 
 

Školní družina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Několik zajímavostí : 
Proč se říká vzácný jako šafrán? Na 1kg šafránu je třeba 60000 blizen této 
rostliny. 
Co je drabař? Drabař je velbloud dvouhrbý 
 

  1. tř. 2.tř. 3. tř. 4. tř. 5.tř Celkem 

Čj 9 4 2 12 5 32 

M 11 9 17 18 5 60 

Tv 15 14 17 23 15 84 

Vv 15 11 17 23 13 79 

Vl.       12 11 23 

Aj 15   17 22 6 60 

Pč 15   17 23 14 69 

Hv 15 1 0 17 6 39 

Př. / Prvo. 15 9 16 17 5 62 

       

Celkem žáků 15 15 17 23 16 86 
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Chodit ven Být v družině
a hrát si

Nic nedělat

Co děti ve družin ě nejvíce baví



Jan Turek nám přispěl obrázkem  Deštivý den 
8.třída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žáci 6.třídy – Poznáte některou 
z pohádkových postav? 

 
Děkujeme všem, kteří přispěli do 
tohoto vydání a těšíme se na další. 
 
 

Deštivý den 
Kolektiv d ětí ze čtvrté t řídy 
 
Vezmeme si mraky, 
Vyždímem je taky. 
Pak vezmeme vichřici, 
Odfoukne nám čepici. 
 
Prší, prší, kapky padaj, 
Rozvodní se celý Dunaj, 
Vezmeme si deštníček, 
Rozvodní to rybníček. 
 
Vezmeme si kousek mlhy, 
Pak přidáme trochu duhy, 
Sluníčko pak vyjde ven, 
Už tu není špatný den. 

 
Iva Horáková – 4.třída 
 
 
Petr Kosmata – 4.třída 

 
 



 
 
Kouzlí ,kouzlí kouzelník 
Vykouzlí nám za pětník 
Bílý šátek,rudou růži 
Ďáblu zaprodal svou kůži, 
Je to příliš tajemné, 
Hrůza, úděs, jímá mne, 
Jímá mne při pomyšlení, 
Jak se časy rychle mění, 
Včera cirkus, kouzla, čáry, 
Dneska černooká Máry, 
Černá Máry v kantýně, 
Přítulná jen při víně, 
Při víně a za pětník, 
Kouzlí, kouzlí kouzelník. 
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