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ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou 
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 Podívejte se na přehled domácí výuky ve společnosti domácích mazlíčků.  

 

Napsala: Natálie Pillmannová 

Učení a mazlíčci 

Naty a Bonnie 

Nella a kočička Bella 

Kuba a fenka  Amálka  

Kačka a králíček Lajla  

Eliška a kočička Kiki 
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 Budeme potřebovat: 

 zeleninu dle vlastního výběru (papriku, 

 okurku, salát, rajčata atd.), 

 dvě vajíčka, 

 máslo,  

 šunku a sýr. 

 Postup: Na vhodné pánvičce si rozehřejeme máslo. Předem rozmícháme      

vajíčka. Směs vylijeme na pánvičku. Omeletu opečeme z obou stran. Vaječnou 

omeletu přendáme na větší talíř. Nakrájíme si zeleninu na drobné kostičky. Šunku   

a sýr na proužky. Zeleninu rozmístíme na střed omelety. Dozdobíme šunkou          

a sýrem.  Omeletu opatrně zarolujte a rozkrojte. Pokud chcete mít wrap zajímavý,  

přidejte pestrou škálu zeleniny.  

 

 

 

 

 

 

 

Napsala: Elča Fantová 

Egg Wrap  

Dobrou chuť! 



5 

 

 

 Budeme potřebovat: ledový salát, okurku, kanadské borůvky,                                   

sušené brusinky, mandarinky (mohou být kompotované), řepkový olej,                                   

hořčici, pepř, sůl a semínka (například dýňová, slunečnicová,…). 

 Postup: Nakrájíme  salát a okurku a dáme vše do mísy. Přidáme borůvky,    

brusinky a mandarinky. Připravíme si zálivku. Do hrnku nalijeme 1 dcl oleje,        

přidáme lžičku hořčice a lžičku medu. Vše promícháme a zakapeme šťávou z půlky 

citrónu. Přidáme špetku soli a pepře. Poté do připravené zálivky nalijeme vodu,   

přibližně 2 dcl, a opět vše promícháme. Zálivku opatrně přilíváme do a sálátu     

vmícháme. Dochucujeme doléváním zálivky dle chuti. Nakonec přidáme semínka. 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrou chuť! 

Napsala: Aneta Kobosilová 

Jarní salát  
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 Budeme potřebovat:  

 3 větší brambory, 

 koření (gril argentina, česnek a bylinky, sůl), 

  olej (není nutný). 

 

 Postup: Brambory důkladně omyjeme od nečistot a nakrájíme na tenká         

kolečka. Dáme do misky a dlouho oplachujeme od bramborového škrobu dokud    

voda není průzračná. Poté osušíme. Okořeníme a  důkladně promícháme 

s kořením a olejem. Pečeme na pečícím papíře 20 minut na 200°C. 

Dobrou chuť!  

Napsala: Natálie Pillmannová  

Zdravé domácí brambůrky  
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Připravila: Jana Stejskalová 

Velikonoční beránek  

 Budeme potřebovat: 

 20 dkg polohrubé mouky, 

 2 vejce, 

 7 dkg cukru krupice, 

 polovina prášku do pečiva, 

 1 dcl oleje, 

 ⅛ l mléka, 

 půl vanilkového cukru 

 Postup: Nejprve si rozdělíme žloutky a bílky. Z bílků ušleháme sníh. Do sněhu 

vmícháme vanilkový cukr. Zbytek ingrediencí smícháme a pečlivě promícháme. 

Nakonec opatrně přidáme sníh do směsi. Do těsta nebo části těsta lze také přidat 

kakao. Nakonec už jen nalijeme do formy a necháme péct zhruba na 170°C na    

20 minut. Hotového beránka lze také polít čokoládou nebo jinak dozdobit.  

 

Dobrou chuť! 
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 Napsala: Jana Stejskalová 

Jidáše  

 Budeme potřebovat: 50 dkg hladké mouky, 3 dkg droždí, ¼ litru mléka, 

2 žloutky, 10 dkg másla, 7 dkg cukru, sůl, 1 vanilkový cukr, 1 vejce na potření 

a citronová kůra. 

 Návod: Nejprve si připravíme kvásek. Ten uděláme tak, že do hrníčku          

rozdrobíme droždí, trochu pocukrujeme, pomoučíme a nalijeme tam trochu       

vlažného mléka. Necháme na pět až deset minut kynout. Mezitím si rozpustíme 

máslo. Do něj poté přimícháme mléko, cukr, žloutky a trochu osolíme. Do mísy    

nasypeme mouku a přilijeme tam naší směs a kvásek. Přidáme trochu citronové 

kůry. Těsto řádně zaděláme a necháme hodinu až hodinu a půl kynout na teplém 

místě. Vykynuté těsto si rozdělíme na kousky. Ty propracujeme a uděláme z nich 

kuličky. Z těch poté vyválíme hady, které zamotáme do šneků. Pomažeme         

rozšlehaným vejcem. Nakonec jen posypeme mákem a dáme péct do trouby     

předehřáté na 180°C přibližně na 10 minut.    
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  Úžasný recept pro všechny milovníky chleba, másla a medu. Nejdříve si 

skočíte do sámošky pro krájený chleba a máslo. Na kvalitní med si musíte poslat 

až na vzdálený Západní břeh Jordánu. Je důležité med uschovat do tmavé    

místnosti, aby nezcukernatěl, nejlépe ho zavřít do horní poličky kuchyňské linky.  

 Postup:  

 1. Krajíc chleba vyndáte z igelitového obalu a položíte na předem             

připravený   talíř.  

 2. Rozbalíte máslo a kousek jej natřete na krajíc chleba. Nebudete používat 

k této činnosti ruce, ale nůž. 

 3. Poslední a také nejdůležitější fáze. Z poličky za víčko uchopíte sklenici 

medu a očekáváte, že ji dopravíte na stůl, kde již čeká připravený chleba 

s máslem. Najednou se však ozve ohlušující rána. S úžasem se podíváte na ruku, 

kde ještě před malou chvilkou byla sklenice s medem, a ejhle pouze víčko. Vždy 

to nedopadne.  

Napsala: Kateřina Húsková  

Antirecepty aneb kuchyň vs. já  
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 Budeme potřebovat: rýži, řasy, cukr krupice, rýžové víno, rýžoví ocet, zeleninu, 

krabí tyčinky, či losos dle vlastního výběru, průhlednou folii a speciální podložku na 

rolování sushi.  

 Postup: Připravíme si podložku, kterou obalíme jednou vrstvou fólie. Vedle      

připravené plochy si připravíme mističku s vodou, aby se nám vařená rýže tolik    

nelepila na ruce. Na podložku si dáme řasu a začneme na ni nanášet rýži.         

Rozprostřeme rýži po celé ploše řasy. Na konci si pouze necháme zhruba 3 cm 

mezeru na zarolování. Poté si celou řasu i s rýží opatrně otočíme tak, aby byla rýže 

na podložce s folií. 

 Poté si na druhou spodní část řasy do řady dáme náplň, kterou chceme, aby  

sushi obsahovalo. Já jsem použila avokádo, zelenou papriku, okurku a krabí       

tyčinku, což jsou ingredience, které se  do california roll 

dávají. Poté se opatrně pokusíme sushi zarolovat 

a lehce si s ním pohrát, aby získalo oválný tvar.       

Nakonec můžeme sushi obalit v sezamových            

semínkách. Servírujeme dle vlastní    fantazie.  

Dobrou chuť!  

Napsala: Elča Fantová  

Domácí sushi: california roll 



11 

 

 Budeme potřebovat: utěrku a pamlsky.  

 Postup: Utěrku rozložíme a dáme tam pamlsky. Pes vše musí vidět!              

Zamotáme a necháme psa, aby se dostal k pamlskům.                 

 

 

 

 

 Budeme potřebovat: tenisové míčky nebo ponožky pokud máte staršího psa, 

formu na muffiny, pamlsky.   

 Postup: Formu na muffiny položíme  před psa a dáme do nějakých otvorů      

pamlsky. Zakryjeme je tenisovými míčky a necháme psa by se k nim dostal. 

 

          

 

 Budeme potřebovat: krabici od bot, pamlsky, míčky/ponožky.  

 Postup: Krabici od bot naplníme do půlky míčky a dáme mezi ně                   

pamlsky. Necháme psa aby je mezi míčky našel. 

 Napsala: Natálie Pillmannová   

Hlavolamy pro psy 
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 Napsala: Petra Červenková   

Matematika během distanční výuky  

 Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Global Money Week,      

v rámci kterého se žáci pravidelně účastní osvětových vzdělávacích v oblasti      

finanční gramotnosti. Tento rok již poučeni z předchozího pandemického roku se 

celý organizační tým zaměřil na přetvoření projektu do online světa. Žáci 

2. stupně se tak v březnu v online prostoru Google Meet setkali s panem lektorem     

Liborem Šulákem, který se postaral o zajímavě strávených 60 minut. Podívejte 

se, jakým tématům se žáci věnovali.  
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A jak akci ohodnotili naši osmáci? 

 Darča: „Akce se mi moc líbila, dozvěděla jsem se tam věci, které jsem dříve        

nevěděla.“ 

 David: „Akci bych ohodnotil kladně, ale velkou většinu věcí jsem už věděl.“ 

 Sofie Va.: „Mně se přednáška líbila, lektor byl příjemný a měl to hezky            

zpracovaný. Dozvěděla jsem se nové zajímavé věci.“ 

 Kačka H.: „Akci hodnotím pozitivně. Zapamatovala jsem si mluvení 

o bitcoinech, cenných listinách a kde se nachází záloha banky.“  

 Eliška: „Akce byla velmi povedená a užila jsem si ji, pán byl velmi příjemný. 

Bylo to velmi hezky připravené, a i když jsme prvních pár minut neviděli prezentaci, 

hodně jsem se toho dozvěděla o financování, bankách atd. Velmi se mi líbilo, že 

jsme       dělali v online hodinách i něco nového.“ 

A co na to sedmáci?  

 Eliška N.: „Bylo to dobré. Když jsme něco nevěděli, tak nám to pan lektor     

vysvětlil a také nás do toho zapojil, takže jsme se u toho nenudili. Také řekl nějaké 

své zkušenosti. Téma bylo také dobré. Poučné. Vždy je dobré se o financí      

dozvědět něco víc. Zpracované to bylo také hezky.“ 
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 Napsala: Petra Červenková 

Angličtina během distanční výuky  

  

 Hodinu anglického jazyka jsme si s žáky zpestřili vstupem studentky Mariyi 

z Kazachstánu, která dětem anglicky vyprávěla o své zemi a kultuře. Součástí     

hodiny byl také prostor pro dotazy žáků. Myslím, že jsme si to všichni velmi užili.  

 Podívejte se na prezentaci, kterou si pro nás Mariya připravila. Dozvěděli jsme 

se spoustu zajímavého a ještě procvičili konverzační angličtinu!  
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 Napsala: Eliška Nezbedová  

Dějepis během distanční výuky  

 Každý teď už ví, co je to distanční výuka! Já to do téhle pandemie nevěděla. 

Kdyby mi někdo řekl, že budeme v karanténě a že se budeme učit distančně, tak 

bych se ho ptala, co ta slova karanténa a distanční výuka znamenají, nebo bych 

šla okamžitě hledat do slovníku cizích slov.  

 Jak to vypadá na dějepisu, když se učíme distančně? Je to zajímavé. Často 

se i zasmějeme. Z dějepisu jsem si toho pamatovala dost z hodiny ale teď, kdyby 

se mě někdo na něco zeptal, tak by si musel na odpověď počkat. Vždy, když  

skončí den, mám v hlavě úplně vymeteno a to se mi nestávalo. Mám radši dějepis 

ve škole. A určitě se mnou souhlasí i mnozí z vás.  

 Paní učitelkám se také učí dějepis lépe ve škole. Protože mají osobní kontakt 

s žáky a nejsou technické problémy. Pro mě se dějepis hrozně změnil. Ve škole 

jsme čekali ve třídě a dělali jsme si své věci jako vždy než přišla učitelka. Když 

jsme něco provedli, tak jsme dostali vynadáno od paní učitelky. Teď při distanční 

výuce si můžete dělat rámus a blbosti, jak je vám libo a paní učitelka to ani        

nezjistí. Ve škole se nemůžeme učitelce schovávat za vypnutou kamerou. Někdy 

při distanční výuce dějepisu to u nás vypadá spíš jako vyvolávání duchů. Někdy si 

říkám že tomuhle se říkat hodina nedá, protože se nebavíme o Stoleté válce, ale 

místo toho se z nás učitelka snaží dostat odpovědi a říká: „Haló, je tady někdo? 

No, kdo mi odpoví?“  

 Takhle se pro mě změnil dějepis. Ještě mě napadá, komu ta distanční výuka 

vůbec nevadí, našim mazlíčkům. Teď mají najednou plno pozornosti. A až    

půjdeme  zase do školy, tak se jim to určitě líbit nebude.  
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 Napsala: Jana Stejskalová   

Hudebka během distanční výuky  

 Hudební výchova se v této době celkem dost změnila. Hlavně kvůli tomu, že 

se nemůžeme vidět a třeba se na něco zeptat. Hudební výchovu na 2. stupni     

vyučuje paní učitelka Kellerová. Té se hudební výchova vyučuje hůře než ve ško-

le. Nyní se ji snaží pojmout spíše jako odpočinek nebo zpestření od ostatních 

předmětů. To já vnímám jako pozitivum, protože nemusíme složitě vytvářet nějaké 

prezentace nebo referáty o různých zpěvácích a hudebnících. Místo toho si            

uděláme práci, kterou máme hned hotovou, a máme tak více volného času. 

S touto formou hudební výchovy jsme spokojeni. 

 Pracujeme přes Google učebnu, kde nám paní učitelka dá většinou poslech 

nějaké písně nebo kvíz. Naše učebna na hudební výchovu vypadá takto: 
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 Napsala: Petra Červenková 

Recyklohraní u nás ve škole  

 Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí? 

 I navzdory pandemii a celkově zhoršeným podmínkám přístupu do školy se 

nám v loňském roce podařilo především díky našim žákům a zaměstnancům        

vytrvat ve sběru různých surovin. Můžeme se pochlubit sběrem starého elektra     

určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 70 kg. Byla tím uspořena 

spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba 

ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro 

průmyslovou výrobu. 

 Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, 

které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr 

a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky našim žákům 

došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 780 kg. Víte, kolik smrků pohltí stejné 

množství CO2? Je to 10 zdravých stromů.  

 Rovněž nebylo nutné vytěžit 38,11 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto      

množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do    

Brna po dálnici D1 a to hned 2 krát. 

 Došlo také k úspoře 392,28 kWh energie, což je příbližně stejné množství,    

jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 393 krát. 

 Podařilo se recyklovat 37,39 kg železa. Toto množství recyklovaného železa 

by bylo možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné 

rudy. 
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 Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1,32 kg mědi, což by     

postačilo pro ražbu 235 mincí hodnoty 1 eura, nebo 1,63 kg hliníku, který by stačil 

na výrobu 109 plechovek o objemu 0,33 l. 

 Podívejte se na certifikát, který naše škola obdržela.  
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  V tomto článku vám představím některé rostliny, které můžeme spatřit 

hlavně na jaře, a to v našich zahradách. 

 

 Sněženky: sněženku zná skoro každý. Všichni 

jistě víme, že je bílá a roste stále na stejném místě, 

protože má cibulku. Co jste ale nejspíš nevěděli? 

Celý její název je sněženka   podsněžník. Sněženka 

je mírně jedovatá. Nejjedovatější je cibulka.       

Sněženka nejvíce 

roste v Asii. 

   

 

 

Bledule: Bledule má dva druhy. Bledule letní 

a bledule jarní. Bledule jarní je evropský endemit. To 

znamená, že neroste nikde jinde než v Evropě.     

Bledule letní má menší květy než bledule jarní. 

Napsala: Jana Stejskalová  

Herbář  
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 Kočičky: Kočičky jsou velice oblíbené jarní rostliny.    

Jedná se o pupeny především vrby jívy. Tyto pupeny jsou     

porostlé chloupky, které vypadají jako kočičí srst. Jsou 

symbolem jara a Velikonoc. 

 

 

 

 

 Tulipány: Tulipány nejsou v tomto ročním období   

nijak výrazné, později na jaře je na ně velice krásná 

podívaná. Jsou to cibulovité rostliny. Je jich mnoho 

druhů. Na jaře, když jsou vidět jenom listy, tak mají    

jinak zbarvené špičky. 
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 C. S. Lewis: Letopisy Narnie 

 Letopisy Narnie je knižní série o sedmi knihách. Vypráví o zemi jménem      

Narnie, kde je možné skoro všechno. Žijí tu mluvící zvířata, létající koně a vládne jí 

obrovský lev Aslan. Zfilmované jsou však jen tři díly, ale filmy jsou pěkné. 

 

 Ch. Paolini: Odkaz dračích jezdců 

 Další knižní série. Tentokrát čtyřdílná o mladém chlapci jménem Eragon,    

který se stane dračím jezdcem a společně se svým drakem překonává různé     

nástrahy, které mu přichystá král Galbatorix. Na základě těchto knih taky vznikly 

filmy, ale myslím si, že nejsou úplně povedené. 

 

 S. Meyerová: Stmívání 

 Série vypráví o dívce, která se zamiluje do chlapce. Problém je v tom že je to 

upír. Je to upír, který saje krev pouze zvířatům. Ale problémy nastanou vždy…     

Série je také zfilmovaná. 

Napsala: Jana Stejskalová  

Tipy na fantasy knížky 
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 Budeme potřebovat: sklenici, akrylové barvy, ubrus, paletu, tenký štětec,     

stužku a svíčku.  

 Postup: na sklenici nakreslíme žluté tečky (střed kytky) a bílé okvětní lístky. 

Okraj skleničky omotáme stužkou, dovnitř vložíme svíčku a můžeme ji zapálit. 

Pokud jsi menší, popros o pomoc někoho staršího.  

Napsala: Aneta Kobosilová  

DIY: svícen  
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 Jedná se o jeden druh ročníkové práce na středních školách. Na mé grafické 

škole si musíte vybrat určitou rostlinu, zvíře nebo předmět. Po zvolení objektu ho 

musíte důkladně prostudovat. Poté objekt namaluje a nakreslí z několika různých 

úhlů. Podívejte se na studie a vývoj mé klauzurní práce.  

 

 Napsala: Kačka Tichá 

Klauzurní práce  
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 Mandala je v indických náboženstvích obrazcem symbolizujícím vesmír.        

Používá se při rituálech a meditacích. Kreslení mandaly pro nás může být       krea-

tivní činností, jejímž výsledkem bude krásný obrázek k zarámování, nebo     relax-

ační technika, kde až tolik nezáleží na výsledku, ale důležitý je proces tvorby. 

 V každém případě je kreslení mandaly specifickou výtvarnou technikou, která 

příznivě ovlivňuje i náš duševní stav. 

 Jak nakreslit mandalu? 

 1.  Na papír si načrtneme základní kruh pomocí kružítka nebo obkreslíme 

např. talíř a označíme střed kruhu, ze kterého budeme vycházet. 

 2.  Začneme ve středu malým kroužkem a postupně v pravidelných řadách 

přidáváme různé tvary a prvky. 

 3.  V okamžiku, kdy naše mandala dosáhla předem načrtnutého okraje, ji 

ukončíme. Mandalu můžeme ukončít jako kruh nebo jako kruh s ornamenty. 

 4.  Teď už zbývá pouze mandalu vybarvit (třeba pastelkami, fixy,              vod-

ovkami,.... ) a pokud chceme, můžeme ji nechat zarámovat. 

 Máte hotovo! 

 Napsala: Aneta Kobosilová  

Mandala 
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 Portal je logická hra, u které musíte zapojit mozek, abyste se dostali do         

dalších oblastí. Tato hraje je spojená s Half-Life příběhovou sérií. Hra byla       

označena nejoriginálnější videohrou roku 2007.  

 Portal 1 

 Ve hře hrajeme za hlavní postavu jmenem Chell, která se probudí v kóji na    

neznámém místě. Po chvíli se ozývá ženský hlas, který ho požádá, aby vyšel 

z kóje a zúčastnil se testů, za které na konci dostane dort. Hlas ho informuje, že se 

nachází v komplexu Aperture Science. Chell se postupně dozvídá, že hlas patří 

GLaDOS (the Genetic Lifeform and Disc Operating System) řídícímu počítači    

Aperture Science. Chell po několika testech získává od GLaDOS portálovou pistoli, 

se kterou může vytvořit modrý a později i oranžový portál. Hlas GLaDOS zní 

z počátku neutrálně a řekli byste si, že je přátelský, ale to se časem mění… Hra se 

rozjíždí.  

 Portal 2 

 Portal 2 je pokračování Portalu a byl vydán v roce 2011. V Portálu 2 můžeme 

hrát i ve dvojici za postavy P-Body a Atlas. 

 Chell se probudí v bytě, ve kterém má splnit pár jednoduchých úkolů a pak jde 

znovu spát. Osamostatněné jádro jménem Wheatley pomůže Chell utéct do ruin, 

kde najde portálovou pistoli, u které jsou nakresleny kresby od Rattmenna. Chell 

s Wheatleym dojdou k místnosti, kde je mrtvá GLaDOS. Zápletka je na světě... 

 Napsala: Lucie Petrová   

Portal 
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 Genshin Impact je akční hra na hrdiny otevřeného světa vyvinutá 

a publikovaná společností miHoYo. Tato hra obsahuje fantasy prostředí otevřeného 

světa a akční bitevní systém využívající elementární magii a přepínání postav. Za 

hraní, získávání levelů a plnění různých questů získáváte hvězdičky, za které      

můžete dostat nové zbraně a postavy. Vaším cílem je najít svého sourozence, který 

byl na začátku hry zajat zlou osobou. Zlá osoba o něm ví, a tak mu připravuje     

různé překážky. Zajatý sourozenec se bohužel dá na stranu zla a nevědomky     

posílá příšery na svého sourozence. Konec téhle hry je nejistý… 
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