Jídelníček na únor 2022
1.2. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
2.2. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
3.2. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
4.2. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
7.2. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
8.2. Út
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
9.2. St
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
10.2. Čt
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
11.2. Pá
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
14.2. Po
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
15.2. Út
Jídlo 1
Jídlo 2

Polévka Brokolicový krém
Srbské rizoto sypané sýrem, okurek
Vepřové kotlety na tymiánu s hráškem, šťouchané bram.
Sýrový salát s jablky, pečivo
Polévka Francouzská
Štěpánská hovězí pečeně, rýže, ovoce
Gratinovaný losos s listovým špenátem a těstovinou
Veganský gyros tortilla s listovým salátem a tzatziky
Polévka Drůbková s těstovinou
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Rajské fazole s uzeninou, chléb
Vajíčkový salát s koprem, pečivo
Polévka Česneková s bram. a vejcem
Boloňské lasaně sypané parmezánem-školky
Prázdniny
Prázdniny Děti základních škol mají pololetní prázdniny!
Polévka Bramboračka se smetanou a sušenými houbami
Čočka po švábsku, chléb, okurek
Zapečené špagety s mletým masem, rajčaty a sýrem
Ledový salát s vejcem a francouzskou zálivkou, pečivo
Polévka Kmínová s kapáním
Vepřová kotletka na houbách s houskovým knedlíkem
Kuřecí soté s brokolicí, rýže, ovoce
Těstovinový salát s mini cibulkami, banketka
Polévka Květákový krém
Sekaná se sýrem, bram. kaše s pažitkou, zel. obloha
Bramborový guláš, chléb
Fazolový salát s tuňákem, pečivo
Polévka Gulášová s kroupami
Krupicová kaše sypaná kakaem, ovocný salát
Měšce plněné kuřecím masem a goudou, bram.
Domácí hanácký salát, veka
Polévka Zeleninová polévka bez zásmažky
Pečené kuře, nadstavovaná kaše, zeleninový salát
Maďarský hovězí perkelt, těstoviny, ovoce
Italský rýžový salát
Polévka Selská krupková s vajíčkem
Kuřecí prsa se zeleninou a bulgurem
Brokolicový nákyp se sýrem, šťouchané bram.
Salát z pečených paprik a jablek, pečivo
Polévka Falešná držková polévka
Filé s provensálským kořením, bram. kaše, zel. salát
Bavorské vdolečky s povidlím sypané tvarohem

Jídlo 3
Salát z pečené červené řepy, pečivo tmavé16.2. St
Polévka Rychlá
Jídlo 1
Kapusta se šunkovou klobásou, bram. a chléb
Jídlo 2
Máslové řízečky se zeleninovým pilafem
Jídlo 3
Salát kuskus ala šopák
17.2. Čt
Polévka Kuřecí polévka s masem
Jídlo 1
Špagetová hnízda s luštěninovou směsí sypané sýrem
Jídlo 2
Hovězí po burgunsku, bram. kaše, ovoce
Jídlo 3
Lehký kuřecí salátek
18.2. Pá
Polévka Zeleninová
Jídlo 1
Vídeňský gulášek, houskový knedlík
Jídlo 2
Cizrnová směs s dýní hokaido, tmavé pečivo
Jídlo 3
Zelný salát se sušenými rajčaty, pečivo
21.2. Po
Polévka Zimní fazolačka maďarská
Jídlo 1
Svatební koláče
Jídlo 2
Roštěnky stroganov, rýže
Jídlo 3
Salát s duo mrkví a černým kořenem, pečivo
22.2. Út
Polévka Česneková s bram. a vejcem
Jídlo 1
Pečená vepřová kotleta, bram. vařené, zel. salát
Jídlo 2
Šunkofleky se sýrem, zeleninový salát
Jídlo 3
Sladkokyselý vitamínový salát, banketka
23.2. St
Polévka Žampiónový krém
Jídlo 1
Kuřecí čína se zelím, rýže
Jídlo 2
Bulgur se zeleninou a olivami
Jídlo 3
Houbovo- kuskusový salát
24.2. Čt
Polévka Zeleninová minestrone
Jídlo 1
Hrachová kaše, dětský párek, okurek, chléb
Jídlo 2
Sýrové smaženky, bram. kaše, zeleninová obloha
Jídlo 3
Salát z červeného, bílého zelí s majonézou, pečivo
25.2. Pá
Polévka Pórková čirá
Jídlo 1
Myslivecká směs, těstoviny, ovoce
Jídlo 2
Rybí prsty, braborová kaše, ovoce
Jídlo 3
Těstovinový salát plný letních barev
28.2. Po
Polévka Kuřecí polévka s nudlemi
Jídlo 1
Halušky s kysaným zelí a slaninkou
Jídlo 2
Francouzské bram., okurek
Jídlo 3
Fazolový salát se sušenými rajčaty, pečivo
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Mateřská školka v lednu

Technické školy

Nový rok 2022 je tu a zatím moc sněhu nepřinesl. Radovánek na sněhu
jsme si moc neužili. Hned ze začátku roku byla třída Koťat v parku VIDA
na programu“ Když kameny promluví“. Ale pak, bohužel nás postihla
velká nemocnost pedagogů, tak se některé akce rušily. Ale hodně se
zpívalo, dělaly se pracovní listy, tvořilo se, pohybovalo se – jak v
tělocvičně, ve třídě i na hřišti. Na další měsíce máme naplánované různé
akce, tak doufáme, že proběhnou.
Předškoláci, co chodí do Technických školek montovali ze stavebnice
Merkur větrné mlýny a pracovali také s Beebootem – vymýšleli vlastní
cesty…V únoru začínají pro naše děti lekce předplaveckého výcviku na
Kraví hoře.
Hana Navaříková

Málokdo si v dětství neužil stavění domečků pro skřítky nebo
přehrady na potoce. Tyto možnosti sice v centru města nemáme, ale
budovatelských snů jsme se nevzdali.
Zapojili jsme se do projektu Technické základní školy. Prostorovou
představivost rozvíjíme pomocí stavebnic Magformers a Gravitrax.
Obě stavebnice umožňují jak práci podle návodu, tak samostatné
tvoření. Představa, že s návodem je snadné postavit cokoli, je ovšem
mylná. Zorientovat se správně v prostoru vyžaduje maximální
soustředění. Leckdy je nutné smířit se s neúspěchem a začít znovu.
Mladší děti se na stavebnici Magformers mimo jiné učí, jak vypadají
pláště různých geometrických těles. Pro starší děti je určena
stavebnice Gravitrax. Kulička projíždějící spletí cest okořeněných
výhybkami, zrychlovači a spirálami je odměnou pro každého stavitele.
Vypořádat se s nástrahami fyzikálních zákonů, vyžaduje trpělivost,
vynalézavost a klidnou ruku.
Letos na děti čeká nová konstruktérská výzva v podobě práce s 3D
pery. Schopnosti, které děti rozvíjely doposud, určitě najdou své
uplatnění. Budou ale stačit?
Eliška Nečasová

Doučování
V rámci Národního plánu doučování i naše škola začala v říjnu
s pravidelným doučováním. Na druhém stupni jsme se s ohledem na
délku vyučování, počet předmětů a vytížení žáků rozhodli pro dvě linie.
Stěžejní předměty, český jazyk, matematiku a cizí jazyky, jsme doučovali
vždy jednou za dva týdny v sobotu v jednotlivých blocích. Ostatní
předměty, jako fyzika, informatika, chemie a další, probíhaly vždy
jednou týdně v odpoledních hodinách. Jsme rádi, že žáci začali vnímat
doučování jako příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli jako
„strašáka“. Účast byla po celou dobu hojná, s doučováním budeme
proto rádi pokračovat i nadále.
Monika Staňková

Zimní Den sportu
Jak už bývá na naší škole tradicí a pokud to covidová opatření dovolí,
každoročně pořádáme Zimní a Letní den sportu. Během Zimního dne
sportu mají žáci na výběr mezi bruslením a plaváním. Dne 28.1. 2022
vyrazili žáci 2. stupně spolu s 4. a 5. ročníky na dvě sportoviště, a to buď
do krasohaly na ulici Křídlovická nebo do aquaparku v Kohoutovicích.
Na bruslení dorazili všichni kolem 8:15. Na hodinu a půl se pak hala
stala útočištěm pouze naší školy a žáci tak získali velký prostor na ledová
ploše a mohli se bez omezení oddávat zimním radovánkám. Program
žákům zpestřila i Alona Khripkova (6.A), která se věnuje krasobruslení, a
tak mohli obdivovat různé krasobruslařské prvky. Žákům se vytrhnutí
z klasického školního dne a režimu moc líbilo a už se těší na léto, kdy si
během Letního dne sportu budou moci vyzkoušet další sportovní
aktivity.
Michaela Schnirchová

Návštěva Mohyly míru
Po roční pauze jsme se mohli s letošními osmáky vydat na prohlídku
Památníku Mohyla míru. Vyrazili jsme v pátek 3. 12. a chystali se
autobusem na dané místo. Bohužel od první chvíle nás provázely
organizační obtíže, které vyvrcholily velmi nepříjemným incidentem
v autobuse. Pan řidič nás nechal všechny nastoupit, označit lísky a poté
nás docela nevybíravě z autobusu vyhodil. Prý jsme nebyli nahlášeni.
Naštěstí další autobus jsme si již pojistili telefonátem provozovateli a
v pořádku dorazili do Prace. Po vyšlápnutí kopečku, jež nás pěkně
rozehřálo, už na nás čekal památník. Začali jsme prohlídkou kaple, která
prošla v minulých letech bohužel ne příliš vydařenou rekonstrukcí, ale i
přesto atmosféra tohoto místa na nás všechny mocně zapůsobila. Pak již
následovala procházka multimediální expozicí, kde jsme se mohli stát
nepřímými účastníky slavné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805). Protože jsme
byli v časové tísni, zkrátili jsme trošku svůj pobyt v konferenčním sále,
v němž je momentálně výstava cínových vojáčků (a ne jen
„slavkovských“). Cesta zpátky na vlak (autobus jsme již nechtěli riskovat)
bohužel vedla v tu chvíli přes rozbahněné pole, takže naše obuv a
spodní část kalhot dle toho vypadala. Naštěstí ve vlaku byla paní
průvodkyně, která měla pochopení nejen pro blátem ozdobeného Jirku
Krejčího, ale i pro dva černé pasažéry z řad 8. B.
Monika Svobodová

v tandemovém vedení s někým z pedagogů. A pedagogický sbor posílila
mladá, nadšená paní učitelka, která ochotně převzala provoz školní
knihovny a zapojila se i do příprav klubu.
Přestože plány přibrzdila omezení spojená s covidovou situací, 7. 10.
2021 jsme první klubovou schůzkou odstartovali fungování školního
čtenářského klubu KLUB:KO. Pod patronátem pantera Baghíry jsme
realizovali čtenářské lekce zaměřené na podporu vztahu ke čtení a
rozvoj čtenářských dovedností. V členech klubu jsme získali spojence a
spolurealizátory změny; zapojili se například i do úklidu knihovny a
třídění knih (od abecedního řazení jsme přešli k žánrovému). V 1. pol.
šk. r. 2021/22 jsme v maximální klubové kapacitě (12 žáků 3. a 5.
ročníku) a v tandemovém vedení realizovali 14 schůzek. Knihovna
získala přes 50 nových titulů, byla dovybavena pohodlnými taburety a
dalšími pomůckami. Statistiky návštěvnosti a výpůjček významně
vzrostly. Pro další období chystáme uspořádání sbírky knih k obohacení
fondu či digitalizaci katalogu a jeho propojení s Edookitem.
Veronika Fiedlerová, Kateřina Pavelková

Čtenářský klub

Karlovarský skřivánek

Za výraznou proměnou fungování školní knihovny stojí několik
nápadů a iniciativ, které se sešly ve správný čas, vzájemně se prolnuly
a vytvořily příznivé podhoubí pro nové pojetí a zintenzivnění podpory
čtenářství na škole. To, co se nám jeví jako poměrně unikátní, je
skutečnost, že se výše uvedené neudálo v reakci na rozhodnutí
vedení školy. Těší nás, že za těmito aktivitami stálo nadšení a zapojení
těch, kterých se vzdělávání přímo dotýká, tj. žáků, jejich pedagogů i
rodičů.
A jak se to stalo? Žáci v projektu participativního rozpočtu odhlasovali
rozšíření fondu školní knihovny a vybudování čtenářských koutků ve
škole. Do toho se ozvala maminka jedné žákyně s nabídkou realizovat
volnočasovou aktivitu v podobě čtenářského klubu, ideálně

V pátek 21. ledna proběhlo na prvním stupni školní kolo Karlovarského
skřivánka. Jde o pěveckou soutěž, v níž děti ukazují své pěvecké
dovednosti. Letos se nám představilo 19 dětí vybraných z jednotlivých
tříd a dokázaly nám, že zpívat umí a že zpívají s radostí. Vybrat jen dva
zástupce do krajského kola nebylo vůbec jednoduché.
Do krajského kola v kategorii A1 zazpívá své písničky Tobiáš Kimmer z I.
C a Natálie Kadlecová ze III. A. V kategorii A2 nás bude zastupovat
František Vlasák ze III. A a Elena Czajkowska z V. B. V tomto roce bude
také první stupeň v kategorii C1 zastupovat Eva Tesařová z V. C.
Všem dětem, které se nebály a zúčastnily se školního kola děkujeme a
postupujícím držíme pěsti, aby se jim dařilo také v krajském kole.
Marie Pokorná

