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 Červen  2008 

• dění na škole 
• SOUTĚŽ 
• divadýlko 
• typy na výlety 
• nástrahy léta 
• koncert v O2 ARÉNĚ 
• hasiči 
• anketa 
• deváťáci se loučí 
• jak válčili husiti 
• omalovánky 
• hry k vodě 
• lesopark 
• závislost 
• pohádka 

 



 
 
Duben i květen byly opravdu plné aktivit sportovních či zábavných. Všechny akce jsou 

k nahlédnutí na webových stránkách školy, jak už určitě všichni víte. Přesto se o některých 

zmíníme na této či dalších stránkách časopisu..  

 

Turnaj v dámě 
Ve středu 16.dubna se utkali  žáci v této logické hře. Zúčastnilo se 34 žáků 
vyššího stupně. 
Vítězové podle ročníků : 6.ročník – Wurdák Martin ze VI.B 
                                        7.ročník  - Juščák František ze VII.A 
                                        8.ročník -  Hraběta  Martin z VIII.B  
                                        9.ročník – Fiala Richard z IX.A  
Nejlepším hráčem a školním finalistou se stal František Juščák.  
Výhercům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.                           
                                                               napsala Lenka Šašková, učitelka ZŠP 
 

KONCERT V O2 ARÉNĚ 
 
Speciální třídy se zúčastnily 13. 
ročníku  charitativního koncertu TV 
Nova Chceme žít s Vámi, který se 
konal v Praze dne 24.4.2008. Na 
koncertě vystupovalo mnoho 
známých osobností, jako například 
Karel Gott, Iveta Bartošová, Petr 
Kolář, Helena Zeťová, Michal 
David, sourozenci Gondíkovi, 
finalisté z X-faktoru a jiní. Koncertu 
se zúčastnilo na 6 000 
handicapovaných lidí z celé České 
republiky. Dětem se vystoupení moc 
líbilo, mohly si zazpívat i zatančit na 
známé hity. Vzpomínkou na koncert 
jim budou darovaná trička s logem 
akce. Už se těšíme na příští ročník.                                                            

                                                                                                                   napsala Veronika Řáhová 
 
                                                    
 

 
                                     Výherci soutěže UNITED ENERGY 
 
Soutěže se zúčastnilo se 104 žáků z 19 tříd. Všechny správné odpovědi byly slosovány před zraky všech 
soutěžících žáků v tělocvičně   26.března. Ceny  dostaly téměř všichni.  Firma UNITED ENERGY nám všem 
svými cenami udělala radost. Děkujeme firmě za zajímavou soutěž i za pěkné ceny. 
 
 



     
Den Země 22.dubna ,  byl dnem, kdy se sešly děti ze speciálních tříd na  akci „Hledání 
pokladu“. Poklad se měl původně hledat venku, jenže počasí nám bohužel nepřálo, a tak se hledalo 
v budově školy. Jako každé správné hledání, tak i to naše bylo provázeno plněním rozmanitých 
úkolů. Úkoly byly  náročné, ale jejich splnění přineslo to, co bylo nejdůležitější,  poklad. 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
Závěrečné zkoušky – Praktická škola    
 
Praktická škola je dvouletý učební obor, který je ukončen závěrečnými zkouškami ze tří odborných předmětů. 
Zkoušky studenti skládají před odbornou komisí složenou ze čtyř členů. Předsedkyní je ředitelka ze speciální 
školy v Trmicích, dále jsou členy komise naše paní ředitelka, paní zástupkyně a učitelka, která učí daný 
předmět. 
12.6.  proběhne praktická zkouška z předmětu Ruční práce. Studenti  mají čtyři hodiny ke zhotovení výrobku 
jednou ze zadaných technik. Takže je to zcela pracovní dopoledne, které končí předvedením výrobku a popisem 
dané techniky zkušební komisy. 
13.-18.6. mají studenti  „svaťák“. Studijní volno využívají k učení, aby u ústní zkoušky obstáli co nejlépe. 
19.6.  probíhá teoretická (ústní) zkouška  z předmětů Rodinná a zdravotní výchova a Příprava pokrmů.  
Držíme všem studentům palce a přejeme jim hodně štěstí.  
                                                                                                                napsala Ivana Horňáková,učitelka PrŠ 

 
Sportovní úspěchy našich fotbalistů a atletů jsou včetně diplomů přehledně 
vystaveny na nástěnce v hale školy pod schody. Sportovci nezklamali ani letos pěkným 
umístěním v soutěžích. Gratulujeme. 

Lesopark v Chomutově 
 Žáci základní školy speciální  jeli v pátek 30.května na výlet do chomutovského lesoparku. Všichni se moc 
těšili na cestu vlakem a na zvířátka. Počasí se nám vydařilo, sluníčko svítilo a my jsme se osvěžovali nanuky  
po celé cestě lesoparkem. Ze zvířátek se nám nejvíce líbili tuleni a opice. 
Výlet do lesoparku je pro nás jeden z nejhezčích výletů za celý rok. Vždycky si ho pořádně užijeme. 
                                                                                                                                   napsala Veronika Řáhová 



 
 



DIVADÝLKO 2008 
Rok utekl jako voda a bylo tady opět chomutovské Divadýlko – nesoutěžní přehlídka dramatické 

tvorby žáků speciálních škol. Konalo se v úterý 29.4. a byl to jubilejní 10. ročník!!! Do Chomutova 

se sjelo 8 souborů, mezi nimi část žáků naší ZŠ speciální se svými učitelkami. Celý program 

moderoval tradičně herec Divadla rozmanitostí Zdeněk Turek, atmosféra byla opravdu 

pohádková, nálada skvělá a děti veselé. Naše vystoupení se jmenovalo Tančící poupata, vytvořili 

jsme žluto-modré formace a zatančili jsme na starší hity Michala Davida. 

 Také jsme se dozvěděli, jak to dopadne, když je celá pohádka popletená, poznali jsme školu 

hrou, viděli jsme různá taneční vystoupení  a závěr patřil písničkám a tancům  z filmu 

Limonádový Joe. Sálem se ozýval bouřlivý potlesk po každém vystoupení a hlavně při rozdávání 

dárků a skvělých pohádkových dortů. Ten náš byl s pejskem a kočičkou. A tentokrát mezi nás 

zavítala i paní cukrářka, která dorty každý rok připravuje. Představte si , že za těch 10 let 

jich ,,vyrobila“ 102!!! Největší překvapení čekalo  děti na závěr: všechny byly pozvány na veliký 

raut, kde jsme ochutnali obrovské množství skvělých dobrot. Letošní jubilejní ročník se skutečně 

povedl! Ale my už přemýšlíme, co si připravíme na ten další, jedenáctý. 

Iva Gregorová, učitelka ZŠS 

  



 
 

 
…a je to tady…devět let pohody a bezpečí … 
budu si umět poradit mezi tolika cizími 
lidmi?...zvládnu to, jsem připraven na velké 
změny??? 
 
Položili jsme žákům z devítek tři otázky: 

1. Co se ti na škole líbilo a co ti bude chybět? 
2. Který předmět jste nesnášeli? 
3. Myslíš si, že už umíš vše potřebné pro život? 

 

1. na škole se mi líbila školní akademie, ale nic mi chybět nebude  
2. nesnášela jsem fyziku a pracovní činnosti 
3. jo, myslím si, že umím vše potřebné pro svůj život, že mě škola dost naučila. 
 
1. NEJVÍC SE MI LÍBILA AKADEMIE A NEBUDE MI NIC CHYBěT 

2. FYZIKA 

3. ANO 

 

1. na škole se mi líbilo vše,budou mi chybět hlavně  ti učitele a to prostředí  
2. matematika, nerada jsem počítala   
3. myslím si, že jo. Že něco se do života ze školy hodí 
 

1. Na škole se mi líbilo všechno, je to hezká škola 
2. Fyzika, protože jí neumím a je spíš pro kluky. 
3. Tak něco už jo, ale asi všechno pro život ne, ale dá se to naučit. 

 
1. mně se na škole líbily paní učitelky a paní ředitelka 

2. u mě nebyl oblíbený dějepis, protože jsme měli špatné známky 

3. myslím si, že umím vše potřebné pro život 

 

1.1.1.1. na škole se mi líbilo pna škole se mi líbilo pna škole se mi líbilo pna škole se mi líbilo pěkné zacházení se žákykné zacházení se žákykné zacházení se žákykné zacházení se žáky    
2.2.2.2. mmmmůj nejlepší pj nejlepší pj nejlepší pj nejlepší předmedmedmedměty byly fyzika a matematikaty byly fyzika a matematikaty byly fyzika a matematikaty byly fyzika a matematika. Scházet mi budou všechny . Scházet mi budou všechny . Scházet mi budou všechny . Scházet mi budou všechny ppppředmedmedmedměty, ty, ty, ty, 

protože mprotože mprotože mprotože mě hodn hodn hodn hodně nau nau nau naučily.ily.ily.ily.    
3.3.3.3. všechno do života jsem se ještvšechno do života jsem se ještvšechno do života jsem se ještvšechno do života jsem se ještě nenau nenau nenau nenaučil, umil, umil, umil, umím ale první pomoc. Mám se ještím ale první pomoc. Mám se ještím ale první pomoc. Mám se ještím ale první pomoc. Mám se ještě co do  co do  co do  co do 

života uživota uživota uživota učit, je toho hodnit, je toho hodnit, je toho hodnit, je toho hodně....    
    

1. na škole se mi líbilo chování učitelů, vysvětlování látek. Hlavně chci poděkovat paní učitelce 
Kubíkové, protože vždy, když je problém, tak mi pomůže. Jsem ráda, že byla mojí 
učitelkou, bude mi chybět. Líbilo se mi vše. 

2. hudební výchova nebyl můj oblíbený předmět. Nemám ráda, když musím zpívat před IX.B. 
3. myslím, že to potřebné, co bych potřebovala, mě už naučila paní učitelka Kubíková. 

 

1. na škole se mi líbily internetové místnosti a budou mi chybět. Mohla jsem tady 
zjistit různé informace. 

2. můj neoblíbený předmět je dějepis, protože dějiny mi moc nelezou do hlavy. 

3. ano, myslím, že pro život toho umím dost 



 

 
 
Děvčata z 9.tříd jsou moc šikovná. Jejich keramické kočičky nám je budou stále připomínat. 
Víte, kde visí??? 



 
1. na škole se mi líbilo jak vypadá a co mi bude chybět? To jsou učitelé a paní učitelky. 
2. nesnášela jsem zeměpis, moc mě nebavil 
3. snad jo, nějaké zkušenosti si odtud odnesu a ráda 

 
1. ve škole se mi líbil přístup učitelů k žákům. Také se 

mi moc líbilo, když měl někdo nějaký problém, tak ho 

mohl říct učitelce nebo učiteli a vždy se vyřešil. Bude 

mi chybět třídní učitelka Kubíková a pan učitel Rak. 

2. můj neoblíbený předmět je dějepis, protože to byly 

samé dějiny. 

3. já si myslím, že umím vše potřebné 
 
1. na škole se mi líbila paní ředitelka a naše třídní, jak jsou na nás hodné a milé a budou mi obě chybět. 
2. Dějepis jsem nesnášela, měla jsem ráda češtinu. 
3. jo, asi jo 
 
1. Nejvíce se mi líbilo to, že jsme občas jezdili na výlety. Chyb1. Nejvíce se mi líbilo to, že jsme občas jezdili na výlety. Chyb1. Nejvíce se mi líbilo to, že jsme občas jezdili na výlety. Chyb1. Nejvíce se mi líbilo to, že jsme občas jezdili na výlety. Chybět mi bude skoro všechno.t mi bude skoro všechno.t mi bude skoro všechno.t mi bude skoro všechno.    

2. m2. m2. m2. můj j j j oblíbený poblíbený poblíbený poblíbený předmedmedmedmět byl tt byl tt byl tt byl tělocvik, klocvik, klocvik, klocvik, kddddyž bylo hezky, chodili jsme venyž bylo hezky, chodili jsme venyž bylo hezky, chodili jsme venyž bylo hezky, chodili jsme ven    

3. myslím si, že ano3. myslím si, že ano3. myslím si, že ano3. myslím si, že ano    
 
 
 
 
 
 
Chtěla bych pod ěkovat paní u čitelce Kubíkové za to, jak na m ě byla moc hodná. 
Moc si jí vážím, byla hodná paní u čitelka a mám ji ráda. Hlavn ě ji nezlobte.  
 
 Chtěla bych vzkázat všem, aby nedělali hlouposti a vylomeniny. A ještě, aby byli hodní 
na učitelky a paní ředitelku. 
 
ChtChtChtChtěl bych vzkázat všem prvl bych vzkázat všem prvl bych vzkázat všem prvl bych vzkázat všem prvňákákákákům všechno nejlepší do m všechno nejlepší do m všechno nejlepší do m všechno nejlepší do života a hodnivota a hodnivota a hodnivota a hodně št št št štěstí.stí.stí.stí.    

 

Vzkázala bych dětem, aby nekouřili na WC a nabyli zlí na paní učitelky, učitele a paní ředitelku. 
 

Nebuďte zlí na paní učitelky a paní ředitelku. Nevyplácí se to!!! 
 
Choďte do školy, škola vám hodně pomůže se učit a v chování. Nebuďte na učitele drzí a 
na ředitelku vůbec. 
 

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Kubíkové, byla na mě vždycky moc 
hodná. Jsem ráda, jak mě připravila na nové učiliště, moc jí děkuju. 
 
 
 
 
30. června končí jedna část vašeho života. Vykročte ze školy pravou nohou, 
ať máte štěstí. Přejeme vám všem, aby se vám dařilo.         
                                                                      Vaše redakce 



PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
 
Co je to vlastně ta závislost? 
 
Při povídání o drogách je slovo závislost jedním z nejčastějších. Ale víme opravdu, o co se 

jedná? 

Pokuste se z následujících problémů zaškrtnout šest nejpodstatnějších, které nejlépe vystihují 

stav závislosti. 

 

 1. Touha brát drogu opakovaně. 

 2. Hubnutí. 

 3. Neschopnost kontroly nad braním drogy. 

 4. Abstinenční příznaky při vysazení drogy. 

 5. Nechuť k jídlu. 

 6. Poruchy spánku. 

 7. Nutnost brát stále vyšší dávky k dosažení stejného účinku. 

 8. Poruchy v sexuální oblasti. 

 9. Změna životních hodnot. 

10. Pokračování v braní drog i přes narůstající obtíže. 

11. Vyhození ze školy nebo ztráta zaměstnání. 

12. Rozchod s partnerem. 

Odpovědi najdete na nástěnce protidrogové prevence!!!! 

 
 

 
 
 
 
 

 





 

 
 
Léto je v plném proudu, a to je období  koupání 

v rybnících, moři a na plovárnách. 

já ti povím, jak by ses měl správně při koupání chovat. 

 
Dokud ještě neumíš plavat 

• měli by s tebou být u vody vždycky i rodiče 

• aby tě podrželi na hladině 

• kde by sis mohl zkoušet správné dýchání a plavecká tempa 

•  později už můžeš trénovat sám třeba s nafukovacími rukávky 

 
1. Před koupáním v bazénech a po koupání v nich, by 

ses měl vždy důkladně osprchovat! 
2. Do vody nechoď s přecpaným břichem. 
3. Když máš před koupáním na něco chuť, vezmi si 

třeba jablko. 
4. Nezůstávej ve vodě příliš dlouho. 
5.  Hned, jak ti začne být zima, vylez na břeh, svlékni 

si mokré plavky. 
6. Důkladně se utři ručníkem a obleč se do suchého .  

 

                                                                                            Hry kHry kHry kHry k    vodvodvodvodě    
Koupání si můžeš s kamarády zpestřit i hrami ve vodě. Házení míčkem, plavání k cíli, 
potápění pro kamínky anebo něco jiného? Zkuste to, užijete si určitě spoustu legrace.   
 

Výdrž na matraci  
 pořadně nafoukni matraci, nejdříve ji polož na vodu. Lehni si na ni a pak se opatrně 
na ni postav. Jak dlouho vydržíš, než spadneš do vody?(čas se měří od chvíle, kdy se 
postavíš). 
 

Trefa do obruče 
 na hladinu položte plastovou obruč. Poodejděte  kousek dál (tak8-10 metrů ).pokuste 
se strefit míčem do středu obruče. Není to lehké! 
 

Kohoutí zápasy  
Závodí  proti sobě dvojice ve hluboké vodě asi po hrudník. Jeden vezme druhého na 
ramena a pokouší se své soupeře- tedy toho, který je nahoře – shodit  kamarádovi 
z ramen. Ale pozor! smí se pouze strkat rameny, protože ruce musíš mít spojené za 
zády.  
 



 
1.Které prázdniny jsi byl nejdále od domova a kde to bylo? 

Napiš konkrétní místo, země nestačí. 
2.Kam se chystáte letošní prázdniny      a je to blíže nebo dále od tvých 

nejvzdálenějších prázdnin? 

 
 1. Nejdál od domova jsem byl v Klášterci nad Ohří. Moc kilometrů to není, ale vlak jede 
dlouho.Město se nachází                                                                   v Chomutovském okrese. 
2. Tyto prázdniny pojedu za České                              Budějovice na chatu. Je to dál než minulé 
prázdniny, jedu tam  na celý měsíc.                                           Užiju si je dobře. 

•  
1.Nejdále jsem byl v Praze. Užíval jsem si sluníčko, bazén, památky a také zoologické a botanické 
zahrady a krásné přírody. 
2.Já se chystám na školní výlet                 do Smetanovy Lhoty. Není to tak daleko       od domova, 
ale užiju si tam dobrou legraci. 
 
 1. Byla jsem u tety na Moravě. Bylo                 tam krásně a ticho, hezky svítilo sluníčko.           
Ale za 2 dny jsem musela odjet                          k babičce do Chomutova. 
2. Letos se chystám k tetě Petře na Šumavu, už se těším, až tam zase pojedu. Je tam krásně a  svítí 
tam sluníčko a chodíme s tetou na  koupaliště se koupat. Prostě se tam krásně a příjemně. 

 
 1. Nejdál od domova jsem byl v Řecku.Tam se mi tak tuze  líbilo, že bych tam jel i letos. 
2.Letos se chystám na tábor, kam pojedu už po deváté, a pak se chystám s mým nejlepším 
kamarádem do Chorvatska. 

1.Byla jsem maminkou na vystoupení v Chebu.  
2.Chystám se do Anglie, je to daleko od domova. 

 
1.Já jsem byla nejdále  od domova v Braňanech. 
2. Letos se chystám na prázdniny na Slovensko. 

 
1.Já jsem byla v Anglii a  spali jsme tam v hotelu. Taky jsem byla u moře a bylo tam plno delfínu. 
2. Jedu do Norska k mojí babičce a už se těším na ten den. 

 
1.Byla jsem o prázdninách v Anglii. 
2.O letošních prázdninách jedu do Německa k sestře . 

 
1.Byla jsem v Itálii, když jsem byla malá. 
2.My se chystáme do Harrachova, je to blíž než Itálie. 
  
1.Nebyla jsem v cizině, byla jsem v Plzni v roce 2006. 
2. Letos zajedu s kamarády na Mácháč. 

 
1.vloni jsem byl u tety v Teplicích na baráčku, s její vlastní rodinou a pejskem. 
2.letos pojedu ke strejdovi do Jaroměře na celý měsíc, je to dál než vloni. 

 
1.U Německých hranic. 
2.Letos jedu do Loun, je to blíže. 

 

Anglie 

IRSKOIRSKOIRSKOIRSKO    

Norsko  

ItálieItálieItálieItálie    

Chorvatsko 

NNNNěmeckomeckomeckomecko    



 
1.Já jsem byl daleko od domova. Bylo to v Cheznovicích. Byly 
to chatky. Byl jsem tam 14 dní a užil jsem si to tam. Bylo tam 
hezky moc hezky. 
2.Já jedu do Liberce .Jmenuje se to Nové  město pod smrkem. 
Chci si to užít, budeme chodit na borůvky. Bude tam 
teta,teta,strejda,strejda,bratranec,bratranec,bratranec a bratranec.  

 
1. Nejdále jsem byla v Kutné hoře a byla jsem u tety a bylo to dobrý a byla jsem na výletě v Praze. 
2.O letošních prázdninách se chystám do Chorvatska letecky a s rodinou a ještě se sestřenkou, pak 
až přijedu, tak jedu na chatu na Boleboř.  

 
           1. Já jsem byla ve Rvasicích a užila jsem si 
tam koupaní v bazéně, v herně  a v chatce 
spoustu     srandy. 

2. Já pojedu k babičce a k tetě a pojedu do 
Chorvatska a chci si to tam užit.  

 
1.   Nejdále jsem byla minulé prázdniny u táty. 
Bylo to hezké město Pocáká. Prošli jsme 
Vyšehrad.  Bylo tam hezky. 
2.  Na tyto prázdniny pojedu do Chorvatska 
s bráchou. Je to dál od domu. 
A těším se hlavně na Smetanovu Lhotu. 

 
1. Nejdále od domova jsem byla na Slovensku u tety v Košicích. Moc jsem si tam užila. A těším se 
až tam zase znovu pojedu. 
2. Letos se chytám na dovolenou k moři, ale ještě nevím kam, tak se nechám překvapit. A pojedu 
do Smetanovi Lhoty, sice to není dále než v Německu, ale užiju si tam.A potom pojedu na tábor, 
moc mě to tam baví 
a mám tam známé a futr si píšeme. 

1. Byla jsem v Olomouci a v Itálii. 
2. Letos zase pojedu do Itálie. 

 
     1. Já jsem byl v Mostě. 
     2. My se chystáme do Jirkova. 
 
1. Já a maminka jsme byli na Lipně. 
2. Letos pojedu na tábor, je to hodně daleko od 
mého domova.  
 
 1. O zimní prázdniny jsem byl v Rozovicích  
na chatě. 
2. V letě se chystáme sjet řeku. Z Německa do 
Klášterce na lodi. 
 
 1. Nebyla jsem v cizině byla  jsem v Praze. 

                                                                                   2. V letošním roce jedu do Kladna. 
     
 Bohužel jsme některé vaše anketní lístky nemohli 

přečíst.  Pište, prosím, příště čitelněji. Díky redakce 



 

Stromy  
Nelezte na stromy- větve nemusí vydržet vaší váhu     

nebo po nich uklouznete a spadnete.  

Opět hrozí zranění, které může mít následky na celý život. 

Velmi nebezpečné jsou větve, když je ohýbáte, 

při jejich puštění se mohou vymrštit tak nešťastně, 

že dojde k vašemu zranění. 

Díry, jeskyně, nory,potrubí 
                                 Nezkoumejte neznámé díry či prostory v přírodě,  
                                                    mohou být velice zákeřné. Tato místa bývají na  
                                                   odlehlém místě. Pokud se zraníte, je velice složité  
                                                   vám pomoci. Často na taková místa nezodpovědní lidé  
                                                   ukládají nebezpečné odpady, které špatně odvětrávají, 
                                                   hrozí tak, že se v těchto prostorech přiotrávíte, omdlíte, nebo           
                                                   i zemřete.  
 

 
                                                            Zvířata 
Nepřibližujte se k divokým zvířatům. I když vypadají že se od vás nechají pohladit, nedělejte 
to! Právě to je důkaz že se zvířetem není něco v pořádku-je nemocné. 
Hlavně hrozba nakažení vzteklinou je velmi pravděpodobná. 

Tato nemoc je smrtelná! 
Také nehlaďte domácí zvířata,  která neznáte,  
i ta mohou být nemocná. Často malí, roztomilí pejsci 
ze strachu pokoušou každého, kdo si chce s nimi hrát. 
 

            
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
Oheň 
Bez dozoru dospělého nezakládejte sami oheň,   
můžete způsobit požár –suchá tráva hoří velice rychle, 
ve chvíli může hořet celé vaše okolí. 
 

   
 
 
Voda 

 
Do vody vstupujte opatrně, nejdříve se osvěžte (otírejte si tělo mokrými dlaněmi) - při skoku 
do studené vody vám může ochromit svalstvo  křeč vyvolaná šokem organizmu z prudké                 
                                        změny teploty,takže nebudete moci plavat-hrozí, že se utopíte. 
                                             Neskákejte po hlavě do vody o které nevíte jak je hluboká  
                                              – může se stát že  skočíte do mělké vody, narazíte hlavou do dna,                      
                                              kamenu nebo zaplaveného pařezu, poraníte si hlavu nebo páteř. 
                                               Neplavte daleko od břehu, může se vám stát,  
                                               že špatně  odhadnete své schopnosti a nebudete mít dostatek sil                      
                                               na doplavání zpět ke břehu. 
  

 
 

                                          Skály 
                                                                         Nelezte po strmých stěnách skal, hrozí, 
                                                              že vám  podklouznou nohy a vy spadnete  
                                                              nebo se vám noha zaklíní ve štěrbině skály a budete     
                                                              zde uvězněni. V obou případech vám hrozí i velmi  
                                                              nebezpečné poranění. 
 

 
                        Neznámí lidé 
Neposlouchejte cizí lidi, kteří chtějí být vašimi kamarády  
nebo chtějí, abyste je dovedli na nějaké místo. 
Mohou to být velice zlí lidé, kterým dělá dobře, 
když mohou na odlehlých místech dětem ošklivě ubližovat. 
Raději každému cizímu člověku řekněte , 
aby o pomoc požádal některého dospělého člověka. 
 



KAM   O   P R Á Z D N INÁ CH?  
 
 
Nevíte, co budete dělat o prázdninách? 
Školáčkův speciál pro vás připravil několik nápadů: 
 
Modlivý důl  

 je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce 

zaříznuté do pískovcových skal pod Slavíčkem a Tisovým 

vrchem na severovýchodním okraji Svojkova. Skalnatá rokle 

se původně nazývala Smolný důl(Pechgraben), protože zdejší 

uhlíři měli vedle milířů i smolné pece, v nichž vařili 

kolomaz. Teprve později zde vzniklo poutní místo,o jehož původu se vyprávěly různé pověsti. Podle jedné 

z nich tu dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, 

ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli. Jiná pověst vypráví, že tu jeden selský chlapec zabil svého soka 

v lásce. 

Pramen Labe 

V nadmořské výšce 1 386 m v rašeliništích Labské louky 

pramení nejmohutnější řeka Čech – Labe.  

Tok řeky měří 1 122km, z toho 364,4 km na území České republiky. 

Kousek pod Labskou boudou se Labe řítí 40 m vysokým vodopádem 

do Labského dolu, pokračuje k Dívčím lávkám a dál hlubokým 

údolím do Špindlerova Mlýna a krkonošského podhůří. 

Nejužší ulice v České republice 

Součástí Sokolovské ulice v historickém centru města Kadaň je kamenná, 51 m 

dlouhá tzv. Katova ulička, jejíž šířka se pohybuje od 66,1 cm v nejužším místě do 

131,6 cm. 

 

Největší a nejstarší strom v České republice                                                          

Českým symbolickým stromem je lípa. Největší žijící strom na 

území České republiky je lípa označená jako památný strom, 

jmenuje se Vejvodova lípa (ve výšce 130 cm má obvod kmene 

12,5 metru) a nachází se na území obce Pastviny nedaleko Ústí 

nad Orlicí. 

Klokočovská lípa v Železných horách je zase považována za 

nejstarší český strom. Její věk lze jen těžko odhadnout, někdy 

se uvádí 1000 let. Víme, že ve 14. století byla již vzrostlým 

stromem. Roste v obci Klokočov asi 10 km severně od města Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nejvyšší kostelní v ěž  
Stojí v Čechách a je součástí gotického kostela sv. Bartoloměje v Plzni. 

Byla vybudována roku 1838 stavitelem F. Filousem jako náhrada za její zřícenou 

předchůdkyni. Kamenná část věže je vysoká 65 metrů a navazuje na ni útlá špice, 

končící přibližně 103 metry nad úrovní země.Po zdolání 301 schodů mohou turisté z 

vyhlídky dohlédnout až na šumavské stráně. 

 

Nejdelší tobogan  

                    Nejdelší tobogan v České republice 

                   je zároveň i nejdelší ve střední Evropě  

                   a můžete jej navštívit v Liberci .  

                   Dráha toboganu je dlouhá 148m. 

 

 

Největší ZOO 

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově je svou rozlohou 112ha 

největší ZOO v České republice. Pokud ho budete chtít projít celý,  

počítejte s tím, že se pěkně nachodíte. Usnadnit prohlídku vám při 

nedostatku času či elánu může lokálka Amálka, která projíždí vnitřní 

expozicí lesoparku. Jízda však trvá pouhých 15minut, takže pokud si 

budete chtít zvířata opravdu prohlédnout, nějaká ta procházka vás   

nemine. 

 

 

Nejnov ější možností bruslení na kole čkových bruslích  v Most ě 

 je kolem vodní nádrže „Matylda“.   

 Původní cesta kolem vody je nově rozšířená a vyasfaltovaná.              

 Přilehlé okolí se dále upravuje tak, že zde vzniknou další tratě        

 pro jízdu na kolech. Stavební práce budou sice dokončeny až  

 na konci letošního roku, ale již dnes je možné velkou část využívat.  

 Po sportování se pak nabízí svlažení organizmu vykoupáním v nádrži. 

 

 

 

 Redakce přeje všem hezké prázdniny. Užijte 

si sluníčka, pěkné zážitky a hlavně opatrně, 

ať se v září ve zdraví sejdeme ☺☺☺☺ 



 
  
Jednou se z vejce vylíhlo kachňátko.  
                  
„Už  jsem tady“, řeklo.  
 „Já také“, řeklo kuřátko . 
        
„Jdu se projít“ ,řeklo kachňátko.  
„Já také“ , rozhodlo se kuřátko. 
 
„Kopu jamku“ , chlubilo se kachňátko.  
„Jaké také“, řeklo kuřátko. 
 
„Našlo jsem červíka“, řeklo  kachňátko.  
„Já také“,  nedalo se kuřátko.  
 
„Chytlo jsem motýlka“ , zvolalo kachňátko  
„Já také“ , řeklo kuřátko.  
 
 
 

 
 
„Chci se jít  vykoupat“ , vzpomnělo si kuřátko . 
„Já plavu“ , volalo kachňátko. 
 
 
„Já  také“ , zakřičelo kuřátko. 
,,Pom-ó-ó-ó-c…! Topím se …!“ 
 
 
Kachňátko popadlo kuřátko za hřebínek 
 a vytáhlo ho z vody ven. 
 
„Já se jdu ještě koupat,“ řeklo potom kachňátko . 
„A já už ne ,“ otřepalo se kuřátko . 
 
 
 
 
 
Tak pozóóór, ať nedopadnete jako to kuřátko ☺ 
 



 
Integrovaný  záchranný systém IZS 

 
  Ve čtvrtek 24. dubna 2008 se žáci naší školy zúčastnili akce IZS (Integrovaný záchranný 
systém). 

 
Dozvěděli se, že základními složkami IZS jsou 
- hasičský záchranný   sbor ČR 
- jednotky požární ochrany  
- zdravotnická záchranná služba  
- policie ČR  
 
     Žáci byli seznámeni s důležitými telefonními čísly. 
Dozvěděli se, že IZS představuje koordinaci postupu jednotlivých složek pro společný zásah 
v případě ohrožení života, provádí záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatel.  
 

               Žáci viděli policejní zbraně, mohli si vyzkoušet na nafukovací figuríně umělé dýchání, 
prohlídli si vnitřní prostory vozu záchranné služby, hasičského vozu, vozu vybaveného 
speciální technikou. V průběhu celé akce měly děti možnost vyslechnout zážitky pracovníků 
složek IZS. Velikou atrakcí pro děti byla vysokozdvižná plošina, která děti vyzdvihla do 
výšky téměř 50 metrů nebo simulace vystopování a zajištění zločince pomocí psa a psovoda. 

             
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
                                                                                           napsala Lenka Šašková, učitelka ZŠP 

POLICIE ČR 158 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  155 
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V OHROŽENÍ ŽIVOTA  112 



Ohlasy žáků  VIII.D 
na akci Integrovaného záchranného systému IZS 

 
 

Šli jsme se podívat na, předváděcí akci policajtů,hasičů,záchranářů. 

Mohli jsme si sednout do hasičského auta. 

Bylo to tam moc hezký, byla tam i nafukovací 

figurína, na ní si děti mohli zkusit první pomoc. 

 
Líbilo se mi to strašně moc. 

Foukala jsem do nafukovací figuríny.  

Zkoušela jsem  si i hasičský oblek. 

Byly tam policisté, záchranáři, hasiči. 

S Tomem, Lamou a Cešem jsme se byli kouknout v záchranném voze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mě se nejvíce líbilo pancéřované auto,  

protože jsem si mohl do něj sednout k volantu 

a bylo to moc hezké. 

Ještě se mi líbily policejní zbraně… 

 od pistole až po granáty a obranné věci.  

 
  

Mně se líbila nejvíce nafukovací figurína,  

 psovod se svým psem, pes svého páníčka poslouchal. 

Pes vystopoval pachatele a  zneškodnil ho a povalil ho na zem.                                    

A také se mi líbila hasičská-auta , záchranná auta a policejní 

auta. 



 



 
          

8.Dubna k nám na školu přijeli dva páni, kteří nám  ukázali,  jak válčili husiti. Byli oblečeni jako 
 rytíř a husita. Přijeli z Litoměřic, aby nás poučili o zbraních, které se tenkrát používaly, předvedli nám výzbroj, 
brnění, drátěnou košili a helmici. Husitský vůz sloužil jako zajímavá kulisa a zároveň i názorná pomůcka. 100 

takových vozů tvořilo opevnění, vozovou hradbu, kterou se husité proslavili a vyhrávali tím bitvy. U každého vozu 
bylo  17 husitů. I my jsme si zkusili, jak, kde a s čím na voze bojovali.  

Pět žáků stálo na voze, dva žáci  hlídali strany u kanónu, aby 
se tam žádný rytíř nedostal a zbytek husitů byl za vozem a čekali na protivníky. 

Své vyprávění oživili ukázkou zbraní, souboji a vtipnými scénkami. 
Děti byly hravou formou seznámeny s válečnou taktikou husitských vojsk, mohly se zapojit do „honu na křižáky“ 

nebo si prohlédnout část vozové hradby a potěžkat husitské zbraně. 
Naprostá většina diváků, žáků z VIII.A,B,C,D, IX.A,B,VI.A,B,C,VII.C a PrŠ  se kromě poučení zároveň také dobře 

pobavila. 

HUSITSKÉ ZBRANě 
 
 

        



 



 

HHHHŘBITOV   ODPADKBITOV   ODPADKBITOV   ODPADKBITOV   ODPADKŮ    
 
Již od poloviny prosince 2007 máme možnost pozorovat ve 
venkovním prostoru naší školy jakousi „klec“, ve které se rozkládají 
různé odpadky. Říkáme jí „hřbitov odpadků“. Úkolem každé třídy je 
alespoň jednou za měsíc sledovat tyto rozkládající se odpadky a 
zapisovat do předem vytvořené tabulky stupeň rozkladu či nějaké 
změny, které se s odpadky dějí. Ve hřbitově odpadků jsou umístěny 
tyto věci: rohlík, slupka od pomeranče, 3x PET láhev, plyšový pes, 
obal od mléka (tetrapack), papíry na kreslení a různé reklamní letáky, 
igelitový sáček, obal od pizzy, skleněná láhev, kelímek od jogurtu, 
CD, plato od vajec a krabička od žárovky. Jednotlivé věci se rozkládají 
různě pomalu a my všichni si pozorováním jejich rozkladu můžeme 
uvědomit, jak dlouho se pohozené odpadky rozkládají v přírodě.  
Tento projekt bude trvat až do konce příštího školního roku 
(2008/2009), kdy budou všechny změny na odpadcích vyhodnoceny. 
  
Hádanka pro chytré hlavičky  

Víte, za jak dlouho se tyto odpadky v přírodě rozloží? 
(Přiřaďte k jednotlivým odpadkům časový údaj) 
 

1. kus polystyrenu                                                      a) týden až 20 dní 
2. sklo                                                                           b) 2 – 5 měsíců 
3. igelitová taška                                                         c) 6 měsíců až 1,5 roku 
4. vlněná ponožka                                                       d) 1 – 2 roky 
5. ohryzek od jablka                                                   e) 5 – 15 let 
6. plechovka                                                                 f) 80 – 100 let 
7. nedopalek cigarety s filtrem                                   g) 10 – 20 let 
8. list papíru                                                                 h) 20 – 30 let 
9. krabice od mléka                                                     ch) 50 – 80 let 
10. pomerančová kůra                                                   i) nikdy 
11. plastový kelímek                                                      j) nikdy – odhad asi 3000 let 

 
     Odpovědi odevzdejte do 20.6. do 1.A. 
     Správné odpovědi budou slosovány a odměněny hezkými  cenami.   
 

 
 

                                                                    
 
 
                                                                                                                                                             Napsala Linda Šlégelová 
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