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   -   dění na škole 
- pro volné chvíle 
- vtipy 
- máte rádi zvířata ? 
- pro šikulky 
- minifarma 
- omalovánky 
- drogová prevence 
- pro ohebný jazýček 



 
Historie  

• Školní časopis založili ve školním roce  2001/2002 žáci tehdejší 8.třídy pod 
vedením jejich třídní učitelky Mgr.Lenky Brunnerové. 

• Původní název „Křik školáků“ byl o tři roky později nahrazen názvem 
„Školáčkův speciál“. 

• V redakční radě se během šesti let vystřídalo 30 redaktorů z řad našich žáků.  
• Původní vedení časopisu, Mgr.Lenka Brunnerová a Mgr.Dáša Kubíková 

nahradilo ve školním roce 2007/2008 vedení nové. 
• Redaktoři, již zkušení z loňských let i noví, budou pracovat pod vedením 

Mgr.Ivany Horňákové a Mgr.Věry Štičkové.  
 
Současnost 

• V letošním školním roce máte znovu všichni možnost  aktivně pracovat 
v redakci a tvořit tím svůj časopis 

• Každou středu ve stejnou dobu 14,00 – 15,30 hodin se scházíme a společně se 
snažíme najít to nejzajímavější, právě to, o čem byste rádi četli 

• Využití moderní techniky usnadňuje a zrychluje náročnou práci při psaní a 
vyhledávání zajímavých článků, vhodných ilustrací, naučných kvízů, hádanek 
a omalovánek. 

• Nejdůležitějším úkolem je tedy práce s počítačem, s textovým programem 
Microsoft Word a s internetem. 

• Novými redaktory jsou převážně žáci 7.tříd, dále z 9.tříd a z 1.PrŠ a zde se 
vám představují 

 
JAROSLAV HODRA - chodím do 1.PrŠ, rád sportuji, zajímá mě fotbal a hokej, sleduji 
politickou scénu .Chci psát reportáže a poznávat nové lidi. 
 
LÍDA HÁJKOVÁ -   chodím do 1.PrŠ a ráda čtu časopisy. Sleduji nové recepty, ráda 
vařím  a pomáhám mamce. Baví mě muzika , ráda tancuji .Chci psát příběhy ze života. 
 
MICHAL NOVOTNÝ – chodím do  VII.C, je mi 14 let, přihlásil jsem se do redakce 
časopisu,  protože se mi ta možnost zalíbila. Kromě práce na počítači mě baví většina sportů, 
nejvíce fotbal. Doufám, že budu platným členem týmu a že časopis se dětem bude líbit. 
 
FRANTA JUŠČÁK  - chodím do VII.A . Proč mám rád psaní? Protože nemusím být 
doma. Zájmy jsou třeba počítač, protože můžu si hrát a psát s kamarády. 
 
MIROSLAV ČERNÝ- chodím do  VII.C. Baví mě práce na počítači, s internetem. Chtěl 
bych psát zajímavé články o sportu a dění na škole. Rád se učím a objevuji nové informace. 

 
 
 
 



Máte rádi zvířata? 
Víte že: 

• Orel dokáže zabít mladého jelena a ještě s ním i odletět. 

• Tučňák je jediný pták, který umí plavat, ale neumí létat. 

• Tučňáci umí skákat až 2 m. 

• Aby humr přibral půl kila, potřebuje na to 7 let 

• Kočky mají přes 100 typů hlasů, psi jen 10. 

• Mořská hvězdice má 8 očí. Na konci každé končetiny jedno. 

• Nejstarší slimák se dožil 1 roku a 6 měsíců. 

• Běžná domácí moucha žije až 1 měsíc. 

• Plameňáci umí jíst pouze s hlavou dolů. 

• Nejstarší velbloud se dožil 35 let a 5 měsíců. 

 
 
Tak si představ, že: 
Jack a Donna Wrightovi z Kingstonu v Ontariu v Kanadě se dostali do Guinessovy 

knihy rekord ů tím, že mají nejvíce koček - celkem 689. 

Indiáni nikdy nejedli krocany, protože zabíjení tak neohrabaných ptáků bylo považováno za 

znak lenosti. 

Mula v poušti nikdy nezapadne do tekutého písku, osel ano. 

V Jasmíne v Kanadě mají krávy zakázáno bučet do vzdálenosti 300 km od  soukromého 

obydlí. 

Mořská hvězdice je jediné zvíře, které umí převrátit žaludek naruby. 

 

Nejvyšší savec je žirafa.Samice žirafy měří 

4,5 m,samec je dokonce až o metr vyšší.Do 

rekordní výšky 5,8 m vyrostla žirafa jménem 

Georg, který byl chován v ZOO ve Velké  

Británii kolem roku 1960.  



Výuka ve 3.tisíciletí 
Máme novou multimediální učebnu.Nejdříve se musí s prací na novém zařízení seznámit paní 
učitelky a potom nám mohou zpestřit výuku novou zajímavou formou.  
Už se těšíme. 
A Vy? 
Takto si představujeme práci s interaktivní tabulí 

 
 
 
Vyjdu devítku a co dál??? 
3.10. navštívili žáci 9.tříd Úřad práce v Mostě. Zeptali jsme se, co se dozvěděli: 
1.Co jsem se dozvěděl zajímavého? 
2. Využiji tyto informace ? 
3. Jeto důležitá informace ? 
4.Věříte, že vám v budoucnu 
   pomohu najít práci ? 

• Informace o učilištích a  středních školách. 
• Poradí  při výběru škol 
• Kam můžeme na školu a informace o praxi 
• Můžeme vyhledat školy  i na internetu 
• Že je hodně kuchařů a že se těžko uplatníme,že si  nenajdeme práci 
• Že potřebují hlavně zedníky 
• Že když chceme na  brigádu,musíme mít splněnou 9letou docházku 
• Že si máme udělat výuční list 
• Že si máme uvědomit,že budeme na školu dojíždět nebo se někde ubytovat a stojí že 

to stojí peníze 
• O rekvalifikaci 
• Nejvhodnější obory pro dívky jsou prodavačka a kuchařka.      

Na otázku          č. 2-ano            č.3-ano                 č. 4-ano i ne,pomohou nám vyhledat práci 
Budeme jim určitě držet palce, ať je jejich volba povolání správná a  práce je bude bavit . 

           I N T E R A K T I V N Í       T A B U L E  



PROTIDROGOVÁ PREVENCE  

Milí žáci a žákyně, 
v tomto školním roce se v našem školním časopise setkáváme poprvé a proto bych Vám 
chtěla popřát mnoho školních úspěchů a  málo školních neúspěchů. 
Dnes si povíme něco o stimulačních ( budivých ) drogách, především o té, která je nám 
nejvíce blízká a nejvíce s ní přicházíme do styku a tou je TABÁK . 
Něco málo z historie: 
Kryštof Kolumbus ho objevil roku 1424, kdy ho přivezl do Evropy.Je to vysoce návyková 
látka s povzbudivými účinky! 
Obecné poznámky: 
Kouření není zvyk, je to závislost. Souvislost mezi kouřením tabáku a užíváním jiných drog je 
velká.Může mít vzhled cigarety, doutníku, hnědého řezaného tabáku do dýmek, jemného 
hnědého prášku na šňupání nebo pytlíčků z jemného papíru, který se cucá v ústech. 
Způsob užití může být různý. Buď kouřením, šňupáním, žvýkáním nebo cucáním. 
Jaké mohou být okamžité účinky? 
- při prvních požitích: nevolnost, studený pot, zvracení, bolesti hlavy a závratě ( lehké známky 
otravy nikotinem ) 
- v další fázi ( do určitého množství nikotinu, vyšší dávky způsobují spíše opak: zmenšený 
pocit hladu, potlačení pocitu únavy, příjemné uvolnění a větší soustředěnost 
Viditelné příznaky: 
- bledost 
- zažloutlé prsty                           
- pokašlávání 
Nejčastější poškození organismu při dlouhodobém užívání: 
- zhoubné nádory průdušek a plic, hrtanu, hltanu, dutiny ústní, močového měchýře, slinivky 
břišní, děložního čípku 
- onemocnění dýchacího ústrojí ( astma, chronická bronchitida) 
- choroby žaludku a dvanáctníku 
- srdeční onemocnění ( infarkty) 
- mozková mrtvice 
-choroby cév 
- psychické obtíže: strach o své zdraví, pocity viny, nesoustředěnost 
komplikace v těhotenství, předčasné porody, větší pravděpodobnost potratu, snížená porodní 
váha novorozeňat 
- děti kuřaček trpí více onemocněním dýchacích cest 
Hlavní rizika: 
- chronická plicní onemocnění 
- onemocnění srdce a cév 
- rakovina 
- snížená imunita a častější výskyt infekčních onemocnění 
- nepříznivé účinky na pleť ( vysoušení a rychlejší stárnutí ) 
Vidíte sami, že je toho mnoho, co způsobuje kouření. Zamyslete se nad tím, 
zda vám stojí za to ty vykouřené cigarety. Co je přednější? Požitek z vykouřené 
cigarety nebo vaše zdraví? Vzpomeňte si na tyto řádky vždy, když vám cigaretu 
někdo nabídne anebo když si budete chtít zapálit vy nebo někdo ve vašem 
okolí!!!!! 
Příště si napíšeme o tom, jak je to s kouřením…  
                                                                                   Protidrogový preventista ALENA NIKLOVÁ 



Pro šikulky 
 
Jako novinku chceme v letošním roce nabídnout nápady pro šikovné děti. Budete zde  
nacházet inspiraci pro krácení dlouhé chvíle. Můžete tyto nápady využít i v hodinách 
pracovních činností. Doufáme, že se vám náš výběr bude líbit. 

Dekorace z proužků papíru 

 
Co budeme potřebovat? 
1) papírové proužky různých barev 
Sice se dají občas někde koupit speciální proužky již nařezané, ale jednak budete mít štěstí, pokud 
na ně někde narazíte a hlavně jsou tak nekřesťansky drahé, že je lepší obětovat trochu času a 
proužky si udělat sami. 
Jde několika způsoby: 

• zajděte do reklamní agentury a požádejte o nařezání (samozřejmě že proužků) = vyplatí se 

ve velkém množství, navíc cena jednotlivých proužků je závislá na celkovém množství a také na reklamní agentuře 
• kupte si řezačku papíru = řezačka sice něco stojí, ale je to jakási kreativní investice  

• nařezat proužky lze i pomocí pravítka a skalpelu, popř. nože na koberce = nejlevnější způsob, 

ale nejvíce pracný; pravítko doporučuji používat kovové  

2) Papír 
V závislosti na tom, co tvoříte, je závislá i tlouštka papíru. Jako nejvhodnější gramáž je mezi 100-
220g/m2  
3) Nástroj na stáčení 
Nejlevnějším nástrojem je špejle, na konci naříznutá.  
4) Lepidlo  
Úplně bohatě postačí lepidlo Herkules 
A tady je pár rad, tipů a triků pro začátek: 

• je zapotřebí nacvičit cit v prstech. Při výrobě dílka, kde je zapotřebí více stejných "surovin", 

je velice nutné proužek papíru utahovat stejnou silou  
• pokud potřebujete více stejných tvarů, je lepší postupovat jako v továrně, tzn. např. 

nejprve všechny proužky stočit do spirály, poté všechny slepit a teprve pak tvarovat 



 
 



 

Policejní komando zneškodňuje granát a při tom do něj klepou kladivem. Přijde jejich velitel 

a říká: "Co blbnete chlapi. Vždyť může bouchnout." 

Jeden člen týmu odpoví: "To nevadí máme ještě jeden." 

•  

Povídají si blondýna a bruneta o nehodě sousedky. "Tak si představ, že jí tu 
nohu museli amputovat." říká bruneta a blondýna na to: "Nekecej, ještě, že jí ji 

nemuseli uříznout." 

•  

Proč leze blondýna v supermarketu po kolenou? Hledá nízké ceny! 

•  

Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích, a 

pak povídá: "Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky." 

•  

Jdou dvě sušenky po silnici. Jede auto a jednu sušenku přejede. Ta druhá se 
otočí a říká: "Prosím tě, pojď a nedrob..." 

    

•     

Já si při práci nikdy nezpívám!" "To jsi takový mrzout?" "Ne, Já si při práci nikdy nezpívám!" "To jsi takový mrzout?" "Ne, Já si při práci nikdy nezpívám!" "To jsi takový mrzout?" "Ne, Já si při práci nikdy nezpívám!" "To jsi takový mrzout?" "Ne, 

potápěč!"potápěč!"potápěč!"potápěč!"    

•     

Moje máma jezdí autem jako blesk, chlubí Honzík kamarádům. "Tak rychle?" "Néé, 

ale každou chvíli praští někde do stromu!" 

 



    
    
Žáci základní školy speciální a PŽáci základní školy speciální a PŽáci základní školy speciální a PŽáci základní školy speciální a PrrrrŠŠŠŠ    
byli v září na výletě na minifarmě.  

 

Hráli jsme si tam s koníkem, krmili jsme kozy, ovce a takové legrační prase, co 

tahalo  břicho po zemi. Mohli jsme 

si také vyzkoušet dojení kozy, což 

nedopadlo nejlépe, protože mléko 

stříkalo všude kolem, jen ne do 

připraveného kbelíku.  

 

V autobuse, cestou domů, jsem se 

zeptala, které zvířátko se dětem nejvíce líbilo. Jednoznačně bodovaly kozy, 

které nám strkaly hlavu do tašek, hned jak jsme vystoupily z autobusu. Nadšeni 

jsme byli i koníkem a psem, který celou hodinu 

nadšeně běhal pro míček, který mu děti házely.  

Mohli jsme si také proběhnout překážkovou dráhu 

i klouzat na velké klouzačce. Nakonec 

nám milé ošetřovatelky zvířat 

rozdělaly oheň a všichni jsme si upekli buřta.  

 Byl to hezký výlet,  nevadil nám ani vítr ani déšť.                               

Lída  

 

 



 
 

 

Změny ve vedení školy - Od září máme novou paní ředitelku Mgr.Hanu Slapničkovou  
a paní zástupkyni Mgr.Lenku Brunnerovou. Bývalá paní ředitelka učí od září německý jazyk. 
 

Vítání prvňáčků – tak jako vloni, i letos naše škola přivítala „prvňáčky“. Cestou prvním 

ročníkem Základní školy praktické povede žáky nejen paní třídní učitelka Mgr.Jana 

Hofferová, ale pomáhat bude i paní asistentka Linda Šlégelová. „Prvňáčky“ Základní školy 

speciální povede paní učitelka Mgr Marie Habrová. I zde bude dětem pomáhat při práci slečna 

asistentka Martina Šufliarská. 

 

„Disko“ 9.tříd -  v červnu si na školní akademii připravili žáci letošních 9.tříd představení 

z muzikálu Kleopatra, které ještě jednou předvedli při loučení s bývalou paní ředitelkou 

Mgr.Fesslovou. Ta byla jejich milým dárkem tak nadšena, že jim jako svůj dík  v září 

uspořádala diskotéku. Pro žáky bylo připraveno i malé pohoštění. Párky voněly po celé škole 

a my ostatní záviděli. Všichni se dobře bavili. 

 

Bacha „polda“! – každý týden přichází za žáky sympatická policistka, která nevyšetřuje 

vaše prohřešky ani nezatýká průšviháře, ale provádí prevenci. Zábavnou formou, hrami, 

besedou nás učí porozumět a pochopit ostatní, jejich potřeby a vzájemný respekt. Povídáme si 

o šikaně, ale i o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu. Pamatujte si: „Jak ty 

se budeš chovat k ostatním, tak se budou chovat oni k tobě.“ 

 

Mám šanci -  Ve Velebudicích na střední integrované škole mají super dílny pro učně a 

naši deváťáci si mají možnost v rámci hodin pracovních činností vyzkoušet práci truhlářů, 

zedníků, kartonářů i specifické činnosti v ostatních učebních oborech. O zkušenostech našich 

budoucích učňů vás budeme brzy informovat. 

 



 
 
 
 
Na ulici byly cihly,  
U těch cihel zedníci.  
Pokládali cihlu k cihle,  
na ně maltu po lžíci. 
 
Postavili z cihel domy 
a v těch domech světnice 
a už je tam místo cihel 
celá nová ulice. 
 
Běží ježek ježatý, 
Běží kolem chalupy. 
Za ním paní ježatá, 
Za ní běží ježčata. 
 
 
 
 Jaká písmenka jsme procvičovali? 
 
 

Šiju, šiju  košilku,   
ušiju ji za chvilku.     
Pak  ušiju kabátek, 
Naší Dáše na svátek. 
  
 Autobus, autobus,  
Přejel ve vsi hejno hus.   
Přejel ve vsi hejno husí, 
teď to někdo platit musí.  
 
Ten náš mlýn na řece, 
co ten se namele. 
Pořád jen klepotá, 
Klepy, klep, vesele. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

Halloween si v našich krajích většinou spojujeme s Amerikou (přesněji s USA). Tento svátek 
je původně starý Keltský zvyk, známý jako "Samhain" a znamená "Konec léta". 

Halloween se slaví poslední noc keltského roku, začínající západem slunce 31. října a trvající 
do východu slunce 1. listopadu. Je to noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím 
neživých je nejmenší. Je to nejmagičtější noc v roce. 

 


