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• Dění na škole 
• pranostiky 
• hádanky 
• ekologická výchova 
• omalovánky 
• zvyky a tradice 
• vánoční pečení 
• významné dny 
• křížovky 
• anketa 
• když je nuda 
• vánoční vtipy 
• protidrogová prevence 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               

 
 
Máme super koloběžky…jezdíme na nich venku i v hale 
školy. Kolem kinosálu máme super dráhu. Jezděte 
opatrně, nevrážejte do sebe, neházejte s nimi. Jsou často 
rozbité a všechno taky spravit nejde. Nové nám už nikdo 
nepořídí a byla by to škoda. Vždyť se na nich dokáží 
vyblbnout i deváťáci. 
Chovejte se k nim proto tak, jako by byly vaše 
vlastní. 
                                                 žáci IV.C ST v hale školy 

 

                                                

Dnes 24.10.2008 jsme šli celá škola uklízet 
zahradu. Vyfasovali jsme gumové rukavice 
a pytle. My z 1.Prš jsme se zhrozili, našli 
jsme tam i dámskou hygienickou potřebu. 
Takový humus jsme ještě neviděli. Válely se 
tam lahve od pití, sprej, voňavka, 
zapalovač, papírky od brambůrek, sklo, 
noviny a časopisy, papírky od oplatek, 
pytlíky. Musíme poděkovat paním  
učitelkám, že vzaly děti a šly s nimi uklízet. 
Dostali jsme jedničku do žákovské knížky a 
byli jsme rádi.  

                                                                                     napsala Nikola Brdová, 1.PrŠ 
 

Drakiáda na naší škole proběhla pod vedením p.uč. Mgr. Kubíkové Dáši  
a p.uč. Šaškové Lenky ve dvou dnech.  
23.10. vystavovali žáci v hale školy své vlastnoručně vyrobené draky pro 
spolužáky, 24.10. proběhla pouze promenáda draků před školou z důvodu 
nepříznivého počasí. Přesto se někteří žáci snažili své draky vznést do 
vzduchu.  
Drakiády se zúčastnilo aktivně 60 žáků. 
Více na www.specmo.cz, záložka projekty 
                                                                     napsala p.uč. Dáša Kubíková 



nakreslili Hanka a Kája z 2.PrŠ 

   
Dne 21. 11. jsme šli se třídou a s II. A i I. A  do útulku pro opuštěná 
zvířata. Toho dne pršelo a sněžilo, tak jsme se museli teple obléknout. 
Pejskům jsme přinesli granule, konzervy a jednu teplou deku. V útulku nás 
přivítali zaměstnanci a kluci z naší třídy jim předali vše, co jsme přinesli. 
Byli tam krásní pejsci, kočičky, papoušci a pejskové v karanténě. Klece měli čisté a měli tam i 
misky s vodou a jídlem. Od zaměstnanců jsme dostali 4 sáčky piškotů. Malé děti měly velkou 
radost, že mohly krmit pejsky. Po cestě zpět jsme měli děti na starosti a tak jsme se s nimi 
zabavili počítáním do deseti a zpěvem. Jinak to bylo moc krásné a myslím si, že nejsem jediná, 
komu se tam líbilo.                                                                           napsala  Monika Jašminská, IX.C 
 
 
 
 
 

 
5.prosince každým rokem přiletí s velkým pytlem dvě 
čertice, které zlobivé děti trestají a hodné odměňují. Zeptali 
jsme se: 
Pokolikáté jste u nás na škole kvůli 
hříšníkům?... popáté 
Kolik h říšníků bylo na listinách napsáno? … 
hříšníků bylo určitě přes 60.  
Odnesly jste některé hříšníky do pekla? … 
všechny listiny byly řádně přečteny a hříšníci podáním ruky 
čertici slíbili, že se polepší, takže jsme odnesly pytel 
prázdný. 
Co dostaly děti v balíčkách?... ty hodné sladkosti a 
hříšníci měli v balíčkách určitě uhlí, cibuli i brambory. 

 
Zúčastnilo se osm tříd ZŠP z 1.-5.ročníků, přišli se podívat i rodiče.  
Třeba příští rok nepřiletí. Všechno záleží jen na tom, jak se budeme chovat. Když budeme všichni dodržovat 
školní řád, naše nová pravidla chování a budeme si plnit školní povinnosti, tak přijde určitě zase Mikuláš. ☺ 

 
 
 
 

Jako každý rok, ani letošní nebyl výjimkou a třídy 
základní školy speciální se vydaly v tento  
předvánoční čas na návštěvu do Centra volného 
času. Tam už pro ně byla připravená diskotéka a 
soutěže, při kterých jsme si pořádně zařádili. Celou 
akci završil příchod čerta, anděla a Mikuláše. 
Přestože jsme měli strach o některé naše zlobivé 
děti, nakonec si čert nikoho v pytli neodnesl. Všichni 
pak spokojeně prohlíželi dobroty v balíčcích, které 
dostali od Mikuláše a nejeden už byl při příchodu do 
školy prázdný. Akce se nám moc líbila. 
 
více na www.specmo.cz, aktuality                                                   napsala Veronika Řáhová 
 



 
 
 
 
 
 
 
„ Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel těží.“ 
 

„ Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.“                          „ Lepší Vánoce třeskuté, než-li   tekuté.“  
 
„ Na Boží narozeniny o bleší převalení.“ 

                                                                                       
       
 „ Když v první  adventní neděli  nastane daleko široko krutá zima,  potrvá čtyři neděle.“                                                                
            
 
„ Když v prosinci mrzne a sněží,                        
               úrodný rok nato běží:“                                                                         
                                                                                 

                                                                     „ Mráz na Boží narození, zima se   
                                                                                     udrží bez proměny“ 
„ Prosinec se sněhem na pěšině,  
   žito je v každé vysočině.“ 
                                                                                               
 
„ Studený prosinec-brzké jaro.“ 
                                                                              „ Je-li v první týden adventní mrazivo,                                                                  
„ Když svatý Štěpán vyfouká bláto,  bude zima osmnáct neděl trvati.“                                                         
  bude pěkné jaro nato.“  

  
 „ Na suchý prosinec následuje suché jaro.“                    

                                                                                  
                                                                                 „ Kate řina na blátě,                 
           „ Jestli na Štěpána větry uhodí,        Vánoce na ledě.“ 
 příští rok se všechno špatně urodí.“ 
                                                                                       

       „ Padne-li první sníh na mokrou zem, 
          bude slabá úroda:“     

 
 
   
   
 
„Mírný prosinec-mírná celá zima.“ 

 

„ Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, 

         znamenají zimu mírnou.“ 
   

                                            „ Jaké zimy v prosinci-taková tepla v červnu.“     

„ Jaký prosinec,takový celý rok.“ 

 



 
 

Prostředni sněhulák má dva kamarády, co jim chybí ? 
 

 
 
        

 
 

 
nakreslil Míra Černý, VIII.C                                                                                                                
 

Stál sněhulák našišato, 
kdo ho stavěl,  
může za to. 
 

tys to byl, 
tys ho špatně 
postavil. 

Bum, sněhulák spad,  
budem počítat. 
Jeden, dva, tři  
 
 



 
V měsíci říjnu a listopadu probíhala na naší škole výtvarná 
soutěž na téma Zvířata z Afriky. Soutěže se zúčastnilo 22 
tříd. Bylo velmi těžké vybrat z pěkných prací vítěze, tak 
jsme ocenili všechny zúčastněné třídy diplomem a malým 

dárkem. zebry nakreslily žáci IX.C. 

 

Čisté město a jeho okolí 
24.10.2008 se uskutečnil na naší škole 
školní projekt Čisté město a jeho okolí. 
Cílem projektu bylo uklidit v okolí školy  
a na zahradě odpadky. 
Projektu se zúčastnilo 16 tříd. Žáci s 
nadšením uklízeli a sebrali velké 
množství odpadků, celkem 32 pytlů 
/papíry, plastové láhve, igelity, koberec, 
boty, nedopalky od cigaret, atd./, které do 
přírody nepatří. Akci podpořil Český 
svaz ochránců přírody, který 
zúčastněným třídám  
v projektu věnoval plakáty s chráněnými 
živočichy a s houbami.  
                  napsala p.uč. Jana Hofferová,    

koordinátor ekologické výchovy 
 

 
 
 
 
 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky roku. Všichni si přejí hlavně 
hodně zdraví a štěstí. V dnešní moderní době si posíláme sms, 
maily, přesto i poštou poslané  krásné pohledy či přáníčka dělají 
všem radost a ujišťují nás, že je tu někdo, kdo nás má rád a 
myslí na nás. Zkus vyrobit do soutěže přání a mysli na někoho, 
koho tím moc potěšíš. Motivů je spousta a věř, že vlastnoručně 
vyrobené přání udělá tu největší radost.  
 
 



 

 

V hale školy proběhla minivýstavka s motivem 
podzimu a přírodnin. Většinu prací plných fantazie a 
netradičních nápadů můžete shlédnout na webových 
stránkách naší školy www.specmo.cz , v záložce 
Ekologická výchova. 

 

 

 

BYLI JSME SKORO NEJLEPŠÍ 
23.10.2008 proběhla na naší škole ekologická soutěž. Soutěže se 
zúčastnily tři čtyřčlenné týmy ze ZŠ praktické v Mostě, ZŠ 
speciální v Litvínově a ZŠ v Janově. V soutěži si žáci 2. stupně 
ověřovali své znalosti z oblasti ekologie, přírodopisu a ochrany 
přírody. Nejlépe si vedla ZŠ speciální, která v soutěži zvítězila. 
Žáci z naší školy Andrea Heráková VII.C, Lucka Remutová 
VIII.C, Patrik Póla IX.B  
a Monika Jašminská IX.C obsadili pěkné druhé místo.  
                                                 napsala p.uč. Jana Hofferová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akce pro pejsky a kočičky 
v útulku v Rudolicích na naší škole 
byla úspěšná. Donesli jste 15 kg 
suchých granulí a masíčko 
v konzervách a deku. 

 
Děkujeme žákům i učitelům, kteří donesli 
krmivo.  
Více na našich webových stránkách 
www.specmo.cz 
 

 
Ve škole máme instalovaný zelený box na 
zpětný odběr vybitých baterií a červený 
box na zpětný odběr elektrozařízení – staré 
mp3, rádia, mobily, fény, fotoaparáty, atd. 
Sbírejte staré baterie a elektrozařízení a 
noste je do školy, protože všechny tyto 
předměty se odevzdají a firmy je 
zrecyklují. Boxy jsou umístěné na chodbě k 
bazénu. Pokud si nebudete vědět rady, 
přijďte se zeptat k p. uč. Hofferové. 
 
Získáme body a z katalogu 
odměny pro školu.  



 
 
 

 
 



 
                                                                              
 koledy navazují na zvyky 
běžně před vznikem 
křesťanství. Zpěv koled měl 

nahradit rituální zpěv na počest boha Saturna- tak zvané 
saturnálie.v českých zemích se koledovalo už v době 
husitské.Dobou koledování bylo období mezi Štědrým dnem a 
svátek Tří králů, nejčastěji se ovšem koledovalo na Štěpána 
(Koleda, koleda Štěpáne) a na Nový rok. Koledníci šli po vsi a 
dům od domů přáli zdraví, úspěch v hospodářství i osobní 
životě, k tomu zpívali písně. Za to dostávali od hospodářů 
drobné dárky nebo pozvání posedět v chalupě. Církev ovšem 
koledníkům zazlívala přílišnou nevázanost a také byla proti 
jejich přestrojování za zvířata. Od 15. století jsou proto lidové 
koledy nahrazovány církevními vánočními písněmi o narození 
Ježíše Krista (např. Narodil se Kristus Pán). 
 

 

Zlaté prasátko se 
podle tradic zjevuje za odměnu o štědrém večeru těm, kdo se 
po celý den až do východu první večerní hvězdy postí.Tento 
zvyk patří k těm nejtajemnějším a dodnes není tato tradice 
zcela objasněná. Prase však bylo v předkřesťanských dobách 
symbolem slunce a o zimním slunovratu, na který připadají 
křesťanské Vánoce, se slunce ujímá vlády a noci se pomalu 
zkracují. Protože půst o Štědrém dni se dříve nebral na lehkou 
váhu, pomáhaly prasátku hlídat děti i méně laskavé vánoční 
bytosti. Dohlížel na ně svatý šprech ,který by prý  nezaváhal 
nezbedovi provrtat bříško, aby se přesvědčil na vlastní oči, že 
je skutečně prázdné.  
 
 

Kapr se vánoční stůl postupně propracoval na přelomu 
19.a 20.století, do té doby vypadalo vánoční menu úplně jinak. Kapr se však 
nepřipravoval  obalovaný jako řízek, ale spíš na modro (se švestkami) nebo 
na černo. Smažený a v kombinaci s bramborový salátem se stal masovou 
záležitostí teprve v padesátých letech dvacátého století, pravděpodobně 
v důsledku zjednodušování všeho. Mnozí cizinci považují našeho kapra za 
podřadnou rybu a diví se, proč ji jíme v tak výjimečný den. 
 
                                                                                           Honza Bugoš, IX.A 
 
 



 

 
 
Pečení cukroví, vůně vanilky a skořice patří mezi tradice Vánoc. Do tohoto 
projektu školy se zapojili žáci v hodinách pracovních činností a studenti 
praktické školy v hodinách přípravy pokrmů. Nakoukli jsme do kuchyňky, 
protože vůně rohlíčků, ořechů a kokosu se linula celou školou. 
 

1.ročník PrŠ právě peče. Slepované ořechy 
jsou chloubou p.uč.Fesslové, takže tady máte 
 i recept. 
Ingredience:  
35 dkg hladké mouky 
28 dkg másla 
12 dkg cukru 
18 dkg mletých ořechů 
1 lžička kakaa 
Zpracované těsto plníme do formiček ořechů  
a upečeme. 
Krém na spojení: 
1 balíček rozemletých piškotů 
13 dkg másla 
13 dkg moučkového cukru 
mléko, rum – dle chuti 
Kluci právě slepují upečené ořechy krémem. 
 
 

                                KOULE, KULIKOULE, KULIKOULE, KULIKOULE, KULIččččKYKYKYKY    
Chlapci z IX.C jsou v utajení. Nic nevoní a přece 
 tvoří spolu s p.uč. Šaškovou oblíbený druh 
 vánočního cukroví. Jsou to nepečené kuličky. 
 

Ingredience:  
250g piškotů 
250g másla 
250g moučkového cukru 
 
Piškoty válečkem rozmačkáme, spojíme s cukrem  
a máslem. Přidáme trochu rumu a ze vzniklé hmoty 
tvoříme kuličky a obalujeme v kokosu. 

 
  
Ořechové kuličky v kokosu 
Ingredience:  
100 g lískových ořechů, 100 g mandlí, 100 g rozinek, 1 lžíce rybízové 
marmelády, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce rumové tresti, 200 g kokosu  

Mandle a oříšky pomeleme, přidáme rozinky, rumovou tresť, marmeládu a 
kakao. Vše promícháme a přidáme polovinu kokosu. Z hmoty 
vytvarujeme kuličky, které obalíme ve zbylém kokosu.  

Banánové jednohubkyBanánové jednohubkyBanánové jednohubkyBanánové jednohubky    

Chcete potěšit maminku? „Upečte“sami tyto 
jednohubky. Zvládnete to snadno a tatínek vám 
jistě rád pomůže. 

Ingredience:  
banán 
piškoty 
párátka 
čokoláda na vaření  
 
Mezi 2 piškoty vložíme kolečko banánu,  
propíchneme párátkem a namáčíme 
v rozehřáté čokoládě. 
Necháme na alobalu zaschnout.  



Dívky z V.A,B pekly s p.uč. Hurtovou šlehačkové suchárky. Těsto 
se prý výborně vyválí a vůbec nelepí. Vykrajují se z něj drobné tvary, které 
se po upečení obalují ještě horké v moučkovém cukru.                 
Ingredience: 
70dkg hladké mouky 
40 dkg Hery 
1 šlehačka 
Moučkový a vanilkový cukr na obalení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.uč. Vondráčková vyrábí touto technikou každý rok se šikovnými děvčaty krásné ozdoby.  Náklady jsou 
minimální, zkuste si letos ozdobit stromeček vlastními ozdobami.     
 
Pomůcky:    hladká mouka, sůl, voda, koření - celý 
pepř, nové koření, hřebíček, štětec, nůž, nůžky, váleček,                     
podložka, brčko  na vytvoření dírek pro 
pověšení,formičky ,špejle 
Těsto: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli,  ¾ hrnku 
vody  
 Zpracovat v míse na hladké těsto, které uložíme do 
mikrotenového sáčku, aby neosychalo. 
Výroba: Z těsta vyválíme placku,ozdoby vykrajujeme 
pomocí formiček  a nebo tvarujeme rukama.  Zdobíme  

 
kořením, lístečky, kuličkami, kytičkami z těsta nebo 
nastříháním okrajů těsta nůžkami . Slepujeme vodou. 
Hotové ozdoby asi týden sušíme na topení a pak 
sušíme v troubě při teplotě 100° C , před dopečením 
potřeme slanou vodou, zvýšíme teplotu na 200° C a 
dopečeme, aby ozdoby získaly nahnědlou barvu.  
Pro lepší vzhled a trvanlivost můžeme nalakovat 
bezbarvým lakem. Těsto lze i přibarvovat 
potravinářskými barvami a nebo upečené barvit 
temperovými barvami a pak nalakovat. 
                                          napsala p.uč. Vondráčková 
 

 
Děkujeme všem p.učitelkám, které nám dodaly i recept. Třeba některý inspiruje práv ě 

vás. Dobrou chuť. 

Skořicové rohlíčky provoněly celou školu. 
To peče p.uč. Nekolová se svými čtvrťáčky. 
Ingredience: 
250g hladké mouky 
50g mletých mandlí 
½ lžičky skořice                    
200g másla 
10g cukru 
1 vanilkový cukr 
Máslo utřeme s cukrem, přidáme ostatní přísady a 
utvoříme těsto. Tvoříme rohlíčky, upečeme a horké 
obalujeme v moučkovém cukru se skořicí. 

Ořechové trojhránky vypadají svým tvarem 
zajímavě. P.uč. Niklová je naučila děvčata z VIII.C. 
Ingredience: 
150g másla 
3 žloutky 
125g cukru 
kůra z ½ citrónu 
275g hladké mouky 
Máslo utřeme se žloutky, cukrem a citr.kůrou, přidáme 
mouku a těsto necháme hodinu odpočinout.Vyválíme, 
vykrájíme kolečka, naplníme nádivkou a ze tří stran 
uzavřeme. Potřeme bílkem a posypeme sekanými 
mandlemi.  

Nádivka: 
1 bílek 
50g cukru 
100g mletých ořechů 
Mletá skořice a hřebíček 



 

 

1. 12. - Světový den boje proti AIDS   
- vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací z podnětu mezinárodní konference  

o AIDS, která se konala v lednu 1988 v Londýně. Slaví se od roku 1988. Od roku  

1991 nosí lidé na hrudi připevněnou stužku rudé barvy jako výraz solidarity s lidmi  

nemocnými AIDS. Člověk nemocný AIDS ztrácí obranu proti nemocem a ve většině  

případech umírá na některou z nich nebo na celkové vysílení organizmu. 
 

 

2. 12.- Světový den boje proti otroctví  
 - slaví se od roku 1984 z iniciativy OSN. V otroctví je člověk (často také  

děti), který se stane po právní i faktické stránce obchodovatelným  

majetkem zbaveným osobní svobody. Je to také osoba na druhé natolik  

závislá, že je nucena pro ni proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní  

svobody. 

 
 

3. 12. - Mezinárodní den zdravotn ě postižených  
- vyhlásilo VS OSN, slaví se od roku 1993  

Cílem tohoto dne je zvýšení povědomí o otázkách zdravotního postižení 

a mobilizace podpory směřující k zajištění důstojnosti, práv a kvalitního  

života osob s postižením a jejich integraci do společnosti. 
 
 

5. 12. - Mezinárodní den dobrovolník ů pro hospodá řský a sociální rozvoj  
- slaví se od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN 

v roce 1985 na počest těch, kteří dobrovolně pomáhají lidem, kteří  

potřebují pomoc. 
 
 

7. 12. - Mezinárodní den civilního letectví  
- slaví se o roku 1994 při příležitosti 50. výročí  

založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)  
 

 

10. 12. - Den lidských práv  
 - slaví se ve výroční den přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 

 Valným shromážděním OSN v roce 1948, 

 poprvé byl slaven v roce 1950 

- symbolizuje varování těm, kteří by chtěli potlačovat práva druhých  



 

11. 12. - Světový den d ětství  
- výročí založení UNICEF v roce 1946 UNICEF (mezinárodní dětský  

fond neodkladné pomoci) se zabývá ochranou a zlepšováním  

životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. 
 

 

 

11. 12. - Mezinárodní den hor  
- slaví se z rozhodnutí VS OSN z roku 2003 

cílem je snaha upozorňovat na přírodní bohatství 

 a ekosystémy hor a jejich důležitost pro člověka  
 

 

 
 

11. 12. - Mezinárodní den solidarity s ženami a d ětmi Afriky  
- připomíná se z rozhodnutí rady Celoafrické organizace žen  

v roce 1984  

- cílem této organizace je dosažení rovnoprávného postavení  

afrických žen ve společnosti s muži, stejného přístupu ke  

vzdělávání dívek i chlapců, odstranění zneužívání dětí k práci 

  
 

 

 

10. 12. - Slavnostní p ředání Nobelových cen  
- výroční den úmrtí zakladatele ceny Alfreda Nobela 

 (21. 10. 1833 - 10. 12. 1896)  

A.Nobel vynalezl dynamit. Když viděl jeho ničivé účinky rozhodl se  

peníze, které za vynález dynamitu dostával, každý rok věnovat  

někomu, kdo se významně zasloužil o mírový rozvoj světové  

populace. 

 
 

 

 18. 12. - Mezinárodní den migrant ů, vyhlášen OSN  
Migrant – člověk, který opustí svůj domovský stát a odejde žít 

do státu jiného. Důvodem může být snaha najít lepší podmínky pro  

život, práci, vzdělání. Někdy může být důvodem také válka,  

před kterou člověk utíká, nebo ponižování,  

kterému člověk ve své zemi musí čelit. 

 
 
 



 
 
 
 

Vloni jsme se Vás ptali, co byste si přáli za dárky, co byste chtěli najít pod stromečkem. Letos jsme Vám 
položili  tyto otázky. 

  1. Které tradice dodržujete o Štědrý den 24.12 .? 
2.Vaše štědrovečerní  menu, co večeříte 24.12.? 

 
Tradice, zvyky a pokrmy. Odpověděli nám žáci z 20 tříd. Z vašich anketních lístků jsme vyčetli, že jsou úplně 
smazány rozdíly mezi českými a romskými zvyky o Vánocích. Očekávali jsme, že se budou lišit jak ve zvycích, 
tak v tradičních pokrmech.  Většina z vás nedělá nic výjimečného, jen koukáte na televizi. Ale přesto jsou 
rodiny, kde se o Štědrém dnu lije olovo, krájejí jablíčka, pouštějí lodičky se svíčkami, zdobí vánoční stromeček, 
balí dárky, chodí na procházky, zpívají koledy, dodržuje půst, aby viděli večer zlaté prasátko ( tento zvyk je 
v časopisu blíže vysvětlen), dává se peníz nebo rybí šupinu pod talíř a nevstává se od večeře, dokud se nedojí. 
Peníze pod talíř proto, aby se nás držely po celý další rok. Kdo vstane od stolu během večeře, ten prý s námi za 
rok nebude. 

A štědrovečerní menu? Večeříte polévku, bramborový salát a řízky, klobásy a rybu. Nikdo nejí rybí 
polévku, kubu ani kapra načerno či namodro, tradiční staročeské pokrmy. 
 
Z vašich odpovědí:  Jsme na sebe všichni hodní.                           Večeříme společně celá rodina. 
 Nesmíme ven, tak sedím u počítače a ujídám cukroví.              Pomáhám rodičům. 
 

Žáci ze VII.A odevzdali nejhezčí odpovědi. Dali si záležet nejen s písmem, ale doplnili své odpovědi i hezkými 
obrázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme všem hodně zdraví, lásky a jedniček v novém roce. Vaše redakce 
 



 
 
 
 
                       

Poznáš podle nápovědy zvířátka?  
Seřaď správně písmenka a názvy zvířat napiš do tabulky. 
 
 
 

     COURKO 
 
     KAMYŠ 
 
     HOUTKO 
 
     ZELKO 
 
     RAFAŽI 

 
 
 
 
Složte a napište jména dětí, kterým patří dárky. Ve stromečku vyškrtejte 
všechna písmenka „m“ a ze zbylých písmen složte čí jsou zbývající 

dárky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

      

      

      

      

se podobá kočce 
 
má ráda sýr 
 
ráno kokrhá 
 
má rohy jako čert 
 
má dlouhý krk 

mmm 
mmmm 

 
Jmmmmam 

mmmnm 
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mmVmmé 

mnmmmmamm 
mAmlmemnmmmkmma 
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Vánoční prázdniny jsou letos dlouhé, takže si 
můžete užít spoustu zábavy. Kdybyste se přece 
jen nudili, máme pro vás pár typů na zkrácení 
dlouhé chvíle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A co bruslení? 

Zimní stadion v Mostě je v provozu září až březen. 

Veřejné bruslení 

• Pondělí od 16:30 - 18:00 hod.  
• Čtvrtek od 16:15 - 17:45 hod.  
• Sobota a neděle - dle rozpisu obsazení zimního stadiónu  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přejeme  všem hezké Vánoce a hodně zdraví do nového roku.vaše redakce 

 

Chceš lyžovat? 
Sport areál Klíny naleznete v mostecké části Krušných hor v nadmořské výšce 
750 m n. m., cca 6 km od Litvínova. 
Všechny vleky jsou v provozu o víkendech, svátcích a školních prázdninách  
od 9.00 do 16.00 hod.  
Ve všední dny je v provozu minimálně jeden vlek od 9.00 do 16.00 hod. Jsou 
zde čtyři vleky s celkovou přepravní kapacitou 2600 osob za hodinu, odbavovací 
systém lyžařů pomocí bezdotykových čipových karet, rychlé občerstvení, dvě 
parkoviště pro 200 + 200 osobních automobilů. V těsné blízkosti areálu, na 
Mračném vrchu (850 m n. m.), jsou udržované okruhy pro běžecké lyžování s 
návazností na Krušnohorskou bílou stopu (250 km lyžařských tratí ve východní 
části Krušných hor).  
Pravidelně každý den od úterý do soboty probíhá ve Sport areálu večerní 
lyžování od 17.00 do 20.00 hod. na sjezdovce K4  "Poma". 
 

 

Vánoce se zvířátky     

přijďte za zví řátky:  
21.12. - 26.12.2008 vždy od 13 do 17 hodin.  

a 27.12. – 30.12.2008 vždy od 9 – 17.00 hodin. 

Zpříjemněte si váno ční svátky procházkou k nám 
do Domu d ětí a mládeže a p řijďte se podívat na 

naši malou ZOO!  
Vstupné dobrovolné, uvítáme suché pečivo, zeleninu 

jablíčka nebo ovesné vločky pro zvířátka. 
 

VÁNOCE S VLÁVÁNOCE S VLÁVÁNOCE S VLÁVÁNOCE S VLÁČKYKYKYKY 

Kdy:  27. - 30. 12. 2008  

V období mezi svátky náš klub železničních modelářů pořádá 
již tradiční výstavu železničních modelů a kolejiště. Kolejiště 

bude po celou dobu výstavy samozřejmě v provozu.Vy si 
můžete přinést svůj model vlaku (velikost H0 - 1:87) a nechat 

si jej projet na velkém modulovém kolejišti. 

DDM bude přístupno od 9 do 17 hodin. Všichni jsou vítáni. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal vánoční    
stromeček." 
Za chvíli přijde Pepíček a říká: "a svíčky taky?" 
 
 "Pane šéf, můžete mi dát zítra volno? Manželka chce, abych jí        
  pomohl s vánočním úklidem." 
 "Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno." 
 "Děkuji, věděl jsem, že je na vás spolehnutí." 

 
Chytí rybář zlatou rybku a ta mu říká "Když mne pustíš, 
splním ti tři přání ..." 
A rybář na to: " tak se klepni, obal a usmaž ....“ 
 
  

Mami stromeček hoří! Neříká se že hoří , ale že svítí. 

Mami, záclony už taky svítí. 
 
 

Pepík:určitě mi tohle všechno přinesl Ježíšek? 

Maminka na to říká: ano a kdo jiný?                              

Pepík:a co jste mi teda přinesli vy?  
 

 

Dvě blondýnky jdou do lesa pro váno ční strome ček.  
Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé:   
"Tak co?"   
"Ále, nikde nic."   
"Víš co? Tak vezmeme n ějaký bez ozdob.  

 

           „Tak jsem slyšel, že ti tchyně poslala na Vánoce kapra?” 
           „Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní oženil!” 

  

O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele, nemáš dneska na 
půl dne čas?" Kamarád se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?" "No já jen, že 
mám doma postavený Betlém a chybí mi tam osel....." 

 

„Můj táta je kutil,” chlubí se kamarádům Jenda. „Když nám o 
Vánocích nesvítily svíčky na stromečku, začal je opravovat. A 
nakonec to dopadlo tak, že když je zapojil do zásuvky, svíčky 
nic a začal nám svítit taťka!” 

                                                                                                                                            Káťa Lauová, 2.PrŠ 



     

 
 

           Tělo tlusté, kožich bílý,                 Drží koště, nezametá, 
           nosí klobouk plechový.                  oči černé, rudý nos. 
           Na jaře je po něm veta,                  V teple hubne, v mrazu sílí, 
           svoje jméno nepoví.                       nemá boty, není bos. 
 

Poznali jste o kom je básnička? V tajence najdete odpověď. 
 
 
 

         1.je studený   

         2.je den a …   

         3.Lucie Bílá je   

         4.vysílají je o Vánocích  

         5.když zlobíš, co dostaneš od čerta? 
         6.zpívají se o Vánocích  

         7.nejkrásnější svátky roku  

         8.nosíš v ní učení 

          Fanda Juščák, VIII.A  
 

            

1            
2            
3            
4             
5            
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7            
8            
            
            



Protidrogová prevence 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Každý den:Každý den:Každý den:Každý den:         ovoce, pamlsky, bižuterie, propisky, pastelky, sešity 
50,KČ50,KČ50,KČ50,KČ 

 

Každý týden:Každý týden:Každý týden:Každý týden:     desky, CD, knihy, bižuterie, drobné šperky ze stříbra 
200 200 200 200 –––– 400KČ 400KČ 400KČ 400KČ 

 

Každý měsíc:Každý měsíc:Každý měsíc:Každý měsíc:     sportovní pomůcky a oděvy, CD přehrávače, obuv, pernamentka 
800 800 800 800 –––– 1600KČ 1600KČ 1600KČ 1600KČ   do fines centra 

 
Za jeden rok:     Za jeden rok:     Za jeden rok:     Za jeden rok:     dovolená u moře, starší automobil, počítač, Hi-fi věž, televizor, 

10600 10600 10600 10600 –––– 21200 21200 21200 21200   nábytek do bytu 
 

Za 10 let:Za 10 let:Za 10 let:Za 10 let:          dovolená u moře pro celou rodinu, nový automobil, vlastní byt 
106106106106    000 000 000 000 –––– 210 210 210 210    000000000000 

 

 
                          
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
vybarvi si dárečky a věř, že v nich budeš mít pod stromečkem právě to , co si nejvíc přeješ. 

 
 


