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říjen  2008 

• Dění na škole 
• Redaktoři svýma očima 
• Anketa  
• Školní projekt třídění odpadů 
• Soutěž 
• Omalovánky 
• Říkanky 
• Povídka 
• Doplňovačky 
• Recepty 
• Ekohlídka 
• Drogy 
• Prvňáci a prváci 
• Výlet na hipodrom 



 
 

 

 

Vítání „prvňáčků“  – tak jako vloni, i letos přivítala „prvňáčky“ paní 
ředitelka Slapničková. Cestou prvním ročníkem Základní školy praktické 
povede žáky paní učitelka Mgr.Jitka Doušová. „Prvňáčky“ Základní školy 
speciální učí paní učitelka Mgr Marie Chabrová.  
Děti dostaly drobné dárky a sladkosti. 

 
„Prváci“ - na naší škole jsou tři typy škol a jedním z nich je Praktická škola.  
Letos nastoupilo do 1.ročníku 11 nových „prváků“. Dvouletou cestou 
 k závěrečným zkouškám jim bude pomáhat paní učitelka Mgr.Jana Nastoupilová. 
 Cílem studia je naučit se všemu potřebnému k tomu, aby byli studenti dobrými 
matkami, otci, manželkami a manželi a uměli si poradit v praktickém životě. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celý loňský školní rok proběhl sběr víček 
 od „petlahví“.  
Zeptali jsme se paní učitelky Chabrové: 
Kolik víček se celkem nasbíralo? 

326 201 víček 
Která třída nasbírala nejvíc? 

IX.A  
Kam se víčka ze školy odvážejí? 
Do KAMAPLASTU v Bra ňanech 
Co se s nimi dál dělá? 
Recyklují se a znovu jsou do výroby. 
Kolik stojí kilogram víček? 
3Kč pouze pro školy na pomůcky 
Na pomůcky se každá koruna hodí, takže  
nevyhazuj víčka. 
Dej si je do kapsy a přines do školy.  
Protože 1+1=2, 2+1=3 a tak to bude  
pomalu víc a víc.  
Třídíš odpad a šetříš rodičům korunky. 
 

Od září už jezdí do všech pater školy 
výtah. Naše škola je teď bezbariérová. To 
znamená, že už se žáci, kteří jezdí na 
vozíku, mohou dostat pohodlně nejen do 
své třídy, ale i do všech odborných 
učeben. 

 
1.Co se pro žáky naší školy změnilo? 
Platí nová pravidla chování, která budou 
důsledně dodržována a sledována. 
2.Kolik žáků celkem má naše škola? 
291 žáků 
3.Je to více či méně než vloni? 
Je to o 15 žáků méně. 
4.Koho je více? Holek nebo kluků? 
Na školu chodí o 51 více kluků. 
5.Kolik dětí přišlo do 1.třídy? 
Nastoupilo 22 žáčků. 
6.Máme nové učitele? 
Po mateřské dovolené přišla p.uč.Doušová 
7.Ve kterém ročníku je nejvíc žáků? 
Nejvíc je čtvrťáků a sedmáků. 
8.Ve které třídě je nejvíc žáků? 
13 žáků má IX.C, VI.A a VI.B 
9.Máme jen holčičí nebo klučičí třídy? 
Ano, ve IV.CST jsou jen kluci. 
Děkujeme p.zástupkyni Brunnerové ☺ 
Více na webových stránkách naší 
školy www.specmo.cz 



 
 
 
 

 
Ve středu 15.října se vydali žáci základní školy 
speciální na výlet na Hipodrom. S sebou si vzali 
školní koloběžky, vlastní kola nebo in-line brusle, 
aby si po prohlídce koní mohli vyzkoušet in-line 
dráhu, která je tam nově postavena. 
Část dětí si zkoušela své jízdní schopnosti na 
kratších úsecích a ti zdatnější zvládli společně 
s učitelkami objet i celý, 3 km dlouhý okruh. 
Příjemně vysílení se pak všichni společně vydali 
k výběhu, kde si mohli pohladit i překrásné 
koníky. 
Výlet se všem moc líbil. Na jaře určitě pojedeme 
zase. 
 
Více na webových stránkách naší školy 
www.specmo.cz 
 
 
 
                                                                                                               Napsala: Veronika Řáhová 
 

NAŠE PRAVIDLA:  
 
Platí pro všechny žáky a všichni pedagogičtí pracovníci je budou 
důsledně vyžadovat u všech žáků. 
 

1. Žáci se postaví na začátku každé vyučovací hodiny. Během 
vyučovací hodiny zůstávají žáci sedět, i když vstoupí do třídy 
někdo z pedagogů. 

2. Nepouštíme v žádném případě žáky samotné při přechodech 
ze tříd do pracoven – z Tv, z PC, z Pč apod. Žáci přechází 
tam i zpět vždy s učitelem. 

3. Žáci nenosí v budově školy čepice a kapuce na hlavě. 
4. Žáci si nosí domů přezůvky – šatny zůstávají prázdné. 
5. Do školní jídelny si žáci nenosí boty, oblečení ani aktovku. 
6. Žáci si nenosí bundy ani obuv do třídy, vše nechávají v šatně. 
7. Při výuce v odborných učebnách (PC, dílny, kuchyňka apod.) 

pouštíme žáky na WC zásadně po jednom.  
8. Žáci mají striktní zákaz vstupu do jídelny během dopoledne. 

 



 
 

V červnu proběhla soutěž z ekologie. 
Asi to bylo moc těžké, protože správné 
odpovědi odevzdaly pouze dvě dívky 
z 1.PrŠ. Kateřina Lauová a Martina 
Vrabcová byly za svou snahu odměněny 
hezkými cenami, které jim předala paní 
učitelka Hofferová. 
  
 
 
Připomeňme si otázky a správné odpovědi.   
 
Víte, za jak dlouho se rozloží tyto odpadky ?  
 
  1. kus polystyrénu  
  2. sklo  
  3. igelitová taška   
  4. vlněná ponožka   
  5. ohryzek od jablka 
  6. plechovka 
  7. nedopalek od cigarety s filtrem  
  8. list papíru 
  9. krabice od mléka 
10. pomerančová kůra  
11. plastový kelímek  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správné odpovědi jsou: 
 
  1.  nikdy  
  2.  nikdy – odhad  asi 3000 let 
  3.  20-30let 
  4. 1-2 roky 
  5.  týden až 20 dní 
  6. 5-15 let 
  7. 10-20 let 
  8. 2-5 měsíců  
  9. 80-100 let 
10. 6 měsíců až 1,5 roku  
11. 50-80 let 



Proč má žížala ráda louže? 
Doplň místo čísel písmenka z tabulky 

a hned to zjistíš! 

                         
 

                                                                                                                         
                                                                                                                                        Míra Černý, IIIV.C 
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Michal     NovotnýMichal     NovotnýMichal     NovotnýMichal     Novotný 

Chodím do 9. třídy, jsem  tu druhým  rokem. Baví mě to tu, ale 
jsem tu naposled, protože budu vycházet a půjdu do učení. Je 
tady sranda a všichni se 
zároveň naučíme spoustu 
nových věcí, protože když 
připravujeme nové číslo, 
musíme si často materiály 
vyhledat  a tak si 
dovídáme i další nové 
informace, které jsme 
doposud nevěděli. Já jsem 
například dlouho nevěděl, 
že žirafa může spát jen 
vestoje. :-) 
 

Michal Novotný očima Honzy Bugoše 

    
Jan BugošJan BugošJan BugošJan Bugoš    
Chodím do 9. třídy. Letos jsem se přihlásil poprvé. Baví mě 
práce na počítači, proto očekávám,  že se prací v redakci 
naučím ještě více věcí, než umím doposud. Nejvíce se těším 
na zpracovávání anket a soutěží, odpovědi dětí mě zajímají, 
protože jsem se při jejich čtení často smál. 

    
Patrik  OláhPatrik  OláhPatrik  OláhPatrik  Oláh 
Chodím do 8. třídy. Letos jsem v redakci poprvé. Baví mně  
práce na počítači, nejvíce hry. Očekávám,  že se  na  počítači  
něco naučím, abych 
mohl dělat složitější 
práci,  proto  sem  
chodím. Taky se mi tu 
docela líbí, ostatní 
kluci jsou fajn. 

    
    

Miroslav Černý Miroslav Černý Miroslav Černý Miroslav Černý     
Chodím do VIII.C, jsem tu druhý rok. Líbí se mi tady, 
protože to je na počítači. 
 



    

Rozhýbejte si jazýček  
 

 Pod stříškou vikýře se ozývalo  ptačí  švitoření. Kocourek  si 

chtěl  ptáčky      prohlédnout. Přiblížil se k vikýři. Z hnízda 

vyletěly ji řičky, které už nešvitořily, ale  křičely. Bály se o své 

malé. Kocourkovi se křik ji řiček nelíbil a utekl. A tak neví, jak 

ji řičky vypadají.   

 

 

 

 

 

 

 

Víte, které písmeno jste si procvičovali?  

 (ř) 

Vyhledejte a podtrhněte všechna  ř v textu. 

Procvičte si i další slova, ve kterých se naučíte ř správně vyslovit 

Třešně,  dřina , dříme,  dřevo,  dřevák,  tři, třída, tříska, třepe, břicho, bříza, břehy, březen, přítel, přijel, přede, 
přeje, přání. 
 
                                                                                                                     
ŠKOLA 
                                                                                                                  
Pár prvních kroků, 
od šesti roků, 
chlapec či holka,  
skončila školka 
 
Aktovka,papučky, 
květinu do ručky, 
od  šesti roků, 
jenom pár kroků. 
   
 
 
 
 
 
 

MYŠKA 
 
Ve zdi díra, 
mlsám sýra, 
to jsem celá já. 
 
Mám dvě očka, 
pozor kočka, 
ouška šedivá. 
 
Zpracoval Josef  Janků,VII.D   
 



 

 
 
O letních prázdninách jsem byla na táboře v Březejci, kde se z nás stali 
na tři týdny mravenci. Plnili jsme úkoly, za které jsme byli povyšování. 
Hráli jsme fotbal, volejbal, vybíjenou a další legrační hry, za které jsme 
dostávali sladké odměny.  
 
Každý den jsme 
hledali zprávu, 
abychom věděli, 
co máme dělat. 
Každý oddíl si 
vyrobil svojí 
vlajku, vymyslel 
pokřik a název 
kolonie. My jsme 
byli červeňáčci. 
Jeli jsme také na 
výlet, na zámku 
v Lednici se mi 

moc líbilo. Dostali jsme 4 odznaky ze zdravovědy, 
řidičák, za stezku  odvahy a za malování. Za plnění úkolů 
jsme byli povyšováni. Nejdříve jsem byla dělník , potom voják, ochránce, stopař a největší hodnost  byla  
myslitel za odvahu při plnění úkolů a pomoc ostatním mravencům. Nosili jsme čepičky s tykadly, na které nám 
vedoucí lepili dosažené hodnosti . Přijel nám zazpívat Petr Bende a  všem se nám na čepičku podepsal. Tři 
týdny utekly jako voda. Moc se mi tam líbilo a už se těším na příští prázdniny a na nové kamarády. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                         Káťa Lauová, 2.PrŠ 



 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Pod vedením paní učitelky Hofferové probíhá na naší škole celoročně spousta akcí 
spojených s tříděním odpadu a významnými světovými dny. Zapojují se většinou všechny 
třídy a nenásilnou a hravou formou se učí chránit naši planetu a užitečné věci pro život. 
Více na webových stránkách naší školy www.specmo.cz 

 
Ke světovému dni zvířat vymyslela paní učitelka ekologicko-výtvarnou soutěž. Téma 
zvířata z Afriky je velice široké a nekladou se meze fantazii. Kolektivní práce žáků na arch 
velkých rozměrů musíme odevzdat do 24.10.do II.A . Výstavka prací bude instalovaní na 
chodbě u ředitelny. 

 
 
 

 
Je to ekologická soutěž pro žáky 6., 7., 8., 9. tříd  
ZŠ praktických z Janova,Litvínova ,Chánova   
a naší.  
Soutěží se  v družstvech po čtyřech žácích. 
Kdy?  23.10.2008 
Kde? v multimediální učebně naší školy  
Našim budeme všichni držet palce. ☺ 
 

 
 
 
 

V měsíci září proběhl na naší škole projekt Třídění odpadů. Cílem projektu bylo zjistit, zda 
občané třídí odpad. Žáci s pomocí učitelů vymysleli dotazníky nebo otázky do ankety pro 
občany našeho města. Do projektu se zapojily tyto třídy:  
V.A, VI.A, VI.B, VII.A, VII.C, IX.B a IX.C. 
Na otázky odpovědělo 148 občanů. Odpad třídí 96 občanů tj. 65%, někdy třídí 13 občanů tj. 9% 
a odpad netřídí 39 občanů tj. 26%.                                                             Napsala p.uč.Hofferová 

 

Máme ekohlídku. Je to určitě zajímavý nápad zapojit žáky a 
dát jim tak zodpovědný úkol. Ekohlídky kontrolují správné 
třídění odpadu, informují žáky a učitele o ekologických 
akcích. Pomáhají s výzdobou školy . 
členové:Martin Hraběta  IX.B 
             Patrik  Póla IX.B 
             Danuše  Prokopová  IX.A 
             Romana Tomková IX.A 
             Radek Vácha  IX.C 
             Tomáš  Hauf  IX.C 
Průběžně vás budeme informovat, jestli se porušují již 
zavedená pravidla třídění…budeme žalovat i jmenovitě ☺ 
 
 



 

 
Máme nový kontejner. Je to zelená nádoba u ředitelny. Funguje od 1.října.Sbírejte a noste vybité baterie, 
protože do běžného kontejneru na směsný odpad nepatří. 
 
 
 
  
 
Pomoz odloženým a smutným pejskům.  
Město uvolňuje peníze na nákup jen toho 
nejnutnějšího, co potřebují. Určitě vám rodiče rádi pomohou s nákupem 
nějaké mlsky. Stačí taky usušený chleba nebo rohlíky, protože ani těmi 
hladový mazlíček nepohrdne. 
Dobroty noste do 24.10.do II.A, potom je žáci odnesou do útulku 
v Rudolicích. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Listopad                 
Téma: Podzim ve škole  
Podzim výstavka ve vestibulu školy – výrobky z přírodnin  
Pojmenujete stromy na školní zahradě  
Práce na pozemku – hrabání listí  
Pozorování stromů v přírodě –vycházka do lesa    
Krabice jehličí- lesní patra, části stromů, listnaté a jehličnaté stromy, 
listy stromů  
Roční projekt:  Hřbitov odpadků  
Příprava výrobku na vánoční výstavku 

 
 
 
Prosinec  
Tradice školy: Čertice zdobí stromeček /1. stupeň ZŠP/ 
Tradice školy: Vánoční výstava ve škole pro žáky, učitele, rodiče, školy  
a veřejnost  

Soutěž: O nejkrásnější vánoční přání  
Tradice školy: Adventní zpívání pod stromkem  
Školní projekt: Vánoční pečení  
Roční projekt: Hřbitov odpadků 
 
                                                                                                                                               Honza Bugoš, IX.A 



Houbové h 

 
 
Je tu čas hub, proto je třeba doplnit kuchařku o nové recepty.  
 
 

Houbové placky 
 Ingredience: houby (směs) 300 g, sádlo 4 lžíce, vejce 2 ks, kyselá smetana 125 ml, cibule 1 ks, podle chuti: 
sardelová pasta, sůl, drcený kmín , podle potřeby: olej na smažení, strouhanka 4 lžíce.  

Postup přípravy receptu: Houby očistíme a nakrájíme na menší 
kousky. Na pánvi zahřejeme malé množství vody a houby podusíme. 
Potom přidáme sádlo, houby osolíme a posypeme kmínem. Dusíme do 
změknutí, odstavíme a necháme mírně vychladnout. Pak podušené 
houby přesypeme do mísy, přidáme nadrobno nakrájenou osmaženou 
cibulku, vejce, smetanu a podle chuti sardelovou pastu. Nakonec 
zahustíme podle potřeby strouhankou. Na rozpáleném oleji smažíme 
malé vyšší placičky. Houbové smetanové placičky jsou křehké, proto 
dáváme pozor, aby se nám nerozpadaly! Jako přílohu k houbovým 
smetanovým placičkám doporučuji bramborovou kaši. 

Houbové karbanátky 
Recept na houbové karbanátky, které jsou levnou možností, když si chceme dopřát výborný oběd či večeři. 
Suroviny: vejce 2 ks, sójová omáčka 1 lžíce, olej 2 lžíce, solamyl 1 lžíce, houby 500 g, česnek 6 stroužků, malý 
pórek 1 ks, kmín.  

Postup: Cibuli klasicky oloupeme a nakrájíme nadrobno. Houby 
podle vlastního výběru očistíme a nakrájíme na plátky, pórek na 
kolečka. Oloupaný česnek utřeme. Na oleji zpěníme nakrájenou 
cibuli, přidáme houby, sůl a kmín, vydusíme a přidáme sójovou 
omáčku a vejce. Ještě trochu zamícháme a odstavíme. Přidáme 
utřený česnek, nakrájený pórek, strouhanku, solamyl nebo 
prolisované brambory. Hmota na karbanátky musí být hustá. Z 
vytvořené hmoty zformujeme karbanátky, obalíme v trojobalu a 
usmažíme. Houbové karbanátky podáváme s vařeným bramborem. 

 

Salát z hub 
Zdravá večeře ze zeleniny, vajec a hub. Potřebujete: kmín, houby 3 šálky, sůl, zelená paprika 1 ks, vejce 4 ks, 
podle potřeby: máslo na smažení, zálivka: olej 1 lžíce, ocet 1 lžíce, cukr 1 lžíce, voda 3 lžíce, sůl 1 lžička.  

Postup: Připravíme si na salát veškeré ingredience. Vejce 
uvaříme natvrdo, zchladíme a oloupeme. Nakrájíme je na 
kousky. Papriku očistíme a nakrájíme třeba na nudličky. 
Očištěné houby nakrájíme na plátky a podusíme je na másle 
se špetkou soli a kmínu doměkka. Po chvíli přidáme papriku 
a vajíčka, společně promícháme. Houbový salát zalijeme 
zálivkou připravenou smícháním oleje, soli, cukru, vody a 
podle chuti přidáme i ocet. Promícháme a podáváme. 

 
 
 



 

 
 



                                                                                                                                               

Roman ChromýRoman ChromýRoman ChromýRoman Chromý  
Mám rád počítač a hledám různé hopové písničky a mám strašně rád hip hop a chodím na hip hop do Základní 
umělecké  školy v Mostě a chodím na pravidelná  shromáždění pro věřící. Rád píšu na počítači a proto sem se 
přihlásil na redakci . 
 
 

    
KateKateKateKateřina Lauováina Lauováina Lauováina Lauová    
Chodím do druhého ročníku praktické školy. Zajímá mě sport, 
hokej  a fotbal. Ráda poslouchám muziku. Na redakci chodím,  
protože mě baví                 .                                                                          
práce s počítačem. 
    

    
Nikola Brdová  Nikola Brdová  Nikola Brdová  Nikola Brdová      
Chodím do 1.PrŠ,  ráda čtu časopisy a romantické knížky. Ráda 
pomůžu postiženým dětem. zajímá mě  fotbal, ráda 
poslouchám 
 hip-hop. Chci psát nové příběhy ze života.  
 
 

    

                                                                                                                                        

Franta JuščákFranta JuščákFranta JuščákFranta Juščák   
Chodím do VIII.A . Proč mám rád psaní? Protože nemusím být doma. 
Zájmy jsou třeba počítač, protože můžu si hrát a psát s kamarády. 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef JankJosef JankJosef JankJosef Janků 
Chodím do VII.D a 
na redakci chodím 
prvním rokem. Chtěl 
jsem chodit již dříve, 
ale nechoval jsem se 
moc dobře. Letos se 
mi tedy splnilo 
přání. Já totiž umím 
pracovat na počítači, 
protože ho mám 
doma a tak můžu 
paní učitelce 
pomoci. 

Od září je nás víc, tak tady nás máte i s portréty ☺☺☺☺  



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Který drak má víc mašli ček na ocase? Veselý nebo smutný? 
Spočítej je a drá čky si vybarvi.  



  Milí žáci a žákyně, opět se setkáváme v dalším školním roce při protidrogové prevenci. Stejně jako v minulém 
školním roce se i letos s každým novým vydáním časopisu spolu budeme opět bojovat proti nesprávnému 
způsobu života a naopak si povídat o tom co je správné a zdravé.  
Dnešní téma je : 

 
 
Vymyslete spolu s paní učitelkou( nebo se spolužáky a kamarády ) co nejvíce výhod, když se člověk vyhýbá 
drogám. 
Porovnejte to s tím, co je u nás v časopise. 
 
Výhody toho kdo nebere drogy 
. Menší nebezpečí AIDS. 
. Nemusí krást, aby měl na drogy. 
. Je svobodnější. 
. Dožije se vyššího věku. 
. Jde mu to lépe ve škole a pak v zaměstnání. 
. Umí se lépe ovládat. 
. Je klidnější. 
. Víc si věří. 
. Nemá „absťák“, když mu dojdou drogy. 
. Má lepší partnerský život. 
. Lépe vychová své děti. 
. Menší riziko duševních nemocí. 
. Lépe mu to myslí. 
. Má dobré zájmy a koníčky, žije zajímavěji. 
. Je se sebou spokojenější. 
. Je užitečnější druhým lidem.  
. Má lepší budoucnost.  
  

                                               
Doplň své výhody o další, které jsou pro tebe také důležité.  
Pak seřaď jednotlivé výhody podle důležitosti právě pro tebe.  
Nejdůležitější budou na začátku, méně důležité na konci.  
( Můžeš si je napsat na kousky papíru a posunovat s nimi po stole a řadit je.Potom je napiš na papír a dones do 
třídy IIIV.C )  
Budou vyvěšeny na nástěnce protidrogové výchovy!!! 

 
 



MÁTE  DOMA ZVÍMÁTE  DOMA ZVÍMÁTE  DOMA ZVÍMÁTE  DOMA ZVÍŘÁTKO ?ÁTKO ?ÁTKO ?ÁTKO ?    
 

 

U nás kluci kočičí 
nikdy  hladem  nekřičí 
Ráno, sotva Hanka  vstane, 
mají mlíčko přichystané. 
 
Po snídani pod tújí 
kočičky se kočkují 
a ti kluci  kočičí 
pořádně si  zacvičí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tajuplná říše ticha 
za sklem žije, roste, dýchá. 
Rybky štíhlé, hbité, hravé, 
někdy líné, jindy dravé … 
 
Vodní šneci pěkně stravou 
hrají si na schovávanou. 
když usednou na bublinu, 
vynese je nad hladinu. 
                                                                                                                        
                                                                                                                    Josef   Janků, VII.D 
 

Můj  papoušek ara 
pečlivě se stará,  
i  když je to k zasmání,  
o své další vzd ělání. 
 
Ani malý kakadu 
nezůstává pozadu. 
Jak mu  káže dobrý  
mrav, odpoví mi na 
pozdrav. 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Položili jsme vám tyto otázky: 1. Víš kolik typů škol je na naší  škole? Vyjmenuj je. 
                                           2. Víš, kteří žáci chodí do Základní školy speciální? 
                                           3. Víš co je Praktická škola? 
Ankety se zúčastnilo 66 žáků z těchto tříd: V.A, V.B, VI.A, IV.B, IIV.B, IIV.C, IX.B, 2.PrŠ. Děkujeme i paní 
učitelkám, že si udělaly čas odpovědět se žáky na anketní otázky. A jaké byly odpovědi? Ani polovina z vás 
neví název školy do které chodí. Všichni, kromě žáků 2.PrŠ chodíte do Základní školy praktické. A odpovědi na 
otázky? 

1. nevím – 12 žáků 
      tři školy – 20 žáků 

.           vyjmenovali jste – 8 žáků 
 
Nejvíc nás pobavily časté odpovědi na č.2 – ano, č.3 – ano. Ostatní odpovědi byly špatně nebo nečitelné. 
A ted‘ tedy podrobněji o všech třech školách, které jsou v naší budově. 

Základní škola speciální - ZŠS 
Chodí tam děti, které potřebují více pomoci , učí se pomaleji, mají 
jiné učivo i pomůcky. Jejich chování se musí tolerovat  a vnímat 
jinak než u zdravých dětí. Plní zde povinnou devítiletou školní 
docházku. Jsou mentálně i fyzicky postižené, potřebují klidné a 
vlídné prostředí. 
 
Základní škola praktická- ZŠP 
Je pro žáky, kteří měli potíže zvládat učivo základní školy. Zde mají 
více času na svoji práci a učivo je zaměřené na budoucnost žáků. Je 
zde více pracovních činností ( zámečnické, truhlářské, zednické, 
kuchařské atp.). Žáci této školy se 
mohou uplatnit téměř ve všech  
učebních oborech. Ve výjimečných 
případech mohou tito žáci 
pokračovat v dalším vzdělávání, až 

dosáhnou maturity.  
Praktická škola- PrŠ 
Je to střední škola,  na kterou  se dostávají  hoši i dívky, kteří ukončí povinnou 
školní docházku na základní škole praktické nebo na základní škole. 
Je to škola s dvouletou přípravou a je ukončena  závěrečnými zkouškami. Cílem 
přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků 
pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. 
Více na webových stránkách naší školy www.specmo.cz 
Chodím do 2.ročníku Praktické školy a učíme se tyto předměty: Matematika , Český jazyk, 
Rodinná a zdravotní výchova, Občanská výchova, Příprava pokrmů , Výtvarná výchova a 
Tělesná výchova. 
Nejvíc mě baví vaření. Každé pondělí chodíme do kuchyňky, kde nás paní učitelka Horňáková 
učí vařit. Už umím skoro sama uvařit mrkvovou polévku, paní učitelka mi občas musí ještě  
poradit. Naposled jsme pekli tvarohový koláč. Nejvíc  mi chutnají Buřty na pivě a Mrkvová 
polévka. V Rodinné výchově se učíme všechno o fungování rodiny, narození dítěte, o výchově a 
péči o děti. Závěrečné zkoušky jsou ze tří předmětů – Příprava pokrmů, Rodinná a zdravotní 
výchova a Ruční práce. Praktická zkouška je z ručních prací. Čtyři hodiny máme na zhotovení 
výrobku vybranou technikou. Ústní zkouška je ze všech tří předmětů. „Závěrečky“ se blíží, tak 
mi držte palce.   
                                                                         napsala Káťa  Lauová, 2.PrŠ                                                                                                   

2. ne, nevím – 16 žáků 
     pro  postižené – 28 žáků 
     já, my – 12 žáků 

3. ne, nevím – 28 žáků 
    je to střední škola – 13 žáků 
    je to pomocná škola – 16 žáků 



    

 
Znáš určitě spoustu rčení, která se běžně užívají ve spojení s lidským chováním. 
Spoj čarou zvíře a vlastnost, která je mu přisuzována. 
LIŠKA  
 
KOČKA 
 
PRASE 
 
PES 
 
MYŠ 
 
VČELA 
 
HLEMÝŽĎ 
 
ÚHOŘ 
 
VEŠ 
 
BERAN 
 
BÝK 
 
PÁV 
 
LEV 
 
SLEPICE 
 
TCHOŘ 
 
LAŇ 
 
SOVA 
 
OPICE 
 
HAD 
 
SLON     
 
RYBA  
 
VŮL  
BLECHA                                                                   

LÍNÝ 

TVRDOHLAVÝ 

ROZZUŘENÝ 

PLACHÝ 

PYŠNÝ 

SMRADLAVÝ 

HLOUPÝ 

PROTIVNÝ 

MOUDRÝ 

VELKÝ 

TICHÝ 

POSLUŠNÝ 

PILNÝ 

CHYTRÝ 

KLUZKÝ 

FALEŠNÝ 

MRŠTNÝ 

SLIZKÝ 

POMALÝ 

DRZÝ 

VĚRNÝ 

ŠPINAVÝ 

SILNÝ 


