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Máme od září nový kroužek zájmové činnosti. 
Přihlásilo se 14 chlapců ze sedmých až devátých tříd. 
Scházejí se jednou týdně v tělocvičně a my jsme se na 
ně byli podívat. Všichni hráli s plným nasazením, míč 
jsme ani nestačili sledovat. Všichni, včetně p.uč. 
Juščáka, který kroužek vede, měli úplně propocená 
trička. V červnu se každoročně koná turnaj mezi 
základními školami praktickými, tak jim budeme držet 
palce.  Jen ať trénují, přece ten Litvínov musíme 
konečně porazit. ☺ 

Die deutsche Sprache 

Jazyk německý je předmět, který se na naší škole učí již třetím rokem. Žáci 8.ročníku již umí barvy, číslovky 
do dvaceti, dny v týdnu i rozhovory o rodině. Co nejvíce žáky baví? Jsou to hry, zpívání písniček a říkadla. 
Kdo umí písničku Kalamajka mik mik mik, může si ji zazpívat i německy. 

In der Schule male ich, In der Schule schreibe ich, 

In der Schule, in der Schule, in der Schule turne ich. 

In der Schule tanze ich, in der Schule singe ich, 

in der Schule, in der Schule, in der Schule lese ich. 

                                                                                                                      Napsala p.uč. němčiny Fesslová 

 

23.října jsme 
se sešli před 
školou na louce a předvedli své draky. Zradilo nás počasí, 
vítr nefoukal. Vyrobení i koupení draci byli oceněni 
diplomy, které pro nás vyrobila p.uč.Vondráčková, která 
spolu s p.uč.Šaškovou celou akci zorganizovaly. Všichni 
měli velkou radost. Draky si můžete prohlédnout na 
www.specmo.cz  v projektech-drakiáda, fotogalerie.. 

 

Klub už zase od října běží. Setkávají se zde sluchově 
postižení a jejich přátelé, prostě ti, co se chtějí domluvit 
znakovou řečí a užít si společně i legraci. Scházejí se každé 
druhé pondělí odpoledne v hudebně školy. 9.listopadu ve 
13,45 se na vás všechny bude těšit p.uč. Káťa Jelínková, která 
klub za asistence svých žáků vede.  

 



Pojďte se k nám přidat! 
Máte doma piškoty, staré deky, starší gumové hračky nebo jste ochotni obětovat pár korunek 
za krmení nebo mlsky pro  
 
 

              
 

   Lesana…           Kliďase….         Fida……            Mikeše….                Brita….. 
 
 
nebo podobné opuštěné pejsky z mosteckého útulku?  
Pokud ano, přineste vaše dárečky p.učitelkám nebo rovnou do 5B.ST, kde je pečlivě 
uschováme a po skončení sbírky je společně s dětmi odneseme pejskům. 
 
Pro případné informace kontaktujte Veroniku Řáhovou nebo se za námi zastavte v 5.B ST. 
 
 
Ráda bych jen připomněla, že na naší škole probíhá sbírka pro zvířátka z mosteckého útulku. 
Vaše dárečky budeme přijímat do konce listopadu a v prosinci se půjdeme do útulku podívat a předáme vše, 
co jsme společně nasbírali. Někteří z vás již dárečky nosí a my za ně moc děkujeme!   
                                                                                                                                  napsala Veronika Řáhová 
 
 

BIO MOŠTÁRNA   
 
Nastal podzim. Žáci 5.B ST se v rámci pracovního vyučování  rozhodli 
založit si svou Bio moštárnu a tak zužitkovat přebytečnou úrodu ovoce a 
zeleniny. Ve školní kuchyňce odšťavňovali hroznové víno, řepu, jablka a 
hrušky. Tímto způsobem získali několik litrů vinné, hruškové a 
jablečnořepné šťávy. 
A proč vlastně Bio? Protože plodiny nebyly nijak chemicky ošetřeny a ani 
při zpracování nebylo použito žádných chemických přísad, takže šťávy 
zůstaly zcela čerstvé a plné cenných vitamínů.  

Během svačinové přestávky 
prezentovali žáci své výrobky 
učitelům. Jejich snažení bylo odměněno i finančními příspěvky. 
Učitelé potěšili nás a my jsme se rozhodli potěšit zas někoho 
jiného. Za část finančních prostředků pořídíme 15kg krmení pro 
mazlíčky z mosteckého útulku a za malý zbytek si udělají děti 
radost v cukrárně.  
Za rok nashledanou, s pozdravem školní Bio moštárna                                                                                                                           
 
                                                          napsala p.uč. Žaneta Prošková 
 

 



 

 
Omalovánky z klipartů vybral Daniel Gebert 



 KYSANÉ ZELÍKYSANÉ ZELÍKYSANÉ ZELÍKYSANÉ ZELÍ 
Kysané zelí se získává mléčným kvašením jemně nakrouhaných 
středně velkých hlávek bílého zelí. Nakrouhané zelí se osolí a 
okoření kmínem, podle chuti se mohou přidat i jalovcové bobule, 
cibule, jablka, mrkev nebo jiné přísady. 

Uchování celých zelných hlávek nasolením už znali staří Římané. 
Dnešní způsob výroby kysaného zelí údajně převzali ve středověku Slované od Tatarů a předávali jej pak dále 
svým západoevropským sousedům. Při objevných cestách po světových mořích se dávní mořeplavci chránili 
požíváním kysaného zelí před obávanými kurdějemi, nemocí vznikající z nedostatku vitaminů.  Kysání tedy 
umožňuje, aby se zelí mohlo konzumovat po celý rok.  

Obsah vitaminu C je v kysaném zelí dokonce vyšší než v čerstvém, což je důsledek činnosti bakterií mléčného 
kvašení. Již 200 g kysaného zelí pokryje u člověka denní potřebu vitaminu C.  

Zelí působí také proti depresím a obsah vitamínu B12 je dobrý pro nervovou soustavu. Vysoké množství 
vitamínu C zvyšuje imunitu a je velice potřebný ke tvorbě hormonů. Tyto dva vitamíny ale nejsou jediné, v 
kysaném zelí najdeme také draslík, železo, vápník a zinek. Zdroj: Zahrada.cz 

Zelný salát s mrkví 

Rychlý salát se zelím a mrkví. Recept s olejovou zálivkou.       

 

Ingredience: 

    

Červená Červená Červená Červená řepa se zelímepa se zelímepa se zelímepa se zelím    
Chutné, lehké a navíc je červená řepa vitamínová bomba.  

Ingredience:                                            

zelí 500 g 

mrkev 200 g 

olej 1 lžíce

cibule 1 ks 

nálev: 

citron 2 ks 

olivový olej 1 lžíce 

náplň: 
 

kysané zelí 250 g 

červenářepa  4 ks 

cibule 
                                                                                                      zpracovala Denisa Streiftauová 

Postup přípravy receptu: 

Zelí omyjeme, mrkev očistíme. Zelí drobně nakrájíme, mrkev nastrouháme 
najemno. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Zelí promícháme s mrkví a 
nakrájenou cibulí. Salát ochutíme pepřem, solí, citronovou šťávou a olejem. 
Salát necháme proležet v chladu a podáváme.  

Postup přípravy receptu: 

Uvaříme 4 - 6 ks červené řepy, podle velikosti, červené řepy do měkka (cca 1 
hodina), vložíme pod studenou vodu a ihned oloupeme. Nakrájíme na kostičky 
nebo proužky. Zakápneme dvěma citrony a přidáme olivový olej. Pokrájíme na 
drobno jednu větší cibuli, kysané zelí vyjmeme z pytlíku, trochu vyždímáme a 
rovněž pokrájíme. Pak všechny suroviny smícháme a necháme chvíli uležet. 
Pravděpodobně by tato směs šla zavařit, ale tím bychom ztrácely cenné 
vitamíny. Můžeme podávat samotné nebo jako přílohu - salát. 

 



Podzim a pouštění draků k sobě patří stejně jako 
pomalu se barvící listí stromů. Kde se tu vlastně vzali 
a k čemu sloužili v minulosti? Zájem o létání je mezi 
lidmi odpradávna. Člověk se vždy zajímal o létání a 
vzlet ze země. 

� Draci byli velmi důležitým faktorem pro vynález 
létání, protože byli předchůdci horkovzdušných 
balónů a kluzáků. 

� Kolem roku 400 před Kristem objevili Číňané 
draka, předmět, který mohl létat ve vzduchu. 
Mniši z hedvábí a bambusových hůlek vyráběli 
draky, kteří se prý dokázali udržet ve vzduchu až 
několik dnů. 

� V této době Číňané používali létající draky k 
vyplašení ptáků nad rýžovými poli. 

� Čínská armáda využívala v době Sung a 
pravděpodobně i dříve vynálezu starověkého 
filozofa a vojenského konstruktéra Mo Tiho. Ten 
sestavil draka z bambusu a hedvábí, na kterém se mohl vznést do vzduchu vojenský pozorovatel. 

� Draci původně sloužili k určování  vzdálenosti a směru. 
� Na jednom obraze se zachovalo i vyzdvihnutí ztroskotance z lodi pomocí draka. 
� Na zámořských lodích je čtvercový žlutý drak součástí záchranného člunu a vypouští se v nouzi pro 

snadnější určení polohy člunu. 
� Drak je také nositelem antény, která vysílá radiový nouzový signál. 
� V Evropě se draci pouští přes 500 let. 
� Existují desítky druhů draků různých tvarů a materiálů. Můžete ho koupit třeba i přes internet 

(http://www.22.cz/shop/zboz i/53/p-15/DRACI) .  
� Setkat se s nimi můžete například na drakiádách, které na podzim zpříjemňují víkendy všem 

generacím. 
� V Maďarsku se pouštějí draci na svátek mrtvých, kdy se drak spojí s duší zemřelých 
� V současnosti jsou draci nejen zábavou pro děti, ale stali se sportovním koníčkem i dospělých. 
� Pořádají se mistrovství světa v létání draků. Takový sportovní dvoušňůrový drak dosahuje rychlosti až 

245km za hodinu.  Vybráno z tv pořadu na Spektru Drak. 

 

 

 

 

 
            



Naše zahrada 
Na jaře jsme zaseli, v červnu a v září sklidili a co 

děláme na zahradě na podzim? Počasí v září a do 

poloviny října bylo slunečné a teplé, tak jsme 

mohli pracovat s plným nasazením. Nejtěžší práci 

dělali chlapci pátých až devátých tříd, ale ani 

děvčata nebyla pozadu. Ostříhali jsme růže, 

odplevelili záhony, srovnali cestičky, zametli 

chodníky, zakládali nový kompost, stříhali jsme 

keře a živé ploty, betonovali základy pro zásobníky na 

vodu, řízkovali jsme muškáty na příští rok, hrabali 

trávu, sbírali semínka a vyrývali cibulky květin. Určitě 

to není celý výčet prací na zahradě, ale bavilo nás to. 

Už se těšíme na jaro ☺ 



                Sedm barev duhySedm barev duhySedm barev duhySedm barev duhy    
 

V letošním školním roce bude žáky 2. stupně provázet 
projekt nazvaný „Sedm barev duhy“. Proč právě duha? 
Jednotlivé barvy duhy plynule přecházejí jedna ve 
druhou, stejně jako všechno dění v přírodě i ve světě 
kolem nás. A my bychom chtěli naše žáky vést k umění 
žasnout nad krásou přírody, k uvědomění si naší naprosté 
závislosti na ní a k zájmu o svět kolem nás, kde příroda a 
lidé jsou spolu nerozlučně spojeni.   
Více informací naleznete na www.specmo.cz v záložce Ekologická výchova. 

                                                                            Výtvarné ztvárnění žáků na téma  fialová 

 

                    Ekologická soutěž 

Víte, kdo má 20. 10. svátek? Svátek mají stromy 
– Den stromů. Ve škole jsme svátek oslavili 
ekologickou soutěží, na kterou jsme pozvali žáky 
z Litvínova a Chánova. Žáci plnili s velkým 
zaujetím různé aktivity, které se týkali stromů a 
střádali si body. A jak soutěžení dopadlo? Na 1. 
místě se s počtem 117 bodů umístili žáci ze 
Základní školy speciální v Litvínově, na 2. místě 
žáci z naší školy s počtem 113 bodů a na 3. místě 
žáci z Chánova s počtem 86 bodů. 

 



RECYKLOHRANÍRECYKLOHRANÍRECYKLOHRANÍRECYKLOHRANÍ                                                                                                            
Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační 
program, který si klade za cíl realizaci zpětného 
odběru baterií, akumulátor ů a elektrozařízení 
spojený s osvětovou činností v problematice 
nakládání s odpady ve školských zařízeních v 
České republice. 

• www.recyklohrani.cz 

• V loňském školním roce jsme se umístili mezi 
37 nejlepšími a nejaktivnějšími školami 
v České republice a získali jsme diplom a 
prémii 2000 bodů. 

• Za získané body jsme si pořídili digitální 
fotoaparát a flash disc, abychom mohli mapovat aktivity v oblasti ekologické výchovy. 

 
 
 
 
 
 

Projektový den „“ proběhl 
ve třídě 3. A, který si pro 
žáky připravila studentka 
Pedagogického lycea Jana 
Hofferová. Žáci byli 
rozděleni do dvou družstev 
a vylosovali si jednoho 
pejska.  
 
 
 
 
 
 

 
V literární výchově,  matematice,  
českém jazyce, tělesné výchově  
žáci plnili úkoly, které se týkaly  
pejsků, vyzkoušeli si s nimi, 
 např. jak se s pejskem cvičí základní  
poslušnost. 
 
 
 
 napsala p.uč. Hofferová 

 



Skrývačky     

Znáte skrývačky? Hádanky, ve kterých musíte najít schovaná slova ve 
větách. Tři z nich vám vyhledal a upravil Jára Pospíšil. 

objevte šest jmen 

V následujících větách objevte tři holčičí a tři klučičí jména: 
 
VEZMI TEN STOJAN A ODNES HO VEN, PROSÍM. 
PEPA VLASTNĚ NIC NECHTĚL, BYL JEN ZVĚDAVÝ. 
ODNESTE REZAVÉ ŽELEZO DO SBĚRU. 
 
VIDA, VID ĚLI JSME I TO, CO JSME VLASTNĚ NECHTĚLI. 
TU TVOJI ŘÍKANKU OPRAVDU NEZNÁM. 
TA NOVÁ FIRMA REKONSTRUOVALA CELÝ DŮM. 

http://detsky.blog.cz/0608/skryvacky-objevte-sest-jmen 

objevte schovaná slova 

V následujících pěti větách je schováno pět potravin (v každé větě 
jedno slovo). Najdete je? 

Elvíra má slovenského dědečka. Prý že dneska přijede na 
návštěvu. V pátek s ním budeme doma, sobotu strávíme na výletě 
v hlavním městě. Petrovi něco spadlo do oka, šel s tím k lékaři. 
Mámo, u kapličky silně zahřmělo! 

http://detsky.blog.cz/0607/skryvacky-objevte-schovana-slova 

Kdo bude rychlejší? 

 Vystřihněte si dvojici bludišť a vyzvěte soupeře na závod. Kdo projde svým bludištěm rychleji? 

http://www.detskestranky.cz/clanek/1429-kdo_bude_rychlejsi.htm 
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Přilákejte na naši zahradu ptáčky 
pamlsky, které jim nasypete nebo 
zavěsíte do krmítek. Krmítka 
můžete vyrobit v hodinách 
pracovních činností. 
http://www.birdbox.eu/cs/krmitka
pro-ptaky.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracoval Pepa Janků 

čky 
te nebo 

http://www.birdbox.eu/cs/krmitka-



Nakoukli jsme do tříd a nafotili krásné výrobky z přírodnin. Teď 

na podzim můžeme nasbírat kaštany, listy, šípky i žaludy a využít 

je v hodinách pracovních činností. Opravdu šikovní jsou žáci  

V.A,B, II.A, VI.AST, IX.C. 

  



 
 
 



PREVENTIVNÍ PROGRAMPREVENTIVNÍ PROGRAMPREVENTIVNÍ PROGRAMPREVENTIVNÍ PROGRAM    

Přehled Milí žáci a žákyně, opět se spolu setkáváme po prázdninách v  

drog  novém školním roce. V první části naší prevence si řekneme  

 cigarety něco o drogách. Vlevo na obrázku vidíte přehled drog. 

 Droga? Co je vlastně droga? 

 Za drogu je možno pokládat vše, co má rychlý a výrazný 

 alkohol účinek na lidskou psychiku a pravidelným braním vede k  

 postupnému rozvoji závislosti. 

 Závislost může vzniknout na každou farmakologicky účinnou  

 Konopí     látku, u některých je však riziko vyšší. Jde především o  

 ( CANABIS )látky psychotropní a omamné. Tyto drogy společnost        

 těkavé látky neuznává, zákon jejich nedovolenou výrobu 

 a distribuci postihuje. Káva, alkohol a cigarety jsou 

 opiáty drogy, které naše společnost toleruje a na našem 

 trhu jsou běžně dostupné.  

 stimulační látky 

 Společná rizika pro zneužívané látky: 

• Předávkování, otravy, zaostávání za svými 

 Halucinogeny vrstevníky v učení i dovednostech, zhoršení 

                                                                         soustředění a paměti, zanesení infekce do krve 

                                                          (injekce), podrážděnost a nervozita při 

 tlumivé látky  abstinenci drogy, užívání drogy v těhotenství 

poškozuje plod. 

 Další se dočtete příště!!! 

                                zpracovala p.uč. Alena Niklová – preventista  
 

 



  

Léto končíLéto končíLéto končíLéto končí    
a podzim pomalu začíná.a podzim pomalu začíná.a podzim pomalu začíná.a podzim pomalu začíná.    
listí opadálistí opadálistí opadálistí opadá    
a barví se nám krajina.a barví se nám krajina.a barví se nám krajina.a barví se nám krajina.    

Pojď, projdem se na kopecPojď, projdem se na kopecPojď, projdem se na kopecPojď, projdem se na kopec    
a taky půjdem lesem.a taky půjdem lesem.a taky půjdem lesem.a taky půjdem lesem.    
Řekl jsi mi, ať jdu s TebouŘekl jsi mi, ať jdu s TebouŘekl jsi mi, ať jdu s TebouŘekl jsi mi, ať jdu s Tebou    
tím podzimním časem.tím podzimním časem.tím podzimním časem.tím podzimním časem.    

Já jen tiše přikývlaJá jen tiše přikývlaJá jen tiše přikývlaJá jen tiše přikývla    
a usmála se lehce.a usmála se lehce.a usmála se lehce.a usmála se lehce.    
Teď potřebuju oporu,Teď potřebuju oporu,Teď potřebuju oporu,Teď potřebuju oporu,    
už netvářím se křehce.už netvářím se křehce.už netvářím se křehce.už netvářím se křehce.    

Už víš, že moje srdceUž víš, že moje srdceUž víš, že moje srdceUž víš, že moje srdce    
mě táhne jinam tajně.mě táhne jinam tajně.mě táhne jinam tajně.mě táhne jinam tajně.    
Nečekaně řekl jsi mi,Nečekaně řekl jsi mi,Nečekaně řekl jsi mi,Nečekaně řekl jsi mi,    
že jsi na tom stejně.že jsi na tom stejně.že jsi na tom stejně.že jsi na tom stejně.    

Proč si někdy nezpříjemnitProč si někdy nezpříjemnitProč si někdy nezpříjemnitProč si někdy nezpříjemnit    
jen tak volnou chvíli?jen tak volnou chvíli?jen tak volnou chvíli?jen tak volnou chvíli?    
Už se nechci obhajovat,Už se nechci obhajovat,Už se nechci obhajovat,Už se nechci obhajovat,    
já už nemám síly.já už nemám síly.já už nemám síly.já už nemám síly.    

Chci Tě držet za ruku a hlavu Ti plísti..Chci Tě držet za ruku a hlavu Ti plísti..Chci Tě držet za ruku a hlavu Ti plísti..Chci Tě držet za ruku a hlavu Ti plísti..    
Chci s Tebou dělat chodníčky ve sChci s Tebou dělat chodníčky ve sChci s Tebou dělat chodníčky ve sChci s Tebou dělat chodníčky ve spadapadapadapadaném listí.ném listí.ném listí.ném listí.    

    

    

    

    

                                
zpracoval Roman Chromý                                                            



 
 
 
 
 

Spoj číslice od 1 do 46 a uvidíš ☺ 

  


