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Blíží se nejkrásnější svátky v roce, 

blíží se Vánoce. V letošním školním 

roce se studenti II. ročníku Praktické 

školy opětovně rozhodli, že usnadní 

svým rodičům práci a sami si upečou 

vánoční cukroví. Nakoupili potřebné 

potraviny, vyloupali ořechy, navážili 

směsi na těsta a již koncem listopadu 

začali péci. Výsledkem jejich snažení 

bylo 9 druhů pečiva, včetně perníčků. 

Část pečiva slepili marmeládou, část 

obalili v moučkovém cukru a zbytek 

spojili sladkou kakaovou nádivkou. 

Vše umocnili čokoládovou polevou a 

ozdobili vlašským ořechem. Určitě 

všem cukrovíčko bude chutnat. 

 

Pracny 

SUROVINY:                                           

280 g másla 

1-2 špetka skořice 

50 g kakaa 

1 sáček vanilkového cukru 

350 g polohrubé mouky 

1-2 špetky mletého hřebíčku 

140 g mletých ořechů (mandlí) 

máslo na vymaštění formiček 

 

Začal advent a my, třída VI.BS, jsem se 

rozhodli, vyrobit si k této příleţitosti něco 

zajímavého. Dumali jsme a přemýšleli, co 

by nás po celou dobu tohoto 

předvánočního času provázelo. A nápad se 

dostavil. Vyrobili jsme si trička, která by 

nejen nám, ale kaţdému, kdo nás potká 

třeba na chodbách školy, připomínala 

blíţící se Vánoce. Podívejte se, jak nám to 

sluší.   Napsala p.uč.Prošková 

POSTUP: 

Do mouky přimícháme mleté ořechy, koření, cukr, nakrájíme máslo a 

důkladně propracujeme v hladké těsto. Necháme v chladu asi hodinu 

odpočinout.Mezitím si vymastíme formičky a předehřejeme si troubu na 

175°C. Z těsta si rozválíme menší válečky, ze kterých si vţdy ukrojíme 

kousek a do vymaštěných formiček ho vtlačíme tak, abychom vyplnili 

celou formičku. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Je opravdu velice 

důleţité formičky pořádně vymazat, jinak se můţe stát, ţe těsto nepůjde 

vyklepnout. Dobré pečení a dobrou chuť vám přeje II.PrŠ.                                                      

napsala p.uč.Kršková 

 

 



canisterapie  

V říjnu se na naší škole uskutečnila velmi 

zajímavá přednáška na téma canisterapie a její 

moţnosti vyuţití ve výuce. Na úvod si vzala 

slovo paní Lucie Gartnerová Dis. ze sdruţení 

Aaja o.s.,která nám vysvětlila, ţe canisterapie je  

léčebný kontakt člověka a psa. Dále se slova 

ujala paní Mgr. Iva Bajtlerová ze společnosti 

Anitera o.p.s.. Téma canisterapie rozvinula a v 

druhé polovině své přednášky uvedla mnoho 

zajímavých příkladů ze své praxe, inspirovala 

nás pomůckami a metodami, které ve své praxi 

canisterapeuta a logopeda pouţívá. Jako ţivé 

"pomůcky" s ní přijeli i její psí pomocníci Agáta 

a Edy. Děkujeme oběma přednášejícím za velmi 

zajímavé informace a doufám, ţe vzhledem k 

velkému ohlasu a k dalším otázkám, které se 

nabízejí, se nám podaří domluvit další 

spolupráci. Budeme se těšit. Napsala p.uč 

Nastoupilová  

  

V listopadu se konala podzimní výstavka výrobků 

z přírodnin, krouţek na ní přispěl dýňovými 

strašidýlky. Krouţek se zúčastnil soutěţe ,,Nejhezčí 

strom“, která byla pořádána ke dni stromů. Při jeho 

výrobě byly pouţity přírodní materiály. Ţáci za něj 

získali diplom. Nastal vánoční čas a tak i členové 

krouţku si vyrobili ozdoby ze slaného těsta a svícny 

z keramiky,aby udělali radost sobě a zároveň 

přispěli svými výrobky i na vánoční výstavku ve 

škole.                               Napsala p.uč.Vondráčková 

         

 

 

Naše škola se zapojila do pokusu o překonání světového 
rekordu ve vytváření znaků měst z odpadového materiálu. 
Vytvořili jsme celkem tři znaky města Mostu. Do pokusu se 
zapojily třídy VI.BS, II.A a společně vytvořily znak třídy III.A, IV.A 
a V.B. Znaky jsou k vidění na www.znakymestaobci.cz . Tak se 
podívejte. 
 
Napsala p.uč. Hofferová 

http://www.znakymestaobci.cz/


 



 

Neodmyslitelnou součástí Vánoc je v Americe v kaţdém případě 

korpulentní postava postaršího muţe s bílými fousy, oblečená do 

červeného kabátu a kalhot s bílým lemem. Nazývá se Santa Claus. 

Američané s přípravami na Vánoce začínají následující den po Dni 

díkuvzdání, coţ je čtvrtý čtvrtek v listopadu. Druhý den v Americe 

začíná honba za nákupy vánočních dárků. Od tohoto dne totiţ 

obchody začínají s výprodeji a nabízí ohromné slevy. I s vánočním 

stromkem to mají Američané jinak. Zdobí ho jiţ začátkem prosince. 

Zvou si do svých domovů své přátele a členy rodiny, aby jim v 

předvánoční atmosféře pomohli zdobit vánoční stromky.  Ve 

Spojených státech a Kanadě lidé zdobí své domy stromky, vánočními dekoracemi a věnci. Ulice měst září 

barevnými ţárovkami a vzduchem se nesou tóny zvonků a vánočních koled. A Vánoční dárky se pod něj 

pokládají průběţně celý prosinec, včetně jmenovky pro koho jsou určeny. Dárky se však nerozbalují na Štědrý 

den jako u nás, ale aţ 25. prosince ráno. Na Štědrý den Američané konzumují krocany či pečenou šunku s kostí, 

bramborovou kaši, sladké brambory, dýňový koláč, vařenou kukuřici, červené zelí, brusinkové ţelé či kompot. 

Pokud byste nabídli Američanům našeho tradičního kapra, zřejmě by se silně ušklíbli. Ne ţe by kapry neznali, 

ovšem povaţují je za ryby páchnoucí, nevalné chuti a tudíţ podřadné. http://clanky.vareni.cz/vanocni                                            

http://chcidoameriky.cz/jak-se-slavi-vanoce-v-usa                         Zpracoval Pepa  Janků a Jára   Pospíšil                            

Ve Švédsku, stejně jako ve většině zemí, jsou zvyky a tradice 

prakticky spojeny s kalendářem, avšak většina svátků byla 

ovlivněna církví. Od římskokatolických svátků bylo upuštěno 

před více neţ 40 lety. Náboţenství je v současné době 

luteránské. Jiţ od října se konají přípravy na vánoční svátky. 

Vánoce začínají první neděli v adventu – čtyři týdny před Vánocemi. 

Lidé chodí do kostela, kde zpívají písně. Děti mají v oknech zavěšeny 

svítící hvězdy. Za oknem jsou zapáleny adventní svíce, z nichž každá 

symbolizuje jeden adventní týden. Děti si krátí čekání otvíráním vždy 

nového překvapení v adventním kalendáři. 

13. prosince je Den Lucie. Nemá nic společného se jménem v kalendáři. Je to 
velmi starý svátek, který byl slaven ve středním Švédsku na oslavu dokončení 

prací. Vzhledem ke kalendáři je to období, kdy je den nejkratší a noc nejdelší. 
Proto je dobrým důvodem k oslavě, neboť od toho dne se již noc bude krátit. Ve 
školách, domácnostech, podnicích i veřejných institucích chodí Lucie ozdobena na 
hlavě věncem se zářícími svícemi, oděna v bílém a doprovázena družičkami. 
Rozdávavá sladkosti, zázvorky, kávu nebo horké kořeněné víno Glögg. 

Za několik dní nastává Štědrý den. Ve Švédsku je 24. prosinec nejdůležitějším 
svátkem v roce. Rodiny se setkávají u štědrovečerní večeře. Štědrovečerní stůl 

zahrnuje velké množství dobrot, z nichž některé jsou již tradiční, jako například šunka. Od minulého století patří 
k štědrovečernímu večeru i Santa Klaus, který přináší dětem i dospělým dárky. Je to taková tradice, ke které patří 
vánoční stromek ozdobený ozdobami, sladkostmi a svíčkami. 

K těmto dnům patří také tradice spojená se skřítky tomteny, kteří žijí pod každým domem a každého hospodáře 
trestají, jestliže se dobře nestará o domácí zvířata a nedá koledu. Jinak jsou svátky vánoční slaveny doma tiše. Potom 

se konají večírky, na nichž se setkávají rodiny s přáteli v tradičním duchu. www.severskelisty.cz    

Zpracoval Pepa Kököny 

http://slovnik.vareni.cz/zele/
http://slovnik.vareni.cz/kompot/
http://clanky.vareni.cz/vanocni
http://chcidoameriky.cz/jak-se-slavi-vanoce-v-usa
http://www.severskelisty.cz/


 

 

V tomto předvánočním čase jsme se rozhodli 

udělat radost dětem a uspořádat v rámci tělesné 

výchovy tak trochu netradiční tělocvik. Poţádala 

jsem o pomoc paní Lucku Gartnerovou, daly 

jsme hlavy dohromady a vymyslely několik 

soutěţí. Děti soutěţily s pejsky v různých 

disciplínách, např. skok vysoký, chůze po   

balančních jeţcích, slalom apod. Protoţe 

přijali naše pozvání i mí kolegové 

canisterapeuti, bylo pejsků v tělocvičně dost 

na to, aby si kaţdé dítě mohlo kontakt se 

psem dostatečně uţít. Z Chomutova dorazil 

p. L.Pozdníček s labradorkami Valli a Citou, 

z Oseka p. L. Foltová s fenkou bernského 

salašnického psa Tessou, z Mostu je p. V. 

Gaertner s Akim, Boninkou a Inuškou a zúčastnila jsem se i já s Mášou a p. L. Gartnerová s chrtem Jasperem a 

labradorkou Kendy. Na závěr předvedli své "mikulášské" převleky naši malí psí kamarádi s p. Gaertnerem. 

Děti, pejsci i my jsme si dopoledne opravdu uţili. Děkuji všem, kteří mi pomohli s přípravou a realizací této 

akce. Napsala p.uč.Nastoupilová 

 

/les ve škole – škola v lese/ 

Přednášky se zúčastnili třídy 

1. stupně ZŠ praktické a VI. 

DS. Pan Malý ţákům 

představil v počítačové 

prezentaci houby, které 

rostou v lese v průběhu 

celého roku. Zpestřením 

celé přednášky byly houby, 

které pan Malý sám nasbíral 

a odměny, které ţáci 

dostávali za správné 

odpovědi. 

Napsala p.uč.Hofferová 

Foto p.uč. Čáková 



 



Ve Francii děti pokládají své boty před krb, 

aby je Père Noël mohl naplnit dárky. Mnoho lidí 

navštěvuje půlnoční mše a po ní mají sváteční večeři, které 

se říká Le reveillon. Mnoho rodin ve Francii své domovy 

také zdobí betlémy, kde jsou scénky s hliněnými 

figurkami zvanými santons (malí santové). Ty ztělesňují 

Jeţíšovo zrození a někteří lidé jejich mnoţství ve svých 

betlémech kaţdý rok zvyšují. Santons je moţné nakoupit 

na speciálních vánočních trzích. 

http://www.vanocevesvete.com/francie.php 

V německých rodinách se obvykle na 

Vánoce peče kořeněné cukroví s názvem Lebkuchen, 

které má různé tvary a používá se jako dekorace. 

 

ve Španělsku lidé na Štědrý večer po 

půlnoční mši tančí a zpívají v ulicích. Většina 

španělských domácností a kostelů vystavuje miniaturní betlémy, kterým se říká Nacimiento. Večer 5. ledna 

dávají děti své boty na balkón nebo blízko okna, aby je ráno našly plné sladkostí a dárků. Následující den je Tří 

králů, poslední den vánočního období. Tento den se slaví návštěva Tří králů u Ježíška. Podle legendy tito 

mudrci přijíždějí noc před dnem Tří králů a plní dětské boty malými dárky. 

V Itálii se 

betlémům říká presepio 

(scéna zrození). Na Štědrý 

večer se celá rodina modlí, 

zatímco matka ukládá figurku 

zvanou Bambino (Ježíšek) do 

jeslí. Mnoho Italů na Štědrý 

večer servíruje úhoře. Také 

pečou vánoční chléb, kterému 

se říká panettone. Obsahuje 

hrozinky a kandované ovoce. 

Dárky děti dostávají před 

večerem Tří králů od hodné 

staré čarodějnice, které se 

říká La Befana. 

http://www.jazyky.com/content/vie

w/888/          Zpracoval Dan Gebert 

http://www.vanocevesvete.com/francie.php
http://www.jazyky.com/content/view/888/
http://www.jazyky.com/content/view/888/
http://www.onlineomalovanky.cz/bota-plne-vanocni-cukrovi-omalovanka_2618.html
http://www.onlineomalovanky.cz/bota-plne-vanocni-cukrovi-omalovanka_2618.html


  

Dne 20.října  slaví všechny stromy 

svátek. Abychom ve škole oslavili tento 

den, ţáci se svými učiteli tvořili velké 

výtvarné práce, které vyzdobily chodbu u 

kanceláří.  

Takto tvořili své stromy ţáci z IX.C s p. 

učitelkou  Doušovou. 

Foto p.uč.Doušová 

Napsala p.uč. Hofferová 

 

 

Ţáci ze IV. A v rámci projektu Les ve škole – škola 

v lese se vydali na krásně zasněţenou školní zahradu a 

do krmítek nasypali ptáčkům semínka a na stromy 

zavěsili lojové koule. Ptáčci uţ si totiţ zvykli na přísun 

potravy a pravidelně na naši zahradu přilétají. 

Pozorujeme je z oken tříd. Napsala p.uč.Hofferová 

 

 

 

Všechny vystavené obrázky stromů na chodbě dostaly 

svá čísla a my, ţáci, jsme svými hlasy v listopadu 

vyhodnotily ty stromy, co se nám nejvíce líbily.  se 

zapojili do soutěţe O nejkrásnější strom.  Hlasovali téţ 

učitelé a ostatní zaměstnanci školy. A kdo vyhrál? 

Nejvíce hlasů získal strom třídy VIII. B. Druhé místo 

třída VIII. A a třetí místo třída III. A. Všechny 

zúčastněné třídy získaly pochvalu za účast a vítězné 

třídy dostaly diplomy a malou odměnu. Napsala p.uč. 
Hofferová 



 

 



 

 

 

 

V listopadu vestibul školy nazdobily práce, které ţáci se svými učiteli vytvářeli na podzimní výstavku. 

Pouţívali různé přírodniny a přírodní motivy. Všem zúčastněným třídám patří poděkování. 

Napsala a foto p.uč. Hofferová 

Uţ druhý rok vyhlásili ţáci 

speciálních tříd sbírku pro opuštěná 

zvířátka z útulku v Rudolicích. 

Společně během jednoho měsíce 

nasbírali různé krmení, pamlsky, 

piškoty, těstoviny a hračky. V pátek 

17.prosince 2010 společně nasbírané 

potřeby do útulku odvezli a zároveň 

si prohlídli na 60 pejsků, kteří teď v 

útulku jsou. Napsala V.Řáhová 



 

 

 

 

 

           

 rozdávání letáčků na schůzce v kinosále                           

 zhlédnutí filmu „ Seznam se bezpečně“ 

 Abeceda bezpečí – seznámení s projektem 

                    

 

 Abeceda bezpečí – pokračování 

 Anketní otázky – učitelé, ţáci, rodiče 

 Zhlédnutí pořadu „ Těţší 

je skončit neţ začít“ 

 Anketní otázky k pořadu 

 

 

 

 Abeceda bezpečí 

 Zhlédnutí filmu „Mezi 

stěnami“ 

 Dotazník k filmu 
    

 

 Abeceda bezpečí  

 Dotazníky „ Průzkum šikanování“ – učitelé 

 Ţáci 
                 

 

 

 

 

 

  Napsala p.uč.Niklová, protidrogový preventista 

 Abeceda bezpečí 

 Projekt „ Kouření a    já“ – úvod 

 Besedy s MP - 4. – 5. třídy    

 Besedy s MP - 8. – 9. třídy 

 

 



 



 

 

Dne 16.prosince 2010  přijela do naší školy klinická logopedka, Mgr. 

Iva Bajtlerová. Poskytnuté konzultace učitelům byly zaměřené na 

zvolení adekvátního pedagogického postupu při reedukaci řečových 

vad. Její postřehy a rady byly velmi přínosné a za čas, věnovaný naší 

škole, děkujeme. Doufejme, ţe to není její poslední návštěva u nás. 

Napsala p.uč. Nastoupilová 

 

 

 

 

V tomto předvánoční čase pro naše ţáky připravila 

Městská policie Most maškarní ples ve stacionáři 

v Barvířské ulici. Ţáci si v maskách zvířátek krásně 

zasoutěţili a zatancovali a na závěr dostali od 

preventistky MP Lucie Jungmannové drobné dárečky. 

Příjemným zpestřením bylo i vystoupení malých 

pejsků - grifonků v mikulášských kostýmech s jejich 

páníčkem p. Václavem Gaertnerem. Všem se 

dopoledne líbilo, děkujeme za něj!  

Napsala p.uč. Nastoupilová   

 

 

Poslední školní den v roce 

2010 se některé speciální 

třídy sešly ke společnému 

posezení u vánočního 

stromečku a cukroví, které si 

připravily a povídaly si o 

Vánocích a za doprovodu 

flétny zpívaly koledy. 

Napsala V.Řáhová 

 



 

V lednu za pec si sednu. 

V lednu mráz - těŠí nás; v lednu voda - věčná Škoda. 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. 

Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu. 

Leden drsný prospívá osení. 

Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se 

předpovídá. 

V lednu-li hřímá, tuhá je zima. 

http://www.zahady-zdravi.cz/esoterika/ostatni/lidove-pranostiky-na-leden 

 
Kdyţ mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení. 
 

Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout 

ještě 14 dní.  

 
Leţí-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu 
poleze za kamna. 
 
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.  
 
 

Zelené Hromnice - bílé velikonoce. 
 
 

Je-li na Stolici svatého Petr zima, ještě dlouho potrvá. 

 

Na Hromnice zima s létem potkala se. 
 
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost ţita i pŠenice. 
 

Na Hromnice zimy polovice. 

 
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 

 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.          http://www.rceni.cz/pranostiky/unor 

redakce 

http://www.zahady-zdravi.cz/esoterika/ostatni/lidove-pranostiky-na-leden
http://www.rceni.cz/pranostiky/unor


 
Skoro každý z nás si po silvestrovské půlnoci dává předsevzetí do 

dalšího roku, který právě nastal. Přejeme si více kamarádů, stále 

veselou mámu i tátu, samé jedničky, více peněz, lásku, žádné 

pohromy a zklamání, přestat kouřit, začít sportovat, být milejšími. 

Zamýšlíme se nad uplynulým rokem, hodnotíme, co se nám splnilo, 

co jsme pokazili. O čem ten život vlastně je? Vybrali jsme proto 

několik citátů známých osobností, které snad napoví, co je důležité. 

www.rceni.cz   

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém 

životě, má jen 60 minut. Sofoklés 
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. Karel Čapek 

 
Neučte se z vlastních chyb, učte se z chyb druhých. 
Milan Zelený 

 
Ne moudrost, hloupost je umíněná. Sofoklés 
 

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud 

žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. Seneca 
Ţivot není to, co chceme, ale to co máme. 
arnoŠt lustig 
 

Tajemství úspěchů v ţivotě není dělat, co se nám líbí, ale 

nalézt zalíbení v tom, co děláme. Edison 

 
chudému chybí mnoho, lakomci vŠechno. Syrus 
Tomu nevěř, od koho jsi jednou odešel 

zklamán. Walther von der Vogelweide 

 

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá 
nic pro sebe. Goethe 

Kaţdý má právě tolik jeŠitnosti, kolik mu 
chybí rozumu. Nietzsche 
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