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  LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ  

Dne 22.května jsme byli v Litvínově na okresním kole.  

Soutěžili jsme v těchto disciplínách hod kriketovým 

míčkem, běh na 60 metrů, skok daleký a běh na 800 

metrů. Bylo to tam fakt hezké, měli tam tu školu velkou a 

divím se, že tam taky měli sprchy a skvělé hřiště. Bylo nás 

tam fakt hodně i z jiných škol. Naše škola se umístila na 

2.místě. Za soutěžení jsme dostali medaile, diplomy a jiné 

věci- penál, míč, čokoládu, Delissu, oplatky a nafukovací 

lehátko. Do krajského kola jsem postoupila já a Dan.  

Krajské kolo lehkoatletického 

čtyřboje v Ústí nad Labem 

Dne 31. května 2012 se žáci Daniel Gebert z VIII.A a  Adéla 

Kulhánková ze VI.A zúčastnili krajského kola lehkoatletického 

čtyřboje v Ústí nad Labem. Do tohoto kola postoupili z okresního 

kola lehkoatletického čtyřboje v Litvínově. V krajském kole se opět 

soutěžilo ve čtyřech disciplínách, běh na 60 m, běh na 800 a 1500 m, 

skok daleký a hod kriketovým míčkem. V celkovém pořadí se žák Daniel Gebert umístil na krásném pátém 

místě a žákyně Adéla Kulhánková na krásném 12. místě. 

Vzhledem k tomu, že zde byli žáci a žákyně z celého kraje, jsou 

tato umístění velmi pěkná. Dan si navíc odvezl 1. místo v běhu na 

1500 m. Byl tedy nejlepší ze všech žáků, kteří se zúčastnili 

krajského kola. Byli jsme opět rádi, že jsme mohli naší školu 

reprezentovat v krajském přeboru a navíc se naši žáci umístili na 

pěkných místech. Opět se již teď těšíme na další ročník této 

soutěže a pevně věříme, že se z okresního kola někdo probojuje i 

do kola krajského. Velmi bych tímto chtěla oběma žákům 

poděkovat za jejich výkony i chování a samozřejmě jim 

poblahopřát k jejich úspěchu.                                                                                                            

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

V Ústí to bylo pěkné, bylo to tam velké, tam pojedu i 

příští rok. Bylo to tam fakt dobré a hezké, už se těším, 

až tam pojedu znovu. A když jsme jeli nazpátek, tak 

jsme se zastavili v kavárně, kde to bylo moc hezké. 

Nazpátek jsme jeli autobusem, také jsme viděli koně. 

Prostě to tam bylo super, co mam nato říct. Napsala 

Adéla  



Pirát z Karibiku v Chomutově! Že vám to nejde dohromady? Ale učitelky a žáci ZŠS ho 

opravdu potkali, a to ve čtvrtek 10. 5. 2012 na 14. ročníku nesoutěžní přehlídky dramatické 

tvorby žáků speciálních škol. Pirát v podání herce Zdeňka Turka totiž uváděl Divadýlko 2012 

v Chomutově. A naše ZŠS nemohla samozřejmě chybět. Letos jsme naše vystoupení nazvali 

POD PEŘINOU. A na jevišti jsme pod peřinou snili pohádkový sen, ve kterém se nám zjevila 

celá řada pohádkových bytostí. Velice nás potěšila chvála od ostatních souborů, které se 

přehlídky také zúčastnily. Bylo jich celkem 7, dokonce se poprvé zúčastnila škola z německého 

Annabergu. Kromě krásných zážitků a drobných dárků jsme si přivezli tradiční sladkou odměnu 

– nádherný dort.  Napsala p. uč. Gregorová 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Na naší školní zahradě se zabydlela 

zvířátka, ptáčci, veverky a také jsme 

zde  měli možnost vidět i zajíce. 

Pozorujeme je z oken třídy, nosíme 

jim dobroty a pravidelně doplňujeme 

krmítka na školní zahradě. P.uč.Rak 

vyrobil se svými žáky dokonce 

domek pro veverky, ale nevíme, jestli 

už se zabydlely. 

Napsala p.uč.Vondráčková a žáci ze 

II.A 

 

 

 

 

 

 

Na zahradě to žije 



  

 

V tělocvičně se sešlo 94 roztodivných a bláznivých párů podkolenek. 

Některé byly opravdu vydařené. Zástupci tříd si zasoutěžili ve 

vyhledávání stejných párů ponožek a za svou snahu získali výherci 

drobnou odměnu. Následně byli oceněni majitelé nejoriginálnějších 

podkolenek. Těmi se stali - Eduard Hrodek VII. BS, Margareta Kandrová 

II. AS, Eliška Bendiková II. A 

Zvláštní ocenění získala paní učitelka R. Mayerová, M. Chabrová, paní 

asistentka M. Ihracká a D. Skoupá za své veselé podkolenky a celkové 

pojetí kostýmu. 

Velké poděkování za navýšení celkového počtu podkolenek náleží paní 

ředitelce Slapničkové, která se dostavila hned ve třech párech 

podkolenek. 

napsala p.uč. Prošková, foto p.uč. Brunnerová a p.uč.Prošková 

              podkolenky paní ředitelky 

 

 

 

 

                                    Zpracoval Dan             



klubnejmensich. 

 



 

 

 

 

Den dětí 
Každým rokem vymýšlejí paní učitelky, jak se žáky oslavit jejich svátek. Mají vždy připravenu suchou a mokrou 

variantu, to kvůli počasí. Počasí nám moc nepřálo, takže odpadly některé zajímavé akce jako grilování na školní 

zahradě, hraní minigolfu na koupališti, výlet na Benedikt. Přesto si tento den všichni užili. Ze cvičné kuchyňky 

to vonělo, pekl se perník, vařilo rizoto, pekly se klobásy,  mazaly chleby, na které si žákyně krájely vlastnoručně 

vypěstované ředkvičky. redakce 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak se bavili 

žáci ve II.A? 

1.června  se naše třída proměnila v malé 

závodiště,. Děti soutěžily v hodu na kelímky, v 

přenášení míčku na lžíci  a dalších disciplínách,  

 

odpovídaly na vědomostní otázky a na 

závěr absolvovaly orientační závod 

v prostorách školy, na jehož konci je čekal 

poklad v podobě  sladké odměny, dáreček 

a diplomy. Přestože bylo nepříznivé 

počasí, den se vydařil.   

Napsala p.uč. Vondráčková 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chytrasova.blogspot.co 



 

 

Natočeno v USA 2009,98 min 

To je můj oblíbený film, protože se mi  

Zac Efron , který hraje ve filmu hlavní 

roli, líbí. Je zábavný, kamarádský, a 

má svůj vlastní názor, rád pomáhá 

lidem a je to vynikající herec. 

A o čem to vlastně je?  

Tuto komedii natočil režisér Burr 

Steers a jak už sám název filmu 

napovídá, děj se odehrává kolem 

životního osudu jednoho muže ve 

středních letech.  

Kdybyste měli tu možnost, změnili 

byste svůj život? Třicátník Mike 

O'Donnell ano. V jediném 

magickém okamžiku Mike 

takovou šanci dostane. Náhle se 

ocitne zpět v Hayden High, kde je 

hvězdou basketbalového týmu a 

idolem i spolužákem svých 

vlastních dospívajících dětí… což 

mu nabídne příležitost, aby se z 

nepříliš skvělého otce změnil v 

super kamaráda. Zacu Efronovi 

(Hairspray, série Muzikál ze 

střední) a Matthewu Perrymu 

(Přátelé) je znovu sedmnáct a jako 

mladší a starší Mike jsou opravdu 

zábavní v pohodové komedii, 

která si pohrává s časem a 

dokazuje, že nejlepší rok vašeho 

života je ten, který prožíváte 

právě teď.           
http://www.fdb.cz/film/48371-znovu-17-17-

again.html, http://forbiddenplanet.co.uk/blog/wp-
content/uploads/2009/04/zac_efron.jpg 

                                                                                                                                                      
Zpracovala a napsala Kristýna 

Znovu 17  

http://www.fdb.cz/film/48371-znovu-17-17-again.html
http://www.fdb.cz/film/48371-znovu-17-17-again.html
http://forbiddenplanet.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/04/zac_efron.jpg
http://forbiddenplanet.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/04/zac_efron.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

predskolaci.cz 



tattoo 

Tetování je technika, při které Vám tatér v tetovacích salonech pomocí speciálních strojků na tetování a jehel 

aplikují částečky speciální barvy ( atrament ) pod kůži. Tímto způsobem vznikají různé motivy nebo 

vzory tetování. Před rozhodnutím si nechat vytvořit na svém těle tetovaní je důležité si rozmyslet vhodné 

místo, tak aby Vám tetování nebránilo v práci nebo společenském životě. Tetování by mělo charakterizovat 

Vaši osobnost, povahu nebo společenské postoje. V případě nevhodného zvolení místa nebo motivu tetování, 

může Vám tetování znepříjemnit život. U mladistvých by měli tetování povolit rodiče. http://tetovani-

tattoo.webnode.cz/tetovani/ 

Tak můj táta děla tetování  

už osmnáct let a děla to 

dost dobře.   Já jsem  si 

nechal udělat zatím malý 

obrázek,  je to dost 

zajímává věc. Ty karty 

jsem si sám nakreslil. Já 

umím kreslit a zkoušel 

jsem i tetovat  na tátu. 

Mně se tetování líbí a chci 

se tím také zabývat. Můj 

táta má na facebooku 

obrázky, tak vám řeknu, 

když budete mít zájem, 

kde je najdete. Dan Gebert 

VIII.A 

http://tetovani-tattoo.webnode.cz/tetovani-motivy/
http://tetovani-tattoo.webnode.cz/tetovani/
http://tetovani-tattoo.webnode.cz/tetovani/


 

Závěrečné zkoušky II.PrŠ 

 

Letos dělá závěrečné zkoušky pět žáků druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Předsedkyní zkušební 

komise je Mgr.Bendelová, ředitelka školy v Trmicích, dalšími členy jsou Mgr.Slapničková, Mgr.Horňáková a 

přísedícími Mgr.Brunnerová, Mgr.Bedrnová a Mgr. Nekolová. 

14.června zahájila v 8 hodin ráno oficiálně paní ředitelka Bendelová závěrečné zkoušky a následovala 

několikahodinová praktická zkouška z předmětu Ruční práce. Každý si připravil zhotovení výrobku technikou, 

kterou si vybral z předepsaného seznamu témat. Hodnotily se tak výrobky zhotovené tkaním, drháním, 

vypichováním a práce s keramickou hlínou. Všichni dnes absolvovali na výbornou. 21.června jsou ústní 

zkoušky z předmětů Příprava pokrmů a Rodinná a zdravotní výchova. Všichni, celá třída, jsme jim popřáli 

hodně štěstí a připili jsme si na jejich zdárné ukončení studia. 

21.června se všichni dostavili k ústním zkouškám. Nervozita byla cítit, ale vlídným a trpělivým jednáním všech 

pedagogů se podařilo žáky uklidnit. Z Rodinné a zdravotní výchovy byly otázky pro žáky těžší, přesto témata 

Batole, Novorozenec, Péče o nemocné dítě a Hra a hračka v životě dítěte dopadla chvalitebně. Na Porod je 

Kristýna připravena na výbornou, snad se jí tyto vědomosti budou jednou hodit. Z Přípravy pokrmů byly 

zodpovězeny otázky Výživová pyramida, Moučníky, Ryby a mořské plody, Luštěniny a Přílohy. Všichni 

zkoušky zvládli, Kristýna Heráková s vyznamenáním, na samé výborné. 

Napsala a nafotila p.uč. Horňáková 



 

 

hudebnivychova.cz 

 



 

Zelený den – 

učitelský 

sbor 

Přejeme 

Vám 

krásné 

prázdniny 

a ať se 

Vám nic 

zlého 

nestane. 

Dávejte 

na sebe 

pozor a 

užijte si 

to. Tak 

v září 

zase 

ahoooj  

vaše 

redakce 


