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Tým kuchařů firmy BIDVEST –Nowaco jezdí již druhým rokem po krajích a dělají osvětu ve 

školních jídelnách.  

U nás byl 13.května kuchař Petr Konečný, který 

nám společně s naší p. kuchařkou a s dvěma 

učni připravili menu: 

 Brokolicový krém s taveným sýrem a 

krutóny 

 Žralok na bazalkovém pestu 

 Šťouchané brambory s cibulkou, slaninou 

a petrželkou 

 Lívance s borůvkovou omáčkou, 

šlehaným tvarohem a domácí šlehačkou 

Vedoucí školní jídelny H. Šímová dostala tuto 

nabídku od obchodního zástupce firmy Bidvest. 

Navštívila ateliér ve firmě v Kralupech, kde 

mohla ochutnat připravená jídla a prohlédla si 

část výrobny závodu a tam se rozhodla 

vyzkoušet něco nového. 

 Výběr jídel je veliký, takže p. 

Šímová s p. kuchařkou vybíraly z 

60 hlavních pokrmů, 50 polévek a 

30 moučníku. 

Cílem je ukázat jak „zamaskovat“ 

do pokrmů zeleninu a méně 

oblíbené luštěniny a čím nahradit 

mouku.  

Tato služba kuchařů je zdarma.    

Děkujeme, všem nám 

chutnalo.redakce 
 



 

 

 

 

Sportem ku zdraví aneb ve zdravém těle zdravý duch. 
Opět jsme se zúčastnili klání atletů.  Které se letos v květnu. 

Nejúspěšnější z naší výpravy byli: Kamila Gregorová 4.A – 3. místo – běh, Martin Begala 5.A – 3. 

místo – hod kriketovým míčkem, Sabina Fraňová 6.A – 1. místo – běh - 3. místo – skok daleký, 

Adéla Kulhánková 7. A – 1. místo – hod kriketovým míčkem,  2. místo – skok daleký,  2. 

místo – běh, 3. místo – sprint. Celkově vyhrála Adéla 1. Místo ve své kategorii. 

Jiří Miškanič 8.A – 1. místo – běh, 1.  

místo – sprint,  2. místo – skok daleký,   

3. místo – hod 

kriketovým míčkem. Žáci Adéla  

Kulhánková a Jiří Miškanič postupují  

do krajského kola v 

Chomutově. 

Pochvalu za účast také získávají –  

Karel Bača 8.B, Anna Bílá 8.B, Ondřej  

Csorba 9.A, Ludmila 

Facunová 6.A, Michal Cína 5.A,  

Karolína Gregorová 4.A, František  

Koky 4.A. 

 

 

 

Adéla Kulhánková ze VII.A 



 

 

 

 

  

 

PODĚKOVÁNÍ MAMINKÁM        

Instalace výtvarné soutěže 

V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ byla ke Dni 

vody vyhlášena výtvarná soutěž „Hospodaříme s vodou“. Do 

soutěže bylo odevzdáno celkem osmnáct výtvarných prací, 

které ve vestibulu školy nainstalovaly paní asistentky 

Humpoláková, Koutná, Hofferová, paní učitelka Komendová a 

maminky čtyř žáků paní Fialová, Cicková, Gebertová a 

Longaverová.  

V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ žáci se 

svými učiteli vytvořili velmi pěkné výtvarné práce na téma 

„Hospodaříme s vodou“. Do soutěže bylo odevzdáno 

celkem 18 výtvarných prací. Paní ředitelka a obě paní 

zástupkyně s panem školníkem si prohlédli a vyhodnotili 

všechny práce. A kdo zvítězil?  Vítězem soutěže se stala 

třída 1. A, na 2. místě skončily třídy 8. A a 8. B a 3. místo 

obsadila třída 6. A. Vítězné třídy obdržely diplom a odměnu 

a ostatní třídy čestné uznání za účast v soutěži. Všem 

zúčastněným třídám a učitelům patří velké poděkování. 

Napsala Mgr.Hofferová 





Setkali jsme se se psy, kteří 

pomáhají nemocným a postižením 

lidem. P.uč.Nastoupilová nás, 

redaktory, vzala na kroužek, tak 

jsme si mohli pohrát s jejími psy 

Mášou a Jožkou. Máša má výcvik 

canisterapeutického psa, je to 

mazlík, i když svou velikostí budí 

velký respekt. Psi umí dobře 

poslouchat povely, které jim 

p.učitelka dávala. Učila nás, jak 

dát psovi správný povel, aby k 

nám přišel pro pamlsek. Česali 

jsme je, hladili a psi nás olizovali. 

Naučili jsme se, jak se o psy starat, 

jak je cvičit a odměňovat. Všem se 

nám to líbilo.   

Redakce: Adela, Martin a Michal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



NAŠE MĚSTO MOST 

V rámci primární prevence rizikového chování, byl v dubnu žákům 5. -9. ročníků a třídám PŠ rozdán dotazník, 

který obsahoval otázky týkající se města MOST. Žáci se vyjadřovali, kde nejčastěji tráví svůj volný čas, kde se ve 

městě cítí dobře a kterému místu se naopak vyhýbají. Odpovědi byly různorodé, ale na, některé žáci 

odpovídali stejně. Je tedy zřejmé, že určitá místa ve městě MOST mají svou pověst, a to dobrou nebo špatnou. 

Poslední otázka se vztahovala k obrázku, na kterém chyběla velice známá stavba centra města. Kromě 

jednoho, všichni žáci poznali, o kterou stavbu jde.  Zpracovala Mgr..Štičková – primární preventista 

www.google.cz/obrázky/kresby 

 



Hodnocení dotazníků „ Naše město MOST“ 

Celkem dotazník vypracovalo 70 žáků a žákyň z 5. - 9. ročníků a PrŠ 1 a PrŠ 2 

Otázka č. 1     Na kterém místě v MOSTĚ trávíš svůj volný čas ? 
 

Nejčastější odpovědi: doma, u domu, v Centrálu, u pětistovky, u sedmistovky 
 

Otázka č. 2     Kde bys v MOSTĚ chtěl trávit volný čas, kdyby sis mohl vybrat? 
 

Nejčastější odpovědi: na aquadromu, na hřišti, hipodromu 
 

Otázka č. 3     Které místo v MOSTĚ považuješ za nebezpečné? 
 

Nejčastější odpovědi: u stovky, Šibeník, žádné 
 

Otázka č. 4    Vyhýbáš se některému místu v MOSTĚ? 
 

Nejčastější odpovědi: stovkám, nádraží, podchodům 
 

Otázka č. 5    Která stavba na obrázku MOSTU chybí? 
 

69x odpověď správná - na obrázku chybí obchodní centrum CENTRÁL 
Jedna odpověď špatná. 

 



Internát slouží k přebývání učňů po škole. 

Příjezdy máme v neděli a v pátek 

jezdíme domů. Slouží tady dva úžasní 

vychovatelé. Pan Pražák, který se pořád 

usmívá, je s ním sranda a dá se s ním 

mluvit o všem. Slouží tady také 

sympatický vychovatel pan Nosál, 

který je přísný, ale hodný. Střídají se tu 

i dvě sympatické vychovatelky,  paní 

vychovatelka Vendulka Rendlová  a 

milá hodná paní vychovatelka 

Čaprndová.

 Budíček je tady v 6:00hodin, 

když máme praxi a  když máme školu, 

tak nás budí vychovatele v 7:00hodin.  

 Snídani máme od 6:30 -do 

6:45hodin, když máme školu od 

7:20-do7:45hodin.  

 Obědy máme od  11:30do-

12:00. 

  Na internátu máme v 16:00 hodin svačinu a od 16:00hodin potom volnou vycházku do 

večeře, která je v 18:00hodin. 

  Kdo potřebuje doučování, má možnost v pondělí a úterý í od 18hodin do-18:30hodin.  

 A pak máme 

volno. Večerka je 

ve 22:00hodin. 

 Odpolední činnost 

je podle zájmů 

žáků. V úterý je 

sportovní kroužek-

míčové hry, 

posilování. V 

pondělí a ve středu 

můžeme projevit 

svou kreativitu na 

výtvarném 

kroužku. 

  Podle počasí 

chodíme na výlety 

po okolí. Navštívili jsme  Jizerské Sklepy, Galerii  a  zámek Červený hrádek. Líbí se mi 

tu,  na SOU v Jirkově, kde se vyučím v oboru Kuchařské práce. Napsala a zpracovala   

Martina Bartáková (Kp1A) 



 

 

www.onlineomalovanky.cz 



 

 

 

Žáci speciálních tříd se po roce opět vydali na charitativní koncert televize Nova 

Chceme žít s Vámi, který se konal ve čtvrtek 2. 5. 2013 v O2 aréně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako každý rok, i letos 

vystupovalo na koncertě 

mnoho známých 

zpěváků, zpěvaček a 

skupin, například Heidi 

Janků, Michal David 

nebo Miro Žbirka. 

Atmosféra na koncertě 

byla jako vždy úžasná a 

všichni odjížděli domu plni zážitků a s dárečky, které všem věnovala nadace 

televize Nova. Napsala Bc.Řáhová 

 



                                                                                                                      

 

 

11. června se konala na školním hřišti tradiční akce nazvaná Psí olympiáda. To znamená, že se sejdou žáci ze 

speciálních tříd a canisterapeuti se svými pejsky.  Letos nás strašilo počasí, ale nakonec se na nás usmálo 

sluníčko a po tolika deštivých dnech bylo opravdu nádherné. A tak mohli žáci celé dopoledne soutěžit spolu s 

pejsky v různých disciplínách- přelézání překážek, chůzi po balančních ježcích, slalom apod. Za splnění 

každého úkolu dostal každý malou sladkou odměnu a obrázek zvířátka. Na rozloučenou se s pejsky pomazlili a 

už byl čas k odchodu. Jako obvykle vše velmi rychle uteklo a tak nezbývá než se těšit zase na příští rok. 

Děkujeme p.  Láďovi   Pozdníčkovi , p. Lucii Gärtnerové, sl. Růžence Jarošové, sl. Jitce Bočkové, Božence 

Veselé, Vaškovi Gaertnerovi a p. Štefanovi Horskému a jejich psím pomocníkům a devíti  žákům z 8.B a jejich 

tř. paní učitelce Mgr. Nekolové za pomoc! Napsala  Mgr. Nastoupilová. 

 

Minislovníček od Mgr.Nastoupilové: 

Definice: Canisterapie= léčba za 
pomoci psa, využívá pozitivní 

přítomnosti psa 

Psi: Máša- bernský salašnický pes, 6 
let, pes s průkazem původu 

Jožka- kříženec (z útulku), u nás je 4 
roky, je jí cca 5 let 

Zkoušky: obě mají, spolu se mnou, 
jednou do roka přezkoušení (nejprve 

o.s. Anitera, poté Canitera) 
www.anitera.cz www.canitera.cz 

Kam chodíme: v rámci o.s. Aaja 
navštěvujeme různá zařízení- 

Domov pro děti do 3 let,  Domov se 
zvláštním režimem, občas ZŠ 

v Mostě (naposledy 11.zš) fotografie 
zde http://11zsmost.vw-

cz.com/_cms/build-
in/fotogalerie.php?akceId=1183&ins

tanceId=33 

A různé promo akce pořádané mosteckými organizacemi- Den pro rodinu na Matyldě, na Benediktu apod. 

Kynologický kroužek:  3. rokem na naší škole, schůzky 1x týdně 

Další informace a fotografie zde: www.aaja.cz   https://www.facebook.com/AajaOS?fref=ts 

http://www.anitera.cz/
http://www.canitera.cz/
http://11zsmost.vw-cz.com/_cms/build-in/fotogalerie.php?akceId=1183&instanceId=33
http://11zsmost.vw-cz.com/_cms/build-in/fotogalerie.php?akceId=1183&instanceId=33
http://11zsmost.vw-cz.com/_cms/build-in/fotogalerie.php?akceId=1183&instanceId=33
http://11zsmost.vw-cz.com/_cms/build-in/fotogalerie.php?akceId=1183&instanceId=33
http://www.aaja.cz/


 

 

Takhle si pochutnávali žáci z II.B, kteří s p.uč.Kubíkovou využili náš gril u 

skleníku. 



 

www.onlineomalovanky.cz 

 



 


