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ŘÍKÁ naše paní ředitelka Mgr. Hana Slapničková 

A DODÁVÁ: Chtěla bych pochválit žáky ZŠ speciální za 

jejich pěkný prospěch a vzornou docházku do školy. Velkou 

radost mi udělalo to, že 43 žáků ze ZŠ praktické prospělo 

s vyznamenáním – všech 43 moc chválím. Věřím, že v 2. 

pololetí se budou snažit i ostatní žáci, což znamená, že se 

budou pilně učit a hlavně pravidelně chodit do školy. Už 

teď jsem zvědavá, kolik vyznamenání bude na konci školního 

roku. Vůbec mě ale nepotěšilo, že 27 našich žáků má 

neomluvené hodiny! Vím přesně, kteří žáci to jsou! Doufám, 

že v druhém pololetí už neomluvené hodiny mít nebudou. 

 

Pochvaly třídního učitele dostalo v tomto pololetí 15 žáků. A tady jsou: 

I.AS - Čermáková Tereza  

I.AS - Pešta Milan  

I.AS - Turková Cecílie 

III.A - Ertlová Karolína 

III.A - Lžičařová Monika 

V.A - Demeterová Vanesa  

V.A - Malcová Adéla  

V.A - Rafaelová Eszmeralda  

V.B - Bača David  

V.B - Boudová Natalie  

V.B - Čonková Kristýna  

V.B - Haranza Patrik     

V.B - Siváková Laura  

VIII.A - Bilý Erik                             

IX.A - Facuna Zdeněk 



TURNAJ DÁMA – 2016 

V celoškolním finále byl opět nejlepším hráčem Zdeněk Kohout. 

V pondělí 1. února proběhl v hudebně naší školy turnaj v dámě. Turnaje se zúčastnilo 

celkem 36 vybraných žáků z 6. až 9. tříd + PŠ 1, 2. Vítězem 6. ročníků se stal Alexandr 

GRUNDZA, za 7. Třídy 1. místo vybojoval Kristián ADAM, nejlepším hráčem z 8. tříd 

se stal Radek TANCOŠ a z deváťáků byl nejlepší Michal BLAŽEK. 

Vítězem z Praktické školy dvouleté  a též celoškolním finalistou se stal Zdeněk 

KOHOUT, kterého neporazil žádný z hráčů. Obdržel tak diplom absolutního vítěze. 

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí.  Finalisté jednotlivých tříd získali hru dáma, 

čokolády a oplatky. 

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme! 

Zapsala a nafotila p.uč. Šašková Lenka 

 

 

 



26. ledna 2016 jsme pozvali třídy ze Základní školy 

speciální na ochutnávku pokrmů spojenou se soutěžením. 

Společnými silami jsme uvařili, umíchali, vyváleli, upekli, 

vyšlehali, ochutili, nakrájeli, namazali a naservírovali 

každé třídě: 

 domácí rohlíky z bílé i celozrnné mouky 

 koláčky s ovesnými vločkami a medem  

 marokánky 

 tři pomazánky – celerovou, rybí 

tvarohovou a bylinkovou 

 celozrnné palačinky plněné na slano fazolovou paštikou a na sladko džemem 

s červenou řepou nebo  dýní s mrkví 

 zázvorový čaj 

Na chodbě v hale školy jsme připravili 8 stanovišť. Soutěže byly zaměřeny na dovednosti nebo vědomosti 

spojené s vařením.  

Naše dojmy: 

Byl jsem u Výroby džusu a byla tam velká fronta, že jsem nestíhal. Dětem se to líbilo. Honza Lerek 

Já měla soutěž Přenášení ořechů a burizonů. Dětem se to moc líbilo. Karolína Hanzalová 

Měl jsem soutěž v Krájení ovoce, zeleniny a dortu. Děti rády krájely ovoce a dort. U mě byla fronta. Patrik 

Linke 

Já byla u soutěže Hledání fazolí, Počítání ořechů. Moc se to všem líbilo, nechtěli ani od toho odejít.Veronika 

Zahrádková 

Vybarvování obrázků podle počtu a zadání děti bavilo. Já jsem je vždycky pochválila. Daniela Preislerová 

Seděl jsem u Třídění obrázků ovoce a zeleniny. Všem to pěkně šlo, 

uměli to. Marek Dung 

Já měla soutěž Napíchni rozinky. Děti měly o to velký zájem. Moc 

se jim to líbilo. Nikola Chlustinová    

Přiřaď model ovoce a zeleniny ke slovu byla legrace. Někteří se 

zakousli do jablka. Bavilo mě to. Eda Hrodek 

Ráno jsme šli do kuchyňky a paní učitelka mi zadala to, co mám 

udělat. Já jsem mazala na domácí pečivo, které jsme upekli, tři druhy 

pomazánek. Pak jsem to dávala na stůl a děti se do toho s chuti 

pustily a moc jim to chutnalo. Moc mě to bavilo. Nikola Paldusová 

Já jsem krájel rohlíky a mazal pomazánky. Líbilo se mi to. Zdeněk Kohout. Já jsem tři hodiny smažil palačinky. 

A když mi došlo těsto, tak jsem dělal nové. To teda byla „šichta“. Jan Legeza. Všem moc chutnalo a při 

soutěžích se taky dobře bavili. Další fotografie na www.specmo.cz,fotogalerie 

Napsali: žáci z PŠ2A a Mgr. Ivana Horňáková                           Foto: žák Patrik Dupák a Mgr. Ivana Horňáková 



Citrusové plody jsou dobrou volbou, jak v zimě zatočit s rýmou 

Naši předkové si v zimě museli vystačit se šípkovým čajem, kyselým zelím, a 

možná ti trochu zámožnější nebo městští si mohli dát hašlerku. A dali byste si 

dnes jako prevenci proti nachlazení kysané zelí? Nebo šípkový čaj? Pomeranč a 

citron voní přece daleko lépe, že. 

Proč nám stále teče z nosu? 

Citrusy pocházejí z tropického a subtropického podnebí. Uvědomme si však, že 

tyto rostliny z čeledi routovitých pocházející z teplých krajin, mají na tělo 

ochlazující efekt, což pro nás v zimě není žádoucí. K boji s nachlazením však 

obsahují vitamín C, který je silnou náloží v boji s nachlazením. Lidé zabývající 

se asijskou medicínou vám řeknou, proč vám v zimě stále teče z nosu. Způsobuje to pojídání citrusového ovoce, 

které roztahuje póry a tělo vám ochlazuje. 

  

Jak můžeme citrusy „ohřát“? Zahřívacím kořením 

Jednoduše přistrouhejte do své citronády trochu zázvoru, kurkumy. Nebo přidejte špetku mleté skořice, 

kardamomu, hřebíčku. A ti odvážnější mohou zkusit také chilli nebo dokonce špetku černého pepře.  

 

Zázvorový čaj  

Tento antichřipkový nápoj je vhodný i pro děti. Alergici by to 

ovšem s jeho pitím neměli přehánět a nejprve ho opatrně vyzkoušet. 

Suroviny: pěticentimetrový kousek zázvoru, 1 citron, litr vody a 2 

lžíce medu.  

Postup:  

Zázvor nastrouhejte, zalijte ho horkou vodou a nechte 10 minut 

odstát. Poté přidejte šťávu z jednoho citronu a med. 

Nápoj pro zahřátí z červené řepy, mrkve a jablek 

Tento nápoj zahřeje při podzimních a zimních plískanicích a 

přitom dodá tělu tak potřebnou energii, která nám právě v 

zimních měsících často chybí.  

Suroviny: 600g červené řepy, 500g mrkve, 500g jablek.   

Postup: 

1. Očištěnou zeleninu vložíme postupně do odšťavňovače a 

odstředíme jejich šťávu 

2. Čerstvou šťávu zahřejeme ve vhodné nádobě k bodu varu, 

ale dále nevaříme, sundáme ze zdroje tepla 

3. Ještě teplý nápoj rozlijeme do sklenic a podáváme. 

Zdroj:http://hobby.idnes.cz/  

http://hobby.idnes.cz/


 

Děti, ví 

někdo z 

vás, z čeho vzniknul člověk?” „Prosím, 

z člověkosaura.  

Známý skrblík dostal trojku. Učitelka to 

komentovala slovy: „Kdo šetří, má za tři.”  

 Učitelka zkouší: „Na co se používá kyselina sírová,  

Aničko?”„No...na hubení myší.“  

“Proč vyhazuješ ten chleba, Jonáši?!” 

zlobí se učitelka. „Prosím, napadl mi 

ho kůrovec.” 

O přestávce: „Co děláš s tou sekerkou?!”„Sekám latinu!” 

Víš, jaký je rozdíl mezi školou a 

vězením? Ve škole sedíš, ale neVíš za co. 

Učitel se ptá: "Z čeho se 

člověk nejvíce potí?" A žák 

na to: „Z vašich otázek.“z 

http://pitevna.cz/vtipy/o-skole/ zpracoval Honza Legeza 

http://pitevna.cz/vtipy/o-skole/


 



 

Kdy budou letos Velikonoce ? 
Datum velikonoc se neustále posouvá, všechny kombinace různých datumů dávají celkem 

35 různých možností začátku Velikonoc. V křesťanství se slaví Velikonoce první neděli po 

úplňku, který nastal po prvním astronomickém jarním dni tj. 21. března. V pravoslavné víře jsou 

Velikonoce zpožděny v závislosti na Juliánském kalendáři. 

Letos  bude Velikonoční neděle 27. března a  Velikonoční pondělí 28. března. 

V roce 2015 byla pro zajímavost Velikonoční neděle až  5. a Velikonoční pondělí 6. dubna. 

Co jsou Velikonoce? 

Velikonoce patří mezi jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků oslavující zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista, ke kterému údajně došlo 3 dny po jeho ukřižování v 1. století našeho letopočtu. 

 

 

www.google.cz,obrazky 



Legenda o malování vajíček říká, že když chodil Ježíš se svatým Petrem 

po světě, došli ke statku, kde prosili hospodyni o jídlo. Nic moc neměla, 

ale zrovna zakdákala slepice, a tak hospodyně šla do kurníku a hostům 

upekla vejce v horkém popelu. Skořápky se jí pak v ruce proměnily ve 

zlato. A ta žena potom každého pocestného, který se u ní zastavil, 

hostila vejci. Ale ta už se nikdy neproměnila na zlato. V den výročí 

zlatého vejce začala hostům dávat vejce malovaná. Proč? To nikdo 

neví. 

 

Když si chcete s barvami pohrát, zkuste to jako kdysi dávno. Je to šetrnější (ekologičtější) k přírodě.  

Žlotooranžovou získáte z cibulových slupek. Čím déle je vejce ve vývaru, tím tmavší barva. 

Světle žlutou získáte z šafránu nebo kurkumy. Dobré je i použít odvar z kari. 

Červenou máte z odvaru ze slupek červené cibule a octa, nebo zkuste červené zelí či šťávu z červené řepy. 

Fialovou si uděláte šťávou z borůvek. 

Modrá vznikne z odvaru šišek. 

Zelená se dá získat ze špenátu. 

Hnědou a rezavou vám dodá čaj.  

Více na http://www.jaktak.cz/jak-obarvit-vajicka-prirodnimibarvami. 

Zpracoval Honza Legeza a Zdeněk Kohout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaktak.cz/jak-obarvit-vajicka-prirodnimibarvami


 
 
 
 

Sněhová vločka 
 

Vločko, vločko sněhová, 

máš očička duhová. 

Zatřpytíš se na sluníčku, 

a za malou chviličku, 

bude z tebe kapička, 

zrovna takhle maličká.  
 

V lednu 
 

V lednu jen nakrátko 

sluníčko vstalo.        
Bledé jak zrcátko 

hřeje nás málo. 

 

Přeskočí závěje, 

nablýská klouzačky. 

Než se kdo naděje, 

už mizí za mráčky. 

 

 

 
 

Zimní procházka 
  

Mrzne a chumelí,  

čerti se žení, 

zajícům v lese 

moc do smíchu není. 

 

Proto si musí hned, 

když přijdou z procházky, 

očistit od sněhu 

uši i ocásky. 

 
 

 

Brusle 
 

Je to bota jako jiná, 

zespodu má brusli. 

Není ale vůbec líná, 

jezdit se s ní musí. 

Po zamrzlém rybníku 

nebo taky po řece, 

v zimě, každém mrazíku, 

to ví každý přece. 

Zamrzlé okno 
 

Venku zima, teplo v bytě, 

mrazík souká bílé nitě, 

krajkářky jim vážou kličky, 

vinou nitě na paličky. 

 

Příze hora, práce moc, 

paličkují celou noc. 

Než se ráno vzbudí Majka, 

bude okno samá krajka. 

 

Zima – Žáček Jiří 
 

Jak peřina za peřinou 

po obloze mraky plynou. 

Pár těch peřin puklo mrazem, 

peří se z nich sype na zem. 

1. 

Sláva – sněží! To je prima, 

letos bude bílá zima! 

2. 

Honem děti, máme práci, 

ať tu stojí sněhuláci. 

 

Maluji zimu 

 
Z okna zimu pozoruji, 

něco o ní namaluji. 

Sněhuláka, bílý sníh 

nebo děti na saních 

a nakonec jedličku, 

maluji jen chviličku. 

 

 

Zdroj: http://skolaci.com/zima-zacek-

jiri/8303 

Zdroj: http://skolaci.com/zimni-

prochazka/4652 

Zdroj: http://skolaci.com/zamrzle-

okno/8625 

Zdroj: http://skolaci.com/snehova-

vlocka-3/8760 

Zdroj: http://skolaci.com/v-lednu/9171 
Zdroj: http://skolaci.com/maluji-

zimu/18837 

Zdroj: http://skolaci.com/brusle/9082 

 

http://skolaci.com/snehova-vlocka-3/8760
http://skolaci.com/v-lednu/9171
http://skolaci.com/zimni-prochazka/4652
http://skolaci.com/brusle/9082
http://skolaci.com/zamrzle-okno/8625
http://skolaci.com/zima-zacek-jiri/8303
http://skolaci.com/maluji-zimu/18837
http://skolaci.com/zima-zacek-jiri/8303
http://skolaci.com/zima-zacek-jiri/8303
http://skolaci.com/zimni-prochazka/4652
http://skolaci.com/zimni-prochazka/4652
http://skolaci.com/zamrzle-okno/8625
http://skolaci.com/zamrzle-okno/8625
http://skolaci.com/snehova-vlocka-3/8760
http://skolaci.com/snehova-vlocka-3/8760
http://skolaci.com/v-lednu/9171
http://skolaci.com/maluji-zimu/18837
http://skolaci.com/maluji-zimu/18837
http://skolaci.com/brusle/9082


 
 



Hádanky 
 

Bílá jako mléko je, 

tichem všechno přikryje. 

Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 

 

 

Čtyři rohy, 

žádné nohy, 

chaloupkou to pohne?  

 

Do šatu mě nabíráš, 

pak přede mnou zavíráš, 

v teple pro mne slzí oči, 

vše se za mnou venku točí, 

beru z hlavy klobouky, 

nepouštěj mne do mouky. 

 

Kdo jsem? Dvě sovy vedle sebe sedí, 

aniž o sobě vědí? 

 

Chodí v koruně, 

král není, 

nosí ostruhy, 

rytíř není. Má šavli, 

husar není, 

k ránu budívá, 

ponocný není? 

 

 

Jedna nožička. 

Hlavička když zčervená, 

konec nožky znamená. 

 

 

Kdo bez štětce a bez barev 

obarví nám pestře les?   

 

 

Má to klobouček, 

jednu nožičku, 

pěkně si sedí v mechu, 

v lesíčku? 

 

 

 

 

Má to oči jako kočka, 

má to ocas jako kočka, 

mňouká to jako kočka, 

a není to kočka? 

 

Posečená znovu roste 

a tak pořád, třeba po sté. 

Stoupneš na ni, přece stává. 

Má ji ráda kráva. 

A též srnka, zajíci,  

koza, kůň a králíci.  

 

Běží kolem sestřička, 

žluťounká je celičká. 

Naše máma slepice 

sezobala nejvíce. 

 
(mlha, kuře, tráva, kocour, houba, podzim, zápalka, kohout, oči, 

vítr, šnek) 

http://hadanky.atropin.cz/hadanky-a-hlavolamy--strong-

hadanky-pro-deti-strong 

Zpracovala Karolína Hanzalová 

 



 

Co je na obrázku? Spoj čísla od 1 do 42 a uvidíš.  

 



Únorové pranostiky 
Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a 

roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti, potažmo i předpověď těchto věcí. Česká a moravská 

slovesnost jich zná na stovky. Výraz pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis, tedy předpověď. 

Výzkumem pranostik se zabývá paremiologie, jako součásti lidové slovesnosti se jim věnuje i folkloristika. 

www.wikipedie.cz 

Únor bílý - pole sílí. 
Únorová voda - pro 
pole škoda. 
Netrkne-li únor rohem, 

šlehne ocasem. 

Leží-li kočka v únoru na 

slunci, jistě v březnu 

poleze za kamna.  

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.. 

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. 
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 
Můžeš-li se v lednu svléknout do košile, připravuj si na únor kožich. 

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí 

Jestli únor honí mraky, 

staví březen sněhuláky. 
Je-li v únoru zima a sucho, 

bývá prý horký srpen. 
V únoru když skřivan zpívá, velká 

zima potom bývá.  

zhttp://www.pranostika.cz/ zpracoval Patrik Dupák 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1nr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_slovesnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorologie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Paremiologie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folkloristika
http://www.pranostika.cz/


 

 

Spoj čarou, co k sobě patří. 

 

            

 

 

 

 

 

 

KRASOBRUSLAŘKA 

 

SNOWBOARDISTA 

www.google.cz,obrazky 

 

 

 

 

 

 

 

LYŽAŘ 

 

SÁŇKAŘ 

 

HOKEJISTA 

 



www.google.cz,obrazky 

 


