
červen   2009                                     Základní škola speciální, Základní škola Základní škola speciální, Základní škola Základní škola speciální, Základní škola Základní škola speciální, Základní škola                                     

                                                praktická a Praktická školapraktická a Praktická školapraktická a Praktická školapraktická a Praktická škola    
                                        ul.J.Palacha 1534, 434 01 Mostul.J.Palacha 1534, 434 01 Mostul.J.Palacha 1534, 434 01 Mostul.J.Palacha 1534, 434 01 Most    

                                tel. 476tel. 476tel. 476tel. 476    700700700700    000000000000, www.specmo.cz, www.specmo.cz, www.specmo.cz, www.specmo.cz    

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
       Josef Janků VII.D 
       Miroslav Černý VIII.C 
       Michal Novotný IX.A 
       Kateřina Lauová 2.PrŠ 
 
      Cenzura: I.Horňáková, V.Štičková 
      e – mail : skolspec@seznam.cz  

• Dění na škole 
• Chceme žít s Vámi 
• Pověry  
• Letní drinky a Volný čas 
• Anketa a Deváťáci se loučí 
• Ekologická výchova 
• Omalovánky 
• Evropa nás zajímá  
• Křížovky a básničky 
• Drogová prevence 
• Divadýlko 2009  
• Po stopách zvířat  
• Rozvrh hodin 
• Les ve škole-škola v lese 



Ve čtvrtek 23.dubna jsme navštívili Úřad práce. Celou 
dobu se nám trpělivě věnoval pan Vojtek. Dozvěděli 
jsme se o možnostech zaměstnání pro žáky, kteří 
absolvují  Praktickou  školu – například Chráněně 
dílny, pomocné práce na stavbě nebo v kuchyni. Také 
jsme shlédli krátký film o výrobě keramiky, který se 
nám moc líbil.                                    napsali žáci z 1.PrŠ 

 
Dne 22. dubna se po celém světě slaví mezinárodní Den Země. V tento den se  pořádají  
soutěže, koncerty, festivaly, úklidové akce a mnoho dalších aktivit. I naše  škola se 
aktivně zapojila a pořádala celoškolní akci ke Dni Země s názvem ,,KVĚTINA 
k SVÁTKU “, kterou vymyslela p.uč. Žaneta Prošková. 
Této akce se zúčastnilo 23 tříd.  Třídy měly za úkol vyskládat  květinu z víček od pet 
lahví, která měla být o rozměru 80x70. Květiny začaly děti vyskládávat v 8,30hodin 
v tělocvičně. Uzávěry se nelepily, pouze se vyskládávaly.   
A jak se hodnotilo? Po dokončení květin obešly třídy všechny vystavené soutěžní 
květiny, které dostaly přidělené číslo. Na lístek, který při odchodu vhodil do připravené 
krabice, napsal každý žák jen jedno číslo a dal tím svůj hlas té nejhezčí kytičce. 
Která kv ětina vyhrála? Nejvíce bodů získal tulipán žáků ze VII.A. Třída tak vyhrála i 
všechna použitá víčka, kterých  bylo celkem 16100. 

 
Naše třída se také zapojila do soutěže. Z víček jsme, já a Hanka, složily sněženky. Byla tam i 
spousta jiných kytiček. Všechny byly moc hezké. Bylo těžké vybrat tu nejhezčí. Ale zvítězit 
může jenom jedna. 
                                                                                                       napsala Káťa Lauová, 2.PrŠ 
 
 
Čarozdrav                                
My jsme baby čarodějné, 
máme elán, pikle stejné, 
teď si tady zasportujem,  
pak vám osud vyčarujem. 
Čáry, máry, těšte se! 
Láry, fáry, bojte se! 
 
Hlasitým, až děsivým křikem nás vítají 
čarodějnice už několik let. I letos se jich 
před školou sešlo hodně. Pak  ve formacích 
lítaly na koštětech a plnily soutěžní 
disciplíny. Tyhle lítaly nejlíp. 
 
P.uč.Šašková nám i letos vyrobila krásné diplomy na památku. Děkujeme p.uč.Kubíkové 
za její trpělivost, pěknou podívanou i za to, že jsme si mohli všichni užít legraci.  
 



Tak jsme opět po roce, dne 22. dubna 
2009, vyrazili  do Prahy na nadační 
koncert Tv Nova Chceme žít s Vámi. 
Koncert  znovu moderovali sourozenci 
Gondíkovi a vystupovaly zde hvězdy jako 
Ewa Farná, Maxim Turbulenc, Heidi 
Janků, Děda Mládek Illegal Band, Michal 
David a další. 

 
Zajímaly mě dojmy ostatních, tak jsem vyrazila na malý 
průzkum po speciálních třídách s otázkou: ,, Jak se vám 
líbil letošní koncert?" 
 
„ Moc se mi tam líbilo. “  Vašek Zeman,  9A. ST 
,, Výlet nás nezklamal, našim dětem se líbily světelné 
efekty. “ Dana Skoupá, asistentka 
„Jo, líbí .“   Tomáš Fiala, 4A. ST 
„Bezprostřední atmosféra celé akce. Gondíci byli 
super, stejně jako celá akce.“  Jarka Novotná, učitelka 
„ Bylo to moc krásný.“ Standa Čejka, 8A.ST 
„ Skvělá organizace, dobře promyšlená akce a 
bezkonkurenční přístup účinkujících a pořadatelů.“ 
Katka Jelínková, učitelka „ Líbilo se mi tam. Nejvíc 
Ewa Farná.“ Evička Peterová, 9A.ST 

,, Bezproblémová akce, moc se nám líbila. "  Žaneta Prošková, učitelka 
,, Já jsem nemohl dospat, stával jsem o 2 hodiny dřív, jak jsem se těšil. Koncert byl super, hodně jsem   
tancoval, hlavně na Maxim Turbulenc."  Eda Hrodek, 4B.ST 
,,My jsme si to moc užili. Vládla tam pohodová atmosféra." Iva Gregorová, učitelka 
,,Pěkně."  Filip Pokorný, 4B.ST 
,,Koncert se nám líbil. Děti se pobavily, vytancovaly a přivezly si spoustu zážitků."  Jana Königová,učitelka 
,,Byla jsem tam poprvé a byla jsem nadšená." Blanka Šotková, asistentka 
,,Bylo to super, líbil se mi Maxim Turbulenc." Kája Mucha, 4C.ST 
,,Mně se koncert velice líbil. Pro nás i pro děti úžasný zážitek." Věrka Píchová, asistentka 
  
Tak zase přístí rok :o)                                                                                                     napsala: Veronika Řáhová 
 
zeptali jsme se i paní zástupkyně Brunnerové, která byla na výletě s námi: 
 
 Jak dlouho trvala cesta do Prahy? 
cesta trvala asi hodinu a čtvrt 
 Kolik d ětí jelo na koncert? 
koncertu se zúčastnilo kolem 50 žáků, z toho 5 vozíčkářů 
Co kdyby se někdo v aréně ztratil? Jak to organizátoři zajišťují? 
Organizace ze strany TV NOVA byla absolutně perfektní. Všude pobíhali pořadatelé v oranžových tričkách a 
byli ve spojení s moderátory, kteří v případě nouze vyhlásili potřebné informace. Zajištěna byla i případná první 
pomoc. Té naštěstí nebylo potřeba. 
Čí vystoupení se Vám nejvíc líbilo? 
Mně osobně se líbilo vystoupení Kamila Střihavky, ALL X, Michala Davida, ale i ostatní účinkující měli pěkná 
vystoupení. 
V areálu arény je spousta stánků s občerstvením, víte, kolik stojí? 
velká káva 35 Kč, hranolky 30 Kč a kousek pizzy 90Kč 
Dostali jste něco na památku? 
Každý z účastníků koncertu dostal při vstupu klíčenku s kartičkou, na které byl napsán název naší školy. tuto 
klíčenku měl každý z nás na krku. Dále jsme dostali igelitku s občerstvením a tričkem. Vše uvidíte na našich 
webových stránkách www.specmo.cz, na záložce Foto-galerie 

 



 

 
 



POVěRY 
Vstali jste ráno levou nohou a čeká vás den blbec, nebo jste v tramvaji cestou do 

školy potkali kominíka a záříte štěstím? 
 
Rozšířily se ve všech kulturách na světě, Přežívají obvykle ve formě různých 
pořekadel, pranostik či lidových mouder, nebo jako nutkavé chovaní, které děláme 
za určitých situací, aniž si to plně uvědomujeme (např. šahaní na knoflík při 
setkaní s kominíkem). Jsou výborným prostředkem na uklizení. Necítíte se snad 
lépe, když u sebe máte podkovičku pro štěstí? Nemáte radost z nalezení čtyřlístku? 
Není fajn mít výmluvu, když se něco nepovede v pátek 13.? 

 

Podkova pro štěstí 
Proč? Je vyrobena ze železa, která má chránit proti 
čarodějnicím, ďáblům, vílám a jiným nepříjemným 
nadpřirozeným bytostem. Když si ji pověsíte nad 
dveře domu, chrání jej celý. ,,Nejšťastnější“ je prý 
podkova se sedmi dírami. Sedmička je totiž 
spojována s Bohem a stvořením světa za sedm dní.     

 

Černá kočka přes cestu 
znamená neštěstí  
Černé kočky byly zobrazovány na ramenou čarodějnic 
a symbolizovaly vtěleného ďábla. Není divu, že byla ve 
středověku tato roztomilá zvířátka upalována. 

 
Rozbité zrcadlo 7 let neštěstí 

Lidé kdysi věřili, že v zrcadle se skrývá část naší 
duše. Jeho rozbití tedy znamenalo její ztrátu a 7 let 
byla údajně doba, kdy se zbytek duše měl zahojit. 
Dalo (dá) se tomu ovšem vyhnout. Pokud člověk 
posbíral kousky a dal je pod tekoucí vodu, kletba 
byla zrušená a duše se zacelila. Jiná skupina lidí 
zase tvrdila, že zrcadlo je prostředkem k nahlédnutí 
do budoucnosti. Rozbití zrcadla tedy mělo značit 
nějakou budoucí něšťástnou událost.    
 
Zpracoval z časopisu sCOOLer Míra 



 

KRAJSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCEKRAJSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCEKRAJSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCEKRAJSKÁ EKOLOGICKÁ KONFERENCE                 
Dne 29. 4. 2009 se v prostorách ZŠ Svážná, Most konala Krajská 
ekologická konference pro žáky základních a středních škol. 
Konference se zúčastnili žáci pěti základních a pěti středních 
škol z Ústeckého kraje, kteří prezentovali celkem čtrnáct prací  
s environmentální tématikou. Naši školu se svými třemi pracemi 
prezentovali žáci VII. B – Lucie Martínková a Marián Wurdák, 
IX. A – Michaela Kottová a Danuše Prokopová a z IX. C –  Monika Jašminská, Lenka Fořtová, Jana Baťašová a 
Aleš Bauer. Velkým zpestřením byla módní přehlídka oblečení z odpadových materiálů, kterou předvedli žáci 
II. A. Našim žákům patří poděkování a obdiv, že překonali strach a vystoupili před žáky z ostatních škol. Jako 
odměnu si odnesli krásný diplom a propisku. 
 

 Život v rybníku 
Žáci I. A i II. A se zúčastnili výukového programu Život v rybníku. S panem Tarantem odhalovali tajemství 
života živočichů a rostlin pod vodou, na hladině i v okolí rybníku. Žákům se program líbil, se zaujetím 

spolupracovali. 
 

Exkurze na ResslExkurze na ResslExkurze na ResslExkurze na Ressl            
Žáci z I. A, II. A a IX. C vyrazili 16. 4. do lesa na Ressl. Pan 
revírník Daniel Konrád ze Správy městských lesů Most pozval 
na Ressl pana kočího, který pokácel motorovou pilou břízu a 
potom se svým koněm Lukem nám předvedl, jak se poražený 
kmen odváží na jiné místo. Pan Konrád poražený strom změřil a 
označil. Pro žáky to byl krásný a hlavně nový zážitek, protože 
koníka v takové akci ještě neviděli. 
Děkujeme Správě městských lesů Most za zajímavou exkurzi. 
 

Jsme nejlepší v projektu Les ve škole – škola v lese 
 
Žáci a učitelé těchto tříd 1. A, 2. A, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. B, 8. C, 9. C, 1. A ST, 4. A ST a 9. A ST po celý 
rok plnili cíle tohoto projektu. Závěrečnou zprávu o průběhu projektu včetně fotografií a výtvarných prací jsme 
odeslali do Sdružení Tereza v Praze. Hodnotící komise vyhodnotila naši zprávu jako NEJLEPŠÍ v kategorii 
mírně pokročilí. Odměnou nám je Lesní setkání, které se uskuteční 17. – 19. 6. v Domašově nad Bystřicí. 
Setkání by se měli zúčastnit žáci, kteří v projektu byli zapojeni.  
                                                                                                                                  Napsala p.uč.Jana Hofferová 



Myška 
 
   Běží myška k Táboru, 
   nese pytel zázvoru, 
   A ty, malá, zůstaň doma; 
   a ty, velká, běž  
   na táborskou věž! 
 
 
   Běhala myška  
   okolo bříška: 
   šup do pupíčka! 
 
 
 
              
 

 
Myší Tanec 

           
Tancujte, myši, 

          kdekterá slyší. 
          Která je hluchá, 
          ať neposlouchá. 
          Která je chromá, 
          ať sedí doma. 
 
 
                                                        
                             
                       zpracoval  Míra                                                            
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. hlavní město ČR 
2. pták, který žije u moře 
3. na co dáváš zubní pastu? 
4. je ryzí jako… 
5. menší dům je … 
6. stříhají papír 
7. sleduješ na nich čas na ruce 
8. v hale školy je místnost 

s DVD 
9. hloupé řeči 

 
 

 
 
1. Moučník z mletého máku 
2. Druh listu 
3. Domeček pro šneka 
4. Kreslí a píše se na to 
5. Jezdí po silnici 
6. Malé vodní plavidlo 
7. Kdo učí žáky? 
8. Budova pro vzdělávání 
9. Ruzyně je 
10. Dárky, které jsou živé a voní 
                                                                   

                                                  
 
1. Jeden z prstů                                    
2. Hala na koncerty v Praze O2….. 
3. Nosí se na zádech 
4. Při chůzi děláš 
 
Tajenky: ynindzárp, otél, ětšilapuok 
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Dne 13.5.2009 se naši vybraní žáci a žákyně zúčastnili 
okresního kola speciálních škol v atletickém čtyřboji.  
Za mladší žáky nás zastupovali Jiří Miškanič, Petr Hábl a Jaroslav 
Pospíšil ze 4 . a 5. tříd , za starší žáky Pavel Kováč, David Střihavka 
a Michal Tipan z 8. tříd, za mladší žákyně Zuzana Suková a Kristýna 
Olahová ze 4. a 5. tříd, za starší žákyně Lucie Remutová, Denisa 
Streiftauová a Romana Tomková z 8. a 9. tříd. 
Umístili jsme se v celkovém pořadí škol  na krásném 2. místě. 
Z naší školy se umístil na 1. místě v celkovém hodnocení starších 
žáků  Pavel Kováč z 8.B (na fotce)a postoupil tím do krajského 
kola, které se konalo v Bílině. I když v tomto krajském kole nebyl 
tak úspěšný jako v kole okresním, přesto si vedl velmi dobře.  
Tímto mu všichni za reprezentaci naší školy velmi děkujeme a 
přejeme mu do dalších let stále takový elán a chuť do sportu jako 
doposud.                                                  napsala p.uč. Alena Niklová 
 

 
 

     Ve středu  13. května vyjela naše třída, společně se třídou 6.B na výlet do zooparku  Chomutov. Ráno v 8.12 
jsme odjížděli z mosteckého nádraží. Cesta nám rychle uběhla a za 20 minut jsme již vystupovali v Chomutově.                                                                                   

V ZOO na nás již čekala mladá a příjemná slečna, která se nám představila 
jako Radka. Přivítala nás a v krátkosti nás seznámila s provozem a významem 
ZOO. Pak nám rozdala pracovní listy s otázkami, na které jsme museli hledat 
odpověď u jednotlivých  výběhů se zvířaty, nebo z informačních tabulí.  
Díky otázkám a pozorováním zvířat jsme se například dozvěděli, že nejdelší 
had u nás je užovka stromová, že zmije rodí živá mláďata. Zjistili jsme, že 
zoopark chová opici makaka magota a levharta sněžného a spoustu dalších 
informací a zajímavostí. Velmi se nám všem líbil výběh s vlky. Zde byla 
vytvořená nora, do které jsme mohli vlézt a vlky pozorovat. Když jsme zjistili 
odpovědi na všechny otázky a vrátili se zpět, tak nám Radka pracovní listy 
vyhodnotila. Všechny nás moc chválila. Rozloučili jsme se s Radkou a  jeli 
jsme zpět do školy. Výlet se nám moc líbil a hodně dětí z naší třídy si řeklo, že 
určitě pojedeme do ZOO o prázdninách ještě jednou. 

                    napsali Karolína Trlicová a  žáci třídy IX.C a VI.B 
 
Dne 3. 4. se konalo v tělocvičně školy jarní soutěžení mezi 
třídami 1.A, 2.A, 3.A, B. Žáci jmenovaných tříd byli 
rozděleni do 4 družstev (žluté, zelené, modré a červené)tak, 
aby v každém byli zástupci z prvních až třetích tříd. 
A jaké byly disciplíny? 

1) běhací pexeso 
2) chůze vyznačenou trasou s pingpongovým míčkem 

na lžíci 
3) přetahování lana 
4) hod míčku do pusy šaška 
5) kuželky 

Za každou disciplínu dostávalo družstvo body, které se 
zapisovaly na tabuli, takže žáci po celou soutěž měli přehled 
o svých výsledcích. Po konečné disciplíně bylo jasno. 
Vyhrálo žluté družstvo ve složení Bendíková Petra, Trlicová 
Kristýna, Adam Jára, Šandová Alena, Matucha Michal, Ištok 
Emil, Gorolová Zuzka, Švihura Michal. 
Protože všichni soutěžili s co největším nasazením, odměnu 
si zasloužili všichni. Každý žák si odnesl keramickou medaili, diplom a malou sladkou odměnu.  



E v r o p a   n á 
 

DÉLKA PRÁZDNIN 
    

     Ve škole v různých předmětech nám paní učitelka často připomíná, že naše republika je členem 
Evropské unie, a co to pro všechny občany naší země znamená.  
     Protože se blíží prázdniny, povídali jsme si o tom, kdy nám prázdniny začnou a kdy se  zase do školy 
vrátíme. Někteří z nás se zmínili, že část prázdnin stráví v zahraničí. Paní učitelku napadlo, že oni neví, 
zda mají Hlavní prázdniny stejně jako my i žáci v jiných evropských zemích. A tak jsme  se rozhodli, že 
se to pokusíme pomocí internetu zjistit.  
 
 Zjistili jsme že: 
 

Anglie,Francie,Polsko,Německo,Slovensko,Rakousko mají  prázdniny téměř stejně jako 
my 2 měsíce, data se liší  jen  mírně. Například v Německu začínají prázdniny dětem podle oblasti, ve 
které žijí. 
 

Itálie a Španělsko mají  prázdniny od poloviny června do poloviny  záři tedy 3 měsíce. Podobně 

jsou na tom děti ve Finsku a Estonsku. Tam dětem škola končí koncem června a začíná až koncem 
září. 
 
My jsme těmto dětem záviděli a ptali jsme se paní učitelky, proč i my nemáme prázdniny dlouhé 3 
měsíce. Když se nás paní učitelka zeptala co bychom 3 měsíce dělali, vyjmenovávali jsme různé aktivity, 
které o prázdninách děláme, ale skoro všichni jsme zjistili, že dělat je 3 měsíce, to bychom se nudili. A tak 
je  skoro dobře, že my máme prázdniny takové jaké jsou.  

Více na www.npkk.cz, www.lotyssko.navajo.cz, www.saspi.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za VII.D zapsal Josef Janků 



s                zzzz    a j í m áa j í m áa j í m áa j í m á    
Jak vlastně prázdniny vznikly?  

 

Myšlenku volných dnů, ve kterých by si student odpočinul, přednesl poprvé v roce 1341  učitel francouzské 
církevní školy. Svůj nápad obhajoval tím, že duše studenta  musí určitý čas rozjímat nad naučenou látkou. 
Vysocí církevní hodnostáři se však vyslovili proti. Přesto se učiteli podařilo prosadit, že se budou moci studenti 
v den významného církevního svátku zúčastnit bohoslužeb a v ten den nebude probíhat vyučování. 

Roku 1529 dospěl uznávaný HOLANDSKÝ pedagog Nielsen k závěru, že by si mohli studenti po určitý čas 
spočinout od vědění. Jeho nadřízení s tím souhlasili a určili dobu odpočinku na 14 dní. Zejména chudí studenti 
o těchto volných dnech pracovali ve městech za mzdu, aby si vydělali na další studia. Naproti tomu studenti, 
pocházející z bohatých rodin, hojně a často pořádali oslavy, ve kterých se pilo a veselilo do pozdních nočních 
hodin. Tento způsob trávení volných dnů se nelíbil církvi, která napsala vedení školy dlouhý dopis, ve kterém 
odsoudila chování studentů z bohatých kruhů. Církev v dopise navrhla zrušit volné dny, protože je studenti 
neužívají ke zpytování svědomí a studiu bible. Vedení školy volné dny skutečně zrušilo. 

V roce 1721 bylo v protestantské Anglii schváleno rozhodnutí Viléma Oranžského, že mohou studující 
církevních protestantských škol využít 60 dní k volnému studiu bible. Jelikož na anglických školách studovali 
především bohatí studenti, kteří pocházeli z přísných šlechtických rodů, volných 60 dní skutečně využili ke 
studiu bible. 

 
Školy v Českých zemích přibližně do 17. století neměly volné dny. Studující se pilně připravovali na 
semináře a na odpočinek nebyl čas. Jan Amos Komenský, tehdy jako mladý člověk, spatřoval velké nedostatky 
ve školní výuce. Když nabyl nějaké zkušenosti pobytem v cizině, navrhoval, aby měli studenti v Českých 
zemích dny, které by byly vyplněny odpočinkem. Až teprve za vlády Marie Terezie bylo vydáno rozhodnutí, že 
mohou studenti využít 36 dní k odpočinku od studia. 

Rok 1918 přinesl velké změny nejen vznikem nového státu, ale i prodloužením prázdnin na dobu, jak je známe 
dnes.  

Více na www.brouzdej.cz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme Vám všem krásné prázdniny plné sluníčka ☺☺☺☺ 
 vaše redakce 

 
 



 



 
29. dubna jsme opět po roce vyjeli do 
Chomutova na nesoutěžní přehlídku 
dramatické tvořivosti žáků speciálních škol 
DIVADÝLKO 2009.  

 
Letos to byl již 11. ročník a naši žáci se s výjimkou 1. ročníku zúčastnili 
každý rok, takže pro nás ten letošní byl jubilejní! V tomto roce se 
Divadýlko poprvé konalo ve dvou dnech vzhledem k velikému počtu 
přihlášených škol.Cesta do Chomutova a zpět proběhla v pořádku. V 
Kulturním a společenském středisku na sídlišti Zahradní už na nás čekaly 
kolegyně z pořádající školy a perfektní organizace. Děti se převlékly do 
kostýmů a Divadýlko vypuklo. Vystoupilo celkem 7 souborů. Naše škola 
předvedla taneční vystoupení MAMMA MIA!, inspirované písničkami ze 
stejnojmenného muzikálu. Navíc jsme poprvé zkusili i videoprojekci, s níž 
jsme sklidili veliký potlesk. Na závěr jsme obdrželi drobné dárky a 
samozřejmě sladkou tečku – veselý dort!         napsala p.uč. Iva Gregorová  
 
 
Mozkem celého představení byla p.uč.ŽANETA PROŠKOVÁ,  která nám ochotně odpověděla na otázky: 
 
Paní učitelko, prý jste moc šikovná a vymýšlíte již čtvrtým rokem aranžmá na vystoupení. 
Kde berete inspiraci? Přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím……………………. ……..dlouho přemýšlím, až 
vymyslím ☺ Když něco nejde, dáme hlavy dohromady a je to. Podle čeho vybíráte hudbu? Zaprvé 

takovou, která ještě nebyla na 
Divadélku použita a zadruhé aby 
byla rytmicky zajímavá a ladila 
tematicky s vystoupením.  
Jak se letos jmenovalo 
vystoupení a jaká hudba 
jej doprovázela? 
„MAMMA MIA“ s písn ěmi 
skupiny ABBA Jak dlouho 
jste nacvičovali? Asi dva 
měsíce, téměř denně. Míváte i 
kostýmy? Ano Kdo je 
vymýšlí a kde berete 
finanční prostředky na 
případné další rekvizity? 
Kostýmy jsou vymyšleny tak, 
aby nás stály co nejméně. Oděv 
zajišťují rodiče a my zbytek. Na 

finance se skládáme, šijeme, barvíme, lepíme a kompletujeme. Většinou tvoříme z toho, co můžeme donést či 
za minimum pořídit. 
Loňské vystoupení s paraplíčky se moc líbilo a děti ur čitě i bavilo. Jaký pocit máte 
z letošního ročníku? Na počátku nacvičování nám jde všem téměř o život ☺. Nic nefunguje, a nejde. 
Nakonec ale děti vše zvládnou a všichni máme hřejivý pocit na duši. Je to náročné, ale baví nás to. Tímto děkuji 
dětem i kolegyním za veškeré úsilí. 
Už přemýšlíte o příštím ročníku? Vaše kreativita je obdivuhodná. Po vaší otázce již ano. Jinak 
si na nějaký čas uděluji volno. Děkuji za pochvalu, moc si jí vážím. 
 
Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na školní akademii, kde představení uvidíme.  
 



     Jaký denní režim máte o prázdninách? 
1. KDY VSTÁVÁŠ? 

Budíš se v určitou dobu, budí tě rodiče nebo vstáváš, až když se probudíš sám? 
2. MÁŠ POVINNOSTI? 

Musíš plnit denně nějaké úkoly nebo si celé prázdniny děláš co chceš? 
3. JÍŠ PRAVIDELN Ě? 

Musíš chodit pravidelně domů jíst, koupíš si něco ve městě nebo se najíš, až když přijdeš domů? 
4. DODRŽUJEŠ PITNÝ REŽIM? 

Nosíš si sebou ven pití, když máš peníze koupíš si něco k pití ve městě, neřešíš to? 
5. MÁŠ VEČERKU? 

Domů chodíš tak jak určí rodiče, podle sebe, hladu nebo když už venku nikdo není? Večer  chodíš spát 
jak určí rodiče, když se ti chce nebo když už v televizi nic nehrají? 

Vaše odpovědi: 
1) Z vašich odpovědí vyplynulo, že téměř všichni vstáváte o prázdninách, kdy chcete, ale většinou to je  
     kolem 9:00 hodin. Jenom výjimečně vás budí rodiče. 
2) Většina z vás o prázdninách musí plnit určité povinnosti- uklízíte, myjete nádobí, pomáháte rodičům. 
3) O prázdninách vás velká část jí nepravidelně, kupuje si jídlo ve městě. Někteří ale chodí jíst domů a    
     někteří jí až když se vrátí „z venku“.  
4) Opět je vás většina těch, kteří řeší žízeň až když ji dostanou a teprve tehdy si koupí k pití  něco ve městě.  
    Pouze málo z vás si nosí pití u sebe. Někteří si nosí pití jen když jdou na koupaliště. 
5) Z venku se vracíte převážně dle vlastní úvahy, někteří, když už venku nikdo není. Také spát chodíte, kdy   se 
vám chce, ale jsou tací, kteří chodí spát až když nic nedávají  v televizi nebo je  
     již omrzí počítač .                                                      

 
   
 

 

 

 

 
 
 
Odpovědi a obrázek žáků ze VII.A 

 



 
anketní otázky 
 
1. Odkdy jsi na naší škole? 
 
2. Jsi- nejsi rád, že tě rodiče přeřadili? 
 
3. Kolik t řídních učitelů jsi měl ? 
 
4. Byl mezi třídními učiteli muž? 
 
1) Do 1. třídy  na naší školu nastoupili  3 žáci, do 2. třídy 4 žáci, do 3. třídy 6 žáků, do 5. třídy 8 žáků, do 6.  
     třídy 3 žáci do 7. a 8. třídy 1 žák. Do 9. třídy nenastoupil žák žádný. 
2) 16. deváťáků je rádo, že je rodiče přeřadili do naší školy, 11 jich rádo není. 
3) 3 žáci měli za devět let pouze 1 třídního učitele, 13 žáků mělo 2 tř. učitele, 3 žáci 3 tř.  učitele, 1 žák měl 4  
    tř.učitele, 4 žáci měli 5 tř.učitelů, 3 žáci měli 6tř.učitelů. 
4)  4 žáci zažili jako třídního učitele muže 
5) 12 deváťáků bylo spokojeno se všemi učiteli. 
6) 15 žáků uvedlo, že byli nespokojeni s některým učitelem. 
7)  11 žáků se zařadilo mezi průměrné žáky, 4 žáci se považují za zlobivé nebo s horším prospěchem, 3 žáci   
     se nevyjádřili, 9 žáků se považuje za hodné nebo s lepším průměrem.  
8) Nejvíce vám deváťákům vadilo : mobil (5), jídlo (3), být pouze ve třídě (3),všechno (2), učení(2),  
    zeměpis, „odpolka“, matika, učitelka, lidi (1) 

 
Mnozí deváťáci poděkovali svým třídním učitelům za trpělivost, ochotu, 
dobrou náladu, spolužákům  vzkazují, aby se učili, aby byli chytří a přejí 
jim také hodné třídní učitele. Jeden se těší do učebního oboru. 
 

Honza -do 6. třídy jsem chodil do běžné záklákladní školy. Mrzí mě, že jsem nemohl zůstat na základní škole. 
Za celou dobu základky jsem měl 7 třídních učitelů. Jeden třídní učitel byl muž. Se dvěma tř.učiteli jsem byl 
spokojen. Dvě třídní učitelky mi nebyli vůbec sympatické. Patřil jsem k žákům s lepším průměrem s občasnými 
výchovnými problémy. Nejvíce jsem byl spokojen v 7.třídě  (Mariánské Lázně). Nejvíce mi vadí 9. ročník. 
Budu se učit zedníkem. Chtěl bych být ale právníkem. 

Michal - Do 4. třídy jsem chodil do běžné základní 
školy. Jsem rád, že mě máma přeřadila sem. Za celou 
dobu zakládky jsem měl pět třídních učitelek. Se dvěma 
jsem byl spokojen. Dvě třídní učitelky mi nebyly vůbec 
sympatické. Patřil jsem k nadprůměrným a 
bezproblémovým žákům. Nejvíce jsem byl spokojen 
v 8.třídě. Nejvíce mi vadily bitky před školou. Budu se 
učit truhlářem, o jiném povolání nesním. Jsou tu dobří 
učitelé, umí si někdy dělat srandu. A líbilo se mi, jak 
jsme jeli do Smetanovy Lhoty. Přecházel jsem z 8. C do 
9. A a chybí mi naše třída, protože byla lepší a byla tam 
sranda. Je tu hrozný dějepis a zeměpis, nejvíc se mi tu líbí 
němčina, tělocvik, informatika a pracovky, protože 
chodíme ven a děláme dobré výrobky, jsou hezké a líbí se 
mi. 

Letos vycházelo 51 žáků, 22dívek a 29hochů. Na Úřad práce 
se jich přihlásí 11, ostatní nastupují do učilišť v Mostě, 
Chomutově, Teplicích a Velebudicích. 4 žáci nastoupí v září 
do 1.ročníku Praktické školy. Ať se všem daří ☺☺☺☺ 

5. S kolika jsi byl spokojen?  
 
6. Kdo ti vůbec nebyl sympatický? 
 
7. K jakým žákům jsi patřil? 
  
8.Co ti na škole nejvíce vadilo? 



 
 
 
Blíží se léto a s ním spojená žízeň. Podle doporučení lékařů máme vypít až 4litry tekutin denně. Více se potíme 
a naše tělo se tak zbavuje většího množství vody než v zimě. Vodu je proto nutné stále doplňovat. Proč si tedy 
nezkusit udělat „pití“ lákavějším? 

 KOKTEJL PRO ZAMILOVANÉ.  

Zde máte recept na pochoutku, kterou svého miláčka zaručeně potěšíte.  
Potřebujete: med 2 lžičky, jablečný džus 100 ml, přírodní jogurt 200 g, 
mango 1 ks, jablko 2 ks, podle chuti trochu skořice.  
Postup: Jablka oloupeme, zbavíme jádřince a polovinu manga rozkrájíme 
na menší kousky. Ovoce smícháme s jablečným džusem, přírodním 
jogurtem, medem, skořicí a rozmixujeme. Lektvar lásky nakonec 
ozdobíme ovocem, které napíchneme na delší špejli a ponoříme ji do 
skleničky. Můžeme přidat třeba i paraplíčko nebo ozdobit okraj skleničky, 
to už záleží na naší fantazii.    http://www.profi-
bazar.cz/koktejl_pro_zamilovane.html 

 Borůvkový koktejl 

Chuť borůvek a nanukového dortu v tomto koktejlu osvěží v letních dnech. Borůvkový 
zmrzlinový koktejl je docela hustý, takže pro děti je vhodnější lžička. Potřebujete: 
cukr moučka 2 lžičky, borůvky 8 lžic, vanilkový nanukový dort 6 lžic, podle potřeby: 
cukr moučka, led. Postup: Borůvky přebereme, omyjeme a necháme okapat. 
Připravíme si větší sklenici, kterou naplníme rozdrceným ledem zhruba do poloviny. 
Do mixéru dáme 4 lžíce borůvek, 3 lžíce nanukového dortu, moučkový cukr a 
rozmixujeme. Poté nalijeme do připravené sklenice, vložíme brčko nebo lžičku, 
poprášíme cukrem a podáváme.  

          

 
Skoro každý z nás miluje v létě vodu, koupání,opalování a plavání. Víte, kam jít? Udělali jsme pro vás přehled 
koupališť, vodních nádrží a pro zajímavost uvádíme otevírací dobu. Snad se to bude hodit ☺ 

Aquadrom a Koupaliště Ressl – 1.6.-31.8. denně  9-19hodin 
Další možnosti nabízí Matylda  – vodní nádrž, na okraji města u Autodromu. Pláž 
je kamenito-písčitá se vstupem do vody po betonových molech. Po celém obvodu vede 
dráha pro bruslaře a cyklisty. Kdo chce i restaurace s občerstvením, poblíž WC, 
prolézačky či hřiště na fotbal, košíkovou nebo plážový volejbal, tak určitě půjde na 

Benedikt. Má travnatý a písčitý břeh, dno má prudký spád. 
  

Kamencové jezero v Chomutově patří plošně k největším jezerům v České 
republice. Jako přírodní útvar je naprosto jedinečné a ve světovém měřítku ojedinělé. 
V areálu naleznete nový vodní svět, stolní tenis, tenisové, volejbalové a nohejbalové 
hřiště, plážový volejbal, půjčovnu loděk, vodní lyže a umělou vodní plochu. Přímo 
v areálu Golf club se nachází minigolf, šipky, fotbálek, 2 golfové trenažéry, 4 
kuželkářské dráhy a dětské automaty. Nalézá se zde i oddělená nudistická pláž. 
V bezprostřední blízkosti je také Chomutovský lesopark a letní kino. 
 
                                                                                                                 zpracovala Káťa 



Projekt Přírodní společenstva 
 
Ve čtvrtek 28.května se uskutečnila ve velké tělocvičně prezentace 
projektů na téma: Les, Louka, Zahrada. Do projektu se zapojilo 13 
tříd ze ZŠ speciální a ZŠ praktické. Žáci prezentovali svoje práce. Měli 
připravená výtvarná dílka, básně, říkanky, pohádky a ukázky na PC. 
Žákům i učitelům patří velké poděkování za velmi pěknou práci. Pro 
žáky tato prezentace byla velkou inspirací do dalších aktivit. Třídy byly 
odměněny za svou snahu i diplomem. 
                                                   Ukázka práce žáků z V.A na téma Louka 

 

AGILITY VE ŠKOLEAGILITY VE ŠKOLEAGILITY VE ŠKOLEAGILITY VE ŠKOLE    
Ve středu 27. 5. navštívila naši školu paní Martina Sigmundová 
z Mostecké psí školy RASTAVA a na louce před školou 
předvedla žákům z 1. stupně ZŠ praktické ukázky agility /psího 
běhu přes překážky/. Pudl, knírač a čínský chocholatý pes 
ukázali žákům, jak umí zdolávat překážky. Žáci pejsky vždy 
odměnili velkým potleskem. Děkujeme paní Sigmundové, že 
naši školu navštívila. Pro žáky to byl zcela nový zážitek.              
Napsala p.uč. Jana Hofferová 

LES VE ŠKOLE 
Přijeli k nám z nedalekého Litvínova zaměstnanci lesní správy, aby nám 
předvedli les ve škole. Seznámili nás se spoustu zajímavostí, které se nám 
jednou v přírodě mohou hodit. Vysvětlili nám, jak rozeznávat stromy podle 
kůry, listí a plodů. Že habr má jiný tvar listů než buk. Víte, že z jehličnatých 
stromů  na podzim opadává jen modřín? Že lýkožrout je brouk, škodí 
katastrofálně lesům? Víte, že existuje i hmyz, který les zachraňuje od různých 
škodlivin jako třeba zdechliny? Jsou to třeba mravenci, kteří vše zpravují. Jsou 
vlastně zdravým koloběhem života v lese. Bylo hezké vyprávění o motýlech, o 
lesních živočiších a o životě v lese. Bylo toho hodně, už by papír nestačil. My 
všichni ze 6.B jsme získali spoustu zkušeností. Děkujeme P. uč. Hofferové za 
umožnění přednášky.                                                              napsali žáci ze VI.B 

ŠKOLA V LESE 
Ve čtvrtek 16.dubna jsme se společně s 1.a2.třídou vydali na Ressl, kde nás 
již čekal pan“Kočí“ se svým koněm, který se jmenuje Luky a hajný-revírník, 
co to tu má na starost. Nejdříve jsme se uvítali a pak nám pan kočí vyprávěl, 
jak mu doma něco stále chodilo na slepice a slepičí vajíčka. Nastražil do 
kurníku past-takovou klec-a zanedlouho do ní chytil tchoře. Toho tchoře 
nám přivezl ukázat a rozhodl se, že ho vypustí do volné přírody. Tchoř byl 
malý asi jako veverka a vystrašený, s očima jako korálky. Pan kočí před 
námi otevřel klec, tchoř vyběhl a pelášil pryč do lesa. Pak jsme koukali, jak 
se kácí stromy. Pan kočí nastartoval pilu, nasadil si helmu, ochranné brýle a 
podřízl vysokou břízu. Když padla, musel ořezat větve. Kmen zapřáhl za 

koně a dal povel, aby táhl. Kůň zabral asi třikrát, ale nemohl se stromem pohnout. Tak musel pan kočí ořezat 
další větve a na druhý pokus se už kmen podařilo vytáhnout. Kdo se nebál, mohl si pak i pohladit koně. 
Překvapilo mě, jakou má hebkou srst na hlavě. Pan hajný nám pak vysvětloval, jak se měří vytěžené dřevo. Po 
svačině jsme šli ještě kousek do kopce, až jsme přišli k rybníku. Tady jsme pozorovali živočichy. Viděli jsme 
kachny, žáby, malé rybky a brouky. Paní učitelka nás zkoušela jaké známe stromy a jiné rostliny. Dostali jsme 
takovou malou paletku s lepící páskou a na ní jsme museli nalepit rostliny, které se nám líbily a pak jsme je 
určovali. Nakonec jsme šli na dětské hřiště, které je přímo u rybníka. Houpačky, kolotoč, prolézačky i dětskou 
lanovku si menší děti užily. Výlet byl moc pěkný, všem se líbil. Rádi bychom se tam vypravili ještě jednou.                  
více na www.specmo.cz                                                                                                              napsali žáci z IX.C 
 



 
 

 
 

Milena Lukešová 
 
     Aťsisi, 
     aťsisi,  
     nešť,  
     ať padá 
     májový dešť. 
 
 
 
 

    Aťsisi, 
    aťsisi, 
    aťsi,  
    budem se  
    honit 
    a hrát si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Já zatím 
        vyrostu 
        až až  až . 
        Copak to na mě 
        nepoznáš?                                                     zpracoval Pepa a Káťa 
 
 

 Aťsisi,  
 aťsisi,  
 ať 
 uteč a 
 zase se 
 vrať. 
 



 
Milí žáci a učitelé, 
tento měsíc jsme se jako škola zapojili do projektu e-bezpečí. Ptáte se , čím se vlastně tento projekt zabývá? 
Zde vám o tom napíši několik řádků.  
 
Proč vlastně E-Bezpečí? 
Milióny dětí i dospělých na celém světě využívají internet a mobilní telefony, vyhledávají data, vytvářejí online 
komunity, obchodují, baví se, hrají hry, stahují filmy a hudbu. Jednoduše každodenně vstupují do světa 
neomezených možností a způsobů seberealizace. Díky ohromnému množství uživatelů se také stále více 
dostávají do kontaktu s různými osobnostmi, lidmi s různými názory, různými problémy, různými emocemi 
apod. 
 
Tento kontakt dětem umožňuje technika. Díky vysoké anonymitě uživatelů internetu neprobíhá komunikace 
stejně jako v reálném světě - uživatelé virtuální komunikace si mohou svou komunikaci promyslet, mohou 
v komunikaci urážet, napadat, vydírat (např. zveřejněním nějaké intimní informace), vyhrožovat (ublížením na 
zdraví, smrtí), manipulovat, nutit uživatele různými způsoby k osobnímu kontaktu - a to vše bez toho, aby byla 
odhalena jejich identita. Tyto způsoby komunikace s sebou nesou řadu problémů, které hraničí s nezákonným 
chováním, v ojedinělých případech mohou končit i těžkým psychickým i fyzickým poškozením, či přímo smrti.  
  
V rámci zemí EU i celosvětově (např. USA, Kanada apod.) znají velmi dobře tyto problémy a řeší je 
preventivními opatřeními či přímo zákonnou úpravou. Např. mají k dispozici zákony proti kyberšikaně 
(cyberbullyingu), pronásledování (stalkingu či cyberstalkingu), manipulaci vedoucí k sexuálnímu obtěžování 
(cyber groomingu) apod. A zákonné úpravy jsou vždy doprovázeny systémem sankcí - od pokuty k trestům 
odnětí svobody. V České republice tento systém dosud není propracován a vzniká doslova „za pochodu“. 
 
Projekt E-Bezpečí byl vytvořen, protože existuje celá řada těchto více či méně závažných jevů a úkolem je:  
 

INFORMOVAT  učitele, rodiče a děti o těchto fenoménech 
ZKOUMAT  danou problematiku (přímo na školách či pomocí online průzkumů) 

POMOCI  vytvořit pravidla, omezující výskyt těchto jevů v české společnosti 
PODPOŘIT PREVENCI  před těmito jevy a jednoduše díky včasné informovanosti 

SNÍŽIT  riziko spojené s těmito jevy.  
 

Naším úkolem není ZAKAZOVAT či HLÍDAT činnost dětí při práci s internetem či 
mobilem, ale podpořit zdravou a zodpovědnou práci s těmito nástroji a komunikačními 

platformami.  
 

Velmi ráda bych vás odkázala na webové stránky tohoto projektu, kde najdete veškeré podrobnosti a 
můžete si přečíst i mnoho zajímavých příběhů a dokonce si i zasoutěžit: 

Odkaz na stránky je www.e-bezpeci.cz 
 

Budu velmi ráda, pokud se společně se svými učiteli na tyto stránky podíváte a řeknete nebo mi napíšete, 
jaký máte na ně názor. 

 
                                                                                                            Protidrogový preventista Alena Niklová 
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