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V úterý 4.května jsme se v rámci projektu:
ve škole,škola v lese, spolu se třídou II.A a 
III.A, zúčastnili výletu do obory M
 

S sebou jsme přivezli velikou tašku s
suchým pečivem a všechna zvířátka jsme 
nakrmili. 

                                                                                 
 
 
Napsali a obrázky nakreslili žáci I.A

 

rámci projektu:Les 
třídou II.A a 

obory Mstišov . 

Viděli jsme zde  spoustu zví
prasata, selátka, koně, malé králí
s kůzlaty a další.  
 

ivezli velikou tašku s tvrdým 
řátka jsme 

 
 
 
 
Po svačině jsme se vydováděli 
Protože svítilo sluníčko, strávili jsme v
dopoledne. 

                                                                                  

Napsali a obrázky nakreslili žáci I.A 

li jsme zde  spoustu zvířátek-labutě, divoká 
, malé králíčky, morčata 

 jsme se vydováděli na dětském hřišti. 
strávili jsme v oboře hezké 



  

  
 
 
 
1.ČERVNA  
oslavily třídy ZŠS 

Den dětí trochu jinak. Sešly se v tělocvičně spolu s 
canisterapeutkou Lucií Gartnerovou a jejími pejsky 
(Kendy, Sunny a Jasper) a novým psím přírůstkem 
Mášou.  
Děti soutěžily v různých disciplínách (např. slalom, skok 
vysoký nebo prolézání tunelem) a pejskové jim k tomu 
vydatně pomáhali.  
Na závěr dostali pejskové i děti drobné sladké odměny. 
 
V minulých dnech složila úspěšně psí „ maturitu“ u 
společnosti Anitera o.p.s. Máša a její panička p.uč. Jana 
Nastoupilová . Máša je fenka bernského salašnického 
psa a je nyní připravena přinášet dětem radost při 
canisterapii, která již nějaký čas na naší škole probíhá. 
 
napsala p.uč. Nastoupilová 

 
Výukový program na Schola 

Humanitas 
  
 Dne 10.června 2010 se třídy IX..B a IX.C zúčastnily 
výukového programu na SŠ SCHOLA HUMANITAS 
v Litvínově. Program se skládal ze dvou částí. 
  V 1. části programu žáci dostali do dvojice mapku, 
chodili v zámeckém parku a do prázdných rámečků 
doplňovali čísla stromů, které v parku vyhledávali. Dále 
do prázdných rámečků doplňovaly názvy dřevin 
uvedených na mapě bez čísla. Nakonec si společně 
s Adamem a Evou, (kteří nás celým programem 
provázeli) celou trasu prošli znova a výsledky si 
zkontroloval, upravili a dozvěděli se ke každému stromu 
podrobnosti. Na konci 1. části hledali podle přiložené 
mapky dva poklady. 
 

Ve 2. části programu jsme se přesunuli do školní laboratoře. Žáci opět pracovali ve dvojicích. Pod 
mikroskopem podle popisků poznávali živočicha, kterého tam viděli. Do pracovního listu zapisovali jeho 
správný název. V další části si žáci připravovali podle přiloženého postupu dočasný preparát. Sledovali rybniční 
vodu a tvory, které v ní plavou. Pozorovali škeblovku, perloočko a lístek měříku s jeho změnami chloroplastů a 
buněčné stěny. Třetím úkolem této části byly ukázky bezobratlých živočichů (hmyzu) pod binokulární lupou, 
Žáci měli možnost si prohlédnout trubce, ploštici a páteříčka. Závěrem této poslední části, byla „poznávačka“ 
vybraných živočichů podle obrázků a zapsání správného názvu k fotografiím. Velmi nás zaujala školní 
laboratoř s mikroskopy a lupami. Pěkná je i výzdoba laboratoře a živé zvířátko zvané TRNOREP, které jsme 
tam viděli. 
 
Celý program byl pro žáky velmi pečlivě připraven a všem se nám moc líbil. Chtěli bychom tímto velmi 
poděkovat Adamovi a Evě, kteří nás celým programem provázeli a zároveň p. uč. Hofferové, která nám 
program zajistila.                                                                                              napsaly p.uč. Niklová a Šašková  



  

 
Co se nám podařilo od roku 2009 (duben) - kdy jsme se pustili do"Revitalizace zahrady"? 
 

 
 
1. Nádoby na chytání dešťové vody za skleníkem. 
2. Vybudování nájezdu pro vozíčkáře k záhonům. 
3. Vybudování přístupové cesty k dětskému koutku. 
4. Vyčištění bývalého kotce (klece). 
5. Zahájeno budování dětského koutku. 
6. Zahájená úprava prostoru u kompostu (nová cesta s nájezdem ...). 
7. Vyrovnání záhonů do lajny u kompostu. 
8. Budování odpočinkové lavičky při cestě k dětskému koutku. 
9. Vydláždění prostoru pro budoucí sezení u záhonů. 
10. Vybudování prostoru na skladování písku a 
přemístění písku od kompostu.  
11. Vyčištění a prořezání borovicových remízků. 
12. Zahájeno budování " kousek lesa na zahradě" v 
borovicovém remízku(naskládané dříví, krmelec, 
ptačí budky, krmítko a další nápady) - 
hledá se vhodný kandidát na pozici myslivce ☺ 
13. Vybudování záhonku pro ukázkové pěstování 
bylinek. 
14. Zahájeno kreslení čar na školním hřišti. 
15. A další a další nejmenované drobnosti .... 
napsal p.uč.Rak 

CESTA PRO VOZÍČKÁŘE 

PÍSKY 



  

 
www.google.cz/obrázky 



 

 
Film Avatar režiséra Jamese Camerona na 
tržbách po světě již vydělal přes miliardu dolar
(18,4 miliardy korun). Podařilo se mu to za 
rekordních 17 dní. Velkofilm, který 
vydělal asi 1,02 miliardy dolarů
mezi největší filmové kasovní trháky. Pomyslnou 
miliardovou hranici se dosud podař
čtyřem snímkům. 

Nejvíce v historii vydělal Cameron

filmové trilogie Pána prstenů (1,119 miliardy

muže (1,066 miliardy dolarů). Tržby batmanovského 

dolarů) se již údajně Avataru poda

P.uč.Šašková zorganizovala na Den d

opravdu užili. Není to běžné kino, nasadíte si speciální brýle a rázem vás to vtáhne do d

připadáte si, že jste v té fantastické krajin

 

Naši „Fotoreportáž“nafotil náš Ivan, který umí i fotoportrét 
opravdu výstižné.                                                           

 

Camerona na 
řes miliardu dolarů 
ilo se mu to za 

Velkofilm, který zatím 
lal asi 1,02 miliardy dolarů, je tak na cestě 

tší filmové kasovní trháky. Pomyslnou 
u hranici se dosud podařilo překonat 

lal Cameronův Titanic (1,8 miliardy dolarů), druhý je poslední díl 

ů (1,119 miliardy) a třetí Piráti z Karibiku

). Tržby batmanovského Temného rytí

 Avataru podařilo překonat. www.novinky.cz             

.Šašková zorganizovala na Den dětí výlet do 3D kina do Loun. Vybraní žáci si film Avatar 

žné kino, nasadíte si speciální brýle a rázem vás to vtáhne do d

fantastické krajině a letíte na drakovi. Byl to hezký dárek, d

Právě začíná hodina fyziky. 
který baví spíš  kluky než holky a také jen n
z nás  tomuto předmětu rozumí. Naše paní 
učitelka se opravdu moc snaží vše nám dob
vysvětlit. 
Takto začínala jedna z prezentací na Dni médií. 
Vymysleli jsme si ji my, žáci VIII.D 
s p.uč.Štičkovou, která je naší t
špuntem nás nejen poučily, ale také jsme se 
nasmáli.  
 

Naši „Fotoreportáž“nafotil náš Ivan, který umí i fotoportrét 
                                                                                

), druhý je poslední díl 

Piráti z Karibiku -Truhla mrtvého 

Temného rytíře (1,001 miliardy 

             zpracoval Jára a Dan 

braní žáci si film Avatar 

žné kino, nasadíte si speciální brýle a rázem vás to vtáhne do děje a 

 a letíte na drakovi. Byl to hezký dárek, děkujeme ☺ 

  
íná hodina fyziky. Fyzika je předmět, 

který baví spíš  kluky než holky a také jen někteří 
ětu rozumí. Naše paní 

itelka se opravdu moc snaží vše nám dobře 

prezentací na Dni médií. 
Vymysleli jsme si ji my, žáci VIII.D 

kovou, která je naší třídní. Pokusy se 
čily, ale také jsme se 

Naši „Fotoreportáž“nafotil náš Ivan, který umí i fotoportrét ☺ Fotografie byly 
                          napsal Pepa 



  
 



  

Anketní otázky/Den medií 
 

1. Kdo vymyslel téma vaší prezentace? 
2. Kdo se podílel na tvorbě, uspořádání, fotografování ? 
3. Kdo vymýšlel popisky a texty? 
4. Bavila vás taková práce? 
5. Co jste se naučili p ři tvorb ě prezentací nového? 
6. Která práce, kromě vaší, se vám líbila? 

Odpovídali žáci ze tříd, které předváděly své prezentace. 
 
1. Roman s Péťou, pan učitel Rak, celá třída IX.C, Kristýna Holubová a Denisa Streiftarová a taky Adéla 

Michálková, paní učitelka Štičková 
 

2. Na tvorbě jsme se podíleli my a na fotografiích Míra Černý, spolužák Ivan, žákyně IX.B 
 

3. Popisky a texty jsme vyhledávali na internetu, vymysleli žáci IX.B, Denisa Streiftauová a Adéla 
Michálková, celá třída a paní učitelka Štičková a Brunnerová 
 

4. Ano bavilo, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, velmi nás to bavilo 
 

5. Naučila jsem se lépe pracovat ve Wordu, s formátem, naučil jsem se stahovat písně a obrázky, ukládat, 
nové pro nás bylo potápění golfového míčku, pracovat s fotografiemi, naučil jsem se pracovat s Power 
pointem.  

6. Prezentace o pracovkách, fyzika. Myslím si, že všecky prezentace byly hezké. Líbilo se mi 
téma:Hudební styly. Zajímavá byla i prezentace školního časopisu. 

                                                                                                                         zpracovali Míra, Pepa, Dan a Jára 
 
 
  
 
 
 
Dne 16. 6. ve středu proběhl na naší škole 
každoroční turnaj ve vybíjené mezi 
speciálními a praktickými Základními 
školami. Tento rok se turnaje zúčastnily ZŠ 
praktická v Mostě, Speciální škola Litvínov a 
ZŠ Rudolice. Celý turnaj proběhl 
v přátelském duchu, všechna děvčata se velmi 
snažila a bylo na nich znát odhodlání zvítězit.  
 
A jaké bylo celkové umístění? 

1. místo - ZŠ Rudolice                           
2. místo - ZŠ praktická Most 
3. místo - Speciální škola Litvínov 

Tímto bych chtěla všem žákyním i 
doprovázejícím p. učitelkám poděkovat za 
zdárný průběh turnaje i za příjemnou a 
přátelskou atmosféru, která celý turnaj 
provázela. Všichni se těšíme na další ročník.                                                                napsala p.uč.Niklová 



  

 

MINIMÁLNÍ PREVENCE 

Milí žáci a žákyně, 

v tomto školním roce se setkáváme naposledy, abychom si opět řekli něco, co se týká školní prevence. 

Tentokrát si povíme něco o DISKRIMINACI. Je to slovo, které slýcháte poslední dobou velmi často. Ale víte 

vůbec, co znamená? 

DiskriminaceDiskriminaceDiskriminaceDiskriminace 

Slovo diskriminace pochází z latinského výrazu discriminare, což v přesném překladu znamená rozlišovat. 
My slovem diskriminace vyjadřujeme termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v 

negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na 
schopnosti konkrétního jedince. Diskriminace se dá rozdělit dle konkrétních znaků rozlišujících jednotlivé 

skupiny. Pak hovoříme o diskriminaci rasové, náboženské, věkové, sexuální orientace, aj. 

Tyto druhy diskriminace jsou v moderních demokratických zemích považovány za nepřípustné a zpravidla je 
jejich zákaz pevně zakotven v zákonech a v mezinárodních úmluvách. V České republice diskriminaci 

zakazuje již Listina základních práv a svobod, ale zákazy konkrétních forem diskriminace se objevují i v 
dalších zákonech. 

Typy diskriminace  

Zákaz diskriminace vychází z principu spravedlivého posuzování člověka, podle jeho osobních kvalit a 
schopností, nikoliv podle příslušnosti k určité skupině. Diskriminace není jen problémem menšin, ale všichni 

se můžeme stát obětí diskriminace. S diskriminací se můžeme setkat v různých životních situacích. 
Diskriminaci můžeme rozdělit na následující typy : 

Přímá diskriminace  

Podstatou přímé diskriminace je, že jednání s určitou osobou na základě určitého diskriminačního důvodu je 
méně příznivé než zacházení s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 

 
Nepřímá diskriminace  

Podstatou nepřímé diskriminace je jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup 
znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených 

diskriminačních důvodů. Za nepřímou diskriminaci nepovažujeme rozhodnutí, rozlišování nebo postup, při 
němž jsou určitá přiměřená omezení nezbytná k dosažení uvedeného cíle, nebo pokud u osob se zdravotním 

postižením je právnická nebo fyzická osoba povinna učinit vhodná opatření k odstranění nevýhod 
vyplývajících z takového rozhodnutí, rozlišování nebo postupu. 

Nepřímá diskriminace z d ůvodu zdravotního postižení  

Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout opatření, která 
jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání. 

Alena Niklová – školní metodik primární prevence       KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 

 

 

 



 

vypravuj pohádku podlevypravuj pohádku podlevypravuj pohádku podlevypravuj pohádku podle

 

vypravuj pohádku podlevypravuj pohádku podlevypravuj pohádku podlevypravuj pohádku podle    obrázkobrázkobrázkobrázk
 
 

obrázkobrázkobrázkobrázků 



  

 
 

Závěrečné zkoušky žáků 
Praktické školy dvouleté proběhly 
ve dvou dnech. 9.června se konala 
zkouška praktická a 16.června 
zkoušky ústní. Všichni úspěšně 
absolvovali.  
Silvie Streiftauová a Hanka 
Borovičková prospěly 
s vyznamenáním. Ze školy 
potom vykročili všichni pravou 
nohou a šťastně mávali 
vysvědčením nad hlavou.  
Přejeme jim hodně štěstí v dalším 
životě.                                                                     
redakce 
                                                 

 

 
Jede, jede mašinka, 
      kouří se jí z komínka. 
          Jede, jede do dáli, 
                 veze děti ze školy. 
                         Jede, jede do dáli, 
                                   veze děti ze školy. 
 
Tak se zrodil nápad vyzdobit náš kinosál na 
školní akademii 2010. Zapojilo se dvacet tříd, 
takže po stěnách jedou dva vláčky s dětmi, které 
se všechny těší na prázdniny. Mašinky vyrobili 
naši prvňáčci s p.uč.Remutovou a vagónky žáci 
II.A, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A, V.B, 
VI.A,VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.C, VIII.D, IX.C, 
I.PrŠ, II.PrŠ, II.AS, VI.AS, IX.AS.           redakce 
 
 

 
 
Za školní rok 2009/2010 bylo vybráno třídními učitelkami šestnáct nejlepších žáků : I.A-Miluška Marešová, 
II.A-Lukáš Horváth, III.A-Marie Horváthová, III.B-E mil Ištok, IV.A-Adéla Kulhánková, IV.B-Milan 
Paldus, V.A-Zuzana Suková, V.B-Nikola Paldusová, VI.A-Sandra Gregorová, VI.B- Andrea Balogová, 
VII.A- Agáta Hlavá čová, VII.B-Michaela Madajová, VIII.A-Lukáš Kalenský , VIII.D-Ivan Mirga, IX.B- 
Jiří Naxer, IX.C-Miroslav Černý.  
Na jejich fotografie se můžete podívat v hale školy. U každého premianta si můžete přečíst, čeho si na něm 
třídní učitelka a spolužáci cení. Koho asi bude fotografovat p.uč.Horňáková za rok? ☺               redakce 
 



  

 
 “Všichni milují zmrzlinu a zmrzlina je bezesporu jedním z 
nejoblíbenějších sladkých potěšení na světě. Mnoho lidí si neuvědomuje, 
že se nemusí cítit provinile, když si ji dopřávají. 
Tvrzení, že zmrzlina může být zdravější než si myslíme, je podporováno 
také některými významnými odborníky na výživu. Nutri ční specialista 
Ing. Petr Havlíček k tomu říká, “Zmrzlina je vhodnou volbou dezertu, 
především pokud se snažíme nahradit kaloričtější pamlsky, např. tučnější 
sladké pečivo, sušenky nebo čokoládové tyčinky, těmi méně kalorickými. 
Zdá se, že spotřebitelé přeceňují zdravotní riziko zmrzliny v porovnání s ostatními pamlsky. Díky relativně 
lepšímu nutričnímu profilu zmrzliny, můžeme lidem doporučit, aby si občas místo jiných pamlsků vybrali 
zmrzlinu. Potěšení z jídla a jeho chuť jsou neodmyslitelnou součástí výživy.  
 

Zmrzlinová bábovkaZmrzlinová bábovkaZmrzlinová bábovkaZmrzlinová bábovka    
 

Potřebujeme: 
600g jahod, 4 lžíce moučkového cukru, 250g Lučiny, 350g zakysané smetany, 6 lžic cukru, 400g šlehačky  

Jak na to: 
Jahody rozmačkáme s moučkovým cukrem. Lučinu smícháme se zakysanou smetanou, cukrem a 
pomerančovou kůrou. šlehačku napevno ušleháme a jemně vmícháme do sýrové hmoty (jako sníh do bábovky). 
Bábovkovou formu (velkou,2,5 l) střídavě plníme krémem a jahodovým pyré, pak projedeme vidličkou pro 
mramorový efekt a necháme nejlépe přes noc zmrazit. 

Domácí zmrzlina 
Potřebujeme: 
Salko v plechovce,šlehačka v prášku,marmeláda 

Jak na to: 
Všechny suroviny šoupneme do mixéru,rozmixujeme a nalijeme do plastové nádoby.Dáme zmrazit a druhý den 
podáváme. Podle fantazie  ozdobíme. www.prima-recepty.cz 
 

 

 

V rámci evropského výzkumu si respondenti po dobu jednoho týdne chronologicky vedli svůj denní jídelníček. 

Z něj vyplynuly tyto rozdíly mezi jednotlivými národy:  

• Francouzi jedí mnohem více sýrů a jogurtů než ostatní evropské národy;  

• Britové jedí mnohem častěji jako svačinku cereální tyčinku nebo čokoládu;  

•  Němci jsou největší spotřebitelé sycených nápojů a sladkého pečiva;  

•  Italové jedí nejméně sladkostí a cereálních tyčinek ze všech dotazovaných zemí;  

• Švédové si nejčastěji z evropských zemí dávají na svačinku ovoce a nejčastěji si dopřávají zmrzlinu. 



 

    

    
 
 
Ano, těším se na učiliště. Líbila
Měl  jsem rad  učitele. Neměl jsem  rád  moc učiva.
 

Ano, těším se na učiliště, bude to zas n
nového . 
 
Byla jsem tu od  7. do 9 .třídy , takže t
Líbily se  mi tu  soutěže. Já jsem  m
 

HROZNHROZNHROZNHROZNě    SE MI TADY  LÍBILO. DSE MI TADY  LÍBILO. DSE MI TADY  LÍBILO. DSE MI TADY  LÍBILO. D

JSTE  SE  KE MNJSTE  SE  KE MNJSTE  SE  KE MNJSTE  SE  KE MNě    VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  

MI VŠICHNI CHYBMI VŠICHNI CHYBMI VŠICHNI CHYBMI VŠICHNI CHYBěT.T.T.T.    

    
Ano , těším se na učiliště, ale zárove
bude stýskat. 
 
Chodila jsem do této školy sedm Chodila jsem do této školy sedm Chodila jsem do této školy sedm Chodila jsem do této školy sedm 
let. Mám ráda let. Mám ráda let. Mám ráda let. Mám ráda paní upaní upaní upaní učitelky čitelky čitelky čitelky 
Niklovou aNiklovou aNiklovou aNiklovou a    Machovou .Machovou .Machovou .Machovou .

JIŘÍ NAXER  
nejlepší žák IX.B 

 

   

Zeptali jsme se žák
škole líbilo, zda jim bude n
a jestli se těší na uč

 
Líbily  se mi tu přestávky,  nelíbily se mi tu  pracovky. 
Měl sem rád pani učitelku   Hostoušovou a   
Peleškouvou . Některé učitele jsem rád neměl.
 

Chtěl bych,  aby všichni dochodili tuto 
školu a aby se všichni dostali  tam, kam 
cht ěli. Všichni by se m ěli chovat dob
všem u čitelkám.  
 
Já  jsem chodil na tuto školu  šest let a probíhalo  to 
dobře.  Chodíme  na minikopanou 
Docela se těším  do učiliště, protože tam nebudu sám.  
Budu  tam mít Romana,  Petra  a  mého  bratra.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ano, těším se na učiliště. Líbila se mi školní akademie.  
Měl  jsem rad  učitele. Neměl jsem  rád  moc učiva. 

ě, bude to zas něco 

ídy , takže tři roky . 
Já jsem  měla  všechny  ráda. 

SE MI TADY  LÍBILO. DSE MI TADY  LÍBILO. DSE MI TADY  LÍBILO. DSE MI TADY  LÍBILO. DěKUJI , JAK KUJI , JAK KUJI , JAK KUJI , JAK 

VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  VŠICHNI CHOVALI. BUDETE  

ě, ale zároveň  se mi 

Chodila jsem do této školy sedm Chodila jsem do této školy sedm Chodila jsem do této školy sedm Chodila jsem do této školy sedm 
čitelky čitelky čitelky čitelky     

Machovou .Machovou .Machovou .Machovou .    MIROSLAV 
nejlepší žák IX.C

RÁD JSEM VÁS POZNAL RÁD JSEM VÁS POZNAL RÁD JSEM VÁS POZNAL RÁD JSEM VÁS POZNAL 

....

Zeptali jsme se žáků z IX.C, jak se jim ve 
škole líbilo, zda jim bude někdo chybět 

ší na učiliště. 

Líbily  se mi tu přestávky,  nelíbily se mi tu  pracovky. 
Měl sem rád pani učitelku   Hostoušovou a   
Peleškouvou . Některé učitele jsem rád neměl. 

dochodili tuto 
školu a aby se všichni dostali  tam, kam 

li chovat dob ře ke 

Já  jsem chodil na tuto školu  šest let a probíhalo  to 
e.  Chodíme  na minikopanou a jsem  docela dobrý . 

, protože tam nebudu sám.  
Budu  tam mít Romana,  Petra  a  mého  bratra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MIROSLAV ČERNÝ 
nejlepší žák IX.C 

RÁD JSEM VÁS POZNAL RÁD JSEM VÁS POZNAL RÁD JSEM VÁS POZNAL RÁD JSEM VÁS POZNAL 



  

 
DIVADÝLKO 2010 

 

Uplynul rok a žáci a učitelky ZŠS 
opět odjeli do Chomutova na 
nesoutěžní přehlídku dramatické 
tvorby žáků speciálních škol – 
DIVADÝLKO 2010. Divadýlko 
se konalo ve dvou dnech, naše 
škola vystoupila se svým 
programem ve středu 12.5. 
Atmosféra v kulturním středisku  
byla velice příjemná, organizace 
klapala, všichni měli dobrou náladu.Naše vystoupení se jmenovalo LABUTÍ 
RYBNÍK, inspiraci jsme našli v baletu Labutí jezero, a to ještě na Divadýlku 
opravdu nebylo! Děti se velice snažily, podaly skvělý výkon! Odměnou jim byly 
drobné dárky, potlesk a samozřejmě veliký dort s marcipánovým rybníčkem 
uprostřed. 
                                                                    PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS 

                                                             
                                                              
 



  
 



  

 


