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 SNOEZELEN 
Místnost Snoezelen je specificky vytvořené 

prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a 

prožití osobní zkušenosti. Původním záměrem bylo 

zaměření na lidi s hlubším mentálním či 

kombinovaným postižením, a to pro využití volného 

času, pro stimulaci a rozvoj smyslových receptorů 

skrze své vlastní prožitky a zkušenosti. V dnešní době 

se již Snoezelen využívá jak u dětí s postižením, tak u 

intaktních dětí, dospělých i v geriatrické oblasti. 

Zavádí se v různých zařízeních a podle potřeby je 

využíván. Zprostředkovává prožitky “tady a teď”. 

Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji 

verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, 

k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti 

adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, 

nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a 

emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. 

Napsala p.vych.Řáhová 

komentáře dětí 

Děti jsou nadšené, u mluvících jsou nejčastější reakce 

"Nádhera!", "Krásné!", "Moc se mi to líbilo." Ti nemluvící se 

radují doslova celým tělem, ve snoezelenu jsou moc 

spokojení. 

 

Se Zdendou, Honzíkem a Petruškou jsme byli individuálně, tento 

pátek jsme vzali čtyři děti najednou. Zatím se moc nedaří klidnější 

činnosti, třeba u Honzíka polohování, protože vidí okolo sebe 

spoustu nových podnětů a má potřebu všechno zkusit. Udržet ho v 

klidu, je nemožné. Tak až se všechno trochu okouká, určitě to půjde. 

Tmavou místnost si užívá Filip, Standa, Honzík, utíká mi z ní do 

vedlejší Zdenda, Petra a Slávek, ani spousta světýlek je tam zatím 

neudrží. 

 

Velký úspěch mají houpačky, vyzkoušeli jsme 

nástroje, očichali jsme, co se dalo, foukali do 

peříček. Někdo pracoval u dotykové stěny. 

Zkoušeli jsme i chvilku relaxaci, ale jak jsem už 

uvedla, děti se zatím moc nesoustředí a sledují věci 

kolem, jediný Standa dokonce tvrdě usnul. Chce to 

čas. Bohužel  nešlo zároveň fotit a pracovat se 

Zdendou a Honzíkem, byli neskutečně akční a 

pedagogický doprovod odcházel uštvaný a mokrý 

jak myš, takže fotečky pořídíme časem.                            



Napsala p.uč.Frolíková 

Fotíme se v modrém  
Žáci třídy V.A se zapojili do fotografické 

soutěže „Rozsviťme se modře“, kterou 

každý rok vyhlašuje APLA Praha. 

Připomíná se tím Světový den porozumění 

autismu.  

 

 

  

 

 

   Učíme se v přírodě_ 
Za krásného slunečného počasí si žáci 5. A 

sbalili batůžky a vydali se do přírody hledat 

odpovědi na „jarní“ otázky, které jim zadala 

paní učitelka. Žáci pozorovali jehličnaté a 

listnaté stromy a hledali na nich ptačí budky, 

které tam umístili jejich starší spolužáci. 

V budce č. 5 se zabydlil vrabec. Pod lupou 

zkoumali květy ovocných stromů a šišky 

modřínu a v trávě našli jarní kytičky.  Hledání 

znaků jara se žákům velmi líbilo. 



Napsala p.uč.Hofferová 

 

doplňovačka 



 

 

 

 

Před velikonočními svátky jsme 

dostali pozvání z České komory 

tlumočníků znakového jazyka na 

divadelní představení pro neslyšící.  

Neváhali jsme a vyrazili do Prahy. 

Představení se uskutečnilo v divadle 

Kampa ve staré části Prahy, a proto i 

cesta byla pro nás velmi zajímavá. 

Divadelní představení, které jsme shlédli 

se jmenovalo „Zlatý kolovrat“ a bylo 

připraveno na motivy básně K.J.Erbena. 

Před samotným představením byla sehrána ještě humorná scénka „Konkurz na tlumočníka“.  

Samotné vystoupení bylo neuvěřitelně strhující a překvapující zároveň. Za velmi zajímavou 

považujeme i výpravu celého představení, kterou připravila japonská výtvarnice Yumi Mráz Hayashi. 

Celé představení bylo nastudováno studenty Výchovné dramatiky pro Neslyšící na divadelní fakultě 

Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Závěrem se nás organizátoři i samotní herci zeptali, 

co se nám nejvíce líbilo a zda jsme všemu znakovanému dobře rozuměli.  Z Prahy jsme odjížděli 

s nadějí, že se něco podobného bude ještě opakovat a my se toho budeme moci opět zúčastnit. 

                     Napsali žáci z  X.B S,  p.uč.K.Jelínková a as.ped.Maxová 

 

ZNAKOVANÉ DIVADLO 



Můj pes Kupr 

Rok narození 2008, Staford.  

O mém psovi  
Je velmi přátelský, má rád 

děti a psy. Rád si hraje s 

míčem a s klacky. Je to 

poslušný pes, poslechne na 

každé slovo. Bez něj bych 

nebyla taková, jaká jsem. 

Mám ho ráda a věřím mu. 

Cvičila jsem ho doma a 

nechodila jsem s ním na 

cvičák, protože si myslím, 

že cvičák je k ničemu. Mého psa bych nikomu nedala. Mám ho ráda, takového jaký je. 

Jsou mu čtyři roky, ale teď má problémy se zadními packami, ale zlepšuje se to. Už 

má štěňátka, teď jim bude jeden rok, mám je ráda a jsem jim vděčná všem, hlavně 

mému psovi Kuprovi. 

O Stafordech  
Stafordi jsou velmi 

přátelští psi, ale když se 

špatně vychovají, tak se 

muže stát, že vás 

pokoušou nebo na vás 

vystartují. Je pravda, že 

jsou tito psi nejvhodnější 

k dětem, ale lidi je neumí 

vycvičit. Na psy musíme 

mít pevnější ruku než na 

feny. Tito psi jsou ve 

zprávách, protože lidé 

jsou hloupí, naivní a 

neumí je vycvičit. Když je 

pes vycvičený, tak v tom 

musí být jiné důvody.  

Například: mlátí je rukou, 

což se nesmí, ti psi si to 

zapamatují a mohou pokousat jak dítě, tak dospělého či staršího člověka. Když lidé neumí 

vychovat tyto psy, tak ať si je nekupují. Doporučuji tyto psy do pevných rukou. Když se člověk cítí, 

že nedokáže tohoto psa vycvičit, tak ať si ho nepořizuje…TO JE VŠE… 

                                                                                                                                     Napsala a nafotila Kristýna  



 



 

 

Prvním stylem C-walku byl Crip walk, který vznikl v Los angeles, pro tento původ je hlavním znakem hudba 

West Coast. Nejprve jej začali tančit členové gangu Crips, proto Crip walk. Jako první člověk který představil 

Crip walk před televizními kamerami byl Ice-T, ale mezi nejznámější představitele patří Snoop Dogg (který byl 

členem Crips gangu) a Ice Cube jehož C-walk vidělo na serveru youtube.com několik miliónů lidí. Ze světa C-

walkerů jsou nejznámější například tito Crip walkeři: Iko, Yazzin, Erix, Aevin, GD, TripleH, Jin187 

(Německo), Vegeta23 (Belgie), Hipsta (Dánsko), Birko (Litva). Rozdíl Crip walku od ostatních stylů je v 

rychlosti (nejpomalejší styl C-walku), beatridingu (přesné propojení beatu s walkem), entertainmentu (pobavení 

diváka), provedení, koordinaci walku s pohybem rukou a flowu, který dovoluje zastavení walku na beat. V Crip 

walku se upřednostňuje dělání velkého počtu V variací, shufflů a spinů. Nikdy se však nedělají heeltoes na 

rozdíl od dalších dvou stylů ve kterých se upřednostňují.Crown walk je dalším stylem ze skupiny C-walku. V 

Crown walk se užívá rychlost a tempo Crip walku s kroky a variacemi Clown walku. Crown walk vypadá čistší 

než Clown walk 

Tady ten styl umím taky. Bavíme se i tady v Mostě a dělám ho tři roky je to fakt pecka. A mám kamarády, co 

to taky umí.                                                                                                                                          Napsal Dan  
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Které autíčko dojede v závodě na prvním místě? 

Stačí projít pastelkou nové bludiště. 
http://www.detskestranky.cz 

http://www.detskestranky.cz/


Realizace projektu „Kouření a já“ 
V měsíci lednu a únoru byl v rámci minimální prevence plněn dlouhodobý projekt „Kouření a já“. 

Tento projekt je určen žákům II. stupně Základní školy praktické. Projekt trvá šest týdnů a pro každý ročník je 

určeno šest témat zvolených k věku žáků. Tento projekt se zabývá nejenom kouřením, ale všemi návykovými 

látkami, s kterými se žáci mohou setkat. V každém týdnu učitelé společně se svými žáky vypracovávají jedno 

z daných témat. Žáci se zde učí jak se zachovat, pokud jim někdo nabídne nějakou návykovou látku, jak ji 

odmítnout. Dozvědí se zde, jak tyto látky lidem škodí a jaké jsou negativní účinky užívání těchto látek. 

V projektu se pracuje nejenom s rozhovory žáků, ale jsou zde přiloženy i dotazníky pro skupiny žáků nebo 

jednotlivce a různé návody na hry, které se věnují danému tématu. 

Velmi pěkným a zábavným způsobem se tématu kouření věnovaly 6. ročníky. Společně s třídními učitelkami a 

učitelkami na Pracovní činnosti si nejdříve společně povídali o tom, proč lidé kouří, jaké to má následky na 

zdraví lidí, proč mladí lidé nebo již děti začínají kouřit atd. Potom si žáci vyplnili předložené dotazníky a na 

závěr vytvořili celou nástěnku z obrázků a vypracovaných dotazníků. Myslím si, že pro žáky to bylo téma 

zajímavé a pro některé dokonce ne neznámé. Sami učitelé byli překvapeni, kolik žáků již v 6. ročníku kouří, 

nebo se o to alespoň někdy pokoušelo. Velmi se mi líbil přístup paní učitelek k danému tématu a zvolené 

metody, jakými ho vytvářeli. Všem paním učitelkám i žákům velmi děkuji za splnění projektu. 

 

 

Sepsala a nafotila p.uč. Niklová – metodik primární prevence 

 



ZVÍŘECÍ REKORDMANI 

Tučňák: 
Nejotužilejší zvíře 

Tučňák císařský je neskutečným 

otužilcem. Vždyť musí ve své 

domovině, v Antarktidě, čelit 

mrazům pod třicet stupňů Celsia a 

vichrům o síle 200 km/h. Aby 

tučňáci přežili, tisíce jedinců se 

shlukne do obrovského davu, který 

se neustále pohybuje. Všichni 

tučňáci se pak střídají na okraji 

davu. Tučňák císařský je největším 

ptákem svého druhu – dorůstá až 

115 cm a váží až 45 kg. Naopak 

tučňák nejmenší má maximálně 40 

cm a váží 2 kg.  

Vorvaň: Nejlepší potápěč 

Zatímco člověk bez dýchacích přístrojů se potopí maximálně do 130 metrů, vorvaň obrovský se v poklidu 

ponoří do hloubky až dvou kilometrů. Dech totiž dokáže zadržet na neuvěřitelné dvě hodiny. 

Vorvaň obrovský je údajně největším ozubeným zvířetem v celých dějinách planety Země. Největší doložený 

jedinec měřil 28 metrů a vážil 150 tun. 

  

Klokan: Nejlepší 

skokan do dálky 

Milé zvířátko, takový klokánek. A 

navíc velmi výkonné. Právě 

klokan je mistrem ve skoku do 

dálky. Suverénně přeskočí 

autobus, a když chce, doletí do 

vzdálenosti třinácti metrů. 

Zajímavé je, že i pro medaili by si 

musel dohopsat. Nedokáže totiž 

pohybovat nezávisle svýma 

nohama, takže musí stále 

poskakovat. 

                             Zpracovala Adéla 
http://www.kafe.cz/rodina-a-domov/cestovani/zvireci-rekordmani-5438.aspx 



bludiště- najdeš cestu k srdci z květin? 
www.detskestranky.cz 

 



Hádej, co mají žáci z IX. B v ruce?  
 

KAČKA MÁ PORCELÁNOVÍ PŘEDMĚT S OBRÁZKY A UCHEM. 

 

Myška drží živočicha s hebkou srstí, dlouhým 

ocáskem a chroupající sýr. 

 

Dominik má 

výrobek s umělé 

hmoty se zipem, 

uvnitř jsou malé přihrádky na psací 

potřeby. 

 

Lenka drží papírové nebo i kovové, co 

má každý rád. 
 

Alenka v ruce schovává ozdobu ze žlutého kovu, dá se nosit na krku, 

někdo může mít i přívěšek. 

 

JIRKA UKRÝVÁ V RUCE MALÝ, KULATÝ, SLADKÝ, 

ŠŤAVNATÝ, ČERVENÝ PLOD ZE STROMU, KTERÝ SI 

ZA UCHO NEDÁ. 

 

 

ŘEŠENÍ : 
kenrh, šym, lánep, ezínep, kezíteř, ěnšeřt.    

 

 

                          Napsali žáci z IX.B, zpracovala Adéla 

 

 



Slet 

čarodějnic 
27.dubna se k nám před školu opět 

slétly čarodějnice. Soutěžily v několika 

disciplínách, takže lítaly na koštětech 

po vyznačených tratích, a zkusily si, 

která nejdále dohodí svůj dopravní 

prostředek. Nově tvořily formace řetěz 

a mohly se doslova přetrhnout, aby byly 

co nejdelší . Na webových stránkách 

školy, ve fotogalerii,  si je můžete 

prohlédnout. Děkujeme p.uč.Kubíkové 

a žákům IX.B, kteří vše společně 

připravili, pomáhali a dohlíželi na 

regulérnost soutěží. Pěkné diplomy 

vyrobila a předávala p.uč.Vondráčková. 

redakce 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Máme pro vás zaručený a vyzkoušený recept 

proti  klíšťatům. Návod na domácí biorepelent 

je přímo ze švédska. Náš rozmarýnový odvar 

neobsahuje žádné chemikálie!!  

Na přípravu potřebujete jeden sáček 

rozmarýnu, který koupíte v obchodě,  jako  

přísadu do jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého 

vinného octa. Do hrnce nalijte vodu a 

přiveďte ji do varu.  Potom odstavte a vsypte 

do vody rozmarýn a nechte pořádně 

vylouhovat.  Rozmarýn může být ve vodě, až 

do vychladnutí odvaru. Potom scedíme 

rozmarýn a přidáme lžíci vinného octa. 

Přírodní repelent se přelije do sprejové 

lahvičky a uloží se do chladničky. Před 

každým výletem do přírody si nasprejujeme 

tělo, hlavně nohy od kolen dolů a 

nasprejujeme si také obuv!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sami jste si určitě kladli tuto otázku? 

Funguje to ještě na ně? Domácí recept za 

30Kč funguje zcela nečekaně, zkuste ho i vy.  

 

Koupit  si normální 200 ml skleničku Alpy a 

do ní přidat koření - 30 hřebíčků. Nechat to 

tam vylouhovat  aspoň 24 hodin.  Hřebíček 

nevyndávat, alpa maličko zhnědne.. Potom 

už se jen namazat a komáři  odlétnou hledat 

jinou  oběť...     

 

poslala p.uč.Prošková 

 

 

Klíšt'ata od Vás utečou 

Platí na komáry repelent? 



vybarvi podle tvarů  žlutý   zelený    modrý    červený            


