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Tradicí se již stalo, že vystavujeme své 

výrobky z přírodnin. I letos byly v hale školy 

k vidění zajímavé nápady na využití plodů 

přírody.  Byla to hezká výzdoba. Napsala 

p.uč.Hofferová 

 

 

V měsíci říjnu byl vyhlášen ve škole projekt Náš strom, jehož cílem bylo 

vyhledat na vycházce strom, vyfotografovat ho, změřit obvod kmenu, 

nasbírat listy a plody a na velký papír zpracovat koláž. Do projektu se 

zapojilo 22 tříd a školní družina. Všechny třídy odvedly velmi pěknou 

práci, jejich koláže vyzdobily vestibul školy naproti šatnám. 

Napsala p.uč. Hofferová 

 

 



Ekologická 

soutěž  
Již po čtvrté naše škola pořádala ekologickou soutěž 

pro Základní školy speciální a praktické. Bohužel na 

tuto soutěž nepřijeli pozvaní žáci z Janova a 

Chanova. Pozvání neodmítli žáci ze Speciální základní 

školy v Litvínově a přijeli si poměřit své znalosti 

s našimi žáky. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Naše 

škola zvítězila pouze o jeden bod. Všem žákům – 

Zuzce, Kristýně a Lence děkujeme za účast v soutěži 

a blahopřejeme k vítězství.    Napsala p.uč.Hofferová 

 

              Návštěva z Prahy… 

Ve čtvrtek 

15.prosince přijeli 

navštívit naší školu z 

České komory 

tlumočníků znakového 

jazyka. Lektoři Markéta, 

Pepe a Fedor nám 

přijeli ukázat nové 

výrazové prostředky, 

různé možnosti 

v komunikaci  se 

slyšícími, ale rovněž 

možnosti jak zlepšit 

komunikaci vlastní. 

Celý den byl v duchu 

pantomimy a divadla, 

ale nechyběla ani 

moderní technika a navštívili jsme společně interaktivní tabuli, kde bylo pro nás připraveno několik úkolů. 

Důraz celé výuky byl kladen na správné pochopení a vzájemné porozumění.Při odjezdu jsme si slíbili další 

vzájemnou spolupráci, a tak už se moc těšíme, až zase přijedou….. 

                           Napsali žáci X. B S s a p-uč.K.Jelínková 



 

Proběhla soutěž o nejhezčí grafickou úpravu přání k Novému 

roku. S využitím malování a programů k úpravě obrázků a 

fotografií tak mohly vzniknout zcela originální výtvory. Práce 

v hodinách informatiky pod vedením p.uč.Raka, Brunnerové a 

Nekolové jsou tak pro žáky mnohem zajímavější a podporují 

rozvoj fantazie, kreativity a estetického cítění žáků. Hlasováním 

žáků i učitelů byly za nejhezčí vybrány přání žáků ze sedmých a 

devátých tříd.  

Výhercům gratulujeme - George Kroka ze VII.A, Honza Legeza ze VII.B, Anna Štefanová ze 

VII.B a Lenka Městecká z IX.B.                                                                            vaše redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                        

                                                       PF 2012 - Anna Štefanová 



ZNAKY OBCÍ  
Při hodině občanské výchovy se žáci seznamovali s okolím města Mostu. Na mapě vyhledávali 

blízké obce. Na internetu zjistili, jak vypadají znaky některých obcí a protože se jim líbily, další 

hodiny výtvarné výchovy si je zkusili sami namalovat.                                  Napsala p.uč.Žižková 

 



Adventní věnec je tradiční symbol západní církve 

sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů 

adventu. Obvykle má podobu věnce ze 

jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svícemi. 

Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. 

Svíček může být ale i více, v závislosti na 

zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě 

vysoké, různých barev, symetricky, nebo 

asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez 

svíček, které jsou také nazývány adventní věnce, 

jsou používány k ozdobení vchodových dveří. 

Klasické adventní věnce byly zavěšované na 

stuhách, v posledních letech (počátek 21.století) 

je nahradily věnce které se kladou přímo na 

svátečně Advent má v křesťanské symbolice 

zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v

%C4%9BnecH    

 

Barvy   

adventu 

Barevnost svíček a ostatní 

přízdoby záleží na vkusu, 

ovšem měli bychom se držet 

jednoho základního pravidla, 

nemíchat více než tři barvy, 

vždyť jistě všichni víme, že 

někdy méně znamená více. 

Lepší by bylo, aby barvy 

vycházely z jednoho základu a 

jen postupně přecházely do 

jiného odstínu. A pokud přece 

jen chcete použít více barev, 
potom dodržíme pravidla 

dolaďování. Tradičními 

barvami jsou červená, zlatá, 

zelená, oranžová či přírodní 

hnědá. 

 Zpracovala Nicola 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9BnecH
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9BnecH


 

 

Žáci  z II.A  si  na besídku ,,Čertice 

zdobí stromeček“, která byla v pondělí 

5.prosince, vyrobili masky čertů a 

čertic . Práce je moc bavila a tak 

vznikla ve třídě i celá čertí nástěnka. 

Napsala p.uč.Vondráčková 

 
  

 

14.září 2011 zahájil tento 

kroužek již druhý rok své 

činnosti. Na první schůzce, 

která byla informativní, se 

členové kroužku domluvili 

na náplni dalších schůzek. 

Následující setkání proběhlo 

ve školní kuchyňce. Žáci se 

naučili jednoduchý recept a 

upekli si  jablkové koláče. 

Na  dalších  schůzkách jsme 

se  věnovali výrobkům na 

podzimní a vánoční výstavu. 

Napsala p.uč.Vondračková 



pranostiky 
 

Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod 

zimy to oznamuje.   

Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá. 

 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí 
se honí. 
 
Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima 

levná; je-li jasno, bude zima tuhá. 
 
Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet. 

 
 

Na svatého Martina slunečno - 
dlouhá zima. 

 

O Martině po ledu - o Vánocích po 
blátě. 
Na svatého Martina 

bývá dobrá peřina. 

 

O svaté Barboře ležívá sníh na 
dvoře. 
 
Jaké počasí na svatou Barboru, takové 

bývá celý advent. 

                                                        
 

 

zpracoval Dan 

 



KOUZLO VÁNOC – Napsali jste nám, že ve třídě: 

Zapalujeme Františky a vonné tyčinky. 

Děvčata hážou boty. Otočí-li se bota 

špičkou ke dveřím, do roka se dívka vdá. 

Pouštíme plovoucí svíčky. Které se drží při sobě, tam je pouto a 

budou i v příštím roce spolu. 

Zdobíme ve třídě svůj stromeček. 

Kluci pečou cukroví. 

Děvčata vyšívají zvonečky. 

Zpíváme u stromečku koledy. 

Byli jsme v kině na vánoční pohádce Micimutr. 

Děláme si posezení ve třídě, kde si dáváme dárečky, pijeme čaj a jíme cukroví. 

Na okna jsme vyrobili vánoční výzdobu. 

Napekli jsme osm druhů cukroví, 

perníčky i perníkovou chaloupku. 

Připravíme si slavnostní tabuli, kde 

bude jako menu řízek, bramborový 

salát, dětský šampus, perníčky a slané 

pečivo na mlsání. A pak prý bude paní 

učitelka KO. 

Pustíme si rodinnou vánoční komedii o proměně zemřelého otce ve sněhuláka. 

Z keramiky i ze slaného těsta jsme si vyrobili ozdoby na stromeček. Máme 

andělíčky, kostelíky a zvonečky. 

Vyráběli jsme dárky pro rodiče. Učili jsme se je i krásně zabalit. 



 

 

     

 www.predskolaci.cz 



VÁNOČNÍ STROMEČEK 

Vánoce jsou jedny z nejoblíbenějších 

svátků, jsou plné radosti, lásky a rodinné 

pohody. 

Dovedete si představit Vaše Vánoce bez 

ozdobeného stromečku? Zřejmě se bez něj 

neobejde žádná naše domácnost. 

Poprvé se u nás vánoční stromeček objevil 

v roce 1812, kdy ho na svém zámečku 

připravil pro své přátele ředitel 

Stavovského divadla  J.K. Liebich. 

Postupem času se tento krásný zvyk rozšířil 

do všech domácností. 

Zdobení vánočního stromečku prošlo 

vývojem od sušeného ovoce, cukrovinek, 

ořechů, papírových řetězů a ozdob ze 

slámy. Koncem 19. století umocnily krásu 

stromků skleněné ozdoby. 

V minulosti zdobily naše stromečky 

různobarevné skleněné koule, ať již 

dekorované nebo hladké, různé tvary jako 

zvonečky, srdíčka, olivy, rakety, 

kostelíčky, postavičky a zvířátka. 

Na sklonku minulého století se stalo 

módním zdobení stromečků do jednoho 

barevného tónu.  

Kromě klasické zlaté, stříbrné a červené 

barvy se v této době těšila oblibě i barva 

modrá. 

V současnosti je trendem zdobení 
vánočních stromečků do různých odstínů 

jedné barvy. Pokud budeme chtít stromeček 

červený , bude "in" když se na něm objeví 

různé tóny červené. Letošní sezóna je ve 

znamení klasické červené až bordó, zlaté, 

módní fialové, olivové přes 

meruňkovomedovou až po skořicovou. 

Ať už se rozhodnete mít stromeček tradiční 

různobarevný, nebo v módních barevných 

tónech, přejeme Vám, aby chvíle u něho 

strávené byly jen štastné, radostné a 

pohodové. http://www.kalada.cz/                                                                                                          

 

Zpracovala Adélka 

http://www.kalada.cz/Vanocni-hacky/
http://www.kalada.cz/Vanocni-hacky/
http://www.kalada.cz/


 

Do tohoto projektu školy se zapojila spousta tříd, takže se od konce listopadu školou denně linula vůně skořice, 

vanilky a dalších přísad, které jsou pro cukroví i Vánoce tak typické. Pekli chlapci i děvčata. Osobně jsem byla 

mile překvapena šikovností chlapců a také jejich nesmírnou trpělivostí při vykrajování lineckého cukroví. Mezi 

nejoblíbenější patří nepečené kuličky z piškotů. Společně se žáky jsme hledali obměny kuliček a našli jsme 

kuličky z tatranek a z rumových perníčků. Oboje jsme vyzkoušeli a jsou výborné. Na webových stránkách 

školy si prohlédněte fotografie, které dokumentují, jak nám to všem při pečení šlo. Napsala p.uč.Horňáková 

 

Tatrankové kuličky  

Suroviny: 

7 tatranek (nejlépe čokoládových) 

250g  másla 

20g kakaa (nemusí být) 

50 ml rumu 

Kokos nebo kakao na obalení 

 

 

Kuličky z perníčků 
Suroviny: 

50g rozinek namočit do 4 lžic rumu 

2 balíčky rumových perníčků nastrouhat 

125g Hery rozpustit 

50g strouhaných mandlí 

Vše spojit a koulet a koulet. Dát ztuhnout do ledničky. 

1 čokoláda na vaření na obalení kuliček 

V rozpuštěné čokoládě namočit kuličky a nechat ztuhnout. 

Recepty napsala Martina 

 



 

V I.PrŠ vyzkoušela zručnost, pečlivost a 

trpělivost p.uč.Kršková u svých žáků 

vystřihovánkami stromečků. Přiznám se, 

že já na ty nekonečné hodiny 

vystřihování často miniaturních otvorů 

nemám trpělivost. Žákům se to 

evidentně dařilo a práce je bavila. 

 

 

Dostaly se mi do rukou vánoční pohledy, 

které jsou kopií skutečných obrazů.  A čím 

jsou tyto obrazy výjimečné? Originály malují  

handicapovaní ústy nebo nohama. Jak je to 

náročné jsme si ve II.PrŠ vyzkoušeli 

v hodině estetické výchovy. Někteří trochu 

švindlovali a barvy si míchali rukou a pak si 

štětec vložili do úst a malovali. Nohou si to, 

kromě mě, nikdo nezkusil. Věřte, že to vůbec 

není snadné. 

 

V dílně p.uč.Niklové to vonělo 

dřevem. Chlapci měřili, řezali, 

lepili a barvili. Jejich domečky 

dozdobili ploty z klacíků od 

nanuků, někteří přidali i malé 

sněhuláky, lavičky, stromečky či 

sáňky. Je to práce náročná, ale 

chlapci z osmých tříd si s tím 

poradili.  

Napsala p.uč.Horňáková 



 

 

www.onlineomalovanky.cz 



 

 

 

Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek celého roku – Vánoce. 

Už ve starověku lidé v těchto dnech oslavovali návrat slunce, kdy se délka dne po zimním slunovratu (21.12.) 

opět začne prodlužovat. Křesťanská církev tyto oslavy označila za pohanské a ve 4. století je nahradila oslavou 

Narození Páně. Od těch dob se Vánoce považují za křesťanský svátek. V dnešní době v křesťanském světě slaví 

Vánoce jak věřící tak i lidé nevyznávající žádné náboženství. Vánoce se tak staly spíše svátkem rodinným než 

náboženským.  

Vánoce dnes by měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání se od každodenního pracovního shonu. 

Měly by být příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání slavnostní atmosféry vánočních dnů. Kouzlo 

dětských Vánoc si v sobě každý nese po celý život a rád se k němu v dospělosti o Vánocích vrací. 

K vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček, svíčky a tradiční vánoční cukroví, jehož pečení se věnují 

téměř všechny hospodyňky. Vůně cukroví se začíná z domácností linout už od počátku prosince. 

 

A v neposlední řadě na štědrovečerním stole nesmí chybět vánočka, která je pro toto období typickou sladkostí 

prý už od 16. století. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci - pekaři. Od 18. století si je začali 

lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. 

Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku 

dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při 

přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, aby se vánočka povedla. Hospodyně měla 

zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným 

zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý 

následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar.    

http://jitka09.blogspot.com/2009/11/povidani-o-vanocich.html 



Galakoncert 
 

Gala koncert, který se konal 15.prosince v Mostě  ve sportovní hale, organizovala naše paní 

ředitelka   Kamila  Hlaváčková,  která tam vystoupila  se svými mažoretkami. Tento koncert 

byl poděkováním právě Kamile. Další tam vystoupily Míša Zíbarová se zumbou pro děti, 

skupina Spedlix pod vedením trenérky Andrey, která mimochodem  vede zumbu pro dospělé. 

Dále vystoupila Zumba junior pod vedením Heleny Hříbalové. Hezké bylo i vystoupení 

skupiny Kalamitky pod vedením Lenky Vyhnálkové, která se věnuje handicapovaným 

lidičkám. V této skupině vystoupili i bývalí žáci naší školy, Tomáš, Vendula a já. Naše 

choreografie se jmenovala Tučňáci, moc nás to bavilo a potlesk byl veliký.  

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem trenérům a hlavně Kamile Hlaváčkové, která je 

moc hodná, šikovná a dobrá tanečnice.  Všichni, kdo se nám věnují, jsou skvělí. 

Napsala Martina Bartáková 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční lektoři 


