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Dne 16. 6. 2011 proběhl opět jako každoročně na naší škole turnaj dívek 

ve vybíjené ze speciálních škol. Kromě naší školy se ho letos opět 

zúčastnila Speciální škola Litvínov a ZŠ Zlatnická. Speciální škola 

Litvínov – Janov se z účasti omluvila. Turnaj proběhl v přátelském 

duchu a se sportovním nasazením. Pro všechna družstva byly připraveny 

nejenom Diplomy, ale i sladké ceny. Naše škola se stejně jako loni 

umístila na pěkném druhém místě. Na třetím místě se umístila škola z Litvínova a na krásném prvním místě 

škola Zlatnická – Chanov. Všem dívkám i paním učitelkám, které se turnaje zúčastnily, bych tímto chtěla moc a 

moc poděkovat nejenom za účast, ale i za sportovní nasazení a prožití pěkného sportovního dopoledne. Již se 

všichni těšíme na další společný turnaj v příštím školním roce. Napsala p.uč. Niklová  

 

 

 

Divadlo přišlo v říjnu až sem za námi. V kinosálu školy jsme se 
dobře pobavili. Nejdřív jsme se divili, že nás chce vzít 
p.uč.Horňáková na pohádky, vždyť jsme skoro dospělí a 
pohádky jsou pro mrňata. Tak nám p.učitelka vysvětlila, že 
budeme taky jednou rodiči a měli bychom pohádky znát, 
abychom je svým dětem mohli vypravovat. Uznali jsme, že má 
pravdu.  
Tři herci hráli pohádky O Smolíčkovi,O Koblížkovi,a Boudo, 
budko. Nejvíc se mi líbila ta o Smolíčkovi. Herci se rychle 
převlíkali do legračních kostýmů. Ten, co hrál k pohádkám na 
kytaru, měl talent. Těšíme se na další představení. Snad k nám 
zase přijedou.                                               napsali žáci z II.Prš 



Ve čtvrtek 6. října jsme poprvé v tomto školním roce sešli na první 

schůzce kynologického kroužku. Byly tu jak známé tváře, se kterými 

jsme se rozloučili v červnu (Míša, Kristýna a před školou na nás 

čekala Anička) ale přivítali jsme i nové členy ( Petr, Kevin, Nikola a 

ještě jeden Petr). No a za pejsky tu byly dvě psí „holky“ Máša a Jožka. Jen pro připomenutí, to jsou psi 

s canisterapeutickými zkouškami. Trochu jsme se navzájem oťukali a myslím, že z nás bude dobrá parta.  

Napsala p.uč. Nastoupilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Žáci z V.B rozfoukávali kaňky z tuše a pak se 

dívali a hledali, co jim vzniklé tvary 

připomínají. A tu se objevují pavouci, motýli, 

ryby. Náhodou jsem se k jejich fantastickým 

výkresům dostala a musela jsem vám ukázat, jak 

jsou malí výtvarníci šikovní. Napsala 

p.uč.Horňáková 



 

www.google.cz,obrázky, kresby 

http://www.google.cz,obrázky


 
 

Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak 
studuj. 
 

Ve škole Všichni píší písemnou práci na téma co bych dělal, 
kdybych byl generálním tajemníkem. Pouze Pepa sedí a nedělá 
nic. Na dotaz, proč nepíše, odpoVí: "Čekám, až jak rozhodne 
předsednictvo!" 
 

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: "Váš syn nemá žádné 
znalosti." 
Otec připíše: "Proto chodí do školy.“ 

Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: "Co takhle začít 

chovat prase?" "Ti hrabe, ne? A co ta špína? A ten smrad?" "Si zvykne. 
 

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" 

"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin." 
Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka, Pepíček se podívá do 
své svačiny a skloňuje: 
1.pád - Kdo co? - "houska" 
3.pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi" 
7.pád - S kým čím? - "Se salámem“ 
 

Ve škole se ptá učitel žáka: "Copak je s tím 
králíkem, co mi ho chtěl tatínek poslat?""Prosím, já 
nevím, pane učiteli, ale on už zase žere!"  
 

Setkali se tři studenti: z Harvardu, z Moskevské univerzity a z ČVUT 

Praha. Navzájem si vyměňují názory na to, za jak dlouho se dá naučit 

čínsky. 

Američan: "No my jsme takoví houževnatí, já myslím, že nejdéle za půl 

roku bychom to mohli zvládnout!" 

Moskvan říká: "My jsme byli vychováváni tvrdou komsomolskou 

výchovou, řekl bych - ne víc jak čtvrt roku!" 

Student ČVUT odpovídá otázkou: "A jsou na to skripta?" 

"Samozřejmě!" 

"No, tak přes noc!"  

Zpracoval  Jára 



 

 

                   Franta má hrnec, 

běží jak srnec 

do krámu za roh 

kupovat tvaroh, 

kroupy a krupici. 

Ztratil tam čepici 

na rohu u vrat – 

musel ji sebrat. 

 

 

 

Byl jeden švec, 

měl divnou věc: 

velkou pec, 

na peci klec: 

v té kleci slepici, 

sypal ji pšenici. 

Každý den z klece 

vypadlo vejce. 

 

 

 

 

           Fouká, fouká 
                        Fouká venku, fouká, 

                        Haf se z boudy kouká, 

                        Fanda volá na Hafa, 

                        ať vstane a zahafá, 

                        Hafá Haf, že nevstane, 

                        až to foukat přestane. 

 

Zpracoval Luboš a Nikola 

RÁZ NA RÁZ 

JAKÉ VĚCI MÁ ŠVEC  

V KLECI 



 
 

Zeptali jsme se vás na prospěch. Známka je ohodnocení 

naší práce, našich vědomostí, tak jak jste na tom? Anketu 

odevzdaly jen čtyři třídy.  

1. kdo dostal za září nejvíc jedniček ? 
V V.A dostala za září 33jedniček Sabina Fraňová, v I.PrŠ 

má 15 jedniček Petr Fürbacher, v IX.B mají 26 jedniček 

dva žáci, ale nenapsali svá jména a v VIII.B má 48 

výborných Daniel Gebert.  

 

2. Je někdo, kdo nedostal pětku? 
V VIII.B má každý žák alespoň jednu nedostatečnou, 

naopak ve třídě I.Prš nemá pětku žádný žák. V V.A 

nedostali pětku tito žáci Veronika Ptáková, Zuzana 

Gorolová, Sabina Fraňová a Robert Fran. 

 

3. kolik jsi zameškal za září hodin? 
Zameškané hodiny jsou omluvené, zaviněné nemocí a 

často ani nevíte, kolik hodin jste zameškali. Nejvyšší počet 

zameškaných hodin je 124. 

 

 

 

Na naši školu chodí již po několik let na praxi 

studenti středních škol. Zeptali jsme se všech pěti 

hochů. 

1. z jaké školy jste? 
Studuji na SOŠ INTERDACT 

 

2. Jak dlouho zde budete na praxi?  
Souvislá praxe trvá 14 dní. 

 

3. Líbí se vám naše škola? 
Všichni souhlasně odpověděli ANO 

 

4. Co se vám tu nelíbí? 
Chybí mi automat na nápoje, máte malé parkoviště, a tři 

odpověděli VŠE JE OK. 

 

5. Naučili jste se něco nového? 

Naučili, třeba pracovat se SKYDRIVEM, spojování dokumentů v PDF. Hodně věcí jsem si tu zopakoval. 

 

6. Ve kterém jste ročníku a kde chcete v budoucnu pracovat? 
Všichni jsou ze čtvrtého ročníku. Tři ještě nejsou rozhodnuti, kterým směrem se budou dále rozvíjet. Jeden 

chce být IT TECHNIKEM a další vidí svou budoucnost v BANKOVNICTVÍ. 

Všem, co se anket zúčastnili, děkujeme. Vaše redakce 
 



 

ABECEDA ZDRAVÍ 

Celoškolní projekt- určeno 2. – 4.ročníkům ZŠP a 5. – 10.ročníkům ZŠS 

 
Milí žáci, žákyně a kolegyně, 

Pro tento školní rok jsem si pro Vás v rámci minimální prevence opět připravila projekt, který se bude průběžně plnit 

během celého školního roku 2011/2012. Materiály k projektu, jsou tři publikace, které jsem vytvořila. Každá paní učitelka 

dostane během roku všechny publikace a bude s nimi pracovat podle měsíčního plánu, který naleznete na konci. Každý 

měsíc si s dětmi povíte něco o tématu, které jsem pro Vás na daný měsíc připravila. Zároveň si můžete s dětmi za odměnu 

vybarvit omalovánky, přečíst si něco k danému tématu a naučit se s dětmi básničku, která je u každého příspěvku 

napsána. Nejhezčí omalovánky mi můžete předat buď osobně, nebo vložit do fochu ve sborovně do třídy 8. A. 

Na závěr roku, bych byla opět ráda o krátkou zprávu s vyjádřením, jak se Vám na projektu pracovalo, co jste s dětmi 

dělali nejraději, nebo naopak co bylo pro žáky méně zajímavé. Každá paní učitelka si samozřejmě může přizpůsobit práci 

na projektu s ohledem na postižení žáků. Věřím, že i v tomto školním roce se nám bude dobře spolupracovat. 

Rozpis témat na školní rok 2011/2012 

Třídy/ročníky: Název a 

forma aktivity akce 

období 

2. - 4. ročníky  

5. - 10. ročníky ZŠS 

Celoroční projekt „Abeceda zdraví“ 

Září: (Úvod) Zdravě jíst sportovat a dobře spát 

Říjen:      Ovoce, zelenina, dětské stránky, pexeso 

Listopad: Mléko a mléčné výrobky 

      Sport 

Prosinec: Proč jsme někdy nemocní 

     Chrup - zuby  
Leden:     Dopravní prostředky a bezpečí provozu 

                po pozemních komunikacích (seznámení   

                s publikací) 

                Automobil 

Únor:      Motocykl, jízdní kolo - pexeso 

Březen:   Vlak, loď, letadlo 

Duben:    Dopravní značka - číselná omalovánka 

Květen:   Záchranné složky 

Červen:   Vyhodnocení projektu 

 
 

p.uč.Niklová a Štičková – metodik primární prevence 



Název projektu 

„Složité životní situace“ 
 

Popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší 

Dnešní svět můžeme dětem a mládeži nastolit různé životní situace. Vlastní vinou, vlivem rodinného i 

okolního prostředí se mohou dostat do situací, které neumějí řešit nebo se je rozhodnou řešit nesprávným 

způsobem. Toto nesprávné řešení se pak může negativně projevit v celém jejich dalším životě. Mnohdy ani 

rodiče nevědí jak se v takovéto životní situaci zachovat, a proto ani oni nejsou schopni svým dětem pomoci. 

Nástrahy číhají na děti a mládež na každém kroku a proto je nutné se s těžkou životní situací umět vypořádat, 

abychom si důsledky nesprávného řešení nenesli do dalšího života. 

Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Protože budoucnost jsou naše děti, jejich budoucnost máme ve svých rukou, na nás záleží, jakým směrem se 

vydají, jací  lidé z nich vyrostou a kterých životních hodnot si budou vážit. Udělejme proto maximum, aby 

měli šťastné dětství a ukažme jim správnou cestu. Naučme je zvládat těžké životní situace a ukažme jim, jak 

se v nich správně zachovat. 

Cíle projektu 

Cílem projektu je ukázat a upozornit žáky a studenty netradiční a zábavnou formou na problémové situace 

v životě dětí a mládeže. V těchto tematicky zaměřených komiksech ze současného života dětí a mládeže, 

jsou skryté návody jak řešit různé životní situace a problémy. Scénáře jsou vytvořeny na základě pravdivých 

příběhů jednotlivých osob. Vypráví o skutečném životě dětí a problémech dnešní mládeže. Jsou upraveny do 

čtivé podoby a nafoceny fotografiemi vykreslujících průběh děje jednotlivých příběhů. Ve foto-seriálech je 

snaha vždy upozornit na nějaký problém nebo na nějakou životní situaci (šikana, rasismus, domácí násilí, 

sebevražda, krádež, alkohol atp.). Podobné foto-seriály jsou dětmi a mládeží velmi oblíbené a znají je 

z časopisů. Žáky tyto příběhy budou lákat svou netradičností a také tím, že se zde setkají se známými 

českými osobnostmi, které se do výroby příběhů zapojili. Jedná se o výchovně preventivní seriály.  

Vymezení cílové populace 

Příběhy jsou určeny pro věkovou kategorii v rozmezí 10 – 18 let. Tato věková kategorie bude ještě rozdělena 

do dvou skupin, podle daného tématu a příběhu, aby se vztahovala k věku dětí a studentů a pochopení 

daného tématu. 

1. Kategorie – žáci 5. – 7. ročníků ZŠ praktické (10 – 14 let) 
2. Kategorie – žáci 8. – 9. ročníků ZŠ praktické (14 – 16 let) a studenti Praktické školy (15 – 18 let) 

Metody a formy, jakým způsobem bude projekt realizován 

Foto-seriály budou dětem a studentům promítány v rámci vyučujících hodin Člověk a jeho svět, Občanská 

výchova a Rodinná výchova. Každých 14 dní bude žákům promítnut jeden příběh, o kterém si v hodině 

budou společně s učiteli povídat a hledat nejlepší a správné řešení zvládnutí situace. V závěru hodiny bude 

žákům předložen dotazník, který se vztahuje k danému tématu, na který děti na základě shlédnutého příběhu 

a následném rozebrání situace s učitelem budou odpovídat. Tyto dotazníky pak budou metodikem prevence 

zpracovány a vyhodnoceny a vyhodnocení se objeví na nástěnce primární prevence. Dotazníky bude vytvářet 

metodik primární prevence, který je bude i hodnotit. 

V měsíci listopadu budou pozváni 2 lektoři z OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE, kteří během 

dvou dnů uskuteční besedy pro žáky obou kategorií. Zároveň by čas u nás využili tím, že s vybranými dětmi 

(se souhlasem rodičů) nafotili nějaký z dalších výchovných foto-seriálů. Děti by měly možnost si vyzkoušet, 

jak se takový příběh vyrábí, což by je určitě velice zajímalo. Toto focení by zároveň bylo odměnou pro žáky, 

kteří se budou na projektu podílet a nejvíce spolupracovat. Byla by to taková tečka za jejich spolupráci a 

snahu.  

Způsob hodnocení efektivity 

Získání znalostí a dovedností řešení krizových situací u žáků a studentů. Umět rozpoznat jak se mám v které 

situaci zachovat. Naučit se řešit problémy. Pomocí zhlédnutých příběhů si vzít návody řešení různých 

životních situací a umět pomoci a poradit i ostatním, pokud by se do podobné situace dostali. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

Podzim je tu a tak se ho žákyně  IX. A  a  IX. B rozhodly přivítat 

pěknými podzimními  výrobky. V hodinách pracovních činností 

pracovaly se sádrou, senem a dalšími materiály a vytvořily 

opravdu pěkná díla. Posuďte sami… napsala p.uč. Schützová 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce jsme my, holky 

z 9. tříd, začaly v kuchyňce sladkou 

dobrotou. Rozhodly jsme se, že si 

upečeme perník s krémem. Nakoupily 

jsme suroviny a začaly jsme. Výsledek byl 

úžasný a ještě teď vzpomínáme na jeho 

výbornou chuť. 

Napsala p.uč.Schützová 
 



 

 

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť toho dne byl svým 

bratrem zabit český kníže sv.Václav. Původní poslanecký návrh zákona o státních svátcích 

s ním nepočítal. Navržen byl na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 

a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 24. března 2000. Výbor 

zvolil pro státní svátek označení „Den české státnosti – Svatý Václav“. Při druhém čtení návrhu 

zákona se k tomuto dni vyjádřil nejprve premiér Miloš Zeman, který svátek s ohledem na 

historický kontext nepřímo označil za symbol servility a kolaborace. Poslanec Vojtěch Filip 

poté navrhl vypuštění tohoto dne ze seznamu státních svátků uvedených v návrhu zákona. 

Nakonec navrhl poslanec Vlastimil Tlustý, aby svátek nesl pouze označení „Den české 

státnosti“. 

Svátek sv. Václava byl do 31. prosince 1951 památným dnem. V roce 1929 vyvrcholily v tento 

den oslavy Svatováclavského milénia za účasti prezidenta T. G. Masaryka. Tomáš Garrigue 

Masaryk byl hlavním řečníkem v předvečer svátku 27. září 1929 na Václavském náměstí 

v Praze, kde předal čestnou standartu Svatováclavskému jezdeckému pluku. Velkou událostí 

konanou k oslavě tohoto svátku je pravidelná Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. 

Jejím vyvrcholením je poutní bohoslužba sloužená českými biskupy na tamějším Mariánském 

náměstí (do roku 1990 nesoucím název Václavské náměstí). Na václavské proboštské louce 

sloužil v tento den v jubilejním roce 2009 mši papež Benedikt XVI.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Den_%C4%8Desk%C3%A9_st%C3%A1tnosti 

zpracoval Luboš 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vybarvi správně naši státní vlajku 

 

Státní svátek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Servilita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolaborace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Filip
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlust%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
http://cs.wikipedia.org/wiki/1929
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_pou%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.


 

 

Koncem zimy, na jaře a začátkem léta se 

těšíme na přírodu oživenou ptačím 

zpěvem. S příchodem podzimu pak 

krajina ztichne. Miliony ptáků od nás 

odletí na jih a ti, kteří zůstanou, nezpívají 

a na našich toulkách přírodou se s nimi 

skoro nesetkáme. Všímavějším lidem však na konci léta neuniknou houfující  

se vlaštovky a někomu se na podzim podaří uvidět i husy táhnoucí v typickém klínu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je to každoroční rituál. Na jaře se ptáci vrací domů, aby 

zde přes léto vychovali mláďata, a na podzim se 

poměrně nenápadně vrátí zase daleko na jih, kde stráví zimu. 

Každý rok tedy dvakrát podstupují často velmi dlouhou a 

namáhavou cestu přes nekonečné pouště, vysoká pohoří a rozlehlé 

hladiny moří.  

Jak ptáci poznají, kdy se vydat na cestu? Řada z nich naše území opouští 

často ještě v době, kdy je tady potravy dostatek a zdaleka to nevypadá, že by se blížil podzim. 

Třeba rorýsi od nás odlétají už 

přibližně koncem července a 

počátkem srpna. Rozhodující 

slovo v odletu mají vrozené 

biorytmy ptáků. Tyto „vnitřní hodiny“ pak ještě 

zpřesňuje délka dne tím, jak se postupně během 

roku mění. Velkou roli v migraci ptáků hraje 

orientace. Ptáci využívají výrazných bodů v 

terénu, jako jsou pohoří, masivní vodní toky 

apod., ale pravděpodobně až v době, kdy jsou už 

poblíž cíle své trasy a jenom vyhledávají 

konkrétní místo. Dalším způsobem orientace je 

poloha slunce přes den popř. hvězd přes noc. Byly 

prováděny pokusy s ptáky, kterým byla, pomocí 

zrcadla, měněna pozice slunce, případně jim byla 

v uzavřeném prostoru promítána hvězdná obloha 

a oni vždy přizpůsobili směr, kterým chtěli 

odletět, novým podmínkám. Jsou také schopni pracovat i s posunem slunce, příp. hvězd v průběhu dne nebo 

noci a podle toho upravovat směr svého tahu tak, aby se během cesty neodchýlili. Velmi zajímavá je schopnost 

ptáků využívat zemský magnetismus, což jim umožňuje orientaci například během nočního tahu při zatažené 

obloze, když nemohou vidět hvězdy. Otázka orientace ptáků je však zatím stále jen málo objasněná.  

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1264                                                                                 vaše redakce 
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Omalovánky z www.google.cz vybrala Adélka 

http://www.google.cz/


Chodbu v přízemí u tříd zdobí dýně, které společně se svými žáky(VI.AS, VI.BS, X.BS) vyrobily 

p.uč.Prošková a K.Jelínková. Náročné bylo dostat obrovské dýně, které váží přes deset kilogramů, i do třídy. 

Pak se dlabalo a dlabalo a řezalo. Celý týden svítily na chodbě a všichni i z vyšších pater školy se zastavovali, 

usmívali a obdivovali. Každé ráno se ozývalo „Jééé, to je krása“. redakce 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V rodinné výchově jsme začali probírat vztahy a rodinné soužití. Manželství 

můžeme uzavřít v obřadní síni města Mostu, ale stále více oblíbeným místem se 

stává kostel Nanabevzetí panny Marie. Přítomni musí být snoubenci, dva 

svědkové, oddávající a zástupce matriky, jinak je svazek neplatným. Učili jsme 

se vyplňovat žádost o uzavření manželství, prohlíželi jsme si na internetu 

svatební šaty a hledali jsme neobvyklá místa, kde se svatební obřad může konat. 

Nabízeny jsou hlavně svatby na zámcích, venkovní na zahradách, ale i v jeskyni, 

pod vodou, ve vzduchu. Svatební den je nezapomenutelným zážitkem, a tak 

hledají snoubenci často opravdu zvláštní místa pro svůj slib manželství. Vybrali 

jsme pro vás několik možností, svatby v zahraničí. 

Napsali žáci z II.PrŠ 

Chcete mít netradiční svatební obřad? 

Snoubenci, kteří preferují více netradiční svatební obřad, hledají stále častěji něco neobvyklého. Tyto požadavky 

převážně Vám splní svatba v cizině. 

Na Havaji můžete být oddáni přímo na pláži, v modré laguně nebo před burácejícím vodopádem. 

Bahamy nabízí rajskou přírodu pro Váš svatební obřad a líbánky. Kdo se cítí dobře ve vodě, může se také nechat v 

tomto médiu oddat. Svatební obřad pod vodou ve fraku a svatebních šatech s potápěčskými brýlemi a dýchacím 

přístrojem je stále oblíbenější. Při této příležitosti novomanžele doprovází delfíni. 

Na Novém Zélandu v Queenstown na Jižním ostrově je to kombinace svatebního obřadu a Bungee 

Jumpingu. Po svatebním obřadě skočí svatebčané do hlubin a volají při tom slovo „ano“, na zemi je čeká přípitek. 

S lyžemi na nohou budete oddáni v Kanadě v prostředí Skalických hor. Musíte být dobrými lyžaři, neboť obřad se 

koná v plné rychlosti. 

Vzrušující svatební obřad zažijete v horkovzdušném balónu nad mraky (Alice Springs, 

Austrálie) nebo během nočního letu v helikoptéře (Las Vegas, 

Amerika). Také vysoko, ale někde jinde a to na zádech slona (Srí Lanka), 

můžete být oddáni. 

 

Ať již plánujete cokoliv a kdekoliv, záleží jen na tom, abyste 

svůj den prožili dle svého. Více informací, najdete na 

www.svatebni-raj.cz. 

http://www.mclanky.cz/pr-clanky/231-chcete-mit-netradicni-svatebni-obrad 
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