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Psí olympiáda-

červen 2012 

Na konci školního roku jsme se my, žáci a 

učitelé Základní školy speciální, sešli na školním 

hřišti, abychom si společně s pejsky a jejich 

páníčky zasoutěžili ve sportovních disciplínách. 

Celé dopoledne nás pejsci doprovázeli při 

přelézání a přeskakování různých překážek, při 

slalomu, při chůzi po balančních ježcích, při 

hodu do dálky a při prolézání tunelem. Za každý 

splněný úkol dostal každý žáček razítko na 

speciální kartičku a sladkou odměnu. Tentokrát 

nás také přišel navštívit i pan Jiří Kurcin ze zastupitelstva města Mostu a také paní novinářka z 

týdeníku Homér. A protože nám přálo počasí a nepršelo, prožili jsme pohodové a příjemné 

dopoledne. Děkuji všem, kteří se na průběhu této akce přímo i nepřímo podíleli, tedy panu učiteli 

Rakovi a paní učitelce Šaškové s chlapci z 8. a 9. tříd, kteří nám krásně uklidili hřiště a žákům 

zIX.B, kteří připravovali sportovní náčiní a asistovali menším žákům. Dále kolegům 

canisterapeutům s jejich psími pomocníky – pánům  Láďovi Pozdníčkovi a Leoši Vokálovi z 

o.s.Na louce z Chomutova, paní Lucii Gärtnerové, slečnám Růženě Jarošové,  Jitce Bočkové a 

Boženě Veselé a panu Václavu Gaertnerovi z o.s.Aaja.                 Napsala Mgr.Jana Nastoupilová 

 

                 



 

 

 

 

 

Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé. 

V červnu jsme sestavili realizační tým projektu, informovali učitele o připravovaném projektu, sestavili 
harmonogram prací, co, která skupina učitelů, žáků a rodičů, bude dělat. Na webových stránkách jsme 
informovali veřejnost o účasti v projektu. Pomocí žádostí jsme oslovili rodiče a požádali je o pomoc při 
realizace projektu. 30 rodičů nám chce s realizací projektu pomoci.V červnu začaly probíhat výkopové práce, 

na kterých pracovali žáci 7. – 9. tříd se svými 
učiteli.  

V září jsme nakoupili štěrkopísek, cement, ztracené 
bednění a betonářskou ocel. Firma LIEBEZEIT – 
HYDRAULIK s.r.o. nám materiál dopravila do školy. 
Pět žáků z 8. a 9. tříd, p. Petr Hoffer a p. David 
Šlemer materiál nanosili do nářaďovny, písek 
vyložili na školní zahradu.Žáci dokončují výkopové 
práce. V současné době naše záměry korespondují 
se skutečností. 

V říjnu se vybetonuje podstavec na dva barely, budou se 

natírat konstrukce na barely a barely se umístí do 

konstrukcí. 

V listopadu uskutečníme nákup dalšího materiálu na 

realizaci projektu. 

Prozatím bylo vyčerpáno 4.461,-Kč  

Odkaz 
http://www.specmo.cz/2012/fotogalerie/1347956909/ 

Napsala Mgr. Jana Hofferová 

PROJEKT „DEŠŤOVÉ KAPKY – 

RADOST A UŽITEK“ 

http://www.nestle.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Especmo%2Ecz%2F2012%2Ffotogalerie%2F1347956909%2F
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POSTŘEHY PANÍ ŘEDITELKY 

Co si myslí paní ředitelka Mgr.Hana Slapničková, když nás potkává na chodbách školy?  

Jak vnímá naše chování?  

Co ji těší nebo naopak rozzlobí?  

To se v tomto školním roce čtenáři časopisu dozví. Oslovili jsme paní ředitelku a zeptali jsme se jí, zda nám na 

otázky bude odpovídat a zda její odpovědi, postřehy a pocity můžeme otisknout v časopisu.  

Souhlasila a ochotně slíbila spolupráci. 

Otázky jsme dali paní ředitelce napsané na papíře již v září, aby měla celé dva měsíce času na odpovědi. Může 

tak během té doby postupně doplňovat, připisovat to, co v daný den či týden prožila.  

Paní ředitelka nám odpověděla na tři otázky. 

 

CO MNE PŘEKVAPILO? 

Překvapilo mě, jak mnoho žáků během prázdnin hodně vyrostlo a změnilo se. 

CO MNE ROZZLOBILO? 

Vždycky mě rozzlobí pozdní příchody žáků do školy a žáci, kteří se ve škole nechtějí přezouvat,  

jako by doma chodili v botách. 

NA CO JSEM BYLA PYŠNÁ? 

Pyšná jsem na své učitele, zvláště na ty, kteří se podíleli a podílejí na nových webových stránkách školy. 

Pyšná jsem také na všechny žáky, kteří dělají svým učitelům radost. 

 

Paní ředitelce moc děkujeme.  

A noste, prosím vás, ty přezůvky. 

redakce 

 

 

 

 



 

Jsem Adéla Niklová od paní učitelky Horňákové, takže 

chodím do druhého ročníku Praktické školy. Dozvíte se o mně, co 

mě baví a co ráda dělám. Mám toho hodně, ale poslední dobou mě 

zaujala výroba náušnic na drátku. Některé nápady jsem si našla na 

internetu a některé v knížkách, kde je plno dobrých rad a hlavně 

návodů, jak si takové nebo podobné náušnice vyrobit. Hlavně teď, 

když už není venku tak hezké počasí, mám alespoň co dělat. Kromě 

náušnic vyrábím i přívěšky k mobilu nebo na klíče a náramky. 

Nejvíce používám malé skleněné korálky, které se vyrábějí v 

Jablonci nad Nisou, ale koupit se dají jak na internetu, tak v 

galanterii. Barvičky si vybírám sama podle sebe, jaké se mi líbí. 

Nejvíce letí růžová, fialová, tyrkysová a světle modrá. Musím se 

přiznat, že s drátkem mi musí zatím pomáhat taťka. Není to tak 

jednoduché zamotat a udělat spirálu. Sice se snažím a určitě mi to 

časem půjde také. Ze spirálek jsem přešla už i na další tvary. Potom 

už jen přidělám háčky, aby se náušnice daly zavěsit do uší. Tyto háčky se dají sehnat taky v různých 

obchodech, kde se prodávají výtvarné potřeby. Jestli se někomu bude chtít a pokusí se vyrobit nějaké náušnice, 

tak vám přeji hodně trpělivosti. Není to záležitost na jedno odpoledne, jsou to hodiny a hodiny soustředěné 

a přesné práce. Nesmíte se vzdávat, pokud vám to hned nepůjde, ale určitě z vlastnoručně 

vyrobených náušnic budete mít velkou radost. Možná vás to inspiruje i k výrobě originálního dárku 

třeba pro mamku nebo babičku. Vánoce jsou za dveřmi . 

Napsala Adéla Niklová z PŠ 2A 

 

 

PŘEDSTAVUJEME 



Světový den zvířat 

4. října oslavila všechna zvířátka svůj svátek. Ve škole jsme tento svátek oslavili výtvarnou 

soutěží  „O nejkrásnější plakát se zvířaty“ a sbírkou dobrot pro pejsky z Útulku pro opuštěná 

zvířata v Rudolicích. Vítězem výtvarné soutěže se stala přípravná třída ZŠS a třída IV. A. 

Druhé místo obsadila třída V. A a IX. A. Krásné výtvarné práce jsou vystavené na chodbě u 

kanceláří.Napsala a foto Mgr. Jana Hofferová 

 

Podzimní jablíčka a hrušky 

Holčičky i kluci z 1. A v hodině Pracovní činnosti si natrhali kousky barevného papíru, které nalepili na jablíčka 

nebo hrušky v rámci projektu „Ovoce do škol“. Všichni byli moc šikovní a práce se jim velmi vydařila. 

                                                         Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová 
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Projektového dne na hipodromu se zúčastnili žáci 

zeIII.A i se svými prvňáčky. 

Nemohli jsme se dočkat 4.října, byl to totiž den, kdy jsme opět 
navštívili koníky na mosteckém hipodromu, které již známe 
z našeho červnového výletu, který se nám moc líbil. Protože je 4. 
říjen zároveň Mezinárodním dnem zvířat, připravili jsme pro 
koníky  pamlsky - nasušili chléb, přinesli mrkev a jablíčka a 
v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy vytvořili 
obrázky a koníky z kaštanů. 
Ráno přijelo před školu auto, které nás nejkratší cestou odvezlo 
na známé místo, kde jsme byli mile přivítáni paní Šárkou 
Smolíkovou a všemi ostatními. Po předání dárků nás čekala 
spousta překvapení. Učili jsme se, jak o koníky pečovat, jak a čím 
je krmit a v učebně jsme se dověděli spoustu informací s touto 
tématikou. Všichni jsme si prakticky zkusili, jakou práci dá vyčistit box, podestlat, vymýt napáječky a nakrmit koně. 
Dalším překvapením byla svačinka, po které následovalo překvapení největší – jízda na 5 nádherných koních. Z nichž 
jedním byla Torinka, která nás povozila již na výletě. Na závěr jsme se s koníky a jejich majiteli a ošetřovateli rozloučili a 
společně je doprovodili do jejich výběhu. Zpět do školy jsme se vraceli plni dojmů a příjemných pocitů z kontaktu 
s těmito nádhernými zvířaty, z krásně prožitého dne a s přáním dalšího brzkého setkání. 
 
Napsala i foto p.uč.Miluše Vondráčková 

 

,,Ovoce do škol“ 

I v letošním školním roce se naše třída zapojila 

do tohoto projektu.  

 

Jednoho dne byly k svačince krásné červené 

papriky, které nás inspirovaly k namalování. V 

 hodině ČS jsme si pak povídali o tom, jak je 

ovoce i zelenina důležitou součástí našeho 

jídelníčku. Napsala i foto p.uč.Miluše 

Vondráčková  

Jeden za všechny, všichni za koně 



 

http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2008/12/jezek-podzim.jpg 



Na školní zahradě jsme letos vypěstovali několik 

obrovských dýní, které však zaujaly i zloděje. Takže 

během posledního prázdninového víkendu ty největší 

zmizely přes plot školy. My pěstujeme odrůdu 

Hokkaidó na vaření, protože obsahuje spoustu tělu 

prospěšných živin. Z loňska už umíme výbornou 

polévku, zapečenou rýži a linecký koláč s dýňovou 

náplní. Letos jsme vařili džem, pekli perník a zamrazili 

jsme si sáčky strouhané dýně, které během roku 

použijeme na polévku nebo moučníky. 

 

Dýně Hokkaidó je u nás známá poměrně krátkou 

dobu. Svým původem je z Nové Anglie. Byla však 

představena v Japonsku, kde se rozšířila, a odtud také 

pochází její název. V současnosti patří pro svoji 

výbornou chuť, schopnost vázat toxiny a široké 

spektrum vitamínů mezi jeden 

z nejoblíbenějšíchbioproduktů. 

Co všechno obsahuje dýně Hokkaidó? 

Dýně Hokkaidó obsahuje především betakaroten, který 

působí pozitivně na kvalitu kůže a chrání ji před 

účinky UV záření. Čím více je dýně zabarvena do 

oranžova, tím více betakarotenu obsahuje.Dýně 

obsahují také řadu vitamínů (především jsou to 

vitamíny A, C, E) a minerálních látek (draslík, fosfor, 

hořčík, vápník a železo). Dýňová semena a současně 

lisovaný olej z těchto semínek obsahuje veliké 

množství zinku, který působí pozitivně na tvorbu a růst 

vlasů a nehtů.Vysoký obsah vlákniny je příznivý pro 

správnou činnost střev. Dýně má detoxikační 

amočopudné účinky, výborně posiluje imunitní systém 

a je skvělým lékem na srdeční poruchy a onemocnění 

ledvin. Dýňová semínka působí kladně také na potíže s 

prostatou. Dýně Hokkaidó je výborným doplňkem 

stravy i při onemocnění žaludku, sleziny a slinivky 

břišní. Hodí se také výborně jako součást jídelníčku při 

redukčních dietách.http://pi-centrum.e-shoper.net/clanky/71-dyne-hokaido/ 

                                                                        Napsala Mgr.Ivana.Horňáková a žáci z „druháku“ Praktické školy. 

22 kilogramů práce 

http://pi-centrum.e-shoper.net/clanky/71-dyne-hokaido/


Uhelné safari 
V rámci environmentální výchovy ve škole, nám Mgr. JanaHofferová zajistila ve spolupráci s 

těžebními společnostmi Uhelné safari. Tyto exkurze probíhají v těžebních lokalitách. Této exkurze 

se 17.říjnazúčastnili žáci a žákyně 7. a 9. ročníků ze třídy IX. A ažáci z 6.ročníků ze třídy VI. A v 

doprovodu paní učitelky Aleny Niklové a paní asistentky Jany Volrábové. Průvodcem z těžební 

společnosti byl pan Josef Gerthner. 

 

Průběh exkurze: 

9.00 – 9.20 h: Úvodní bezpečnostní proškolení, seznámení se skupinou Czech Coal a příslušnou těžební 

společností. Exkurze probíhají v těžebních lokalitách, kde je zapotřebí dodržovat specifické předpisy a 

bezpečnostní předpisy (bezpečné nastupování a vystupování z terénního vozidla, používání ochranné 

přilby.Účastník exkurze potvrzuje bezpečnostní proškolení svým podpisem. 

9.20 – 13.15 h: Vlastní exkurze.Trasa: Rekultivace – Hipodrom Most, přejezd k lokalitě ČSA, vnitřní 

vyhlídková terasa lomu, těžba skrývky rýpadly KU800 a RK5000, těžba uhlí rýpadlem KU300, ukládání 

nadložních zemin – zakladač ZP6600, přeprava uhlí a skrývky pomocí dálkové pásové dopravy. Při zpáteční 

cestě do Mostu ukázka dalších rekultivací – areál děkanského kostela, budoucí jezero Most. 

Všem žákům i pedagogickému doprovodu se exkurze velmi líbila. Dozvěděli jsme se velmi mnoho nových 

věcí, hlavně o povrchové těžbě a velkostrojích, které ji provádějí. Na všechny otázky jsme od pana Gerthnera 

dostali odpovědi. I jeho přístup i přístup pana řidiče byl velmi vstřícný a velice příjemný. Počasí nám také 

velmi přálo, a proto mohly vzniknout i pěkné fotografie. V závěru exkurze naše žáky pochválili za vzorné 

chování během celé exkurze, cožnás samozřejmě velmi potěšilo. Byl to velice příjemně prožitý den, ve kterém 

jsme se dozvěděli mnoho nového. 

Napsala a foto p.uč. Alena Niklová 



PROCVIČ SI ABECEDU 

SPOJ ČAROU PÍSMENKA, ZAČNI OD A 



 

 

Ve vestibulu školy je výstavka prací žáků. Materiálem byly listy, brambory, žaludy, kaštany i 

papír. Vystavená dílka jsou pracemi těchto tříd III.A, II.B, II.A, V.A, VI.AB dívky, VI.AB chlapci, 

VII.A, VIII.B, VIII.A, IX.A, I. AS, ŠD 1, PŠ 2A, PS ZŠS, V.AS, VIII.DS, VIII.ES, IV.A 

 

 

 

 

 

 

 

Hitem letošního podzimu se staly růžičky z listů podle                                    

p.uč Ilony Ottmarové. redakce 

Podzimní výstavka 
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DANIEL GEBERT z IX.A 

Na tvorbě časopisu se podílí třetím rokem. Dan je velmi 

šikovný, samostatný, tvořivý a pečlivý. Své nápady na 

články umí jak napsat, vyhledat, zpracovat, tak doplnit 

vhodnými fotografiemi i poutavými názvy. Jsem moc 

ráda, že ho práce baví a kroužek navštěvuje pravidelně a 

vždy s dobrou náladou. 

 

 

 

ADÉLA KULHÁNKOVÁ ze VII.A 

Adélka patří také mezi zkušenější, protože se hodně 

naučila v loňském školním roce na kroužku, tak i 

v hodinách informatiky. Je pečlivá, trpělivá a pracuje 

téměř bezchybně. Není pro ni problémem napsat článek, 

vyhledat potřebné informace na internetu, poradit a 

pomoct ostatním. Je pro mne důležitým členem týmu. 

Perfektní je při kompletování a prodeji časopisu. Je stále 

usměvavá a nadšená. 

ALENA ŠANDOVÁ ze 7.ročníku 

v IX.A 

Alenka je naším benjamínkem. Přidala se k nám letos 

v září a teprve se rozkoukává. Mile mne překvapila při 

opisování a přepisování článků, pracuje totiž úplně 

bezchybně. Rychle vstřebává nové informace, je bystrá a 

snaživá. Věřím, že ji bude práce bavit a brzy se naučí i 

práci s kopírováním a zpracováním textů i fotografií. Je to 

náš malý smíšek, Dan i Adélka ji také ochotně pomohou. 

Napsala Mgr. Ivana Horňáková, vedoucí redakce časopisu 

Redaktoři časopisu 


