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VÝLET DO OELSNITZ V KRUŠNOHOŘÍ 
 

Dne 21. 9. 2015 jsme se jeli podívat na saskou 

zemskou zahradní výstavu do Oelsnitz v 

Krušnohoří. Zhlédli jsme různorodou krásu 

květin. Byla to přímo květinová pohádka. 

Výstava se nám moc líbila a měli jsme i 

možnost si pohovořit německy. 

Žáci osmé a deváté třídy. 

 

ZPRÁVY OD "SLUNÍČEK" 

Začal nový školní rok. Do lavic 

ve třídě „U sluníčka“ usedlo 

třináct předškoláčků. Paní 

učitelka nás i naše rodiče 

seznámila se vším, co nás čeká. 

Nejdříve jsme se seznámili 

s novými kamarády a také 

s novým prostředím školy. 

Nejvíce se nám líbilo 

v počítačové třídě, práce na 

interaktivní tabuli a také 

sportovní hala. Chodili jsme 

často na vycházky, pozorovali 

změny v přírodě a povídali jsme 

si o našem městě Chodově. První 

měsíc ve škole se nám moc líbil. 

 

ŠKOLA  

Žáci  I.Z 

 

Do školy už chodíme,  

všichni se tu učíme.  

 

Kluci, holky počítáme  

o přestávce sváču máme.  

 

Zase zvoní další hoďka,  

budeme číst Karla Čapka.  

 

Čtení, psaní, počítání,  

ve škole je všechno k mání.  

 

Jedničky máme nejraději,  

doma se pak všichni smějí.  

 

Jsme ve škole všichni rádi,  

protože jsme kamarádi.  

 

EKO VÝLET 

Dne 1. října jsme byli na výletě v Chebu, kde jsme 

navštívili ekologickou farmu. Měli jsme možnost 

poznat spoustu nových věcí. Jak žijí některá domácí 

zvířata, čím se živí, jak je důležité se o ně starat a jaký 

mají přínos pro člověka. Poznali jsme kravičku 

Růženu, která s oblibou pojídá čepice. Dále jsme 

viděli kozy, králíky, krůtu, prasata, oslíky a slepice. 

Největším zážitkem pro nás bylo, že jsme si mohli 

některá zvířata pohladit. Třeba takové malé 

kachňátko. Jeho peříčka jsou jemná a na dotyk velice 

příjemná. Výlet se nám moc líbil a všichni se těšíme 

na další podobné akce.                     Žáci II. Z 

 

ORANŽOVÝ DEN 

Tak jsme se konečně dočkali. Před podzimními prázdninami přišel náš dlouho očekávaný "oranžový" den. Celou třídu jsme si 

vyzdobili v oranžových barvách a všude na nás „koukaly“ dýně. To by jeden nevěřil, co všechno se dá z dýně vyrobit a co legrace se 

s ní dá užít. Dýně jsme malovali, lepili, stříhali a povídali si o dýňových receptech. Samozřejmě jsme si i jednu velkou oranžovou 

dýni vyřezali. Moc se nám povedla a tak jsme ji vystavili před školou, abychom se všem pochlubili, jak jsme šikovní. Oranžový den 

jsme zakončili opékáním špekáčků na školní zahradě. To byla dobrota!!!!                                          Vaši prvňáčci                                                                                                                                                                                                                             

EXKURZE DO PORCELÁNKY V NOVÉ ROLI 
My, žáci V., VI., VII. a IX. ročníku jsme navštívili porcelánku v Nové Roli, kde 

nám umožnili ozdobit si hrneček různými samolepkami. Paní Dolinová, která se 

nás ujala, nám přiblížila práci zaměstnanců porcelánky a s poučným, ale 

zajímavým výkladem nás provedla celou provozovnou. Není bez zajímavosti 

ani to, že jsme cestu na exkurzi absolvovali pěšky a v nohou jsme tak měli více 

jak 4 km. Návštěva v porcelánce se nám moc líbila.                               
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ŘÍJEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SLUNÍČKO 

Na začátku října jsme navštívili Malou farmu u 

Chebu. Seznámili jsme se s domácími a 

hospodářskými zvířátky, mohli jsme si je 

pohladit, nakrmit a také jsme se dozvěděli 

spousty zajímavostí o jejich životě. Velice se nám 

líbila i první návštěva knihovny. Paní knihovnice 

nám vyprávěla o zelenině a ovoci, které jsme 

třídili do košíčku, a pak nám přečetla pohádku.

              Přípravná třída A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVY OD BERUŠEK 

Měsíc říjen nám ukázal chladnější tvář podzimu. 

My jsme se nezalekli a vyjeli jsme na výlet do 

Chebu, kde jsme se podívali na ekologickou 

farmu. Od paní farmářky jsme se dozvěděli 

mnoho nových a zajímavých informací. Mohli 

jsme si pohladit některá zvířátka a ti odvážnější 

plnili nevšední úkoly, jako byl sběr vajíček 

v kurníku nebo drbání vypaseného vepříka. 

Nadšení z výletu bylo veliké a už se těšíme na 

další novinky, které nám přinese listopad. 

 

VÝROBA DÝŇOVÉHO STRAŠIDLA 

V úterý před prázdninami nás čekal dlouho 

očekávaný den – Halloween – my jsme ho ve 

škole pojmenovali „Dýňový den“. Celý týden 

jsme se připravovali na dlabání dýně, při kterém 

jsme se postupně všichni vystřídali, aby zásluhu 

měla celá třída. Nemohli jsme se shodnou, jaká 

by měla být, tak to v naší třídě chvíli vypadalo 

jako někde na trhu. Potom paní učitelka načrtla 

na dýni obličej, který také vyřezala. Naše 

„dýňové strašidlo“ jsme dozdobili přírodninami a 

odnesli ven na kamennou zídku před školu.  

S ostatními žáky jsme si potom prohlédli dýně 

všech ostatních tříd. 

                                   Žáci V. P 

 

ŠKOLA 2016/2017 
V říjnu se žáci deváté a sedmé třídy jeli 

podívat do hotelu Thermal v Karlových 

Varech, kde je jako každý rok čekala 

nabídka k volbě povolání ze všech 

středních škol a středních odborných 

učilišť. Žáci si mohli vybrat a formou 

zábavných testů vyzkoušet své budoucí 

povolání. Výstava „Škola 2016/2017“ se 

jim moc líbila a inspirovala je v jejich 

výběru volby povolání.   

                            VII. P a IX. P 

CO SE DĚJE U AUTÍKŮ? 

Žáci ze třídy III. S si krásně zvykli na nové prostředí i nové spolužáky. 

Daří se nám společná práce a mezi žáky panují pěkné vztahy. Největším 

zážitkem pro děti byl určitě dýňový den. Pomáhaly dlabat dýni a potom 

sledovaly, jak krásně svítí. Prohlédli jsme si dýně ostatních tříd na 

výstavce a bylo opravdu těžké rozhodnout, která je nejkrásnější. 

 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  

Prázdniny, na které jsme se všichni 

těšili, utekly jako voda a my se zase 

všichni sešli ve škole. Odpočatí, opálení, 

plní dojmů a krásných zážitků jsme 

přivítali začátek školního roku a do 

našich tříd i nové spolužáky a kamarády 

Ališku a Honzíka. Vzájemně jsme si na 

sebe brzo zvykli. Teď už se zase pilně 

učíme. Tento měsíc nám přijel 

zpříjemnit i kouzelník. Byli jsme se na 

něho podívat v denním centru 

Mateřídouška. Nejen, že nás ohromil 

řadou kouzel, u kterých jsme měli 

možnost i asistovat, ale přivezl nám 

ukázat i několik krásných ptáčků a 

nádherného papouška. Většinu jsme si 

mohli i pohladit. Září nám krásně 

uteklo. Těšíme se na další měsíce, co 

hezkého nám přinesou.          

                              I. S a II. S 

      

CHYSTÁME SE NA ADVENT 

V pracovním vyučování se už pomalu chystáme na 

blížící se advent. S děvčaty z druhého stupně jsme 

vyráběli krásné andílky. Nejen že děvčata krásně 

pracovala, ale ještě k tomu paní učitelce i zpívala. 

Andílci jsou výsledkem jejich fantazie a zručnosti. 

Každý je jiný a jeden je krásnější než druhý. Práce v 

keramické dílně se nám moc líbila a těšíme se na další 

vyrábění.                             VII. P + IX. P 

 

NÁVŠTĚVA 

MATEŘÍDOUŠKY 

O.P.S. CHODOV 
 

Ve středu 7. 10. na Den 

otevřených dveří žáci sedmé a 

deváté třídy navštívili denní 

centrum Mateřídouška o.p.s. 

Prohlédli si chráněné dílny a 

stacionář.  

Zajímavostí v chráněných 

dílnách byl výrobek ze dřeva – 

rozhledna s výtahem, kterou 

vyrábí již třetím rokem. Ale 

nejvíce žáky zaujala místnost 

s vodním lůžkem, která byla 

zvukově laděna mořem. 
 

Sedmáci a deváťáci 
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