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Milí čtenáři, 

poslední roční období je téměř za námi a než začne to další a 

s ním mnoho nových zážitků, je nejvyšší čas na náš časopis 

Dominik, se kterým si můžeme některé z našich mnoha aktivit 

připomenout. Vezmeme to pěkně od podzimu.   

Najdete tu téměř vše - zvířátka, různé výstavy, výlety, 

projektové dny, EVVO, zdravotníky, Mikuláše a různé 

vyrábění a tvoření.  Samozřejmě nechybí ani trocha 

zábavy. 

Přejeme Vám příjemné čtení a prohlížení tohoto čísla 

časopisu. 



 
 
 
 

Zvířátka ve škole 

Toto povídání navazovalo na akci pod názvem „Živá mláďata“, 

která se uskutečnila na jaře loňského školního roku. Tentokrát paní 

Němcová přijela se svým mobilním zvěřincem a žákům ukázala 

koně, ponyho a osla. Po krátkém povídání o kopytnících všeobec-

ně, se žáci měli možnost se zvířaty sblížit 

osobně. Žáci mohli kopytníky nejen na-

krmit, vyhřebelcovat, osedlat, ale také si 

s nimi prošli krátkou překážkovou trasu. Na 

konci akce se žákům naskytla možnost se pod 

odborným vedením na koníkovi i poníkovi či oslíkovi svézt.  Žáci se touto 

cestou podívali na „svět“ z koňského hřbetu, ale zároveň se teoreticky a 

částečně i prakticky naučili, jak o tato zvířata pečovat. Největší atrakcí však 

byly nové přírůstky mobilního zvěřince – ježčí mláďata, koťátka a štěně Zlatého 

retrívra. Paní Němcová měla svou akci se zvířaty opět velmi poutavou, zajímavou pro žáky a celá akti-

vita byla velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Na konec jsme mobilní zvěřinec obdarovali cca 80 

kg suchého pečiva, které žáci a pedagogové nasbírali. 

  Mgr. Jana Marková 

Návštěva galerie v Domě u Kamenného zvonu 
Dne 11. října 2016 žáci VII. A navštívili galerii v Domě U Kamen-

ného zvonu a prohlédli si plastiky mistra českého art deca - Jaroslava 

Horejce. O úžasné zážitky se s vámi rádi podělí.    

  

 Míša Huslarová 



 
 
 
 

V pátek 21. 10. proběhl u nás ve škole projektový 

den „Poznávání ovoce a zeleniny všemi smysly.“ „My z 

2. stupně“ jsme měli za úkol připravit poznávací stano-

viště pro 

mladší spo-

lužáky. Já a 

mí deváťáci 

jsme připra-

vili v ku-

chyňce „Ochutnáváníčko“. Jak už název napovídá, pozná-

valo ochutnáváním. A bylo tam veselo! Už ve čtvrtek jsme 

si připravili výzdobu – ozdobené dýně, ovoce a zeleninu v 

bedýnkách, ovocnou čarodějnici, kouzelné domečky, 

omalovánky a spoustu dalších věcí. Taky jsme s paní učitelkou Světluškou uvařili dýňovou polévku a 

nakrájeli jsme si dýňové plátky na pečení. Protože od loňské vánoční „Čajovny“ jsme byli pěkně se-

hraní s Markétou Machačíkovou, krásně nám to šlo společně i tentokrát. Od rána se peklo, zapékalo, 

vonělo to krásně, moc krásně! Kromě tajného ochutnávkového talíře, jsme si pochutnávali i na kříža-

lách, kysaném zelí, pečených bramborových a dýňových chuťovkách a na dýňové polévce. Na přání a 

z přinesených surovin Míša s Filipem zapékali jablečné tousty a šlo jim to krásně od ruky! Všichni de-

váťáci se úžasně zapojili do práce a ve volných chvilkách si ještě stihli „pohrát“ na stanovišti „Her“. 

Anička nalévala polévku, Jarka rozdávala omalovánky, Pavel krájel, Tibor okouzloval, Deniska s 

Adélou myly nádobí, Honza pekl. Musíme si to pochválit, šlo nám to společně krásně a myslím, že 

jsme si to užívali. 

Nejlepším oceněním našeho kuchtění byly prázdné talíře a my jsme ještě museli dýňové slané 

mňamky průběžně dopékat. 

 

 

 

 

 

            
         Mgr. Iveta Habrmanová 

Projektový den – „Poznávání ovoce a zele-

niny všemi smysly“ 



 
 
 
 

Během prvního listopadového dopoledne žáci VI. A navštívili ve 

Veletržním paláci výstavu Afonse Muchy. Nejen, že vyslechli výklad ke 

všem obrazům z epopeje, ale také v duchu slovanské historie vytvářeli 

svá malá originální dílka. Atmosféru celé akce jsme zachytili na přilo-

žených fotografiích. 

Míša Huslarová 

 

Naše škola je zapojena do Recyklohraní. V rámci tohoto školního 
recyklačního programu jsme 
dostali další úkol., vytvořit 
mapu České republiky o veli-
kosti minimálně 1metr, její 
hranice vyskládat postave-
nými použitými bateriemi, 

vyznačit kraje, krajská města a polohu naší školy na mapě. Do-
cela dost úkolů najednou. Pořád to ale není všechno! Pak 
ještě zapsat kolik baterií a jaké druhy jsme použili, a vše pěkně 
zdokumentovat. Je jasné, že 
kromě toho jsme si objasnili 
smysl sbírání pou- žitých baterií 
do sběrných boxů a hledali jsme, 
kde je v okolí na- jdeme. Myslím, 

že rozepisovat se o tom ne-
musím, protože fotografie 
mluví za mne. Nejen, že se 
nám podařilo úkol v časové 
tísni splnit, ale ještě jsme se u 

toho docela pěkně pobavili. A jen pro zajímavost, těch baterií jsme museli použít 280, nebyly přilepe-
né, takže se nám to celé několikrát zbouralo!!!     Mgr. Iveta Habrmanová 



 
 
 
 

 V úterý 8. listopadu se všichni žáci ZŠ speciální zúčastnili 
projektového dne s názvem Barvy podzimu. Celým dnem je pro-
vázelo divadelní představení O čtyřech sestrách, ve kterém kaž-
dá ze sester symbolizovala jedno roční období. Nejdůležitější ze sester byla Kaštanka, která od dětí 
potřebovala trochu pomoci. Děti měly za úkol pro ni ve svých třídách vyrobit podzimního skřítka a 
pojmenovat ho. Potom každá třída svého skřítka představila ostatním a následovalo plnění různých 
úkolů s podzimní tématikou. Všechny úkoly byly zdárně splněny a Kaštanka tak dostala všechny po-
třebné barvy. Vše tedy dobře dopadlo a tím skončila nejen pohádka, ale i celý projektový den, který si 
všichni pěkně užili.           
          Mgr. Tereza Zíková 



 
 
 
 

Tentokrát nás čekal výlet za hranice České republiky, a to do Německa. V pátek kolem 14. ho-

diny jsme odstartovali z Prahy směr Bahra – vesnice poblíž města Drážďany. Cesta trvala asi 2 hodiny. 

Hned po příjezdu jsme se seznámili s majitelem. Je to velmi pří-

jemný a pohodový pán jménem Uwe, který nám se vším vyšel 

vstříc. Po vybalení věcí na pokojích jsme povečeřeli a pustili jsme 

si na velkém plátně film. Ráno po snídani jsme se sbalili a vyrazili 

směr Drážďany na vánoční trhy. Rozdělili jsme se do skupinek a 

vyrazili si užívat vánoční atmosféru a nákupy. Viděli jsme vánoční 

kolotoč, spoustu stánků s dobrotami a krásnými věcmi. Dokonce 

jsme viděli i „živé sochy“ a krásný Betlém s živými zvířátky. Ně-

kteří si pochutnali na klobásách, oříškách, sýrech či ovoci obale-

ném v čokoládě, jiní si zase nakoupili dárky pro rodiče a své ka-

marády. Kolem jedné hodiny jsme se vraceli zpět a hned po obě-

dě jsme vyrazili do skalního labyrintu. Prošli jsme se po stezkách 

ve skalách, koukli po okolí a zdárně se vrátili zpět na hlavní 

stezku celého labyrintu. Bylo to celkem dobrodružství. Po večeři 

jsme hráli hry a koukali na pohádku. V 

neděli dopoledne nás Uwe dovedl k oboře 

se soby. Pořádně jsme je nakrmili doveze-

ným suchým pečivem. Měli jsme s sebou 2 

velké pytle, ale dali jsme jim jen jeden, 

abychom je nepřekrmili. Druhý, jsme ne-

chali Uwemu, na další krmení. Pak jsme 

pokračovali dál přes vesnici, až jsme došli 

k husky farmě. Zde se chovají a trénují psi 

pro psí spřežení. V této krásné psí smečce 

bohužel nedávno zemřel vedoucí pes, který je nejinteli-

gentnější ze všech psů ve smečce a celé spřežení vede, a 

farma je tím pádem pro veřejnost zavřená. Ale i přesto 

jsme se mohli na pejsky podívat, alespoň za brankou. Byli 

opravdu moc krásní. Udělali jsme si pár fotek a pomalu se 

vraceli zpět. Ještě jsme měli možnost pohladit si 2 poníky 

a pak už hurá na oběd. Po příchodu na chatu jsme si ještě 

sbalili, pak poobědvali a vyrazili směr Praha. Spokojenost, 

zážitky a dárky si odvezl z Bahry určitě každý.      Eva Bernatová 

 

Míša Huslarová 

 

 



 
 
 
 

            

    

Výlet do Berlína 
 Dne 2. 12. 2016 se naši žáci společně s učiteli a ně-

kterými rodiči vydali na jednodenní výlet do Berlína. Nejen, 

že našim hlavním cílem byly vánoční trhy, ale díky skvělému 

průvodci jsme prošli téměř celým Berlínem a měli tak mož-

nost shlédnout významné památky a stavby samotného 

města. Nejvíce nás však okouzlila Braniborská brána, od 

které jsme došli přes Muzeum, knihovnu, televizní vysílač, 

červenou radnici až na Alexandrovo náměstí, kde jsme se už 

plně oddali vánočnímu nakupování. Na cestě zpět jsme 

ještě měli možnost vidět zbytky Berlínské zdi. Byl to skvělý 

zážitek a budeme se těšit na další výlet. 

Mgr. Martin Marek 

         

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

      

      

    

  

  



 
 
 
 

 Praktické dílny před profesní přípravy – 

projekt „Líheň zručnosti“ 
I v letošním školním roce navštěvují žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Lužiny praktické dílny 

před profesní přípravy v rámci projektu "Líheň zručnosti" na Akademii řemesel Praha - 

SŠ technické Praha 4, Zelený pruh. 

Praktické dílny se účastní 1x měsíčně. Chlapci pracovali několik návštěv 

na obkládání - polepování květináče drobnou keramickou mozaikou. Děvčata si 

při každé návštěvě osvojila novou techniku - háčkování řetízku z příze a korálků 

a následné zhotovení náramku či náhrdelníku, výrobu pedigových vánočních 

ozdob, skládání a lepení sněhových vloček z proužků nastříhaných z toaletních 

ruliček, drátování nebo plstění. Při poslední návštěvě v 1. pololetí si každá dívka 

z 8. ročníku odnesla vázu nebo dózičku oblepenou režným motouzem. 

Mgr. Jana Marková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Haptická výstava 
Dne 18. 1. 2017 navštívili žáci středeční keramiky Haptickou výstavu v Domě U Kamenného 

zvonu. 

 

 

Žáci IX. ročníku ZŠ speciální vyrobili během výtvarné výchovy mladším spolužákům hmatové 

pexeso za využití různého materiálu. Vyzkoušeli si ho i žáci z osmých ročníků naší základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Míša Huslarová 

Výtvarné tvoření 

Do třídy V. B chodí šikulky a šikulkové, kteří z hodin výtvarné výchovy pravidelně nosí krásné 

výrobky k výzdobě naší třídy - výkresy . Ve čtvrtek 26. 1. 2017 přinesli tyto zajímavé figurky z materiá-

lu, který by možná někdo jiný zahodil. Za dlouhodobě pěknou práci obdrželi malou sladkost, kterou 

zajistila vyučující výtvarné výchovy - Míša Huslarová.  

Mgr. Jana Marková 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tento velmi přínosný environmentální program 

nám zajistil pan Pavel Wolejník – Falcopredonum z 

Horního Litvínova. Pan Wolejník se zabývá i sokolnic-

tvím a výcvikem dravců, se kterými na naší škole byl 

již dvakrát. Tentokrát nás navštívil s živou liškou „Eliš-

kou“, která je ochočená a vycvičená pro práci s dětmi. 

Žáci tak měli možnost se o lišce dozvědět nejen velmi 

zajímavé informace, ale také s liškou přišli do přímé-

ho kontaktu. Pro většinu to byl nezapomenutelný 

zážitek a všichni se těší na příští besedu, která bude s 

živým jezevcem a rysem. 

 

 

Mgr. Jana Marková 

V úterý 24. 1. 2017 proběhlo již tradiční setkání žáků 8. a 9. ročníků ZŠ s absolventy naší školy. 

V letošním školním roce byla účast vysoká - přišlo 10 žáků, několik se z důvodu nemoci omluvilo. Be-

seda byla zajímavá, neboť vedle "absolventů - studentů" byl přítomen i "absolvent - pracující", který 

již pracuje, a na druhé straně byli přítomni "absolventi - nováčci", kteří minulý školní rok seděli v žá-

kovských lavicích školy. Absolventi krátce pohovořili o oboru, který studují a o tom, jak splnil jejich 

představy či o změně učebního oboru, pokud zvolený obor nesplnil jejich očekávání. 

   Mgr. Jana Marková 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tentokrát jsme se vydali na jednodenní akci a to 

do německého Tropical Islands. Vyjeli jsme v sobotu v 

půl 6 ráno a 

po 4 hodi-

nách jsme 

byli v cíli. 

Čekalo na 

nás nejen 

mnoho 

návštěvní-

ků, ale také 

spoustu 

krásných zážitků a plno dobrodružství. V největším zábav-

ném aquaparku jsme si dosyta užili nejen plno zábavy a le-

grace v lagunách, ale i sjíždění tobogánů. Oproti loňské návštěvě si někteří odvážlivci projeli venkovní 

divokou řeku. Něco jsme pokoupili v suvenýrech a odpoledne poobědvali. Po devíti hodinách zábavy 

jsme se pořádně "vyblbnutý" rozloučili a vydali se zpět směr Praha. Děkujeme všem účastníkům, že se 

rozhodli pro výlet s námi, všem dospělákům, kteří našli odvahu a opět odvedli skvělou práci a velké 

díky manželům Šírovým, kteří nás bezpečně odvezli tam i zpět. :) 

Mgr. Martin Marek 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Zdravotníci ve škole 

Dne 28. 2. 2017 naši školu navštívili 3 profesionálové ze společnosti Zdravotníci s.r.o., kteří 

všechny žáky naší školy proškolili v první pomoci. Školení bylo roz-

děleno do dvou vyučovacích hodin. V první části se žáci zábavnou 

a velmi poutavou formou dozvěděli nejdůležitější informace jak 

poskytnout první pomoc a na závěr si vyzkoušeli i masáž srdce. Ve 

druhé části se zaobírali více praktickými činnostmi v rámci první 

pomoci a na konci měli možnost prozkoumat vybavení sanitky, 

která vyjíždí např. k dopravním nehodám. Žákům tak bylo praktic-

kou formou poskytnuto reálné seznámení s případnou krizovou 

situaci v rámci podání první pomoci. Programem byli nadšení ne-

jen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci, kteří se také dozvěděli mno-

ho zajímavého. Celá akce byla všem velkým přínosem. 

Mgr. Martin Marek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Dne 13. 2. 2017 na naší škole začaly 

hodiny animoterapie. V tento den se první 

hodinu žáci seznamovali se všemi zvířátky, 

která jim každé pondělí budou pomáhat a 

motivovat je ve vyučovacích hodinách. Na 

poprvé k nám přijeli králíci, morčata, aga-

my, hroznýši královští a taky dva zlatí re-

trívři. Animoterapii zajišťuje p. Olga Něm-

cová, Zvěřinec na statku z.s., Kokešova 

332, Pardubice. 

Nejen žáci, ale pedagogové byli z první hodiny nadšeni a už teď se všichni společně těší na každé 

pondělí. 

 Mgr. Martin Marek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Zábava s Dominikem  

 

Do prázdných políček napište, které slovo nepatří do řádku 

 

          svetr, salám, triko, kabát             

 Petra, Šárka, Lucka, hlína 

 

          

 topol, bříza, řízek, javor 

 

          

 tráva, duben, říjen, srpen 

 

          

 jedna, devět, deset, kotel 

 

          

 mouka, máslo, sokol, mléko 

 

          

 stoly, hrnek, talíř, miska 

 

          

 

           

 

Zkuste najít pohádkovým hrdinům kamaráda:   

 

Bolek a …      Vochomůrka 

Štaflík a  …      Bobek 

Káťa a …      Manka  

Křemílek a …      Motýl Emanuel 

Včelka Mája a …     Zubejda 

Pejsek a …      Lolek 

Rumcajs a …      Šebestová 

Lotrando a …      Pája 

Pat a …       Špagetka 

Bob a …      Škubánek 

Mach a …      Vilík  

Jája a …       kočička 

Maková panenka a …     Mat 

Petra Charamzová 



 
 
 
 

Dominik nás baví!!! 

 

Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka. 

„Co se ti stalo?“ ptá se ho. 

„Já jsem se ztratil,“ fňuká kluk. 

„No, to nic,“ chlácholí ho paní.  

„A svoji adresu znáš?“ 

„Znám. Franta zavináč seznam tečka cézet.“ 

 

 

   „Honza jde s tátou po ulici a před nimi kráčí plešatý stařík. 

   Honza hned hlásí: 

   „Hele, tati, on je úplně plešatej!“ 

   „Pssst, buď zticha, Honzo, nebo tě uslyší.“ 

   „Proč, copak on to neví?“ 

 

 

       Rozhovor dvou páťáků: 

       „Ahoj Honzo, co tady děláš?“ 

       „Odpočívám.“ 

       „A děláš to dlouho?“ 

       „Jo.“ 

       „Tak já tě vystřídám….“ 

 

 

„Už druhé Vánoce po sobě se mi podařilo udělat dcerce velkou radost!“ chlubí se otec. 

„A čím?“ 

„Vloni jsem jí koupil klavír a letos jsem ho prodal.“ 

 

                                                                                                (Zdroj:Špalíček dobrých českých vtipů, Nakl. Levné knihy) 

Petra Charamzová 

 



 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tématem příštího čísla bude JARO. Své nápady, články o akcích, pozvánky, křížovky, kvízy, 

vtipy, fotografie, básničky, hádanky, obrázky zasílejte nejpozději do 15. května 2017 na e-mail: gab-

riela.bernatova@centrum.cz, nebo je odevzdávejte učitelům. 

Děkujeme všem, kdo do časopisu přispívají. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Takže pá pá paní Zimo, my už se chystáme na vítání 

jara. 

 

 

 

 

Časopis pro Vás připravily: Gabriela Bernatová, Eva Bernatová, Petra Charamzová. 


