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Tipy, fotky a k nim krátký popisek přijímáme na emailu: redakcemisto1@seznam.cz / Chceš být v časopisu? Chceš tu mít svoji fotku nebo text? 
Kontaktuj šéfredaktora Pavla Vitáska nebo se přihlas do mediálního kroužku pana učitele Marcela Mihalika. 

Jedno březnové úterý jsme 
přišli do školy a čekal na nás 
projektový den Barevný svět. 
Všichni jsme byli první dvě 
hodiny spojení dohromady a 
byli ve třídě u paní Polákové. 
Tam jsme měli prezentaci od 
pana Mihalika a paní 
Kastnerové. Jedna prezentace 
byla o diskriminaci, 
předsudcích, stereotypech, 
mezilidských vztazích. 

Jsme rozdílní, ale 

tolerujeme se. 

Odsuzování podle 

věku, pohlaví 

nebo postižení 

není správné. 

Děti od paní Haasové a 
pana Mihalika si pro nás 
připravily kvízové otázky a 
referát o Evropě.  

Po 12 hodině jsme se 
všichni opět sešli ve třídě 
paní Polákové a předvedli 
tam svoji práci. „My měli 
havajské tance,“ říká 
Helena.  

Hodně jsme se ale nasmáli 
u scénky pana Buňaty a 
pana Hartmana. Secvičili 
s dětmi scénku, jak přijel 
Němec na dovolenou do 
Egypta a chtěl se projet na 
velbloudovi. 

Druhá byla o domorodcích 
na celém světě. Pak jsme se 
rozdělili do skupin podle 
učitelů a každá šla do své 
třídy, kde společně vyráběla 
něco, co na konci 
odprezentuje.  

Každá třída měla svůj 
národ nebo domorodce 
nebo referát o světadíle. 
S učiteli tak někteří z nás 
buď vyráběli masky nebo 
kostýmy, nebo vyplňovali 
kvízy. Třída paní Polákové 
měla Havaj. Paní 
Kastnerová měla masky 
domorodců vyráběné 
z takové kaše. Pan Hartman 
a pan Buňata měli 
Muslimy, Araby a Němce. 

K V Í Z : 

Jde o diskriminaci? 

V Mostě mají holky 

vstup na diskotéku 

zdarma: 

a) Ano, b) Ne 

Jde o předsudek? 

Všichni zahalení 

muslimové jsou 

teroristi. 

a) Ano, b) Ne 

 

Scénka měla ukázat na 
předsudky a stereotypy 
ve společnosti, zároveň 
nás měla pobavit a  taky 
pobavila celou školu!  

Moc se mi líbilo, že to byl 
jiný den. 

Hodně fotek i video 
najdete na webu 
www.vudds.cz.  

 

Helena Turtáková 

Svět    je   barevný 

mailto:redakcemisto1@seznam.cz
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Dostaveníčko v kavárně paní 

vychovatelky jsme si užily. 

Veronika 

Moje jarní prázdniny byly fajn, užila jsem si je v 
areálu, opékali jsme buřty, potom jsem byla i na 
volné vycházce v Chomutově. Našetřila jsem si 
korunky, abych si mohla koupit něco hezkého 
na sebe. Koupila jsem si tepláky a tričko a 
nějaké sladkosti (samozřejmě jsem je hned 
spapala) Potom jsem se sešla s přáteli, byla 
sranda, na chvíli jsem vypla hlavu a užívala si. 

 

Denis 

O prázdninách jsem opravoval u ohniště hráz, 
trvalo to déle, ale povedlo se to. Byl jsem i v 
Karlových Varech v Mc Donaldu s panem 
Čikošem a ten nám zpříjemnil den. 

Martin 

O prázdninách jsem chodil na brigádu 
opravovat byty. Dělal jsem se sbíječkou, 
vybourával stěny a stropy nebo opravoval 
koupelny. Doma jsem si to užil, bylo mi vážně 
dobře. 

Jak jsem si užil 

 
Kafe, 
dort 
a hry. 
Holky 

si den 

užily! 

Skoro nikdo neví, že naše paní 
vychovatelka Bára Vaňáčová má 
kavárnu! Díky Místeckému 
hlásku teď tuhle informaci víte. 
Naše skupina dívek tam byla 
pozvaná mezi prvními. „Byly jsme 
za to všechny moc vděčné. Moc 
jsme si to všechny holky užily i 
s vychovatelkami p. Vaňáčovou a 
p. Matějákovou. Byly jsme tam od 
rána do odpoledne, dostaly jsme 
kafe a dort. Potom za námi došla i 
paní ředitelka,“ vyprávěla 
Vanessa Kroková. Byl to prý 
krásný den.  

Jak je vidět na fotkách, holky si 
hrály. Týna si v dětském koutku 
mezi balónky užívala. Na webu 
našeho zařízení najdete i video. 

Vanessa Kroková 
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  jarní prázdniny 
Saša 

Jarní prázdniny jsem strávila tady v Místě a byla 
jsem tu ještě s 4 dívkami a společně jsme si to 
užily, byly krásné slunečné dny. Domu se mi moc 
nechtělo. Tady jsem si to užila. Udělaly jsme 
pořádek v našem areálu a mohly jsme na sebe být 
pyšné. Byl za námi aspoň vidět kus práce. Pak 
jsme všichni opékali buřty a byl to takový relax a 
odpočinek. 

 

Marian 

Moje nejlepší prázdniny byly v Harrachově. A 
potom jak jsem byl na bobové dráze. Když 
jsme se z ní vraceli, tak jsem trefil pana Krále 
sněhovou koulí do hlavy. Všichni jsme se 
tomu zasmáli.  

 

 

Vanessa 

Moje jarní prázdniny: 2 dny jsem byla doma 
a další 3 dny jsem byla v nemocnici. V pátek 
jsem se vracela zpátky sem a tady to bylo 
fajn, užila jsem si celkově jarní prázdniny. 

Marian: S pány vychovateli Beránkem 

a Uhliarem jsme vyrazili do města na 

výstavu Lidé odvedle, kde jsme si 

zkusili, jaké to je být na vozíku a žít 

s postižením. 

Měl bys plavat, měl bys plavat… 

Nikolas: V březnu jsme byli 

s vychovateli Uhliarem a Beránkem 

v Kadani na plaveckém výcviku. 

Báli jsme se vody, nejvíc Roman a 

Nikolas Pelc. Pan Uhliar je učil 

základy. Nikymu to moc nešlo, ale 

„popral se“ s tím a něco se naučil. 

My, co to umíme líp, jsme závodili. 

První místo měl Lukáš. Voda byla 

teplá a my si to užili. 

 

Kdy to pro mě v poslední době nebyla nuda? Když jsme šli 

s paní Verčimákovou pomáhat obci do Málkova a pak jsme dostali 

hranolky a nanuk a mohli jít hrát fotbal na hřiště. A s panem učitelem 

Mihalikem, když se můžeme jít učit anglická slovíčka ven. 
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TAKHLE JSME TRÁVILI  

Popisky k fotkám: Sázeli jsme stromy. Holky zpívaly. V prosinci jsme rozsvítili vánoční strom. Kluci ze skupiny 2.a 3.podnikli s pány vychovateli Smolíkem, Beránkem a 
Uhliarem zátěžovou 50km túru z Místa do Jáchymova a zpět. Skupina 4. se školou i výchovou podnikla výlety do Prahy do Muzea i do Karlových Varů. S paní Zajícovou vyšly 
děti na rozhlednu. Jakub Vu se smál při rozsvěcení stromu s panem etopedem Smolíkem. Děti byly na lyžáku. Pochutnali jsme si na štědrovečerní večeři a rozbalili si dárky. 
Denis ,Lukáš,Veronika a Natala  se vyfotili, jak stáli u vánočního stromečku. Zima je snad už za námi.  
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ZIMU A PŘÍCHOD JARA 

Jsme součástí hudebního klipu raperů Vajdis, a Aly Bee, s kterým 
jsme natáčeli videoklip u nás v zařízení. (3x foto nahoře)  

Chlapci se učili zásady první pomoci s dobrovolnými hasiči 
v Málkově-Zelené. (2x foto dole) 

  Školní časopis Místecký hlásek,  
  vydání 3., březen 2022. Řídí   
  redakční rada: Pavel Vitásek   
  (šéfredaktor), Marek Vitásek, Denis  
  Dunka, Martin Sinu, Marian Gabčo,  
  Gabriela Vekoňová, Helena Turtáková,  
  Vanessa Kroková, Alexandra Machová, 
  Nikolas Kaleja, Nikolas Pelc, Alex  
  Pešta, Lukáš Giňa (redaktoři). Grafika,  
  zlom, korekce, technicko-mentorský  
 suport, tisk: Marcel Mihalik 

    

Týna navštívila svou mamku. Obě setkání 
potěšilo.  
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Pády, vstávání, pády, sníh a 

smích. Tyhle slova vystihují 

náš lyžák. Poprvé v historii 

školy i našeho domova jsme 

byli na lyžařském výcviku. 

Padali jsme, ale smáli jsme se! 
S panem Hartmanem, paní Sasovou, 
Haasovou a Matějákovou vyrazili 
v lednu Helena, Lukáš, Dominik, 
Viktor, Denis, Marek, Pavel, Kuba a 
Ája v lednu do Špindlerova Mlýna. 
Čekal nás tam týden na horách. 

Jezdili jsme na lyžích a snowboardu. 
Všichni jsme padali a zas se zvedali, 
pak jsme se chodili ven koulovat, 
jezdit, a hlavně papat. 
Nejvíc jsme se nasmáli, když spadla 
paní Haasova, hodila záda, ale nic se 
jí naštěstí nestalo. Vtipné taky bylo, 

když spadl Viktor. Měl celý obličej 
od bláta. Pobavilo nás to všechny. 
Haha. Jako týden na horách stačil 
a my se to na lyžích a snowboardu 
naučili prý na jedničku, chválili 
nás dospělí.  

Daniela Ája Vekoňová. 

 


