
PROJEKTY ŠKOLY 

DRAKIÁDA 

Drakiáda se blíží.  

Drakiáda se blíží a i my, žáci a žákyně 9. A se jí zúčastníme. I 

letošní rok jsme si vyrobili nového draka. Chlapci v hodině 

PČ vyrobili kostru draka a potáhli ji papírem, dívky draka 

vybarvily. Jak se nám drak povedl  a zda bude létat se přijďte 

podívat na školní drakiádu.  

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

Letos musím vyhrát já! 

Příprava na drakiádu. 

Jako každý rok, tak i letos si žáci s nadšením připravují draky na drakiádu. Všichni si tvoří si 

svůj návrh draka. Komu se nejlépe povede????    To bude rozhodnuto až při vlastní drakiádě, 

která proběhne ve středu 22.10. 2014 

Šašková Lenka 

 

 

Dráčky jsme si vyrobili a pěkně je nazdobili 

Každoročně, jakmile se začnou zvedat podzimní větry, 

pořádá naše škola drakiádu pro děti. Rok co rok se mohli 

účastnit všichni žáci s vlastnoručně vyrobenými i 

zakoupenými draky. Každý rok vycházíme na louku před 

školou, kde to letos opravdu foukalo, ale také nám bohužel 

začalo pršet, takže celá drakiáda proběhla v budově naší 

školy. Začala již ráno v tělocvičně, kde byly pro žáky 

připraveny různé drakosoutěže, jako shazování draka 

míčem, házení míčků do dračí hlavy, vymalovávání, 

dokreslování a skládání draků. Byla také vyhlášena soutěž o 

největší dračí řev a za hudby dětských písní se hledal 

nejlepší dračí tanečník a tanečnice. 

Bylo to skvělé, ale pro příští rok by to chtělo zařídit vítr bez deště.  



Šašková Lenka 

 

„Vítejte a 

ochutnávejte“ 

Poslední říjnový týden jsme se 

ve 2A střední školy rozhodli, že 

uskutečníme školní projekt 

s názvem „Vítejte a 

ochutnávejte“. 

Chtěli jsme předvést, že zelenina 

se neskládá pouze z brambor, kapusty, květáku, ale i z dalších opomíjených 

druhů zeleniny, ze kterých se dají připravit chutné dobrůtky. 

A tak jsme nakoupili lilky, mrkve, česnek, papriky, čočku, červenou řepu, cizrnu 

a dali se do kuchaření. Podle receptů jsme „vykouzlili“ nadívanou čočku s vejci, 

sýrem a paprikami, kterou jsme zapekli v troubě. Dále jsme připravili lilkové 

šišky s cizrnou, obalovanou mrkev v těstíčku, pomazánku z červené řepy 

namazanou na tmavý toustový chléb. Z domácího listového těsta a 

vypěstovaných dýní ze školní zahrady se nám zdařil vynikající štrúdl. A protože 

se musí dodržovat pitný režim, uvařili jsme i domácí šípkový čaj. 

A už jen stačilo připravit vhodnou výzdobu a pozvat na ochutnávky paní 

ředitelku, obě paní zástupkyně a samozřejmě i žáky z praktické školy 

s pedagogy.  

Myslíme si, že jsme každému ochutnávači povzbudili jeho chuťové buňky. 

Musíme přiznat, že chutnalo opravdu všem. A jak jsme to poznali? Nestačili 

jsme nosit připravené tácy, ze kterých jídlo mizelo, mizelo a mizelo.  

Odměnou za slova chvály byly okopírované omalovánky pro mladší žáky,  

čtyřsměrky pro starší žáky a recepty pro pedagogy, které jsme pro ně připravili. 

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Slapničkové, která se stala hlavním finančním 

sponzorem projektu a také paní zástupkyni Mgr. Bedrnové a Mgr. Brunnerové 

za slova chvály.  Poděkování patří i všem žákům 2A praktické školy, kteří 

„dřeli, dřeli, dřeli“ až se skoro „udřeli“. Děkujeme i paní asistentce Rejchartové 



a třídní učitelce Krškové, která sice dávala příkazy, rozkazy a povely, ale také se 

účastnila náročné „bojové kuchařské akce“. 

Vše zdokumentovala třídní učitelka M. Kršková. 

Adventní zpívání u stromku 

K Vánocům neodmyslitelně patří i vánoční písně a koledy. 

I letos chodí jednotlivé třídy k vánočnímu stromku, aby úctu k vánočním 

svátkům vyjádřily zpěvem písní 

a koled. 

Mgr. Lenka Brunnerová 

 

Vánoční zpívání 

Žáci ze školní družiny si 

připomněli staré vánoční zvyky a 

obyčeje. Zopakovali si koledy a 

také si je u stromečku s chutí 

zazpívali. 

Zpracovala:  V. Kašparová, vychovatelka 

 

 Čertice zdobí vánoční stromeček 

Jednou si Tě možná odneseme!   

Byly dvě čertice a hledaly 

hříšníky. V pátek 5. prosince se 

snažily je najít v naší škole. 

Podle Listiny hříchů 

vysledovaly, že jich má být 

několik desítek. A co je čekalo? 

Všichni, i ti nejmenší hříšníci, 

slibovali polepšení na kouzelné 

vidle, a tak čertice odešly 

s prázdným pytlem. 



Text: Mgr. Kubíková Dáša, Foto: Mgr. Horňáková Ivana, Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

TURNAJ DÁMA – 2015 

V celoškolním finále byla nejlepší hráčkou Kristýna TRLICOVÁ, druhý 

skončil Lukáš IMMER a třetí Zdeněk KOHOUT 

Ve středu 28. 2. 2015 proběhl v hudebně naší školy turnaj v dámě. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 36  vybraných žáků ze  6. Až  9. tříd. Vítězem 6. ročníků se 

stal Kristián ADAM,  za 7. třídy 1. místo vybojoval Michal  MICHNA, 

nejlepším hráčem z 8. tříd se stal Lukáš IMMER a z deváťáků byl nejlepší 

Patrik TOKÁR.  

Celoškolní finalistkou se stala 

Kristýna Trlicová a obdržela tak 

diplom absolutního vítěze. Všichni 

soutěžící byli odměněni sladkostí.  

Finalisté jednotlivých tříd získali 

hru dáma, čokolády a oplatky. 

Šachovnice pro výherce vyrobili 

chlapci 8. a 9. tříd v dílně, v 

hodinách pracovních činností a 

hrací kameny vyrobili žáci PŠ 1 ve 

školní keramické dílně. Velký dík patří také p. učitelce Horňákové, která ve 

svém volném čase ušila pytlíky na hrací kameny. 

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme ! 

Zapsala a nafotila :  Šašková Lenka 

MASOPUSTNÍ REJ 

Dne 2. 3. 2015 se v naší 

škole uskutečnil 

masopustní rej. Přišla 

spousta masek a všem to 

moc slušelo. Žáci 

v maskách museli splnit 

úkoly na osmi 

stanovištích. Kopali do 



branky, házeli míč do koše, balancovali míčkem na tenisové raketě, jezdili na 

koloběžkách, přenášeli těžký míč, prokazovali své znalosti z anatomie, vaření a 

z názvů nářadí. Na závěr prošel průvod masek školou. 

 

MÁŠ PRÁVO ŽÍT V BEZPEČÍ 

Přednáška Střediska výchovné péče 

… na téma sociálně patologické jevy pro žáky osmých a devátých tříd  

Na začátku listopadu nás navštívila speciální pedagožka PaedDr. Marie 

Kindermannová ze Střediska 

výchovné péče Dyáda v Mostě.  

Žáky zaujala od začátku své 

přednášky. Na nakresleném vajíčku 

žáky zasvěcovala do pojmů 

z psychologie, co jsou to vrozené 

dispozice, které vlivy na jedince 

působí a jak se to projevuje na jejich 

chování. Žáci pozorně poslouchali 

vyprávění a odpovídali na položené 

otázky. Přednáška byla pro žáky 

přínosná. 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová   

 

 

REJ ČARODĚJNIC 

30. dubna 2015 před naší 

školou se uskutečnil 

tradiční Rej čarodějnic. 

Opět se sešla spousta 

nápaditých čarodějných 

kostýmů, klobouků a 

doplňků. Některé si žáci 

vyráběli se svými učiteli a 

využili kreativnosti a do 



výroby zapojili i spolužáky. I přesto, že letos počet čarodějnic byl menší než 

v předchozích letech, v netradičních závodech si čarodějnice užili soutěžení, 

diváci fandění a paní učitelka Horňáková fotografování.  

Dáša Kubíková a Jana Drážková. 

REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

Skřítkové tesaři vylezte z mechu. 

S chutí do toho, půl je hotovo! 

Když jsme přišli po prázdninách na 

naši školní zahradu, všude na nás 

čekala práce. Bylo zapotřebí očesat 

jablka, švestky, pohrabat sad, 

odplevelit záhony bylin, sklidit dýně 

a spousta jiné práce. Malí i velcí 

žáci se s elánem pustili jak do práce, 

tak do jablek.  

 Šašková Lenka 

 

Revitalizace školní zahrady 

Víte, co je krumpáčování? 

Třída IV.B při pracovních činnostech se seznamovala se zahradnickým nářadím a náčiním. 

Velice je zaujal krumpáč. Žáci se domnívali, že práce s ním nic není a donesli jej k obrovské 

hromadě hlíny. Rozdělili se do 

skupin a začali „krumpáčovat“ 

– kopat. Práce je velice bavila a 

těší se na další 

„krumpáčování“. Doufám, že 

jim elán vydrží.  

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

 

 



SBĚR PAPÍRU, VÍČEK, BATERIÍ. 

Sběrači ze IV. B 

Uplynul první školní 

pracovní měsíc a žáci 

třídy 4. B plní svůj 

závazek. Každý žák za 

každý měsíc donese 

nejméně 10 víček od 

pet lahví, 1kg 

sběrového papíru a 

nepotřebné vybité 

baterie. Ty jsme 

využili při opakování 

geometrických tvarů v matematice a ani jsme netušili, jaké obrazce a stavby z 

baterií se mohou sestavit. 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

Mikulášská diskotéka 

 

O letošní Mikulášskou nadílku pro žáky ze 

základní školy speciální se postarala děvčata 

ze Střední pedagogické školy v Mostě pod 

vedením paní učitelky Jitky Doušové. Našim 

žákům se velice líbila Vánoční pohádka, 

soutěže a nadílka s čerty, andělem a 

Mikulášem. Děvčatům moc děkujeme. 

 p. uč. Chabrová M., Jelínková I. 

 

VÁNOČNÍ PEČENÍ  

v PS ZŠS1 

Pro naše první pečení jsme si vybrali 

vánoční perníčky. Paní učitelka přinesla těsto 

již z domova a my jsme se mohli hned pustit 



do vykrajování a pečení. Vyzbrojili jsme se kuchařskými zástěrami a čepicí, 

jako opravdoví kuchaři. Měli jsme velkou spoustu vykrajovátek, ale nejvíce se 

nám líbila srdíčka, chaloupky a stromečky. Milánek, Kubíček, Fanoušek a 

Karolínka se do práce pustili za mírné pomoci paní asistentek a pečení bylo 

hotovo. Ozdobené perníčky pošleme maminkám domů.   

Už se těšíme na naši další přípravu pokrmů. Zuzana Hubínková tř. uč. 

 

VÁNOČNÍ PEČENÍ v 5. AS 

Ve znamení perníčků! 

Děti z 5. AS se letos pustily do 

pečení perníčků. Voňavé těsto 

musely rozválet, pak vykrajovaly 

různé tvary a hotové perníčky 

ještě potřely vajíčkem. A protože 

tradiční zdobení by bylo náročné, 

ozdobily si perníčky lentilkami. 

Máme provoněnou celou třídu!   

Text a foto: PaedDr. Iva Gregorová 

 

VÁNOČNÍ PEČENÍ je radost 

Žákyně 8. A a 8. C pekly vánoční cukroví. 

Každým rokem se s žáky připravujeme na vánoční den. Vždy jsme připravili 

nepečené vánoční cukroví. Letos volba padla na pečené kokosové rohlíčky a 

košíčky. V kuchyňce jsme se 

rozdělili do dvou skupin a 

pečení mohlo začít. Vážení 

surovin, hnětení těsta, plnění 

formiček, tvarování rohlíčků. 

Práce nám šla pěkně od 

ruky… Upečené voňavé 

rohlíčky jsme obalili 



v moučkovém cukru a košíčky vyndali z formiček. Pečení dopadlo velmi dobře 

a už se těšíme na zdobení košíčků a vánoční den, kde cukroví sníme.   

Napsala a fotografovala. Mgr. Jana Hofferová 

 

 

VÁNOČNÍ PEČENÍ devátých tříd 

Letos chlapci pekli MIMINA 

Letos jsme si vybrali recept zvaný  „Mimina“.  Do vykrojeného kolečka z těsta 

se vloží  1/4 vlašského ořechu, přehne se spodek a potom zabalí strany. Pečené 

cukroví se pak obalí v moučkovém cukru.  

 Dále nesměly 

chybět nepečené 

kokosové kuličky, 

které připravujeme 

každoročně a kluci 

se na ně nesmírně 

těší.  Práce šla 

chlapcům od ruky a 

moc si na cukroví 

pochutnali.  

Šašková Lenka, 

učitelka pracovních 

činností 

 

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA 

Prezentace výrobků žáků naší školy. 

Dne 15. 12. 2014 se konala na naší škole 

každoroční vánoční výstavka. Opět zde 

bylo k vidění mnoho hezkých výrobků, 

které vytvářeli žáci naší školy společně 

s paními učitelkami. Jako každý rok, i 



letos si zde mohli menší žáci vyrobit vlastnoručně za pomoci žáků a žákyň 

z devátých ročníků a Praktické školy jednoduché vánoční předměty. Tentokrát 

to byly vánoční hvězdičky, zvonečky a stromečky. A samozřejmě předměty ze 

slaného těsta. Letošní rok byla na výstavě velká účast ostatních škol i rodičů 

žáků. Byli zde žáci, žákyně i paní učitelky z 15. ZŠ, ZŠ Zdeňka Matějčka, 18. 

ZŠ, 5. ZŠ, ZŠ U stadionu i naší sousední 14. ZŠ. Z mateřských škol se přišly 

podívat děti a paní učitelky z MŠ A. Dvořáka, Fr. Malíka, MŠ Komořanské a 

Rozmarýnové. Dokonce nás navštívili i studenti ze Střední zdravotnické školy.  

Všem se výstavka i výrobky dětí líbili, což nám také napsali do knihy návštěv. 

Jsme opět moc rádi, že se nám to všem povedlo.  

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám i žákům, kteří se 

podíleli na výzdobě školy a organizaci výstavky. Všem mockrát děkuji.  

Napsala Alena Niklová – organizátor výstavky 

REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY pokračuje barevně ….. 

Kdo má jaký záhon na školním pozemku?  Vyřešeno. Chlapci ze 7. A se v rámci 

hodin Pracovních činností podíleli na výrobě cedulek s označením záhonů. 

Cedulky jsou 

vyrobeny z plastu, ze 

samolepící folie je 

vyřezána grafika 

pomocí plotru.  

Takže nyní je již 

všem jasné, kde 

který záhon je  

Rak P. 

 

 

 

 

 



SOUTĚŽ IT 

Dnes byl krásný páteční den, který se nesl v duchu soutěže informatiky pro 

Naše žáky od 6. do  9. tříd. Soutěž 

probíhala pod vedením Našeho zkušeného 

pedagoga Petra Raka, který také připravil 

soutěžní otázky pro žáky. Žáci měli na tolik 

vyrovnané výsledky, že došlo na 

sekundární test, který rozhodl o vítězi a 

dalších místech.  

Na prvních místech se umístili žáci 

Nistor Petr, Sabina Hlaváčová a 

Demeterová Radka, Immer Petr. 

Výhercům Gratulejeme!  

Text a foto: Jiří Švec a Petr Rak 

 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Aneb při čtení lze i zpívat a obdivovat loutky a maňásky 

Naše škola je zapojena do celostátního projektu na podporu čtenářské 

gramotnosti ,,Celé Česko čte 

dětem“. Tentokrát žákům četli 

dva umělci z Divadla rozmanitostí 

v Mostě. Při četbě krásných 

pohádek se střídali Tomáš Alferi a 

Tereza Karásková. Pro žáky to byl 

velký zážitek. Umělci nejen četli 

pohádky, ale přidali i něco navíc. 

S žáky si zazpívali a ukázali jim 

několik loutek a maňásků, se 



kterými si mohli žáci i trochu pohrát. Tímto děkujeme oběma aktérům čtení za 

ochotu číst žákům a pohodové chvilky, které žáci zažívali v celém průběhu čtení.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ v Litvínově 

Přijeli jsme, soutěžili jsme, zvítězili jsme  

Dne 19.5. 2015 se utkali žáci speciálních škol v lehkoatletickém čtyřboji. I letos 

jsme dovezli silnou sestavu z řad našich žáků a úspěšně reprezentovali naši 

školu v běhu, sprintu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Sečtením 

všech bodů jsme získali celkové 1.místo mezi těmito školami v našem kraji. 

Nejúspěšnější byli:  

Kristýna Čonková 4.B –  běh 600 m  – 1. místo                                                                                                                           

–  skok do dálky  – 2. místo                                                                                                                                                         

Evžen Vöröš 4.B –  sprint  – 2. místo                                                                                                                                                 

Vanesa Grunzová 5.A – hod kriketovým míčkem  – 1. místo                                                                                                 

– celkové – 1. místo v kategorii mladší dívky                                                                                                                                                               

Denisa Kicová 5.A –  sprint  – 3. místo                                                                                                                                                             

Tomáš Čonka  5.A  – sprint – 1. místo                                                                                                                                                       

– běh 1000 m – 1. místo                                                                                                                                                

– hod kriketovým míčkem  – 1. místo                                                                                                                                                           

– skok do dálky – 2. místo                                                                                                                                                           

– celkové – 1. místo v kategorii mladší 

chlapci       

Kristián Adam  6. A – sprint – 2. místo                                                                                                                                                           

– hod kriketovým míčkem  – 3. místo                                                                                                                                                           

– skok do dálky – 2. místo                                                                                                                                                           

– celkové – 2. místo v kategorii starší 



chlapci a postupuje do krajského kola                         v Děčíně             

Sabina Fraňová  8. A – hod kriketovým míčkem  – 2. místo                                                                                                      

– běh 800 m – 2. místo                                                                                                                                                                                                                                                                        

Patrik Dupák  8.A –  běh 1500 m  – 2. místo                                                                                                                                                             

Martin Michna  8.B –  sprint  – 3. místo                                                                                                                                                            

–  skok do dálky  – 3. místo                                                                                                                         

– hod kriketovým míčkem  – 1. místo                                                                                         

– celkové – 3. místo v kategorii starší chlapci a postupuje do 

krajského kola                         v Děčíně                                                                                                                                                                        

Dagmar Demeterová  8. C – sprint – 2. místo                                                                                                                                                           

– běh 1000 m – 1. místo                                                                                                                                                

– hod kriketovým míčkem  – 3. místo                                                                                                                                                           

– skok do dálky – 1. místo                                                                                                                                                           

– celkové – 1. místo v kategorii starší dívky a postupuje 

do krajského kola                         v Děčíně            

 

Žáci  Dagmar Demeterová 8.C, Martin Michna 8.B a Kristián Adam 6. A se 

zúčastní krajského kola v Děčíně již příští týden. 

Pochvalu za účast také získávají – Kamila Gregorová 6.A a Jan Fraňo 4.B. 

Zručné dílny 

ZRUČNÉ DÍLNY  

6. třídy - hoši 

V úterý 3. března 2015 probíhala v dílnách soutěž zručnosti. Chlapci 6. ročníků vyráběli lžíci na obuv, 
kde si procvičovali řezání, tvarové pilování, vrtání a ohýbání plastu za tepla. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 8 žáků.  

1. Místo získal  Kristián ADAM 

2. Místo  obsadil  Daniel BEŇAK 

3. Místo František KOKY 

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí, vítězové získali diplom a čokoládovou odměnu 

Vítězům blahopřejeme. 



SOUTĚŽ ZRUČNOSTI 7. TŘÍDY – chlapci 

Úkolem žáků bylo vytvořit z plastu držák na nápoje. Žáci si podle předlohy vyřezali potřebný tvar 

držáku a potom jej pomocí horkovzdušné pistole tvarovali do požadované podoby. 

Nejlépe byl ohodnocen výrobek, na kterém pracoval žák Erik Bílý, na druhém místě se umístil výrobek 

od Romana Daniše a na třetím místě se umístil Michal Švihura. 

Rak Petr 

Soutěž zručnosti pro sedmé a osmé třídy – dívky. 

 Dne 21. 3. 2015 proběhla na naší škole: “Soutěž zručnosti“ pro dívky sedmých a 

osmých tříd. Soutěže se účastnilo 6 dívek. Ze 7. A – Nikola Černá, z 8.A – Sabina 

Fraňová, Tamara Grunzová a Lída Facunová,  z 8.B – Laura Kotláriková a z 8.C – 

Zuzka Gorolová. 

Dívky vyráběly 

beránky z keramické 

hlíny. Všem se 

výrobky moc 

podařily.  

Soutěž zručnosti dívek 9. 

ročníku. 

Dne 12. 3. 2015 proběhla 

v učebně PČ soutěž 

zručnosti dívek devátých 

tříd. Protože se blíží svátek 

jara, bylo téma soutěže jasné – látkový zajíček. Dívky pilně měřily, stříhaly, šily, vyšívaly, přišívaly, 

obšívaly, vycpávaly, páraly, motaly bambulky. Při soutěži se i hodně nasmály. Výrobky zhodnotila 

nezávislá komise a rozhodla, že nejlepší ho zajíčka a první místo získala A. Kulhánková z 9. A. Na 

druhém místě se umístila P. Bendíková a třetí místo obsadila M. Grundzová, obě z 9. B. Všem dívkám 

se práce povedla, a proto byly po zásluze odměněny sladkostmi a vítězné dívky i diplomem. 

Text: Mgr. Martina Čáková 

Zručné dílny 9. třídy - hoši 

Deváťáci v dílnách zvládli i náročný výrobek 

Pro žáky devátých tříd byl připraven materiál na výrobu čepované krabičky.  Chlapci si 

procvičili spojování dřeva na čep a rozpor. Museli materiál naměřit, orýsovat, vyříznout a 

zapilovat tak, aby všechny části do sebe lícovaly. Tento výrobek byl hodně náročný na 

přesnost. V neposlední řadě byla hodnocena i povrchová úprava konečného výrobku.  



Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a nejlepší žáci obdrželi diplom a čokoládu. 

1. místo :   Ladislav KUNEŠ ze třídy 9. A 

2. místo :   Milan PALDUS z 9. B 

3. místo :   Daniel POKUTA z 9. A 

 Šašková Lenka, učitelka pracovních činnost 

Canisterapie 

Pravidelně probíhají schůzky se psem pro ZŠS pod vedením p. uč. Nastoupilové 

Školní sportovní turnaje 

Školní laťka 2015 

…urputný boj o každý centimetr… 

     Dne 13. 4. 2015 proběhly na naší škole závody ve skoku vysokém. Zúčastnilo 

se jich celkem 23 závodníků, z toho 4 děvčata. 

     Základní výška byla stanovena na 108 cm, tuto výšku překonali téměř všichni 

žáci. Postupným zvyšováním výšky o 4 centimetry vždy některý závodník vypadl 

ze závodu. Ve výšce 144 cm bojovali poslední závodníci o konečné umístění. 

Nakonec výkonem 144 cm skončil na třetím místě Roman Daniš, výkon 148 cm 

vynesl druhou příčku Aloisi Balogovi a zlato si vyskákal za výšku 152 cm Julius 

Parák. V kategorii dívek vyhrála Kristýna Trlicová za výkon 124 cm, druhá 

skončila Dagmar Demeterová za výšku 120 cm a na bronzové pozici doskočila 

Adéla Kulhánková s výkonem 

108 cm. 

     Závody se vyvedly, žáci 

dostali sladkou odměnu a první 

3 získali medaile. Doufáme, že 

„Školní laťka“ neproběhla 

naposledy.   

Text: Mgr. Michal Jelínek 



Foto: Jana Volrábová 

Turnaj ve florbale 

     V naší škole se uskutečnil mezitřídní turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnily 

všechny třídy 2. stupně a jedna spojená třída praktické školy dvouleté. 

    Turnaje se 

zúčastnilo celkem 8 

tříd. Družstva proti 

sobě hrála celé 

dopoledne. Nakonec 

se po velkém boji na 

třetím místě umístila 

8. C. Vrcholem celého 

turnaje se stalo 

finále, kde na sebe 

narazila 9. B a 8. B, zápas skončil po základní době remízou 2:2 a vítěze musely 

určit samostatné nájezdy. Finále nakonec vyhrál šťastnější tým a to 8. B. 

Nejlepším střelcem a zároveň i nejlepším hráčem byl vyhlášen Erik Bílý. Všichni 

hráči byli odměněni za své sportovní výkony sladkou odměnou a první tři 

družstva obdržely medaile.  

     Turnaj se velice povedl. Byly k vidění kvalitní sportovní výkony. Děkuji všem 

sportovcům a as. Janě Volrábové a těšíme se na další turnaje. 

Text: Mgr. Michal Jelínek 

Foto: Mgr. Lenka Brunnerová 

 

 



Školní atletická olympiáda 2015 

     …celá škola soutěžila… 

     Předposlední týden ve školním roce proběhly na 

naší škole atletické závody. Zúčastnilo se jich skoro 

90 žáků, kteří soutěžili ve 4 disciplínách. Jednalo se o 

sprint (60 metrů), hod kriketovým míčkem, skok do 

dálky a vytrvalostní běh. Jelikož se zúčastnili žáci 

téměř ze všech ročníků, tak byli rozděleni do 4 

věkových kategorií.  

1. Kategorie – Základní škola speciální 

Děvčata: 1. Tokárová, 2. Sára, 3. Petržílková 

Chlapci: 1. Tirpak, 2. Makula, 3. Jára a Mucha 

2. Kategorie – 2. a 3. třída ZŠP 

Děvčata: 1. Siváková, 2. Hlaváčová, 3. Šilpochová 

Chlapci: 1. Makula, 2. Beran, Meszáros 

3. Kategorie – 4. až 6. třída ZŠP 

Děvčata: 1. Kicová, 2. Volrábová V., 3. Demeterová V. 

Chlapci: 1. Roztáž, 2. Grundza A., 3. Nistor P. 

4. Kategorie – 7. třída až Praktická škola dvouletá 

Děvčata: 1. Demeterová D., 2. Kulhánková A., 3. Horváthová M. 

Chlapci: 1. Lega, 2. Kuneš, 3. Daniš 

 

 Celé sportovní dopoledne se velice vydařilo, závodníci bojovali jako lvi a zaslouženě si každý 

vybojoval sladkou odměnu  . Vítězové samozřejmě vyhráli medaile, ale důležité je, že si 

každý odnesl příjemný sportovní zážitek.  

                                                                                                                         Mgr. Michal Jelínek 

 

Velikonoční výstava 

Opět jsme přivítali hosty na 

každoroční výstavce, která proběhla v 

hale naší školy. Jako každý rok jste se 

podívali na výrobky našich žáků. Pro 

mladší děti zde opět bylo připraveno 

několik stolů, kde si samy mohly 

vyrobit malé upomínkové předměty 

s velikonoční tématikou pro své 

blízké. Všichni jsme si prohlédli 

velikonoční dekorace vyrobené našimi 

žáky a našimi učitelkami. 



Vítáni byli všichni, kteří mají rádi jaro a s ním spojené i velikonoční svátky. 

Společně se svými žáky jste nasbírali nové nápady a také společně nasáli 

jarní a velikonoční náladu. 

Den médií 

Téma: Naše škola 

Dne 19.5.2015 na naší škole proběhl 

den medií, kterého se zúčastnily třídy 

4.B, 7.A, 8.A, 8.B, 10.AS, 9.A, 9.B ve 

spolupráci s třídními učitelkami a učiteli 

Informatiky. Žáci se sešli v Kino sále 

naší školy, aby předvedli své 

prezentace na téma naše škola. Bylo 

vidět, že žáky tato akce bavila a 

s přípravou nešetřili na originalitě. 

Obzvlášť musíme poděkovat p. uč. Rakovi, za organizaci této akce. 

Autor: Jiří Maršálek 

Foto: Jiří Maršálek 

 

Otevřené vyučování 

Otevřená hodina čtení pro rodiče 

Vánoční čtení ve 4. A. 

I letos v předvánočním období si žáci pozvali do třídy 

své rodiče, aby jim tentokrát předvedli své čtenářské 

umění. Hodina byla zaměřena na čtení o Vánocích a o 

vánočních zvycích. Všichni žáci se snažili, aby právě to 

jejich čtení bylo nejlepší. O aktivitu nebyla nouze, takže si všichni zasloužili pochvalu. Rodiče 

se úplně spontánně také zapojili do činností a ve třídě vládla krásná, pracovní atmosféra 

s nádechem Vánoc. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 



PéeFka roku 

Proběhlo vyhodnocení soutěže 

Dnes proběhlo vyhodnocení soutěže o 

nejhezčí PF, která probíhala ve třech 

kategoriích: 

v kategorii 4. a 5. třídy zvítězila Kristýna Čonková ze 4.B se soutěžním 

číslem 5, 

v kategorii 6. a 7. třídy zvítězil Roman Banda ze 7.A se soutěžním číslem 

22, 

v kategorii 8., 9. tř. a PŠ zvítězila Adéla Kulhánková z 9.A se soutěžním 

číslem 17. 

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili a také vyučujícím, kteří 

byli nápomocni při plnění projektu PéeFka roku. 

Mgr. Lenka Brunnerová a Petr Rak, organizátoři projektu 

Foto: Hana Štrálová 

 

Školní rekordy 

Dvojčata 

…tvoříme školní rekordy 

 

Úterní dopoledne se nemohla paní učitelka Prošková dočkat žáků, kteří měli letos dorazit na Školní 

rekordy v párech. V párech naprosto totožných, jako 

vejce vejci…jednoduše, dvojčata. 

Dočkala se a ani nepředpokládala, jaké parády. 

Dvojčat se objevilo celkem 38 párů a nechybělo ani 

zastoupení z řad učitelů a jiných pracovníků školy. 

Překvapením byla dokonce i trojčata, která nebyla 

osamocena, protože se vyskytla 2x.  

Spočítáno jsme měli, tak nezbývalo nic jiného, než se 

pustit do soutěží. Závěrem nám při fotografování 

neunikl jediný pár, který by nebyl obdarován sladkou 



odměnou.  

Co bude předmětem dalšího sčítání, prozatím nikdo netuší, ale určitě to bude opět něco zajímavého. 

 

text: Mgr. Žaneta Prošková 

foto: as. Jana Hrzánová 

Psí olympiáda 

V posledním týdnu školního roku proběhla na školním hřišti tradiční akce nazvaná 

Psí olympiáda. Při této akci soutěží žáci za doprovodu speciálně vycvičených psů. 

Přelézají a podlézají různé překážky, prolézají tunelem, 

chodí po balančních ježcích atd. Psi a jejich majitelé tvoří 

canisterapeutické týmy z neziskové společnosti AAJA, z.s. 

Tímto děkujeme za spolupráci paní Lucii Průšové, Lence 

Kučerové, Andree Procházkové, Lucii Suchanové a panu 

Václavu Gaertnerovi a žákům ze třídy 9.A paní učitelky 

Martiny Čákové za přípravu pomůcek. Těšíme se opět za rok! Jana Nastoupilová 

Jsem nejlepší 

JSME NEJLEPŠÍ 

 

V měsíci červnu proběhl výběr nejlepších žáků ze Základní školy praktické. V letošním školním 

roce jsem požádala třídní učitelky, aby se zamyslely nejenom nad pěkným prospěchem, ale i nad 

chováním, projevy slušnosti, pracovitosti, kamarádství i empatie, u vybíraných žáků.  

Také jsou letos novinkou dva zástupci z každé 

třídy, a to děvče a chlapec. Není výjimkou, že byli 

vybráni dva chlapci anebo dvě děvčata. 

Následně probíhalo fotografování žáků. Bylo 

milé sledovat hlavně děvčata, jak se vzájemně 

upravují před zrcadlem, protože chtějí vypadat co 

nejlépe. Vždyť jejich foto bude viset v hale školy po 

celý příští školní rok. 

Fotografie jsou v rámečkách umístěny na zdi 

v hale školy, viditelně jsou označeny jmény a třídami.  



Webové stránky jsou navštěvovány rodiči, příbuznými i přáteli žáků, proto se letos všechny 

fotografie objeví i na stránkách naší školy. 

Projekt plní své cíle, už při fotografování jsem pozorovala hrdost a radost v očích žáků. 

Posiluje to jejich zdravé sebevědomí a motivuje k dalšímu snažení nejen je, ale i všechny ostatní. 

Vždyť být v životě úspěšným chce určitě každý 

z nás. 

Napsala Mgr.Ivana Horňáková 

 

Školní akademie 

Zpívající žáci, divadelní představení, roztančený 

kinosál, soutěžní týmy. 

To je naše tradiční školní akademie. Uvádění 

programů se zhostil i žák Robert Tran ze třídy 8.A. 

Všechna vystoupení byla kreativní, uvolněná, 

nádherná a dokazující šikovnost a umění našich žáků a 

jejich učitelů i asistentů. Diváci v hledišti ani nedutali, jak se zájmem sledovali umění svých spolužáků. 

Každý, kdo stál na jevišti, si užil nejen trému, ale také obrovský úspěch a radost z potlesku a 

z povedeného výkonu. Upřímně - děkuji všem. 

Foto Mgr. Ivana Horňáková 

Text Mgr. Dáša Kubíková 

OSTATNÍ PROJEKTY 

Ovoce a zelenina do škol 

Exkurze do zemědělského podniku na zpracování ovoce a zeleniny 

Žáci prvního stupně ZŠP si udělali výlet do míst, kde se zpracovává ovoce a 

zelenina, které také dostávají do školy v rámci projektu ,,Ovoce a zelenina do 

škol“. V obci Račiněves, nedaleko Terezína, navštívili sušárnu ovoce. Prohlédli si 

výrobní haly, kde se ovoce skladuje a poté zpracovává. Zaměstnanec 

zemědělského závodu žákům vysvětlil postup zpracování a provedl je 

důležitými pracovišti. V závěru exkurze navíc žáci navštívili velké skleníky 

s květinami.  



Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Barevná škola 

Barevné posezení láká 

 

V rámci tohoto projektu se malovalo v jasných barvách a vzorech i 

na školní zahradě. Žáci devátých tříd pod vedením p. učitelky 

Šaškové nejprve obrousili venkovní lavičky a stůl u grilu. Poté je 

žákyně s p. učitelkou Čákovou barevně a vtipně pomalovaly. 

Foto a text: p. učitelka Šašková, Čáková 

 
 

 
Karnevalové masky 
nás bavily. 
 

Jak si vyrobit sádrovou masku se naučily žákyně 9.A,B. 

V hodinách PČ si nejprve odlily sádrový odlitek masky, 

poté si připravily vlastní návrhy, podle kterých masky 

vybarvily. Vzniklo 29 originálních a jedinečných výtvorů, 

které zdobí chodbu naší školy. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

Smaženka 2015 

…celá škola smažila… 

     Dne 28. 5. proběhl na naší škole smaženkový 

den. Soutěže o nejlepší smaženku se zúčastnilo 

mnoho žáků, kteří celý čtvrtek smažili a zdobili své 

chleby. Soutěže se zúčastnili také učitelé. Musíme 

pochválit kreativitu a připravenost, se kterou se 

všichni zúčastnění vrhli na tento úkol. Celý čtvrtek 

praskala kuchyňka ve švech a paní asistentka 

Herzánová vše ukočírovala a za toto jí patří 

obrovský dík. 



     V pátek proběhlo vyhodnocení, kterého se zúčastnila odborná komise 

v počtu 6 porotců v čele s paní ředitelkou. Po dlouhém zkoumání všech 33 

smaženek byly rozdány body a po sečtení byl již jasný vítěz, kterým se stala paní 

učitelka Petra Schützová. Na druhém místě se umístila třída paní učitelky 

Kubíkové a na třetím skončili chlapci z 9. A. Vítězové dostali smaženkové dorty 

a domácí medaile. Ostatní si odnesli sladké odměny.  

     Celá akce proběhla v klidu, žáci se snažili a nakonec se všechny smaženky 

snědly. 

Text: Mgr. Michal Jelínek 

Foto: Jana Hrzánová 

Spolupráce ZŠ a SŠ v Mostě 

s kavárnou Café atrium 

v Chomutově pokračuje 
 

8. ročník festivalu MEZI MĚSTY spojený s prodejem výborných moučníků a 

výrobků tvořivé dílny proběhl 6. června 2015 v atriu SKKS v Chomutově. 

Festival je součástí multižánrového festivalu Otevřeno –

 http://kulturasport.cz/component/redevent/categoryevents/24-otevreno. 

Žáci Praktické školy dvouleté v Mostě podpořili festival charitativním pečením 

v hodinách praktického vyučování. Pod vedením třídní učitelky Mgr. Ivy 

Horňákové napekli škvarkové placky, listové šátečky a jablečné záviny. 

Charitativní pečivo putovalo do kavárny Café atrium (tréninkovou kavárnu, v níž 

dospělí lidé s mentálním postižením získávají reálné pracovní zkušenosti), 

výtěžek si kavárna ponechala pro své aktivity.  

Lenka Brunnerová, zást. řed. 

 

http://kulturasport.cz/component/redevent/categoryevents/24-otevreno

