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ZÁŘÍ 
 

Slavnostní otevření školního hřiště 

Slunce svítí všem 

Nové školní hřiště bylo slavnostně otevřeno při ZŠ a SŠ Most, 

a to za účasti Ing. Dagmar Waicové, ředitelky školy Mgr. 

Hany Slapničkové a žáků s jejich vyučujícími dne 19.9.2016.  

Díky štědrému finančnímu daru KÚ v Ústí nad Labem jsme 

měli příležitost vybudovat nové školní hřiště, protože to 

stávající už opravdu nesplňovalo svůj pravý účel. Jsme velmi 

rádi, že se dílo povedlo, a my můžeme do sytosti sportovat 

v novém prostoru, který nám pomůže plnit cíle ŠVP školy.  

Slavnostní otevření nového školního hřiště umocnilo dojemné vystoupení žáků ze ZŠ speciální a žáky 

Praktické školy dvouleté pod vedením jejich vyučujících. Nechyběl ani pomyslný olympijský oheň, jehož 

zapálením Ing. Waicová slavnostně zahájila provoz našeho nového sportoviště. Oheň symbolizující 

sportovní klání dokázal důstojně nahradit klasické přestřižení pásky.  

A je tu zase! 

Nový školní rok s novými žáky 

I letos nás neminul první školní den našich prvňáčků.  

 

Přejeme jim úspěšný první školní rok, ale i ty další, které na ně čekají! 

 

Výlet Červený hrádek 

Letošní školní rok pro nás začal velice hezky. Vydali jsme se 

s žáky naší speciální školy na výlet do nedalekého okolí na 

zámek Červený Hrádek, který se nachází nad Jirkovem u 

Chomutova. Prošli jsme se krásnou krajinou okolo 

zámeckého rybníka a zámeckým parkem a prohlédli jsme si 

opravdu nádhernou výstavu Svět pohádek. 
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ŘÍJEN 
Práce na školním pozemku  

Až se jaro zeptá … 

… tak se zeptá – ne, co jsme dělali pro zahradu v 

létě, ale co jsme pro ni udělali  

na podzim. Čtvrťáci se proto s velkou vervou pustili do 

úpravy třídního záhonu, který nejprve vypleli, poté zryli, 

do půdy přidali hnojivo a nakonec zasadili sazenice 

jahod. Nyní jim nezbývá nic jiného než čekat na to, jakou úrodu sklidí v příštím roce.  

Draci přiletěli do 1. A … 

… líbí se Vám? 

V hodinách pracovních činností museli žáci vystřídat mnoho neznámých 

činností, aby draky vyrobili. Obkreslovali šablony, stříhali a lepili ubrousky, 

vázali dračí ocásky a mačkali papír. Draci se jim velmi povedli. 

  

Jak se chodí za básničkou? 

Žáci 6. A šli za ní pěšky do knihovny 

Poezie nemusí být vůbec nudná. O tom, jak krásně se dá veršem popsat 

třeba podzim, se žáci seznámili prakticky. Paní knihovnice byla na žáky 

náramně připravena a tak se recitovalo a hlavně rýmovalo. Panečku, jak to 

těm žákům šlo! Tvoření rýmů je zaujalo natolik, že cestou zpět do školy 

vytvářeli se zájmem krásné říkanky o podzimu.  

  

 

Podzim v 1. A 

Prvňáčci jsou šikulky… 

Žáci z 1. A v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy 

vytvořili obrázky s motivy jablíček, hrušky, dýně a hroznového 

vína. Práce se jim velmi podařily. 

  

 

Exkurze v OU Jirkov 

Vycházející žáci 9.tříd navštívili OU v Jirkově – byli nadšeni. 
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Mistři odborného výcviku žákům ukázali dílny. Výchovná poradkyně paní Němečková je seznámila s učebními 

obory, které škola nabízí. Někteří žáci si chtěli podat přihlášku na zvolený učební obor okamžitě. Škoda jen, 

že jirkovské učiliště není trochu blíž. 

Mgr. Simona Průšová, výchovná poradkyně 

 

 

 

Říjen ve ŠD ve 2. oddělení 

Draci, lampióny a houby 

V měsíci říjnu, jsme se ve 2. oddělení ŠD věnovali typickým znakům 

podzimu. Vyrobili jsme si s dětmi papírové draky na špejli, lampióny 

ozdobené podzimními obrázky a muchomůrky jako spojovačky, 

které jsme si následně vybarvili. To vše jsme dělali v rámci pracovní 

a výtvarné výchovy. V rozumové výchově jsme si vyprávěli o znacích 

podzimu, o tom co můžeme na podzim dělat, co můžeme sbírat a 

jak se nám na podzim mění počasí. Děti můžete vidět na přiložených 

fotografiích při práci i s jejich výslednými výrobky.  

  

Příprava na drakiádu 

Výroba papírového draka. 

 

Podzim byl na naší škole vždy spojen s pořádáním drakiády. Nejinak tomu 

bude v letošním školním roce. Žáci 4. A nepodcenili přípravu na tuto akci a společně 

vyrobili papírového draka, se kterým se zúčastní soutěže o „nej“ draka školního roku 

2016/2017 – viz foto.   

  

 

 

 

http://www.specmo.cz/photos/clanky/1477044201.jpg
http://www.specmo.cz/photos/clanky/1477044203.jpg
http://www.specmo.cz/photos/clanky/1477044204.jpg
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LISTOPAD  

 

Žáci 1. A se proměnili v chytrou lišku. 

Pohádku O koblížkovi si moc užili. 

Ve dvou hodinách českého jazyka se žáci seznámili s pohádkou O 

koblížkovi. Poslouchali četbu, odpovídali na otázky, vybarvovali 

omalovánku, stříhali a lepili obrázky na velkou čtvrtku. Na závěr hodiny 

na ně čekalo velké překvapení. Proměnili se v chytrou lišku a s chutí 

snědli voňavý a vypečený koblížek. 

  

 

Tělesná výchova na školním hřišti 

Hodina tělocviku s novou paní učitelkou – praktikantkou.  

Pokud to počasí dovolí, sportují žáci naší školy na vytouženém školním hřišti. 

 

Dnešní slunečné počasí umožnilo žákům 4. A prožít hodinu tělesné 

výchovy na hřišti. V tomto týdnu byly naplánované pohybové 

aktivity, které si pro žáky tentokrát připravila studentka 3. ročníku 

VOŠ v Mostě, jež na naší škole vykonává praxi. Hodina byla 

tradičně zahájena rozcvičkou, posléze si všichni žáci, společně 

s novou paní učitelkou, zahráli mnoho pohybových her.  Hodina 

tělocviku se velmi vydařila, všichni zúčastnění byli smutní, když 

vyučovací hodina skončila. Tak zase někdy příště…  

  

  

Návštěva Městské knihovny v Mostě  

Žáci ze Školního čtenářského klubu navštívili knihovnu. 

 

Žáci, kteří jsou členy „Školního čtenářského klubu“, 

navštívili Městskou knihovnu v Mostě. Paní knihovnice byla 

velmi ochotná a žáky celou knihovnou provedla. Vysvětlila jim 

například, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, jak se 

knížky půjčují, jak se s nimi zachází apod. Žáci si také mohli vybrat 

nějakou z dětských knížek, ze které si posléze společně četli. 

Nakonec si každý z žáků odnesl domů první zapůjčenou knihu.  
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Dýňohraní,  
aneb Svátek Halloween přichází 

Žáci ze školní zahrady sklidili spoustu dýní. Nyní z nich v hodinách 
pracovních činností vyrábějí krásné výrobky.  

  

 

 

Dýňování v 1. A   Žáci oslavili Halloween 

dlabáním dýní. 

Poslední den v měsíci říjnu se v anglicky mluvících zemích slaví lidový 

svátek Halloween. I když u nás nemá tento svátek příliš velkou tradici, 

oslavili jsme ho i my ve škole. Přinesli jsme si do školy dýně, vyřezali do 

nich oči, pusu a nos a vydlabali lžící vnitřek se semínky.  Při dlabání jsme 

udělali velký nepořádek, ale to nám nevadilo. Odměnou nám byly krásně 

rozsvícené dýně.  

Kurz primární logopedické prevence 

Řečová výchova v praxi 

 

Ve středu 2. 11. navštívily naši školu posluchačky Kurzu 

primární logopedické prevence - preventista řečové výchovy. 

Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily 

s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy na 

řeči u dětí s DMO, dysfázií a sluchově postižených a viděly 

hodiny řečové výchovy s takto postiženými dětmi. Návštěvu 

naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá 

úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení a 

výzdobu školy. 

 

Netradiční hodina tělesné výchovy 

Jak se správně cvrnkají kuličky? 

Cvrnkaná, hra s kuličkami. Většině dnešních dětí to už nic neříká. Proto 

jsme tuto hru trochu oprášili a naučili se správně cvrnkat do kuliček. 

Žáci si přečetli pravidla této velmi staré hry, naučili se správně cvrnkat 

a pak už hurá, cvrnkali a cvrnkali. Hra je natolik zaujala, že ani 

nezaregistrovali zvonění. Žáci plánují třídní kuličkiádu a možná, že 

vyzvou i žáky ostatních tříd ve školním turnaji. Tak co, přidáte se? 
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Co s úrodou jablek? 

Upečeme si závin! 

 

Děti v 8. AS pilně strouhaly jablíčka, válely těsto a balily závin. 

A to všechno téměř samy,  paní učitelka pomohla jenom malými radami a vytažením horkého závinu 

z trouby. Celá třída nám pak voněla hotovým závinem a největší radost měly děti i paní učitelka z toho, 

že se ve škole naučily takovým činnostem, které budou určitě potřebovat v životě. 

 

Země, voda, vzduch… 

…aneb Recyklátor 

Úžasné!!! Tímto jedním slovem by se dalo 

charakterizovat představení, které pro nás připravilo 

Docela velké divadlo Litvínov. Děti se v pohádce 

dozvěděly, jak třídit odpad, co nepatří do lesa, ale také to, 

jak by se měly chovat k sobě navzájem. Před pohádkou si část dětí zasoutěžila v jídelně na tabletech – 

soutěž Ekontíci a také si zahrála česko – německé pexeso. Tato pexesa a omalovánky jsme dostali jako 

dárek. Celé dopoledne bylo velice zábavné i poučné. Moc děkujeme Docela velkému divadlu! 

 

Soutěž o nejdelší bílý řetěz…. 

byla zábavná pro všechny žáky 1. A. 

Každý rok žáci v hodinách pracovních činností vyrábějí různé výrobky na vánoční výstavku. Letos všichni 

dostali za úkol vyrobit bílý řetěz dlouhý 5 metrů.  

Aby byli žáci více motivovaní, vyhlásila jsem soutěž o nejdelší bílý 

řetěz. Žáci 1. A ve dvou hodinách pracovních činností se pustili se 

zaujetím do práce, lepili a lepili proužky papíru a řetěz jim rostl a 

rostl. Nejdelší řetěz měl a soutěž vyhrál Saša, druhý byl Robík a třetí 

Honzík. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu, protože řetězy se 

jim moc povedly.  

 

 

Tvoříme v přírodě 

Během měsíce září a října probíhal ve školní družině projekt 

Tvoříme v přírodě. Žáci využívali  pro svá výtvarná dílka darů 

přírody. Z levandule svázali voňavou kytičku pro maminky, 

papírové talířky nazdobili květinami a listy ze zahrádky. 

Dozvěděli se , jak se která rostlinka jmenuje a k čemu se 
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používá. Akce proběhly na zahrádce školy. Žáci splnili i úkol v malování na chodník. Nejhezčí obrázek 

nakreslila Cecilka Turková. 

Prosinec 
 

Přípravy na Vánoce pokračují 

aneb vánoční potěšení, kterých není nikdy dost. 

 

Přípravy na Vánoce nedávno začaly a stále pokračují… Žáci 

třídy 4. A v hodinách pracovních činností s radostí vytvářejí 

vánoční dekorace. První vánoční dekorací, kterou vyrobili, 

byly vánoční řetězy. Následně to byly sněhuláci, andělé, 

čerti, Mikuláš, sněhové vločky, vánoční přáníčka, adventní 

věnce aj. Došlo samozřejmě také na zdobení vánočního 

stromečku a perníčků. Některé výrobky byly použity 

k výzdobě třídy, na vánoční výstavku  či 

jimi žáci obdarují své blízké. 

 

 

Návštěva divadla tak trochu jinak 

Co všechno je v zákulisí? Žáci 6. A měli možnost poznat 

Městské divadlo v Mostě jinak, než je zvyklý běžný divák. 

S divadelním technikem ,,prošmějdili“ divadlo od sklepa až 

téměř na střechu. Prohlédli si jeviště a jeho dvě točny, viděli a 

už ví, co je orchestřiště, nahlédli do šaten herců. Velkým 

zážitkem bylo vidět jeviště z ptačí perspektivy, tedy z výšky asi 

pátého patra domu. Také navštívili kostymérnu a viděli, jak se 

kostýmy navrhují a šijí. Nejvíce je zaujaly ale rekvizity. Pro 

všechny to byl velký zážitek.  

  

Vánoční otevřená hodina pro rodiče v 6. A 

Čtení, které navodilo vánoční atmosféru 

Čekání na Ježíška si žáci 6. A krátili čtením vánočního příběhu. 

Rodiče je pozorně poslouchali a tak měli možnost posoudit, jaké 

pokroky jejich děti ve čtení udělaly. Žáci se snažili, četli nahlas, 

byla zde i patrná snaha o plynulost čtení. Velmi dobře se 

orientovali v textu a zapojovali se do všech doprovodných aktivit. 

Mnozí před rodiči,,odtajnili“ svá vánoční přání. Tak uvidíme, jestli 

žákům Ježíšek splní tato přání. V průběhu hodiny nejen četli, ale 

také si zazpívali a protáhli si tělo.  
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Otevřené vyučování – 4. A 

Tentokrát v čase adventním 

V letošním školním roce opět proběhlo otevřené vyučování pro 

rodiče žáků třídy 4. A. Protože nyní prožíváme čas adventní, byl také 

částečně obsah výuky zaměřen na toto oblíbené období. Stejně jako 

v minulosti, tak i nyní, žáci svým rodičům předvedli, jakým způsobem 

probíhá výuka v jejich třídě, co všechno se naučili v jazyce českém i 

německém  

a v matematice. Následně jednotliví žáci přednesli básničky 

s vánoční tématikou a všichni společně zazpívali koledu. Poté svým 

rodičům předali vlastnoručně zdobené perníčky. Posléze se všichni 

společně vydali ke „stolu splněných přání“ a rozsvítili svíčky. Alespoň  

na chviličku se tak ve vánočním shonu „zastavili“ a zamysleli nad tím, co by si přáli v novém roce 2017. 

Na závěr rodiče i žáci shlédli vánoční výstavku, která v tento den probíhala  

ve vestibulu naší školy. Tak zase někdy příště-na viděnou! 

PS. Odměna za snahu a píli byla sladká…. 

PŠ1A podprahové zařízení 

Minulý týden jsme navštívili zařízení, které slouží k zábavě i 
poučení. My, žáci PŠ1A jsme si tam nejvíce užili zábavy a legrace. 
Nejdříve jsme si však prohlédli prostory zařízení, vyslechli si, k 
čemu zařízení slouží a pak...Vrhli jsme se do stolních 
her: kulečníku, fotbálku, hokeje. Nejvíce nás nadchl kulečník. To 
byla paráda, jak koule létaly sem a tam, tam a sem. Ve všech 
disciplínách vedl Edík Hrodek, a tak mu dáváme palec nahoru. A 
víte, proč všechno tak dobře ovládá? Zařízení navštěvuje skoro 
denně. Hned odpoledne se do zařízení přihlásili Edíkovi spolužáci 
ze třídy a jsou nadšení!  Držme jim palce, ať se jim tam líbí a 
vydrží až do 26 let zařízení navštěvovat! 
 
 

Listopad a prosinec ve 2. oddělení ŠD 
Co vše jsme dělali 

V měsíci listopadu a prosinci jsme ve školní družině opět dělali mnoho 

nových činností a připravovali jsme se na vánoční výstavku. Na 

přiložených fotografiích vidíte děti při některých těchto činnostech.  

 Výroba vánočního řetězu na výzdobu vánoční výstavy 

 Příprava šišek na vánoční svícen 

 Výroba andělů 

 Mikulášská besídka a nadílka 

 Výroba svícnů 

 Zapalování svíček u „Stolu splněných přání“ 

 Vánoční posezení s tancem 
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Vánoční posezení v 1. A 

Vyrábění, štěstí, radost z dárků a zpívání. 

Vánoční posezení bylo plné radosti a štěstí. Během 5 vyučovacích 

hodin jsme vyrobili svícny z jablka nebo pomeranče, přichystali 

nepečené vánoční cukroví s banánem, uvařili čaj, snědli cukroví a 

samozřejmě rozdali dárečky. Nezapomněli jsme ani na zpívání 

vánočních koled u stromečku. Na závěr jsme napsali dopis Ježíškovi, 

aby nám splnil naše přání. 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE. 

 

Začíná čas vánočních příprav. 

Žáci 1. A zdobili vánoční stromeček. Líbí se vám? 

 

 

 

Leden  
Hurá, je tu sníh! 

Žáci 1. A a 2. A si užívali na zahradě první sníh. 

Koulování, stavění sněhuláka, běhání ve sněhu si žáci užívali 

na školní zahradě v hodině tělesné výchovy. 
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Hurá, konečně padá. 

Konečně začal padat sníh a tak jsme toho museli využít. 
V hodině tělesné výchovy jsme vyrazili bobovat. Na louce 
nás přivítal nový kamarád Olaf – sněhulák. Z kopce to 
pěkně jezdilo. Nezůstalo jen u bobování. Ve sněhu jsme 
dělali andělíčky, házeli sněhem. Venku jsme si to pěkně 
užili, hodina nám rychle utekla a tak jsme se těšili, až 
půjdeme bobovat odpoledne po vyučování. Žáci 3.A. 
 
 

Hurá, konečně je tady….. 

Kdo že? No přece SNÍH 

Tak jsme se dočkali a hned jsme toho využili. V rámci tělesné 

výchovy jsme vyběhli na kopec a hurá, hurá, ono to jedéééé! 

Sáňkování bylo prima, tváře nám krásně zčervenaly a ani se 

nám nechtělo zpět do školy. Tak doufejme, že budou dobré 

sněhové podmínky a že si sáňkování letos ještě zopakujeme.  

 

 

 

Žáci 6. A byli v divadle 

Pohádky nás nikdy neomrzí 

Žáci se do divadla moc těšili. A když zjistili, že se jde na 

pohádku, vůbec jim to nevadilo, ba naopak, protože mají 

pohádky rádi. Princezna i princ byli krásní a pohádka dopadla 

tak, jak to má být, tedy se šťastným koncem. Žáci se v divadle 

chovali vzorně, byli ukáznění a předvedli společenské 

chování. Patří jim proto velká pochvala. 

 

Padá sníh … 

… budeme jezdit na saních. 
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V letošním školním roce se děti konečně dočkaly první sněhové nadílky. Hodina tělesné výchovy žáků 4. 

A proto neprobíhala ve školní tělocvičně, ale na nedalekém kopci. Žáci si ve škole vypůjčili saně a hurá na 

to…. Samozřejmě, že nechyběla ani pořádná koulovačka a došlo i na stavění sněhuláka. 

       

Ledové království na školní zahradě 

Zima nám stále přeje na zahradě spousta sněhu a tak chlapci z 8.A,B 

a 6.B opustili učebnu Pracovních činností a s lopatou v ruce se pustili 

do budování. Chlapci jsou šikovní, práce jim šla od ruky a tak se ji 

podařil postavit sněhový příbytek.  

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI V ZIMĚ 

V zimních měsících, když nám již počasí nedovoluje v hodinách 

Pracovních činností pracovat na školní zahradě, nastává čas na 

opravu poškozeného nářadí, které využíváme při zvelebování 

pozemku a skleníku. A že letos bylo opět co opravovat, vylepšovat A 

upravovat se přesvědčili chlapci z 8. A,B a 9. B, kteří se s velkým 

úsilím pustili do montážních prací a při kterých se jim podařilo 

opravit spoustu nářadí, například poškozené násady lopat, 

krumpáčů, vyrobit nové poličky do skleníku, vylepšit zahradní stůl 

atd. 

 

 

Práce v dílnách 

Chlapci se v hodinách pracovních činností nenudí! 

  Hoši v dílně pracují s technickými materiály a učí 

se řešit jednoduché technické úkoly. Měří, řežou, pilují, vrtají, brousí a řeší povrchovou úpravu 

materiálu. Vyrobili si krásné dřevěné autíčko, věšák na klíče ve tvaru jezevčíka, meč, dřevěný nůž a 

podobně. Některé náměty si sami vyhledali na internetu. Práce je opravdu bavila.  
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Únor 
Masopustní rej a bude nám hej. 

3.A Masopust 

Než ale na masopustní rej vyrazíme, musíme se na něj 

dobře připravit a vyrobit si masky. Na letošní rej jsme si 

připravili masky podobné maskám indiánů. Obkreslili jsme 

si obrovskou masku, vystříhali jsme otvory pro oči, nos, 

ústa a uši. Pak už jsme dali průchod naší fantazii a 

kreativitě. Každá maska je jiná, jinak vybarvená, ozdobená. 

Některá je veselá, jiná strašidelná. Podívejte se na fotky a 

posuďte, jak se nám masky povedli. Žáci 3. A.  

Naše práce v lednu a únoru ŠD 

V lednu a únoru jsme s dětmi ve 2. oddělení ŠD opět pracovali a vyráběli výrobky. Zde je souhrn toho 

nejdůležitějšího:  

    RV, SV – Jak se správně oblékat 

                                              Labyrint 

                                              Písmenko k písmenku 

                                              Zimní sporty 

                                   Pč, Vv – Sněhuláci s kloboukem 

                                              Sněhuláci s čepicí, šálou a rukavicemi 

                                              Ruce se zimním zdobením 

Samozřejmě jsme dělali mnoho jiných činností, jako je zpívání 

písniček a rytmická cvičení v hudební výchově nebo relaxační a 

protahovací cvičení a další. Zde jsou vypsané ty, které jsme zároveň 

vyfotili.  

 
Trdelník netvořila žádná trdla 

Při našem pravidelném čtvrtečním vaření a pečení jsme začali hned zostra. Část našeho kuchařského 

výsadku běžela s paní asistentkou nakupovat potraviny na vaření. Další část kuchtíků se pustila do 

přípravy polévky a to včetně domácích nudlí a třetí část se vrhla na četbu receptu oblíbeného sladkého 

pečiva - t r d e l n í k u.  

Z receptu jsme se dozvěděli, že příprava vlastního trdelníku není příliš 

pracná a není tolik drahá jako na různých akcích, festivalech a trzích.  

 

A po návratu nákupčích jsme začali akci „T R D E L N Í K“. Nejprve se 

musel z ingrediencí připravit kvásek. Vykynutý kvásek jsme přidali do 

mísy s moukou, žloutky, tukem a dalšími surovinami. Nyní započalo 

hnětení. Role hlavních hnětačů těsta se ujal Karlík s Jindrou. Když těsto 

v teple vykynulo, chlapci ho rozváleli, rozřezali na proužky a omotávali na sklenice, které nejdříve zabalili 

do alobalu. Ještě namotané těsto pomazali rozšlehaným bílkem a obalili ve skořicovém cukru. A potom 

došlo na pečení. Nevíme, kde jsme vyčetli, že příprava trdelníku není pracná…Nám to pracné připadalo, 
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ale výsledek se rovnal voňavé mňamce. Ještě večer nám ruce voněly skořicí a to jsme se, prosím, umyli. 

Doufáme, že všichni zúčastnění. 

Upekli jsme trdelníky a poobědvali rajskou polévku s domácími nudlemi a halušky se slaninou a sýrem. 

A jestli si myslíte, že něco zbylo? ANO! Zbyla halda špinavého nádobí. S tím jsme si také vzorně poradili. 

Ještě zbývá něco dodat! 

14. únor -Valentýn 

Valentýn 3.A 

K Valentýnu neodmyslitelně patří srdce. My jsme si jich vyrobili hned několik. 

Srdíčka jsme si obkreslili, vystříhali z papíru, z látky, polepili kuličkami z krepového 

papíru, vybarvili voskovkami a nakonec vše nalepili na červenou stužku. Teď jen 

vybrat, komu srdíčka darujeme. Žáci 3. A.  

 

 

Valentýnská přáníčka… 

…byla samá srdíčka. 

Valentýn 4.A 

 

K Valentýnu patří nejen dárky pro naše milované, ale také 

přáníčka, kterými dáváme svoji lásku najevo. Žáci 4. A tzv. „valentýnky“ 

vyráběli s nefalšovanou láskou. Svoje blízké tak zcela jistě potěší 

vlastnoručně vyrobenými přáníčky se srdíčky. 

     

 

Březen 
 

Praktický dějepis v 6.B 

Egypt – dar Nilu Naprosto jedinečnou atmosféru starověkého Egypta jsme shlédli v replikách uměleckých 

děl slovenského cestovatele Jána Hertíka, který svou soukromou sbírku zapůjčil mosteckému muzeu. Paní 

průvodkyně Blanička nám zadala několik úkolů, které jsme 

s nadšením plnili a kdo nevěděl správnou odpověď, musel se vrátit a 

úkol splnit správně. Moc se nám líbilo a ani se nám nechtělo zpátky 

do školy. 
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Žáci 6. A byli v muzeu 

Zážitková výuka dějepisu  

V současné době se žáci učí o nejstarších civilizacích, konkrétně o 

Egyptu. Proto se vydali do muzea na výstavu, která seznamuje 

s dávnou civilizací na březích Nilu. Žáci si se zájmem prohlédli repliky 

plastik, bust panovníků, soch vládců a bohů a jiných uměleckých děl. 

Výstava u nich vzbudila velký zájem. Paní průvodkyně proto 

odpovídala na četné otázky žáků. Nedílnou součástí výstavy je i 

pracovní dílnička. Zde si žáci vytvářeli faraonské čelenky, slepovali 

trojrozměrné pyramidy a napsali své jméno hieroglyfy. Z muzea 

odcházeli s velkými dojmy, nově nabytými informacemi a zejména zajímavostmi z té doby.  

   

Menu podle kluků PŠ1A 

Právě začíná pravidelné čtvrteční vaření a kluci PŠ1A jsou opět v akci.  

Dnešní menu má zajímavou nabídku: kuřecí vývar se zeleninou a kapáním a kuře na paprice se šlehačkou a rýží. 

Desertem pro dnešní vaření se stal pohár s ovocem, piškoty, tvarohem a pudinkem. 

Již od rána jsme se pustili do práce a „každá ruka a noha byla při přípravě jídla dobrá“. Pracovali jsme po skupinkách 

a ten, kdo měl práci již hotovou, tak vypomáhal při umývání a utírání 

nádobí a jeho ukládání, skládání kuchyňského prádla. Prostě jsme se 

snažili a dopolední vaření uběhlo jako voda. Oběd i s desertem se moc a 

moc povedl. Snědlo se úplně všechno! Jen hrnce a talíře zůstaly 

v kuchyňce na příští vaření. Podívejte se na fotografie a budou se vám 

sbíhat sliny nad těmi pochoutkami. 

Už teď se těšíme, co vymyslíme na příští čtvrteční vaření. Určitě to bude 

dobrota jako dnes. Popřejme si již nyní „Dobré chutnání“. 

 

Zpracování míče v předmětu sport a zdraví. 

Jaro již klepe na dveře. Venku bude brzo hezky a k zdravému pohybu na čertovém 

vzduchu patří i hry s míčem a zpracování míče se nám již daří.  
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Létáme. 

Měli jsme možnost si vyzkoušet v hodině tělocviku pouštění draka 

dovezeného k nám až z daleké Číny. Dráček ve tvaru 3D velryby lítat dovede. 

Ale i on potřebuje trochu větru, aby se vznesl. Tak jsme běhali a dráček chvíli 

plaval a přinesl nám kouzlu čínského dračího umu.  

 

 

Duben 
Soutěž „O nejlepšího čtenáře“ aneb 

…velký souboj čtenářů 3. – 5. tříd ZŠ 

V měsíci březnu začíná nejen jaro, ale je to i „Měsíc knihy a čtenářů“. Pro nás všechny je dobrou 

příležitostí se knihám více věnovat, neboť knihy jsou základem všeho vědění a měly by zůstat součástí našeho 

života.  

Pro žáky třetích – pátých tříd ZŠ byla v tomto měsíci uspořádána soutěž „O nejlepšího čtenáře“, která se 

velmi vydařila a všem zúčastněným se moc líbila. Jednotliví soutěžící četli posluchačům, z řad spolužáků, pohádku. 

Ti v průběhu soutěže hodnotili jejich výkony. Společně s učiteli 

posléze vybrali vítěze celého klání.  

Na třetím místě, z celkového počtu 16-ti soutěžících, se umístila 

Jaroslava Siváková (3. A), na druhém místě skončil Tomáš Kastl 

(4. A) a vítězem soutěže se stal Artur Makula (5. A).  

Vítězům blahopřejeme! Poděkování náleží všem 

soutěžícím, zejména za jejich skvělé výkony, ale také za odvahu, 

se kterou se pustili do čtenářského souboje.    

 

 

Kurz primární logopedické prevence 

Řečová výchova v praxi 

 

Ve středu 5. 4. a 12. 4. navštívily naši školu posluchačky Kurzu 

primární logopedické prevence. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho 

kraje se seznámily s alternativní komunikací, poznaly typické 

projevy na řeči u dětí s DMO, dysfázií a dětí sluchově postižených a 

viděly hodiny řečové výchovy s takto postiženými dětmi. Během 

návštěvy naší školy se také seznámily s DVD Mluvení je hra a 

prohlédly si snoezelen, protože tato místnost se dá úspěšně využít 

v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich 

učitelek i vybavení a výzdobu školy. 
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Magformers v 5.B 

 
Fantazii se meze nekladou. 
V zahraničí se magnetická stavebnice Magformers chlubí 
sloganem „Magformers – nekonečné možnosti“. Tento slogan 
zcela přesně vystihli žáci z 5. B, když v pracovních činnostech tuto 
stavebnici poprvé vyzkoušeli. Zábava to byla veliká a výtvory velmi 
povedené. Někdo se držel plánku, někdo stavěl tak, jak to 
momentálně cítil. Všichni si ale netradiční hodinu pracovních 
činností užili. 

 

Symbol Velikonoc 

aneb jak jsme pletli pomlázku. 

 

Blíží se velikonoční koleda – pomlázka. Chlapci by měli dokázat uplést 

z osmi, šestnácti i více prutů pletence velkých i malých rozměrů, se 

kterými se na velikonoční pondělí vydají na obchůzku po domech za 

děvčaty. Šlehání zelenými spletenými pruty údajně přináší děvčatům 

„pomlazení“. Odtud pochází název předmětu „pomlázka“. Podle 

zvyklosti jsou malé pomlázky určeny ke šlehání, velké korbáče a tatary 

nosili, a místy stále nosí, chlapci na Slovácku při koledě s sebou jako 

symbol svého stavu a od vyšlehaných děvčat na ně dostávají stuhy. 

Chlapci 4. A letošní přípravu na koledu nepodcenili a pomlázku si 

vlastnoručně zhotovili. Jak se jim dílo podařilo, je patrné z uvedených 

snímků. Doufejme, že následně za blahodárný akt vyšlehání dostanou od děvčat zaplaceno – dárky a vejci.  

 

Osladíme si Velikonoce 

Co si kdo upeče, to si taky sní… 

Blíží se velikonoční svátky i výstavka, a tak se žáci 4. AS a 4. BS na tyto 

akce pilně připravují. Papírové zajíčky, beránky nebo kuřátka už umíme, 

proto jsme se rozhodli, že si letošní Velikonoce zpestříme a osladíme. 

Žáci zpracovávali těsto, vykrajovali, slepovali, zdobili a samozřejmě 

také ochutnávali. Všem se práce líbila, takže jsme si slíbili, že se do 

kuchyňky zase brzy vrátíme. 

Velikonoční pečení v 5.B 

 
Zaděláváme, pečeme, zdobíme. 
I o Velikonocích se může školou linout vůně lineckého cukroví. Žáci 

5. B napekli linecké cukroví s jarními a velikonočními motivy a 

zpříjemnili si tak několik hodin pracovních činnosti. V pátek zadělali 

těsto, v pondělí vše napekli, ve středu slepili, nazdobili a poté si 

hotové cukroví odnesli domů na ochutnání 
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KVĚTEN 

Zápis do 1.třídy  

V minulých dnech proběhl na naší škole zápis dětí do 

prvních tříd. Těšíme se příští rok na 11 nových žáčků naší 

školy. 

Mgr. Slapničková Hana, ředitelka školy 

  

 

14. května - Den matek 
Sladkou pusu jako med…… 
 
V neděli 14.5. slaví všechny maminky svůj svátek. My jim chceme také 
popřát, a proto jsme si pro ně vyrobili pěkná přáníčka a naučili jsme se 
báseň „O Mamince“. Žáci 3.A. 
 
 
 
 

 
 
Exkurze v dopravním podniku města Mostu  
Autobus nebo tramvaj….. 
 
Žáci 1.A.,2.A. a 3.A. se byli ve čtvrtek 4.5. podívat v dopravním podniku města 
Mostu. Protože se jim prohlídka moc líbila, využili jí v hodinách VV a PČ a vyrobili si 
dopravní prostředky, které při exkurzi viděli. Své obrázky zaslali na dopravní podnik 
jako poděkování za zajímavou prohlídku.   
 

 
 
 

Historické památky našeho města  

Žáci 4. A navštívili kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Mostě. 

 

Páteční vyučování jsme začali neobvykle – návštěvou historické 

památky. Důvod byl prostý.  V měsíci květnu jsou v předmětu Člověk a jeho svět obsahem výuky „památky a 

historické objekty našeho regionu a města“.  

Výběr památky, kterou bychom rádi viděli na vlastní oči, byl jednoduchý. Zanedlouho proběhne velká sláva 

– 500 let od založení chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a tak jsme se vydali na prohlídku po kolejích 

převezeného gotického skvostu. 
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Po vstupu do objektu se nás ujal pan Mgr. Jiří Sirový, který nám nejprve promítl film o přesunu kostela, 

posléze jsme se odebrali na prohlídku kostelní lodi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací jak o stavbě 

gotického kostela, tak také například o důvodech jeho přesunu.  

Chtěli bychom poděkovat panu Mgr. Sirovému za poutavý výklad a nevšední zážitek.  

 

Pracovní činnosti dívek 6.A  

Konečně jsme se naučily hladce a dokončily výrobek, byla to 

ale dřina. 
 
 

 

Žáci 6. A se setkali s primátorem našeho města 

Interaktivní výuka občanské výchovy 

Po probraném tématu v občanské výchově, které se vztahovalo 

k obci a regionu, jsme se shodli, že nejlepší je všechno vidět, 

popřípadě slyšet. Proto jsme se po předchozí domluvě s vedoucí 

oddělení kanceláře primátora vypravili na Magistrát města 

Mostu. Na úřadě se nás ujala paní vedoucí a její asistenti. Měli 

pro nás připravený krásný program. Prohlédli jsme si velkou 

zasedací místnost, diskutovali jsme s panem primátorem, 

kterému jsme kladli otázky přímo ,,na tělo“. Navštívili jsme OSPOD, kde jsme se dověděli pro nás důležité 

informace. A nakonec jsme si ve velké obřadní síni zahráli na svatbu. Tímto děkujeme paní vedoucí 

oddělení kanceláře primátora a jejím kolegům za krásnou akci, kterou pro naši třídu připravili. Odnesli 

jsme si kromě drobných dárečků i velké zážitky.  

 

Příprava na kuličkiádu v 6.A 

Už se to blíží……… 

Bez tvrdého tréninku není vítězství. To si řekli žáci 6. A a vyrazili 

trénovat. Nejdříve si přečetli pravidla a pak hurá do práce. Více než 

práce to byla velká zábava a všichni byli nadšeni. Většina žáků ale 

vůbec hru s kuličkami neznala. Proto je dobře, že si ji mohli 

vyzkoušet a trochu zažít hravou atmosféru svých babiček, 

prababiček……… 

 

To byla dobrota ….. 

V naší školní kuchyňce máme nový palačinkovač, tak proč jej nevyzkoušet. Chuť 

na sladké palačinky byla veliká a tak chlapci z 8.A a 8.B se v hodině Pracovních 

činností společně vrhli na přípravu tohoto pokrmu. S tímto palačinkovačem 

byla tvorba palačinek jedna radost a o to více i chutnalo. 
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Ve skleníku se letos opravdu urodilo. 

Sklízíme, jíme, pochutnáváme si! 

V hodinách pracovních činností máme též pěstitelské práce. Učíme se, jaké jsou základní 

podmínky pro pěstování rostlin, jaká je výživa a ochrana rostlin a půdy. Již v únoru jsme 

zaseli semena okurek, salátu, rajčat a hrášku a kedluben. Nyní si hoši pochutnávají na 

vlastních výpěstcích. 

 

 

 

Výlet žáků speciálních tříd na 

minifarmu Dlouhá Louka 

Hurá za zvířátky 

Na konci května jsme se vydali na výlet na minifarmu. Věděli 

jsme, že tam na nás čeká mnoho zvířátek - ovečky, kozy, 

poník, kráva, ale také pejsek, králíčci, slepice a prasátka, 

proto jsme se velmi těšili. Přestože nám počasí příliš 

nepřálo, výlet jsme si užili. Všechna zvířátka jsme si mohli pohladit, obzvlášť u kravičky byla dlouhá fronta. Kdo 

nechtěl hladit, mohl zvířátka nakrmit suchými rohlíky nebo zrním. Vyzkoušeli jsme si, jestli rychleji běhá pejsek 

nebo my a dozvěděli se, jak je náročné o zvířátka pečovat. Na závěr jsme si dopřáli skvělou svačinku - opečené 

vuřtíky.  

 

 

Mistr České republiky v boxu 

Nikolas Gábor nezlobí, on boxuje! 

 

Ve dnech 20. a 21.5. 2017 se v Karviné uskutečnilo Mistrovství 

České republiky v boxu školní mládeže. V kategorii do 66 kg 

tělesné váhy boxoval Nikolas Gábor žák VII.A naší školy. Ve 

finále porazil boxera Davida Poláka z Havířova a vybojoval tak 

titul mistra celé České republiky! 

Nikolasi blahopřejeme!   
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ČERVEN 

Výlet do České televize 

Jak to chodí v televizi a co na 
obrazovce neuvidíte?  

Blíží se konec školního roku a 
nastává období školních výletů. 
Žáci ze všech tří typů našich škol 
měli příležitost, která se jim 
možná už nikdy nenaskytne. 
Podívali se ,, pod pokličku“ České 
televize v Praze.  

A co všechno viděli? Prohlédli si 
zmenšený model všech budov na 
Kavčích horách, zhlédli krátký 
film o ČT, v němž si prohlédli i ta 
pracoviště, která není možné 

běžně navštívit z důvodů bezpečnosti a pak již následovala prohlídka studií, ve kterých probíhalo natáčení 
mnoha známých pořadů. V závěru celé prohlídky pak navštívili sál, kde byly nainstalovány pohádkové 
kostýmy, filmové zbraně, paruky, zpravodajské studio, režie a mnoho dalších zajímavostí a rekvizit.  

Výlet to byl zajímavý, ale žáky trochu mrzelo, že právě v době naší návštěvy probíhala rekonstrukce 
některých studií.  

A na úplný konec je třeba pochválit všechny naše žáky za vzorné chování v autobusu i v České televizi.  

 

 

Školička v přírodě 

Čtení venku bylo fajn… 

I když se venku naplno rozjelo léto, my v 5. B pokračujeme ve 

školních povinnostech dál. Tentokrát jsme si zpestřili hodinu 

českého jazyka venku, v naší „Školičce v přírodě“. Všichni pilně 

četli, snažili se a všem se netradiční vyučovací hodina velmi 

líbila.  
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Učíme se venku - 9.B 

Je to lepší, než ve třídě 

Sluníčko nás sice láká spíš ven, než do školy, ale 

my jsme si povinnosti spojily se slunečným 

počasím. Výuka čtení ve Školičce v přírodě se nám 

už poslední týdny stala tradicí. 

Ani vzdálený zvuk sekačky nás nerozhodí.... 

  

 

 

DEN DĚTÍ VE ŠD 1. A 2. ODDĚLENÍ 

Soutěže a tanec 

I ve ŠD jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Slavili jsme obě oddělení 

dohromady. Nejdříve jsme si všichni společně zasoutěžili (shazování 

kuželek, shazování pyramidy z plechovek) a nakonec jsme si při 

písničkách i zatančili. Samozřejmě nesmělo chybět občerstvení. Děti 

si odpoledne velmi užily.  

 

 

DEN DĚTÍ 
 Dne 2. 6. 2017 uspořádali žáci devátých a sedmých tříd pro své 

mladší spolužáky „Den dětí“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaření, pečení a osobní zájmena 

Každý čtvrtek, my žáci PŠ1A, ve cvičné kuchyňce vaříme a pečeme. Jistě je vám všem 

divné, že se u vaření setkáváme i se zájmeny. Je to však velice prosté.  
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V úterý jsme v hodině českého jazyka procvičovali zájmena a to se nám velice hodilo při 

vaření. Naše třídní učitelka nám hned 

spojitost vaření se zájmeny vysvětlila. 

A potom to „jenom létalo“.   

Ty napíšeš seznam na nákup potravin, 

vy oloupete cibuli a brambory, on bude 

zatím zpracovávat maso na polévku, 

oni rozklepou řízky, my budeme 

obalovat, ty nakrájíš slaninu a usmažíš 

s cibulí, oni připraví těsto na moučník, 

ty uděláš žmolenku…a já vás budu 

kontrolovat. Tak to pořád pokračovalo 

a musíme se pochlubit, že jsme uvařili, 

upekli a ještě stihli procvičovat. K obědu jsme my všichni měli kuřecí polévku s čerstvou 

zeleninou a masem s kapáním, kuřecí řízky se šťouchanými brambory, ve kterých byla 

slanina a cibulka. Jako dezert jsme upekli moučník s rybízem a žmolenkou.  

No, není to tak těžké, když se chce.  A my jsme chtěli. 

 

 

 

 

Školní čtenářský klub 

Poděkování Mgr. Anně Komendové. 

 

Blíží se konec školního roku, a proto bychom 

chtěli poděkovat paní učitelce Mgr. Anně Komendové za její ochotu a laskavost.   

Po celý školní rok nám vycházela vstříc a půjčovala nám knihy ze školní knihovny i mimo provozní dobu, 

mnohokrát ve svém volném čase.  

V příštím školním roce se opět těšíme na shledání v knihovně s touto paní učitelkou.  

Žáci ze Školního čtenářského klubu. 
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Oslavu Dne dětí… 

 

… si žáci 4. A náramně užili 

 

Žáci 4. A se dne 1. června 2016 vrátili na loňské „místo činu“. 

Nejprve si v tento slavnostní den ve škole zasoutěžili se Zdravou 

pětkou. Následně se vydali za hrou a na zmrzlinu do občerstvení 

McDonald's.  

 

 

 

 

 

Exkurze do kavárny La Ponto 

V jedné známé francouzské písničce se zpívá:“ 

Sur le Pont d’Avignon… 

V překladu bychom uvedli: Most přes Aviňon… 

A my jsme přes takový magický most přešli a 

ani jsme nemuseli letět přímo do Francie.  

V janovské kavárničce, která se nachází v části 

budovy domova pro seniory, jsme měli 

možnost nahlédnout „pod pokličku“ útulné 

výrobny. V rámci výuky předmětu „příprava 

pokrmů“, jsme se vydali do tohoto zařízení. Shlédli jsme práci absolventů praktické střední školy, kteří 

se nebojí zapojit do pracovního procesu, i když mají určité postižení. V pracovním procesu vykonávají, 

nikoliv žáci, ale s označením klienti, jednoduché pracovní činnosti: přípravy baget, zákusků, obsluhování 

zákazníků, peněžní manipulaci, upravování stolů, vkládání použitého nádobí do myčky,…  

Dokonce jsme si prohlédli pokoje, kde bydlí klienti domova i ergoterapeutickou dílnu, kde babičky právě 

pracovali s keramickou hlínou a tvořili výrobky.  

A proč zmiňuji magický most? Je to proto, že v této kavárničce pracují společně lidé s a bez handicapu.  

Poděkování patří nejen našim žákům PŠ1A a PŠ1B, kteří se chovali slušně, vzorně a neudělali naší škole 

ostudu, ale i paní Martině Větříčkové, která svým vstřícným jednáním zprostředkovala radostné, ale i 

poučné dopoledne. 

 

 



24 
 

Najdeme poklad? 

Myslíte si, že jsme našli? 

Dne 15. 6. se uskutečnila celodenní výuka předmětů,  

 matematika (konkrétně geometrie),  

 přírodopis se zaměřením na ekologii,  

 fyzika a dějepis mimo školní budovu.  

Žákům bylo formou názorné ukázky ukázáno sepjetí několika na první pohled nesouvislých předmětů v praxi. Tímto 

sepjetím byla práce s detektorem kovů.  

Zde se v prvé řadě projevila znalost fyziky 

(elektromagnetismu),  

 geometrie (určování tvarů),  

 dějepisu (informace o zkoumané lokalitě)  

 a v rámci hledání a kopání ekologický úklid po 

provedeném hledání.   

 

Velkou motivací pro žáky byla možnost najít věci značné 

kulturní, historické a finanční hodnoty.   

Toto se bohužel nepovedlo.   

Nalezené věci byly ve většině případů věci běžné 

potřeby. Podle nasazení fyzických sil a logického myšlení mělo hledání pokladu úspěch. 

 

 

Výlet do lesoparku  

Využili jsme krásného letního dopoledne a vydali se 

vlakem do chomutovského lesoparku. Jeli jsme ranním 

spojem a cestovali společně s PŠ1B, která se nám 

v lesoparku ztratila, a potom se zase našla, což je 

zdokumentováno na fotografiích. 

Nejdříve jsme udělali uvítací fotografii, a potom jsme 

začali s prohlídkou lesoparku.  

Zkusili jsme vozidlo SAFARI, ale nemohli jsme najít 

pana řidiče. A bez něho se auto nerozjelo, škoda. 

Kluci nezapomněli na pravidelný strečink, který procvičili na laně a skluzavce. Péťa s Jiříkem si vlezli do 

klece pro medvědy a mohli si tak vyzkoušet, jak je medvědům, když mají vystupovat v cirkuse a jsou 

zavření v těchto „přepravkách“. 

A představte si, že jsme si chvíli připadali jako ve škole. Medvědice Máša na nás vyplazovala jazyk! 

„Mášo, to se tedy nedělá!“ 



25 
 

A jelikož bylo horko, svlažili se chlapci PŠ1A v tekoucím ledovém potůčku. A najednou se tam objevili 

naši spolužáci z PŠ1B. A představte si, že jim bylo také horko, tak využili studené vody v potůčku, aby si 

pořádně zaplavali, anebo jen osvěžili? 

Karlíkovi se stýskalo po tetě, tak si na jedné fotce spletl tetu s třídní učitelkou. Ale mně to nevadilo, 

protože mám Karlíka ráda. 

Nejlepší to však bylo v lanovém centru, kde jsme se pořádně vyřádili. Byla tam taková legrace, že se 

nám nechtělo zpátky do Mostu. Samozřejmě, že vlak odjel bez nás a my jsme odjížděli z lesoparku o 

něco později. Vůůůůůbec jsme si z toho hlavu nedělali, protože to byl bezva výlet. 

Na zpáteční cestě jsme se pohodlně usadili ve vlaku. A dokonce se nám chtělo spát. Pak už jsme 

vystupovali… 

 

Výlet ZŠS na hipodrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEČERNÍČKOVÁNÍ 

Pečení medailí ze slaného těsta 

V úterý 20.6. se sešli žáci naší speciální školy ve školní jídelně, kde 

společně ze slaného těsta vyráběli medaile Večerníčků. Za pomoci paní 

učitelek a asistentek se všem dětem výrobky moc povedly. Upečené 

medaile využijeme jako odměnu za vystoupení žáků na školní akademii, 

kde budou tančit a rytmizovat na píseň Večerníček. 

 

Ve škole se nenudíme 
Ukončení školní aktivity Dokola a Mám to! 
Žáci si prakticky osvojovali mateřský jazyk v mluvené podobě, např. podle obrázkové osnovy vyprávěli 
krátký příběh, tvořili otázky a odpovědi k běžným situacím, poslechem a reprodukcí slyšeného textu 
nebo dramaticky ztvárňovali jednoduché situace. 
Dále prakticky využívali vědomosti o přírodě formou her a soutěží na školní zahradě a v přilehlých 
prostorách školy. 
Na školním hřišti i v tělocvičně zlepšovali a zdokonalovali svou tělesnou kondici a pohybové dovednosti, 
správné držení těla a využívali pohybové aktivity jako je hra a soutěže. 
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Při nepříznivém počasí využívali PC pro 
vyhledávání základních informací např. o našem 
městě a jeho přírodních i kulturních a 
zajímavostech. 

 

 

 

 

 

PSÍ ÚTULEK 

Letní Vánoce pro psí útulek 

Závěr školního roku patřil opuštěným zvířátkům.  V pondělí jsme  naplánovali návštěvu útulku pro 

opuštěná zvířátka. 

Měli jsme možnost zvířátka a jejich kóje „okouknout“ a také si o nich  s vedoucím útulku pohovořit. 

Dozvěděli jsme se, že hodní lidé si zvířátka berou z útulku domů a pěkně se o ně starají. Naopak 

nezodpovědní lidé zvířátka někde uváží u stromu, plotu a tím se zbaví své povinnosti. 

Kromě pejsků a kočiček, jsme objevili v kleci poštolku a straku. Obě budou příští týden vypuštěny do 

volné přírody. 

Zvířátkům jsme donesli granulky, piškoty, žvýkací tyčinky, masíčko v konzervě a také hračky a přesvědčili 

jsme se, že je o opuštěná zvířátka dobře postaráno. 

Jelikož jsme se chovali slušně, pan vedoucí nám ukázal spousty vítězných pohárů, které získala jedna psí 

slečna. Ona také pochází z mosteckého útulku a pan vedoucí ji vycvičil na vyhledávání lidí zasypaných 

v sutinách. Je tak slavná, že je nyní žádaná policií a hasiči k vyhledávání, např. zasypaných osob. 

Všem zvířátkům přejeme hodné a starostlivé 

„páníčky“. 

 

 

 

 

 

 

 

Svými příspěvky o činnosti tříd i jednotlivých žáků všichni učitelé průběžně tvoří 

webové stránky školy. 

 


