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ŠKOLNÍ PROJEKTY 

1.Školní projekt BAREVNÁ ŠKOLA 

Zlákaly nás barvy jara… 

Z oken na chodbě školy zmizely záclony a nám se otevřely nové 

možnosti prezentace. Naše paní učitelka už umí řezat na plotru, tak 

jsme jí zadaly vyříznout z fólie kmeny stromů. Ty budou na oknech 

celoročně, budeme jen měnit podle ročních období to, co na nich 

právě je. Jarní rozkvetlé stromy upoutávají pozornost kolemjdoucích, 

takže naše snažení vyvolává úsměvy na tvářích a to je pro nás největší 

odměnou. Jarní máme i vchodové dveře školy, které jsme vybarvovali společně s paní učitelkou Mgr. 

Horňákovou. Vždyť život bez barev by byl smutný a šedivý. 

Napsali žáci z PŠ2A a Mgr. Ivana Horňáková 

Foto Mgr. Ivana Horňáková 

 

Znáš mě? 
 
Pro výuku barev mohou žáci ZŠ a ZŠS využívat nový koutek. Na stěně 

jsou umístěny velké barevné karty s obrázky různých předmětů jedné barvy. A protože se žáci učí barvy i 
v předmětu Německý jazyk, jsou popisky barev napsány jak v českém jazyce tak v německém. Kdo si bude chtít 
barvy procvičovat i ve třídě, může si zapůjčit úplně stejné, ale 
malé karty barev. Jako první využili koutek žáci 3. třídy a procvičili 
si zde své znalosti.  
Velké poděkování při realizaci tohoto koutku patří p. učiteli P. 
Rakovi, který karty opatřil folií a vyrobil popisky barev, p. 
Cibulkovi za přidělání všech karet a popisků. Dále se na realizaci 
podílela p. učitelka I. Žižková, p. učitelka M. Čáková a p. učitelka 
J. Nekolová, která dodala německé názvy barev. 
 
Foto a text: M. Čáková 
 

Roztančili jsme domy a domečky. 

Na chodbě školy, kde je 13 oken, visely záclony, které už měly svou slávu za sebou. Po umytí oken se před námi 

objevila nová výzva. Diskutovali jsme ve třídě o možném využití této plochy. Budeme malovat, lepit, sprejovat 

nebo …? Vyhrály to domečky, které nám pomohl převést do vektorů pan učitel Rak a už jsme mohli zase využít 

plotr a obrázky vyříznout z barevných folií. Už umíme i přenést obrázek a 

nalepit na sklo. Nalepili jsme 39 domečků v odstínech fialové, růžové a šedé 

barvy. Takové sídliště by se nám líbilo i ve skutečnosti. 

Napsali žáci z PŠ2A 

Foto Mgr. Ivana Horňáková 
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2.Školní projekt CANISTERAPIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci ZŠS během celého roku navštěvovali canisterapii. 

3.Školní projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM… 

…tentokrát O Pejskovi a Kočičce 

Ve středu 3. 5. zavítala do naší školy paní Jana Galinová z Docela 

velkého divadla Litvínov a připravila si pro žáky ZŠS a 1. stupně ZŠ 

předčítání z oblíbené knížky od Karla Čapka. Děti pozorně 

poslouchaly dvě známé pohádky a pohotově reagovaly na 

dotazy. Předčítání se nám moc líbilo a bylo vlastně malou 

pozvánkou a motivací na představení Pejsek a Kočička, které 

nám herci z litvínovského divadla přijedou zahrát 30. 5.  

PaedDr. Iva Gregorová 

 
Tentokrát pověsti místního regionu 
 
Tento měsíc se již podruhé uskutečnilo společné čtení zařazené do školního projektu „Celé Česko čte dětem“. 
Ve středu 10.5. nás navštívila paní Jitka Jílková z Městské knihovny a pro žáky 1. stupně ZŠ a žáky p. učitelky I. 
Gregorové si připravila zajímavé čtení z knihy pověstí místního regionu, což znamená, že žákům přečetla pověsti 
z našeho města a jeho okolí. A tak se žáci v první pověsti dozvěděli o 
zlém, vypočítavém a chamtivém sedlákovi Resslovi, druhá a třetí 
pověst se zase týkala kopce Špičáku. 
Paní Jílkové moc děkujeme za přečtení zajímavých příběhů, kterými 
nás seznámila se zajímavostmi našeho města. Žáci třídy 5.A. využili 
četbu při VV a nakreslili pěkné obrázky.  
 
Text a foto: Mgr. Martina Čáková 



3 
 

3 
 

4.Školní projekt ČERTICE ZDOBÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK 

Rohy, kožichy 

Rohy, kožichy, kopyta, ocas, čertovský čas je tu zas. 

Hlava, oči, jazyk, nos, na nás, čertice, pytel nenos! 

V naší škole hodní žáčci, na hříchů listině ti darebáčci 

slibují své polepšení, zanech toho hartusení!  

Text: Mgr. Kubíková Dáša 

Foto: Klárka ….., praktikantka 

 
 

5.Školní projekt DÁMA 2017 

Vítězům přišla popřát i p. ředitelka a předala 

medaili s logem naší školy. 

Ve středu 1. února proběhl v hudebně naší školy turnaj 

v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 34 vybraných 

žáků z 6. až 9. tříd + PŠ. Vítězem 6. ročníků se stal Jan 

FRAŇO, za 7. třídy  

1. místo vybojoval Alexandr GRUNDZA, nejlepším 

hráčem z 8. tříd se stal Lukáš DUPÁK a z deváťáků byl 

nejlepší Jiří BECK. 

V celoškolním finále zvítězil Zdeněk KOHOUT, kterého 

neporazil žádný z hráčů. Obdržel tak - již po páté 

- diplom absolutního vítěze. Na druhém místě ve 

školním finále se umístil žák 6. třídy Jan FRAŇO 

a třetím nejlepším hráčem školy je Jan LEGEZA 

z PŠ.  Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí.  

Finalisté jednotlivých tříd získali šachovnici, 

kterou vyrobili žáci v dílnách, v hodinách 

pracovních činností. Hrací kameny dodala p. 

učitelka Horňáková, která je vyrobila se svými 

žáky v keramické dílně.  

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme! 

Šašková Lenka 
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6.Školní projekt DRAKIÁDA 2016 

Do tělocvičny se slétlo neuvěřitelných 132 draků 

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole drakiáda. 
Vzhledem k nepříznivému počasí se celá akce konala v budově 
školy. Žáci ZŠS a 1. až 3. třídy ZŠ se shromáždili v tělocvičně, kde byly 
pro žáky připraveny různé drakosoutěže. Za hudby dětských písní 
žáci shazovali draka míčem, házeli míčky do dračí hlavy, 
vymalovávali, dokreslovali, skládali draky a také chytali draky na 
udici. Diplomy byly rozdány za kreativního, největšího, nejmenšího 
a nejkrásnějšího draka. Na závěr prošel průvod s draky školou.  
 
Šašková Lenka, Mgr. Kubíková Dáša 

 

7.Školní projekt MASOPUSTNÍ REJ 

 Dne 17. 2. 2017 se u nás ve škole objevil rej strašidelných i veselých 

masek. Procházely školou, v rukou obrázek a na devíti stanovištích plnily 

různé úkoly. Za splněný úkol dostaly razítko a po splnění všech úkolů 

obdržela každá maska sladkou odměnu. 

 Těšíme se na příští rok a další krásné masky. 

 Machová 

 

 

Masopustní rej 

aneb příprava na masopustní průvod masek. 

Masopustní rej, jenž na naší škole probíhá každý rok, se nezadržitelně 

blíží … Na průvod v maskách se velmi těší, ale i pečlivě připravují, žáci 

4. A. V hodinách pracovních činností se s velkou vervou pustili do výroby 

masek. Nyní netrpělivě očekávají den „D“, kdy s vlastnoručně 

vyrobenými maskami vyjdou do průvodu.   

 

Text a foto: Dagmar Křížová 
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8.Školní projekt MÁŠ PRÁVO ŽÍT V BEZPEČÍ 
 

Máš právo žít v bezpečí 
Bc. Vlastimil Litto, DiS. - preventista Městské policie v Mostě 
- besedoval s žáky 1. a 2. stupně ZŠ o prevenci kriminality. 
Témata besed, kyberšikana, závislosti, základy bezpečného 
chování, vandalismus, žáky zaujaly a děti s přednášejícím 
aktivně spolupracovaly. Žáci ZŠ speciální byli informováni o 
bezpečném chování doma i venku v rámci programu BESIP 
"Rady myšáka Járy". Spokojenost žáků s nabytými 
informacemi byla všeobecná. 

 

Mgr. Průšová 

 

 

Rady myšáka Járy 

Žáci speciálních tříd a 1. A se zúčastnili besedy Městské policie v Mostě na téma 

„Chodec“. Bc. Vlastimil Litto, DiS. - preventista Městské policie v Mostě žáky 

seznámil s čísly záchranného systému, se správným chováním na ulici a správným 

přecházením silnice. Žáci pozorně poslouchali, odpovídali na otázky a vyzkoušeli si, 

jak správně přecházet silnici. 

Velké poděkování patří panu preventistovi Littovi za reflexní vesty, které žáci 1. A od 

něj dostali, a které budou využívat při vycházkách. 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 
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9.Školní projekt REJ ČARODĚJNIC 

Jako každý rok, tak i letos 27. dubna se v naší škole slétly čarodějnice ze všech koutů i se svými torpédy. 

Vzhledem k nepříznivému počasí, tak jsme se slétly do prostor naší čarodějné učebny (tělocvična). Kde se 

předváděli v různých soutěžích – např. přelet nad městem, hod koštětem.  

Po vyhodnocení vítězové obdrželi výuční čarodějnický 

list.. Za pomoc při soutěžích patří také poděkování 

dívkám z 6. B a slečně praktikantce. 

Napsala a nafotila: Mgr. Dáša Kubíková a Mgr. Jana 

Drážková 

 

 

 

10.Školní projekt ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE 

Vánoční turnaj ve vybíjené 

Boj o první místo  

Ve středu 14. prosince proběhl v tělocvičně naší školy turnaj ve vybíjené pro žáky 6. Až 9. tříd + PŚ. Zvítězila třída 

9. A. Na druhém místě skončila 7. A, třetí se umístili žáci z 8. B. Všem 

sportovcům děkujeme za bojové nasazení a vítězům 

blahopřejeme.                 Šašková Lenka a Štičková Věra  
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11.Školní projekt - Tvoříme společně – společně tvoříme 

V hodinách ručních prací, které máme každé úterý, 

pracujeme s papírek, kartonem, se dřevem, žehlíme a 

skládáme prádlo, pečujeme o květiny. Tyto práce nás baví, 

ale v minulých hodinách jsme si vyzkoušeli 

„něco“…To „něco“ byla práce s kreativním 

vypalovacím perem. A to bylo „něco“! Obrázky se nám 

povedly vypálit skvěle. Proto jsme se rozhodli, že se o své 

zkušenosti podělíme se spolužáky, kteří od nového školního 

roku chtějí studovat na naší střední škole. 

Paní učitelka Mgr. L. Prokopová souhlasila s tím, že žáci 

10.XA se od žáků PŠ1A mohou něčemu novému přiučit a 

společnými silami vytvořit kreativní a zajímavé výrobky. Po příchodu do školních dílen si žáci vytvořili pracovní 

skupiny a poslechli si krátké povídání o způsobu práce s kreativním perem. Hlavně byli upozorněni na bezpečnost 

při práci. A skupiny žáků se daly do práce. Nejdříve si žáci vybrali dřevěné destičky a na ně překreslili motivy, 

které je zaujaly. A bylo z čeho vybírat: zvířátka, legrační druhy zeleniny a ovoce, mandaly,… Chlapci PŠ1A 

rozehřáli kreativní pera a i s vysvětlením ukázali svému „pracovníkovi“ ve skupině, jak se postupuje. Někteří se 

při práci ve skupině střídali a druzí kamaráda pozorovali, radili mu, chválili a povzbuzovali. Žáci byli trpěliví, a 

proto se jim obrázky velmi povedly. Nikdo se nespálil a Edíkovi se podařilo vyvrtat elektrickou vrtačkou dírky do 

destiček. To proto, aby si obrázky žáci 10.XA pověsili doma na výzdobu. Všichni zúčastnění obdrželi sladkou 

odměnu. Pěkné výrobky můžete posoudit na fotografiích. 

Pracovní skupiny tvořili žáci: Maruška a Alešek, Edík a Nikolas, Péťa a Péťa, Irenka a Jindřich, Marek a Jiřík. 

Děkujeme žákům10.XA a třídní učitelce Mgr. L. Prokopové za šikovné, trpělivé a pracovité žáky. 

Děkuji žákům PŠ1A za šikovnost, trpělivost a pracovitost.           

Foto a text Mgr. M. Kršková 

 

„TVOŘÍME SPOLEČNĚ“ je projekt spolupráce  

Betonovali jsme poprvé v životě. 

Na páteční dopoledne jsme si v dílně připravili práci s betonem. Pozvali jsme žáky z VIII.AS, aby si s námi vyrobili 

skřítky pro štěstí. Pracovali jsme ve trojicích na jednotlivých stanovištích. Žáci si nejdříve umíchali beton, 

naplnili formu, vytvarovali a zavěsili polotovar k sušení. Dále si potrénovali malování detailů skřítka, jako jsou 

oči, nos a pusa. Nesměla chybět ani barevná čepička. Pracovali jsme společně a výsledkem bylo šest skřítků, 

jeden hezčí než druhý. Nás práce moc bavila a těšilo nás, že můžeme někoho dalšího naučit to, co už umíme. 
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A jaké byly dojmy ze společného zážitku žáků? Řekla nám 

paní učitelka PaedDr. Iva Gregorová. 

 Byl to výborný nápad. Žáci se seznámili s novým 

materiálem a zvládli novou techniku. Líbilo se nám střídání 

různých činností, pracovní atmosféra a přátelské chování 

všech žáků. 

Napsali žáci z PŠ2A 

Foto Mgr. Ivana Horňáková 

 

12.Školní projekt – VÁNOČNÍ PEČENÍ 

Pekař peče housky…… 

My, žáci 3.A jsme nepekli housky, ale vánoční cukroví. Práce nám šla pěkně od ruky, cukroví šlo dobře 

vykrajovat, žádné se nám nepřipálilo a tak se brzy linula školou příjemná vůně. Po upečení ještě slepit džemem, 

pocukrovat a sladká pochoutka byla hotová. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková  

 

Kouzelné Vánoce PŠ1A ve cvičné kuchyňce a se vším všudy 

Týden před Vánocemi jsme si při vaření ve cvičné kuchyňce přichystali Štědrý den. Moc jsme se těšili na kuřecí 

řízečky, bramborový salát a kuřecí polévku. Nejdříve jsme si museli suroviny nakoupit, zaplatit, přinést do cvičné 

kuchyně a teprve potom se pustit do vaření. Rozdělili jsme se do 

pracovních skupin a vše bylo odstartováno. Jedna skupina připravovala 

bramborový salát, druhá naklepávala a obalovala řízky a ta třetí skupina 

vařila polévku. Vše jsme stihli tryskovou rychlostí a nic jsme nespálili a 

předem nesnědli. Než jsme se dostali ke štědrovečernímu menu, 

přichystali jsme si slavnostní výzdobu stolů. Nezapomněli jsme ani na 

vánoční zvyky. Krájeli jsme si jablíčka, pouštěli lodičky a přáli si do 
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nového roku jen a jen to nejlepší. A že jsme si moc a moc pochutnali, to je přece samozřejmostí. Vždyť už skoro 

všechno umíme! 

Foto a text je z pera třídní učitelky M. Krškové 

Vánoční pečení 

I kluci umí!!!!! 

Chlapci ze 6.A si také upekli vánoční cukroví. Váleli těsto, 

vykrajovali různé tvary, pekli, obalovali v cukru a nakonec 

snědli. Bylo to móóóóc dobré.  

Šašková Lenka 

 

Vánoční pečení 6.A D 

 

Vánoční pečení v 8. AS… 

…letos opět bez pečení 

 

Vánoce se blíží, takže jsme se opět pustili do 

vánočního cukroví, které se ale nepeče. Děti si 

připravily vše potřebné a pak plnily papírové košíčky 

rozpuštěnou čokoládou, moc dobrou a voňavou 

hmotou, opět čokoládou a navrchu skončil oříšek. 

Děti byly velice šikovné a samostatné. A naše cukroví má zvláštní název – šohajky. Dobrou chuť a krásné 

Vánoce! 

 

 

                                                                                                             PaedDr. Iva Gregorová 
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Vánoční pečení 2016 

 

 

13.Školní projekt – VÁNOČNÍ VÝSTAVKA   

 

  

14.Školní projekt – VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA 

Prezentace výrobků našich dětí 

Dne 10. 4. 2017 proběhla na škole již tradiční velikonoční výstavka. Žáci 

nejenom naší školy, ale i ostatních MŠ a ZŠ, si zde opět mohli prohlédnout 

výrobky žáků naší školy, které společně vytvořili v hodinách pracovních 

činností. Opět zde bylo k vidění mnoho nových a krásných nápadů s jarní a 

velikonoční tématikou. Pro malé děti, zde byly již tradičně připraveny 

"dílny", kde si za pomoci dívek z Pedagogické školy, žáků a žákyň PŠ a 

chlapců ze 7. A naší školy, mohly sami vyrobit přáníčka, beránky, zajíčky na 
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stojánku, kuřátka a kačenky v travičce, papírové ptačí budky a figurky ze slaného těsta.   O všechny tyto výrobky 

byl velký zájem. Návštěvníci výstavky měli možnost vidět na vlastní oči pletení košíčků a kočárků. Tento rok nám 

počasí opravdu přálo. I proto snad výstavku tentokrát navštívilo dost žáků z MŠ i ZŠ. Velmi se líbila např. žákům 

z MŠ Fr. Malíka, ZŠ Zlatnické, 15. ZŠ v Mostě, 3. ZŠ v Mostě, 18. ZŠ v Mostě,15.ZŠ  a mnoha  jiným. Výstavku 

navštívilo také mnoho rodičů a rodinných příslušníků žáků naší školy, kteří se přišli podívat na výrobky nejen svých 

dětí, ale i ostatních žáků naší školy.  

Velké poděkování patří všem žákům a paní učitelkám, kteří vystavovali své výrobky. Další velký dík patří všem, 

kteří se podíleli na výzdobě haly na výstavku (paní učitelkám i žákům) a také všem, kteří pomáhali s organizací 

výstavky. 

Doufáme, že se výstavka opět líbila, že zde návštěvníci načerpali mnoho nových nápadů, a že se opět uvidíme na 

výstavce vánoční. Všem děkujeme za návštěvu.  

Napsala Alena Niklová - organizátor výstavy 

15.Školní projekt – VÍTEJTE A OCHUTNÁVEJTE  

„Den patřící zdravé výživě.“ 

Dne 25.11.2016 se třída …. Pracně věnovala přípravě zdravých dobrot pro třídy celé naší školy. Nebylo to 

jednoduché a proto třída musela vsadit na týmovou práci a nakonec se vše vydařilo. Žáci zde mohli ochutnat 

například celerovou a pohankovou pomazánku, …. Bramboráčky a vše nakonec zapít chutným zázvorovým 

čajem. Pro nižší třídy byly připraveny poznávací otázky ohledně chutí. Každá třída následně po ochutnávce 

mohla hodnotit zda chutnalo či nechutnalo. No myslím, že to bylo výborné.  

 

 

 

 

 

 

 

Ochutnávka zdravé výživy.  

 

Do ochutnávání netradičních zdravých pokrmů, 

které pro žáky naší školy připravila třída PŠ1A, se pustili i 

žáci 4. A. 

Děkujeme za dobroty, na kterých jsme si všichni 

moc pochutnali!   

 



12 
 

12 
 

Domácí je nejlepší 

Dne 7. června 2017 bylo pro žáky ZŠ speciální a Praktické 

školy dvouleté dopoledne plné soutěží. Na osmi stanovištích si žáci 

mohli vyzkoušet krájení, třídění, skládání, ochutnávání poslepu, ale 

i své znalosti. Za odměnu na ně čekala v kuchyňce svačinka. 

 Letos jsme společně uvařili, upekli, ušlehali, nastrouhali, 

nakrájeli a namazali: domácí rohlíky a loupáčky sypané chia 

semínky, dva dezerty z kuskusu s náplní z červené řepy s mákem, 

dvě pomazánky z tvarohu, čočkovou paštiku, ovesné sušenky a 

domácí šťávu z červené řepy. 

 Naše úsilí se vyplatilo, účel splněn. Naservírované jednohubky rychle mizely, šťáva vypitá a 

zájem p. učitelek o recepty veliký. Veselé tváře při soutěžích zdokumentovány. Děkuji za pomoc při 

soutěžích též Nikole Polívkové, Michalovi Švihurovi a Denisovi Kudíkovi z devátých tříd a Edovi 

Hrodkovi z PŠ1A, Nikole Paldusové z PŠ2A za fotografování celé akce.. 

 A jak zhodnotili žáci a p. učitelky? 

I. BS - Moc nám chutnalo! Hlavně dezert z kuskusu a pomazánka s banánem. Děkujeme 

IV.BS - Bylo to výborné, pochutnali jsme si na šťávě i všech pomazánkách. Dezert s kuskusem byl 

vynikající. Děkujeme  

Šimová – Vše moooc dobré. Nejlepší pro mne lehký dezert z kuskusu! Díky  

V.AS - VÝBORNÝ, VÝBORNÝ, VÝBORNÝ! 

PS ZŠS – Úžasné. Moc moc!   

Mgr. Brunnerová – Pomazánka z ředkve neměla chybu! 

II.BS - Výborná šťáva, moučník i pomazánky!! Super krásné soutěže – dle našich požadavků.  

PŠ1B – Děkujeme za mňaminky, dezert s řepou a 

mákem vynikající, pomazánky úžasné! 

I.AS – Děkujeme za výbornou ochutnávku!  

Mgr. Bedrnová a Mgr. Slapničková - Výborná a zdravá 

ňamka, děkujeme. 

IV.AS - Moc děkujeme. Bylo to výborné. Chutnalo nám 

vše, nejvíc pomazánka tvaroh s ředkví a čočková 

paštika. 

VI.AS – Děkujeme za výbornou ochutnávku. Chutnal nám nejvíc dezert s řepou. 

 

 



13 
 

13 
 

16.Školní projekt – ZRUČNÉ DÍLNY 

Zručné dílny - 6. třídy hoši 

...výroba hrací kostky 

Soutěž zručnosti byla zaměřena na přesnost řezání a broušení dřeva. Zhotovení házecí kostky, to byl 
úkol, který dal některým žákům ze 6. ročníku pořádně zabrat. Nejčastějším problémem bylo přesné 
měření a rovné řezání. Ale i přes tyto neduhy se žákům výroba hrací kostky podařila, ale nejlepší 
mohou být jen tři a tak nejlépe vyhotovenou krabičku měl žák ze 6.B  David BAČA, druhý nejlepší 
výrobek měl Jan DOKLÁDAL ze 6.B a na třetím místě skončil Josef KASTL ze 6.A. 

Šašková Lenka, Rak Petr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PROJEKT – ZRUČNÉ DÍLNY 2017… 

Školní projekt – Zručné dílny odstartovaly dívky 6. tříd 

Na Valentýna musí být „srdce“ a tak i cílem soutěže zručnosti bylo srdce. 

Jedno háčkované a druhé vyšívané. Absolutní vítězkou zručnosti ze všech 

dívek 6.A a 6.B se stala Laura Siváková 6.A, druhé místo obsadila Adéla 

Malcová ze 6.B. 

13.2.2017 Mgr. Slapničková a Mgr. Kubíková 

 

My, dívky VII.A, zručné jsme!! 
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 V pondělí se dívky VII.A  zúčastnily projektu „Zručné dílny“.  

Zda se zdokonalují v pracovních dovednostech, měly prokázat 

uháčkováním a vyšitím přívěsku  na klíče. Dle pokynů p. učitelky a 

pozorováním vzoru se pustily svižně do práce. Přestože některé 

měly strach, všechny práci zdárně dokončily! Výsledek posuďte 

sami. 

Protože byly všechny práce hezké, vyhodnoceny byly tři, bez určení 

míst a to: 

Eliška Bendiková 

Marie Mandíková 

Vanesa Grunzová 

Holky, mám z vás radost! Tř. uč. Věra Štičková, co to nafotila a 

zapsala. 

 

7.třída - hoši 

V rámci školního projektu „Zručné dílny“ se dne 13. března 

2017 uskutečnilo soutěžní klání mezi chlapci z osmých tříd. 

Soutěžili ve své zručnosti a dovednosti, kterou získali v hodinách 

pracovních činností. Cílem byla nejen výhra v soutěži, ale také 

prověření jejich manuálních schopností, zvýšení sebevědomí, 

spolupráce a soutěživost, kreativita a motivace ke kladnému vztahu 

k manuální práci. Žáci vyráběli v časovém limitu dřevěnou 

krabičku podle technického výkresu.  

 

1. místo: Nikolas GÁBOR 

2. místo: Alexandr GRUNDZA 

3. místo: Samuel DUPÁK 

Zapsala: Šašková Lenka – učitelka pracovních činností 

Osmáci v dílnách zvládli i náročný výrobek  

Pro 12 žáků osmých tříd byl připraven materiál na výrobu rámečku.  Chlapci si procvičili spojování 
dřeva - tzv. rohové plátování. 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 :  Lukáš DUPÁK 
2. místo : Tomáš MARŠALÍK 
3. místo : Tomáš ČONKA a Leon DANIŠ  

Zapsali a nafotili : Šašková Lenka a Petr Rak 
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 Zručné dílny - 7. a 8. tř. 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. 

Zručné dílny - 8. tř. hoši 

vyhotovenou krabičku měl žák z 8. C Lukáš Immer, druhý 
nejlepší výrobek měl Radek Tancoš z 8.A a na třetím místě 
skončil Jan Kica z 8.B. 

Zručné dílny - 7. tř. hoši 

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. 

Zručné dílny - 6. tř. 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 ADAM2. Místo  obsadil  Daniel BEŇAK3. Místo František KOKY 

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

Zručné dílny dívek 9. tříd 

Dívky ušily krásné zajíčky.  

Úkolem v soutěži zručnosti bylo ušít zajíčka. Žákyně ukázaly svou zručnost v šití zadním stehem, přišívání 
knoflíků a háčkování řetízku. Ušily moc krásné zajíčky. A jak soutěž dopadla? Na prvním místě se umístila Sabina 
Fraňová, druhé místo obsadila Lída Facunová a na třetím místě skončila Veronika Kavurová. Dívky dostaly 
diplom a malou sladkou odměnu. 
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PROJEKT ZRUČNÉ DÍLNY – hoši 9.A, 9.B 

Chlapci z 9.A a 9.B se zúčastnili školního projektu 

„Zručné dílny“, jehož cílem je nejen výhra ale také 

prověření manuálních schopností a dovedností, 

kreativita a motivace ke kladnému vztahu k manuální 

práci. Soutěž se uskutečnila 5. února 2016, úkolem bylo 

zhotovení čepovaných spojů a vytvořit tak dřevěnou 

podložku pod horké nápoje. Práce to byla složitá a ne 

každý žák dokázal výrobek vyrobit v požadované kvalitě 

a zhotovit v časovém limitu. Nejlépe ohodnocené 

výrobky na přesnost měli žáci:  

Školní soutěž zručnosti žáků osmých tříd. V rámci školního projektu „Zručné dílny“ se dne 25. ledna 2016 
uskutečnilo soutěžní klání mezi chlapci z osmých tříd. Soutěžili ve své zručnosti a dovednosti, kterou získali v 
hodinách pracovních činností. Cílem byla nejen výhra v soutěži, ale také prověření jejich manuálních schopností, 
zvýšení sebevědomí, spolupráce a soutěživost, kreativita a motivace ke kladnému vztahu k manuální práci.  

Žáci vyráběli v časovém limitu dřevěnou krabičku podle technického výkresu. Hodnocení výrobků 
prováděli učitelé pracovních činností dle stanovených bodů. 

PROJEKT ZRUČNÉ DÍLNY – hoši 9.A, 9.B 

Chlapci z 9.A a 9.B se zúčastnili školního projektu „Zručné dílny“, jehož cílem je nejen výhra, ale také 

prověření manuálních schopností a dovedností, kreativita a motivace ke kladnému vztahu k manuální 

práci. Soutěž se uskutečnila v pátek 17.3 2017. Úkolem bylo zhotovení dřevěné podložky pod horké 

nápoje, metodou spojování dřeva pomocí středového plátování. 

Práce to byla složitá a ne každý žák dokázal výrobek vyrobit v požadované kvalitě a zhotovit 

v časovém limitu. Nejlépe ohodnocené výrobky na přesnost měli žáci:  

1.    místo – Michal ŠVIHURA 

2.    místo – Erik BÍLÝ 

3.    místo – David BAKOŠ a Miroslav GRUNDZA 

 

Zapsala a nafotila: Šašková Lenka 
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17.ŠKOLNÍ PROJEKT - PSÍ OLYMPIÁDA 

Žáci soutěžili s pejsky 

Stalo se příjemnou tradicí, že pro nás  canisterapeuti ze sdružení Aaja, z.s. a jejich šikovní pejsci, uspořádají na 

konci školního roku dopoledne plné her a soutěží na školním hřišti. Po celé ploše hřiště jsou rozmístěné různé 

prolézačky a překážky, které se žáci snaží zdolávat za pomoci psů. Nejsou to tak úplně obyčejní psi, ale jsou to 

psi, které jejich páníčci cvičí, skládají s nimi různé zkoušky a navštěvují školy, školky a zdravotnická zařízení, kde 

dělají radost lidem. Ne nadarmo se canisterapii také říká „léčba lidské duše psí láskou“, tihle zvířecí kamarádi 

mají lidi doopravdy rádi.        

Někdy se paní učitelky nestačí divit, co všechno jejich žáci za podpory psa zvládnou. Jako vždycky celé 

dopoledne rychle uteklo, ještě zbyl čas na pomazlení a přitulení k psímu kožíšku a už jsme se museli rozloučit. 

Tak tedy zase za rok! Děkujeme celé lidskopsí partě z Aaja, z.s. za jejich práci a také třídě PŠ1B paní učitelky 

Bejšovcové za pomoc.  

Mgr. Jana Nastoupilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Školní projekt REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

Školní zahrada se pyšní záhony v nové podobě 

Opět v rámci projektu Revitalizace školní zahrady se žáci 

pod vedením učitelů pracovních činností podíleli na 

rekonstrukci záhonů určených pro pěstitelské práce. Škola 

nakoupila plastové obrubníky a tak si žáci v hodinách PČ 

ověřili své schopnosti a dovednosti při vyměřování, 

osazování obrubníků a také své fyzické schopnosti při práci 

s lopatou a krumpáčem. Dílo se jim povedlo, za což jim 

patří velké díky a tak nyní mají záhony jednotnou formu.  



18 
 

18 
 

 

 

Lavičky na školní zahradě 

Lavičky se nám pomalu rozpadají, dřevo je neustále potřeba natírat a tak 

máme povrch laviček a stolu z plastu. Žáci z 9.B  a 8.A,B v hodinách 

Pracovních činností poškozené dřevo demontovali a tak máme nyní tři 

lavičky a jeden stůl opatřený plastem, který nám doufáme vydrží déle.  

 Text a foto: Rak P. 

 

 

19.Školní projekt PÉEFKA ROKU 

Ani letos jsme nevynechali kreativní tvorbu našich žáků 5. – 9. roč.  

 

 

 

 

20.Školní projekt ŠKOLNÍ 

AKADEMIE 2017 

 

Akademie se opět vyvedla! 
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 A21.Školní projekt Lehkoatletický čtyřboj 

Máme opravdu šikovné žáky 

Své síly si žáci poměřili v lehkoatletickém čtyřboji s žáky 

ostatních speciálních škol. Úspěšně reprezentovali naši 

školu v běhu, sprintu, skoku do dálky a hodu kriketovým 

míčkem. 

Nejúspěšnější byli: 

3. A – Věruška GAZSÖOVÁ a Dominik KICA  

4. A – David GRUNDZA 

5. A – Jakub BENDIK 

7. A – Denisa KICOVÁ a Vanesa GRUNZOVÁ 

9. A – Tereza HRUŠOVSKÁ 

Pochvalu za účast také získávají – Kristýnka ČONKOVÁ, 

Tereza KANÁLOŠOVÁ, Daniel HALBGEBAUER, Tomáš 

GEBERT, Artur MAKULA, Jiří HONSA, Kamila 

GREGOROVÁ, Nikolas GÁBOR, 

Tereza Hrušovská postupuje z celkového 2. místa 

do krajského kola. 

Text a foto: Mgr. Jana Nekolová 

 

Další úspěch naší žákyně v atletice. 

Tereza Hrušovská z 9. A i v krajském kole velmi úspěšně reprezentovala 

naši školu v lehkoatletickém 4 boji v Bílině a obsadila celkové 3. místo. 

Moc gratulujeme a držíme pěsti v dalších sportovních výkonech a 

výborných umístěních.  

 

Text, foto: Mgr. Jana Nekolová 
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22. Školní projekt ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ U 

VÁNOČNÍHO STROMKU 

Každoročně se scházíme v předvánočním čase u 

vánočního stromku, abychom uctili zpěvem vánočních 

písní koled adventní čas. 

 

 

23.Školní projekt ŠKOLNÍ REKORDY 

Kam s knihami? 

Nerudy se ptát nebudeme. Všechny je doneseme do 

tělocvičny, spočítáme je a zasoutěžíme si. V rámci 

projektu Školní rekordy vždy vybereme nějaký 

předmět a v co nejvyšším počtu jej doneseme do 

tělocvičny. Letošním tématem byly právě knihy. Žáci jich 

se svými učiteli donesli 701 knih. Vyzkoušeli si řadit knihy 

dle velikosti mezi zarážky, hledat shodnou knihy 

k přebalu, vkládat správně záložku dle názvu knihy a 

určené stránky, přepsat úryvek z Macha a Šebestové do 

velkoformátové knihy a v neposlední řadě za tónů písně z filmu Slunce, seno, erotika, ladným krokem přenést 

knihu na hlavě. 

Děkuji všem učitelům za realizaci originálně pojatých nápadů, jak knihy prezentovat a za rok se na Vás těším 

opět v tělocvičně na shledanou. 

 

napsala: Mrg. Prošková 

foto: uč. Rak 

 

 

24.Školní projekt DEN MÉDIÍ 
Rozeznávat časopis od denního tisku, ale také si 

na vlastní kůži vyzkoušet vlastní tvorbu časopisu 

bylo cílem Dne médií pro letošní rok. 
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25.Školní projekt SBĚR VÍČEK a PAPÍRU 
Sbíráme, recyklujeme a šetříme  

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PETVÍČEK 

V letošním školním roce jsme byli opět velice úspěšní ve sběru starého 

papíru -  2530 kg a víček od PET lahví - 30kg, Za utrženou částku 

5 368,- Kč budou zakoupeny pomůcky na výtvarnou a pracovní 

výchovu. Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům, kteří s námi 

sbírají a šetří tak školní rozpočet i přírodu. 

Nejlepšími sběrači za školní rok 2016/2017 jsou:  JAN LEREK ze třídy 

PŠ 2.A, PETR MATOUCH ze třídy PŠ 1.A a NIKOLA HEDVÁBNÁ z 8.AS. Blahopřejeme! 

                                                                                                                 Lenka Šašková, Mgr. Marie Chabrová 

 

26.Školní projekt SPORTOVNÍ 

AKTIVITY - Běh do schodů 

Běh do schodů 

Zaběhali jsme si ještě do schodů 

Žáci 2. stupně si zasoutěžili v běhu do 

schodů. Byli rozděleni do dvou kategorií, žáci 

6. - 7. tříd a 8. – 9. tříd. Nejlepšími běžci jsou: 

za 6. - 7. třídy  

1. místo   Radek FERENC 6.A  1. místo   Vanesa GRUNZOVÁ 7.A 

2. místo   Alex GRUNDZA 7.A  2. místo   Kristýna ČONKOVÁ 6.A 

3. místo   David BAČA 6.B  3. místo   Adéla MALCOVÁ 6.B 

za 8. – 9. třídy 

1. místo  Jozef FARBÁR 8.B  1. místo   Tereza HRUŠOVSKÁ 9.A 

2. místo  Miroslav GRUNDZA 9.A 2. místo   Nikola POLÍVKOVÁ 9.A 

3. místo  Erik BILÝ 9.A   3. místo   Kristýna NOVOTNÁ 8.A 

4. místo  Kristián ADAM 8.A 

 

Nejlepším běžcem se ve velkém finále stal JOZEF FARBÁR, který jen těsně porazil Terezu Hrušovskou. 

Text, foto: Mgr. Jana Nekolová 
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27.Školní projekt JSEM NEJLEPŠÍ 

Nejlepší žáci, kteří po celý školní rok podávali skutečně 

nejlepší a stabilní výkony, kteří respektovali školní řád, a 

nebylo pro ně těžké plnit si své školní povinnosti, máme na 

naší škole i my!  

 

 

 

OSTATNÍ PROJEKTY 

AKADEMIE PROGRAMOVÁNÍ 

Poslední lekcí jsme zakončili působení v 

projektu 

Naši žáci 2. stupně ZŠ a Praktické školy 

dvouleté zakončili poslední, desátou lekcí 

projekt Akademie programování pod záštitou 

Czechitas a Microsoftu. 

Žáci se naučili programovat hry, které si pak také zahráli. Žáky programování bavilo 

natolik, že se jen stěží smířili s tím, že je už konec. 

Děkujeme panu učiteli Rakovi za čas, který 

našim žákům v odpoledních hodinách 

věnoval. Určitě se nejednalo o čas 

promarněný. Také děkujeme za možnost 

účasti v tomto celorepublikovém projektu. 

Foto a text: Mgr. Lenka Brunnerová 
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KULIČKIJÁDA 

Přebor školy v hraní kuliček  

„Na jaře si hrajeme“ 

Cílem celé soutěže je rozvoj 

jemné motoriky, nácvik odhadu 

vzdálenosti, podpora zdravé 

dětské soutěživosti a pokus o 

návrat k hrám našich rodičů a 

prarodičů. 

Vítězové soutěže kuličkijády: 

1.stupeň – Čurejová Nataša 5.B  

2.stupeň – Gregorová Kamila 8.A 

Speciální – Škopová Nikola 6.AS  

PRŠ-Szitai James PŠ1B 

Soutěž probíhala na chodníku mezi školou a školním hřištěm. Hrálo se s hliněnými a skleněnými kuličkami. 

Rozhodovali dva rozhodčí z řad pedagogů, výsledky zapisovali do hrací tabule. Vyhlášení soutěže proběhlo 

školním rozhlasem. Ceny pro vítěze byly předány vedením školy. Kuličkijáda se setkala s velkým ohlasem hráčů, i 

všech přítomných. Po celou dobu vládla pohoda a veselá nálada. 

 

DEN ZEMĚ 

Ani v okolí naší 

školy nebývá 

vždy čisto. 

Proto jsme den 

Země oslavili 

úklidem 


