
Září 
Přivítali jsme prvňáčky 

... a školní rok může začít  

Naši nejmenší se dostavili v plné polní, 
proto můžeme v klidu a s radostí začít školní 
rok 2017/2018.  

Ať se vám všem daří! 

Mgr. Hana Slapničková, řed. Školy  

 

Jablka, jablka a zase jablka ve 4.A 

Podzim = sklizeň ovoce a zeleniny.  

Na školní zahradě se urodily jablka 
a tak jsme šťavnatého ovoce 
využili a upekli jsme si v rámci 
hodin pracovních činností jablečný 
závin. Než jsme si na něm mohli 
pochutnat, čekala nás pěkná 
práce. Nejprve jsme z jablek 
oškrabali slupku, pak jsme je 
vykrájeli a nastrouhali. Pak přišlo 
na řadu těsto. Závin jsme upekli 
z listového těsta, které jsme 
rozváleli, posypali strouhankou, jablíčky, cukrem a voňavou skořicí. Vše jsme opatrně zabalili, 
potřeli vajíčkem a přendali na plech. Potom jsme pozorovali, jak se těsto v troubě nafukuje, a 
těšili se, až jablečný závin ochutnáme. 

 Žáci 4. A.  

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 



Říjen 
ŠD 2. oddělení 

Tvořeníčko v září.  

V měsíci září jsme s dětmi ve školní družině vyráběli 
podzimní dráčky. Nejprve jsme dělali dráčky jako 
papírovou koláž. Tyto draky jsme pak využili na 
podzimní výzdobu v hale školy. Další dráčky jsme 
malovali barevnými tušemi a dolepovali jsme jim 
veselý obličej. Tyto dráčky jsme si vystavili v družině. 
Dále jsme na výzdobu haly vyráběli mrak s kapkami 
deště, který jsme vyplnili novinami a houbičky, které 
jsme v rámci výtvarné výchovy vybarvovali voskovými 
pastely. 

 Práce se dětem líbila a z výrobků měli radost. Na přiložených fotografiích můžete sledovat 
děti při práci. 

Bc. Alena Niklová 

PRACOVNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ KUCHYŇCE - 6.B 

…je libo sýr nebo řízek?  

Žákyně 6. tříd si poprvé užívají Pracovních 
činností bez účasti spolužáků – chlapců. Od 
začátku školního roku si dívky přály uvařit 
si samy dobrý oběd. Přinesly si potřebné 
suroviny a mohly svoje přání uskutečnit. 
Během dvou vyučovacích hodin připravily 
chutný oběd ve dvou variantách – domácí 
hranolky se smaženým sýrem nebo se 
smaženým kuřecím řízkem. 

Mgr. Petra Schützová 

 



 

Podzim ve třídě 4. A 

Podzim vždy dokáže překvapit  

Barevností, různorodostí plodů dozrávajících na zahradách, polích, na loukách. Toho jsme se 

rozhodli využít a udělali si ve třídě projektový týden na téma: PODZIM. 

V hodině ČS jsme vyrazili na louku v blízkosti školy, kde jsme 
pozorovali podzimní krajinu – opadávání stromů, barevnost listů, 
zvířata, houby, rostliny. Nasbírali jsme si listy, trávy, šípky, trnky, 
jeřabiny, hloh, kaštany, žaludy, větvičky, uschlé květiny.  

V hodině ČJ jsme si nejprve povídali o podzimu, podzimních 
měsících, co se všechno na podzim odehrává v přírodě, na 
zahradě, v lese, na poli, jaké je počasí, co můžeme na podzim 
dělat. Prohlédli a roztřídili jsme obrázky podzimních druhů ovoce 
a zeleniny. Vymýšleli jsme věty, vlastnosti O a Z. Všech informací 

jsme využili při práci v pracovním sešitě. 

V hodině M jsme sčítali, odčítali a násobili. Nebyly to 
ale normální příklady napsané do sešitu, ale 
příklady  kaštanové, žaludové a šípkové. V hodině 
geometrie jsme z kaštanů „rýsovali“ geometrické 
tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Nejprve 
ve dvojicích a nakonec jsme společně vytvořili velké 
geometrické tvary. 

Podzimní téma se objevilo i v hodině HV. Připomněli 
jsme si písničky: Pyšný drak; Vlaštovičko, leť; Listopad, listopad; Koulelo, se, koulelo; Měsíce 
a novou písničku Jaro, léto, podzim, zima. 

Ve VV jsme si zopakovali podzimní barvy – aby snad někdo nenakreslil modrý list a konečně 
využili nasbírané listy. Ty jsme použili jako tiskátka. Práce nám šla pěkně od ruky, takže za 
chvíli byla ve třídě hromada nových listů 

Při PČ  přišli na řadu dýně vypěstované na školní zahradě a nasbírané přírodniny. To byla ale 
práce. Protože dýně byly docela tvrdé, museli jsme použít kladiva, špendlíky, dlouhé hřebíky 
a hlavně naší zručnost. Ale práce se nám vydařila a tak máme ve třídě pěkná strašidýlka. 

Celý týden se nám vydařil, ale tím podzim v naší třídě ještě nekončí. V kuchyňce jsme již 
upekli závin z jablek, dále nás čeká výroba draků na Drakiádu, výroba závěsných lucerniček 
z cukrové řepy, další cvičení a články v českém jazyce, přírodovědě a určitě ještě použijeme 
nasbírané kaštany a žaludy, které nakonec pošleme zvířátkům do lesa. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková  



Kdo si hraje, nezlobí… 

… a také se naučí.  

Žáci 2. A v hodině matematiky poznávali a pojmenovávali 
geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. 
Geometrické tvary si nejdříve obkreslili a pojmenovali do 
sešitu a ukazovali je podle diktátu. V závěru hodiny si žáci 
rozvíjeli svou fantazii sestavováním obrázků. S nadšením si 
hráli s plastovými geometrickými tvary a vytvořili např. 
hrad, fotbalistu, zámek, domeček. 

  

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

Listopad 
Děkujeme Rotaract club Most, z.s. 

Pomáhají nám  

Společnost Rotaract club Most, z.s. jménem 
Jana Machovce uspořádala ve prospěch 
naší školy charitativní turnaj v malém 
florbalu a darovala věcný dar pro účely 
zlepšení výuky dětí v rámci hipoterapie.  

Výtěžek z charitativního turnaje škola 
využila na vybudování bosého chodníku.  

Děkujeme. 

Mgr. Lenka Brunnerová 

 

 

 

 



Děkujeme žákům a p. učitelkám PŠ1A a PŠ2B 

Moc jsme si pochutnali. Žáci 2. A  

Jako všechny třídy, tak i my jsme se zúčastnili 
projektu „Vítejte a ochutnávejte“. Když jsme se 
blížili ke školní kuchyňce, linula se po schodech 
krásná vůně. Byli jsme zvědavi, co žáci Praktické 
školy pro nás uvařili. Čekal na nás krásně 
připravený stůl se zdravými pokrmy. Paní učitelka 
Kršková nám přečetla názvy pokrmů a vysvětlila, 
z čeho jsou vyrobené. Talířky s pokrmy jsme si 
odnesli do třídy, kde jsme postupně jedli 
jednotlivá jídla. Nejvíce nám chutnaly šátečky 
s jablkovým pyré, jablka v těstíčku a mrkvová pomazánka. Některým z nás nechutnal aspik 
z červené řepy a celerová pomazánka. 

Děkujeme paní učitelce Krškové a Bejšovcové a žákům PŠ1A i PŠ2B za pěkně a chutně 
připravený projekt.  

  

Žáci 2. A a p. uč. Mgr. Jana Hofferová 

Žáci 2. A a 3. A navštívili Divadlo Rozmanitostí… 

… představení Sněhurka a sedm trpaslíků  

Návštěva divadelního představení Sněhurka a sedm 
trpaslíků byla pro žáky druhé a třetí třídy velkým 
zážitkem. Pozorně zhlédli celé přestavení, ve kterém hráli 
nejen herci, ale i loutky. Žákům se nejvíce líbily loutky 
trpaslíků a zpěv zlé královny. 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová  

 

Staráme se o rostliny v hale školy 

Staráme se dobře  

I když nám klepe zima již na dveře, v hale školy máme pokojové rostliny, o které musíme 

pečovat. Asi, aby nám nezmrzly ☺. 



Zakoupili jsme hlínu, ne hlívu, ale hlínu a dali se do práce. Bylo třeba hlínou dosypat rostliny, 
protože už na nás vystrkovaly své kořínky. 
Pečlivě jsme zasypávali, kypřili půdu, zalévali, 
někdy i na podlahu. Asi jsme doufali, že nám na 
dlažbě vyroste červená muchomůrka. 
Nezapomněli jsme i na pečlivý úklid. 

Záchrana se vydařila a rostliny jsou jako 
z cukru. 

Jsme prostě jedničky z PŠ 2B. 

 Text a foto je zásluhou třídní učitelky Mgr. M. 
Krškové 

 

Měříme, řežeme, brousíme a tvoříme 

V hodinách ručních prací jsme započali velkolepé dílo.  

Naše třídní učitelka nám dala za úkol vytvořit ze dřeva určitý výrobek. A my, kluci PŠ2B, jsme 
se pustili do práce. A to byl mazec!  

Vybrali jsme si vhodné dřevo a začali používat dílenské 
nástroje. Byly to pilky na dřevo, úhloměry, pilníky, 
smirkové papíry. Cíl jsme si určili vysoký! Chtěli jsme 
vytvořit kostky nebo domino. Do práce jsme se pustili 
s velkým nasazením a s chutí. Měřili jsme, upínali dřevo 
do svěráku, řezali, dokonce někdo i do zatáčky a také 
pilovali. 

Práci jsme zatím nedokončili. Až bude vše hotové, tak 
uvidíte, co jste ještě neviděli. Mějte krásný den a práci zdar vám 
přejí truhláři PŠ2B. 

Kurz primární logopedické prevence 

Řečová výchova v praxi  

Ve čtvrtek 2. 11. a 9. 11. 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 dyslálií, dysfázií a dětí sluchově a 
mentálně 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. 

                                                                                         PaedDr. Iva Gregorová 

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 

DÝŇOVÁNÍ 

… aneb dlabu, dlabeš, dlabeme  

V úterý 24. října před podzimními prázdninami jsme 
se věnovali vyřezávání a zdobení dýní. Ve školní 
jídelně se odpoledne sešli nejen naši žáci ze základní 
školy speciální, ale i jejich sourozenci a rodiče. Všichni 
se velmi snažili, aby právě ta jejich dýně byla 
nejkrásnější. 

Před odchodem na děti čekalo překvapení 
…strašidelná stezka odvahy. Celé odpoledne vládla 
velmi příjemná atmosféra, všichni jsme si zábavné 
odpoledne užili. 

Mgr. Lenka Jelínková 

 

  

Strašidla ve 4.A 

Práce s přírodninami nás baví.  

Už jsme si v hodinách PČ vyrobili z dýní a přírodnin dýňáky, teď 
na nás čekala cukrová řepa a výroba strašidel. A byla to docela 
dřina. Nejprve jsme vnitřek řepy vydlabali, pak jsme do vydlabané 
řepy udělali různě velké otvory. Nakonec stačilo dovnitř umístit 
čajovou svíčku a svítící strašidlo bylo hotové. Podívejte se, jak 
pěkně ve tmě svítí. Takto rozsvícená strašidýlka nás vítala každé 
ráno při příchodu do třídy.   

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 



 

Činnosti ŠD 2 v říjnu 

Jak jsme se bavili v měsíci říjnu  

V měsíci říjnu, jsme opět s dětmi ve 2. oddělení 
ŠD dělali mnoho činností. Zúčastnili jsme se 
školního projektu o nejhezčí kočičku. Dále jsme 
sbírali na školní zahradě i na louce podzimní 
plody a listy (kaštany, šišky...).  Z listů jsme pak 
vyráběli lví hlavy. Vybarvovali obrázky s podzimní 
tématikou, také si hráli a stavěli z kostek, zpívali, 
skládali pěnové puzzle a dělali mnoho dalších 
činností. Některé z popsaných činností si opět 
můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.  
 

A zase kuchtíme něco dobrého 

Příprava pokrmů v plném proudu  

V hodinách přípravy pokrmů jsme se opět vrhli na 
vaření, pečení, krájení, strouhání, nakupování, 
čistotu a pořádek při uklízení,… 

Postavili jsme se jako chlapi k plotně a začala smršť 
pracovních postupů. Na pořadu kuchařského dne 
byla kapustová polévka s výtečnou odrůdou 
brambor a kapusty, bramborová kaše 
s kapustovými karbanátky a rybí pomazánka, která 

byla připravena k úterní svačině. A jak můžete vidět z „dobových fotografií“, které nafotila 
naše třídní učitelka, vaření a uklízení je naše povinnost, ale i radost a potěšení. 

S kuchařským pozdravem „Dobrou chuť“ vás zdraví kluci PŠ2B. 

P.S. 

Dobrou chuť nám již přát nemusíte, protože jsme všecičko snědli. 

Text a foto: třídní učitelka Mgr. M. Kršková a asistentka G.Rejchartová (ta však na 

fotografiích vidět není, tu jsme už snědli…☺).  



Podzimní materiály.... 

... v 7.A  

Dekorace s podzimem má různé využití, děvčata ze 7. A  
vyráběla svícny.  

 Mgr. Hana Slapničková 

 

 

 

Prosinec 
DÁRKY V PŠ2A 

Vánoce, Vánoce přicházejí  

V kuchyňce jsme si udělali slavnostní posezení. Na talíři jsme měli bramborový salát a 
usmažili jsme si vinné klobásy. Připili jsme si na hezké svátky a paní učitelka nám popřála do 
nového roku, ať se nám podaří úspěšně dokončit všechno, co začneme. Jsou to totiž naše 
poslední společné Vánoce. V červnu budeme 
skládat závěrečné zkoušky. Ve třídě jsme si 
povídali při poslechu koled o našich přáních a 
rozdali jsme si dárky. Na tabuli jsme pro paní 
učitelku připravili překvapení, byla moc mile 
překvapená. 

Napsali: žáci z PŠ2A 

 Foto : Mgr. Ivana Horňáková 

Pracovní činnosti v 5. A 

Tvoříme s praktikantkami Denisou a Andreou  

Studentky Denisa a Andrea ze Střední pedagogické školy a 
VOŠ v Mostě vykonávaly praxi v naší třídě. V průběhu konání 
praxe připravovaly pro žáky mnoho aktivit. Jednou z nich 



byla výroba rozličných dekorací. Jak se žákům dařila práce pod jejich vedením, je zřejmé 
z níže uvedených fotografií…. 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí… 

zpívejte přátelé…  

Nejen, že jsme si zazpívali, připomněli si vánoční zvyky 
a tradice, ale také jsme stihli uvařit, upéci, slavnostně 
poobědvat, uklidit… 

V pondělí jsme si ve cvičné kuchyňce rozdělili pracovní 
role a začal „kuchařský koncert“. No, občas kuchaři 
hráli falešně, ale hrozně moc se snažili a snažili. 
Výsledkem našeho snažení  byla hovězí polévka, 
bramborový salát s kuřecími řízky a rybími filety, jablíčkový štrúdl s ořechy a dokonce došlo i 
na bublinky. Tyhle bublinky byly „ohne alkohol“, ale stejně to celé vaření bylo moc a moc fajn 
a my jsme si to užili. 

A kdo vlastně ty dobroty a úklid po vaření obstaral?  

Šikovní a pracovití kluci PŠ2B. Naše třídní učitelka a paní asistentka nad námi „dozorovaly“ a 
možná i chvílemi trochu „omdlévaly“. 

Krásné Vánoce a zase za rok na shledanou! 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 

 

Vlastnoručně vyrobený dárek potěší nejvíc 

Ruční práce v PŠ2A jsou oblíbené  

Máme fígl na výrobu bambulí, tak jsme nakoupili vlny a 
motali a motali, stříhali a stříhali, uzlovali a zase stříhali. 
Nakonec máme krásné hřejivé měkoučké koberečky ve 
tvaru srdce. Každý je jedinečný originál.  

 Text  foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

 



Vánoční stromeček ve II.BS 

Tvoříme i my  

Vánoce se blíží a tak jsme se rozhodli vyrobit něco, 
čím se můžeme pochlubit na vánoční výstavce.  

Paní učitelky přinesly zbytky vlny, vystřihly nám 
kolo ze čtvrtky a dále už jsme se zapojili my, žáci. 
Slepili jsme kolo, tak aby budoucí stromeček hezky 
stál. Omotali jsme ho nastříhanou vlnou a 
nakonec nalepili ozdoby a hvězdičky. Někdo 
potřeboval pomoc více, někdo méně, ale snažili jsme se všichni. Doufáme, že se naše 
stromečky budou líbit.  

Text a foto: Mgr. Jana Nastoupilová 

Exkurze 9. tříd 

OU Jirkov  

Dne 27.11. jsme navštívili Střední školu technickou, 
gastronomickou a automobilní v Chomutově. Paní 
Němečková nás přivítala ve školní jídelně, kde na nás 
čekalo pohoštění, a poté nás provedla celým školním 
areálem. Seznámila nás s učebnami a různými 
učebními obory. Viděli jsme kuchaře, počítačovou 
učebnu, třídy žáků, švadleny, opraváře strojů a 
vozidel, dílny, zahradu a vazárnu. 

Dostali jsme cenné informace, které nám pomohou při rozhodování o našem budoucím 
povolání. 

V učilišti se nám moc líbilo a děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.  

  

                                                                                                      Žáci 9.A, 9.B a PŠ2A 

 Zapsala: Pavla Remutová 



Leden 
Dárek pro Davídka 

Děkujeme firmě Otto Bock  

Firma Otto Bock byla natolik vstřícná, že darovala 
našemu žákovi Davídkovi velmi kvalitní vozík 
v hodnotě několika desítek tisíc korun. 

  

Tímto bych firmě velmi ráda poděkovala, protože se 
nyní Davídek může daleko aktivněji zapojovat do 
společných činností, které pro něho byly hůře 
dostupné. 

Moc děkujeme!!!  

Třídní učitelka 2.AS  Mgr. Ivana Jelínková 

…a zase naše vaření - 

Dnešní vaření jsme si trochu osladili.  

Rozhodli jsme se ukuchtit něco sladkého, dobrého a hlavně, aby toho bylo hodně moc pro 
naše hladová „bříška“. 

Volba padla na sladké buchtičky se šodó. Lepší nápad 
jsme dlouho neměli, tak jsme se na vaření vydali. 
Stačila mouka, kvásek, mléko a naše šikovné ruce, 
které zadělaly výborné těsto a trochu i té pomoci od 
naší třídní učitelky. Volba na polévku nám také vyšla. 
Byla to gulášovka s masem. Stihli jsme za pomoci paní 
asistentky, ukuchtit rybí pomazánku na úterní 
svačinku.  

Šodó se nám nespálilo a hrozně moc všechno vonělo. Dokonce i z hrnce se vyjídalo! Udělali 
jsme vám chutě? Bohužel, všechno jsme snědli. Říká se: “Co si navaříš, to si také sněz“! 

Dobrou chuť si sami sobě popřáli žáci PŠ2B.  

  

Foto a text: Mgr. M. Kršková 



 

Společné zpívání 1. a 2. oddělení ŠD 

Hudebně pohybová výchova  

Obě družiny si společně zazpívali, zahrály na hudební nástroje a 
zatančily.  

Otevřené vyučování – 5. A 

Opět v čase adventním  

V letošním školním roce se opětovně 
uskutečnilo otevřené vyučování pro rodiče 
žáků třídy 5. A. Protože nyní prožíváme čas 
adventní, byl také obsah výuky částečně 
zaměřen na toto oblíbené období. Stejně 
jako v minulosti, i tentokrát, žáci svým 
rodičům předvedli, jakým způsobem 
probíhá výuka v jejich třídě a co všechno se 
naučili v jednotlivých předmětech. 
Následně jednotliví žáci přednesli básničky s vánoční tématikou a poté společně zazpívali 
koledu. Na závěr vyučovací hodiny svým blízkým předali vlastnoručně vyrobený dárek. Pak se 
všichni společně odebrali rozsvítit svíčku ke „stolu splněných přání“ a nakonec navštívili 
vánoční výstavku.  Otevřené vyučování se velmi vydařilo a všichni se již těšíme na další 
společná setkání.  

  

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová  

Únor 
Terakotová armáda - PŠ1A, PŠ2B a 9.AS 

V rámci výuky jsme navštívili mostecké muzeum.  

V rámci výuky jsme navštívili v mosteckém muzeu zajímavou a poučnou výstavu s názvem 
„Terakotová armáda“.  



Před zahájením výstavy jsme měli chvilečku času. Proto jsme všechny tři třídy, které výstavu 
navštívily, vyfotografovat před muzeem 
s vyřezanými sochami. Byl to takový malý 
„bonbónek“ před hlavní terakotovou 
„bonboniérou“.  

Nejdříve jsme shlédli krátký film, který 
pohádkovou formou vyprávěl o tom, kdo byla 
terakotová armáda, kde se vzala, kdy se poprvé 
objevila, proč se jmenuje terakotová a další 
zajímavosti. 

Po shlédnutí filmu jsme měli možnost nahlédnout přímo do „bojiště“ terakotové armády. 
Paní průvodkyně, která nás po celý čas výstavou provázela a odpovídala na naše všetečné 
otázky, nám dovolila některé postavy bojovníku blíže „prozkoumat“ a vyfotografovat se 
s nimi. Dokonce jsme si mohli potěžkat hliněnou hlavu terakotového poručíka.  

Výstava se nám velice líbila a my jsme se líbili svým chováním paní průvodkyni. 

Po návratu do školy jsme si o výstavě povídali a nakreslili jsme i obrázky, které odevzdáme 
do muzea. Chceme paní průvodkyni dokázat, že jsme byli pozornými posluchači výstavy. 

S poděkováním se loučí PŠ1A, PŠ2B a 9.AS a třídní učitelky s asistentkami.  

 

Sněhové vločky - PŠ2B 

Letos jsme si sněhu moc neužili, tak jsme 
sněhové vločky vyrobili sami.  

Nejdříve jsme si dřevěnou kulatinku 
naměřili, vybrali pilku a začali řezat kolečka. 
Řezání nám šlo dobře, i když někteří se 
museli při řezání opírat o svěrák, aby 
neupadli. Asi „únavou z práce“. Pak nás 
čekalo lehké smirkování uříznutých koleček, 
kterých jsme si v dostatečné míře nařezali. 
Byla to pro některé naše spolužáky 
zatěžkávací zkouška. Ačkoli chodíme do dílny 
pracovat, někteří byli překvapeni, že si musí 

po sobě i uklidit pracovní místo.  

Ve třídě nás čekaly dokončovací práce. Bylo to malování špachtlí a dřevěných koleček 
modrou barvou. Rozehřátou tavnou pistolí jsme špachtle slepovali dohromady a nalepovali 



na ně nabarvená dřevěná kolečka. Sněhové vločky jsme si vystavěli a určitě přivoláme 
sněžení. 

Už teď se těšíme na další práci v dílně, protože ta dnešní se nám moc povedla. 

  

Text a foto: Mgr. M. Kršková   

Palačinky z palačinkovače - PŠ2B 

Na pondělní vaření jsme se tentokrát moc a moc těšili.  

Menu jsme si složili takto: skládání použitých 
utěrek, zametání podlahy, mytí a utírání 
nádobí…Samozřejmě toto vše patří k vaření, ale 
hlavně jsme loupáním a krájením brambor a čerstvé 
zeleniny, strouháním, mícháním ingrediencí a 
přípravou litého těsta, připravili vynikající pokrmy. 
Bramborová polévka se nám velice povedla a 
v hrnci nezbylo po ní nic. Příprava těsta na 
palačinky nebyla vůbec těžká. Stačilo pouze ohřát 3 
litry mléka, přidat vejce a mouku. Na palačinky jsme 

využili palačinkovač, který „chrlil“ spousty a spousty palačinek. Pochutnali jsme si i na 
drožďové pomazánce, kterou jsme snědli druhý den k svačině. Pořádně si prohlédněte naši 
pleť, protože nám droždí vyhladilo vrásky a uklidnilo nervy. 

„Kuchaři“ PŠ2B děkují za pozorné čtení! 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

Svátek svatého Valentýna v 6.B 

…netradičně tradiční dárky  

Obvyklými dárky na svatého Valentýna jsou květiny a 
„něco“ dobrého. Dívky ze 6. A. a 6. B. tento svátek 
pojaly v hodinách PČ dosti netradičně. Tolik oblíbenou 
kytici ušily a dort vyrobily z papíru. Zužitkovaly tak 
dovednosti získané během prvního pololetí a výrobky 
se, nejen jim, moc líbily.  

Text a foto: Mgr. Petra Schützová 



Svatý Valentýn… 

…den zamilovaných, milovaných a milujících v 5.A  

K letošnímu Valentýnu zhotovili žáci 5. A pro svoje 
milované různé maličkosti. Tentokrát se nejednalo 
jen o „valentýnky“ vytvořené z papíru, ale také 
například o symbol lásky ušitý z látky. Každý žák 
ještě vyrobil krásné „valentýnské“ brýle.   

   

 Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

14. ÚNOR - VALENTÝN - SVÁTEK 

ZAMILOVANÝCH 

Srdce 100x jinak  

K Valentýnu patří srdíčka. My jsme je nepočítali, ale možná 
jsme jich sto měli. Srdce byla papírová i upečená z těsta, plněná 
džemem a zdobená cukrovou polevou, do které jsme přidali 
šťávu z červených pomerančů. Každé srdce bylo jiné, utvořené 
z lásky. Teď jen popřemýšlet, komu je darovat. Žáci 4. A.  

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

Příprava na turnaj ve hře dáma 

V hodinách pracovních činností hoši měří, rýsují, řežou, 
brousí a natírají.  

V dílnách už osmáci připravují šachovnice a hrací kameny 
pro vítěze v dámě  Turnaj bude probíhat ve středu 28. 
února od 8.30 hod. 

Šašková Lenka 



Příprava pokrmů v 6. třídě 

I hoši rádi vaří. 

V rámci hodin pracovních činností mají chlapci též přípravu 
pokrmů. Chodí do školní cvičné kuchyňky, kde si připravují 
nejrůznější pochoutky. Nejraději si ale dělají palačinky. 

Na vaření se vždy moc těší 

Šašková Lenka – učitelka pracovních činností 

 

Polovina školního roku je za námi - 7.A 

Vždy je co zlepšovat  

Předávání pololetního hodnocení se v 7. A neslo 
v duchu očekávání ,,Jak jsem asi dopadl?“ Žáci 
byli uklidněni, že nikdo nepropadá, ale že každý 
má ještě určité rezervy jak se zlepšit v učení, tak 
i v chování. V příjemné, neformální diskuzi žáci 
slibovali, že to druhé pololetí bude lepší. 
Uvidíme. Takže nástup na startovní čáru a ať ta 
druhá půlka je lepší, než ta první. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

 

Činnosti ve 2. oddělení ŠD 

prosinec – leden 

Naše činnosti:  

V prosinci a lednu jsme s dětmi ve ŠD opět dělali mnoho 
zajímavých věcí. Na některé z nich se můžete podívat na 
přiložených fotografiích. 



Prosinec:  

·         Výroba Mikuláše 

·         Výroba vánočních dárků pro rodiče 

·         Mikulášská besídka se soutěžemi a 

nadílkou 

·         Vánoční posezení s nadílkou 

·         Hry s novými hračkami 

Leden: 

·         Výroba sněhuláků 

·         Výroba tučňáků 

·         Cvičení na koberci 

·         Skládanky  

·         Zvířátka – domácí 

                                hospodářská 

                                volně žijící 

                                exotická – ZOO 

Březen 
Tradiční Velikonoce netradičně 

Na Velikonoce se všichni moc těšíme.  

I tentokrát jsme se těšili, protože jsme si vytvořili své 
velikonoční menu. Menu se skládalo z kuřecí polévky 
s čerstvou zeleninkou, vepřové řízečky, bramborový salát a 
špenátovou pomazánku, kterou jsme si ponechali na další 
den k svačině na chléb. 

Bohužel jsme nedomysleli, že cvičná kuchyňka bude v den 
našeho vaření OBSAZENÁ. Nás, kuchaře PŠ2B, to nijak 
nerozhodilo a přešli jsme na plán číslo B! Brzy ráno jsme si 

uvařili polévku a brambory. Potom jsme hromadně opustili kuchyňku a přesunuli do naší 
třídy. Z fotografií je patrné, že jsme se ve třídě nenudili, práce nám šla od ruky a my všechno 
zvládli k naší spokojenosti. 



Popřáli jsme si „dobré chutnání“ a všechno spočinulo v našich útrobách. 

Krásnéééééé Velikonoceeeeee přejí PŠ2B, asistentka a třídní učitelka. 

Kurz primární logopedické prevence 

Řečová výchova v praxi.  

Ve čtvrtek 15. 3. a 22. 3. navštívily opět naši 
školu posluchačky Kurzu primární logopedické 
prevence. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho 
kraje se 
seznámily 
s alternativ
ní 
komunikac
í, poznaly 
typické 
projevy na 
řeči u dětí 
s dyslálií, 

dysfázií a dětí sluchově a mentálně 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.  

  

                                                                                        
PaedDr. Iva Gregorová 

Jarní vyrábění ve ŠD 2. oddělení 

Kuřátka ze šišek.  

S dětmi ve ŠD jsme přivítali jaro výrobou 
velikonočních kuřátek ze šišek. Práce se dětem líbila a 
kuřátka se jim povedla. Na přiložených fotografiích 

můžete vidět děti při práci. 

 



 

Spolupráce s pedagogickou školou v 

Mostě 

Statut cvičné školy.  

Vzájemná spolupráce naší školy s Vyšší odbornou školou 
ekonomickou, sociální a zdravotnickou, Obchodní 
akademií, Střední pedagogickou školou a Střední 
zdravotnickou školou v Mostě 

Spolupráce s pedagogickou školou v Mostě je vedena ve 
více směrech. Praxe jednotlivých studentů přímo ve třídách 

či exkurze studentů po škole spojená s přednáškou. Již druhým rokem škola získala Statut 
cvičné školy a pomůcku v hodnotě 2000,- Kč.  Nácvikovou desku  pro nácvik manipulačních 
dovedností používají všichni žáci v rámci procvičování jemné motoriky. 

Mgr. Hana Slapničková 

Ve snoezelenu, jako v pohádce 

Ve snoezelenu se nám moc líbí.   

Nejraději bychom tam chodili každý den. V poslední době, kromě relaxace a houpaní na 
super houpačce, si hrajeme s pohádkovými bytostmi, stavíme perníkovou chaloupku, 
zkoušíme, jaké to je, být Červenou Karkulkou, a co doopravdy nesla v tom košíku své 
babičce. Teď už to víme a tiše závidíme.  

 Děkujeme 8.AS 

 Mgr. Anna Komendová a Magda Hejtmánková 

 

Pomóóóc, zachraňte mě! 

Ošetření zranění při Zdravotní výchově v PŠ2A . 

Známe zásady první pomoci a umíme to i prakticky? 
Paní učitelka přinesla obvazy, lékárničku z auta, 
různé druhy náplastí a pomůcek ke správnému 
poskytnutí pomoci při úrazu. Už víme, že rychlou 
pomocí můžeme zachránit lidský život. Tak jsme si 



vše vyzkoušeli. Ošetřili jsme ve dvojicích říznutí povrchové, tepenné krvácení, odřeniny, 
spáleniny. Nejhorší bylo obvázat hlavu. Palec nahoru znamenal dobrou práci. 

Napsali žáci z PŠ2A 

Fotografie Mgr. Ivana Horňáková  

      

Duben        
Soutěž „O nejlepšího čtenáře“ 

… žáků 3. – 5. tříd ZŠ  

Stejně jako v loňském školním roce, tak i v tom 
letošním, byla pro žáky nižšího stupně ZŠ uspořádána 
soutěž „O nejlepšího čtenáře“. Žáci třetích, čtvrtých a 
pátých tříd soutěžili o to, kdo z nich nejlépe přečte 
neznámý text. Jednotliví soutěžící četli posluchačům, 
z řad spolužáků, povídku. Ti v průběhu soutěže hodnotili 
jejich výkony. Společně s učiteli posléze vybrali vítěze 
celého klání.  

V kategorii žáků třetích tříd zvítězila Karolína Ertlová (3. 
A), v kategorii žáků čtvrtých tříd byl nejlepším čtenářem 
Miroslav Vrba (4. B) a nejlepší čtenářkou z kategorie 
žáků pátých tříd byla Monika Lžičařová (5. A).  

Vítězům blahopřejeme! Poděkování náleží všem soutěžícím, zejména za jejich skvělé výkony, 
ale také za odvahu, se kterou se pustili do čtenářského souboje. Soutěž se opět velmi 
vydařila a všem zúčastněným se velice líbila.    

   

Text:  Mgr. Dagmar Křížová 

Foto:  Mgr. Simona Průšová 

 

 

 



Den otevřených dveří 

…ve třídách pro žáky s autismem  

Dne 4. dubna měli jedinečnou možnost odborníci i 
široká veřejnost nahlédnout do tříd, ve kterých se 
vzdělávají žáci s poruchou autistického spektra. 
Návštěvníků bylo nečekaně mnoho a všichni 
obdivovali práci našich učitelek a asistentek. Naši 
žáci se předvedli v nejlepším světle, ve všech 
třídách vládla příjemná pracovní atmosféra a 
všichni aktéři dnešního dne byli dobře 
naladěni…ostatně jako vždy a každý den. Naši milí 
hosté měli celou řadu dotazů, bylo vidět, že je 
naše práce opravdu zajímá. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolegyním za zapůjčení krásných pomůcek, které jistě 
byli inspirací pro kolegyně a kolegy z jiných zařízení. 

Mgr. Lenka Jelínková 

 

Ponožkový den v přípravné 

třídě 

Připojili jsme se ke Světovému dni Downova 
syndromu. 

Od roku 2006 si vždy 21. 3. lidé mohou připomenout 
Světový den Downova syndromu. Tento datum nebyl 
vybrán náhodně. 21. den třetího měsíce odkazuje 
na trizomii 21. chromozomu, tedy právě 
Downův syndrom. Symbolem jsou různobarevné 
ponožky, které v páru svým tvarem tak trochu chromozom připomínají. Přípravka se k tomuto dni 
také připojila a byla to zábava:) 

Mgr. Frolíková Lenka 

 



 Květen 
Pochodový úhel v 6.A 

Zeměpis je fajn  

V rámci učiva zeměpisu jsme se naučili 
pracovat s kompasem a zjistili jsme, že azimut 
není zase nic tak složitého. Bavilo nás to. 

Mgr. Lenka Brunnerová  

 

 

8.A má zeměpis ráda 

Azimut nás baví!  

Hodinu zeměpisu jsme si zpestřili pochodovým úhlem. Kompas, buzola 
a azimut už pro nás nejsou žádnou novinkou. Dokonce jej umíme 
všichni používat! 

Text a foto: Mgr. Lenka Brunnerová  

 

ŠKOLNÍ AKTIVITY V 8.AS 

My se ve škole nenudíme  

My se ve škole nenudíme, protože kromě 
výuky ve třídě a v počítačové učebně 
chodíme také ven objevovat svět. 
Objevujeme stromy, keře, jarní kytičky, 
prostě přírodu, kterou najdeme  na naší 
zahradě. Všechno nás baví, ale asi nejvíc nás 
baví hry s míčem, a v poslední době také hra 



v kuličky. Někteří už ji zvládají, ostatní se to teprve učí. V červnu nás čeká velké finále 
v kuličkiádě, tak musíme pilně trénovat, abychom mohli bojovat o první místo. Držte nám 
prosím palce. 

  

Mgr. Anna Komendová a Magda Hejtmánková 

Práce s kompasem v PŠ1A 

Orientace ve městě  

V rámci výuky se žáci učili orientovat ve městě 
pomocí kompasu. Nejprve jsme se seznámili, jak se 
s kompasem zachází a jaké máme na něm světové 
strany. Poté jsme se vydali do centra města, 
abychom zjistili, kde nalezneme divadlo, magistrát 
města a úřad práce. Pomocí kompasu jsme zjišťovali, 
na jakou světovou stranu se k místům vydáme. 

  

Mgr. Jana Drážková 

 

BOTUŠ? 

To neznáme...  

Ale žáci ZŠS už ví, že je to Bowlingový turnaj škol, kterého se 2. 
5. a 3. 5. zúčastnily na Benediktu úplně poprvé, ale určitě ne 
naposledy. Na bowlingu jsme strávili úžasné dopoledne, děti 
hra velice bavila a vůbec se jim nechtělo domů. Za odměnu 
dostaly sladkosti, ale také krásný diplom! Pokud to vyjde, příští 
rok by se turnaje mohla zúčastnit nejenom ZŠS, ale také 
zástupci naší ZŠ. Veliký dík patří paní Světlaně Polívkové, 
trenérce TCM Benedikt, která nám účast na BOTUŠi nabídla. 

                                                                               PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS 

Pracovní činnosti – dívky 7. A 

Na zahradě je jaro nejkrásnější  



V rámci pracovních činností jsme přišly zkontrolovat, jak nám 
rostou naše okrasné dýně. A rostou! A ono roste všechno, takže 
hurá do práce. Vytrhaly jsme plevel a hned jsme ho vysypaly na 
kompost. Trochu jsme se s dýňkami potěšily a nakonec jsme si 
je zalily. Také jsme si prohlédly celou zahradu a trochu jsme si 
užily krásného dopoledního sluníčka. Ani se nám nechtělo do 
třídy.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová  

 

Svět kachlových kamen 
 

Minulý týden žáci tříd PŠ1A a PŠ2B 
navštívili zajímavou výstavu s názvem 
„Svět kachlových kamen“.  

Po úvodním přivítání jsme se seznámili 
s prvotní výrobou kachlí, která na 
našem území započala v 15. století. 
Z 15. století jsme se přenesli do 16., 
17., 18. až do 19. století. V jednotlivých 
stoletích se vyráběly 

kachle  s různými  motivy, ale také začala výroba kachlových kamen a to za účelem tepla. 
Seznámili jsme se  s pracovním nářadím kamnářů, hrnčířským kruhem,…a dozvěděli se, že 
kamna nejprve zdobila hrady, zámky, měšťanské domy. Teprve později se přešlo k tomu, že 
sloužila jako „kotelna místností“ v době chladných dnů. Aby služebnictvo nerušilo panstvo při 
jejich zábavě, bylo do kamen přikládáno z jiné místnosti. K tomu sloužila malá vrátka ukrytá 
před zraky panstva. Shlédli jsme dokumentární film o výrobě kachlí, rekonstrukci kachlových 
kamen v minulosti i v současné době .  Umu „Mistrů kamnářského cechu“ je využíváno i 
v dnešní době. V průběhu  prohlídky jsme řešili jednoduchý znalostní test. 

Závěr výstavy patřil našim praktickým dovednostem. Obdrželi jsme kachli s různým motivem 
a obrázek na ní, jsme si podle vlastní fantazie vymalovali a vzali s sebou domů. 

Prohlídka v muzeu byla poučná a zajímavá pro žáky, ale i pedagogický personál, který nás 
doprovázel. Již nyní se těšíme na další spolupráci muzea a naší školy. 

Děkují třídní učitelky, asistentky spolu se žáky PŠ1A a PŠ2B. 

  

Text a foto: Mgr. M. Kršková  



Opožděný jarní úklid 

Během pracovních činností jsme využili znalostí ze 

zdravotní výchovy 

Během pracovních činností jsme využili znalostí ze 

zdravotní výchovy, tedy jednalo se o poskytnutí 1. 

pomoci naší třídní učitelce. 

Když uviděla šílený „pořádek“ ve skříních, které slouží 

k uklízení pracovních pomůcek, byla nutná 1. pomoc. 

Hospitalizaci řekla NE! 

Volala:“Pomóóóc, co to v těch skříních je?“ Konstatovala, že jsme „bordeláři“, kteří během 

zimy neuklízeli do skříní pracovní pomůcky tak, jak by měli. Prostě, jako správní chlapi, jsme 

si s pořádkem nelámali hlavičky. Proč také. 

S úklidem jsme však začali ihned, nechtěli jsme ji mít na svědomí. 

Vyklízení jsme započali ve výtvarné skříni a posléze jsme se přesunuli ke skříním s pracovními 

pomůckami. Skříně jsme si vymyli, vyklidili a našli takové „poklady“, které jsme občas hledali, 

ale v danou chvíli  nenašli. 

Popisovali jsme krabice, přesypávali skořápky, knoflíky,…, motali klubíčka vlny, urovnávali 

zbytky látek, krajek,...prostě jsme „makali“. 

Každý ze třídy se zapojil do úklidu a ten, kdo zrovna neměl žádnou činnost, šel procvičovat 

žehlení a skládání prádla pro cvičnou kuchyňku. 

Podíváte-li se na snímky před a po úklidu, určitě nás musíte pochválit! 

Udělali jsme radost i naší třídní učitelce. 

P. S. 

Snad nám ten pořádek vydrží!? 

Šikulkové z PŠ2B společně s paní asistentkou 

  

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 

ŠD 2. oddělení – duben a květen 
Činnosti ve ŠD 

V měsíci dubnu a květnu jsme ve ŠD opět dělali mnoho činností a výroků. Níže si můžete 

přečíst, jaké to byly a na přiložených fotografiích si děti při nich prohlédnout. 



 Jarní výzdoba ŠD 

 Dopravní prostředky – přiřazování, vybarvování 

 Pobyt na školní zahradě 

 Skládání písmenek a čísel   

 Hry se stavebnicí 

 Hry s puzzle 

 Čtení z dětských knížek 

 Jízda na autíčkách 

 Výroba srdíčka ke „svátku matek“ 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Není knedlík jako knedlík 

V rámci výuky chodíme moc rádi vařit do cvičné kuchyňky. Už jsme se něčemu také přiučili a 

snad i naučili. A dokonce hodně dobrot snědli! 

Jídelní lístek pro dnešní vaření byl „ňamkový“. Skládal se z uzené polévky, plněných uzených 

knedlíků, cibulky a kyselého zelíčka. Ke svačince jsme si nachystali pomazánku s tvarohem a 

pažitkou. 

Práce nám šla pěkně od ruky a dílo se dařilo. Jelikož jsme již o trochu více „schopnější“ 

kuchaři, třídní učitelka dozorovala a fotografovala. 

Šlo jí to dobře a fotila nás nejen při práci, ale i při jídle. 

Chtěla nás vyfotit s umaštěnýma „pusinama“, ale 

nechtěla nám prý dělat ostudu. 

Ale pozor! Ona si doma zapomněla dobít fotoaparát! A 

tak konečné fotografie z vaření chybí! A prý, že nám 

nechtěla dělat ostudu, jak jsme umaštěný z dobrého 

oběda.  

A tak jí posíláme naši hlášku: „A máš to, Ivano!“ 

Kdo hlášku zná, určitě pochopí.  Kdo nezná, tak se nás zeptá! 

 

Kuchařřříci PŠ2B a paní asistentka Gábina 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 



Červen 
Oslavu Dne dětí… 

… si žáci 5. A opět náramně užili 

Žáci 5. A oslavili Den dětí tradičně u občerstvení McDonald's.  

Počasí nám přálo, zmrzlina opět nezklamala a v RONALD 

GYM CLUBU jsme se vyřádili. Tak co si více přát?   

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

Do práce na kole nebo pěšky. 
 

Náš tým nazvaný čtyřlístek  / Ivana Koutná., Monika Černá, Jana Drážková a Ivana 
Jelínková / se rozhodl, zúčastnit se celostátní soutěže „Do práce na kole“, která probíhá již po 

osmé vždy v měs íci květnu. Do registrace se 
přihlásilo mnoho soutěžících z různých krajů 
republiky. S upřímnou skromností chceme 
symbolicky reprezentovat naši školu. 

Cílem je motivovat ostatní, aby zanechali 
své palivové přibližovadlo v garáži a pokud je to 
možné, docházet (dojíždět) do práce a zpět 
pěšky nebo na kole. 
Pro zviditelnění a motivaci si oblékáme 
sluníčkové tričko s nápaditým logem z příjemné 
BIO bavlny. 

Soutěž je součástí projektu, který je směrován s ekologickým podtextem na záchranu 
města a na   prevenci zdraví každého z nás, zvláště těch, kteří žijí právě ve městě. Chceme, 
aby se všem lépe dýchalo, proto s chutí plníme podmínky soutěže.   
                 
 
                                                                                                 Zpracovala  I.Koutná. 
 
 

 

 



PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÉ DARY 

Děkujeme firmě Autodoprava Helis a společnosti Technické služby města Mostu 

a.s. za sponzorské dary, díky kterým PŘÍPRAVKA JEDE DO ŠVP !!!  HURÁÁÁÁ!!! 

Pro naše mrňousky to bude poprvé. Počasí máme objednané, 

už balíme kufry, trénujeme procházky s batůžkem, ale hlavně 

už se těšíme!!! Takže ahooooj….na pár dní se loučíme… 

 

                                                                                                      

Přípravný stupeň ZŠS  

ŠKOLA V PŘÍRODĚ BYLA SUPER!!! 

Ahoj! Tak jsme zpátky, plní dojmů a zážitků. Sluníčko nám 

přálo, takže jsme se vyřádili v místním nádherném bazénu. 

Chodili jsme na dlouhé procházky lesem, na lodičce jsme 

obepluli místní rozlehlý rybník, užívali jsme si na 

dětském hřišti….za pár dnů jsme toho stihli spoustu. 

Mrňouskové si vyzkoušeli, že zvládnou usínat bez 

maminek a tatínků, byli moc šikovní. Doufáme, že 

příští rok vyrazíme znovu:) 

 

                                                                                            

Text a foto: Lenka Frolíková a Monika Černá     

 

Poznej svůj kraj... 
 
Školní výlet na Jezeří 
Ve středu 13. 6. se vypravily třídy 5. AS, 5. BS, 6. AS, 8. AS, 9. AS, PŠ1A a PŠ2B na zámek 
Jezeří, aby děti poznaly zajímavá a krásná místa našeho kraje. Zámek se nachází uprostřed 
lesů, vede k němu dosti příkrá cesta, ale stojí za návštěvu. Raritou je to, že prochází 
náročnými a dlouhodobými opravami a přesto je 
přístupný veřejnosti. Také se zde často pohybují 
filmaři. Viděli jsme zámeckou kapli, lovecký pokoj, 
ale hlavně sklepení s pohádkovými bytostmi a 
strašidly. Také jsme si prohlédli konírnu a prostory 
pro kočáry. V parku se před námi 
pěkně ,,naparoval“ zámecký páv. Výlet se nám moc 
líbil, takže se na toto místo určitě někdy vrátíme. 
Vládne zde totiž to, čemu se říká ,,genius loci“. 
 
   PaedDr. Iva Gregorová 



Tak tedy, jdeme do finále! 

VIII.A se pomalu loučí se školním rokem. 

      V pátek 15.6. si chlapci a děvčata z VIII.A  

společně zpestřili pracovní vyučování 

přípravou chutných pokrmů. Přestože by 

mohl někdo pochybovat o tom, že oslava 

konce školního roku obloženými chlebíčky 

nenaplňuje zásadu zdravé výživy, mýlí se! 

Bramborový salát s kořenovou zeleninou, 

kuřecí nářez, vařené vajíčko, kvalitní tvrdý sýr, 

rajče a salátová okurka - samé zdravé 

potraviny! No, trochu se dá pochybovat o 

druhém chodu - perníku s čokoládovou 

polevou a šlehačkou, ale po práci sladká odměna BODNE! 

Zapsala tř. učitelka Věra Štičková        

 

 

 

Konec školního roku v 9. AS 
 

Poznáváme naše město 

 

Ve středu 6. 6. jsme se vypravili na Ressl (někteří úplně poprvé) a prožili krásné, pohodové a 

poučné dopoledne... 

 

                                           PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečné zkoušky 2018 

Už je to tady… 

12. června proběhly závěrečné zkoušky částí praktickou. Ze zadaných témat si žáci vybrali 

tyto techniky. Práce z papíru – vypichování, skládání 3D origami, Práce se dřevem – 

vyřezávání nože zdobeného vypalováním vzoru na střence, Práce s keramickou hlínou – 

miska a váza a Práce s textilem – vyšívání křížkovým stehem. Všichni svůj úkol zvládli, nejlépe 

se dařilo chlapcům. Honzův nůž byl nejtěžší a nejhezčí. 

20. června budou Ústní zkoušky, tak všem držte palce. 

Napsala Mgr. Ivana Horňáková, třídní 

učitelka PŠ2A 

Foto  Mgr. Ivana Horňáková 

Mluvit je těžší… 

Ve třídě PŠ2A  bylo ticho. Dnes proběhly 

závěrečné zkoušky ústní ze dvou 

předmětů. V Přípravě pokrmů jsme slyšeli 

o polévkách, zdravém stravování, 

nakupování, skladování potravin i o 

moučníkách. Honza pěkně mluvil o 

tepelných postupech přípravy pokrmů.  

Předmětu Rodinná výchova se žáci báli více, protože 

obsahem otázek je vývoj člověka, tělní soustavy, nemoci a 

péče o nemocné, vše o rodině a výchově dětí. Nakonec si 

každý vytáhl otázku, kterou se pečlivě učil, takže se všem 

dařilo zodpovídat i doplňující otázky zkoušejících. 

Po několika hodinách bylo rozhodnuto. S vyznamenáním, 

a to se samými jedničkami, prospěli tři chlapci, se 

dvojkami dvě dívky. V září všichni nastupují na další tři 

roky do školy, kde budou studovat buď na kuchaře nebo prodavače.  

Gratulujeme.  

Napsala Mgr. Ivana Horňáková, třídní učitelka PŠ2A 

Foto Mgr. 

Ivana 

Horňáková 

 

 

 



Výletníci v ZOO 

Letošní volba na výlet padla na ZOO v Ústí nad Labem. 

Abychom vytížili vlakovou 

dopravu a nebáli se sami v ZOO, 

požádali jsme žáky PŠ1A, zda-li 

by jeli s námi. A stalo se 

to…JELI! 

Cesta vlakem byla pohodlná a 

hlavně jsme dojeli bez zpoždění 

až do Ústí. ZOO je plná pěkných 

zvířat. Hned u vstupní brány se 

naši dva spolužáci „seznámili“ 

s vosami. Jelikož jsme jim 

nevěnovali pozornost, hned na 

sebe upozornily. „Tragédie se 

nekonala a vše dobře dopadlo, protože žáci dostali žihadlo“! Pak už vše bylo bez problémů. 

V ZOO se nám líbili sloni, zebry, velbloudi, osli, lachtani, aligátor,… Ani všechna zvířata 

nelze vyjmenovat.Cestou zpět jsme byli móóóc unaveni a některým se povedlo i usnout. Naše 

paní učitelky a paní asistentka byly na nás po celou cestu hodné, proto i my jsme se snažili. A 

vyšlo to! 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 

Výlet do Strupčic 

zoo, minigolf a rozhledna.. 

Naším posledním cílem v letošním školním roce byla návštěva Strupčic nedaleko Mostu. 

Možnosti ve Strupčicích nás překvapily. Navštívili jsme minizoo, rozhlednu a minigolf. 

V minizoo jsme mohli krmit poníky, pštrosy, lamy a jiná drobná zvířátka. Hodně nás překvapil 

chov klokanů. Potom jsme se vydali 

na rozhlednu s krásným výhledem na 

České středohoří. Na závěr výletu 

jsme si zahráli minigolf na místním 

koupališti a dali si zaslouženou 

svačinku. 

 

Foto a text: Mgr. Ivana Jelínková 

 

 

 



Vydařená vernisáž, 

zahradní slavnost…. 

Na závěr školního roku paní učitelky ze speciální školy připravily pro rodiče vernisáž 

výtvarných prací žáků. Akce byla připravena na zahradě, kde si rodiče mohli po 

prohlédnutí obrázků namalovat společně se svými dětmi obrázky na plot, chodník 

atd. Poté si prohlédli naší zahradu, záhonky plné kytiček, dýní, a zeleniny, skleník a 

školní hřiště. Rodiče byli mile překvapeni velikostí naší krásně udržované zahrady. 

 

Foto a text: Mgr. Ivana Jelínková 

 

 

 


