
ŠKOLNÍ PROJEKTY 

 

Drakiáda 2017 

Jako každý rok, tak i letos proběhla na naší škole drakiáda. Žáci 

ZŠS a 1. až 4. třídy ZŠ se shromáždili v tělocvičně, kde probíhaly 

drakosoutěže.  /Skládání a malování draků, házení míčků na dračí 

hlavu, chytání dráčků a jiné disciplíny/  V 11 hodin se všichni 

dráčci, draci i dračice přemístili před budovu školy, kde 

následovalo na louce vlastní pouštění vyrobených i zakoupených 

draků. Diplomy byly rozdány za největšího, nejmenšího, 

nejkrásnějšího a také za nejdéle letícího draka a všichni byli 

odměněni sladkostí. 

Šašková Lenka, Kubíková Dáša  

 

Příprava na drakiádu v 5. A 

 

Letí, letí drak, vzhůru do oblak. 

Letošní drakiády se nemohli dočkat žáci 5. A, proto se na ni 

pečlivě připravili.   

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

 

Revitalizace školní zahrady 

Hrabeme, odplevelujeme, ryjeme, okopáváme, stříháme, zametáme. 

Podzimní práce na školní zahradě jsou v plném proudu! 



 

 

 

 

 

 

 

Vítejte a ochutnávejte 

Dobroty, dobrůtky a dobrůtečky 

Již třetím rokem s radostí plníme projekt naší školy s názvem:  

„Vítejte a ochutnávejte“. 

V letošním školním roce jsme si 

vytvořili “Vztyčný plán projektu“. 

Co to pro nás znamenalo? 

1. Zajistit sponzora 

2. Týmová práce žáků, asistentek, 

třídních učitelek PŠ1A a PŠ2B  

3. Připravit ochutnávky pro mlsné 

jazýčky spolužáků 

4. Spokojenost a radost zúčastněných tříd a 

jejich vyučujících 

5. Perfektní průběh a radost z radosti jiných 

Sponzorství se ujala naše paní ředitelka, které moc děkujeme. 

Poděkování patří nejen žákům obou tříd, ale i  třídní učitelce Jitce Bejšovcové a asistentkám 

Janičce s Gábinkou. Ony na fotografiích nejsou vidět, protože v kuchyňce mazaly, pekly, 

zdobily,…, prostě zlobily.  

Když si pořádně prohlédnete fotografie z ochutnávek, uvidíte, že letošní projekt se nám 

pořádně p o v e d l. 

Uznejte, kolik spokojených tváří jste naposled viděli? 

Text a foto: M. Kršková, třídní učitelka bezvadných kluků PŠ2B. 



 

Čertice zdobí vánoční stromek 

 

Na čertí rohy polepšení. 

   5. prosince 2017 bylo úterý a do školního kinosálu byli pozváni žáci 1. stupně naší školy, 

aby jim Čertice přečetly opravdovou Listinu 

hříchů a aby žáci své hříchy učinili co nejlehčí. 

Některým žákům to však nebylo moc platné a 

tak čerticím přísahali na čertí rohy polepšení. A 

jak bývá pěkným zvykem, třídní kolektiv zazpíval 

písničku nebo přednesl básničku, Čertice je 

odměnily dárky a sladkostmi a do pekla si 

odnesly prázdný pytel! 

Žákům, rodičům i jejich učitelům přejeme 

mnoho kouzelných vánočních chvil. 

Vaše Čertice.      Text:  Mgr. Dáša Kubíková       Foto:  Mgr. Ivana Horňáková 

 

Adventní zpívání u vánočního stromku 

Žáci 2. A a 6. B si zazpívali vánoční koledy a písně. 

Každý rok zpívají žáci ve vestibulu u vánočního stromku známé vánoční koledy a písně. Žáci 

2. A a 6. B si společně zazpívali „Půjdem spolu do 

Betléma“, „Štědrý večer nastal“, „Vánoce, vánoce 

přicházejí“ a „Rolničky“.  

Text: Mgr. Jana Hofferová 

Foto: Mgr. Petra Schützová 

Jednou v roce na 

Vánoce………. 

Tradiční zpívání koled a dalších vánočních písní u krásně 

ozdobeného vánočního stromku si ani letos nenechali ujít žáci 

7. A. Natrénováno měli pěkně dlouho, přesto počáteční tréma 

byla cítit. Ale po první písni nejistota opadla a pak se zpívalo a 

zpívalo. Takže příští rok si dáme repete. 

Krásné Vánoce všem přejí žáci 7. A       Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 



 

Vánoční výstava 

14. 12. proběhla na naší škole již tradiční vánoční výstava. Opět zde mohli 

návštěvníci vidět výrobky našich dětí, paní učitelek a vychovatelek s vánoční a 

zimní tématikou. V dílničkách si příchozí děti vyráběli přáníčka, andílky, slané 

těsto a vánoční kartičky. I přesto, že nám letos počasí moc nepřálo, byla 

návštěvnost dobrá. Doufáme, že se výstava všem líbila a těšíme se, že se opět se 

všemi uvidíme na výstavě velikonoční.  

Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem dětem, paním učitelkám, 

učitelům a asistentkám, panu školníkovi a všem ostatním, kteří se podíleli jak na 

výzdobě školy na výstavu, tak na její organizaci. Všem zúčastněným patří velké 

poděkování za pomoc a nápady. 

Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout vystavené výrobky dětí i průběh výstavy. 

Napsala a nafotila Alena Niklová   

 

Vánoční pečení 

Vánoční pečení ve 2. A 

Zvládli jsme udělat kokosové koule a upéct rohlíčky. 

Celý týden jsme se těšili, až vyrazíme do školní kuchyňky péct vánoční 

cukroví. Domluvili jsme se, že uděláme kokosové koule a upečeme 

vanilkové rohlíčky. Těsta připravila paní učitelka doma, abychom vše stihli. 

Z hnědého těsta jsme dělali malé kuličky, které jsme obalovali v kokosu. 

Z druhého těsta jsme váleli malé hady, které jsme tvarovali do rohlíčků a 

pokládali na plech. Po upečení jsme rohlíčky obalovali v cukru. Tvarovat 

kuličky a rohlíčky nám moc nešlo, tak nám hodně pomáhala paní učitelka 

a nakonec se vše podařilo.   

Pečení se nám moc líbilo. 

Text a foto: žáci 2. A a Mgr. Jana Hofferová 

 

Vánoční pečení – 5. A 

Perníčky s láskou pečené. 

Perníčky - krásně voní po koření, rozplývají se na jazyku a vyvolávají úsměv 

na tváři. Jsou tady s námi už hodně dlouho a srdce z perníku se stalo symbolem lásky. 

Perníčky se pečou k různým příležitostem, ať již jsou to Vánoce, Velikonoce, 

Mikuláš nebo třeba svatba. Patří mezi oblíbené laskominy v 5. A, a tak se žáci této 

třídy pustili do jejich výroby.  Vánoční perníčky nejen upekli, ale také krásné 

ozdobili. Největším problémem bylo odolat jejich vůni a zanechat alespoň několik 

kousků na vánoční výstavku.   

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 



Vánoční pečení dívek z 6. tříd 

Perníčky, linecké a dvoubarevné cukroví 

Společnými silami jsme se pustily do vánočního pečení. 

V polovině listopadu jsme upekly perníčky, které musí mít čas na 

změknutí a  po měsíci jsme se pustily do dalšího pečení. Dívky 

letos daly přednost lineckému cukroví slepované marmeládou a 

nugetou, ale jeden druh jim byl málo, tak jsme zadělaly ještě na 

dvoubarevné rohlíčky. Vše se povedlo, jak mělo a ty 

nejpovedenější kousky cukroví jsme vystavily na vánoční 

výstavce. 

Text a foto: Mgr. Petra Schützová 

 

Dívky ze 7. A uvařily vánoční ozdoby 

Netradiční příprava „vánočního cukroví“ 

Běžné suroviny, návod na přípravu a hlavně chuť vyrobit sněhobílé 

ozdoby z netradičního těsta. S tím odešly dívky do kuchyňky a už to 

frčelo. Vařilo se, válelo a nakonec vykrajovalo krásně bílé těsto. 

Práce dívky evidentně bavila a tak i výsledky jejich snažení byly tomu 

odpovídající – tedy hezké. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Válení ve školní kuchyňce – 7.B 

V čase adventním žákyně ze třídy 7.B  provoněly školu vanilkovou vůní. Podle receptu zadělaly a vyválely těsto a 

napekly tradiční vánoční cukroví. 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

 

 

Vánoční pečení v 9. AS... 

 
...aneb sliby se mají plnit nejen o Vánocích... 

 

A my jsme si o loňských Vánocích slíbili, že si letos upečeme tradiční 

linecké cukroví, protože dva roky po sobě jsme tvořili nepečené dobrůtky. 

Na začátku bylo těsto, pak jsme váleli, vykrajovali, pekli, slepovali 

marmeládou a nakonec cukrovali. Povedlo se! 

 

                                         PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

 

 

 

 



Zručné dílny 

ZRUČNÉ DÍLNY – DÍVKY 7.A ,B 

Lapač snů – podle starých indiánských legend zahánějí lapače snů zlé duchy a 

zachytí špatné sny do sítě. I když na pověry nevěříte, můžete si tuto dekoraci také 

vyrobit.  

Děvčatům se lapače snů v soutěži zručnosti velmi povedla. Stříhání, lepení, 

háčkování i šití všechny tyto činnosti děvčata při výrobě lapače snů použila a 

výsledek můžete posoudit sami. 

Mgr. Kubíková a Mgr. Slapničková 

 

 

Školní soutěž zručnosti žáků šestých, sedmých, osmých a devátých tříd  

Od 13. Do 16. února 2018 probíhaly v dílnách soutěže zručnosti 

žáků šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 38 chlapců naší školy. Hoši se opravdu snažili, 

takže všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a nejšikovnější žáci 

obdrželi diplom. 

Hodnocena byla přesnost výrobku, dodržování pracovního postupu 

a v neposlední řadě také pořádek na pracovišti. 

Šašková Lenka, Rak Petr, Balvín Vilém 

 

Dáma 2018 

Vítězům přišla popřát i p. ředitelka. 

Ve středu 28. února proběhl v hudebně naší školy turnaj 

v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 32 vybraných žáků z 

6. až 9. tříd + PŠ. Vítězem 6. ročníků se stal Tomáš 

GEBERT, za 7. třídy  

zvítězil Jan DOKLÁDAL a nejlepším hráčem z 8. A 9. tříd se 

stal Alexandr GRUNDZA . 

 

V celoškolním finále zvítězil Jan DOKLÁDAL, kterého 

neporazil žádný z hráčů. Získal tak titul absolutního vítěze 

naší školy ve hře dáma. Všichni soutěžící byli odměněni 

sladkostí.  Finalisté jednotlivých tříd získali šachovnici, 

kterou vyrobili žáci v dílnách, v hodinách pracovních 

činností. 

Na závěr se utkal s vítězem náš pan školník! 

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme! 

Šašková Lenka 

 



Velikonoční výstava 

Vítání svátků jara 

Ve čtvrtek 22. 3. proběhla na naší škole jako každý rok, velikonoční výstavka. Opět si zde žáci a paní učitelky 

s ostatních škol i mateřských škol mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se týkaly jarního období a 

hlavně výrobků s velikonoční tématikou. Mladší děti využily stoly s vlastní výrobou dárků a přáníček a stůl, 

kde si mohly vlastnoručně vyrobit figurky ze slaného těsta.  Paní 

učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám 

napsali do návštěvní knihy. Velmi nás těší, že se jim naše 

nápady líbí a mnoho z nich i využijí k vlastní výrobě.  

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem dospělým 

i žákům, kteří se podíleli jak na přípravě a výzdobě na 

velikonoční výstavu, tak na její organizaci. Velký dík patří 

chlapcům 7. a 8. ročníků, kteří se podíleli na přípravě stolů na 

výstavku, chlapcům 8. ročníku a žákům a žákyním Praktické 

školy, kteří spolupracovali na organizaci výstavy, paní asistentkám za pomoc při výrobě dekorace na 

výzdobu haly a všem ostatním, kteří přispěli svými výrobky. 

 

 

Masopustní rej 

 Dne 2. března proběhl na naší škole masopustní rej. Zúčastnila se ho velká spousta masek. Všechny byly 

velmi pěkné, některé i strašidelné. 

 Žáci v maskách plnili ve škole několik úkolů. Za to si 

odnesli obrázek na vybarvení a sladkou odměnu. 

 Nejzdařilejší masky byly vybrány a dostaly diplom a 

drobnou odměnu. 

 Na prvním místě se umístil Tomáš Lajer za krásnou 

masku sovy. Druhé místo získal Martin Muck za 

originální kelímek s hranolky. Třetí místo získal Jeníček 

Šimo za masku upírka. 

 V kategorii tříd první místo obdržela třída 5. A za moc 

pěkné klauny. Na druhém místě je třída 10. AS za 

potřebné popeláře.  

 Třetí místo patří třídě 3. B za ručně vyrobené masky Ferdy, kočičky, klauna a Spider Mana. 

Všem zúčastněným děkuji a těším se na masky, které si přinesou  příští rok. 

Machová 

 

 

 



 

Máš právo žít v bezpečí 

 

Mezilidské vztahy. 

V tomto období byly na naší škole realizovány besedy 

s  pracovnicemi Střediska výchovné péče Dyáda v Mostě.  

Žáci 5. A i jiných tříd diskutovali s Mgr. Evou Peterkovou a 

Mgr. Vladimírou Sikýřovou na téma: „Komunikace a vztahy mezi 

dětmi“. Téma zahrnovalo vztahy mezi vrstevníky, zneužívání ICT a 

kriminalitu, problematiku závislostí apod. 

Po počátečním ostychu se do debaty postupně zapojili takřka všichni žáci. Neváhali se podělit například o své 

pozitivní či negativní zkušenosti z oblasti ICT, rozpovídali se o vztazích v třídním 

kolektivu aj. Beseda se vydařila a byla přínosná pro všechny zúčastněné.   

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

BESIP v 9. a 10. AS 

 

Preventivní program Městské policie 

 

Po roce jsme se opět setkali s panem Littem z Městské policie. Beseda se týkala 

především bezpečného pohybu v městském provozu. Děti si zopakovaly druhy 

dopravy, co znamenají barvy na semaforu, důležitá telefonní čísla, jak se chovat 

v městských dopravních prostředcích i při přecházení vozovky. Také byly 

poučeny o tom, co dělat v případě nálezu použité injekční stříkačky. Na závěr 

jsme se dozvěděli, kdo může pracovat u Městské policie a jaké znalosti a 

dovednosti musí prokázat. Beseda byla velice zajímavá a poučná. 

 

                                    PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 9. AS 
 

 

Celé Česko čte dětem 
 

…opět O Pejskovi a Kočičce 

 

Ve středu 14. 3. zavítala do naší školy paní Andrea 

Traganová z Docela velkého divadla Litvínov a 

připravila si pro žáky ZŠS a 1. stupně ZŠ předčítání 

z oblíbené knížky od Josefa Čapka. A proč jsme opět 

zvolili tuto knížku? Protože Pejska a Kočičky není 

nikdy dost, dětem je knížka blízká a hlavně – je to 

čtení pro všechny věkové kategorie, pro kluky i 

holčičky! Děti ZŠS i 1. stupně ZŠ pozorně 

poslouchaly  známé i méně známé příběhy a pohotově reagovaly na dotazy. 

Předčítání se nám moc líbilo! A paní Traganové se moc líbil maskot školy, 

který se předčítání rovněž zúčastnil! 

 

 

                                                            PaedDr. Iva Gregorová                                                                        



O špačkovi Kamilovi 

 

Po roce zavítala do naší školy opět paní knihovnice Jílková z Městské knihovny v Mostě, aby dětem 

představila knížku o špačkovi Kamilovi. Mezi čtením ukazovala dětem zvětšené obrázky z knížky, kladla 

jim různé otázky a snažila se je zapojit do děje. Vyprávění o Kamilovi bylo veselé, ale i poučné. Doufám, že 

si děti zapamatovaly, že se nemají nikomu posmívat a že si mají navzájem pomáhat, protože ,,...ten umí to a 

ten zas tohle...“. 

 
                                                                                  PaedDr. Iva Gregorová 

 

 

Tvoříme společně….. 

…aneb šaty dělaj člověka. 

Žáci PŠ 1A, 5. BS společně se šikovnými děvčaty z 8 a 9. AS se sešli ke společné 

práci. Rozhodli se, že si zahrají na módní návrháře a vytvoří dva modely - šaty 

připomínající roční období.  Tak vznikla opravdu krásná díla hodící se pro podzimní 

a zimní královnu. Můžete si je sami prohlédnout na chodbě naší školy. Všichni si 

práci užívali a těší se na příští tvoření. 

 

Bc. Jitka Bejšovcová, Mgr. Věra Tučková 

 

Minulý týden v pracovních činnostech  spojily pracovní síly třídy PŠ2B a 8.A. při společném projektu 

„Tvoříme společně“.  

Cílem školního projektu je to, aby si žáci naší školy vyzkoušeli 

praktické dovednosti, zručnost a vzájemnou spolupráci mezi 

třídami. 

Ve školní dílně vytvořili žáci dvojice a společnými silami měřili 

dřevěné hranoly, které posléze řezali, smirkovali a vypalovali 

elektrickým perem. Dřevo tak dostávalo konkrétní podobu hrací 

kostky. Samozřejmostí byly úklidové práce nářadí, ponků, 

svěráků, ale i zametání podlahy.  

Ve dvojicích žáci pracovali s nadšením, radili si navzájem i s jinou dvojicí, pomáhali si, střídali se 

v činnosti. Do práce se s nadšením, asi si vzpomněla na svá studentská léta, zapojila i třídní učitelka 8.A a 

paní asistentka PŠ2B. Některé dvojici výroba hrací kostky „odsejpala“ pěkně od ruky a někteří si zase 

s výrobkem „pohrávali“, aby jejich výsledek byl co nejlepší. 

Dokonce jedna dvojice vytvořila dřevěný drahokam, který si ponechala pro štěstí. Tak tedy mnoho štěstí pro 

pokračování projektu“Tvoříme společně“ i v příštím školním roce 2018/2019. 

Žáci PŠ 2B děkují „spolupracovníkům“ 8.A a jejich paní učitelce. 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

Nudnou zimu jsme oživili barvami při batikování. 

 

Rok utekl jako voda a my jsme se opět sešli při společném tvoření s paní učitelkou Horňákovou a 



jejími žáky z Praktické školy (PŠ2A). Tentokrát nás naučili batikovat 

trička, ale úplně  

jinou technikou, než jsme očekávali. Takže příprava triček, míchání a 

nanášení barev lžící, 

následné ,,vaření“ v mikrovlnné troubě, máchání v několikeré vodě, to vše 

bylo pro nás nové a 

velice zajímavé. 

Nakonec jsme šli trička pověsit na šňůru, takže jsme se poprvé dostali do 

školní prádelny a sušárny. 

Paní učitelka Horňáková nám dokonce ukázala, jak funguje mandl – 

většina dětí viděla mandl 

poprvé v životě! 

Přínos pro nás byl i v tom, že jsme celé dopoledne komunikovali se 

staršími kamarády a navzájem 

jsme si pomáhali. Takže moc děkujeme za příjemné pracovní dopoledne a 

těšíme se na další 

spolupráci! 

 

Napsala: za žáky z IX. AS napsala PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 
Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

Tvoříme společně 

 

PŠ2A a 9. AS podruhé 

 

Pro velký úspěch s batikováním triček jsme se rozhodli, že ještě jednou 

spojíme síly a nabarvíme si sáčky na cvičební úbor. Sáčky ušila paní 

učitelka Horňáková, (materiál dodala paní učitelka Gregorová). Sáčky 

jsme nejprve namočili, děti si křídou nakreslily libovolný vzor a pak 

opatrně sypaly barvu. Následovalo složení do malého balíčku, vložení do 

igelitového sáčku a ,,vaření“ v mikrovlnné troubě. Než se 

sáčky ,,uvařily“, naučily se děti z 9. AS vyrobit kroucenou šňůru, kterou 

se budou sáčky uzavírat. Výsledek barvení předčil naše očekávání, což 

dokazují fotografie. Takže opět moc děkujeme paní učitelce Horňákové a 

jejím žákům za příjemně a užitečně strávené dopoledne a za nově 

získané dovednosti! 

 

                           PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 9. AS 

 
Rej čarodějnic 

 

Čarodějnické soutěžení 

Jako každý rok, tak i letos 27. dubna, se v naší škole 

slétly čarodějnice ze všech koutů. Na naší olympiádě 

jsme se sešly v hojném počtu. Všechny čarodějnice se 

snažily předvést co nejlepší výkony v různých 

sportovních disciplínách. 

Všechny zúčastněné si za svoje výkony odnesly diplomy.  

Foto: Mgr. Ivana Horňáková Text: Mgr. Jana Drážková a 

Mgr. Dáša Kubíková 



 

Canisterapie 

Dobrý den, canisterapie sem 

Určitě všichni víte, že canisterapie  je na naší škole mezi 

žáky velmi oblíbena. 

I my, žáci PŠ2B jsme se před časem zúčastnili hravé psí 

zábavy. 

Jména „hafíků“ si již nepamatujeme, ale víme určitě, že 

uměli dávat pac, plížit se pro pamlsek, chodit poslušně na vodítku a provádět další 

„divotvorné“ kousky.  

Moc se nám pejskové líbili a budeme se těšit na jejich příští dovádění. 

Text a foto: Mgr. M. Kršková, paní asistentka G. Rejchartová a žáci PŠ2B 

 
Již mnoho let nás celým školním rokem nás doprovázejí psí a zvířecí kamarádi z Aaja, z.s. 

Přicházejí každý pátek a tráví s námi nejméně hodinu času. Během této doby si je můžeme hladit, 

mazlit se, česat je, házet jim míčky, procházet se s nimi apod. Také se dozvídáme mnoho 

zajímavostí o péči o domácí mazlíčky. Nutno podotknout, že vše lidé z Aaja dělají dobrovolně ve 

svém volném čase. Doufáme, že nám zachovají přízeň a budou s námi i příští školní rok, 

děkujeme jim!  

Mgr. Jana Nastoupilová 

 

Sběr papíru a víček 

V letošním školním roce se žáci z 5. A opětovně zapojili do školní 

sběrové soutěže. Protože se letošní školní rok pomalu blíží ke svému konci, 

proběhlo vyhlášení vítěze.  

Celoroční soutěž ve sběru starého papíru vyhrála žákyně Monika 

Lžičařová. Vítězce blahopřejeme! 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

Naši žáci zachránili 173 stromů ! 

Sběr starého papíru a sběr víček od PET lahví. 

 

I v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček 

od PET lahví.  

Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských papírů, kartony, knihy i smíšený papír nosí do školy 

všichni - od nejmenších žáčků až po žáky PŠ. Aktivně se zapojují též někteří učitelé i ostatní pracovníci školy. 

Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.600 kg papíru, za který škola obdržela částku 3.750,- Kč. Žáci 

též nosí víčka od PET lahví. Těch přinesli do školy 100 kg. Za sběr víček jsme obdrželi částku 350,- Kč 

Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2018/2019. 

 



(Dle statistiky každá tuna recyklovaného papíru může ušetřit 14 stromů. Naši žáci nanosili za 5 let 12380 kg  papíru, 

takže ušetřili 173 stromů). 

Nejlepším sběračům osobně poděkovala a diplomy předala paní zástupkyně Mgr. Lenka Brunnerová. 

Poděkování patří všem, kteří sběr a víčka nosili. 

  

Zapsala: Šašková Lenka 

Vítejte a ochutnávejte! 

Pili jsme okurky a mrkve. 

Letos již potřetí jsme s paní učitelkou pohostili 12. června žáky ze 

Základní školy speciální. Připravili jsme pro ně tři netradiční 

pomazánky, hlavními surovinami byly pečený česnek, květák a 

hrášek. Upekli jsme lívanečky, na které jsme mazal námi ušlehaný 

pacholík. Ozdobou byly čerstvé borůvky ze zahrádky paní 

zástupkyně Mgr. Lenky Brunnerové. Patří jí též velký dík za pomoc 

při přípravě soutěží a servírování. Zdravé kokosky bez cukru a vajec 

byly zdravou pochoutkou. A co ty okurky a mrkve? Z těch jsme 

společně se třídami míchali v chutné smoothie.  

Na chodbě školy se soutěžilo. Kdo nebyl zrovna v kuchyňce, tak si 

mohl vyzkoušet vybírání brambor ze země, vážení, loupání a krájení nebo třídění ovoce, zeleniny, ryb či 

pokrmů z brambor. 

Letos byla velká pochvala za servírování. Jedlo se totiž až ve třídě, všechno si žáci museli sami namazat i 

dozdobit. 

Zapotili jsme se hlavně při pečení, zapnuté jsme měli 

obě trouby a pekli jsme 2 hodiny kokosky a další 

hodinu na „palačinkovači“ lívanečky.  

Líbilo se nám, jak žáci soutěžili. Byla to naše poslední 

akce před závěrečnými zkouškami. Kdo bude paní 

učitelce pomáhat příští rok? To už musí zvládnout 

jiní. 

Napsali žáci z PŠ2A 

Foto Mgr. Ivana Horňáková, Mgr. Káťa Jelínková 

 

Psí olympiáda 

Tradičním vyvrcholením celoročního projektu canisterapie 

bývá akce nazvaná Psí olympiáda. Znamená to, že přijeli 

canisterapeuti se svými psími pomocníky a naši žáci s jejich 

pomocí zdolávali různé překážky.  Počasí nám přálo, takže 

jsme mohli využít školní hřiště. Po jeho obvodu byla 

postavená dráha z balančních ježků, kuželů a tunelů, které 

žáci různě prolézali a přelézali (pes v tomto případě slouží 

jako motivace a zvýšení sebevědomí). Jsme rádi, že jsme měli 



tolik pejsků pohromadě a dostalo se na všechny. Na závěr samozřejmě nechybělo pomazlení a házení aportů. 

Děkujeme canisterapeutům, kteří nám nezištně věnovali svůj volný čas, jmenovitě Lucii Suchanové, Václavu 

Gaertnerovi, Andree Procházkové a Ladislavu Pozdníčkovi a jejich psím spolupracovníkům. Také děkuji za pomoc 

s organizací třídě PŠ 1A s paní učitelkou Bc. Bejšovcovou a za pořízení fotodokumentace paní učitelce Mgr. 

Horňákové. No a všem, kteří se zúčastnili a vytvořili příjemnou atmosféru!   

Tex: Mgr. Jana Nastoupilová   

Foto: Mgr. Iva Horňáková 

Školní akademie 2018 

Písničky, hudba, tanec 

To je tradiční ukončení školního roku. Všechna vystoupení byla kreativní, uvolněná, nádherná a dokazující šikovnost a 

umění našich žáků a jejich učitelů i asistentů. Diváci v hledišti ani nedutali, jak se zájmem sledovali umělecká 

vystoupení. Kdo stál na jevišti, si užil nejen trému, ale také obrovský úspěch a radost z potlesku a z povedeného 

výkonu. Děkuji. 

Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

Technika a ozvučení kinosálu: Mgr. Jana 

Nekolová a pan učitel Petr Rak 

Spolupráce při organizaci: Mgr. Žaneta 

Prošková 

Text: Mgr. Dáša Kubíková 

 

 

OSTATNÍ PROJEKTY 

Kouření a já 

Lehké je začít, těžké odnaučit 

Žáci 7. A, B se i v letošním školním roce aktivně zapojili do 

,,protikuřáckého projektu“. V nejrůznějších vyučovacích hodinách 

společně diskutovali o problematice kouření. Sami uváděli 

negativní dopady kouření a 

všichni ho odsuzovali. Přesto 

z neformálních rozhovorů 

vyplývá, že i v této třídě 

je nejméně 50 % kuřáků! V hodině výtvarné výchovy pak 

každý vytvořil vlastní protikuřácký plakát. Ze všech jsme 

pak společně poskládali jeden velký, který bude vystaven 

ve třídě, aby každý den žákům připomínal rizika kouření. 



Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Kuličkiáda 2018 

 

Pevná ruka, jasné oko, ďůlek je náš cíl! 
Dne 18. 6. 2018 na naší škole proběhl již druhý ročník  sportu našich otců 

a dědů a to přebor v hraní kuliček. Nejprve v měsíci květnu proběhly třídní 

kola a v pondělí se odehrálo finále jednotlivých stupňů školy. Viděli jsme 

hezké souboje. Padli i zvláštní ocenění. Například to bylo vyhlášení 

nejtechničtějšího hráče, cenu získala dívka z I. stupně, i když nezvítězila. 

Cenu fair play získal za své ušlechtilé chování žák druhého stupně, když 

v celém souboji nahrál spoluhráčce kuličku tak, že ďůlek nemohla minout a dobrovolně přišel o první místo. Souboje 

byly plné napětí a povzbuzování od nehrajících spolužáků. Už se těšíme na třetí ročník kuličkiády. 

 

Zpracoval: Mgr. Balvín V. 

„Život je nádherný, ale občas nás může něco překvapit, zaskočit a dokonce 

ohrozit?!“ 

                                       Projektový týden  

 „NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE“ 

Kolerace předmětů: občanská výchova, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, sport a zdraví 

Realizace projektu: od 28. 5. do 1. 6. 2018 

Kde: Základní škola a Střední škola, Jana Palacha, MOST 

 

Body projektu: 

I. Náročné životní situace 

a. Význam a vysvětlení pojmu 

b. Dělení – Živelné katastrofy, průmyslové havárie, lidský faktor 

c. Ochrana jednotlivce, včetně lidské komunity- vysvětlována v jednotlivých bodech projektu 

 

II. Živelné katastrofy 

a. Povodně 

b. Požáry – lesní, velké plochy travnatých a zemědělských ploch, osídlení 

c. Zemětřesení- řítivé, srážky litosférických desek, vulkanická činnost- kde u nás v ČR 



d. Vzdušné proudění- vichřice, orkán, uragán, cyklon 

 

III. Průmyslové havárie 

a. Chemický průmysl 

b. Energetika – elektrárny, jednotlivé typy – vodní, 

větrné, tepelné, jaderné 

c. Hutě, mlýny a zdroje surovin – doly, kamenolomy 

 

IV. Lidský faktor 

a. Válečné konflikty 

b. Demonstrace 

c. Lidové bouře, rabování 

d. Kriminální živly 

e. Terorismus 

 

V. Záchraný integrovaný systém 

a. Vysvětlení pojmu 

b. Jednotlivé složky 

c. Způsoby výzvy a kontakty 

d. Spolupráce a reakce na výzvy 

 

Průběh výuky a výklad zajišťují třídní učitelé, nebo ostatní vyučující po dohodě s třídním uč. Výklad bude 

podchycen v třídních knihách v uvedeném týdnu, a to v jakémkoliv předmětu. 

Na stránce Projekty (v TK) bude uvedeno: Náročné životní situace, do Anotace název probraného tématu, 

který koresponduje se ŠVP pro daný ročník, datum bude 28.5. – 1.6., garantem ten vyučující, který probere 

téma. 

Jednotlivé části projektu budou vysvětlovány s ohledem na charakter třídního kolektivu, včetně handicapu 

žáků. 

 

Koordinátor hodin výuky: Mgr. Brunnerová Lenka 

Zodpovídají: metodici a třídní učitelé 

Zpracoval: Mgr. Balvín Vilém                      

 



Den dětí , 

aneb život je nádherný, ale občas nás může něco 

překvapit, zaskočit, a dokonce ohrozit!? 

 

Na podiu v kinosále školy je připravena improvizovaná 

třída s paní učitelkou a žáky. Probíhá vyučovací hodina. 

Když tu náhle se zpoza katedry vyloupne maskovaný 

muž se střelnou zbraní v ruce. Střílí se! Terorista řve na 

učitelku i na žáky. I diváci si zacpávají uši díky hlučné 

zbrani a nepříjemnému hlasu teroristy. Scéna vypadá 

velmi hrozivě! Je to tady. Do třídy se dostala ozbrojená cizí osoba! Ohrožuje všechny kolem.  

Ne, nebojte se. Jde jen o ukázku zajištění cizí osoby ve škole, kterou našim žákům předvedli členové Spolku historie 

ozbrojených složek zaštítěný firmou Zbraně a střelivo Ústí nad Labem s.r.o. Ti se brzy dostali na naši improvizovanou 

scénu a předvedli, jak ve skutečnosti probíhá zajištění podobné nežádoucí osoby. 

Den dětí na naší škole začal vážně netradičně.  

A pokračoval přednáškou a poučením, jak se zachovat v případě bezprostředního ohrožení života. 

Členové Spolku historie ozbrojených složek byli také součástí druhé poloviny dětského dne, a to branného závodu, 

který probíhal v areálu školního pozemku. Žáci plnili během označené trasy úkoly na šesti stanovištích, včetně střílení 

ze zbraně na cíl. Samozřejmě pod vedením odborníků na slovo vzatých. 

Žáci si ještě dlouho po akci vyprávěli své dojmy a zážitky z celého dne. Jejich nadšení potěšilo určitě kolegu Mgr. 

Balvína, který celý dětský den pro žáky zorganizoval. Ale nejen jeho. I praktikanty z pedagogické školy a asistenty naší 

školy, kteří se na branném závodě podíleli svou troškou do mlýna.  

A o to vlastně šlo. 

 

Paraolympiáda 

 

“Cvičíme a soutěžíme“ 

   Celá naše základní škola se v měsících leden až 

březen zapojila do výzvy paralympijského výboru 

v soutěži o získání olympijského diplomu. Soutěžili 

jsme v osmi disciplínách. Například to byl skok 

z místa, hod basketbalovým míčem do dálky, různé 

běhy a další disciplíny. Výsledky byly různé a teď 

čekáme, jak nás organizační výbor celé soutěže 

vyhodnotí a odmění. 

Olympijský diplom... 

 

...zajímá i žáky v 9. AS 

 

Proto jsme se nadšením pustili do plnění disciplín. V hodinách Tv pilně trénujeme a snažíme se podat ty 

nejlepší výkony! 

 

 



                                                                                  PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

Olympiáda v 8.AS 

 

Vzhledem k tomu, že právě začala zimní olympiáda a čeští sportovci mají 

medaile, jsme v hodině výtvarné výchovy připravili mini olympijský koutek, 

který znázorňuje některé disciplíny zimních her. My také soutěžíme v naší 

školní olympiádě, moc nás to baví, více než počty. 

 

Mgr. Anna Komendová 

Magda Hejtmánková 

My na to máme!!! 

V době konání zimních olympijských her 

se naše škola zapojila do 

celorepublikového projektu a 

v hodinách tělesné výchovy žáci plní 

různé disciplíny, které je, více či méně, 

baví. Jedna z netradičních disciplín byla 

„Hluboký předklon“. Tato disciplína 

vyžadovala důslednější přípravu, 

rozcvičení, aby následné provedení 

probíhalo bez problémů. Ne každému se dařilo, ale snažili se všichni. 

Text: Mgr. Petra Schützová   

Foto: Lucie Černá  

 

 

Ovoce a zelenina do škol... 
 
...tentokrát v tělocvičně 
 
Přišli jsme, cvičili jsme, poznávali ovoce a zeleninu a nakonec jsme dostali zdravou 
odměnu – krásná jablíčka. Povedená akce v pátek 23. 3.! 
 
                                                            Za 9. AS PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

 

 

 

 



Školní rekordy 

Rozjasněme si den ještě více 

 

Slunečné dny zavládly na naší škole vyhlášením tématu Školních 

rekordů, kterým bylo slunce. Ve třídách se to paprsky jen hýřilo, jen 

abychom překonali školní rekord. A….ano, překonali. Rovných 831 

sluníček se objevilo v tělocvičně. Největší podíl zajistila třída 4. AS 

s 345 sluníčky. Oslnivé množství 115 ks pak donesla i třída 2.A. Svou 

originalitou s časopisy „Sluníčko“ se podílela na rekordu třída 9.AS. 

Nejen těmto třídám však patří dík. Tematicky prolnuté soutěžení si 

následně užili zástupci téměř všech tříd. 

Těšme se na snažení a zápal, který nás bude provázet jistě i v příštím 

roce. 

 

text a foto: Mgr. Prošková, p. uč. Rak 

 

Barevná škola 

... i při chůzi se můžeme učit .... 

Díky p. uč. Rakovi a jeho skupině v předmětu pracovní činnosti vznikla úžasná schodová 

pomůcka pro výuku. 

Však si sami prohlédněte, co chlapci z 9. tříd 

vytvořili!  

 

 


