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ZÁŘÍ 

 

Naši prvňáčci 

 

 

 

 

 

Přivítali jsme prvňáky a prváky na základní i střední školu. 

Znak města Mostu – 10.AS 

Rok se překulil a my opět prezentovali naši školu na 

Mosteckých slavnostech. Letos nešlo při zpracování 

znaku ani tak o techniku, ale o barvy. Už dávno žáci 10. 

AS zjistili, že se dá krásně malovat pampeliškou, tak co 

nezkusit využít přírodní barviva právě na náš znak. Na 

školní zahradu jsme zaběhli pro pampelišky, květy dýně 

a vlčí máky. Paní učitelka z domova přinesla modré 

hroznové víno a popel. Právě barva popela pro nás byla 

oříškem. Z rostlinné říše nám dostupné, žádná rostlinka 

nevyhovovala, tak jsme zvolili popel, který původně 

vlastně do flóry také patří.  

Matli patli…a 6. 9. 2014 zdobil znak Mostecké slavnosti. 

 

foto a text: Žaneta Prošková 

 

Exkurze studentů VOŠ 

Odborné exkurze se uskutečňují v rámci předmětu "Pedagogická 

praxe". Žáci střední školy a studenti VOŠ tak získávají informace, 

které zpracovávají do zápisu z odborné praxe. 

Při exkurzi jsou teoretické poznatky o zařízení doplněny prohlídkou 

školy - tříd i odborných učeben, při které mají studenti možnost 



pozorovat žáky i jejich pedagogy při vzdělávání a komunikaci s nimi. 

Cílem odborné praxe je seznámit studenty se zařízením, jeho specifickými znaky, s metodami a 

pomůckami pro vzdělávání žáků s postižením, a tím propojit informace získané v odborných 

předmětech s praktickými zkušenostmi. 

Řada studentů si po této exkurzi vybere pro souvislou praxi právě toto zařízení. 

Vedoucí praxe: Mgr. Jitka Doušová, H. Strnadová 

Zpracovala: Mgr. Hana Slapničková 

Foto: Mgr. Jitka Doušová 

 

Počítání na zahradě – 4. A 

Že nejdou spočítat dohromady jablka a hrušky? 

Žáci 4. A využili ještě příznivého počasí a vyrazili na školní 

zahradu. Zjistili, co se zde děje na podzim, ale také si 

procvičili násobilku dvou. Počítali, počítali, násobili hrušky, 

jablka, jablka a jablka a……… dobře počítali. Hodina byla 

zajímavá, žáci zjistili, že lze dohromady násobit hrušky 

s jablky a nakonec se zakousli do lahodného podzimního 

ovoce.  

Text a foto: Erika Bednárová 

 

Sběr bezinek – 10. AS 

Sešity nadepsány, žákovské knížky vyplněny, notýsky zabaleny, tak tradá do práce, protože vitamíny a 

cenné látky v přírodě na nás nebudou čekat věčně.  

A opravdu. Bezinek už bylo pramálo, ale i tak stačily na pár 

skleniček kompotu a lahví sirupu. Stejně tak už má svou 

sezónu za sebou měsíček lékařský. I ta trocha, co jsme 

našli na školní zahradě, nám postačila na ukázku masti, 

kterou si snadno vyrobíme doma a nemusíme ji jen 

kupovat v lékárně. 

Pro začátek by to stačilo. Perná práce 10. AS teprve čeká a 

s ní jablka, řepa, dýně, hroznové víno… 

 



ZOO v ŠD II – Niklová 

Během měsíce září jsme s dětmi z II. oddělení ŠD v rámci 

VV a PV vybarvovali zvířátka, která můžeme vidět v ZOO. 

Zároveň jsme si o každém zvířátku řekli to nejdůležitější. 

Nakonec jsme zvířátka společnými silami vystřihli a 

nalepili na veliký papír. Okolo jsme nakreslili a vybarvili 

ohrady, klece, stromy a keře a tak nám u nás v družine na 

nástěnkách vznikla naše vlastní malá ZOO. Výsledek 

můžete posoudit sami. 

Napsala a nafotila Alena Niklová – vychovatelka II. odd. ŠD 

 

Šnečci v ŠD II – Niklová 

V rámci pracovní výchovy jsme v družince modelovali šnečka. Povídali jsme si o 

tom, kde ho můžeme vidět a také jsme si říkali básničku šnčku, šnečku vystrč 

růžky…. Potom děti (některé s pomocí, jiné sami) vytvářely šnečka z modelíny. 

Všechny šnečky jsme si nakonec vystavili v družince. 

Napsala a nafotila Alena Niklová – vychovatelka II. odd. ŠD 

 

Ovocný piknik v ŠD I – Kašparová 

Žáci ze školní družiny se zapojili do projektu „ Ovoce do 

škol“. 

Na školní zahradě pro ně vychovatelka připravila několik 

soutěží, které byly motivovány znalostmi o různých 

druzích ovoce a zeleniny. 

Jako odměna bylo ovocné osvěžení… 

 

Vypracovala vychovatelka Věra Kašparová. 

 

Schůzka pro rodiče – kinosál 

Jako každý rok se koná v září schůzka pro rodiče žáků naší školy. 

V letošním školním roce se volil člen školské rady na další tříleté období. Paní ředitelka, Mgr. Hana 

Slapničková, seznámila rodiče s připravovanými akcemi školy a školními projekty, s obsahem 11 



zájmových kroužků, s činností školské rady pro další volební 

období, připomněla umístění školního řádu a výroční zprávy školy 

na webových stránkách školy, aj. 

 

 

ŘÍJEN 

Kapla v PŠ1A 

 Montáž a demontáž - cvičení trpělivosti a fantazie. 

Paní učitelka objevila v kabinetu super stavebnici. Měla sice obavy, 

zda pochopíme, jak s dřevěných dílků poskládat předtištěné nápady 

nebo vyvinout vlastním úsilím a fantazií nový nápad na zajímavou 

stavbu.  

Stavebnice nemá žádné spoje, jde pouze o pečlivé skládání 

obdélníků vedle sebe nebo na sebe. Po hodině snažení vznikla 

opravdu zajímavá dílka.  

Škoda jen, že jsme na konci vyučování museli zase všechno zbourat a uklidit zpět do krabic. Největší 

stavby vytvořili Jula s Tomášem. Jejich dílo měřilo na výšku 1 metr. Všem se nám to moc líbilo. 

Napsali žáci z PŠ1A 

Foto Mgr. I. Horňáková 

Buřtíkování – 4. B 

Mimořádně moc jsme se těšili na hodiny pracovních činností a 

ještě více jsme si přáli, aby vyšlo příznivé počasí a mohli jít na 

školní pozemek. V minulých hodinách jsme odstraňovali ořezané 

větve ze školní zahrady a právě dnes je můžeme použít a opéct si 

špekáčky. Za pomoci paní učitelky jsme rozdělali ohýnek, trochu 

nám kouřil a nám to vůbec nevadilo. Do krbu špekáček nikomu 

neupadl a tak všem moc chutnalo. 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

  



Jablka v 9. A 

Jablka, jablka a zase jablka. 

Jablka z letošní bohaté úrody jsme zpracovaly při hodinách 

pracovních činností a to hned do dvou receptů. Upekly jsme si 

jablečný perník a nepečený jablečný dort. Oba výrobky byly velmi 

chutné, více nám ale chutnal jablečný dort žákyně 9. A. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková  

 

 

Exkurze v OU Jirkov – 8. A, 9. A, 9. B 

8. A, 9.A a 9.B se zúčastnili exkurze v OU Jirkov 

Ve spolupráci s odbornými učilišti zajišťujeme exkurze našich žáků v rámci podpory při výběru 

povolání. 

 

V knihovně – ZŠS 

Ve středu 8. 10. se vypravily třídy 2. AS, 2. BS, 3. AS a 5. AS do 

Městské knihovny v Mostě. Většina dětí byla v knihovně poprvé. 

V knihovně nás přivítala paní knihovnice, která dětem pověděla o 

provozu knihovny a provedla nás oddělením pro děti.  

Potom jsme se odebrali do místnosti, kde byly pro děti připravené 

nejrůznější dětské knihy. Děti si je dle libosti prohlížely a šikovné 

děti dokonce četly. Nakonec jsme si vybrali knížku klasických pohádek a děti se seznámily s pohádkou 

O Zlatovlásce. V knihovně se nám moc líbilo, a proto plánujeme další návštěvy. 

PaedDr. Iva Gregorová 

Jablka se koulela i v 9. B 

Koulela se koulela….červená jablíčka. 

I dívky z 9. B pomohly s letošní bohatou úrodou jablíček na 
naší zahradě.V rámci pracovních činností si dívky upekly všemi 



známou, výbornou, jablečnou pochoutku – štrůdl. Vzhledem k tomu, že žákyně devátého ročníku jsou 
téměř jako zkušené kuchařky, štrůdly se jim velmi povedly a také výborně chutnaly.  

Magformers ve 4. B 

Kreativní magnetickou stavebnici pro radost, která rozvíjí 

představivost a jemnou motoriku, jsme si užili při společném 

stavění domečků, raket a šperků, zopakovali barvy a základní 

geometrické tvary. 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

Bylinkáři v 10. AS 

 

Moribundus se šíří …  ale na nás si nepřijde. 

Rýma, kašel, chřipka, angína a jiné obtížnosti krouží kolem nás. 

Někoho již neposedný bacil skolil a proto je potřeba se mu bránit. 

Žáci 10. AS již ví, že nemusí hned běžet do lékárny pro chemické 

léky, ale mohou využít nepřeberné výhody, které nám poskytuje 

příroda. Trocha snažení a lékárnu máme vždy při ruce.  

Žáci již v předchozím školním roce mysleli na to, že s příchodem podzimu bude různých léčiv potřeba 

a s nasazením brouzdali školním pozemkem a hledali jitrocelové lístky. Ty po proložení cukrem 

vytvoří léčivý sirup.  

…dozrál čas sáhnout do zásob a udělat si preventivní předvíkendovou kúru 

 zázvorový čaj na imunitu 

 šalvějové kloktání na bolavý krk  

 jitrocelový sirup na kašlík 

Plni posilujících pomocníků můžeme vyrazit vstříc, snad ne poslednímu slunečnému víkendu. 

Odborná praxe v OU Velebudice 

Jako každý rok, také letos, začali chlapci vykonávat odbornou praxi na 
SŠT ve Velebudicích. Po bezpečnostním zaškolení a seznámení 
s jednotlivými pracovišti začali žáci ihned s připravenými výrobky.  

Věnují se jim zkušení učitelé odborného výcviku. Tato praxe je pro naše 
žáky výbornou přípravou na budoucí život, lépe se orientují v učebních 
oborech, umí si představit jednotlivá povolání, jako jsou - strojní 
mechanik, truhlář, tesař, klempíř, montér suchých staveb, zedník, 
instalatér a automechanik. 

Zapsala a nafotila: Šašková Lenka, učitelka pracovních činností 

  



Podzimní tvořivá dílna ve 4. A 

Nejkrásnější jsou listy na podzim. 

Žáci 4. A využili podzimních přírodnin a podle návodu vytvářeli 

růžičky z listů, které postupně svazovali do kytic. Práce se jim 

dařila, velmi hezky spolupracovali. A na úplný závěr naší dílničky 

vytvořili podzimní vázu, doplněnou větvičkami šípků.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Pejskové ve ŠD II – Niklová 

Máme rádi pejsky 

Naše II. oddělení ŠD se také zúčastnilo výtvarné soutěže 

vyhlášené ke Světovému dni zvířat „Pejskové očima dětí“. 

Protože bychom sami nezvládli pejska nakreslit, nakreslila nám 

ho paní vychovatelka Alena. My jsme však pejskovi udělali flíčky 

na těle, které jsme polepili natrhaným černým papírem. Máme 

tedy bíločerného pejska Matěje, ke kterému jsme se naučili i 

krásnou básničku. Tu jsme pak přilepili na obrázek, aby se s ní 

mohli potěšit i ostatní děti. Věříme, že se naše štěňátko Matěj bude líbit. 

Napsala a nafotila Alena Niklová – vychovatelka II. odd. ŠD 

Příprava Drakiády 

Drakiáda 

Pozor, ve IV. B jsou draci! 

Drakiáda se kvapem blíží, a proto vyrábíme papírové draky. 
Skládáme, ohýbáme, stříháme, malujeme, lepíme a těšíme se na 
příznivé počasí, abychom si dračí létání užili v příjemném větříčku. 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

  



Zelené km ve 4.A 

Žáci 4. A se opět přihlásili do soutěže, která je vyhlášena 
v rámci celoevropské kampaně ZOOM – děti v pohybu 2014 a 
projektu Zelená doprava. V celém školním týdnu vykonávali 
cesty do školy a ze školy ekologickým způsobem. K dopravě do 
školy a zpět domů využívali jízdu veřejnou hromadnou 
dopravou, nebo chodili pěšky. Hravou formou se seznamovali 
s problematikou ekologie dopravy. Sběrem zelených kilometrů 
si uvědomovali, co může člověk udělat pro ochranu životního 
prostředí a své okolí.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

Sněhová královna 

Docela velké divadlo Litvínov pozvalo v rámci svého projektu 
Světýlka žáky naší školy do REPRE na pohádku Sněhová 
královna. Pohádka je velice krásná, se světelnými i zvukovými 
efekty, s podmanivou hudbou a skvělými kostýmy. Dětem se 
nejvíce líbil kostým Sněhové královny a kostýmy tučňáků, paní 
učitelky obdivovaly kostýmy Jara, Léta, Podzimu a Zimy. Na 
představení jsme zažili trochu strachu, trochu napětí, lásky i 
dojetí, ale hlavně dobro zvítězilo nad zlem, což děti odměnily 
velikým potleskem. Radost zažily děti ještě po představení, kdy 
pohádkové bytosti vstoupily do hlediště a s dětmi se zdravily. 

PaedDr.  Iva Gregorová 

  



LISTOPAD 

Dopoledne Plné Pohádek 

Středeční dopoledne strávili žáci PS 1 ZŠS, PS 2 ZŠS a 1. AS netradičně 
v městské knihovně. Všichni jsme se dozvěděli spoustu informací 
ohledně knížek, které nás moc zaujaly. Poznali jsme maskota knihovny 
- želvu Karla. Z království knížek jsme byli doslova očarováni. Spousta 
z nás navštívila knihovnu poprvé. Každý si našel tu ,,svou“ oblíbenou. 
Prolistovali jsme knížky s večerníčkovými postavičkami, auty, zvířátky 
a mnohé další. Shlédli jsme výstavu výtvarných prací, které malovaly 
dětí z MŠ Růžová. Ocitli jsme se v obrázkovém ráji, kde nechyběli 
draci, víly, princové, princezny, čerti, sněhuláci, také kulturní památky 
města Mostu jako Hipodrom, hrad Hněvín, Děkanský kostel a spousty 
dalších obrázků. Moc si to užili žáci i paní učitelky. Těšíme se na další návštěvu. 

Píchová Šárka 

 

Podzimní les v družině ŠDII 

Protože je již všude kolem nás venku vidět podzim, vyrobili jsme si s 
dětmi v družině podzimní nástěnku. Při rozumové výchově jsme si s 
dětmi nejdříve povídali o tom, jaké stromy, rostliny a plody můžeme v 
lese na podzim vidět a sbírat. K tomu nám posloužili krásné 
demonstrační obrázky. Ve výtvarné výchově děti postupně kreslily 
muchomůrky, hříbečky a listy v barvě podzimu, které v pracovní 
výchově vystříhaly a společně jsme je umístili na nástěnku. V pracovní 
výchově také děti s paní asistentkou vyráběly listy z barevných papírů, 
které jsme na nástěnku také společně přišpendlili. Nakonec jsme z listů 
posbíraných venku na vycházce vyrobili krásné ježečky. Na přiložených fotografiích si můžete děti 
prohlédnout při všech činnostech a zároveň můžete vidět i naši nástěnku, která se nám velmi 
povedla. 

Napsala a nafotila Alena Niklová - vychovatelka 2. oddělení ŠD 

 

Foukej PŠ2A 

 Foukej, foukej, větrníčku 

V rámci ručních prací jsme my, žáci PŠ2A, vyráběli podzimní 
větrníky. Práce to nebyla namáhavá, přesto jsme museli o 
pracovním postupu přemýšlet. Nejdříve bylo třeba vybrat si 
vhodnou barvu čtvrtky. Čtvrtku jsme si změřili tak, aby se 
z obdélníkového tvaru stal čtverec, což se docela dobře povedlo. 
Určitě to bylo i tím, že máme ve třídě ostré nůžky, anebo šikovné 
ruce? 

Pomocí pravítka a tužky jsme na čtvercovém obrazci vytvořili dva shodné trojúhelníky. Od kraje si 
naměřili 10 cm a nůžkami nastřihli čtvrtku směrem do středu. Potom stačilo připravit lepidlo, 
nastřihlé tvary přilepili k sobě a tím nám vznikl větrník. Zbývalo si připravit vhodnou bavlnku a vybrat 



pěkně barevný korálek. Trochu nám dělalo problémy vytvořit na bavlnce uzlík, ale naše šikovné prsty 
to zvládly. A už stačilo jen přišít korálek do středu větrníku, zapošít a práce byla dokončena. 

Větrníky nám „přistály“ na nástěnce a vykouzlily podzimní atmosféru. Škoda jen, že ve třídě nemáme 
trochu vichřice, aby se nám větrníky roztočily.  

Zapsala tř. Učitelka M. Kršková ze PŠ2A. 

 

Projektový den v OU Jirkov 

Nedělní oběd vařím já, mami! 

I tuto větu můžete slyšet od svého syna nebo dcery.  

Vybraní žáci z devátých tříd se v OU v Jirkově učili vařit. A zvládli to 
výborně. Fazolová polévka a králík na hořčici chutnali znamenitě. Pozadu 
nezůstaly ani dívky, které aranžovaly podzimní vazbu. Jirkovské učiliště se 
žákům líbilo a mnozí z dnešních deváťáků do tohoto učiliště v září 
nastoupí.  

Text a foto: Mgr. Simona Průšová 

 

Spolupráce učitelů speciálních škol 

Návštěva kolegů ze Speciální ZŠ a MŠ v Děčíně byla uspořádána se 
záměrem předávat si zkušenosti. 

Hlavním tématem bylo vzdělávání žáků s autismem - metody, 
postupy a způsoby práce, pomůcky, apod. Vedoucí metodického 
sdružení autismu Mgr. Lenka Jelínková poskytla učitelům základní 
školení o práci s žáky s PAS. 

Mgr. Hana Slapničková - řed. Školy 

 

Testování žáků 3. a 4. tříd 

Začali jsme s testováním v rámci Sociologického monitoringu 
vzdělanostních vstupů a výstupů žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v ČR. 

První testy byly zaměřené na čtenářskou gramotnost žáků. Testy byly 
těžké, ale naši žáci je zvládli. Ještě nás čeká matematika. 

Mgr. Hana Slapničková, řed. Školy 

Foto: Mgr. Dáša Kubíková 

  



Abeceda slušného chování 

Tentokrát s Krejčíkem Honzou 

V úterý 18. 11. se vypravily některé třídy ZŠS do ZUŠ na představení 

Krejčíka Honzy – Abeceda slušného chování. Toto téma se nám 

hodilo, protože pravidly slušného chování se zabýváme ve škole 

neustále. Děti se zábavnou formou s písničkami seznámily s pravidly 

zdravení, s chováním v divadle a se dvěma kouzelnými slovíčky. 

Znáte je také? 

 PaedDr. Iva Gregorová 

 

Logo Kurz 

Řečová výchova v praxi na naší škole 

V úterý 4. 11. 2014 navštívily naši školu frekventantky Kurzu 
primární logopedické prevence - preventista řečové výchovy. 
Kolegyně se seznámily s komunikací u autistických dětí, poznaly 
typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěvu naší školy 
zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně 
využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci 
našich učitelek i vybavení a výzdobu školy. 

PaedDr. Iva Gregorová 

 

Miss šikulka ŠD1 

Jak jsou žáci zruční, si mohli vyzkoušet v různých disciplínách. 

Navlékání korálků, přenášení vajíčka na lžíci, slalom s hokejkou a 
míčkem… 

Vítězem se stala Terezka Šilpochová. 

Zpracovala V. Kašparová 

  



Nová ŠDII 

Protože nám naše družinka 2. oddělení začala být těsná a všichni jsme 
se do ní nevešli, přestěhovali jsme se do větší družiny ve druhém 
patře. Se stěhováním nám pomohli žáci z 9. A a 9. B, kteří nám 
přestěhovali v rámci pracovních činností stoly, stolky a skříňky, které 
jsme měli v naší "malé družince". Také nám přestěhovali všechny 
hračky a pomůcky. Tímto jim mockrát děkujeme.  

V nové družině máme mnohem více místa. Máme zde svůj koutek k 
odpočinku, kam nám vedení školy zakoupilo dva nové relaxační pytle. 
Je zde místo na poslouchání písniček a pohádek. Jsou zde velké prostorné skříně, kam se nám vejdou 
všechny věci, které v družině používáme. Na druhé straně máme místo na práci, kde vyrábíme různé 
výrobky. Také zde máme prostor na hraní s hračkami a stavění z kostek. Nová družina se nám moc líbí 
a rádi do ní chodíme. Na fotografiích sami vidíte, jak je naše družina hezká, světlá a prostorná.  

 

Podzim 9. A 

Ústředním tématem říjnových hodin VV byl podzim. Podzim hýří 
barvami a láká k hraní s nimi. A tak jsme si hráli. Nejprve jsme 
využili suchých pastelů a najednou jsme měli třídu plnou létajících 
vlaštovek v podzimním zářivém slunci. Další hodinu jsme se 
přesunuli do světa zvířat. Z listů jsme pomocí bílé a černé tempery 
vykouzlili páva, kočku, veverku, sovu. Nakonec jsme se dívali z okna 
do podzimní krajiny (vysněné, ale i skutečné). Na přiložených 
fotografiích se můžete přesvědčit, že podzim je opravdu velmi 
barevný a hravý.  Žáci 9. A. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

Podzimní malování ŠD1 

V podzimních měsících proběhl ve školní družině výtvarný projekt. Žáci si 
vyzkoušeli různé výtvarné techniky, pracovali s přírodními materiály. 
Přírodní materiál si nasbírali při pobytu v přírodě. Při tom se naučili dívat 
se více okolo sebe. Z výtvarných technik to byl tisk, ubrousková technika, 
práce se šablonou, lisování květin atd. Nejvíc se dětem líbily podzimní 
lampiony, zdobené vylisovanými rostlinami a listy. 

Zpracovala Věra Kašparová 

 

  



Poličky do ŠDII 

Máme nové poličky. 

Rádi posloucháme v družině pohádky a písničky, které máme na 
kazetách. Tyto kazety jsme však neměli kam dávat a tak nám žáci z 
9. B v rámci pracovních činností vyrobili dvě poličky, na kterých je 
nyní máme všechny vyskládané. Moc jim za jejich výrobu 
děkujeme. Nyní jsou na nich kazety přehledně srovnané a paní 
vychovatelka hned najde, kterou pohádku chceme pustit, anebo 
které písničky chceme poslouchat. Poličky nám na zeď přidělal pan 
Cibulka, kterému také tímto moc děkujeme.  

 

Slané zobání 10. BS 

Pomalu se stává tradicí, že na přelomu října a listopadu naše okolí 
zaplaví různě vyzdobené, rozsvícené dýně. I u nás ve třídě se objevila 
jedna pěkně urostlá dýně ze zahrádky. Začali jsme dlabat a překvapilo 
nás, kolik se uvnitř dužiny ukrývá velkých semínek. Přišlo nám líto, je 
jen tak vyhodit. Rozhodli jsme se, že je dále zužitkujeme a uděláme 
z nich slanou dobrotu – pražená dýňová semínka. Není to jen tak, 
nejdříve musíte každé semínko pořádně očistit od dužiny, připadáte si 
jako Popelka. Pak je potřeba semínka pořádně usušit, nejlépe přes noc 
na topení.  Teprve potom je můžete na trošce oleje opražit do zlatova. 
Zbývá jen posolit, či promíchat s nějakým kořením. Když už jsme byli 
v kuchyňce, upekli jsme si rovnou oblíbenou mramorovou bábovku. 
Pak už jsme jen ochutnávali, zobali a co jsme si upekli, to jsme si snědli :o). 

Mgr. Lenka Frolíková 

 

Sokrates – Nabídka středních škol Ústeckého kraje 

„Vím, že nic nevím“ – ale naši žáci možná už ví…… 

Žáci 9. tříd se podívali na Regionální veletrh středního vzdělávání 
v mostecké sportovní hale. Měli možnost navštívit informační 
stánky středních škol a popovídat si s žáky i učiteli těchto škol o 
vzdělávání na střední škole a poskytovaných oborech. Cenné 
informace jim poslouží k lepšímu orientování se v přehledu 
středních škol a jejich oborech a následném rozhodování se o 
budoucím povolání.  

Text, foto: Mgr. Jana Nekolová 

 

  



Učíme se aranžovat – dívky 9. A 

Učíme se aranžovat. 

Při exkurzi SOU v Jirkově jsme navštívily aranžérskou dílnu. Zde 
žáci vyráběli věnečky, mísy, zápichy k blížícímu se svátku 
zesnulých. Tato činnost se nám velmi líbila, tak jsme se rozhodly, 
že si aranžování z přírodnin vyzkoušíme. Paní učitelka nám 
přinesla ze své zahrady mochyni, penízovku. My jsme si nasbíraly 
kaštany, žaludy, listy, větvičky. Využily jsme ozdobné dýně z naší 
školní zahrady, přírodní provázek, lýko. Pak již stačilo zapojit 
fantazii, trocha zručnosti a vytvořily jsme překrásná podzimní 
aranžmá. Žákyně 9. A. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

Větrníkový den 

Žací naší školy symbolicky podpořili děti nemocné cystickou fibrózou. 

V pátek 21. listopadu bylo nezvykle rušno v atriu naší školy. Sešli se 
zde žáci všech věkových kategorií s vlastnoručně vyrobenými větrníky. 
Tím se zapojili do celorepublikové akce, která je zaměřena na 
podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Zároveň jsme se tak 
připojili i k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který probíhá 
v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí. 
Větrníky byly krásné, většinou papírové, ale byly zde k vidění i ,,jedlé“ 
větrníky, upečené z těsta. Žáci větrníky ozdobili všechny květiny 

v atriu školy. Akce byla zdařilá. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Větrníkový den PŠ2A 

Asi před dvěma týdny jsme v rámci pracovních činností vyráběli, 
vytvářeli a zhotovovali barevné papírové větrníky. Připravovali jsme se 
na neobyčejný „větrníkový den“, který se konal na podporu nemoci tzv. 
„slaných dětí“. Žáci z naší školy a jejich pedagogové pochopili, že tato 
nemoc je velmi zákeřná a nepříjemná. Nejen my, žáci  2A, jsme 
vytvářeli větrníky, ale i ostatní spolužáci naší školy. Ty papírové jsme 
měli natrénované, proto jsme zvolili jinou formu výroby a tou bylo 
těsto. Během přípravy pokrmů jsme si připravili pravé domácí těsto, 
které jsme vyváleli a pak jen tvořili a tvořili. Nakonec jsme větrníky 
upekli a společné dílo se určitě povedlo. Dokonce jsme větrníky nestihli ani „přičmouhnout“. 

„Větrníkový den“se nám líbil a opět se nějaké akce rádi zúčastníme. 

Pekařští učedníci 2A střední školy se svými bedlivými dozory: asistentkou G. Rejchartovou a tř. 
Učitelkou M. Krškovou. 

 



PROSINEC 

Celé Česko čte dětem 

Paní Sylva Prchlíková – malířka, četla dětem čertovskou 

pohádku 

Naše škola je zapojena do celostátního projektu na 

podporu čtenářské gramotnosti ,,Celé Česko čte 

dětem“. V rámci tohoto projektu jsme se spojili se 

známou  osobností Mostecka – malířkou Sylvou 

Prchlíkovou, a požádali ji, zda by byla ochotna přečíst 

dětem v tomto adventním čase pohádku s čertovskou 

tematikou. Paní malířka nám velmi ochotně vyhověla, 

za což jí moc děkujeme, a žákům prvního stupně základní školy praktické přečetla krásnou 

,,čertovskou“ pohádku. Svým výrazným přednesem a ukázkami ilustrací k pohádce upoutala 

pozornost žáků. Bylo to hezké setkání s paní Prchlíkovou a zároveň s pohádkou, která navodila 

příjemnou předvánoční atmosféru. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová   

Máme rády pizzu 

… je to jednoduché, zkuste si ji upéct sami. 

Jsme velké mlsounky. V hodinách pracovních činností 

jsme zašly do školní kuchyňky a během 45 minut jsme si 

nazdobily a upekly malé pizzy. Moc dobře chutnaly, 

boule jsme měly za ušima. 

A jak je připravit? Co potřebujete? 

1. Rozmrzlé pláty listového těsta. 

2. Potřete kečupem smíchaným s utřeným česnekem. 

3. Pokladete salám, rajče, papriku, žampiony – vše nakrájené. 

4. Posypete nastrouhaným sýrem a oreganem. 

5. Dáte péci do trouby na 15 minut na 200°C.   

DOBROU CHUŤ!      Děvčata 8. A a 8. C 

Fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

 

 



Vánoční zvyky a tradice trochu jinak 

Vánoční zvyky a tradice si připomínáme každý rok 

v hodinách Českého jazyka. V tomto roce pro nás paní 

učitelka připravila něco nového.  Vyjádřili jsme vánoční 

zvyky a tradice výtvarně – pomocí rudky. Pod rukama nám 

plavaly skořápkové lodičky, rozkrajovali jsme jablíčka, házeli 

střevícem, točili prstýnkem. Jak jsme si zvyky a tradice 

připomněli, se můžete podívat na přiložených fotografiích. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

Měřím, měříš, měříme… 

Žáci 4. A měřili všechno, co se dá. 

V geometrii se žáci seznámili s jednotkou délky. A protože 

nejlepší učitel je praxe, celou hodinu měřili ve třídě lavice, 

tabule, skříně, no prostě úplně všechno co se dalo. A 

nakonec se měřili i navzájem. Tak věřme, že tato praktická 

hodina naučila žáky, že jednotkou délky je jeden metr. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Když je v pekle neděle, 

 

dojde i na mikulášskou nadílku. 

 

Ve středu 3. 12. se vypravila početná 

skupina žáků naší školy do Divadýlka pod 

koulí v Repre na pohádku Když je v pekle 

neděle. Pohádka v podání herců Docela  

velkého divadla z Litvínova se nám moc líbila 

a navodila nám tu správnou předmikulášskou a předvánoční atmosféru.  Na závěr jsme si s herci 

zazpívali několik vánočních písniček a pak děti čekalo veliké překvapení – každý dostal od Čerta, 

Mikuláše a Anděla čokoládový adventní kalendář a dokonce jsme se s nimi mohli vyfotit. O 

čokoládové překvapení se postaral hotel Cascade. Za pohádku i nadílku děkujeme! 

 

                                                                                                              PaedDr. Iva Gregorová 



Mikuláš a čert v družině 

I k nám do obou družin zavítal čert s Mikulášem, 

andělem a dokonce nás navštívili skřítci a víly. 

 Krásnou mikulášskou besídku si pro děti z družiny 

připravila děvčata ze Střední pedagogické školy. V úvodu 

dětem zahrála krásný příběh o tom jak čerti unesli 

Mikuláše do pekla. Ale samozřejmě všechno dobře 

dopadlo díky vílám a skřítkům. Potom si děti zasoutěžily 

a nakonec se rozdávala mikulášská nadílka. Besídka se 

všem dětem líbila a největší radost ovšem měly z 

nadílky. Tímto dívkám moc děkujeme za krásně 

připravený příběh, soutěže a celkový průběh besídky.  

Napsala a nafotila Alena Niklová - vychovatelka II. odd. ŠD 

 

 Mikulášská nadílka na ZŠ speciální 

O letošní Mikulášskou nadílku pro žáky ze základní 
školy speciální se postarala děvčata ze Střední 
pedagogické školy v Mostě pod vedením paní učitelky 
Jitky Doušové. Našim žákům se velice líbila Vánoční 
pohádka, soutěže a nadílka s čerty, andělem a 
Mikulášem. Děvčatům moc děkujeme. 
 p. uč. Chabrová M., Jelínková I. 
 

 

Předvánoční čas v devátých třídách 

Co všechno jsme ještě stihli udělat. 

Žákyně tříd 9.A a 9.B si v rámci pracovních činností 

upekly marcipánovou štolu. Všechny se k plotnám 

postavily jako hotové kuchařky, a tak se jejich 

společné dílo opravdu povedlo.  

Nepečené cukroví provonělo třídu 9.B. Společnými 

silami jsme vytvořili několik druhů nepečeného 

cukroví, kterým jsme si vylepšili předvánoční čas. 

I letos se deváté třídy, společně se šestou třídou (hochy) vydali na vánoční trhy. Dokonce 

nám k tomu zazpíval i vánoční strom na našem náměstí.  

Mgr. Jana Nekolová   



Otevřená hodina čtení pro rodiče 

Vánoční čtení ve 4. A. 

I letos v předvánočním období si žáci pozvali do třídy své rodiče, 

aby jim tentokrát předvedli své čtenářské umění. Hodina byla 

zaměřena na čtení o Vánocích a o vánočních zvycích. Všichni žáci 

se snažili, aby právě to jejich čtení bylo nejlepší. O aktivitu 

nebyla nouze, takže si všichni zasloužili pochvalu. Rodiče se 

úplně spontánně také zapojili do činností a ve třídě vládla 

krásná, pracovní atmosféra s nádechem Vánoc. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová   

 

Wie bist du? Ich bin jung. 

Tak nám ve třídě 2A praktické školy začínala hodina německého 

jazyka. 

 Ale ještě předtím jsme si procvičili společenské pozdravy  a 

s pomocí kartiček a obrázků správnou slovní výslovnost a 

překlad slovních protikladů.  

Na koberci jsme měli za úkol najít co nejvíce slov, které 

vyjadřovaly slovní protiklady. Například warm – kalt, dick – 

schlank, alt – neu,… a nejen to. K německému významu slova  jsme museli přiřadit opačný význam 

slova a ještě s českým překladem. Pracovali jsme nejdříve společně, kdy jsme si navzájem ve 

vyhledávání pomáhali. Potom přišla „velká rivalita“ ve dvojicích. Každá z dvojic musela najít nejvíce 

protikladů. Hra byla nejen legrační tím, že se nám dařilo vyhledávat i slova, která v překladu měla jiný 

význam, ale také jsme zjistili, že i paní učitelka není neomylná. 

Téma vyučovací hodiny si již každý procvičil do sešitu samostatně. 

Tahle hodina německého jazyka se nám moc líbila, bohužel však byla v „zápalu boje“ nějak krátká. 

Auf Wiedersehen im neuen Jahr 2015.  

Die  Klasse 2A und groβe Gabriela und kleine Magdalene. 

 

Tyhle Vánoce jsou pro nás ty poslední, ale nej… 

Tak nám ten školní rok pěkně utíká a my tu zase máme Vánoce. V tomto roce 2014 máme 

poslední vaření a už vůbec poslední vánoční vaření s touhle bezva třídou 2A. Letos jsme se 

jedním hlasem dohodli, že si v rámci přípravy pokrmů uděláme nejen společný  Štědrý den, 

ale dokonce nejkrásnější společný Štědrý den, na který budeme dlouho a dlouho vzpomínat. 



Bylo třeba nakoupit maso na řízky, brambory, salám, vejce a další potraviny, které jsme 

potřebovali pro naše vaření.  A jakmile jsme měli všechny potraviny v kuchyni, dali jsme se 

do práce. Honem uvařit brambory a zeleninu, nakrájet salám a okurky, oloupat cibuli a 

udělat další a další potřebné činnosti. Nejvíce jsme se těšili na řízky, které nám svým 

smažením podráždily chuťové buňky. Nezapomněli jsme ani na polévku. Sice nebyla kapří, 

protože tu si dáme až na Štědrý večer doma, ale uvařili jsme silný kuřecí vývar se zeleninou a 

kapáním. 

A teď už jen zbývalo slavnostně prostřít na stoly ubrusy, naaranžovat smrkové větvičky 

s ozdobami, přidat talíře a příbory a konečně zasednout ke společnému stolu, popřát si 

dobrou chuť a v klidu a pohodě jíst a poslouchat vánoční písně. 

Dokonce se k nám přidal i pan Kalenský, který dával pozor, aby se Lukášek pořádně, ale 

pořádně nadlábl. 

Na závěr jsme se s prskajícími  prskavkami rozloučili s rokem 2014. 

Zaznamenaly: 

Bezva kolektiv třídy 2A, třídní učitelka M. Kršková a asistentka G. Rejchartová. 

P. S. 

Vážně, ale vážně už nebrečíme, že nám tahle úžasná parta „dětiček“ v příštím roce odchází, 

fňu, fňu. 

 

Vánoční besídka ve ŠD II. odd. 

Vánoční nadílka v družině.  

Ve II. oddělení ŠD jsme si 17. prosince před vánočními 

prázdninami udělali vánoční besídku. Nejdříve jsme si s dětmi 

poseděli u čaje a vánočního cukroví, které jim maminky napekly        

a povídali jsme si o vánocích a o tom co si přejí. Po posezení jsme 

si pustili vánoční koledy     a pod stromečkem děti našly mnoho 

vánočních dárků jako puzzle, dřevěné vkládačky, kostky, domino a 

mnoho dalších. Tyto krásné hračky nám zaplatilo vedení školy, 

kterému touto cestou všichni moc a moc děkujeme.  

Dětem se všechny hračky moc líbily a hned si s nimi začaly hrát a 

skládat je, jak ostatně můžete vidět na přiložených fotografiích.  

Napsala a nafotila Alena Niklová – vychovatelka ŠD II. oddělení 

 



Vánoce ve školní družině 

Žáci ze ŠD se těšili na vánoční posezení a nadílku od Ježíška…   

Nadílka byla bohatá , a každý si v ní našel to své. 

Poté následovalo posezení u čaje a vánočního cukroví , při  

kterém se tak pěkně povídá. 

 

Zpracovala V. Kašparová – vychovatelka 

 

 

Vánoční sportovní den! 

Ve škole se uskutečnil turnaj ve vybíjené 

pro 2. st. ZŠP 

Ve středu žila celá škola vánočním turnajem 

ve vybíjené! 

Šest týmů se utkalo v lítém boji o míč, až se 

na první místo probojovala třída 8.A s 

trenérem Michalem Jelínkem, druhé místo 

obsadila 9.A pod odborným vedením Martiny 

Čákové a třída 9.B pod vedením Jany Nekolové se umístila na místě třetím. 

Děkujeme všem sportovcům a trenérům za úspěšný sportovní den. Velký dík patří 

organizátorkám: Petře Schützové a Lence Šaškové. 

Text: Mgr. Lenka Brunnerová 

Foto: Mgr. Lenka Brunnerová, Lenka Šašková 

 

Hvězdičky na stromeček ŠD II 

Výroba hvězdiček a stromečků 

Ve II. oddělení ŠD jsme si na vánoce také pořídili vánoční 

stromeček. Udělali jsme si na něj s dětmi vlastní ozdoby – 

hvězdičky. Každé z dětí má na stromečku vlastní 

vyrobenou hvězdičku. Výrobu hvězdiček i stromeček si 



můžete prohlédnout na přiložených fotografiích. Teď už se jen těšíme na vánoční 

nadílku pod stromeček. 

  

Napsala a nafotila Alena Niklová – vychovatelka II. odd. ŠD 

 

Úspěch naší školy - 4.A 

Výsledky 7. kola soutěže o zelené kilometry 

Děti z prvních stupňů 11 základních škol se již posedmé 

zapojili sběrem zelených kilometrů do celosvětové kampaně 

na podporu udržitelné dopravy „ZOOM – Kids on the move“. 

V letošním roce se některé ze škol zapojily celé, tedy včetně 2.stupňů, čím došlo ke k 

redukci hodnocených kritérií na pouze jednu kategorii – Počet zelených kilometrů na 

jednoho žáka. Kategorie počet zelených kilometrů na školu by totiž zvýhodňovala 

vělké školy. 

Zde jsou vítězové 7. kola soutěže: 

1. Základní a střední škola Most nasbírala 10 ZKM na 1 žáka 

2. Základní škola Veronské náměstí (P10) nasbírala 9, 24 ZKM na 1 žáka 

3. Základní škola Klausova (P13) nasbírala 8, 68 ZKM na žáka 

Více na  

http://vzdelavani.auto-mat.cz/2014/11/vysledky-7-kola-souteze-o-zelene-

kilometry/#more-1369 
 

LEDEN 

Nejdřív práce, potom zábava. 

V hodinách Pracovních činností je potřeba naučit se pilkou 

vyřezávat přesně, tak proč si nevyřezat něco, co chceme a 

hned i využijeme. A tak si žáci 7. A dali za úkol vyřezat pálky na 

stolní tenis. Přesto, že se někomu nepodařil úplně vyřezat tvar 

pálky přesně podle šablony, nic to nezkazilo chuť vlastnoručně 

vyrobené pálky si po vykonané práci vyzkoušet. Tak se řezalo, 

brousilo a nakonec i na sportovní klání došlo. 

Rak Petr 

 

 

 

http://vzdelavani.auto-mat.cz/2014/11/vysledky-7-kola-souteze-o-zelene-kilometry/#more-1369
http://vzdelavani.auto-mat.cz/2014/11/vysledky-7-kola-souteze-o-zelene-kilometry/#more-1369


Příprava na turnaj ve hře „ Dáma“ 

Výroba šachovnic a hracích kamenů 

Žáci vyšších ročníků pilně trénují na turnaj v dámě, která 

proběhne ve středu 28. 1. 2015. Chlapci v dílnách vyrábějí 

šachovnice a žáci Praktické školy připravují s p. učitelkou 

Horňákovou v keramické dílně hrací kameny na dámu. Při 

výrobě šachovnice se učí jak přesnosti v měření a rýsování, 

tak pečlivosti při vybarvování jednotlivých políček hrací 

desky. 

Zapsala: Šašková Lenka 

Nafotila: Mgr. Horňáková Iva, Šašková Lenka   

 

 

Žloutkový nebo kopřivový? 

Použili jsme čaje nebo šampony? 

Jeden z předmětů, které máme v Praktické škole 

dvouleté, je Zdravotní výchova. Učíme se o našem 

těle, jak funguje a jak o něj správně pečovat. A co je 

lepší než teorie a obrázky? Všechno si prakticky 

vyzkoušet a naučit.  

Tak jsme si v hodině čistili zuby podle přesýpacích 

hodin, které prodávají v drogeriích u kartáčků na zuby. Na každý zub je minuta čištění, uf. Zjistili jsme, 

proč a jak používat elektrické i mezizubní kartáčky, pasty na zuby a ústní vodu.  

Další týden jsme pečovali o své vlasy. Mytí správným šamponem, česání nejlepším hřebenem podle 

kvality vlasů, použití tužidel, gelů a laků na vlasy. Zdeněk a Honza prošli i změnou vizáže ostříháním 

vlasů. Děvčata pletla copánky, kluci si gelovali „číra“. Moc jsme si to všichni užili. 

Napsala: Mgr.I.Horňáková 

Foto:  Mgr.I.Horňáková 

 

Soutěž O nejlepšího kuchaře 

Ve školní družině  proběhla tato soutěž , a žáci se mohli 

utkat v různých disciplínách. Hodnotily se dovednosti jako 



je krájení, strouhání…Děti se naučily i pěkně prostírat a umět se postarat o své hosty. 

Na závěr si každý snědl svou minipizzu ,pak na kuchařích bylo zvládnout mytí a utírání 

nádobí. 

Zpracovala vychovatelka Věra Kašparová 

 

Sněhuláci 

Kreslíme sněhuláky a cvičíme na říkanku. 

Ve II. Oddělení ŠD jsme v měsíci lednu kreslili sněhuláky podle říkanky a názorné ukázky, 

čímž jsme si procvičovali grafomotoriku. Ve druhé části hodiny jsme k říkance přidali 

pohybová cvičení. 

Ze začátku jsme obtahovali kolečka na předtištěné předloze a k tomu jsme si společně říkali 

básničku: Točím, točím dokulata, malou, velkou kuličku, 

                  postavím si sněhuláka, bude to za chviličku. 

Prázdnému, obtaženému sněhulákovi jsme dokreslili knoflíky, oči, nos, pusu, hrnec na hlavu, 

ruce a koště. Vedle většího sněhuláka, jsme opět za pomoci říkanky nakreslili jeho menšího 

kamaráda.  

V druhé části hodiny jsme spojili říkanku s pohybem. U 

stolečků nebo na koberci jsme točili v upažení nejdříve 

zápěstím – malé kroužky, dále předloktím – střední 

kruhy, potom celou paží – velké kruhy a nakonec 

rameny. Hezky jsme si po práci protáhli a uvolnili 

paže. Práce se nám povedla a cvičení se nám moc 

líbilo. Nakonec se z našich fotografií můžete sami 

přesvědčit. 

Napsala a nafotila Alena Niklová – vychovatelka II. odd. ŠD 

 

Výroba domácí modelíny 

Chcete modelínu bílou, kakaovou nebo šmoulí? Nic není 

nemožné. 

Žáci 4. A opět navštívili kuchyňku. Tentokrát si sami 

vyrobili modelínu, se kterou pak ve třídě pracovali. 

Kutilové a kutilky nadšeně míchali, zahřívali na ohni a 

přidávali potravinářské barvy, až umíchali 

doopravdickou modelínu, do které by se nejraději 



zakousli. Modelína je příjemná na omak a dobře se s ní pracuje. Není vůbec náročná na 

výrobu a hlavně, je zdravotně nezávadná. Kdo má zájem o recept, může přijít k nám do třídy, 

rádi jej poskytneme. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

ÚNOR 

 

Keramický kroužek 

.....už se připravujeme na velikonoce.   

Vytvořili jsme několik kuřátek, slepiček a 

kohoutků. 

Příště glazujeme a pak zkusíme ještě 

velikonočního zajíčka. 

Text a foto: Mgr. Hana Slapničková 

 

 

Deváťáci a kostičky 

Že by se naši nejstarší žáci vrátili zpět do školky? 

Omyl. Přestože to vypadalo, že si v hodině 

matematiky stavěli z kostek hrady, pravda byla 

jinde. Prakticky si vyzkoušeli, co to jsou objemy 

těles, co znamená pojem metr, centimetr krychlový 

nebo si představit pod vzorečkem strana a + strana 

b + výška tělesa. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

 

 

 

 



Návštěva v Městské knihovně 

přinesla zábavu i poučení   

Ve středu 25. 2. se třídy 2. AS, 2. BS, 3. AS a 5. AS 

opět vypravily do knihovny. Návštěvu knihovny 

jsme netradičně zahájili prohlídkou voliéry 

s andulkami a exotickými papoušky. Potom už 

na nás čekaly krásné knížky a povídání paní 

knihovnice o zimě a o tom, co k zimě patří. Pro nás byl aktuální masopustní rej a knížka o 

karnevalovém líčení. A protože v pátek jdeme do divadla na představení Čtyřlístek 

v pohádce, seznámili jsme prostřednictvím obrázků s hlavními postavičkami a prohlédli jsme 

si několik knížek o Čtyřlístku. 

 

                                                                                            PaedDr. Iva Gregorová 

 

Družinový slavík 

Poznat podle melodie písničku, vytleskat rytmu, pojmenovat 

správně hudební nástroj  a sám zazpívat , to byly kategorie 

této soutěže. Žáci byli odměněni medailemi a s chutí si 

společně nakonec zazpívali. 

 

Zpracovala vychovatelka Věra Kašparová 

 

BŘEZEN 

 

Po stopách minulosti i současnosti Mostu 

Žáci 4. A poznávali krásy našeho města  

Nejlepší je všechno vidět na vlastní oči. A protože 

v předmětu Člověk a jeho svět právě poznáváme současnost 

a minulost okolí našeho bydliště, vypravili jsme se do 

Turistického informačního centra v Mostě. Pracovnice 

centra pro nás připravily báječný program. Viděli jsme filmy 

ze starého Mostu, ale i z toho současného, dozvěděli jsme 



se co je a jak probíhá rekultivace, co všechno je v Mostě a jeho okolí k vidění, kam zajít za 

památkami, ale i sportovním vyžitím. Ve družstvech jsme si také zasoutěžili ve skládání 

historických budov starého Mostu. Za výkony jsme byli odměněni drobnými dárečky. Tak a 

teď už víme, jaký byl starý Most hezký, ale dobře se nám bydlí i v tom současném.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Rodiče budoucích žáků PŠ dvouleté si prohlédli prostory školy. 

Téměř všichni rodiče žáků, kteří si 

podali přihlášku na PŠ dvouletou, se 

dostavili do školy na informativní 

schůzku.  

Paní ředitelka Mgr. Hana Slapničková v 

roli průvodkyně seznámila rodiče s 

průběhem studia na PŠ dvouleté, s 

obsahem učiva v jednotlivých 

předmětech a také jim ukázala cvičnou 

kuchyňku, kde právě probíhala výuka předmětu Příprava pokrmů ve 2. ročníku. Dále 

rodiče mohli shlédnout výuku předmětu Ruční práce v 1. ročníku. 

Po závěrečné diskuzi se paní ředitelka s rodiči rozloučila. 

Mgr. Lenka Brunnerová  

 

9. třídy navštívily K-centrum 

.....informace, které nejsou na škodu... 

     Ve středu 11. 3. 2015 jsme se vydali s 9. A a 9. B 

do K-centra v Mostě. Zajímalo nás, jak funguje 

zařízení, kam docházejí pro radu a pomoc uživatelé 

drog. Dozvěděli jsme se, jak vypadá práce sociálních 

pracovníků, jaké je riziko při užívání drog a proč je 

důležité žít zdravě a především bez alkoholu a 

návykových látek. Naši žáci si vyslechli krátkou 

přednášku od sociálního pracovníka Davida, poté se 

ptali na vše, co je zajímalo, a v neposlední řadě si celé 

zařízení prošli. 

     Doufáme, že tato návštěva byla pro žáky 



dostatečným varováním do jejich budoucího života a rovněž věříme, že toto zařízení 

navštívili poprvé a naposledy. 

 Text: Mgr. Michal Jelínek 

Foto: Mgr. Jana Nekolová 

 
Pozor koloběžky! 

Ve vestibulu naší školy se občas prohánějí 

koloběžky i kola a proto bylo nutné upozornit 

kolemjdoucí na toto nebezpečí. A tak se chlapci 

z 5. A, 7. A a 8. A, C v hodinách Pracovních 

činností s chutí a vervou pustili do výroby 

výstražných cedulí. Nejdříve bylo potřeba 

vytvořit na počítači návrh cedule, dále byla 

veškerá grafika přenesena do řezacího plotru, 

který nám vše vyřezal na samolepící fólie, a pak už se jen z fólie vytrhala potřebná grafika a 

nezbývalo, než vše nalepit na připravené plastové cedule. A když už se řezalo a lepilo, tak 

žáci rovnou označili dveře koloběžek. 

Rak Petr  

DUBEN 

Žáci 4. A si už zabydlili školičku v přírodě 

 

 

Mgr. Erika Bednárová 

 
 

Krásné počasí přímo nabádalo k tomu, abychom 

vyměnili školní třídu za třídu v přírodě. A protože se 

právě učíme o jarní přírodě na zahradě, vypravili 

jsme se s radostí na tu naší, do nové školičky 

v přírodě. Samozřejmě jsme zkontrolovali, jak nám 

rostou ředkvičky a potom už jsme jenom pozorovali 

a ověřovali to, co jsme si přečetli v učebnici. V reálu 

jsme poznávali stromy, keře a byliny. Sledovali jsme 

včelky, jak tančí nejmodernější tanečky v květech 

ovocných stromů. A v hezkém prostředí školičky 

jsme si nakonec namalovali do sešitů pampelišky. 

Venku bylo krásně, lépe než ve třídě. Určitě si pobyt 

ve školičce zopakujeme.  

 



Turistický kroužek navštívil zříceninu hradu  Rýzmburk 

 

Dana Skoupá 

 

Školní výlet do Terezína 

 

Text: Mgr. Michal Jelínek 

Foto: Mgr. Jana Nekolová,  

          Mgr. Jana Hofferová 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 25. dubna ve 14.00h jsme odjeli mikrobusem směr 

hrad, kde jsme po cestě zastavili a prohlédli památník obětem 

důlního neštěstí dolu Nelson. Po té jsme zaparkovali asi 2,5 km 

od zříceniny. Cesta vedla lesem, do kopce a  počasí nám o5 

přálo. Konečně cíl. Zřícenina hradu je rozsáhlá a my jsme byli 

ohromeni, jak nádherné je to místo a vše jsme si řádně 

zdokumentovali. To nejlepší nás ještě čekalo – opékání 

buřtíků.  

Všichni jsme se shodli na tom, že to byl nádherný výlet. A co 

nás čeká příště? Uvidíme, už se všichni moc těšíme . 

 

Dne 27. 4. 2015 se naše škola vydala na školní výlet do 

koncentračního tábora v Terezíně. Výletu se zúčastnilo 40 

žáků 8. a 9. tříd a žáci praktické školy dvouleté.  

     Po dlouhých přípravách nadešel konečně den, kdy se 

velká část naší školy vydala do Terezína. Od školy byl 

vypraven velký autobus, který nás v 8 hodin odvážel směr 

Terezín. Cesta proběhla v poklidu, nikdo neblinkal, takže 

pan řidič byl spokojený. Bohužel byla mírná mlha, tak 

z autobusu nebyla příliš dobře vidět Milešovka. Do Terezína 

jsme dorazili s mírným předstihem, takže jsme stihli udělat 

společnou fotku a důkladně si prohlédnout hřbitov obětí 

koncentračního tábora. 

     Po vyzvednutí vstupenky se nás ujala velice milá paní 

průvodkyně, která nás provedla po velké části 

koncentračního tábora. Neúnavně nám vyprávěla o životě 

v táboře a zodpovídala všechny dotazy, kterými ji naši žáci 

zásobovali. Provedla nás po celách, samotkách, podzemních 

chodbách, popravišti… Nakonec jsme skončili v kině, kde 

jsme se dozvěděli, kolik obyvatel celkem v tomto táboře 

zemřelo, tyto informace byly naprosto šokující pro všechny 

žáky. Dále jsme navštívili muzeum a krematorium, které 

bylo velice smutné. Naše zážitky byly velice intenzivní, ale je 

potřeba, abychom všechny tato hrůzná místa naší historie 

navštívili. 

 



KVĚTEN 

Na žáky 4. A dýchla historie Mostecka 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Školička v přírodě 

 
Šašková Lenka 

Jarní kreslení 

 

text a foto: Mgr. Prošková 

Pro další poznatky o tom, jak to kdysi vypadalo na 

Mostecku, se žáci vypravili do muzea v Mostě. Průvodce 

byl k žákům velmi vstřícný. Žáci se ptali, ptali a ptali….. . 

Nejvíce je zaujala expozice o zvířatech, módě v minulých 

stoletích a jak vypadala tehdy domácnost. Také hradiště 

v kraji, o kterých jsme si hodně povídali v hodinách Člověk 

a jeho svět, je velmi zaujala. Prostě, návštěva muzea byl 

velký zážitek.  

 

Svůj výukový koutek v přírodě si žáci sami krásně nazdobili. 

Šašková Lenka 

 

Co dělat v hodině výtvarné výchovy, když si žáci zapomenou 

vodovky, voskovky, pastelky i fixy? Ne, že by se to žákům 

v 10.AS stalo, ale řešení tu je. Vezměte papír a vydejte se do 

naší nové školičky v přírodě na školním pozemku. Cestou si 

natrhejte trávu, pampelišky, modřence a tulipány a můžete 

s radostí kreslit i bez potřebných pomůcek.  

 



Recy, věci, přeci 

 

text a foto: Mgr. Prošková 

 

Magformers 

Hrajeme si s kreativní magnetickou stavebnicí.   

V Praktické škole dvouleté se učíme hodně důležitých 

a hlavně praktických věcí pro život. Jedním z úkolů je 

příprava na rodičovství.  A jak vychovávat nejlépe své 

děti? Nejdříve přeci hrou.  A jak děti naučíme 

zručnosti, trpělivosti a kreativitě? No přece tím, že 

jim to ukážeme. Tak jsme si pohráli se super 

stavebnicí a sami jsme si tak pod vedením p. uč. Horňákové vyzkoušeli, jak s takovou 

stavebnicí plnou barevných čtverců, trojúhelníků, oblouků a koleček pracovat. Bavilo to 

kluky i děvčata. Škoda, že jsme vše na konci hodiny museli zase rozebrat a uložit zpět do 

krabic. 

Napsali žáci z PŠ1A 

FOTO Mgr.Horňáková 

 

Týden s ovocem ve ŠD 

Poznáváme ovoce 

V týdnu od 11. 5. do 15. 5. jsme se celý týden ve II. oddělení 

ŠD věnovali ovoci. Při rozumové a smyslové výchově jsme si 

s dětmi ukazovali na demonstračních obrázcích (ovoce) a na 

obrázcích s ovocem a písmeny různé druhy ovoce, které 

jsme zároveň pojmenovali. Zahráli jsme si hru, kdo pozná 

Co dělat v hodině výtvarné výchovy, když si žáci zapomenou 

vodovky, voskovky, pastelky i fixy? Ne, že by se to žákům 

v 10.AS stalo, ale řešení tu je. Vezměte papír a vydejte se do 

naší nové školičky v přírodě na školním pozemku. Cestou si 

natrhejte trávu, pampelišky, modřence a tulipány a můžete 

s radostí kreslit i bez potřebných pomůcek.  

 



více druhů ovoce. K demonstračním obrázkům jsme přiřazovali obrázky s ovocem a písmeny. 

Také jsme si na základě obrázků říkali, co vše se z ovoce vyrábí (kompoty, ovocné zmrzliny, 

sirupy, marmelády apod.). Ve výtvarné výchově děti vybarvovaly omalovánky ovoce, které 

pak některé z nich (které to zvládají) při pracovní výchově vystřihávaly. Ostatní v rámci 

pracovních činností vyráběly mísu na ovoce a zeleninu, které se budeme věnovat příští 

týden. Mísy si i pěkně ozdobily barevnými kytičkami. A při hudební výchově jsme si s dětmi 

zazpívali písničky, v kterých se zpívá o ovoci („Pod naším okýnkem“, „Měla babka“ a další.  

Na fotografiích jsou vidět děti při práci i jejich výsledná práce na nástěnce.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

Pomůcky na výuku chlapci umí vyrobit sami!!! 

Výroba učební pomůcky na geometrii. 

Pro mladší žáky vyráběli chlapci v dílnách učební pomůcku na výuku 

geometrických tvarů. Pomocí gumiček si žáci procvičují pravoúhlý, 

rovnostranný i rovnoramenný trojúhelník, čtverec, obdélník, 

pětiúhelník i šestiúhelník. 

Ačkoliv výroba byla náročná na přesnost, deváťáci zvládli vyrobit 30 

kusů na jedničku. 

Šašková Lenka, učitelka pracovních činností 

 

 

„Kam po základce?“ 

Žákům skončila odborná praxe na SŠT Most 

Pro letošní školní rok skončila žákům odborná praxe na 

Střední škole technické v Mostě – Velebudicích. Žáci 8 

a 9. tříd naší školy jedenkrát za 14 dní pracovali pod 

vedením učitelů odborného výcviku p. Miroslavem 

Rekem a Vladimírem Sýkorou.  Pracovali s kovem, 

plechem, se dřevem, zkoušeli si základy zednických 

prací, prováděli montážní a demontážní práce a 

seznámili se i se základy měření posuvným měřidlem. 

Pro chlapce je to výborná příprava na budoucí život, 

lépe se orientují v učebních oborech, umí si představit 

jednotlivá povolání, jako jsou - strojní mechanik, 



truhlář, tesař, klempíř, montér suchých staveb, zedník, instalatér, automechanik.  

Učitelé odborného výcviku mají vždy zajištěný materiál a připravenou práci a patří jim dík  

za trpělivost, s jakou s našimi žáky pracují.  

Šašková Lenka – učitelka pracovních činností 

ČERVEN 

Co si vypěstovali, si také snědli. 

Ředkvičkování ve IV.B.  

Náš školní pozemek se zazelenal a brzy se 

objevili první ředkvičky. Však nám to dalo práce! 

Pravidelně jsme je zalévali a těšili se na první 

sklizeň. Konečně jsme se dočkali a doplnili tělu 

vitamíny z vlastní úrody. 

 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková 

Den dětí ve školní družině 

 

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, si užili 

sportovní odpoledne a potom se posilnili 

pečenými vuřty na ohýnku. 

Naše školní zahrádka se stále vylepšuje a je na ní 

příjemné posezení. Často využíváme prostor 

s tabulí, kde si děti  

mohou kreslit. Akce se dětem líbila. 

 

 

Zpracovala V. Kašparová - vychovatelka 

 

 

 



Týden se zeleninou 

Poznáme zeleninu a umíme ji pojmenovat? 

V týdnu od 25. 5. do 29. 5. jsme se celý týden ve II. oddělení ŠD věnovali zelenině. Při 

rozumové a smyslové výchově jsme si s dětmi ukazovali na demonstračních obrázcích 

(zeleninu) a na obrázcích se zeleninou a písmeny různé druhy zeleniny, kterou jsme zároveň 

pojmenovali. Zahráli jsme si hru, kdo pozná více druhů zeleniny. K demonstračním obrázkům 

jsme přiřazovali obrázky se zeleninou a písmeny. 

Dál e jsme poznávali zeleninu, kterou máme 

v košíku v družině a srovnávali jsme ji 

s demonstračními obrázky, ke kterým jsme tu, 

která se shodovala, přiřadili. Ve výtvarné výchově 

děti vybarvovaly omalovánky zeleniny, které pak 

některé z nich (které to zvládají) při pracovní 

výchově vystřihávaly. Vystříhané druhy zeleniny 

jsme pak dali do druhé připravené mísy na 

nástěnku. A při hudební výchově jsme si s dětmi 

zazpívali písničky, ve kterých se zpívá o zelenině 

(„Cib, cib, cibulenka, „Šla Nanynka do zelí atd.). Na úplný závěr jsme s dětmi srovnávali ovoce 

a zeleninu, které máme na nástěnce. 

Na fotografiích jsou vidět děti při práci i jejich výsledná práce na nástěnce.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

Deváťáci se loučí a přesto zůstávají. 

Za týden si půjdeme pro poslední vysvědčení, rozloučíme 

se s naší paní učitelkou, ostatními učiteli i s celou školou 

a vyrazíme na prázdniny. Ale po prázdninách se do 

školních lavic naší školy nevrátíme. Mnohé z nás to moc 

mrzí a tak jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom mohli 

zůstat. Propadnout, zastavit čas, najít prsten Arabely a 

čarovat. Nakonec jsme řešení našli. Nakreslili jsme se 

v životní velikosti a nalepili se na stěnu u naší třídy. Takže 

teď můžeme klidně odejít, protože vlastně stále 

zůstáváme. Loučí se žáci a žákyně 9. A. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

 

 



Zoopark Chomutov 

 

jako odměna za celoroční práci 

 

Ve středu 17. 6. se vypravilo několik tříd ZŠ speciální na 

závěrečný výlet do Zooparku do Chomutova. Vyjeli jsme 

tentokrát vlakem, což byl pro některé děti nevšední 

zážitek. Na výletě nám přálo slunečné počasí, viděli jsme 

mnoho zvířat, děti byly velice hodné a spokojené. 

Samozřejmě nechyběla ani vydatná svačina přímo u 

výběhu poníků a oslíků. 

Všem výlet do Zooparku doporučujeme! 

                                                                                                PaedDr. Iva Gregorová 

 

Výlet do INDIÁNSKÉ VESNIČKY 

 

Dne 2.6. jsme vyjeli na výlet do vesničky Růžová u Děčína, kde jsme navštívili Indiány. Poslechli jsme 

si vyprávění o tom, jak staří indiáni přenášeli pití, z čeho vyráběli zbraně, jak lovili zvěř a kdo se staral 

o oheň. Naučili nás indiánský pozdrav a také jsme si s nimi zazpívali a zatančili. 

Věříme, že nikdo nezapomene, kdo vymyslel hokej!   

Příštímu školnímu výletu ZDAR!  

 

Mgr. Ivana Jelínková 

as Jana Hrzánová 

 

Výlet do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově 

Rozhodli jsme se, že si uděláme celodenní výlet a zároveň tak oslavíme Den dětí. Jako nejlepší 

varianta se nám jevila návštěva chomutovského zooparku.  

Sraz byl ráno 2. 6. na vlakovém nádraží v Mostě. Už jen jízda vlakem byla pro některé žáky premiérou. 

A co teprve průjezd podzemními chodbami pod nádražím, které slouží též k přepravě vozíčkářů na 

nástupiště.  



Cesta proběhla bez problémů, měli jsme několik hodin na to, abychom si prošli téměř celý zoopark. 

Viděli jsme spoustu roztomilých, na jaře narozených mláďat, např. malé oslíky, ovečky, 2 mláďata 

medvídka mývala. Velmi jsme se pobavili při krmení tuleňů. Nejvíce jsme se však těšili na projížďku 

Safari expresem, který nás vyvezl za brány zooparku, kde se na velkých prostranstvích volně pasou 

jeleni, srnky, mufloni, buvoli, pratuři a další zvířata, která ve volné přírodě nemáte šanci spatřit. Tato 

zvířata jsou však na projížďky turistů zvyklá a přišla si pro kus rohlíku téměř až k nám. To byl opravdu 

nevšední zážitek.  

Po projížďce jsme zašli na lehký oběd do 

restaurace Tajga a vydali jsme se pomalu na 

cestu zpět. Cestou k nádraží jsme si ještě 

koupili výbornou zmrzlinu. A to byla sladká 

tečka za naším výletem. Na nádraží v Mostě na 

nás čekali rodiče a my se příjemně unavení 

rozjeli do svých domovů. 

Další dny jsme si ve třídě ukazovali obrázky se 

zvířaty, která jsme v zooparku viděli, ti 

šikovnější si je zkusili i namalovat.  

Určitě se ještě někdy do Chomutova za zvířátky vydáme. 

 

Třída 10.BS, Mgr. Lenka Frolíková  

Závěrečné zkoušky Praktické školy dvouleté  

jsou za námi. Přejeme všem úspěšným absolventům hodně 

štěstí v dalším životě! 

Mgr. Lenka Brunnerová   

Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

 

 

 


