
AKCE ŠKOLY 

ZÁŘÍ 

 

Brouček 

aneb tak trochu jiná pohádka 

 

V pátek 18. 9. přijely do naší školy děti ze ZUŠ v Bílině, aby nám pod vedením herce Adama 

Šmejkala z Divadla rozmanitostí a z divadla HAD v 

Cirkuse zahrály grotesku BROUČEK, kterou Adam Šmejkal 

velmi volně napsal na motivy knížky Jana Karafiáta 

Broučci. Představení se zúčastnila celá ZŠS, několik tříd 

ZŠP a obě třídy PŠ. Naši žáci se zábavnou formou 

dozvěděli, proč někdy děti zlobí a jakou vinu na tom mají 

rodiče. Představení bylo vtipné, mělo spád a malí herci 

byli moc šikovní. Tak třeba zase někdy nashledanou! 

PaedDr. Iva Gregorová, text a foto 

 

Přivítání prvňáčků 

A už nám to zase začalo! 

Pro některé žáky je to zase další školní rok v řadě. Pro 

některé ale první školní rok. Čili událost, která je pro 

naše prvňáčky velmi důležitá. Už nejsou dětmi ze 

školky, ale dnešním dnem se stali žáky školy a nastali 

jim povinnosti.  

Přejeme všem úspěšná školní léta! 

Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy 

 

Rok utekl jako voda … 

…a je tu opět mostecký znak 



I letos jsme prezentovali naši školu na Mosteckých 

slavnostech. Svůj um, předvedli žáci tříd 10. BS a 9. AS. 

Jejich trpělivost je obdivuhodná, protože na výrobu znaku, 

zvolili techniku, kterou pro svou monotónnost, nemá každý 

zrovna v oblibě. Trpělivost růže přináší, což se potvrdilo i 

v tomto případě. Výsledkem byl opět krásný znak, jež 

zkrášloval prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie, kde se každoročně Mostecké slavnosti konají. 

Text a foto: Mgr. Žaneta Prošková 

 

ŘÍJEN 

 

Zvířata z Afriky 

Žáci 2. A. se také zapojili do výtvarné soutěže ke Dni zvířat 

„Zvířata v Africe“. Pilně malovali, stříhali, lepili, namotávali 

barevný papír. Vytvořili tak smečku lvů – králů zvířat. Jak se 

jim práce povedla, se můžete podívat na přiložených 

fotografiích, nebo přímo na chodbě školy, kde budou lvíčci 

vystaveni. 

 

 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

Tvoříme fasádu domečkům – obchůdkům 

Nápad nás velmi zaujal, a tak jsme se pustili s chutí do práce 

Paní učitelka Bednárová přišla s nápadem, jak prezentovat naši školu. Přivezla do školy 

kartonové domečky, domluvila se s manažerkou obchodního 

centra Central na podmínkách výstavy domečků a třídy 

mohly začít tvořit. Každý se vybral obchod, který chce na 

domečku prezentovat. My, žákyně třídy 9. A, jsme si vybraly 

Lagarto cafe a Vodafone. Do iPadu jsme si stáhly loga obou 

obchodů, kreslily jsme, malovaly, vybarvovaly, lepily, až bylo 

hotovo. Výtvarné tvoření nás velmi bavilo. 



Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

Žáci 5. A opět sbírali zelené kilometry 

Chráníme životní prostředí a své okolí 

I v letošním školním roce se žáci (již po třetí za sebou) 

aktivně zapojili do celoevropského projektu na podporu 

životního prostředí. Sbírali totiž zelené kilometry. V rámci 

školního týdne vykonávali cesty do školy a ze školy 

ekologickým způsobem, zejména chodili pěšky nebo se 

dopravovali veřejnou hromadnou dopravou. Za každou 

cestu tímto způsobem získali jeden zelený kilometr. 

Celkem tedy každý žák za celý týden nasbíral 10 zelených 

kilometrů. Sběrem zelených kilometrů si žáci uvědomují, co může každý z nás udělat pro 

ochranu životního prostředí a svého okolí. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Navštívili jsme interaktivní výstavu IQ LANDIA 

Svět vědy a techniky nám není už úplně cizí 

Žáci 5. A navštívili interaktivní výstavu, která probíhá 

v obchodním centru Central v Mostě. Interaktivní 

výstava žáky velmi zaujala. Nejen, že se seznámili se 

zázraky přírody, ale aktivně se zapojovali do 

nejrůznějších činností. Velký zájem měli o planetární stůl, 

fakírovy stoličky či optické klamy. Ale největší úspěch 

měl ,,Silák na elektřinu“. Žáky zaujaly také optické klamy 

a jak vidí živočichové. Hravou činností získali mnoho zajímavých informací.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

A opět jsme se dali do vaření 

Jen co jsme se rozkoukali ve cvičné kuchyňce, vyzkoušeli si pracovní 

rozdělení do skupin a prozkoumali vše, s čím se můžeme setkat při vaření, 

naskočili jsme…  



Nebojte se, jen jsme se pustili do vaření, pečení a úklidu. 

Pondělní vaření je určené pro žáky IA  naší střední školy. 

Dnes jsme vyzkoušeli , jaké  to je uvařit segedínský guláš 

s kynutými knedlíky. K tomu jsme vymysleli 

frankfurtskou polévku a za desert jsme zvolili makovec 

s citrónovou polevou. Rozhodně nám práce nešla tak 

rychle od ruky, ale snažili jsme se. Posuďte  sami  podle 

fotografií. Nakrmit totiž 10 urostlých „chlapů“, to není jen tak. Samozřejmostí bylo, že nás 

doprovázel pořádný hlad, tak jsme pusy zavřeli jen u toho jídla. A že nám „šmakovalo“, to si 

pište!  

K zítřejší svačině máme makovec. Už teď se na něj těšíme. Trochu se budeme muset zlepšit 

při vaření, ale hlavně při  uklízení. No, nejsme však všichni lenoši. Marek Vaňo nás dnes 

všechny přesvědčil o tom, že lze pracovitýma rukama „vykouzlit“ sakra čistou a voňavou 

troubu u kamen. Slibujeme, že se polepšíme a Marka v tom příště samotného nenecháme. 

Držte nám pěsti, ať máme pořád chuť k jídlu, ke kuchyňským pracím a k úklidu. 

Žáci IA PŠ, paní asistentka Gábina a paní učitelka Kršková 

 

Vedení a pedagogům školy patří dík… 

Ve středu 14. 10. 2015 se v ZŠ a SŠ J. Palacha 

uskutečnila jedna z mnoha odborných 

pedagogických exkurzí pro žákyně 3. ročníku SPgŠ 

obor PMP. Z úvodního výkladu paní ředitelky H. 

Slapničkové získaly žákyně podrobné informace o 

zařízení a specifických vzdělávacích potřebách 

žáků. Při následné prohlídce školy a hospitacích 

ve vybraných třídách měly žákyně možnost 

sledovat pedagogy a žáky ve výuce, případně se výuky aktivně zúčastnit.  Žákyně kladně 

hodnotily klidný, trpělivý a laskavý přístup pedagogů k žákům a přátelskou atmosféru ve 

škole. Odborné exkurze ve Vaší škole jsou pro žáky a studenty vždy silným profesním i 

lidským zážitkem. Velký dík patří vedení školy za umožnění zajímavé exkurze a pedagogům za 

jejich vstřícnost a ochotu předávat žákyním SPgŠ cenné pedagogické zkušenosti. 

J. Doušová a A. Bílková 

vyučující odborné praxe SPgŠ Most 

 

Vaříme v přírodě 



Jednalo se spíše o rozloučení s létem. Po soutěžích si 

děti poseděly na zahrádce .Na ohýnku opečené vuřty 

obzvlášť chutnaly. 

V červnu se bude tato akce opakovat. Chtěli bychom 

vařit  pravý kotlíkový guláš .Žáky vaření baví , proto 

budeme v během roku využívat kuchyňku naší školy . 

 

Vypracovala vychovatelka: V. Kašparová 

 

Naše vaření dobře dopadlo 

A móóóc jsme si pochutnaly 

Obléknout zástěrky, přichystat potraviny, umýt 

důkladně ruce a můžeme začít.  

Žákyně 9. A a 9. B v hodinách pracovních činností se 

učily vařit zeleninovou polévku s kapáním a upéct 

dezert Margot. Nejdříve jsme se pustily do přípravy 

těsta na dezert, všechny připravené potraviny jsme 

smíchaly a těsto nalily na plech. Když se dezert pekl, 

začaly jsme vařit polévku. Máslo, zelenina, pepř, sůl, 

voda, k tomu kapání z vejce a mouky, na závěr petrželku a polévka byla hotova. Mezitím 

jsme vyndaly z trouby dezert, po vychladnutí jsme ho polily čokoládovou polevou a posypaly 

kokosem. Po dvou hodinách jsme měly uvařeno. Odměnou nám byla výborná polévka a 

dezert, který jsme si vylepšily šlehačkou.  

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

Odborná praxe žáků 8. a 9. tříd 

Kam po základce? 

Od října letošního školního roku začali chlapci z naší školy 

vykonávat odbornou praxi na Střední škole technické, 

Most – Velebudice. Po bezpečnostním zaškolení a 

seznámení s jednotlivými pracovišti začali žáci ihned 



s připravenými výrobky. Až do konce května budou hoši 1x za 14 dní pracovat pod vedením 

zkušených učitelů odborného výcviku.  Vyzkoušejí si práci s kovem, s plechem, se dřevem a 

se základy zednických prací. Tato praxe je pro naše žáky výbornou přípravou na budoucí 

život.  

Zapsala a nafotila:  Šašková Lenka, učitelka pracovních činností 

 

Dobrou noc, děti… 

Večerníček napříč třídami 

 

Pohádky má každý rád a nejinak tomu je ve třídách 

2. AS, 1. BS a 10. CS. 

2. ledna roku 1965 se na televizních obrazovkách 

objevil poprvé Večerníček. Tenkrát byla první 

odvysílanou pohádkou Kluk a kometa. Je tomu tedy 

50 let, kdy s námi Večerníček tráví každý večer.  

Potěšit se s ním můžete nejen před spaním, ale 

v každé volné chvíli…připravit, pozor, klik 

http://decko.ceskatelevize.cz/vecernicek#hvezdy 

foto a text: Mgr. Žaneta Prošková 

 

LISTOPAD 

 

Bramboráci 

Že brambory používáme v kuchyni na přípravu 

bramborové kaše, knedlíků, hranolků, bramborové 

polévky, bramborových placek a dalších jídel ví asi 

každý. My jsme brambory využili na výrobu 

bramborových skřítků – bramboráků. Stačil nám 

k tomu jeden velký brambor a přírodniny, nasbírané 

na louce před školou. Pak již stačilo ze šípků, trnek, 

hlohu, listů, různých druhů trav skřítka vyrobit. Teď 

nám třídu hlídají bramboráci a dokonce jeden dýňák. 

Žáci 2.A. 

http://decko.ceskatelevize.cz/vecernicek#hvezdy


Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 

Nákupní centrum očima dětí 

Máme vlastní veřejnou výstavu prací našich žáků 

Od 16. do 23. listopadu probíhá výstava prací žáků 

naší školy v OC Central Most. Žáci dostali prostor pro 

uplatnění svých zkušeností s nakupováním, 

představivosti a zejména kreativity. Pod vedením 

pedagogů vytvořili ,,obchůdky“, kam chodí rádi 

nakupovat. Z nabídky obchodů, které jsou 

v mosteckém obchodním centru Central si vybrali ten 

svůj obchůdek a pustili se do práce. Výsledkem 

kreativní práce, která žáky bavila, je 20 krásných 

domečků – obchůdků. Všem, kteří se do akce zapojili, patří poděkování. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Ducháček oslavil 1.narozeniny aneb Halloween v 10. CS 

Minulý rok jsme na Halloween kromě dýně vytvořili ve třídě ducha, 

důvěrně mu říkáme Ducháček. Po pár dnech, které strávil u nás ve 

třídě zavěšený u stropu, jsme ho nechtěli vyhodit. Z Ducháčka jsme 

na zimu udělali sněhuláka, pak jarní vílu, nyní je z něj podzimní 

skřítek, prostě zůstává s námi po celý rok. A protože Ducháček je 

momentálně skřítek, vyřezali jsme tedy na Halloween obr dýni, 

kterou sehnala naše šikovná paní asistentka od jednoho zahrádkáře, 

ale nebylo to zadarmo. Dýně ji stála přesně 4 piva , nám však 

udělala obr radost.  

Za třídu 10.CS napsala Mgr. Lenka Frolíková 

Exkurze vycházejících žáků do OU v Jirkově   

Základkou to nekončí  ! 

Ano, základkou to opravdu nekončí. Proto si žáci 

devátých tříd  a PrŠ  jeli prohlédnout OU v Jirkově. A 

byli nadšení. Chlapci si vyzkoušeli jízdu na traktoru. 



Děvčata obdivovala zručnost a výrobky dívek, které se připravují na své budoucí povolání 

v učebním oboru šití oděvů, šití prádla. Střední škola technická, gastronomie a automobilní, 

Chomutov, celý název učiliště, nezklamala. Možná zde je nový začátek pro žáky naší školy, 

kteří se s námi v červnu rozloučí. 

 

Revitalizace školní zahrady pokračuje 

… aneb hoši ze 6. A, 7. A a 8. B se pustili do úpravy terénu.   

Zima pomalu klepe na dveře, ale podzimní počasí je stále 

příjemné. Proto chlapci využili poslední slunečné dny 

k práci na školní zahradě. V rámci pracovních činností se 

pustili do terénních úprav u „Školičky v přírodě“.  Bylo 

potřeba odvozit zeminu na nově vznikající svah. Kluci se 

chopili nářadí - kopali, nakládali či převáželi hlínu nebo 

uhrabávali terén. Práce jim šla skvěle, a pokud to počasí 

dovolí, bude do zimy hotovo. 

Napsala, foto: Bc. Dagmar Křížová 

Stavebnice LEGO 

Kdo si hraje – nezlobí 

Naše škola zakoupila pro žáky nižších ročníků 
stavebnice LEGO.  Tato stavebnice napomáhá rozvíjet 
jemnou motoriku a sestavování modelů výrazně 
podporuje rozvoj technického myšlení. 

Jako první si ho vyzkoušeli páťáci, kteří z drobných 
dílků postavili dle návodu spoustu krásných výrobků. 
Tvoření je nesmírně bavilo a jak se jim práce povedla? 
Posuďte sami. 

Zapsala: Šašková Lenka 

Nafotila: Mgr. Bednárová Erika 

 

Kreslení křídami II. oddělení ŠD 

Les na tabuli 



V rámci výtvarné výchovy, jsme si s dětmi ve II. oddělení 

ŠD nakreslili na tabuli podzimní les. Děti kreslily na tabuli 

barevnými křídami. Každé z dětí si vybarvilo předkreslený 

strom. Některé děti si do lesa přikreslily houby, které tam 

na podzim rostou. Na přiložených fotografiích můžete 

vidět děti při práci i výsledek jejich snažení.  

 

Napsala a vyfotila Alena Niklová 

Řečová výchova… 

…v praxi na naší škole 

 

V úterý 10. 11. a ve čtvrtek 12. 11. navštívilo naši 

školu 21 posluchaček kurzu Primární logopedická 

prevence - preventista řečové výchovy. Kolegyně 

z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily 

s komunikací u autistických dětí, poznaly typické 

projevy dětí s DMO a dysfázií a viděly způsob 

komunikace při anartrii. Návštěvu naší školy zakončily 

ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice 

kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení školy. 

PaedDr. Iva Gregorová 

učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 

 

Kdo si hraje nezlobí 

Hodina geometrie v 9.B 

Téma hodiny „Prostorové a rovinné útvary“ si třída 9.B 

vyzkoušela s magnetickou stavebnicí Magformers. Žáci 

pracovali velmi svědomitě, hodina byla zajímavá a výtvory 

velmi povedené.  

 

Malování křídami 



Žáci ze školní družiny soutěžili o nejhezčí obrázek. 

Malovalo se venku, v naší zahradní školičce .  

Téma bylo volné . Vedle domečků a kytiček se objevila 

zvířátka a také princezny. Děti malovaly s chutí a za snahu 

dostaly sladkou odměnu. 

 

Zpracovala vychovatelka Věra Kašparová 

 

O škole 

… po škole. 

V pondělí 9. listopadu se v odpoledních hodinách 

konalo pracovní setkání paní učitelek ze základní školy 

speciální. Workshop byl na téma POČTY. Schůzka to 

byla plodná, předaly jsme si spoustu nových nápadů a 

námětů pro další práci. 

 

Napsala a nafotila Mgr. Lenka Jelínková  

 

Smyslová výchova II. oddělení ŠD 

Bludiště a spojovačky 

V rámci smyslové výchovy ve II. oddělení ŠD, jsme s dětmi 

hledali cestu princezny k chaloupce. Obrázek jsme si zároveň 

vybarvili. V další hodině jsme spojovali podle čísel od 

nejmenšího k největšímu, až nám vyšel obrázek slona, kterého 

jsme si na závěr také vybarvili. Na fotografiích můžete vidět, 

jak se nám práce povadla. 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 



Sokrates 2015 

Deváté třídy se zúčastnili veletrhu Sokrates 2015 ve sportovní hale. 

Dne 9. 11. 2015 se žáci devátých tříd naší školy 

zúčastnili veletrhu Sokrates 2015 ve sportovní hale v 

Mostě. Žáci se seznámili s širokou nabídkou oborů 

středního školství. Některé obory přiblížili i studenti 

středních škol svými výstupy (chemické pokusy, aj.). 

 

 

Domeček 

Výzdoba domečku do Centrálu 

I naše 2. oddělení ŠD se zapojilo do výzdoby domečků, 

které jsou následně vystavené v obchodním centru u 

nás v Mostě. Vybrali jsme si obchůdek „Dráčik“, ve 

kterém si můžeme vybírat nejenom hračky, ale také 

pomůcky do školy. Výzdoba domečku nám sice zabrala 

spoustu času, ale výsledek stojí zato. Na přiložených 

fotografiích vidíte, jak jsme na jeho výzdobě 

postupovali a také jak se nám celý domeček povedl.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

USMAŽENO, SNĚZENO, MŇAM, MŇAM…JSME ŠIKULKY 

Často nám žáci ve třídě na otázku: „S čím doma pomáháš?“, 

odpoví: „ S ničím.“, protože rodiče se bojí, že to nezvládnou, 

nebo si při tom ublíží. Řekli jsme si, že nakrájet si chleba, 

zeleninu a připravit jednoduché jídlo by mohli zvládnout všichni, 

byť třeba s pomocí, ale hlavně s chutí.  

Smaženky po loňském smaženkovém maratonu znají všichni. 

Každý si připravil, nazdobil a nakonec snědl tu svou a ještě nesl 

domů. Protože všichni byli šikovní a chtěli se zapojit, za odměnu 

jsme ještě usmažili tvarohové koblížky s čokoládou, aby mohli 

domů odnést také něco ke kafíčku.  



Teď se snad mamky, taťkové, babičky a dědečkové nemusí bát a mohou své ratolesti občas 

pustit do kuchyně, nebo zapojit do domácích prací. Společně to určitě zvládnou. 

 

Za třídu 10.CS napsala Mgr. Lenka Frolíková 

 

,,Výtvarka“ na zahradě 

Padá listí, padá…….. 

A je krásně zbarvené a je ho plná zahrada. Tak proč ho nevyužít 

k výtvarným aktivitám? To si řekli žáci 5. A a vyrazili na zahradu 

tvořit. 

Nejprve si prohlédli barevnost a tvary listů a pak se pustili do 

tvoření. Na zahradě bylo opět hezky, jako vždy. Tvořivá hodina 

utekla, ale žáci se sem opět vrátí. Už se těší na sněhové tvoření. 

Tak uvidíme, jaká bude ta letošní zima. 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

PROSINEC 

Adventní čtení v knihovně 

Existoval doopravdy Mikuláš? A proč si dáváme šupinku od kapra do 

peněženky? 

 

Žáci 5. A se opět vypravili do ,,velké“knihovny. 

Tentokrát se zaměřili na knihy s vánoční  tematikou. A 

bylo co prohlížet, číst a s paní knihovnicí diskutovat o 

předvánočním období. Žáci se dozvěděli, že opravdu 

existoval Mikuláš, že šupinka od kapra v peněžence 

přináší hodně peněž a další zajímavosti. Knihovna je již 

krásně vánočně vyzdobena a vládne zde příjemná 

pohoda. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 



 

Čert nikdy nespí ! 

Aneb čertovská pec. 

 

Chlapci ze třídy 8.B v hodinách pracovních činností pomohli vyrobit 

čertům pec na zlobivé děti.  

 

 

 

 

Šašková L + Kubíková D.  

 

Mikulášská besídka ve ŠD 

Nadílka od Mikuláše 

 

2. 12. jsme měli ve školní družině mikulášskou 

besídku. Uspořádala nám ji děvčata ze střední 

pedagogické školy v Mostě. Kterým touto cestou 

mockrát děkujeme. Nejdříve nám zahrála hru o tom, 

„Jak se ztratil Mikuláš“, ve které mimo Mikuláše, 

čertů a anděla, vystupovali také Mimoni. Ti hledali 

ztraceného Mikuláše. Po zhlédnutí hry rozdal Mikuláš 

dětem balíčky, které jim maminky a paní vychovatelky připravily. Dětem se besídka velmi 

líbila, zazpívaly si i vánoční písničky, společně s Mimoněmi a celkově si ji užily. Na přiložených 

fotografiích můžete vidět, jak si to děti užívaly a také jak si v družině balíčky rozbalovaly a 

pochutnávaly si na dobrotách v nich uložených.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

Otevřená hodina českého jazyka pro rodiče 

Učení nemusí být mučení, ale zábava 



 

Již tradičně si zvou žáci 5. A před Vánocemi své rodiče do 

některé z vyučovacích hodin. Tentokrát je pozvali na 

český jazyk. Řazení slov podle abecedy, luštění vánoční 

křížovky, tvorba vět, všelijaké hrové aktivity a k tomu 

zpěv písní. Tak vypadala hodina českého jazyka, do které 

se aktivně zapojovali i rodiče. Bylo to hezké setkání 

v tomto předvánočním období. Škoda, že hodina uběhla 

jako voda. Ale před koncem školního roku si dáme repete. 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

Adventní kalendář.  

Vánoční svátky se blíží…. 

 

Čtyři týdny před Štědrým dnem nastává advent. Každou neděli se na 

adventním věnci zapálí jedna svíce ze čtyř. A také se začínají 

rozdávat dárečky. Každý den čeká na děti překvapení, které můžeme 

schovat do adventního kalendáře. Skládá se z dvaceti čtyř 

důmyslných schránek, první se otevírá 1. prosince a poslední na 

Štědrý den.  

Protože překvapení není nikdy dost, vyrobili chlapci ze 6. A, 7. A a 8. 

B velký adventní kalendář, který se stal součástí vánoční výzdoby školy.  Jak se jim dílo 

podařilo, můžete vidět na přiložených fotografiích.  

Foto a text: Bc. Dagmar Křížová       

Třídní strom.  

Skupinová práce žáků Praktické školy dvouleté.  

 

Hodina výtvarné výchovy ve třídě PŠ2A byla věnována 

skupinové práci. Pro tuto činnost  

si žáci zvolili tvorbu třídního stromu. Nejprve nejzdatnější 

výtvarníci nakreslili na nástěnku strom, poté všichni vystřihli 

a vybarvili „svůj“ list. Nakonec do listu vyřízli otvor, do 



kterého umístili svoji fotografii. Ze společně vytvořeného díla měli všichni obrovskou radost.  

  

Foto a text: Bc. Dagmar Křížová       

Vánoční dekorace.  

Vyrábíme pro radost i potěšení našich blízkých. 

 

K pravým Vánocům patří koledy, vánoční stromeček, 

výborné cukroví a různé dekorace. Chlapci ze 6.A, 7. A a 8. B 

vyráběli v rámci pracovních činností vánoční dekorace.  

Nejprve se pustili do výroby hvězd, které posloužily 

k výzdobě naší školy, poté zdobili perníčky, vyřezávali 

dekorace ze dřeva, malovali hrnečky, vyráběli svícny a 

vánoční přáníčka.  

Velmi zdařilé výrobky se nejprve staly součástí výstavy práce žáků na vánočním trhu školy  

a posléze potěší blízké jejich tvůrců.  

  

Foto a text: Bc. Dagmar Křížová       

   Vánoční pečení… 

…bez pečení v 6. AS 

 

Vánoce bez cukroví si v naší třídě ani neumíme 

představit. Letos jsme se rozhodli pro cukroví, 

které se nepeče. K nastrouhaným tatrankám 

jsme přidali další voňavé suroviny a ze vzniklé 

hmoty jsme uváleli malé kuličky, které jsme ještě 

obalili ve strouhaných oříšcích. 

Pochutnáme si na nich na vánočním posezení a určitě přineseme ochutnat i domů. 

 

PaedDr. Iva Gregorová 

                                                                                               



Výroba čertíků a andělů ve II. oddělení ŠD 

Připravujeme se na Mikuláše 

 

V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy jsme se tento celý 

týden věnovali výrobě Mikuláše, čerta a anděla, abychom byli 

připraveni na sobotní mikulášskou nadílku. Výroba Mikuláše již 

byla popsána v minulém příspěvku. V tomto jsou ukázky z výroby 

čerta a anděla. Děti se opět pustily do práce s radostí a práce se 

jim zdařila, což ostatně můžete sami vidět na přiložených 

fotografiích.  

 

 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Výroba Mikuláše ve ŠD II. oddělení 

Mikuláš z ruliček 

V rámci pracovních činností, jsme si s dětmi ve školní družině 

vyrobili Mikuláše. Použili jsme k tomu papírové ruličky od 

toaletního papíru, barevný papír, izolační materiál, korálky a vatu. 

Na přiložených fotografiích, můžete vidět děti při práci a i hotové 

výrobky dětí. Dětem se práce moc líbila, byly velmi šikovné a 

velice se snažily. Odměnou jsou jim krásní Mikuláši.  

 

 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová  

Výroba stromečků ve ŠD II. oddělení 

Stromečky pro maminky 

 



V rámci pracovních činností jsme s dětmi v družině 

vyráběli stromečky pro maminky k Vánocům. Do 

polystyrénového korpusu jsme špejlí zapichovaly 

kosmetické tamponky, které nám na stromečku vytvářely 

nádherné vzory. Stromeček jsme nakonec omotali 

vánočními řetězy. A už jsme tu měli krásnou dekoraci na 

stůl pro maminku. Na přiložených fotografiích můžete 

vidět děti při práci a také hotové výrobky. 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Výroba tučňáků ve ŠD II. oddělení 

Můj vlastnoručně vyrobený kamarád 

 

V družině jsme si vlastnoručně vyrobili kamaráda tučňáka 

z plastové lahve. Do lahve jsme dali vatu a tělo tučňáka 

bylo hotové. Z černé čtvrtky jsme si vyrobili klobouček 

s brkem, očička, křídla a nožky a vše jsme s pomocí paní 

vychovatelky přilepili na tělíčko. A tučňáci byli hotoví. 

Doma si ho můžeme postavit na stůl nebo na okno, kde 

nám budou dělat parádu. Na fotografiích nás vidíte při 

práci i s hotovými tučňáky. 

 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

LEDEN 

 

Zimní radovánky 

Sněhuláka máme, ještě hůl mu dáme….. 

 



Také žáci 5. A využili ,,pocukrování“ louky a s elánem 

sobě vlastním se vrhli do staveb sněhuláků. Nejdříve se 

trochu pokoulovali, ale pak – hurá na stavbu sněhuláka. 

Některé koule se rozpadly a tak znovu. Nakonec se dílo 

zdařilo, ale hlavně, žáci si užili i toho mála sněhu a kdo 

ví, kdy si zase postaví sněhuláka? 

 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Praxe chlapců 9. tříd v SŠT Velebudice 

Truhlářské a zednické práce 

 

V rámci pracovních činností chodí chlapci z 9. tříd každých čtrnáct 

dní na praxi do SŠT Velebudice. V měsíci prosinci se věnovali 

oboru „truhlářské práce“. Vyráběli zde za pomoci učitele 

odborného výcviku stojánky na vánoční stromeček ze dřeva. 

V měsíci lednu přestoupili na praxi na obor „zednické práce“, kde 

si vyzkoušeli práci zedníků, jako jsou různé vazby z cihel, dozvěděli 

se o různých druzích stavebního materiálu, který se v současné 

době nejvíce používá. Také se seznámili s bezpečnostní práce na 

každém pracovišti. Zároveň se seznámili s nářadím a stroji, které 

se v obou odvětvích používají a s kterými se mohou setkat jak v truhlářské dílně, tak na 

stavbě.  

Na přiložených fotografiích vidíte chlapce při práci.  

 

Napsali a nafotili Alena Niklová a Petr Rak 

 

Zúčastnili jsme se Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

2016 

Pirueta, skok, skok…...... 

 



Tělocvik patří mezi naše nejoblíbenější předměty ve 

škole. Také sledujeme sportovní přenosy v televizi, 

známe naše sportovce. Proto jsme se vydali na 

mostecký zimní stadion, abychom potleskem podpořili 

mladé sportovce – krasobruslaře. Ti soutěžili se svými 

volnými jízdami na Hrách VII. zimní olympiády právě u 

nás v Mostě. Teď už víme, co je pirueta, jednoduchý 

i dvojitý skok. Byla to hezká podívaná. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Malujeme obrázky.  

Kresba v zasněžené přírodě.  

 

Kreslit do sněhu není vůbec jednoduché. O tom se 

mohli přesvědčit žáci třídy PŠ2A, neboť hodinu 

výtvarné výchovy strávili v přírodě a dostali za úkol 

nakreslit jakýkoliv obrázek  

do sněhu. Někteří výtvarníci při tvorbě obrázku použili 

dřevěnou laťku, jiní jej vytvořili rukou. Všem žákům se 

„sněhová kresba“ podařila a nakonec došlo i na 

koulovanou.   

 Foto a text: Bc. Dagmar Křížová     

Kubíci na sněhu. 

A jedem! 

 

Využili jsme příznivé klimatické podmínky a uchystali se 

sáňkovat na blízký "Sloní kopec" před naší školou. Trasu nám 

křížila frekventovaná silnice, kde jsme dodrželi základní 

pravidla pro přecházení vozovky a dále se brodili zasněženým 

terénem. Jízdu na saních jsme si užili, hodina uběhla velmi 

rychle a my zkřehlí a šťastní se vraceli zpět do školy. 

 

 



Text: Žáci 5.B a Mgr. Dáša Kubíková 

Foto: Mgr. Dáša Kubíková 

   

Sport a zdraví. 

Jízda na saních 

 

je nejmladším sportovním odvětvím zimních olympijských 

her, třebaže jsou saně jedním  

z nejstarších dopravních prostředků.   

Přírodu letos poprvé zasypal sníh.  Ze sněhové nadílky měli 

radost také žáci 9. A, neboť se mohli v rámci výuky věnovat 

zimním sportům. Se saněmi se vydali na kopec u školy, aby si 

zasoutěžili ve dvou disciplínách.  Nejprve se uskutečnil závod 

jednotlivců v jízdě na saních  

a následně závod dvojic. V tomto souboji však nešlo o vítězství, ale o skutečnou radost z pohybu 

v přírodě.    

Foto a text: Bc. Dagmar Křížová    

Bazének s kuličkami ve ŠD II. oddělení 

Hurá máme bazén!!! 

 

Do II. oddělení ŠD jsme dostali od vedení školy bazének 

s kuličkami. Měli jsme z něj všichni obrovskou radost. 

V bazénku můžeme nejen odpočívat a relaxovat, ale 

hrajeme tam s paní vychovatelkou i různé hry. Moc všem 

děkujeme za tak krásný povánoční dárek.  

Všechny děti z II. oddělení ŠD. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Výzdoba družiny II. oddělení 

Zimní nástěnka v družině 

 



Ve školní družině jsme si udělali novou nástěnku. Děti 

v rámci výtvarné a pracovní výchovy vyráběly sněhuláky 

a vločky, které jsme si umístili na nástěnku. Nyní už 

máme zimu i ve školní družině. Na přiložených 

fotografiích můžete vidět děti při práci i jejich hotové 

výrobky.  

 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Zimní výzdoba haly školy 

Sněhuláci v hale školy 

 

Děti z II. oddělení ŠD se podílely na zimní výzdobě haly 

školy. Vyráběly v rámci výtvarné výchovy a pracovních 

činností sněhuláky. Jejich práci i hotové výrobky můžete 

vidět na přiložených fotografiích.  

 

 

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

ÚNOR 

Velikonoce se blíží 

Žákyně devátých tříd vyráběly velikonoční přáníčka. 

 

V hodinách pracovních činností žákyně vyráběly dvě různá 

velikonoční přáníčka, aby svým nejbližším popřály v tento 

svátek a udělaly jim radost. 

 



 

 

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

Mytí a úprava vlasů 

Jak si správně umýt vlasy. 

 
Žáci PŠ1A si v předmětu zdravotní výchova povídali o 
tom, jak pečovat o své vlasy, jakým způsobem si je mají 
mít. Jak často, a co je k tomu vše potřeba. Dozvěděli se 
také, kde všude jsou drogerie a jaké značky šampónů 
se dají koupit.  
A aby nebylo vše jen o povídání, tak měli za úkol  si 
přinést na hodinu Zdravotní výchovy šampón, ručník a 
hřeben.  A předvést se, zda si opravdu myjí vlasy sami a 
jak jim to jde.  

Tím, že jsou ve třídě samý chlapci, tak na úpravě vlasů nebylo až tak nic moc složitého, 
všichni si vystačili s hřebenem. 
Musíme uznat s paní asistentkou Rejchartovou, že všichni si zvládli umýt vlasy sami.  
 
 
Mgr. Jana Drážková 

 

ŠD 2. Oddělení tvoří „Paní Zimu“ 

Vytváříme „Paní Zimu“ 

 

V rámci pracovní a výtvarné výchovy jsme se zapojili do školní 

soutěže o nejhezčí obrázek „Paní Zimy“. Při pracovní výchově, 

jsme tvořili sněhové vločky, které jsme použili jako vlasy. Dále 

jsme pracovali se záclonou, z které jsou vyrobené šaty „Paní 

Zimy“. Při výtvarné výchově jsme malovali pozadí a obličej. Na 

fotografiích je vidět děti při práci i jejich výsledný obrázek „Paní 

Zimy“.  



Nafotila a napsala Alena Niklová 

 

   Mňamky, to byly zase dobroty … 

S krásným dnem nám začalo krásné vaření. Moc jsme 

se na něj těšili, tedy hlavně na to jídlo. O tom, co 

budeme vařit, jsme měli jasno. Horší to bylo 

s rozdělením úkolů, protože si někteří mysleli, že jídlo 

přistane na talíři samo. Nejprve jsme začali s polévkou 

a ta se tedy povedla! Do hrnce s vodou jsme dali 

špenát, přidali jíšku a dvě vejce, patřičně okořenili a už 

jsme mohli polévku baštit. Další skupina se vrhla na 

přípravu karbanátků. Bylo třeba umlít maso, oloupat cibuli s česnekem, přidat koření, atd. 

Abychom si „karboše“ zdravě vylepšili, uvařili jsme do mletého masa kapustu a vše prodělali 

s masem. Z přichystané směsi jsme tvarovali karbanátkovou pochoutku. A protože někteří 

z nás nebyli zrovna v patřičné formě, tvary karbanátků představovali hokejové puky, desertní 

talířky nebo také skla od dioptrických brýlí. Hotové a nespálené karbanátky byly vynikající a 

nám chutnaly! Ke karbanátkům přibyla výborná bramborová kaše a my jsme nemohli 

vysílením vstát ze židlí. Tedy vysílením z jídla.  Abychom nezapomněli, měli jsme i mrkvový 

salát, který je zdravý pro náš zrak. Ten nám přecházel, když jsme uviděli tu horu nádobí, 

které zbylo po dvanácti jedlících. No, poradili jsme si i s tím. K zítřejší svačině jsme upekli 

makovec a polili ho citrónovou polevou. Už teď se těšíme na mňamičku. Jenom jsme nemohli 

pochopit, proč paní asistentka s třídní učitelkou měly vážné důvody zůstávat ve třídě. Prý 

musí zkontrolovat, zda je makovec upečený. Ale proč až ve třídě? Jen věříme, že zítra 

nebudeme bez makovcové svačiny. Zapsali, nafotili, uvařili, snědli a uklidili jedlíci 1A 

praktické školy. Děkujeme za malilinkatou pomoc asistentce a třídní učitelce. 

 

Valentýnská přáníčka 

14. únor je svátek svatého Valentýna a my jsme se v 

pracovních činnostech dali do výroby valentýnských 

přáníček. Musíme si popravdě říci, že nám práce nějak 

zpočátku nešla. Tedy šlo to jen některým spolužákům. 

A pak nás asi osvítil svatý Valentýn, protože jsme začali 

pečlivě obkreslovat podle šablony, vystřihovat, 

vyměřovat a stříhat proužky, prořezávat papírová 

srdce, proplétat a slepovat. Byla to pěkná piplačka, ale 

myslíme si, že se valentýnská srdíčka povedla. Dokonce jsme se nezranili a paní asistentka 

s třídní učitelkou nás nemusely ošetřovat. A ti, kteří se do valentýnských srdíček nehrnuli, 



pečlivě žehlili utěrky a ručníky do naší školní kuchyňky. Asi je osvítil duch, ale ten pracovní. 

K tomu jsme si všichni zpívali písničky z rádia a bylo nám fajn, fajn, fajn. 

Fajn třída 1A PŠ, asistentka Gábinka a třídní učitelka Magdalenka 

Při hodině PČ vyrábíme pomůcky 

 

Chlapci z 9. A a 9. B mají v hodinách Pracovních činností stále co 

dělat. Nyní se pod jejich rukama vynořila nová pomůcka, kterou 

přimontovali na zeď v učebně PC 2 a která bude sloužit v hodinách  

Informatiky. 

 

 

 

 

Rak Petr 

 

Šachovnice a hrací kameny na dámu si naši žáci umí vyrobit sami! 

Každoročně rozdáme vítězům v turnaji „DÁMA“ 5 kompletních hracích 

desek  

 

Jako každý rok, také letos, probíhal na naší škole turnaj 

v dámě. Šachovnice na hru vyrobili chlapci ze  třídy 8. A v 

hodinách pracovních činností a hrací kameny vyrobili žáci 

PŠ 2 ve školní keramické dílně.  Paní učitelka Horňáková 

s děvčaty ušila pytlíky na hrací kameny. Šachovnice byly 

rozdány vítězům šestých až devátých tříd + PŠ. 

 

 

 

 

Zapsala a nafotila: Šašková Lenka, Mgr. Horňáková Ivana 

 

BŘEZEN 

 



Městská knihovna  

zábava i poučení 

 

V pondělí 29. 2. navštívilo několik tříd ZŠS 

Městskou knihovnu v Mostě. Paní knihovnice 

nás zavedla mezi regály plné knížek a mnoho jich 

dětem nabídla ke čtení i prohlížení. Protože se 

některé třídy učí v současné době o pravěku, 

přinesla nám paní knihovnice několik knížek o 

této době a dokonce nám dala tip na výlet. Děti 

sledovaly její vyprávění se zájmem a všechny knížky se jim líbily. Za vzorné chování 

v knihovně čekalo na děti překvapení – veliká voliéra s krásně barevnými papoušky a 

andulkami. 

PaedDr. Iva Gregorová 

 

Smyslová výchova ve II. oddělení ŠD 

Moje tělo a péče o něj 

Celý měsíc únor jsme se s dětmi ve ŠD v rámci smyslové a 

rozumové výchovy zabývali naším tělem a také péčí o 

něj. Popisovali jsme si jednotlivé části těla a naše smysly. 

Říkali jsme si, jak se o své tělo musíme starat (celková 

hygiena, správná výživa, oblečení, lékařská péče,….), 

abychom nebyli nemocní. Ale také jsme si říkali kam jít, i 

když přes správnou péči onemocníme. Při těchto 

činnostech jsme využívali demonstračních obrázků, 

knížek pro děti, ale i omalovánek a křížovek s ovocem a zeleninou. Zároveň jsme si z obrázků 

i omalovánek vytvořili nástěnky. Na přiložených fotografiích můžete děti vidět při práci i 

výsledné nástěnky.  

 

Napsala a nakreslila Alena Niklová 

Připravujeme se na Velikonoce 

Velikonoční ovečky 

 



Protože se nám blíží svátky jara – Velikonoce, 

připravujeme i my, s dětmi z II. oddělení ŠD výrobky 

nejen na velikonoční výstavku, ale také jako dekoraci na 

sváteční stůl pro maminku. Tentokrát jsme s dětmi 

vyráběli ovečky z odličovacích tampónků. Na fotografiích 

opět můžete vidět děti při práci i hotové „stádo oveček“ 

jimi vyrobené.  

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Družinový slavík 

Žáci , kteří navštěvují ŠD ,se utkali ve vědomostech a 

dovednostech v oboru hudební výchovy .Vytleskávali 

rytmus , poznávali hudební nástroje , zvuky…Hlavní 

disciplínou byl zpěv . Nejlepší zpěvák byl Nikolas  a 

Jenda .Soutěžní klání bylo zakončeno sladkou 

odměnou. 

 

 

Vypracovala vychovatelka V. Kašparová 

 

DUBEN 

 

Hipoterapie  

 

V rámci mezinárodního projektu HO.R.S.E. se naši žáci s poruchou 

autistického spektra zúčastňují hipoterapie. Každý týden vyjíždějí 

na Hipodrom v Mostě, kde se jim plně věnují manželé Šebkovi 

z Jezdecké společnosti Hipodrom Most, kteří mají bohaté 

zkušenosti s terapií postižených dětí. 

Tento projekt je zaměřen na rozvoj komunikačních a socializačních 

dovedností autistických dětí. 

Děti se zde učí, jak se mají ke koníkům chovat, pečovat o ně a 

časem na nich budou i jezdit. Při těchto činnostech rozvíjí nejen své smysly, ale také pracovní návyky 



a pohybové dovednosti. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních schopností a aktivní 

trávení volného času. 

 

Mgr. Jelínková Ivana, Mgr. Chabrová Marie 

 

 

Beseda s Městskou policií 

…pro žáky ze speciální školy. 

 

Zajímavé a pro nás všechny poučné povídání, 

doplněné obrázky i názornou prezentací, pro nás 

připravil policista z Městské policie Most. Program 

byl zaměřen na dopravní výchovu. Poskytl našim 

žákům spoustu podnětných informací nejen o tom, 

jak se chovat v silničním provozu, ale také o použití 

tísňových čísel. Těšíme se na další setkání, kdy se opět dozvíme něco užitečného. 

 

Mgr. Lenka Jelínková 

 

Kurz primární logopedické prevence 

Řečová výchova v praxi 

 

V úterý 5. 4. a ve čtvrtek 7. 4. navštívily naši školu 

posluchačky kurzu Primární logopedická prevence - 

preventista řečové výchovy. Kolegyně z různých MŠ a 

ZŠ našeho kraje se seznámily s komunikací u 

autistických dětí, poznaly typické projevy na řeči u 

dětí s DMO a dysfázií a viděly ukázky práce s takto 

postiženými dětmi. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá 

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

vybavení školy. 

 PaedDr. Iva Gregorová 

 učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 

Hurá, pohádka. 



 
 

V úterý 5. dubna školu navštívili studenti II. ročníku SPgŠ 
v Mostě. Přišli žákům naší školy zahrát tři krátké 
loutkové pohádky.  
První pohádka byla vodní – dva mořští koníci hledali 
svého kamaráda a cestou potkali chobotnici, žraloka, 
želvu. 

Druhá pohádka byla o princezně, která si hledala ženicha a třetí pohádka byla o rozbitých a 
vyhozených hračkách – o mašince, medvědovi a panence. Pohádky byly krátké, pěkně 
zahrané a pro žáky byly poučné.  Studenti měli ke všem pohádkám vlastnoručně vyrobené 
loutky, se kterými se žáci vyfotili. Představení se zúčastnili žáci 1.A a 2.A. Všem žákům se 
pohádky líbily a tak odměnili studenty hlasitým potleskem.     
 
Foto a text: Mgr. Martina Čáková 
 
 

Sportovní soutěž družstev 

Žáci první, druhé a třetí třídy soutěžili v hodině tělesné výchovy.  

 

Do sportovní soutěže smíšených družstev se v hodině 
tělesné výchovy zapojili žáci  
1. A, 2. A a 3. A. Žáci změřili svoje síly v tělocvičně. Při 
soutěžení si všichni účastníci souboje užili spoustu legrace. 
Výsledky byly vyrovnané,  bodovala  střídavě všechna 
družstva. Za odměnu obdrželi kapitáni jednotlivých družstev 
diplomy a každý žák dostal malou sladkost.  

Všichni už se těšíme na teplo a sluníčko, abychom mohli další sportovní zápolení 
absolvovat v přírodě. 

 Text a foto: Bc. Dagmar Křížová 

Dopravní výchova ve 2. Oddělení ŠD 

Poznej dopravní prostředky a dopravní značky 

Během celého měsíce dubna jsme si s dětmi ve školní družině povídali o bezpečném silničním 

provozu. V rámci rozumové a smyslové výchovy jsme si ukazovali a pojmenovávali dopravní značky a 

různé dopravní prostředky, hráli jsme Hru „Poznej dopravní značky“ a hru „Chytrá lokomotiva“. Při 

výtvarné výchově jsme si dopravní značky a dopravní prostředky kreslili. Samozřejmě jsme se také 

učili, jak se správně chovat v běžném provozu a na co si dávat pozor, abychom nepřišli k úrazu. 

Nakonec jsme si z obrázků opět vytvořili nástěnku.  

Nafotila a napsala Alena Niklová 



V rámci výuky měla třída 3.AS jednu 
zajímavost 

… jak správně prostřít stůl 

Den předem jsme se domluvili, že navštívíme 
kuchyňku a protože už jsme velké děti, naučíme 
se, jak správně prostřít jídelní stůl. 
Bylo to moc zajímavé, bavilo nás to a určitě to 
v životě využijeme. 

  

TEXT a FOTO: Markéta Ihracká 
 

Jak třída 3.AS vyráběla piškotový dort 

v rámci přípravy pokrmů 

Jak je zmíněno v názvu, dort jsme vyráběli z piškotů. Paní 
učitelka nakoupila ingredience a my se pustili do 
přípravy. 
Nejdříve jsme si umíchali krém ze zakysané smetany, 
kakaa a cukru, a poté vrstvili. Piškoty, krém, piškoty, 
krém …. 

  

Je to jednoduché a moc dobré, určitě to vyzkoušíme i 
doma. 
TEXT a FOTO: Markéta Ihracká 
 

 

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A RODIČŮ DĚTÍ S PAS 

Toto setkání bylo uskutečněno společně se Speciálním pedagogickým 

centrem Litvínov a bylo určeno zejména pro rodiče předškoláků a 

malých školáků.  

Paní Pavlištíková a paní Hladká si pro pedagogy a rodiče připravily 

seminář o nácviku alternativní komunikace i s názornými ukázkami. 

Rodiče si pak mohli prohlédnout autistické třídy. 



  

Potěšil nás velký zájem ze stran rodičů a 

pedagogů a velký počet návštěvníků. 

Mgr. Marie Chabrová 

 

 
 

 

„Slunce svítí všem“ - 9.A 

Žákyně 9. A se nechaly logem naší školy inspirovat 

  

Z loga naší školy se na nás usmívá 
sluníčko a motto „Slunce svítí všem“. 
Žákyně 9. A se nechaly logem inspirovat, 
vyrobily sluníčka pro radost a darovaly je 
paní ředitelce, paní zástupkyním a paní 
sekretářce. 

  

Napsala: Mgr. Jana Hofferová 

Fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 

 

Jarní práce začaly naplno 

Žákyně a žáci 8. a 9. tříd zvelebují zahradu 

  

Konečně se oteplilo a my jsme mohli začít naplno pracovat na školní zahradě. 
Chlapci prosívají zeminu a vozí ji do skleníku na pulty, ryjí záhony, do kterých sázejí 
hlízy květin a sejí semínka, dívky vytrhávají plevel a okopávají záhony bylinek a 
květin. 

Na zahradě je stále co dělat, ale my se práce nebojíme!  

Napsala: Mgr. Jana Hofferová 



KVĚTEN 

Svátek matek  

Výroba náhrdelníku 

Jak víme, tak druhou květnovou neděli, se každoročně slaví svátek 

matek. I my ve 2. oddělení ŠD jsme si vyrobili s dětmi dárek pro 

maminku. Udělali jsme jí náhrdelník. Doufáme, že se dárek 

maminkám líbil.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

 

Sluníčka ve 2. oddělení ŠD 

K jaru patří sluníčko 

V měsíci květnu jsme se s dětmi z 2. oddělení ŠD věnovali 

sluníčkům, která přece k jaru patří. Ve výtvarné výchově 

jsme si nejen sami kreslili sluníčka dle vlastní fantazie, ale 

také jsme vybarvovali omalovánky se sluníčky. V pracovní 

výchově jsme si sluníčka vystřihávali. V rozumové a 

smyslové výchově jsme si četli příběhy o sluníčku a také 

jsme se učili básničku. V hudební výchově jsme si zpívali 

písničky, kde se vyskytuje sluníčko. Prostě jsme se sluníčku věnovali ve všech činnostech, 

protože ho máme všichni rádi a vždy nám zvedne náladu. Samozřejmě jsme si vytvořili 

společně nástěnku. Na přiložených fotografiích můžete vidět děti při různých činnostech.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Ovoce a zelenina v 2. oddělení ŠD 

Poznej co je to 

V měsíci dubnu jsme si ve ŠD povídali s dětmi o ovoci a zelenině. V rámci rozumové výchovy 

jsme si povídali o tom, jak je ovoce a zelenina zdravá a proč ji máme 

jíst. Poznávali a pojmenovávali jsme si různé druhy ovoce a zeleniny. 

Ve výtvarné výchově jsme si vybarvovali ovoce a zeleninu. V pracovní 

výchově jsme si vyráběli ovoce a zeleninu z modelíny. Ve smyslové 

výchově jsme poznávali ovoce a zeleninu podle hmatu a chuti. Tento 



den se dětem líbil ze všeho nejvíce a velmi si ho užily. Z tohoto dne přikládáme i několik 

fotografií.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

„Sportujeme s Jiřím Šlégrem“ 

Sportem se dá dobře vyplnit náš volný čas  

Návštěva známého hokejisty Jiřího Šlégra na 

naší škole, byla velikým zážitkem pro naše 

žáky i učitele. Jiří Šlégr si naši školu vybral 

v rámci projektu „Sportujeme s Jiřím 

Šlégrem“ a pohovořil o důležitosti sportu 

nejen ve škole, ale i v rámci volného času dětí 

a mládeže. Vyprávěl nám o úspěších a 

neúspěších ve své sportovní kariéře a 

následně odpovídal na zvídavé otázky našich 

žáků. A že těch otázek bylo  

Svým projektem chce zlepšit současnou situaci, kdy děti málo sportují. Stávají se obéznějšími 

a svůj čas tráví u počítačů, tabletů a v horším případě užíváním drog. 

Na konci nám ochotně rozdal několik desítek podpisů a svůj úsměv zvěčnil na fotografiích. 

Tímto Jiřímu Šlégrovi děkujeme   

 

Text a foto: Mgr. Jana Nekolová 

 

Langoše, koláč a dezert… 

… mňamky, které žáci 9. A připravili v kuchyňce. 

V hodinách pracovních činností Sabina, Maruška, 

Lída, Tamara, Verča a Michal se domluvili, že si ve 

školní kuchyňce usmaží langoše a upečou 

rebarborový koláč s dezertem Margot.  

Po příchodu do kuchyňky se pustili do přípravy těsta 

na koláč a dezert, nakrájeli rebarboru, udělali 

žmolenku a plechy strčili do vyhřáté trouby. 

Abychom si zkrátili čas s přípravou, Sabina přichystala 



těsto na langoše doma. Dívky i Michal si těsto vyváleli a usmažili na pánvi. Potřeli kečupem 

s česnekem a postrouhali sýrem. Byla to výborná mňamka, každý snědl dva langoše. Protože se 

langoši všichni pěkně přejedli, koláč a dezert si odnesli domů. 

 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová 

 

ČERVEN 

 

To byla dobrota. 

Přesto, že jsme teprve druháci, zvládneme hodně věcí. Ve 

čtvrtek jsme si upekli výbornou bublaninu s třešněmi. Sami, 

samozřejmě za dohledu a pomoci paní učitelky jsme si 

nakoupili suroviny, v kuchyňce vše odměřili, zamíchali, upekli 

a uklidili po sobě. Druhý den jsme měli ve škole výbornou 

svačinu a ještě jsme si část koláče odnesli domů. 

Text a foto: Mgr. Martina Čáková   

 

Mezinárodní Den dětí  

Také „třeťáci“ oslavili 1. červen. 

Den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto významného dne jsou pro 

děti ve škole připravovány různé společenské a 

sportovní akce. Na tento den se děti velmi těší, 

zejména na překvapení, která je čekají. V letošním roce 

tomu nebylo jinak. 

Třeťáci v tento den neměli domácí úkol, což je 

velmi potěšilo. To největší překvapení však na ně 

teprve čekalo. Vydali se na vycházku, aniž by věděli, jak 

dlouhá bude a ani neznali její záměr. Když došli k 

občerstvení McDonald's, začali tušit, že jsou v cíli a nemýlili se. Jak velkou radost měli, není 

třeba popisovat. Všichni si vybrali zmrzlinu dle své chuti, od obsluhy navíc oslavenci obdrželi 

balónek a nakonec si „zařádili“ v dětském koutku. Protože bylo také pěkné počasí, dopadla 

oslava dětského dne na výbornou.    

Text a foto: Dagmar Křížová 



Kytičky ve II. oddělení ŠD 

Výroba kytiček 

V měsíci červnu jsme ve II. oddělení ŠD vyráběli s dětmi v rámci pracovní výchovy kytičky. 

Kytičky jsme vyráběli z barevného papíru a z hotových kytiček jsme si udělali opět krásnou 

jarní nástěnku. Na přiložených fotografiích můžete vidět děti při práci i výsledek jejich práce.  

Napsala a nakreslila Alena Niklová 

 

Malování v přírodě 

Děti ze školní družiny si vyzkoušely malbu podle skutečnosti. 

Vidíte sami, že se jim kvetoucí strom povedl. 

 

Vypracovala vychovatelka V. Kašparová 

 

 

Jak jsme oslavili Mezinárodní den dětí 

Dopoledne plné pohybu 

Tělesná výchova patří mezi naše nejoblíbenější předměty. 

Proto jsme se rozhodli, že i ná  š den – Mezinárodní den 

dětí oslavíme pohybem. Benedikt je se svými sportovními 

atrakcemi k tomuto účelu jako stvořený. Počasí vyšlo, 

nálada skvělá, sportování až až……A ten závěr! Maminka 

Jirky pro nás připravila krásné pohoštění v jejich rodinném 

podniku. Pizza a malinová limonáda byly vynikající. 

Děkujeme za tento sponzorský dar.  

Žáci 5.A 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Otevřená hodina matematiky v 5.A 

Počítání s rodiči v pohádkové říši 



Každoročně před koncem školního roku si žáci 

naší třídy zvou své rodiče na vybranou hodinu, 

aby jim předvedli, co se za celý rok naučili. 

Tentokrát si zvolili matematiku a rovnou 

v pohádkové říši. Sčítání, odčítání, násobení a 

dělení s Růženkou a jejím princem bylo pěkné. 

Žákům se moc líbilo, že i jejich maminky se do 

počítání a řešení hlavolamů též aktivně zapojily. V závěru hodiny si žáci zazpívali 

a zatančili pohádku o Růžence. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

Máme mlsné jazýčky 

Žákyně z 9. A připravily ovocný pohár se šlehačkou.   

Po kvalitní práci na školní zahradě si žákyně z 9. A zasloužily sladkou 

odměnu. Ve školní kuchyňce si z kompotovaného ovoce, šlehačky a 

kakaa připravily pohár. Všechny si moc pochutnaly. 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová 

 

Jak se spí ve škole? 

Odpoledne a večer plný zážitků 

Tak je to tady. Celý školní rok 

jsme se těšili, že budeme spát 

ve škole. Sešli jsme se 

odpoledne, připravili jsme si 

,,postýlky“ a hurá na zahradu. 

Opékali jsme buřty a zahráli 

jsme si pár her. Ale to hlavní nás 

teprve čekalo. Po setmění jsme 

plnili ,,Bobříka odvahy“. První 

kolo s baterkou kolem šaten a 

dílen bylo náročné, ale druhé 

kolo, bez baterky, už bylo 

mnohem, mnohem horší. A to 



na nás někde v zákoutí šaten čekalo překvapení v podobě strašidla. To bylo ale jekotu a 

výkřiků!!! Nakonec jsme všichni získali diplom za nebojácnost. Po večerní hygieně jsme sice 

zalehli, ale měli jsme tolik zážitků, že jsme si povídali ještě dlouho. Nakonec jsme se vyspali 

dobře. Ráno jsme se ve třídě nasnídali a pak hůrá – zase do učení. Bylo to hezké a možná si 

to ještě někdy zopakujeme.  

Žáci 5. A 

Text a foto: Mgr.Erika Bednárová 

 

Posezení na zahrádce 

 

Děti, které navštěvují školní družinu, se se školním 

rokem rozloučily posezením na zahrádce s opékáním 

vuřtů na ohýnku.   

 

Vypracovala  V. Kašparová – vychovatelka 

 

Koloběh aneb netradiční hodina tělocviku 

Hodina tělesné výchovy ve 3. A 

 

 Koloběžky jsou ideálním sportovním i zábavným 

náčiním. Žáci naší školy je využívají při netradiční výuce tělesné 

výchovy. Rádi jezdí na koloběžkách v prostorách školy, ale 

nejvíce si užívají jízdu v přírodě nebo na školním hřišti.  

Jaro je v plném proudu, počasí se konečně umoudřilo, a tak žáčci 3. A „nastartovali“ 

koloběžky a vyjeli na čerstvý vzduch. Protože jsou velmi soutěživí, rozhodli se porovnat svoje 

schopnosti a dovednosti při jízdě na koloběžkách v soutěži družstev i jednotlivců. V průběhu hodiny 

TV si zasoutěžili v rychlostní jízdě či ve slalomu. Na konci hodiny se shodli, že vítězi jsou vlastně 

všichni, neboť si hodinu parádně užili, při jízdě si protáhli celé tělo a o co jiného v hodinách tělocviku 

jde….    

Text a foto: Dagmar Křížová    

 



Sláva, nazdar výletu,  

nezmokli jsme, už jsme tu… 

  

A to na fotografiích, které jsme pořídili 6. 6. na výletě 

v Zoo v Praze. Výlet pro část žáků ZŠS a PŠ 1 a PŠ 2 se 

velice vydařil. Viděli jsme obrovské množství nejrůznějších 

zvířat, zažili jsme cvičení a krmení lachtanů, krmení 

opiček, které mají zvláštní jméno ,,chápani“ a také jsme si 

užili jízdu místním vláčkem. Měli jsme i štěstí na počasí, z 

oblohy nespadla ani jedna kapka vody. Tak zase někdy 

příště! 

                                                                                           PaedDr. Iva Gregorová 

 

Už je to tady… 

s úsměvem vstříc prázdninám 

 

Tak jsme se dočkali a můžeme vyrazit na prázdniny a jak jinak, než 

s úsměvem. Všichni z 2. AS vám přejí nekonečně dlouhé prázdniny, 

plné nezapomenutelných zážitků a ať vás úsměv nepřejde ani v září, 

až opět usednete do školních lavic. 

Text: Prošková 

Foto: Hejtmánková 

 

ZŠS na hipodromu 

 

 

 

 


