
ŠKOLNÍ PROJEKTY 

 

Projekt: Drakiáda 2015 

Hurá, fouká nám vítr! 

Každoročně, jakmile se začnou zvedat 
podzimní větry, pořádá naše škola 
drakiádu pro děti. Rok co rok se mohou 
účastnit všichni žáci s vlastnoručně 
vyrobenými i zakoupenými draky. Každý 
rok vycházíme na louku před školou, kde 
to letos opravdu foukalo a navíc nám 
krásně svítilo sluníčko.  

Drakiáda začala již ráno v tělocvičně naší 
školy, kde byly pro žáky připraveny různé 
drakosoutěže, jako shazování draka 
míčem, házení míčků do dračí hlavy, 
chytání dráčků na udici, vymalovávání a 
dokreslování draků a jiné disciplíny.  

 

Na louce před školou 
následovala řada dalších 
soutěží:   

Soutěž o nejoriginálnějšího draka,  

o nejakrobatičtějšího draka  

o draka, který vydrží ve vzduchu nejdéle  

o draka, který vyletí nejvýše  

o největšího draka  

o nejbojovnějšího draka  

o nejpevnějšího draka  
 

Žákům i učitelům se akce líbila, takže se za rok na drakiádě opět sejdeme. 

Zapsala: Šašková Lenka,  

Nafotila: Mgr. Horňáková Ivana 

 



Projekt: Máš právo žít v bezpečí 
 
V rámci projektu primární prevence žáci 5. ročníků 
se zúčastnili besedy s členem Městské policie 
Most. 
 V průběhu besedy byli seznámeni nejen s právy 
dítěte, ale i s povinnostmi. Žáci se aktivně zapojili 
do diskuse. 
 
 
 

 
Text:  Mgr. Erika Bednárová 
 
Foto: Mgr. Dáša Kubíková 
 

Žáci 2. A se v měsíci květnu zúčastnili přednášky Policie ČR na téma „Bezpečnost silničního 

provozu“. 

Vše co se na přednášce dozvěděli, využili v hodinách Člověk a jeho svět, 

Výtvarná výchova a Pracovní činnosti. Tak vznikly pěkné dopravní značky a 

semafory, které využívají žáci při hrách o přestávkách. 

Mgr. Martina Čáková 

  

Projekt: Adventní zpívání u vánočního stromu 

Vánoce, Vánoce přicházejí….. 

Tak jako každý rok, žáci 5. A opakovali starší vánoční 

písničky, ale naučili se i další, nové. Zpívání je součástí 

téměř každé hodiny. A pomyslnou třešničkou na dortu 

je zpívání u školního vánočního stromku.  Takže – všem 

hezké Vánoce a pohodu v roce 2016 přejí žáci 5. A a 

jejich učitelka. 

 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 



Projekt: Canisterapie 

Na naší škole probíhá již několik let canisterapie. Toto cizí slovo 

znamená, že probíhá nějaká činnost za pomoci a za přítomnosti 

psa.  Je využíváno toho, že pes je tvor, který nikoho nehodnotí, 

chová se přirozeně a komunikuje pomocí těla (držení uší, ocasu, 

celkový postoj) a také dovede, rychleji než my lidé, vycítit 

rozpoložení člověka.  1x týdně přicházejí dobrovolníci ze 

sdružení Aaja, z.s., přivádí s sebou své čtyřnohé pomocníky 

pejsky a věnují se našim žákům. Mají připravené různé 

pomůcky a aktivity, od hlazení, česání, vodění psa na vodítku až 

po stavění boudy pro psa z molitanové stavebnice. Žáci mohou 

připínat psům na postroj několik vodítek, mohou jim podávat 

drobné pamlsky,  granulky jim mohou také schovávat do 

speciální psí hračky a s radostí sledovat jak pes najde dobrotu pomocí čichu, dále jim mohou 

házet aportovací míček, přetahovat se s přetahovadlem a další zajímavé věci. Samozřejmě je 

dalším přínosem to, že se rozvíjí kladný vztah ke zvířatům.  Na závěr hodiny, když už jsou 

všichni unavenější, se psi s canisterapeuty věnují relaxačním činnostem, např. polohování. 

Těžko říct, která z vyjmenovaných činností je oblíbenější, jisté však je, že žáci i pedagogové 

mají takové hodiny velmi rádi a proto se těšíme na další spolupráci. Děkujeme!  

Mgr. Jana Nastoupilová  

 

Projekt: Celé Česko čte dětem 

Čert a Káča 

 

Ve čtvrtek 17. 3. se sešli žáci 1. stupně ZŠP 

a někteří žáci ZŠS v jídelně, aby se 

seznámili s pohádkou Čert a Káča. 

Pohádku jim přišla přečíst paní Jitka Jílková 

z Městské knihovny. Děti se čtení pohádky 

zúčastnily aktivně, protože musely na 

dohodnutá slova reagovat pohybem nebo 

zvoláním, takže vytvářely vlastně zvukové 

efekty. Setkání s paní Jílkovou se nám moc líbilo, už se těšíme na další spolupráci. 

 

PaedDr. Iva Gregorová 



Projekt: Čertice zdobí vánoční stromeček 

Čertice ve škole! 

Opravdové čertice zdobily vánoční stromeček 

v kinosále školy. Pozvaly žáky nižšího stupně, 

aby i prověřily, které hříšné dušičky odnesou 

do pekla. Letos jich bylo obzvláště mnoho, ale 

jak bývá dobrým zvykem, hříšníci slibovali na 

pekelné vidle polepšení. Stromeček se 

podařilo ozdobit a pak se zpívalo a 

přednášelo. Čertice rozdávaly sladkosti, které 

připravily třídní učitelky ve spolupráci s rodiči. 

A tak čertice odešly s prázdným pytlem. 

Text: Mgr. Dáša Kubíková 

Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

Projekt: Masopustní rej 

 

Dne 25. 2. 2016 se konal v naší škole: „Masopustní 

rej". Přišlo velké množství nejrůznějších masek. 

Všechny byly moc pěkné a vydařené. 

 Maskovaní žáci plnili úkoly na osmi stanovištích. Za 

odměnu dostal každý účastník pěkný obrázek a za 

splněné úkoly razítko.  

 Na závěr prošel průvod masek školou. 

 Mgr. Machová 

 

Projekt: Mikulášská 
besídka pro ZŠS aneb "JAK MIMONI HLEDALI 
MIKULÁŠE" 
 
Krásné pohádkové pásmo se soutěžemi a bohatou 
nadílkou pro naše žáky opět připravily žákyně Střední 



pedagogické školy v Mostě pod vedením p. učitelky Jitky Doušové. Velmi zábavnou formou 
děti putovaly za Mikulášem. Čertic se báli jen Ti největší zlobílci, ale i těch se zastal anděl a 
tak pokračují ve školní docházce na naší škole. 
 
 
 
Mgr. Jelínková Ivana 
 

Projekt: Rej čarodějnic 

Čarodějnice naší školy se opět slétly! 

Staré nezapomněly a malé předvedly, že toho umí hodně! 

     Dnes se do naší školy opět slétly 

čarodějnice. Protože jim nepřálo počasí, 

předvedly své schopnosti v tělocvičně. 

Člunkový let s tryskovým koštětem, 

přeskakování nastražených překážek, hod 

koštěte kolegyni v dáli či přenášení zlatého 

vejce zvládaly s ukrutně čarodějnickou 

dovedností. Výkony všech byly na tak vysoké 

úrovni, že se všechny nominovaly na 

celosvětový slet, který se letos bude konat 

v Riodežanejru! Všem gratulujeme a věříme, že v příštím sletu budou alespoň stejně 

úspěšné!   

Zapsala nečarodějnice Věra Štičková 

Projekt: Školní sportovní turnaje 

Mistrovství  školy ve florbale 2016 

Na naší škole vzniká další tradice! 

Po loňském prvním ročníku konání  turnaje ve 

florbale, se tento na naší škole opět odehrál 

4.4.2016. Žáci II. stupně školy a studenti PŠ 

sestavili čtyřčlenná smíšená družstva, která 

bojovala o nejlepší výsledky v turnaji. Boje byly 

nelítostné, ale „nefér“ jednání hráčů se 

nepřipustilo. K upozornění  na chování nebo 



vyloučení nedošlo, hráči se soustředili na hru. Zdeněk Kohout dostal cenu FAIR PLAY. 

 A které družstvo hrálo florbal nejlépe? 

3. místo: VI.A (J. Štefan, N. Gábor, S. Dupák, A, Grundza) 

2. místo: IX.A (V. Ptáková, S. Fraňová , E. Lega, P. Girga) 

1. místo: VIII.A (E. Bílý, M. Švihura, R. Banda, R. Daniš) 

 

Nejlepší střelec  turnaje byl ERIK BÍLÝ z VIII.A, nejlepší hráč byl EMIL LEGA z IX.A. 

 

Zapsaly Lenka Šašková a Věra Štičková 

 

Vánoční turnaj ve vybíjené 

Sport a hry k našemu životu potřebujeme 

 

Předvánoční čas si žáci 6. – 9. tříd + PŠ zpříjemnili tím, 

že se dne 14. 12. 2015 zúčastnili již 2. ročníku 

vánočního turnaje smíšených družstvech ve vybíjené. 

Hrálo se celkem 12 zápasů po 15 minutách, jeden 

semifinálový a jeden finálový zápas. Letos soutěžní 

klání vyhrála třída 9.B, na druhém místě se umístila 

třída 7. A a třetí místo obsadila třída 8. B. 

Mgr. Petra Schützová 

Stolní tenis, ping pong i „pinčes“ 

Jak hru trénovali žáci celý rok, se ukázalo v celoškolním turnaji. 

13. června se na naší škole uskutečnil 1. ročník celoškolního turnaje ve stolním tenisu. 

Přihlásilo se 32 hráčů 5. až 9. ročníků a ročníků Praktické školy. Věk nehrál roli, mnohdy 

mladší žáci porazili žáky starší. Všichni hráli se zápalem, ale FAIR PLAY. Postupující bedlivě 

sledovali hru druhých, aby vystihli slabiny případných protihráčů. Dvojice určil los. Boje o 

medaile byly strhující, rozhodovaly třetí sety.   A jak to dopadlo? 

Na: 4. místě se umístil   ALEXANDR GRUNDZA             z VI.A 

       3. místě  se umístil  EDUARD HRODEK                    z PŠ1A 

       2. místě se umístil   MICHAL BLAŽEK                       z IX.B 

       1. místě se umístil   MIROSLAV GRUNDZA           z VIII.A 

Zapsala Věra Štičková, nafotila Lenka Šašková 



Projekt: TURNAJ DÁMA – 2016 

V celoškolním finále byl opět nejlepším hráčem 

Zdeněk Kohout 

V pondělí 1. února proběhl v hudebně naší školy 

turnaj v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 36 

vybraných žáků z 6. až 9. tříd + PŠ 1, 2. Vítězem 6. 

ročníků se stal Alexandr GRUNDZA, za 7. třídy  

1. místo vybojoval Kristián ADAM, nejlepším 

hráčem z 8. tříd se stal Radek TANCOŠ a 

z deváťáků byl nejlepší Michal BLAŽEK. 

Vítězem PŠ 1,2  a též celoškolním finalistou se stal Zdeněk KOHOUT, kterého neporazil 

žádný z hráčů. Obdržel tak diplom absolutního vítěze. Všichni soutěžící byli odměněni 

sladkostí.  Finalisté jednotlivých tříd získali hru dáma, čokolády a oplatky.  

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme! 

Zapsala a nafotila:  Šašková Lenka 

 

Projekt: Vánoční pečení 

Vánoce, Vánoce přicházejí……. 

 

Mezi vánoční tradice patří, mezi jinými, také pečení perníčků a 

lineckého cukroví. Proto jsme se i my, žáci 3. AS a 3. BS 

rozhodli, že navštívíme školní kuchyňku a pustíme se do 

pečení. Nejdříve jsme si připravili těsta a poté už začali 

s vykrajováním. Šlo nám to pěkně od ruky, plechy se rychle 

plnily. A všude to krásně vonělo. Další úkol na nás ale čekal 

vzápětí – perníčky bylo potřeba také dozdobit a cukroví slepit. 

I tato práce se nám moc líbila a už se těšíme na vánoční 

posezení, kde své výtvory nabídneme ostatním spolužákům. 

 

Foto, text: Kamila Hodková, Věra  Tučková 

 

 



Vánoční příprava cukroví - 5.A a 5.B hoši 

 

 

Také žáci 5. ročníku se zapojili do vánočního cukroví. 

Vyrobili si nepečené kokosové kuličky. Nejenže si chlapci 

moc pochutnali, ale také se učili pravidla správného 

stolování a společenského chování při jídle. 

 

 

Šašková Lenka 

 

Vánoční příprava pokrmů 8.A chlapci. 

Vůně připravovaných pochutin krásně provoněla (nejen) kuchyňku.  

 
Ani chlapci se nenechali zahanbit a vytvořili si vánoční 
atmosféru. Vyrobili si bramborový salát ze 2kg 
brambor a nasmažili řízky z 2 kg kuřecích řízků. 
Dále nesměly chybět nepečené kokosové kuličky, které 
připravujeme každoročně a kluci se na ně nesmírně 
těší.  
Práce šla chlapcům od ruky, a jak napovídají fotografie 
prázdných talířů, móóóóc  si pochutnali . 
 

 
Šašková Lenka 
 

Projekt: Vánoční výstava 

Prezentace výrobků našich žáků 

Jako každým rokem se i letos konala na 

naší škole vánoční výstava. Opět si zde žáci 

a paní učitelky s ostatních škol i 

mateřských škol mohli prohlédnout 

výrobky našich žáků, které se týkaly 

zimního období a hlavně výrobků 

s vánoční tématikou. Letos se výstavy 

zúčastnilo opravdu mnoho tříd z různých 



mateřských i základních škol. Velmi nás potěšilo, že naše výstavy jsou mezi ostatními školami 

stále velmi aktuální. Paní učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám 

napsali do návštěvní knihy. 

Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem dospělým i žákům, kteří se podíleli jak 

na přípravě a výzdobě na vánoční výstavu, tak na její organizaci. Důkazem toho, že výzdoba i 

průběh výstavy byl zdařilí, svědčí velké množství zápisů do návštěvní knihy. Ty nejzajímavější 

si dovolím citovat.  

„Překrásná vánoční atmosféra s překrásnými výrobky.“ Děkují děti a učitelky ZŠ Zlatnická 

„Výstava byla krásná. Děkujeme a přejeme krásné Vánoce.“ Děti a paní učitelky 18. ZŠ 

„Děkujeme za super zážitek.“ 15. ZŠ 7. A 

„Děkujeme za krásný prožitek z výstavy a trhů. Nutno uznat, že zde máte srdíčkově teplo, 

pohodičku a klídek .“ Přejeme Vám takovou pohodu i v dalších dnech i letech. 5. A 15. ZŠ 

„Výstava se nám moc líbila, děti měly moc hezké výrobky.“ 5. B 15. ZŠ 

A samozřejmě mnoho dalších příspěvků, za které moc a moc děkujeme. Jsme rádi, že se 

výstavka opět líbila a již se těšíme, ze nás opět navštívíte na výstavce velikonoční. Ještě 

jednou moc děkujeme. 

Napsala Alena Niklová 

 

Projekt: VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2016 

 

Výroba velikonočních dekorací ve 3. A. 

 

Pro mnohé z nás jsou Velikonoce svátky jara, i 

když mají svou tradici v křesťanství. Náš domov, ale i 

školní třída, si v tomto období zcela určitě zaslouží 

ozdobit nějakou velikonoční dekorací, která nám 

přiblíží jedinečnou a veselou atmosféru tohoto 

období.   

Jedním z nejznámějších symbolů těchto svátků 

jsou vajíčka, do jejichž zdobení  

se s nadšením pustili žáci ze 3. A. Protože je tato 

činnost velmi bavila, rozhodli se, že si velikonočními dekoracemi vyzdobí také třídní 



nástěnky. S některými svými výrobky se pochlubili na každoroční školní „Velikonoční 

výstavce“ a některé si odnesli domů, aby potěšili svoje blízké – viz foto.   

 

Text a foto: Bc. Dagmar Křížová 

 

Projekt: VÍTEJTE A OCHUTNÁVEJTE! 

26. ledna 2016 jsme pozvali třídy ze Základní 

školy speciální na ochutnávku pokrmů 

spojenou se soutěžením. Společnými silami 

jsme uvařili, umíchali, vyváleli, upekli, 

vyšlehali, ochutili, nakrájeli, namazali a 

naservírovali každé třídě: 

 domácí rohlíky z bílé i celozrnné mouky 

 koláčky s ovesnými vločkami a medem  

 makronky 

 tři pomazánky – celerovou, rybí tvarohovou a bylinkovou 

 celozrnné palačinky plněné na slano fazolovou paštikou a na sladko džemem 

s červenou řepou nebo  dýní s mrkví 

 zázvorový čaj 

Na chodbě v hale školy jsme připravili 8 stanovišť. Soutěže byly zaměřeny na dovednosti 

nebo vědomosti spojené s vařením.  

Naše dojmy: 

Byl jsem u výroby džusu a byla tam velká fronta, že jsem nestíhal. Dětem se to líbilo.      

Honza Lerek 

Já měla soutěž Přenášení ořechů a burizonů. Dětem se to moc líbilo. Karolína Hanzalová 

Měl jsem soutěž v krájení ovoce, zeleniny a dortu. Děti rády krájely ovoce a dort. U mě byla 

fronta. Patrik Linke 

Já byla u soutěže Hledání fazolí, Počítání ořechů. Moc se to všem líbilo, nechtěli ani od toho 

odejít. Veronika Zahrádková 

Vybarvování obrázků podle počtu a zadání děti bavilo. Já jsem je vždycky pochválila.  Daniela 

Preislerová 

Seděl jsem u Třídění obrázků ovoce a zeleniny. Všem to pěkně šlo, uměli to. Marek Dung 



Já měla soutěž Napíchni rozinky. Děti měly o to velký zájem. Moc se jim to líbilo.  Nikola 

Chlustinová    

Přiřaď model ovoce a zeleniny ke slovu byla legrace. Někteří se zakousli do jablka. Bavilo mě 

to. Eda Hrodek 

Ráno jsme šli do kuchyňky a paní učitelka mi zadala to, co mám udělat. Já jsem mazala na 

domácí pečivo, které jsme upekli, tři druhy pomazánek. Pak jsem to dávala na stůl a děti se 

do toho s chuti pustily a moc jim to chutnalo. Moc mě to bavilo.  Nikola Paldusová 

Já jsem krájel rohlíky a mazal pomazánky. Líbilo se mi to. Zdeněk Kohout 

Já jsem tři hodiny smažil palačinky. A když mi došlo těsto, tak jsem dělal nové. To teda byla 

„šichta“.   Jan Legeza 

Všem moc chutnalo a při soutěžích se taky dobře bavili.  

Napsali: žáci z PŠ2A a Mgr. Ivana Horňáková 

Foto: žák Patrik Dupák a Mgr. Ivana Horňáková 

 

Projekt: ZRUČNÉ DÍLNY 

Školní soutěž zručnosti žáků osmých tříd. 

 

V rámci technického projektu „Zručné dílny“ se 

dne 25. ledna 2016 uskutečnilo soutěžní klání mezi 

chlapci z osmých tříd. Soutěžili ve své zručnosti a 

dovednosti, kterou získali v hodinách pracovních 

činností. Cílem byla nejen výhra v soutěži, ale také 

prověření jejich manuálních schopností, zvýšení 

sebevědomí, spolupráce a soutěživost, kreativita  

a motivace ke kladnému vztahu k manuální práci.  

Žáci vyráběli v časovém limitu dřevěnou krabičku podle technického výkresu. 

Hodnocení výrobků prováděli učitelé pracovních činností dle stanovených bodů. 

Umístění žáků v soutěži:  

1. místo - Miroslav Grundza, 8. A,  
2. místo – Nikolas Herák, 8. B a Erik Bilý, 8. A, 
3. místo – Roman Daniš, 8. A. 



Vítězové soutěže obdrželi diplomy a všichni účastníci soutěže si za skvělé výkony odnesli 

sladkou odměnu. 

Foto: Lenka Šašková 

Text: Dagmar Křížová       

Zručné dílny 7. ročník - chlapci. 

5. února 2016 se opět uskutečnila soutěž v rámci předmětu 

PČ – Zručné dílny. Pro žáky sedmých tříd bylo připraveno 

téma práci s plastem. Zadáním bylo zhotovení plastové lžíce 

na obouvání bot. Za úkol měli chlapci obkreslit si podle 

šablony tvar lžíce na předem připravený plast, vyřezat 

požadovaný tvar a poté jemným pilníkem zarovnat 

nesrovnalosti, brusným papírem začistit. Posledním úkolem 

bylo pomocí horkovzdušné pistole a za dodržení bezpečné 

práce dodat lžíci na boty požadovaný tvar, přičemž si chlapci 

ověřili, jak lze plast po zahřátí snadno tvarovat.     

Závěrem se provedlo vyhodnocení nejlepších výrobků. 

Nejlépe zhotovenou lžící se mohli pochlubit žáci ze 7. B, na 

prvním místě se umístil žák Lukáš Dupák, na druhém místě žák Josef Ščuka a na místě třetím 

skončil žák Diego Bihary.              

Text a foto – Rak P.            

 

Zručné dílny – žákyně 6. ročníků (Vl. A, Vll. B) 

Malé, ale šikovné 

 

Přechodem do 2. stupně vzdělávání se žákyně 6. 

ročníků zapojily do každoročního projektu ZRUČNÉ 

DÍLNY. V rámci projektu byl 22. února dívkám zadán 

úkol, při jehož řešení využily znalosti a dovednosti, 

které si osvojily v hodinách pracovních činností. 

V kolektivu panovala pohoda a po první hodině práce 

bylo vidět, že většina dívek se splněním úkolu nebude 

mít problém, práce jim šla dobře „od ruky“. Že úkol 



nebyl zcela jednoduchý, ukázal závěr snažení. Některé dívky dokončit zdárně práci nezvládly. 

Příště to bude určitě lepší! A co bylo vlastně úkolem? Fotogalerie odpoví. 

Mgr. Věra Štičková 

 

ZRUČNÉ DÍLNY – hoši 9.A, 9.B 
 

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

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

také prověření manuálních schopností a dovedností, 

kreativita a motivace ke kladnému vztahu k manuální 

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

zhotovení čepovaných spojů a vytvořit tak dřevěnou 

podložku pod horké nápoje.  
Práce to byla složitá a ne každý žák dokázal 

výrobek vyrobit v požadované kvalitě a zhotovit 

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

1. místo – Patrik DUPÁK 9.A  
2. místo – Robert TRAN 9.A 
3. místo – Zdeněk FACUNA 9.A 

 

Text a foto: Rak P. 
 

Zručné dílny dívek 9. tříd 

Dívky ušily krásné zajíčky. 

 

Úkolem v soutěži zručnosti bylo ušít zajíčka. 

Žákyně ukázaly svou zručnost v šití zadním 

stehem, přišívání knoflíků a háčkování řetízku. 

Ušily moc krásné zajíčky. A jak soutěž dopadla? 

Na prvním místě se umístila Sabina Fraňová, 

druhé místo obsadila Lída Facunová a na třetím 

místě skončila Veronika Kavurová. Dívky dostaly 

diplom a malou sladkou odměnu. 

 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová 



Fotografovala: Mgr. Jana Hofferová  

žákyně 9. A Marie Horváthová 

 

Projekt: OTEVŘENÉ VYUČOVÁNÍ 

Tvořivé vyučování ve 3. A. 

 

Stejně tak jako v letech minulých, tak také 

v letošním školním roce se výuky zúčastnili rodiče 

žáků ze třídy 3. A.  

Dne 15. června 2016 měli možnost zhlédnout 

výuku českého jazyka. Čtení, psaní, tvorba vět – to 

vše bylo propojováno se znalostmi o přírodě a 

společnosti. Děti svým rodičům názorně předvedly, 

jakým způsobem probíhá výuka v otevřeném vyučování dle týdenního plánu. Rodiče se 

přesvědčili o tom, že jejich děti při vyučovaní pouze nesedí v lavicích, ale při práci se volně 

pohybují po třídě, pracují ve dvojicích či ve skupinách nebo vykonávají samostatnou práci. 

Rodiče se do výuky aktivně zapojili, neboť spolupracovali  

na zadaných úkolech přímo se svými dětmi.  

Na závěr žáci rodičům ukázali, co se ve třetí třídě naučili. Rodiče následně obdrželi 

pracovní listy, dle kterých mohou se svými ratolestmi procvičovat učivo třetí třídy také  

o prázdninách.     

Text a foto: Dagmar Křížová 

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 
 



Projekt: DEN MEDIÍ 

Opět po roce se žáci ze tříd 5.B, 6.A, 7.A, 8.A, 

9.A a 9.B sešli v kinosále, aby předvedli své 

práce vytvořené v rámci školního projektu pod 

názvem „Den medií“. Letošním tématem byla 

reportáž a tak někteří žáci měli možnost při 

přípravě projektu vžít se do role reportéra. 

K vidění byla například reportáž třídy 9.A o 

uskutečněné akci ve škole k Mezinárodnímu dni 

vody nazvaná Modrý den, 9.B si připravila 

reportáž o výměně desek ve školním skleníku, 

8.A měla reportáž o další akci ve škole a to o 

turnaji ve florbale, 7.A se trochu zasnila a vytvořila reportáže o prázdninách, 6.A ve své 

reportáži ukázala své dovednosti při školní akci Zručné dílny. 5.B nás ve své reportáži 

zavedla do své třídy a nakonec žáci z PŠ2A nás ve své reportáži seznámili se svoji 

šikovností   

Foto: žáci z 9.B, text: Rak P. 

Projekt: PéeFka roku 

Proběhl soutěžní projekt školy 

Během minulého týdne měli všichni možnost hlasovat pro nejhezčí PF roku 

2016. Všechny vytvořené PF 

byly umístěny na záložce 

fotogalerie. 

Celkem bylo do soutěžního 

projektu dodáno 116 vytvořených 

PF. Přesto mohly zvítězit jen ty 

nejhezčí. A které to byly? O 

výsledcích jste rozhodli vy. 

1. místo ve skupině 4. roč., PŠ a 

ZŠS získal Jan LEGEZA ze třídy PŠ2A 

1. místo ve skupině 5.,6. a 7. roč. získal Marek ČERVEŇÁK ze třídy 7.A 

1. místo ve skupině 8. a 9. roč. získal Nikolas HERÁK ze třídy 8.B 

Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za opravdu povedené kousky 

a budeme se těšit zase na příští rok. 

Lenka Brunnerová a Petr Rak, organizátoři školního projektu 

Foto: Lenka Brunnerová 



 

Projekt: MASOPUSTNÍ REJ 

Dne 25. 2. 2016 se konal v naší škole: 

„Masopustní rej". Přišlo velké množství 

nejrůznějších masek. Všechny byly moc pěkné a 

vydařené. 

 Maskovaní žáci plnili úkoly na osmi stanovištích. 

Za odměnu dostal každý účastník pěkný obrázek a 

za splněné úkoly razítko.  

 Na závěr prošel průvod masek školou. 

 Mgr. Machová 

Projekt: LEHKOATLETICKÝ 4 BOJ 

Opět jsme uhájili první místo  

I letos se utkali žáci speciálních škol v lehkoatletickém čtyřboji v okresním kole v Litvínově a 

krajském kole v Lovosicích. Žáci úspěšně reprezentovali naši školu v běhu, sprintu, skoku do 

dálky a hodu kriketovým míčkem. Sečtením všech bodů jsme získali celkové 1. místo mezi 

těmito školami v našem kraji.   

Nejúspěšnější byli:  

Artur MAKULA 4. A  – celkové – 1. místo v kategorii mladší chlapci 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Michal GRUNZA 4. A – celkové – 2. místo v kategorii mladší chlapci 

Jakub BENDIK 4. A – celkové – 3. místo v kategorii mladší chlapci 

Marie TATAROVÁ 8. A  – celkové – 2. místo v kategorii starší dívky a 

postoupila do krajského kola                               

Miroslav GRUNDZA  8. A – celkové – 1. místo v kategorii starší chlapci a 

postoupil do krajského kola                          

Pochvalu za účast také získávají – Kristýna ČONKOVÁ, Tereza 

KANÁLOŠOVÁ, Vanesa SIVÁKOVÁ, Kristýna GABČOVÁ, Daniel 

HALBGEBAUER, Josef ŠČUKA, Tomáš ČONKA, Alexandr GRUNZA, Nikola 

POLÍVKOVÁ, Kamila GREGOROVÁ, Vanesa GRUNDZOVÁ 

Marie Tatarová a Miroslav Grundza si vedli velmi pěkně i v krajském kole, ale 

na nejvyšší příčky nedosáhli. 



Projekt: REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY 

Máme novou bylinkovou zahrádku. 

Děvčata odvedla výbornou práci. 

Dívky z devátých tříd dostaly na starost záhony s bylinami. Čtyři záhony pouze odplevelily, ale další 

dva musely nově vybudovat, protože byly celé zarostlé trávou. 

Nakoupily jsme nové bylinky – majoránku, petrželku, pažitku a kopr, 

abychom je mohly používat při přípravě pokrmů v hodinách pracovních 

činností a ve školní kuchyni. Na záhon jsme navozily novou zeminu, 

zakryly textilií, zasadily nové bylinky a položily dřevěnou drť. Dívky 

odvedly poctivou práci, výsledkem je nová bylinková zahrádka, kterou 

mohou využívat všichni. 

Foto a text: Mgr. Jana Hofferová 

Děvčata z 9. A nastartovala zahradní kolečka… 

… a hurá na trávu. 

 

Tráva na školní zahradě po zimě vždy velmi rychle vyroste. 

Pan školník využil pěkného počasí a část zahrady posekal. 

Děvčata z 9. A v hodinách pracovního vyučování 

posekanou trávu shrabaly a odvezly zahradním kolečkem 

na kompost. Práce jim šla pěkně od ruky a za dvě hodiny 

měly hotovo. 

Foto a text: Mgr. Jana Hofferová 

 

Na zahradě odvádíme výbornou práci. 

Žáci 9. A a 8. A se pustili do úpravy prostředí okolo altánu. 

 

… odplevelení, položení folie a navezení drtě z větví. 

 

Text: Mgr. Jana Hofferová 

Foto: Lenka Šašková 

 



Žáci založili skalku u altánu. 

Nevzhlednou a zaplevelenou část zahrady u altánu žáci a žákyně 

5., 8. a 9. tříd v hodinách pracovních činností nejdříve 

odplevelili, navozili a usadili kameny a zasadili skalničky s 

půdopokryvnými rostlinami. Na závěr všechny rostliny zalili.  

Všem moc děkuji za pomoc, odvedli jste pěknou práci. 

Text: Mgr. Jana Hofferová  

Foto: Lenka Šašková, Mgr. Jana Hofferová 

I skleník se probírá k životu v novém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt: VYUŽITÍ PC - SOUTĚŽ 

Soutěžilo se v plném proudu  

6.-9. třídy 

 

Psalo se pondělí 23.5. roku 2016 

Naši žáci soutěžili pod vedením pedagoga Petra 

Raka, který s pomocí praktikanta připravil otázky 

pro žáky. Dařilo se všem, výsledky byly vcelku 

vyrovnané, ale přeci jen se našly nejlepší dvojice 

z daných tříd. 

Při soutěži asistovali praktikanti ze střední školy 

InterDACT Most.  

Výherci prvních míst v testech jsou : Leon Daniš a 

Lukáš Dupák ze 7.B 

                  Jirka Beck a Michal Švihura  z 8.A 

 

Nejhezčí logo nám v programu Malování nakreslili : Kluci ze 7.B Leon a Lukáš 

              Kluci z  9.B Patrik Dokládal a Lukáš Immer 

Děkujeme všem za účast.  

 

Nafotil: Petr Rak 

 

Projekt: TŘÍDĚNÍ ODPADU, 

SBĚR VÍČEK A PAPÍRU 

Školní sběrová akce 

Nejlepší sběrači  
 
Také v tomto školním roce žáci naší školy pokračovali 
ve sběru papíru a víček od PET lahví. Víčka použili paní 
učitelky i na výrobu dekorace a pomůcek. Na 
praktické škole si žáci samy vyrobili  zábavnou hru 
Bingo, kterou si pak zahráli v hodině matematiky. Jak 
lze využít víčka v hodinách tělesné výchovy si 



vyzkoušely naše paní učitelky na semináři o zdravotní tělesné výchově. 
 
Nejlepšími sběrači v tomto školním roce byli žáci  
Andrej Pidrman z PS, Andrej Medveděv 4.AS, Nikola Hedvábná 6.AS, Kristýna 
Nermuťová 10.CS, 
Kamil Náprstek 3.BS, Jakub Bendík a Tomáš Gebert 4.A,  žáci ze třídy 5.A, Nikolas Ferko 5.B,  
Jaroslav Vacíř 6.A a Petr Matouch z PŠ 1.A. 
 
Šašková Lenka a Mgr. Chabrová Marie  
 

 

Projekt: ŠKOLNÍ REKORDY 

Prší, prší, jen se leje… 

Školní rekordy 

 

V posledních dnech je deštníků opravdu 

potřeba a právě deštníky jsme dne 24. 6. 

využili k letošním školním rekordům. Bez 

mála stovka barevných ochránců proti 

dešti dorazila za soutěžením do 

tělocvičny.  Výprava to byla strastiplná, 

protože vymotat se při focení v tomto 

počtu mezi všemi s opatrností a 

ohleduplností nebylo lehké. Přesto se 

zadařilo a nikdo nepřišel k úhoně. 

Soutěžící se na chvíli stali designery při 

lepení puntíků na papírové deštníky, 

zmrzlináři, při tvorbě zmrzlinových pohárů z hlíny, písku a pilin, ve kterých nemohlo tvořit ozdobu nic 

jiného, než právě deštník. Zdárně by zastoupili maminky při věšení prádla (dešťových kapek) i tatínky 

při řízení auta, kdy žáci museli přepravit spolužáky na prostěradle k deštníkovému puzzle. Ve finále se 

deštníky staly bitevní hradbou čelící náletu míčku mířící na protivníkovo pole.  

Následující slunný den jsme využili k zajímavému focení deštníků na školní zahradě. Všem 

zúčastněným děkuji a přeji, ať se prázdniny obejdou bez pláštěnek a deštníků. 

Text: Prošková 

Foto: Rak, Prošková 

 



Projekt: ŠKOLNÍ 

AKADEMIE 

Pod vedením Mgr. Dáši Kubíkové se žáci naší 

školy rozloučili se školou svými poutavými 

vystoupeními. Ostatně stejně, jako každý rok, 

to stálo za to. 

 

Projekt: JSEM NEJLEPŠÍ 

V měsíci červnu proběhl opět výběr nejlepších žáků ze Základní školy praktické.  

Z každé třídy byli vybráni dva zástupci, děvče a chlapec nebo dvě děvčata.  

Následně probíhalo fotografování žáků. Velkými pomocníky jsou mi žáci z mé třídy, z PŠ2A. 

Fotografie upravuji, tisknu, ořezávám, upravuji pozadí v rámečku, vlepuji, píši cedulky se 

jmény žáků a žákyň, vlepuji pod fotografie, zarámuji a pověsím na zeď v hale školy. 

Webové stránky jsou navštěvovány rodiči, příbuznými i přáteli žáků, proto se letos všechny 

fotografie objeví i na stránkách naší školy. 

Projekt plní své cíle, už při fotografování jsem pozorovala hrdost a radost v očích žáků. 

Posiluje to jejich zdravé sebevědomí a motivuje k dalšímu snažení nejen je, ale i všechny ostatní. 

Napsala Mgr.Ivana Horňáková 

 

 

 

 

 



OSTATNÍ PROJEKTY 
ŠKOLNÍ PROJEKT K 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 

Projekt je určen žákům 1. stupně ZŠP a bude probíhat formou tzv. Tematicky zaměřeného 

měsíce k 700. výročí narození Karla IV.  

Cílem projektu je seznámit žáky s významnou osobností české historie a to formami, které 

jsou vhodné pro naše žáky.  

Tematicky zaměřený měsíc k 700. výročí narození Karla IV bude probíhat v dubnu 2016 (až 

do 13. května) ve všech ročnících 1. stupně ZŠP a jednotlivé aktivity budou uskutečňovány ve 

všech vhodných předmětech (M – jak se počítalo ve středověku, ČJ – čtení o Karlu IV a jeho 

nejvýznamnějších stavbách, VV- malba a jiné výtvarné - kreativní ztvárnění doby Karla IV. 

atd……….). 

Na začátku měsíce května proběhne v atriu školy výstavka prací žáků k danému tématu.  

13. května (v předvečer narození Karla IV.) bude žákům v kinosále školy promítnut film Noc 

na Karlštejně – jako vyvrcholení školních oslav.  

 

http://www.specmo.cz/2015/clanek/1458291651/700-vyroci-narozeni-karla-iv/ 

http://www.specmo.cz/2015/clanek/1458291411/cele-cesko-cte-detem/ 

 

Psí olympiáda 

Letos se na naší škole konala 

již posedmé akce nazvaná 

Psí olympiáda. Přijeli naši 

staří známí, canisterapeutičtí 

(canisterapie= terapie za 

pomoci psů) psi se svými 

páníčky. Akce se obvykle 

koná na školním hřišti, ale 

letos nám opravdu nepřálo 

počasí a déšť nás zahnal 

dovnitř. Nenechali jsme se odradit a uchýlili jsme se do školní tělocvičny. No a 

http://www.specmo.cz/2015/clanek/1458291651/700-vyroci-narozeni-karla-iv/
http://www.specmo.cz/2015/clanek/1458291411/cele-cesko-cte-detem/


tady to vypuklo! Každý žák dostal k dispozici pejska a za jeho doprovodu mohl 

přelézat a podlézat překážky, protahovat se tunelem, procházet se po 

balančních ježcích, kličkovat slalomem mezi kužely a zkoušet dávat pejskovi 

povely. Zaslouženou odměnu- bonbón dostávali dvounozí soutěžící a psí 

pamlsek zase ti čtyřnozí. No, a když už se všichni začínali cítit unavení, zbyla 

ještě chvilka na pomazlení psího kožíšku. Opět nám to rychle uteklo a už byl čas 

se rozloučit. Doufáme, že se sejdeme opět za rok! Děkujeme za pomoc 

canisterapeutům Václavu Gaertnerovi, Andree Procházkové, Růžence Jarošové, 

Lucce Suchanové a Lence Kučerové a jejich psím parťákům. Také děkujeme za 

pomoc s přípravou a asistencí při soutěžích třídě PŠ 2A s paní učitelkou 

Horňákovou. Děkujeme!  

Napsala Jana Nastoupilová   

 

 

 

 

 


