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 ZÁŘÍ 
V letošním školním roce jsme přivítali mnoho nových 

žáků do prvních tříd. Ti nejmenší jsou tu letos úplně 

poprvé. 

 

 

 

 
 

Příjemný začátek školního roku v 10. AS... 
 
...na švestkách 
 
Protože letošní léto přálo úrodě ovoce, v 10. AS jsme se 
rozhodli, že si osladíme začátek školního roku švestkovým 
koláčem. Děti švestky zručně odpeckovaly, umíchaly jogurtové 
těsto a udělaly drobenku. Při pečení se kuchyňkou linula 
úžasná vůně švestek a stejně úžasně koláč také chutnal! 
 
                                                                                     
PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

 

 

 

SPOLEČNÉ TVOŘENÍ ŠD1 a ŠD2 

Výroba miminka 

21. 9. jsme vytvářeli společně s 1. 

oddělením ŠD papírová miminka. Práce se 

dětem moc líbila a z vyrobených  miminek 

byly nadšené. S pýchou si je odnášely 

domů. Na přiložených fotografiích vidíte 

děti při práci i hotová miminka.  

Nafotila a napsala Alena Niklová 

 

 



ŠD 2. oddělení a Jablíčkový den 

Jak jsme pracovali na výkrese pro celoškolní projekt „ Jablíčka 100x jinak 

Opět jsme se i se ŠD 2. oddělení zúčastnili 

celoškolního projektu „ Jablíčka 100x jinak“, který 

je vyhlášen ke Dni jablek dne 21. 10. Na 

přiložených fotografiích můžete nejenom vidět 

děti při práci, ale i hotovou práci, která se dětem 

moc povedla. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 
 

 
 

 
 

 
ŘÍJEN 
 

8. A šla za drogou  

Návštěva Městského divadla v Mostě  

O drogách je všeobecně známo, že mají 

destruktivní vliv na každého uživatele. 

Německý autor monodramatu s názvem 

„Droga?!“, Kai Hensel, úžasně přiblížil pohled 

na tyto příjemce drog se vším všudy. Žáci se 

zaujetím sledovali příběh Hany, která se 

dostala do drogového víru, ze kterého nebylo 

úniku. Po divadelním představení následovala 

beseda s členem mosteckého K-centra. Do 

debaty se zapojili i naši žáci. Těm se 

představení líbilo, což bylo vidět i v jejich chování, kdy sledovali a jak se říká „ani nedutali“.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová  

 



Radostný bowling 

Dnes jsme si užili „bezvadný den“. Jednak 

proto, že svítilo sluníčko a také, že jsme si 

vyzkoušeli bowling nebo-li házení na 

kuželky. Pro někoho to bylo něco nového, 

zajímavého a legračního. Často jsme místo 

házení na kuželky, prováděli kutálení, ale 

optimismus a dobrou náladu nám to 

nesebralo. 

Zajímavé na této akci bylo, že vyhrál TEN, 

který chodí do školy pravidelně a vůbec 

nechybí!!! Kdy ten náš žáček vůbec trénuje? 

Jsme rádi, že jsme se této akce zúčastnili, protože máme radost z pohybu a toho jsme si dnes 

užili ážžžžžžžžžžžžžžžž dost!!! 

Všichni vítězní chlapci PŠ2B, třídní učitelka a paní asistentka. 

 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 

 

Už žádné kazy! 

Hygienické návyky jsou důležité. 

Každý pátek máme hodinu Zdravotní výchovy. Učíme se 

nejen teorii o našem těle, jak funguje a jak mu co nejlépe 

prospět.  Nejdříve nás p. učitelka seznámí s tématem, 

ukáže obrázky, pojmy, potom shlédneme video a pokud 

to jde, vyzkoušíme si to i prakticky. Tématem na září byly 

hygienické návyky, takže jsme si přinesli své kartáčky na 

zuby a zubní pasty.  P. učitelka měla dokonce malé 

přesýpací hodiny, které přesně ukážou čas potřebný 

k správnému vyčištění zubů. Nakonec jsme si vypláchli 

ústní dutinu ústní vodou.  

Text: žáci z PŠ1A 

Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

 

 

 



Den v muzeu 

V uplynulých dnech jsme se zúčastnili prohlídky mosteckého muzea.  V hodinách občanské 

výchovy hovoříme o historii našeho města, tak nám vše dobře „ladilo“ do učebního plánu. 

V muzeu jsme si prohlédli fotografie starého Mostu, dozvěděli jsme se hodně o historii 

našeho města, dobovém vybavení domácností v domech starého Mostu a také o Židech, 

kteří pobývali ve starém Mostě. Z historie nás 

zaujala zmínka o tzv. Křišťálové noci, která se 

udála na území tehdejšího starého Mostu. 

Také jsme se podívali na různé předměty 

z archeologických vykopávek, které se týkají naší 

historie.  Úplně nejvíce jsme se těšili na 

vědomostní soutěž, do které se zapojili všichni 

žáci. 

Vedení muzea děkují žáci PŠ1A, PŠ2A a PŠ2B a 

třídní učitelky s asistentkami 

Text: Mgr. M. Kršková 

Foto: Mgr. I. Horňáková 

 

 

Vyučování v 10. AS 

Výšlap na Hněvín 
 

Ve čtvrtek 18. 10. jsme se vydali na Hněvín, 
abychom ještě lépe poznali své město a zároveň 

si zpestřili vyučování. Část cesty jsme jeli 
autobusem, část jsme šli pěšky. Za dopoledne 
jsme ušli 7568 kroků! A to vyučování? Děti se 
učily orientovat v jízdním řádu, zopakovaly si 
správné chování v autobuse, protáhly si tělo 

cestou do pořádného kopce, pozorovaly podzimní 
přírodu (dokonce jsme našli chmel!), sledovaly z 
výšky hradu celé město i jeho okolí, prohlédly si 
hrad i zahradu a seznámily se trochu s historií. V 

zahradě jsme ještě sbírali a počítali kaštany na 
chodníček ve školní zahradě. Krásné a poučné 

dopoledne! 
 
PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 
 

 



Hodina tělesné výchovy 6. A… 

…na workoutovém hřišti. 

Žáci 6. A využili letošní podzimní slunečné počasí 

k protažení svých těl na nedalekém workoutovém 

hřišti.  

Workoutová hřiště jsou v současné době 

moderním a velmi oblíbeným prvkem, který 

poskytuje možnost cvičení na čerstvém vzduchu. 

Jde o jakousi venkovní posilovnu, v níž si tentokrát 

zacvičili šesťáci.   

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

Kurz primární logopedické prevence 

Řečová výchova v praxi 
 
V pondělí 5. 11. navštívily již poněkolikáté naši školu 
posluchačky Kurzu primární logopedické prevence. Kolegyně 
z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s alternativní 
komunikací, poznaly typické projevy na řeči u dětí s dyslálií, 
dysfázií a dětí sluchově a mentálně postižených a viděly hodiny 
řečové výchovy s takto postiženými dětmi. Během návštěvy 
naší školy si také prohlédly snoezelen a různé pomůcky 
využívané při řečové výchově. Účastnice kurzu obdivovaly 
vybavení a výzdobu školy. 
 
PaedDr. Iva Gregorová učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu 

 

Práce na školní zahradě 
Žáci 3. A připravili záhon na zimu. 

Po letních prázdninách jsme se vypravili na náš záhon, 

abychom se podívali, kolik nám tam vyrostlo dýní. Jaké 

bylo naše překvapení, když ze zasazených rostlinek nám 

vyrostla pouze jedna malá dýně. Ze záhonu jsme vytrhali 

všechny rostliny a plevel, jen tu jednu rostlinu s dýní 

jsme tam nechali růst. Vytrhaný zelený odpad jsme 

odnesli na kompost. Žáky práce velmi bavila. 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová  

 

 



Sběr kaštanů 

Několik tříd speciální školy se domluvilo, že půjdou sbírat 

kaštany. Někdo jel autobusem, někdo pěšky a všichni se 

sešli na Zahražanech. 

Ze sběru kaštanů se vyklubal krásný výlet, kdy si děti 

užily, jak houpaček a kolotočů na hřišti, tak samotného 

sběru.  

… To byl ale krásný den  

Mgr. Ivana Jelínková 

 

 
LISTOPAD 
 

Žáci 8. A byli v knihovně 

Tradiční předvánoční návštěva v knihovně 

Žáci 8. A navštěvují v období adventu 

pravidelně knihovnu. Letošní návštěva byla 

spojena s výukou literární výchovy. Žáci se 

seznámili s významnými autory české 

dětské literatury. Paní knihovnice opět 

nezklamala, připravila pro ně zajímavé 

ukázky a kvízy. Žáci soustředěně 

poslouchali a aktivně se zapojovali do 

všech činností. Na závěr si mohli 

„prošmejdit“ knihovnu a nahlédnout do 

knih s tematikou, kterou mají rádi. 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

  



Kdo chce být kuchař, šička, opravář? 

Vycházející žáci naší školy se v Jirkově seznamovali s možnostmi dalšího vzdělávání. 

V úterý 20. listopadu měli žáci třídy IX. A, 

VIII.A  a PŠ  jedinečnou možnost 

nahlédnout do běžného dne učňů 

učebních oborů Střední školy technické, 

gastronomické a automobilní 

v Chomutově. Učebny teoretické výuky, 

dílny a plochy praktické části vzdělávání, 

starost o učně, ale také pokoje a klubovny 

internátu v areálu učiliště v Jirkově, žáky 

zaujaly natolik, že mnohdy prohlídku 

komentovali slovy „Jé to by se mi líbilo.“ 

Jak hodně, uvidíme na přihláškách 

k dalšímu vzdělávání. 

 
Zapsaly a nafotily p.uč. V. Štičková a J. Volrábová 

 

 

Praxe v 10. AS 

Přírodopis 
 
V současné době absolvuje souvislou praxi v 10. AS 
studentka Spgš a zároveň herečka Docela velkého divadla 
v Litvínově Markéta. A protože se nyní učíme o 
planetách, Slunci a hlavně o naší Zemi, připravila si 
Markétka hodinu přírodopisu. Nejprve s dětmi opakovala 
poznatky o naší Zemi, připravila pro ně zajímavé pracovní 
listy a největší překvapení na nás čekalo v závěru 
výstupu, protože Markétka pozvala do hodiny své kolegy 
– herce. Ti přišli v kostýmech zvířat a formou hraní 
dětem přiblížili, jak o naši planetu musíme pečovat. Děti 
se při práci na tabletech učily, jak třídit odpad a ještě se 
dozvěděly mnoho zajímavého o práci v divadle. Na závěr 
si děti mohly vyzkoušet kostýmy z představení ZEMĚ – 
VODA – VZDUCH. Moc děkujeme Markétě i jejím 
kolegům za příjemně a užitečně strávené chvíle! 
 
PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 
 

 



Společné zpívání 

Ve středu 7. 11. si společně užili děti z 

1. a 2. oddělení ŠD celé odpoledne se 

zpěvem a hrou na různé hudební 

nástroje. Poznávaly společně písničky, 

zpívaly písničky s doprovodem na 

klavír, sami se doprovázely při zpěvu 

na různé hudební nástroje a zahrály si 

hudební hry. Na klavír je doprovázela 

paní vychovatelka Věra Kašparová z 1. 

oddělení. Společné zpívání se všem 

moc líbilo a odpoledne jsme si užili, 

což je patrné i na přiložených 

fotografiích. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Vaření a pečení s láskou 

Fotografie, které prezentujeme, vypovídají sami o sobě. Nejen, 

že rádi vaříme, ale rádi i pečeme. Tentokrát jsme byli 

vyfotografováni při vaření z drůbežího masa. A jelikož se blíží 

vánoční svátky, začali jsme i s pečením vanilkových rohlíčků. 

Oběd i vanilkové rohlíčky se nám povedly, nic jsme nerozvařili a 

ani nepřipálili. Na jídle jsme si pochutnali a rohlíčky si schovali na 

vánoční besídku. 

Už se na vánoční pečivo těšíme, ale ještě chvíli si počkáme! 

Žáci PŠ2B se už nyní připravují na Vánoce! 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 

Paraolympiáda 

Dokážeme to? 

V uplynulém školním roce jsme se úspěšně zapojili do pilotního ročníku paralympiády, 

vyhlášené paralympijským výborem pod záštitou našich hvězdných sportovců. Soutěžili jsme 

s žáky základních škol bez ohledu na handicapy našich dětí. Snažení se podařilo a odměnou 

pro naše účastníky byly praktické dárky pro každého účastníka. Úspěch nás motivoval a 

přihlásili jsme se znovu. Uspějeme i letos, dokážeme zvítězit sami nad sebou? Co myslíte? 

Vyhodnocení celé letošní paralympiády nás čeká na konci školního roku. 

Mgr. Balvín Vilém 20. 11. 2018 



 

Asia kroužek 

Chce to pravidla?!? 

 Rádi se pereme, skáčeme a kopeme do balónu.  To vše již třetím školním rokem se můžeme 

naučit v mimoškolní aktivitě v kroužku bojových sportů. Tato aktivita děti zajímá svou 

pestrostí a celkovým odreagováním po školní výuce. Žáci mezi sebou soupeří a zároveň jsou 

vedeni k ohleduplnosti vůči sobě a ostatním. A aby to nebyly pouze bezhlavé rvačky, musí se 

naučit pravidla a sebekázni. Ovšem to je důležité i pro další život našich žáků. 

Mgr. Balvín Vilém 20. 11. 2018 

 

PROSINEC 
 

Otevřené vyučování – 6. A 

Setkání s rodiči v čase adventním. 

V adventním období se opětovně uskutečnilo 

otevřené vyučování pro rodiče žáků třídy 6. A. 

Obsah výuky byl proto zčásti zaměřen na toto 

období. Žáci svým blízkým přednesli básničky 

s vánoční tématikou a společně jim zazpívali 

koledu. Pochlubili se také tím, co se již zvládli 

naučit v některých předmětech. Na závěr 

vyučovací hodiny všichni společně shlédli 

„sestřih“ nejdůležitějších událostí, které žáčci 

v tomto školním roce zažili. 

Následně se vydali rozsvítit svíčku ke „stolu 

splněných přání“ a nakonec si prohlédli 

výrobky žáků na vánoční výstavce. 

Otevřené vyučování se opět velmi vydařilo.  

Potěšující je také to, že všechny přítomné žáky 

přišli podpořit jejich blízcí, za což jim patří 

velké poděkování. 

Tak zase někdy příště - na viděnou!  

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová            

 

 



 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V ŠD 

Nadílka v družině 

5. 12. jsme měli ve ŠD mikulášskou besídku, 

kterou si pro nás připravily studentky 

pedagogické školy v Mostě. V čase, kdy se 

dívky připravovaly, jsme si společně obě 

oddělení v družině vyprávěli příběh o narození 

Ježíška, postavili jsme si kartónový Betlém a 

zazpívali si společně koledy. 

Pak jsme se společně přesunuli do kinosálu, 

kde nám studentky zahrály krásnou pohádku. 

Pak jsme si zasoutěžily a nakonec přišel i 

Mikuláš s andělem a čertem. S těmi jsme si společně zazpívali několik koled a nakonec nám 

rozdali nadílku. Besídka se nám moc líbila a všichni jsme si ji moc užili. Tímto bych také chtěla 

moc poděkovat studentkám a studentům, za její velmi pěknou přípravu a realizaci.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Vánoční besídka se slavnostním obědem 

Včerejší čtvrteční vaření jsme pojali slavnostně.  

Než jsme usedli k vyzdobeným svátečním stolům, 

čekala na nás spousta práce. Nejdříve jsme pomáhali 

do školní kuchyně loupat česnek a otrhávat petrželové 

natě, což nám šlo velice dobře. 

Potom jsme se „vrhli“ na naši sváteční přípravu. Museli 

jsme uvařit brambory na salát, nakrájet cibuli, okurky, 

šunku, naklepat a obalovat řízky,…Byla to pěkná 

„fuška“, ale my jsme se práce nezalekli. 

Nejen, že jsme stihli všechno připravit, včetně vánoční 

úpravy pro naše stolování, ale také jsme si zazpívali, 

řekli si něco o vánočních zvycích, pouštěli si 

skořápkové lodičky a těšili se na „štědrovečerní“ 

večeři. Co jsme si uvařili a upekli, to jsme si také snědli. 

A představte si, že žádné zbytky na talířích nezůstaly. 

Čím to asi bylo? 

Žáci PŠ2B, paní asistentka a třídní učitelka přejí krásné Vánoce a v roce 2019 na shledanou! 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 



 

 

 

 

 

Čerte, čerte, čertíku…… 

Těšení, nebo strach. 

Na pátý prosinec se těší asi všechny děti. Některé se strachem, jiné v očekávání nějaké 

dobroty. Aby žákům 5. A. tento den rychleji utekl, připravila si pro ně studentka SPgŠ Pavlína 

„Čertovský den“. Všechny vyučovací hodiny byly zaměřeny na toto téma. V hodině 

matematiky počítali žáci slovní úlohy s čertovskou tématikou, pak následovaly příklady na 

násobení schované v balíčcích a konci hodiny si zahráli hru „příklady hledají výsledek“. 

V hodině ČJ si nejprve zopakovali 

všechny básničky a říkanky 

s mikulášskou, čertovskou a 

andělskou tématikou. Následovala 

křížovka, kde tajenka zněla Mikuláš. 

Kdo křížovku vyluštil, tvořil věty, 

opět na zmiňované téma. 

Při hodině Informatiky žáci 

vyhledávali mikulášské tradice, 

pověry. 

Studentka Pavlína se spojila 

s peklem a na čtvrtou vyučovací 

hodinu pozvala do třídy čerta, aby se přesvědčil, zda jsou ve třídě hodní či zlobiví žáci. Ti pak 

museli čertovi zazpívat písničku nebo přednést básničku. Nakonec si čert nikoho do pekla 

neodnesl, i když někteří žáci měli namále.  

Při hodině NJ si žáci ve slovníku vyhledali německá slovíčka Čert, Mikuláš, Anděl. Pak s těmito 

slovy tvořili věty.  

Poslední vyučovací hodina nemohla mít jiné téma. V hodině výtvarné výchovy žáci 

„čertovským“ uhlem kreslili postavu čerta. Jak celý „čertovský“ den proběhl je vidět na 

přiložených fotografiích, nebo přímo ve třídě 5. A., kde je ze všech splněných úkolů a obrázků 

vytvořena nástěnka. Za pěkně prožitý den děkujeme studentce Pavlíně. 

Text a foto: Mgr. Martina Čáková 

 

 

 



 

Sněží, sněží… 

Žáci 4. A dováděli na prvním sněhu. 

Když jsme se ráno probudili, měli jsme 

velkou radost, že konečně napadl sníh. 

V tělesné výchově jsme ani na chvíli 

nezaváhali a na otázku paní učitelky: 

Chcete jít ven? Odpověděli, ANO. Vzali 

jsme si velké igelitové pytle a vyrazili na 

kopec na školní zahradě. Pytle perfektně 

klouzali z kopce dolů a my si užívali 

dovádění na sněhu. Byli jsme sice trochu 

promočení, ale to nám nevadí. Už se 

těšíme na další super tělesnou výchovu. 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová 

 

Vánoční posezení v ŠD 2 

Posezení s cukrovým a rozdáváním dárků 

Ve středu 19. 12. jsme si s dětmi ze ŠD2 udělali 

vánoční posezení, jako každý rok. Děti si přinesly 

vánoční cukroví napečené maminkami. K tomu 

jsme si udělali čaj a pustili si koledy a povídali si o 

Vánocích. Na závěr jsme si rozdali malé dárečky. 

Na úplný závěr, jsme se přesunuli ke stolečku 

„splněných přání“, kde jsme si všichni zapálili 

svíčku a při tom si něco přáli. Odpoledne se nám 

moc vydařilo. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

VÝROBA DÁRKŮ  

Vyrábíme dárečky pro rodiče 

Celý měsíc prosinec, jsme společně s dětmi vyráběli 

dárečky k Vánocům pro rodiče. Dárky se nám moc 

povedli a věřím, že se budou líbit i obdarovaným. Na 

přiložených fotografiích vidíte děti při práci i 

s hotovými výrobky. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 



Vánoční výlet do „Vánočního domu“ 

V páteční den 14. 12. 2018 jsme v 07.39 minut odjížděli z mosteckého nádraží do Karlových 

Varů. Chtěli jsme poznat vánoční atmosféru Karlovarského kraje, ale navštívit také raritu 

západočeského kraje. Touto raritou, evropského charakteru, je „Vánoční dům“, který letos 

slaví 10 let od svého „narození“.  

Najednou jsme se ocitli na zámku, kde jsme prožívali „vánoční pohádku“. Na nádvoří, ve 

sklepeních, na půdě,…všude samá zvířátka. Ať to byli sobi, lední či lesní medvědi, lišky, jeleni, 

ovečky (ty byly určitě živé),… Jenom těch různých medvědů, medvídků, medvíďat bylo 

k vidění na 10000. Nesmíme zapomenout na krásnou vánoční výzdobu skleněnými, 

paličkovanými, dřevěnými ozdobami,…prostě úžasné. Nádhera, která opravdu stála za brzké 

ranní vstávání. Naše „vánoční podívaná“ byla dlouhá přes dvě hodiny, ale vydrželi bychom 

krásu vnímat ještě další hodiny.  

Dostali jsme však 

hlad. V útulné 

zámecké kavárně 

jsme posvačili a 

dali si horký čaj na 

zahřátí. Venku 

totiž pěkně mrzlo.  

Městskou 

dopravou jsme se 

dopravili zpět na 

tržnici a odtud, už 

pěšky, se 

soustředili na 

krásy lázeňského 

města. 

Víme, kde se koná 

letní filmový festival, proč ruský car navštívil Karlovy Vary, kde stojí socha T. G. Masaryka, 

kde se nacházejí léčivé lázeňské prameny, kde se pečou výborné karlovarské oplatky, kde 

teče řeka Teplá, která se vlévá do Ohře, kde jsou vánoční trhy,… Slyšeli jsme turisty hovořit 

německy, anglicky, rusky, … V Karlovarském kraji je ještě tolik zajímavostí a krás, které 

bychom chtěli poznat.  Snad se nám to v příštím roce podaří. 

Krásné Vánoce přejí z „Vánočního domu“ žáci PŠ2B, paní asistentka a třídní učitelka. 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 

  



LEDEN 
 

Snažení je vaření a pečení a smažení   

I v další přípravě pokrmů, tzn. při 

čtvrtečních hodinách vaření, jsme 

si vytvořili vlastní jídelní lístek. 

Ten se skládal z kuřecí polévky 

s čerstvou zeleninou a kapáním, 

dále z jelítkového a jitrnicového 

prejtu s bramborem a zelím a 

konečně z domácího perníku. Ten 

jsme nezapomněli polít 

čokoládou polevou a ozdobit.  

Na přípravě všech dobrot jsme se 
podíleli všichni. Každý pracoval 
tam, kde bylo potřeba. Někdo 
loupal a krájel cibuli, jiný 

připravoval polévku, prejt, perník,…prostě sehraný kulinářský tým. Zbyl čas i na „výrobu“ 
křížal nikoli žížal. Na křížalách si pochutnáme již příští týden, protože se nám suší v nově 
zakoupené sušičce ovoce. 
A co bylo závěrem našeho vaření? Přece dobrý oběd a ještě lepší zažívání. 
Dobrou chuť nám už nepřejte, protože nic nezbylo! 
 
Žáci, paní asistentka a třídní učitelka PŠ2B. 

Naše snažení při vaření se vyplatí 

Každý čtvrtek se už nemůžeme dočkat našeho vaření. 

Nejdříve nás čeká opakování teorie vaření, což nás moc 

nebaví, ale snažíme se. Potom se vrháme do „víru 

kuchařského umění“. 

I tentokrát jsme si vytyčili vysoké cíle! 

Uvařit špenátovou polévku, upéct a nespálit 
bramboráky a připravit si pudingovou pochoutku na 

páteční svačinu. Práce nám šlapala jako na kole a celý oběd se nám podařil bez „karambolu“ 
uvařit. Jen se omlouváme paní ředitelce, která čichala vůni bramboráků až do své kanceláře. 
Bohužel zůstalo pouze u čichání. Polepšíme se! 
A potom následovalo: „Gut Appetit“ a všechno zmizelo v našich útrobách. 
P.S. 
Kdyby někdo nevěděl, co je: „Gut Appetit“, tak to znamená „Dobrou chuť“. 
Vedoucí cvičné kuchyňky jsou žáci PŠ2B, asistentka a třídní učitelka. 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 



ÚNOR 
Poděkování za sponzorský dar od SPgŠ Most 

Nové pomůcky v tělocvičně 

Již tradičně v naší škole absolvuje během 

školního roku svou praxi velké množství 

studentů ze Střední pedagogické školy 

v Mostě. Jako poděkování vždy ke konci 

kalendářního roku obdržíme určitý finanční 

obnos, který využijeme na nákup 

libovolných pomůcek. Letos jsme mohli 

vyčerpat částku 4000,- Kč, za které jsme 

pořídili zajímavé pomůcky do tělocvičny. 

Všechny jsme již měli možnost vyzkoušet. Jak nám to šlo, posuďte sami. 

Text a foto: Mgr. Lenka Frolíková + atleti ze ZŠS 

 

Denní líčení 

Učíme se být ještě krásnějšími. 

Dnes jsme měli v hodině Zdravotní 

výchovy veliké překvapení. Přišla k nám p. 

zástupkyně Mgr. Lenka Brunnerová jako 

kosmetička. Poučila nás o líčení. Provedla 

s námi doslova proměnu. Zvýraznila oči 

stíny a řasenkou, nanesla nám make up a 

tvářenku. Podívejte se, jak nám to sluší. 

Líbilo se nám všechno. Moc děkujeme p. 

zástupkyni za její užitečné rady. 

Napsaly: Miluška a Lucka z PŠ1A 

Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

  



Naše vaření - radost pohledět 

Uplynul týden a opět jsme nastoupili do cvičné 
kuchyňky na přípravu pokrmů. Tento týden jsme si 
vytyčili vysoké cíle: 
1. Dobře a chutně uvařit 
2. Jídlo nespálit  
3. Dodržet správný postup 
4. Dodržet správnou hygienu při vaření 
5. Kuchyňku čistě uklidit 
 
Rekapitulace: 
1. K obědu byla kuřecí polévka s kapáním, sekaná svíčková na smetaně, kynutý knedlík, 
kakaový moučník s tvarohem …známka 1 
2. Jídlo chutné, nespálené, ňam,ňam,ňam …známka 1 
3. Při vaření a pečení byl dodržen správný pracovní postup …známka1 
4. Hygiena byla dodržena, ruce pečlivě vydrhnuté …známka 1 
5. Kuchyňka byla po nás pečlivě uklizena (dalo by se jíst z podlahy- 
 
to my neděláme)…známka 1  
Za dnešní vaření, pečení, uklízení si opravdu zasloužíme známku 1! Však jsme ji také všichni 
dostali. 
Jsme to šikovní kuchaři PŠ2B. 
Snad to dotáhneme i na Michelinskou hvězdu! 
P.S. 
My víme, že se talíře nevylizují, ale když to bylo tak dobré! 
 
Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 

Tvoříme s drátem a bavlnkami 

V hodinách pracovních činností jsme si dnes 

vyzkoušeli práci s drátem. I když použití drátu 

není žádná věda, dnes to věda byla. Nejdříve 

jsme z měděného drátu vytvořili srdce, které 

mělo mnoho nezvyklých podob. Pomocí barevné 

bavlnky začalo proplétání drátěného srdce 

různými směry. Práce se dařila pomalu. Třídní 

učitelka nám pomáhala, jak jen mohla. Nakonec 

se dílo podařilo. V konečné pracovní fázi stačilo 

ještě doformovat drát do výchozí polohy srdíčka 

a „Valentýnské srdce“ bylo hotové. 

Dnes jsme si tvorbu částečně nacvičili, tak to snad do příštích pracovních činností určitě 

zvládneme a na Valentýna někoho obdarujeme. 

Tvořiví chlapci PŠ2B a třídní učitelka 

Text a foto: Mgr, M. Kršková 



Seznamujeme se s ručními pracemi… 

…aneb my se práce nebojíme. 

V hodinách pracovních činností jsme si vyzkoušeli, že 

bavlnky, látky, knoflíky, jehly a nitě nemusí být jen v rukách 

šikovných švadlenek. Nejprve jsme zkoušeli „vyšívání“ jen 

tak nanečisto v jedné pěkné knížce, pak na papíře do 

předlohy, nakonec jsme použili kanavu a bavlnky. V dalších 

hodinách jsme si zvedli laťku ještě výš a zkusili jsme přišívat 

knoflíky. I to se nám podařilo. Na závěr našeho snažení jsme 

se pokusili vyrobit – obšít srdíčko pro naše nejbližší. Všem 

se práce dařila, takže se už těšíme na další práci, tentokrát 

v dílně. 

Žáci 6. BS a p. učitelky 

 

Což takhle dát si rýžový nákyp? 

I tento čtvrtek jsme při přípravě pokrmů věděli, že si uvaříme něco dobrého. Při našem 

vymýšlení jsme svorně usoudili, že volba padne na něco sladkého. A vyhrál rýžový nákyp. 

Neměli jsme po ruce švestky, ale ty jsme nahradili broskvemi a to byla lahoda! Nejdříve jsme 

uvařili v mléce rýži, kterou jsme si osladili a ovoněli skořicí. Náš šikovný spolužák nakrájel 

broskve, druhý ušlehal sníh,…prostě příprava nákypu frčela. Samozřejmostí našeho obědu 

byla rajská polévka, ve které se objevili domácí nudle. Nudle byly připraveny s účastí 

šikovných rukou našich spolužáků. A protože jsme trochu větší jedlíci, na páteční svačinu 

jsme si připravili „kopec“ česnekové pomazánky. No, aspoň na nás nezaútočí upíři nebo snad 

netopýři? 

Rádi také pomáháme naší paní kuchařce ze školní jídelny. Oloupali jsme ji cibuli, česnek a 

otrhali petrželovou nať. Dělá nám dobře, když můžeme pomáhat jiným! 

Samozřejmostí je i udržovat čistotu a pořádek v naší cvičné kuchyňce.  

Dobrou chuť jsme si popřáli u oběda, ze kterého nic nezbylo! Jsme nejen dobří kuchaři, ale i 

strávníci! 

 Žáci PŠ2B a třídní učitelka 

Text: Mgr. M. Kršková 

 

 

 

 

 

 



Výroba Valentýnek v ŠD 2. oddělení 

Dárek k Valentýnu 
Ve školní družině, jsme na sv. Valentýna s dětmi vyráběli 

„valentýnky“. Na přiložených fotografiích můžete děti vidět při práci i 

jejich závěrečná díla. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

14. ÚNOR - VALENTÝN - SVÁTEK ZAMILOVANÝCH 

Srdíčka, srdíčka a zase srdíčka 

K Valentýnu patří srdíčka. My jsme si jich 

vyrobili hned několik. Srdíčka jsme si 

obkreslili, vystříhali a vybarvili mastnými 

pastely. Každé srdce bylo jiné, utvořené 

z lásky. Nakonec jsme srdíčka přilepili na 

barevnou ruličku. Vznikl tak malý stojánek 

plný barevných srdíček. Teď jen 

popřemýšlet, komu je z lásky darujeme. Žáci 

5. A. 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková 

 
BŘEZEN 
 

Výtvarná a kreativní soutěž 

„Pejsek a kočička Josefa Čapka“ v 6. A 

Dříve než se žáci z 6. A pustili do díla, lépe řečeno do 

výtvarného ztvárnění hlavních hrdinů z knihy Josefa Čapka, 

přečetli si několik příběhů o pejskovi a kočičce. 

Kdo by neznal příběhy o tom, jak pejsek s kočičkou dělali dort, 

jak drhli podlahu nebo jak kočička pejskovi zašívala kaťata? 

Povídání o pejskovi a kočičce bude jistě navždy patřit mezi 

oblíbená díla dětské literatury.  Když Josef Čapek tyto příběhy 

vyprávěl své dceři Alence, jistě netušil, že si je oblíbí i děti 

následujících generací a to i díky jeho charakteristickým 

ilustracím.  



Šesťáci se snažili nakreslit to, co dva nerozluční kamarádi společně „vyváděli“.  Všichni 

kreslíři si za vynaložené úsilí zaslouží velkou pochvalu. 

Foto a text: Mgr. Dagmar Křížová 

 

Soutěž „O nejlepšího čtenáře“... 

…žáků šestých a sedmých tříd ZŠ 

Březen se každoročně slaví jako „Měsíc knihy a 

čtenářů“. V rámci podpory čtenářské gramotnosti byla 

pro žáky naší ZŠ již poněkolikáté uspořádána soutěž „O 

nejlepšího čtenáře“. V letošním školním roce se do 

soutěžního klání zapojili žáci z šestých a sedmých tříd.  

Stejně jako v letech minulých podávali soutěžící 

vyrovnané výkony. Nakonec vítězné pozice obsadily 

dívky. Na třetím místě se umístila Františka Hvizdová 

(7. A), na druhém místě skončila Monika Lžičařová (6. 

A) a vítězkou soutěže se stala Martina Janová (7. B).  

Vítězkám blahopřejeme! Poděkování náleží všem 

soutěžícím, zejména za jejich skvělé výkony, ale také za 

odvahu, se kterou se pustili do čtenářského souboje.    

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová, Mgr. Petra Schützová 

 

Řežu, řežeš, řežeme…, nařezat vám 

můžeme 

Skoro každý pátek se ve školní 

dílně věnujeme dílenským činnostem. Je na 

každém z nás, kterou pracovní činnost si 

vybere a také zvládne. Někdo řeže prkýnka, 

jiný zatlouká hřebíky nebo šroubuje šrouby, 

další se snaží vytvořit konkrétní výrobek. I 

tentokrát se z naší dílny ozývalo řezání, 

pilování, smirkování, zatloukání, 

vrtání,…Prostě, každý se snažil odvádět 

takovou práci, která ho bavila a na kterou mu 

stačily síly. Konečné výsledky se dostavily po 

několika hodinách usilovné práce. 

Povedlo se vyřezat klíče ke kouzelnému 

zámku, dále smontovat z nařezaných prkýnek 



krabičku nebo jen tak do řady zatlouci hřebíky. Hotové výrobky se povedly a my si je s radostí 

odnesli domů.  

Dílenské práce nás moc baví. Radost nám trochu pokazila naše třídní učitelka. Do vyrobené 

dřevěné krabičky jsme ji chtěli „uložit“ její zlaté šperky, ale ona nám je odmítla vydat. Ach, 

jo! Žádné ženské se prostě nezavděčíte!  

Pracovní četa žáků PŠ2B se těší na další pracovní výzvy! 
Text a foto: Mgr. M. Kršková 

 

Don Quijote de la mAncha 

aneb pan profesor a vychovatelka Ancha 

V rámci projektu Podpora kultury – 400 let Cervanta zhlédli žáci z 6. A představení Divadla 
Klauniky Brno - Don Quijote de la mAncha.  

Divadelní kus byl volně inspirován slavným humoristickým dílem Don Quijote de La Mancha 
velkého renesančního španělského romanopisce Miguela de Cervantese y Saavedry. Šlo o 
velmi komunikativní a vtipné představení. Volnému sledu gagů a veselých scének vévodili 2,38 
m vysoký pan profesor španělského jazyka a literatury a 120-ti kilogramová vychovatelka 
„Anča“ pracující na kominickém internátě ve Šlapanicích.  

Velkým pozitivem legendární 
inscenace, v režii Bolka Polívky, byla její 
interaktivnost. Autoři vycházeli 
z Komenského „Školy hrou“. 
V průběhu celého představení byli žáci 
aktivně zapojováni do děje a někteří 
z nich dokonce stanuli na jevišti vedle 
herců. Po počátečním ostychu se jim to 
nakonec velmi líbilo. Výbuchy smíchu 
byly důkazem toho, že se všichni velmi 
dobře bavili.  

Toto představení přispělo k ozvláštnění školní výuky a žáci se nenásilnou formou seznámili 
s jednou nejznámější postavou světové literatury. 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová 

 

Vaření guláše s knedlíkem a muffiny. 

 Jsme čím dál šikovnější! Porcovat knedlíky nití jsme zvládli 

všichni. 

 



 

Jarní květiny už rozkvétají. 

Toaletní papír kreativně využitý 

V hodinách Ručních prací jsme využily tentokrát 

toaletní papír a ubrousky. Přeložený papír jsme 

nastříhaly, potom namotaly kolem špejle a tím 

vznikly malé květy. Druhou variantou byly veliké 

květiny z ubrousků. Naskládaly jsme je na sebe, 

složily harmoniku, svázaly jsme je a rozdělovaly na 

jednotlivé vrstvy. Moc nás to bavilo a věříme, že se 

naše květiny budou hezky vyjímat na Velikonoční 

výstavce. 

Napsaly: žákyně z PŠ1A 

 
Foto: Mgr. Ivana Horňáková 

 

Dílny!  
Snažíme se zkrotit nářadí a mini hřebíčky zatloukat na správné 

místo. Vyrábíme rámy na tkaní. 
 

 

Výtvarná výchova  

Blíží se Velikonoční výstava a tak se na ni 

připravujeme, abychom se mohli pochlubit. 

Pracujeme s hlínou, textilem, lepenkou a snažíme 

se o hezké výrobky. Vajíčka jsme zdobili laky na 

nehty a vyzkoušeli tak i chemické a fyzikální 

vlastnosti laků, vody a ředidla a také naší zručnost a 

trpělivost. 

 

Velká příprava na projekt Vítejte a 

ochutnávejte.  

Pečeme pečivo z kynutého a odpalovaného těsta. Každý 

děláme, co zvládáme a jsme užiteční pro společné dílo. 

 

 



Dentální hygiena 28. 3. 2019 

Ve čtvrtek jsme si užili zajímavou 

přednášku paní dentální hygienistky 

Jiřinky Mrázkové na téma Dentální 

hygiena. Dověděli jsme se spoustu 

nových informací o našem chrupu a 

jak o něj pečovat. Prohlédli jsme si 

modely mléčného i dospělého 

chrupu, stavbu zubu a jak je usazen 

v dásních a prohlédli jsme si, jak 

vypadá zub napadený kazem 

v různých stádiích. Paní Jiřinka nám 

poutavou formou představila různé 

druhy kartáčků, zubních past a ústních vod a prozradila, jak si vybrat ty správné a jak je 

správně používat. Všichni jsme si vyzkoušeli správné čištění zubů vlastním kartáčkem, naučili 

jsme se krouživý pohyb a dostali jsme vysvětlení, proč je pro zdraví zubů důležitý. Měli jsme 

možnost zeptat se paní hygienistky na vše, co nás zajímá a ještě jsme, na konec, dostali 

upomínkové předměty, doplňovačky, letáky společností, které vyrábějí pomůcky na dentální 

hygienu. Všechny tyto informace byly v souladu s naší výukovou látkou z přírodopisu, 

rodinné výchovy i zdravotní výchovy, díky přednášce jsme si prohloubili naše vědomosti. Na 

závěr jsme my, žáci Pš1A, Pš2A a Pš2B, paní hygienistce poděkovali a zatleskali!  

  

 

 

 

Obrázkové čtení v 7. B. 

To jsme se zase jednou nasmáli… 

Dnes jsme si hodinu literární výchovy zpestřili novými pomůckami z kabinetu Ekologie. 

Velkoplošné magnetické 

plakáty část vyučovací hodiny 

příjemně oživily nácvik čtení a 

porozumění čteného textu. 

Žáci s texty pracovali ve 

dvojicích, vzájemně si 

pomáhali a doplňovali se. 

Cílem vyučovací hodiny bylo 

gramaticky správně nahradit 

obrázek vhodným slovem. 

Kromě čtení jsme si 



zopakovali také pády, se kterými se již delší dobu potýkáme. Z rybníku se stalo moře, 

z krmítka bouda a beruška na sobě měla místo teček puntíky…takové i další perličky padaly 

z úst žáků.  

 

Pizza de la a prska 

Již minulý týden jsme si připravili jídelníček na 

čtvrteční vaření. Jedním hlasem zvítězila přípravy 

pizzy. Na polévce jsme se shodli později a vyhrála 

pórková polévka s vajíčkem a štrúdl s jablky a 

ořechy. 

Nejdůležitější na vaření je samozřejmě příprava. 

Každý z nás se do práce zapojil a na práci se těšil. 

Někdo loupal brambory na polévku, jiní loupali a 

strouhali jablíčka, další připravovali uzeninu, sýry, 

cibuli,…prostě jsme byli zaměstnáni úplně všichni. A ten, kdo zrovna práci skončil, umýval 

nádobí, utíral ho, prostě symfonické vaření, které nám ladilo. Na přípravě pizzy jsme 

pracovali ve dvojicích. Řídili jsme se podle receptu. Vážili jsme mouku, lžící jsme odměřovali 

sůl, hrníčkem vodu do těsta,…Poslední kuchařskou kapkou bylo válení těsta a jeho zdobení 

uzeninou, sýrem, zeleninou. Výsledek byl tak ohromující, že jsme pizzu jedli, jedli, jedli, ale 

nesnědli. Čekala na nás ještě v pátek na svačinu. 

Bohužel jsme časově nestihli upéct štrúdl, ale těsto s jablíčky na nás číhá v mrazáku. Na 

přípravu štrúdlu se už třeseme! 

Tak se třeste na příští vaření vy všichni!!! I ty tam vzadu! 

Pizzaři PŠ2B 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 

 
 

Žehlení v 10. AS 
 
Nemusí se žehlit jenom prádlo 
 
V rámci pracovní výchovy se žáci 10. AS učí žehlit. 
Žehlení prádla jim jde výborně, ale tentokrát jsme 
„žehlili“ korálky. Vyráběli jsme dle vlastní fantazie 
podložky pod skleničky, květináče nebo hrníčky a 
výsledek vidíte na fotografiích. Tato práce děti moc 
bavila, takže se k ní ještě určitě vrátíme! 
 
PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 
 

 



 

DUBEN 
 

Občanská výchova v 10. AS 

Tentokrát mimo školu 

Žáci 10. AS navštívili nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež ve věku 15 – 26 let, aby se seznámili s aktivitami, 

které toto zařízení poskytuje. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let (dále 

jen NZDM) je zařízením statutárního města Most. Svou 

činností a nabídkou služeb a aktivit poskytuje NZDM 

podporu a motivující prostředí pro aktivní a nerizikové 

trávení volného času, vzdělávání a rozvoj dovedností 

s cílem zlepšit kvalitu života cílové skupiny, eliminovat 

rizika spojená s životním stylem a pomoci při řešení 

problémové sociální situace. 

Žáci si prohlédli všechny prostory, mohli si vyzkoušet 

sportovní aktivity a hry. Zařízení také nabízí vybavení pro 

hudební a výtvarné činnosti, klienti se zde mohou učit nebo psát úkoly a mají k dispozici 

počítače. Pracovnice zařízení také pomáhají s řešením běžných sociálních situací. Žákům se 

zde velice líbilo a aktivně se zajímali o možnost zařízení navštěvovat. 

PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

Výstava „Současná česká mozaika“.... 

.... se šesťákům velmi líbila. 

Na výstavu mozaiky, která probíhá v podzemních výstavních 

prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Mostě, se před velikonočními prázdninami vypravili žáci z 6. 

A.  

Důvod výpravy na výstavu byl prozaický. Děvčata z této třídy 

vytvářejí mozaiky v rámci volnočasové školní aktivity. 

Původním plánem proto bylo, že výstavu shlédnou pouze 

dívky. Hoši však také toužili na vlastní oči vidět výtvarná díla 

provedená technikou mozaiky a tak se na výstavu nakonec 

vydali společně s děvčaty. Vystavená díla žáci obdivovali a 



prohlíželi doslova se „zatajeným dechem“. Bylo skutečně na co koukat, neboť vystavené 

mozaiky jsou skutečnými skvosty.  

Výstavu připravila akademická sochařka a restaurátorka Magdalena Kracík Štorkánová, která 

je také zakladatelkou spolku Art a Craft Mozaika, jež se zasazuje o popularizaci a propagaci 

muzívního umění prostřednictvím výstav, přednášek, workshopů či publikací, ale také péčí o 

muzívní dědictví nebo vlastní autorskou tvorbu jednotlivých členů tohoto spolku. 

Na výstavě jsou zastoupeny práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století 

až po současnost. Výstava prezentuje současnou českou mozaiku v šíři jejích možností, v 

různém materiálovém provedení, v architektuře nebo objektech, v užitkových předmětech i 

jako volná autonomní díla. 

Je opravdu příznačné, že se tato výstava koná právě v našem městě, kde má mozaika velmi 

osobitou pozici ve veřejném prostoru. Most je město mozaikám zaslíbené, nejedna z nich 

ještě čeká na své docenění a především na citlivou a zevrubnou revitalizaci. 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

Modrý den 

…zjistili jsme, že nám modrá sluší  

V úterý 2. dubna se v naší škole uskutečnil Modrý den, kterým 

jsme se připojili k celosvětové kampani OSN. Je to den, jehož 

cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poruchách 

autistického spektra (PAS) a také vyjádřit podporu lidem s PAS.  

Je třeba však poznamenat, že autismus neovlivňuje život pouze 

jedné osoby, ale celé rodiny. Kvůli časté neinformovanosti se 

osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním a 

nepochopením některých úřadů, neadekvátní zdravotní a 

sociální péčí, což ve finále ústí v sociální izolaci. 

A proč právě modrá barva? Ta je symbolem komunikace – jedné 

ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a 

pro vzájemné porozumění zcela zásadní.  

Děkuji všem zúčastněným žákům a paní učitelkám. 

Mgr. Lenka Jelínková 

 

 

 

 



Činnost 2. oddělení ŠD 

Březen – duben 

Během měsíce března a dubna, jsme ve 2. oddělení ŠD 

dělali a vyráběli opět mnoho zajímavého 

Činnosti: výroba srdíček k MDŽ 

výrobky na velikonoční výstavku a pro rodiče – 

osení 

zajíček z ruličky 

zajíček z keramiky 

kytičky ve stojánku 

rozumové hry 

dopravní hry 

relaxační cvičení 

zpívání, hudební říkadla, písně s jarní tématikou, 

poslech 

vycházky do přírody a pobyt na zahradě 

Na přiložených fotografiích vidíte děti při některých činnostech 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

Velikonoce ve 3. BS 

Jarní tvoření 

Ani před blížícími se svátky jara naše třída nezahálela a 

vyrobila si pěknou dekoraci, kterou se pochlubila na 

výstavě. 

 
 
Velikonoce v 10. AS... 

...se neobešly bez pečení beránka 

 
Na pečení tradičního sladkého beránka jsme připravili všechny 
suroviny a hlavně keramickou formu a dokonce jsme si recept 
zapsali do sešitů. Pak už jsme jenom míchali těsto, hlídali čas 
pečení, vařili polevu a beránka zdobili. Moc se nám povedl, 
náramně chutnal, takže druhý den zbyla z beránka už jenom 
hlavička. 
 
PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 



 

 

 

 

…a nyní Velikonoce 

I na letošní Velikonoce nezapomínáme. Je to proto, že se na ně moc těšíme, ale hlavně na 

to:“ Co budeme během přípravy pokrmů vařit“!  

Zůstáváme věrni tradicím: kuřecí polévka 

s čerstvou zeleninou a kapáním, 

bramborový salát, řízek a beránek, 

kterého jsme polili čokoládou. Velice 

důležité je, aby jednotlivé úkony byly 

splněny: tzn. nakoupit potřebné suroviny, 

zaplatit, vybalit, uvařit, usmažit, sníst! To 

poslední sloveso nám všem šlo nejlépe!!! 

Nejprve jsme si museli uzpůsobit 

pracoviště tak, aby se nám dobře 

pracovalo. Důležité je dbát na hygienu a 

utěrky mít čistě vyprané. Potom jsme přistoupili k samotné přípravě pokrmů. V polévce jsme 

nejdříve uvařili kuřecí maso se zeleninou, potom vařili brambory na salát, naklepávali jsme 

řízky a začali proces obalování v trojobalu. Nesmíme zapomenout na smažení řízečků. A to 

vám byla vůůůně po celé škole! 

Připravili jsme i pěkné prostírání a zasedli k „slavnostní tabuli“. 

A to jsme si pochutnali! 

Stihli jsme upéct velikonočního beránka, kterého jsme ozdobili čokoládovou polevou a 

uvázali jsme mu mašli. To, aby ho našli. 

A to si pište, že jsme ho našli a snědli k svačině!!! „Dycky ňam, ňam…! 

Žáci PŠ2B přejí všem krááásné sluníčkové Velikonoce!!! 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 

  



KVĚTEN 
S buzolou v terénu 

6.A si vyzkoušela azimut v praxi 

S buzolou na krku a psacími 

potřebami v rukách se žáci 6.A 

vypravili do terénu, aby si ověřili 

znalosti a dovednosti, které 

získali v hodinách zeměpisu. 

V první části hodiny zeměpisu 

museli žáci podle zadaného 

azimutu dojít do cíle, Ve druhé 

části určovali azimut zadaných 

objektů. A nakonec odhadovali 

vzdálenosti objektů v terénu. 

Svého úkolu se zhostili výtečně! Všichni jsme se vrátili zpět do školy, nikdo nezabloudil! 

Text a foto: Mgr. Lenka Brunnerová 

Pro maminku! 

Den matek 

 je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. U nás se slaví druhou květnovou 
neděli. Chlapci v dílnách vyrobili pro svoje maminky krásná srdíčka ze dřeva. 

Šašková Lenka 

 

Exkurze na pilu 

V rámci polytechnické výuky jsme odjeli podívat se přímo do výroby dřevařské pily 

v Klášterci nad Ohří. 

Již několikrát jsme vlakem cestovali. Proto ani tentokrát jsme nezvolili jiný dopravní 

prostředek. 

Na pile nás přivítali velice pěkně a celou výrobou jsme „prošli“ bez újmy na zdraví. Viděli 

jsme, jak se ořezává kůra ze stromů, jak se zakusují ostré zuby pily do dřeva a vyřezávají 

z něho prkna, trámy na stavbu domků, chalup, chat. Dále nás zaujal způsob sušení prken, jak 

se zpracovávají dřevěné odřezky a piliny. Na pile nás seznámili se způsobem práce při řezání 

a smontovávání krovů střech. Na závěr exkurze jsme si v dílně mohli přivrtávat šrouby, měřit 



a řezat dřevo, zatloukat hřebíky,…prostě 

„volná práce“ pod dohledem.Viděli jsme i 

pracovní nářadí, které bychom zařadili do 

minulého století. Představte si, ale že bylo 

zcela funkční!  Podívaná na pile byla 

móóóc zajímavá, poutavá a hlavně 

poučná. Někteří z nás se také zajímali o 

to, zda by mohli na pile vykonávat 

jednoduchou práci. Ale jednoduchá práce 

to rozhodně není, proto se nás to netýká. 

Jako „bonus“ za slušné chování jsme si 

prohlédli malou domácí farmičku. Kromě 

zlobivého kohouta, kterého se bála i paní 

majitelka, jsme viděli slepice, kuřátka, 

pohladili si králici se svými malými králíčky.  

Děkujeme firmě pana Baláže, že nám umožnil zajímavou prohlídku dřevařské pily. 

Žáci PŠ2A, PŠ2B, paní učitelky a paní asistentky Praktické školy Most. 

 

 

Český den proti rakovině na naší škole 

23. ročník veřejné sbírky!  

Ve všech krajích a okresech České republiky dne 

15. května více než 14 700 dobrovolníků ve 

žlutých tričkách nabízelo květ měsíčku lékařského 

se stužkou meruňkové barvy a letáček o prevenci 

plicních nádorů. 

Cílem této sbírky je preventivně působit na širokou 

veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za 

nabízené kvítky měsíčku lékařského získat 

prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou 

prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, 

výzkumu a vybavení onkologických center.  

Do tohoto projektu zapojila naši školu p. sekretářka a nabízela květ měsíčku lékařského a 

letáčky ve školských prostorách. Celkem se na naší škole prodalo přes 80 kvítků.  

Text: Jan Morávek 

Foto: Mgr. Kateřina Jelínková 

 



 

Hrad Hněvín 

Alchymistická dílna magistra Edwarda Kelleyho 

Žáci z 6. A jsou obohaceni o další zážitek, tentokrát z 

Expozice na hradě Hněvíně.  

Po náročnějším stoupání na hrad, měli možnost vstoupit 

do alchymistické dílny magistra Edwarda Kelleyho, která 

se zde nachází. Dozvěděli se, oč se velký alchymista, mág 

a mystifikátor pokoušel a co mnohdy s notnou dávkou 

štěstí také uskutečnil.  

Expozice na hradě Hněvíně v sedmi zastaveních 

poodkrývá alchymistické kousky a triky, které dovedly 

Kelleyho až k císařskému dvoru.  

Žáci měli možnost každé zastavení, které připomínalo 

některý z významných okamžiků Kelleyova života, vlastním zásahem proměnit nebo rozhýbat. 

A tak se například pokoušeli probudit k životu umělou ženu Sirael či vyrobit elixír mládí. Zkusili 

rozhýbat stroj času s údajnou schopností přemístit člověka do jiného prostoru a jiného času 

nebo dovednost zrodit bytost z měsíčního paprsku. Na vlastní oči mohli vidět, co se stane, když 

Kelley znovu a znovu prokleje město Most. 

Na závěr návštěvy jeden z žáků na památku „vyrazil“ minci s portrétem, všem již známého, 

magistra.  

A ještě něco - žáci byli paní průvodkyní pochváleni za vzorné chování a pozváni na prohlídku 

okolí města Mostu z hradní vyhlídkové věže.  

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová 

Exkurze do porcelánky Thun 

V rámci výuky ručních prací jsme se vypravili do známé porcelánky Thun 

v Klášterci nad Ohří. 

Jelikož jsme zvyklí cestovat vlakem, ani tentokrát to nebylo jiné. 

Z klášterského nádraží nám cesta do porcelánky trvala asi 30 minut. 



V infocentru porcelánky jsme 

byli přivítáni usměvavými 

slečnami, které nás 

seznámily s bezpečností 

v provozu, kde jsme se 

později pohybovali. Aby nám 

vystačili síly, posvačili jsme a 

teprve potom se vydali na 

prohlídkový okruh výrobou. 

Dozvěděli jsme se, že 

porcelánku založili již v roce 

1794 hrabata Thun – 

Hohenstein a od té doby se v továrně vyrábí a do celého světa vyváží kvalitní 

porcelánové výrobky. V malém expozičním sále jsme si prohlédli výrobky 

porcelánky. Byly tam jídelní soupravy, kávové a čajové servisy, dětské jídelní 

sady,…zkrátka nádherné věci, které by měl každý osobně vidět. Prohlídkový 

okruh výrobou byl zajímavý a hlavně poučný. Dozvěděli jsme se, že se porcelán 

vyrábí z křemičitého písku, živce a kaolínu. Viděli jsme žáruvzdorné pece, kde se 

vypaluje porcelán.  Zkusili jsme si k hrníčkům připevnit ouška, ale byl to pěkný 

fofr, protože v továrně skoro všechen porcelán „běhá“ po pasech. 

Samozřejmostí je i ruční výroba, která je pro pracovníky velmi náročná. 

Nejlepší byl závěr exkurze, protože jsme si mohli v porcelánové školičce ozdobit 

talířek různými motivy a hlavně technikou, kterou jsme dosud neznali. 

Celý prohlídkový okruh byl zajímavý, pěkný, krásný, úžasný, bezvadný,…A ještě 

jednu zajímavost vám řekneme. V této továrně se natáčel film Holky 

z porcelánu a mohli jsme se na něj podívat hned v sobotním podvečeru 

v televizi. 

Děkujeme všem zaměstnancům porcelánky, kteří k nám byli milí, ochotní, 

usměvaví, …prostě holky z porcelánu. 

Žáci PŠ2A, PŠ2B, třídní učitelky a paní asistentky z Mostu 

Text a foto: Mgr. M. Kršková 

 

 



Dobrý nápad na pracovní činnosti 

Práce s ostatním materiálem - sádra  

Netradiční, nenápadné, ale přitom šikovné stojánky na 

cokoli vyrobily dívky z 8.A. 

Mgr. Hana Slapničková 

 

 

ČERVEN 

Výtvarná výchova 

Kresba křídou na téma: „LÉTO“. 

Červnové počasí nám konečně „dovolilo“ opustit školní 

lavice a výuku některého z vyučovacích předmětů přesunout do 

přírody. Hodina výtvarné výchovy je ideálním příkladem výše 

uvedeného počinu.  

Umělecké činnosti v přírodě se oddávali žáci z 6. A. Jak se 

jim dařilo? To je zjevné z přiložených fotografií.   

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

Závod dračích lodí 

na Matyldě v Mostu 

Na vodní nádrž Matylda se v pátek 7. června 2019 vydali žáci z 6. A. Důvod byl prozaický. 

Konala se zde jedna z největších sportovních událostí na Mostecku - 8. ročník kultovních 

závodů dračích lodí.  

Pátek byl vyhrazen závodům školních posádek. Šesťáci fandili svým kamarádům z mosteckých 

základních škol. Překvapil je velký zájem o tento závod nejen ze strany soutěžících, ale také 

diváků. Samozřejmě, že by bývali nejraději nasedli do dračí lodě a vydali se do souboje.  

Euforie je však přešla po velice opatrném vstupu na vodní molo.  

Protože k dvoudennímu festivalu sportu náležela také zábava, zakončili žáci svoji pouť po 

Matyldě na jedné z mnoha atrakcí. Pro některé z žáků byla návštěva Matyldy premiérou. 



 

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová 

Návštěva Městské knihovny v Mostě...   

... se nesla v duchu zábavy. 

 

Návštěva Městské knihovny byla opět 

předem plánovanou akcí Čtenářského klubu a 

žáci se na ni velmi těšili.  

Tentokrát však nebyla zaměřena na 

výpůjčky knih, CD nosičů, četbu či celkovou 

prohlídku knihovny, ale na zábavu, kterou svým 

návštěvníkům také nabízí.  

Žáci zprvu pobyli v atriu. Zde hráli šachy a 

prohlédli si andulky či křepelky. Poté se přesunuli 

do dětského oddělení na putovní výstavu science 

centra iQparku Liberec. A opravdová zábava 

začala, neboť se zde nacházelo mnoho zajímavých exponátů, prostřednictvím kterých je 

možné oklamat lidské smysly.  

Z níže přiložených fotografií je patrné, jak se žákům dařil odhad vzdálenosti nebo 

vytvoření jehlanu z kamenů. Vyzkoušeli si také pracovat v rukavicích, 3D otisk části svého 

těla i sezení na ostnech fakírského lůžka. Sestavovali klenbu z šablon a hrobeček z koulí, 

pokládali metr na hrot šroubu, skládali do bedny různé kostky nebo se snažili nalézt nejkratší 

cestu mezi kolečky aj. Nejvíce se nasmáli před zrcadly, která dokázala změnit jejich podobu. 

      Zkrátka: POZNÁNÍ JE ZÁBAVA! 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová        

 

    Bowling - PŠ2A 

I my jsme se vydali za sportem  

6. 6. jsme si byli zabowlit! Prostředí již známe, a tak se 

umíme orientovat a víme, jak na to.  Martin je borec a hází s 

přehledem, taky byl nejlepší a hned za ním Adam se svými 

získanými body. Petruška a Marek podali skvělé výkony a 



rozhodně se i přes potíže, které mají ze hry radovali. Díky za možnost si zahrát, je to 

pro nás moc fajn být spolu i v jiných prostředích a vyzkoušet si nové věci. 

Bc.Jitka Bejšovcová 

 

10. AS v Městské knihovně... 
 

...ale zároveň v IQ parku 
 
V současné době probíhá v Městské knihovně výstava 
některých exponátů z IQ parku v Liberci. 
V pondělí 3. 6. se na výstavu vypravila 10. AS. Na výstavě 
jsme si vyzkoušeli několik hlavolamů, sledovali 
jsme ,,zmizení“ mincí v ,,černé díře“, postavili jsme 
oblouk, zkoušeli jsme manipulovat s drobnými předměty 
v rukavicích a také jsme si ohmatali  fakírské posezení. 
Nejvíce se nám líbila zrcadlová stěna a vytváření 3D 
modelů různých částí těla. Výstava je velice zábavná, ale 
i poučná. 
 
                        PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 
 
 
 

 

Polytechnická výchova v továrně MOSER 

V rámci ručních prací jsme se opět vydali do západočeského kraje a to do 

Karlových Varů. 

Tradičním dopravním prostředkem se nám opět stal vlak, který nás dovezl na 

horní nádraží Karlových Varů. Potom jsme se vydali do  lázeňského  města 

pěšky. Zopakovali jsme si, která řeka protéká městem, přečetli jsme si některé 

nápisy v německém jazyce, podívali jsme se na „filmový hotel Termál“, částečně 

jsme prohlédli kolonádu s léčivými prameny a ochutnali jsme výborné lázeňské 

oplatky. Víme také, kde se vyrábí „léčivá Becherovka“, kterou jsme však 

neochutnali! Nemáme totiž problémy s břichem,proto  nám ochutnávka 

odpadla. 

Hromadným dopravním prostředkem,  jsme se přemístili k továrně MOSER, kde 

nás čekala prohlídka tovární haly.Viděli jsme tvrdou práci sklářů a obdivovali 

jsme, co tamní skláři dokážou „vyfoukat“ a jaká „kouzla a  čáry“ provádějí se 

sklem.  



Podívali jsme se do 

prodejny MOSER a 

obdivovali překrásné 

sklářské výrobky, 

které se vyfukují, 

zdobí a vyrývají 

rukama sklářů a rytců. 

Jejich práce je 

obdivuhodná a patří 

jim velké poděkování 

a obdiv. 

 

 

Žáci PŠ2B z Mostu a jejich asistentka a třídní učitelka. 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

Školní výlet 10. AS 
 
Opět poznáváme svůj kraj 
 
Na závěr tohoto školního roku jsme tradičně podnikli 
výlet. Tentokrát jsme se vypravili vlakem do Ústí nad 
Labem na Větruši, což je zámeček s krásnou vyhlídkou. 
Cesta vlakem byla velice příjemná. V Ústí nad Labem 
jsme došli do OC Forum, kde je stanice lanové dráhy, 
která nás vyvezla až na Větruši. Tam jsme si užili hodně 
zábavy v zrcadlovém i přírodním bludišti. Následovala 
svačina na krásném dětské hřišti a pak jsme si prohlédli 
naše krajské město z vyhlídkové terasy i z pořádné 
výšky, protože jsme zvládli hóóódně schodů až na 
vyhlídkovou věž. Odměnou pak bylo posezení v 
cukrárně se zmrzlinou! Výlet na Větruši doporučujeme! 
 
                                                                                               
PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

 

 
 



Sklizeň na školní zahradě – 6. A 

  

Bohatá úroda jahod nás mile překvapila. 

 

 

Jahody lze koupit skoro v každém supermarketu, ale 

vlastnoručně vypěstované a natrhané nám chutnají nejlépe! 

Špatné nejsou ani fíky...   

Doufejme, že do konce školního roku ještě stihneme 

sklidit kedlubny, které jsme zasadili ve skleníku. 

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

Zkoušky dovednosti PŠ2A a PŠ2B 

V pondělí nás čekali zkoušky dovednosti. Jsou to závěrečné praktické zkoušky, při nichž 

vytváříme „výrobek“ svýma rukama i srdcem. Letošní praktické zkoušky zahájila naše paní 

ředitelka hezkými slovy a povzbuzením. Na lavicích jsme měli připravené vyšívací bavlnky, 

překližku, vypalovací pero, modelovací hmotu,… prostě vše, co jsme k výrobě potřebovali.. 

Tak jsme překreslovali, řezali, vypichovali, 

vyšívali, modelovali, vypalovali, brousili, 

vyvrtávali, pracovali ve školní dílně,… a opravdu 

jsme se snažili všichni. 

Držte nám palce, ať se nám příští pondělí i ústní 

zkoušky povedou! 

Děkují žáci PŠ2A a PŠ2B 

 

 

 

Foto a text: Mgr. M. Kršková 

 

 

 



Třídní výlet 6. A... 

...lanovkou na výletní zámeček Větruše. 
 

Všichni jistě znáte kulturní a průmyslové centrum 

severních Čech - město  

na soutoku řek Labe a Bíliny. Město, jehož střed byl za 2. 

světové války téměř zničen. Ano, máme na mysli naše 

krajské město - Ústí nad Labem. Právě sem jsme se vydali 

na výlet. Jako cíl jsme si zvolili výletní zámeček s 

rozhlednou Větruše.  

Počasí nám přálo, vlaky neměly velké zpoždění a cesta 

kabinovou visutou lanovou dráhou na Větruši nás 

nadchla. Líbil se nám výhled na město Ústí nad Labem a 

hrad Střekov. Spoustu legrace jsme zažili v zrcadlovém i 

přírodním bludišti. Chutnala nám zdejší pětidruhová 

zmrzlina. Zkrátka - výlet se vydařil a všichni máme na co 

vzpomínat.  

 
  

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová a žáci 6. A 

 

 


