
AKCE ŠKOLY 

Září – Hipoterapie  

Už zase jezdíme na koníky. Děkujeme manželům 

Šebkovým a jejich děvčatům - Jezdecká společnost most za 

jejich vstřícnost a ochotu. Pomáhají nám už spoustu let.  

Září – kuchyňka 6. A 

Jablkové moučníky trochu jinak.  

Z jablek asi každý zná jablkový závin – štrúdl. My jsme se rozhodly využít 

sladká, šťavnatá jablíčka v jiných receptech. Jablka jsme oloupaly, 

nastrouhaly a pak je použily do jablečného perníku a jablečného dortu. Oba 

sladké dezerty jsme si vychutnaly druhý den při svačině. Dívky z 6. A.   

Září- Prvňáčci jsou mezi námi 

Přivítali jsme se s nimi 

Každým rokem vítáme naše prvňáčky do školy. Ani letos 

tomu nebylo jinak. Na základní škole a na základní škole 

speciální začnou povinnou školní docházku naši nejmenší 

ve dvou třídách. 

Září - Společné zpívání ŠD 

Zpívali jsme společně 

obě oddělení.. 

Abychom se lépe poznali s novými dětmi, které nastoupili do 

ŠD, tak jsme si společně obě oddělení udělali hudební 

odpoledne. Děti si zde společně nejenom zazpívaly za 

doprovodu klavíru, ale společně si i zahrály na hudební 

nástroje, zatančily si a za pochodovaly. Na přiložených 

fotografiích můžete děti vidět v akci.   

 

 
 



Září - Údržba chodníku 

Podzim na školní zahradě. Práce není jen na záhonech.  

 

Na podzim je na každé zahradě plno práce. My jsme z našeho 

záhonu sklidily dýně, vytrhaly odkvetlé slunečnice a okrasné 

květiny. Když jsme záhon odplevelily a připravily na zimu, 

rozhodly jsme se, že pomůžeme s údržbou jiných částí naší školní 

zahrady. Zaměřily jsme se na přístupový chodník, který byl po létě 

velmi hodně zaplevelený. Z přiložených fotek můžete vidět, jak 

chodník vypadal na začátku naší práce a po jakém chodníku se 

může chodit po dokončení práce. Za odvedenou práci nás velmi 

pochválila paní učitelka Lenka Šašková. Dívky 6. A.  

 

Říjen – Příprava teplých i studených pokrmů 

...ve školní kuchyňce.  
  
V 7. ročníku je součástí pracovních činností vaření. V naší školní 

kuchyňce se žáci seznamují s jednotlivými pracovními úkony při vaření a 

ve skupinkách připravují různé pokrmy jak ze studené, tak také z teplé 

kuchyně. Probírají zásady správného stolování, skladbu jídelníčku apod..   
Zkrátka kuchyňka je jednou z nejoblíbenějších učeben naší školy, neboť 

zde žáci připravují vždy něco lahodného „na zub“. Svoje kuchařské 

umění si tu tentokrát vyzkoušeli žáci 7. A. Chlapci i 

děvčata nejprve sestavili menu a po dalších „formalitách“ se pustili do 

samotné přípravy pokrmů. Zvládli uvařit brambory se smaženým řízkem, 

lečo i dezert – čokoládový pudink. Na stole nechyběl ani rajský salát. Vše 

se jim velmi podařilo a moc chutnalo.  
 

Říjen – Pracovky na pozemku  

Ani déšť nám nevadí. „Pracovky“ sedmáků na pozemku.  

Ve čtvrtek 10. října při cestě do školy mne mile překvapili 

hoši z VII. B, které jsem zahlédla z pod deštníků. S Mgr. 

Balvínem odklízeli ostříhané větve z přerostlých stromů a 

hrabali suchou trávu.  Vše odváželi na kolečku. Dokonce 

po sobě zametli i chodník. Manuální zručnost všech 

hochů a pracovní nasazení i v nepříznivém 

počasí zaslouží pochvalu. Žádná jiná třída na pozemku 

v té době nebyla.  

Takhle má vypadat před profesní příprava. 



Říjen -  Fun park ZŠS 

…vydali jsme se do bludiště .. 

V úterý 15. října se několik tříd ZŠS vydalo na nedaleký 

kopec Šibeník do Fun parku na bludiště. Všichni žáci 

byli moc šikovní, dokonce i méně zdatné děti zdolaly 

bludiště za pomoci asistentů a učitelů. Moc jsme si tuto 

akci užili a těšíme se na jaře na další návštěvu.  

 

Říjen – Budeme mít cvičný byt 

PŠ2B pomáhá s malováním.  

V budově školy nám p. ředitelka uvolnila dvě místnosti, které postupně přeměníme na byt. 

Učíme se totiž hlavně pro život, takže co je lepší než jen mluvit a koukat na obrázky? Nejlépe 

se vše naučíme, když si to vyzkoušíme.  Jak se 

starat o čistotu?  Jak si byt zařídit? Co a jak 

mýt, utírat, prát a čistit?  K tomu nám poslouží 

náš cvičný byt.  

Takže jsme se domluvili, že si sami místnosti 

uklidíme, vymalujeme i zařídíme.  My jsme se 

taky zapojili.   

Dnes jsme si vyzkoušeli malování. Připravit 

místnost, namíchat barvy, pracovat se štětci a 

válečky, s maskovací páskou. Už víme jak na 

to, posuďte sami.   

Ale upřímně to je práce dost namáhavá, bolí 

potom ruce i nohy. A co je nejhorší? Stejně dlouhou dobu pak zase trvá úklid.  

Zapojte se taky, ať se nám to co nejlépe podaří.  
 

Říjen – Dýňování  

..dýně nám svítí na cestu do třídy... 

 

Kvůli prázdninám jsme si ve 2. BS 

vydlabali dýně o trochu dřív. Každé 

ráno si je zapálíme, zhasneme na 

chodbě a všichni naše dýně obdivují. 
 

 



Říjen – Geometrie 

Opakování učiva s geoboardy v 8. B 

   

Začátek školního roku je v 8. třídě v geometrii 

věnován opakování učiva z nižších ročníků. 

Rozhodli jsme se, že pojmeme toto opakování 

trochu netradičně, využili jsme k tomu pomůcky 

z kabinetu matematiky a seznámili jsme se s geoboardy. 

Pomoci gumiček a geoboardů jsme zopakovali dělení trojúhelníků podle stran i 

podle úhlů, vyvodili jsme vzorečky pro výpočet obvodu čtverce i obdélníku.  

 

Říjen – Máme  rádi SEVU 

Montáž a demontáž ze stavebnice v PŠ2B  

 

V hodinách Ručních prací se učíme pracovat s různými materiály, 

s drobnými i většími dílky nebo s nářadím. Baví nás stavět ze stavebnice. 

Naše nejoblíbenější jsou dvě, a to SEVA a KAPLA. Na obě je potřeba 

zručnost, představivost a  velká trpělivost.   

Kupodivu mají složitější výrobky či stavby děvčata. Tentokrát si vybrala 

vrtulník a dům i s nábytkem. S poškozenou jemnou motorikou jsou tyto 

stavby opravdu obrovským výkonem všech stavitelů, proto se s vámi o ně 

chceme podělit.  

Moc to všechny bavilo.   
 

Říjen – Netopýři  

Výtvarná soutěž „Netopýři“ oslovila i nás 8. AS 

 

V hodinách výtvarné výchovy rádi malujeme štětcem, 

proto jsme modrou barvou vymalovali obrovskou 

čtvrtku, což nám dalo trochu zabrat. V hodině 

pracovní výchovy jsme lepili netopýři křídla 

vystřižená z krajky, kterou obětovala ze staré sukně 

paní třídní učitelka. Všechny práce byly dělány pod 

odborným dohledem a s diskrétní pomocí. Hotovo! 

A netopýři mohou vzlétnout! 
 



Říjen – Podzimní tvořivá dílnička 

Na podzim je příroda opravdová malířka  

V rámci pracovních činností využila děvčata z 9. A a 9. 

B darů, které nám teď příroda nabízí a pustila se do 

výroby podzimní dekorace. Nejdříve se dívky 

inspirovaly na internetu, potom si vybíraly a 

skládaly přírodniny ,,jen tak, nanečisto“, aby je 

nakonec pěkně naaranžovaly do nádob. Práce je bavila 

a děvčata prokázala, že mají v sobě i smysl pro 

estetické cítění.  

Říjen – Podzimní tvoření  

Ve 4. BS jsme se rozhodli vyrobit podzimní dekorace. 

Paní asistentka připravila papírové proužky a my jsme je poskládali, slepili 

a nakonec přilepili i stopku. Protože nám šla práce od ruky, vyrobili jsme 

si i želvičky ze skořápek od vlašských ořechů.   
 

Říjen – přírodopis v PŠ2.A 

Při hodině přírodopisu bylo téma chemie a její svět.  

Žáci měli ukázku ochranných oděvů, kterou si vyzkoušeli na 

své osobě a dále i s výkladem ukázali svým spolužákům ze 

třídy PŠ1A.  

Bylo nejen náročné oblékání, ale i samotný pohyb. Vůbec si 

neumíme představit, že by bylo nutné tyto pomůcky použít, 

když by nás k tomu donutila situace.  
  

Říjen – Táhli, táhli, až řepu vytáhli 

Žáci 4. A si zahráli pohádku O veliké řepě.  

  

Každé úterý k nám do třídy chodí studentka VOŠ v Mostě 

Míša. Tentokrát si pro žáky připravila dramatizaci pohádky O 

veliké řepě. Pohádku nejdříve žákům přečetla a položila jim 

několik otázek. Následovalo oblékání kostýmů a samotná 

dramatizace. Ta se žákům nejvíce líbila. Několikrát se vystřídali 

v různých rolích, a kdyby nezazvonilo, tak by hráli a hráli….  

 



Říjen – Speciální pedagogická péče 

Škola hrou… 

 

Předmět SPP máme letošní školní rok v 8. ročníku složený z 5 žáků 

8. A a 6 žáků 8. B. Probíhá 2krát týdně a jeho náplň je velmi pestrá. 

V celoročním plánu se objevují taková témata, která se dají pojmout 

formou hry (na které v běžných hodinách často nezbývá čas) a 

přitom zopakovat vše potřebné. Pexeso, čtení s porozuměním, 

doplňovačky, práce s chybou, dokreslování, puzzle, matematické 

řetězce, obrázkové čtení je jen malý výčet toho, co nás v tomto 

roce v rámci předmětu čeká. Během září jsme již stihli vyzkoušet 

několik aktivit a na ostatní se těšíme. 

 

Říjen – Stavím, stavíš, stavíme.. 

SPP a pěnové kostky  

Téma prostorové orientace jsme si v rámci předmětu SPP vyzkoušeli 

pomoci pěnových kostek. Žáci pilně stavěli podle pokynů vyučující. 

Nejprve zkusili postavit libovolnou stavbu, zvíře a nakonec obličej. 

Pomoci pěnových kostek jsme zopakovali předložky před, za, pod, nad 

i vpravo a vlevo. Nejzábavnější byl „barevný diktát“ s následným 

zapamatováním si deseti po sobě jdoucích barev ve správném pořadí.  

 

Říjen – Společné malování na chodník  

Malování dopravních prostředků  
 

Opět jsme obě oddělení ŠD strávili společné 

odpoledne. Tentokrát jsme společně malovali na 

chodník, barevnými křídami. Téma bylo „Dopravní prostředky“. Na 

fotografiích můžete vidět děti před začátkem malování, při práci a také 

jejich hotové obrázky.   

 

Říjen – 2. oddělení ŠD zdobí halu  

Podzimní výzdoba školní haly  

Děti z 2. oddělení ŠD se společně s paní vychovatelkou 

podílely na podzimní výzdobě v hale školy. Děti 



vyráběly jablíčka, která jsou na větvích a sloupech, vyráběly dýně ze dřeva i 

z polystyrénových kvádrů. Ty návštěvníci vidí hned při vstupu do školy. Na 

přiložených fotografiích můžete vidět děti při výrobě i hotové výrobky 

nainstalované v hale.   

Říjen – Hallowen 

…klepe na dveře. 

Halloween je svátek, který se slaví 31. října. Tento angloamerický 

svátek mají rádi zejména děti, a tak hallowenské dekorace vyráběli žáci 7. 

A v hodinách pracovních činností.  

Jedna věc je jistá – letošní Halloween klepe na dveře! A tak si žáci 

vyzdobili třídu v trochu strašidelném duchu a těší se na oslavu tohoto 

svátku se svými blízkými. 

 

Říjen – Vyrobíme veledraka 

... snad doletí pod oblaka. 

Drakiáda, to je oblíbená podzimní soutěž, která je každoročně pořádána na naší 

škole. Na letošní školní Drakiádu se opět moc těšíme a znovu se na ni 

svědomitě připravujeme. Doufejme, že náš papírový drak, vyletí až do oblak. 

 

Listopad – Kurz primární logopedické prevence 

...řečová výchova v praxi 

 

V úterý 12. 11. navštívily naši školu opět posluchačky Kurzu 

primární logopedické prevence. Učitelky, vychovatelky a asistentky 

z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s řečovými projevy 

dětí s DMO, dysfázií, se sluchovým postižením a autismem. 

Prohlédly si pomůcky, které jsou vhodné pro řečovou výchovu a 

také snoezelen, protože tato místnost se dá využít v logopedické 

praxi. Posluchačkám se také velice líbilo DVD Mluvení je hra, 

které ve škole máme. 

 



Listopad – Jóga pro děti  

Několik tříd ze speciální školy každou středu 

cvičí jógu.  Žáci se učí „POZDRAV 

SLUNCI“, kterým si protáhnou celé tělo a 

rozhýbají páteř. Toto cvičení zlepšuje 

schopnost soustředění a harmonizuje 

psychiku. Formou jógových pozic procvičujeme dýchání, 

zahříváme tělo a provádíme rovnovážné pozice.  Na konci cvičení 

žáci relaxují. Toto netradiční cvičení žáky zaujalo a cvičí s chutí. 

 

Listopad – Třídní bowlingová liga 

...na Benediktu v Mostě   

 
  Loňský školní turnaj v bowlingu se žákům 7. A velmi líbil, a tak 

se i v letošním školním roce vydali do bowlingové herny na Benediktu 

v Mostě.    
Absolvovali zde třídní turnaj. Všichni hráči se snažili dosáhnout co 

nejlepších výsledků a soutěžní klání si náramně užívali. Hra utíkala 

jako voda.... Vítězem se stal Miroslav, kterému blahopřejeme a velmi 

se těšíme na další zápas s bowlingovými koulemi. 

 

Listopad – Šití  

Žákům 4. A jde šití …už to umí s jehlou, nití.  
 

Navléknout bavlnku do očka jehly, udělat uzlík a 

potom ještě šít předním stehem, bylo pro některé 

žáky velký oříškem. Žáci se však velmi 

snažili, až nakonec dokázali papírovou destičku správně vyšít. Šití je 

tak bavilo, že vydrželi celé dvě vyučovací hodiny s nadšením vyšívat. 
 

Listopad – Naše malá oslava 

…patnáctých narozenin.  
 

V naší třídě je zvykem, když má někdo narozeniny, že si nejen pěkně 

popřejeme, ale také si pochutnáme na slavnostní hostině. Tentokrát přišla 



řada na našeho Andreje. Jeho maminka připravila pohoštění a tak si 

všichni jeho spolužáci pochutnali na výborném dortu. Jako na správné 

oslavě nechyběly svíčky ani šampaňské (samozřejmě pro děti J). Při této 

příležitosti jsme si zopakovali chování u stolu a každý musel vymyslet 

krásné blahopřání svému spolužákovi. Moc jsme si oslavu užili.  

 

Listopad – Na svatého Martina  

…kouřívá se z komína.  
 

A nejen to. Také se pečou svatomartinské rohlíčky. Říká se jim také 

podkovičky, protože mají tvar podkovy koně, na kterém Martin jezdil. 

Rohlíčky jsme naplnili tvarohem a povidly, výborné jsou také s ořechovou 

náplní. A protože Martin letos k nám do města nedorazil, zasněžili jsme si 

alespoň naše rohlíčky na talíři. To jsme si pochutnali.  

 

Listopad – Den boje za svobodu  

…oslavíme 17. listopadu.   
  
17. listopadu slavíme státní svátek – Den boje za svobodu a 

demokracii. V tento den  

si připomínáme uzavření českých vysokých škol v 

roce 1939 po nepokojích spojených s pohřbem studenta Jana 

Opletala i události revoluce v roce 1989, kdy vzpomínková 

demonstrace k 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty 

přerostla v protesty proti tehdejšímu komunistickému režimu.  
Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí   

v našich novodobých dějinách. Něžná revoluce, jak je také nazývána, probíhala v období   

od 17. listopadu do 29. prosince 1989, kdy padl komunistický režim v tehdejším 

Československu.   
Události těchto dní si v rámci výuky připomenuli žáci 7. A, pro které je toto období již 

faktickou historií. Žáci byli seznámeni jak s atmosférou listopadových dní, tak také s hlavními 

aktéry politického převratu, který pro naši zemi znamenal po dlouhých čtyřiceti letech návrat 

k demokracii.   

Listopad – Návštěva planetária  

Žáci 9. A byli na výletě po planetách Sluneční soustavy.V rámci zpestření výuku po 

probraném učivu vztahujícím se k naší Sluneční soustavě navštívili žáci planetárium. Měli 

možnost srovnání jednotlivých planet vůči Zemi a blízké náhledy dataprojektorem na 

jednotlivé planety. Pozorovali planety na noční obloze; naskytlo se jim také srovnání 



velikosti Slunce s jinými vybranými hvězdami. V závěru 

projekce pak měli možnost vidět, „jak by vypadala souhvězdí 

od cizí hvězdy“. Návštěva planetária se žákům velmi líbila, o 

čemž svědčí i fakt, že projekci všichni bedlivě sledovali.  

 

Listopad – Bowling na „Benďáku“ 

Koulelo se, koulelo… 19. 11. 2019  

Od začátku letošního školního roku bylo naší škole 

umožněno navštěvovat bowlingové dráhy v areálu 

Benedikt. Třídy PŠ1A, PŠ2A a PŠ2B každý 

měsíc, jedno úterý v týdnu, tuto nabídku využívají a 

náramně si to užívají. V rámci seberealizace a 

rozvoje pohybových, sociálních a komunikačních 

dovedností se všichni žáci zapojují do hry a do 

řešení vzniklých situací a problémů. Kolektivně se 

zapojují do hry, ti méně zdatní nebo fyzicky 

limitovaní, mají možnost využít přizpůsobenou dráhu a mají tudíž z aktivit požitek. Na všech 

je znát postupné zlepšování dovedností a schopností a všichni zažívají pocit úspěchu a mají 

upřímnou radost z úspěchu spolužáků. V následujících měsících se těšíme na další návštěvy 

tohoto areálu.    

Prosinec – Exkurze studentek pedagogické školy  

Na základě dlouhodobé vzájemné spolupráce mezi Střední pedagogickou školou v Mostě a 

naší školou jsme opět získali „Statut cvičné školy“. V rámci této spolupráce realizuje paní 

ředitelka  

pro studenty přednášky a exkurze, aby se studenti seznámili s prací speciálních pedagogů a 

jejich asistentů přímo v procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Prosinec – koncert Pavla Nováka 

…si žáci 4. A moc užili.  

  

Po dlouhé době jsme vyrazili do kina Kosmos na koncert Pavla Nováka. 

Jeho písně jsme znali z hudební výchovy, ale i tak jsme byli zvědaví, které 

na koncertě zazní. Byli jsme nadšeni ze všech písní, z tancování, 

které Pavel Novák perfektně zpíval a uváděl. Do zpěvu a tance zapojil 

všechny děti. Koncert se nám moc líbil a v závěru jsme všichni dostali 

fotografii. 



Prosinec – přírodní tvoření ŠD 

Ježek z přírodnin  
 

V 2. oddělení ŠD, jsme 

pracovali s přírodninami. 

Vyrobili jsme si ježečky 

z podzimních listů, kaštanů 

a skořápek od ořechů. Moc se nám povedli.  
 

Prosinec – Vánoce se blíží  

Blíží se vánoční čas a žáci 4. A se připravují na vánoční výstavu.  

  

Jako každý rok, tak i letos, se připravujeme na vánoční výstavu. Vyrábíme ze 

šišek, z papíru, vánočních ozdob a dalších materiálů výrobky, které 

vystavíme na výstavě, ale poté si je odneseme domů a potěšíme svoji rodinu.  

Prosinec – mezidružinový turnaj v kuželkách  

Jako každý měsíc, i v listopadu, 

jsme si udělali společné odpoledne 

obě ŠD. Tentokrát jsme si udělali 

společný turnaj v kuželkách. 

Vyhlášeny byly vždy 3 nejlepší 

z každého oddělení a pak celkové 

pořadí družstev (oddělení). Na 1. 

místě se celkově umístilo oddělení 

číslo 1, a na 2. místě se umístilo 

oddělení číslo 2. Odpoledne jsme si 

užili a každé z dětí si domů odneslo 

odměnu za účast. Výherci pak ještě diplom.   

Prosinec – pedagogická praxe 

…je přínosem pro studentku i učitele.  
 

Každý rok si studentky Vyšší odborné školy a Střední pedagogické školy 

realizují jednodenní nebo čtyřtýdenní pedagogickou praxi ve vybraných 

třídách základní školy nebo základní školy speciální.   



Ve třídě 4. A svou čtyřtýdenní praxi vykonává studentka čtvrtého ročníku Střední 

pedagogické školy Klára. Se žáky pracuje hlavně v předmětech pracovní činnosti, tělesná 

výchova, hudební výchova, literární výchova, ale také si vyzkoušela výstup i v ostatních 

předmětech. V hodinách asistuje učitelům a připravuje pomůcky.   

Pedagogická praxe je pro studentky velmi přínosná a i cvičný učitel je obohacen o nové 

nápady.  

Prosinec – exkurze v Jirkově 

9. B 

Byli jsme pozváni na Střední školu 

technickou, gastronomickou a 

automobilní v Chomutově- 

Jirkově.  Všichni jsme se moc 

těšili a zároveň jsme si to užili. 

Byly nám představeny obory: 

stravovací a ubytovací služby, 

šití oděvů, opravářské práce a 

zahradnické práce. Směli jsme nahlédnout 

pod ruce studentů v cvičných kuchyňkách, šicích dílnách, zámečnické dílně i při vázání 

adventních věnců ve skleníku. Chlapce nejvíce zaujal traktor a automobilový trenažer a dívky 

zase šicí dílny a výtvory studentů a studentek. Moc se nám v Jirkově líbilo.  
 

Volba povolání je za dveřmi  

Žáci 9. A navštívili Odborné učiliště a Praktickou školu 

Jirkov. Pod vedením výchovné poradkyně školy si prohlédli 

učebny i praktická pracoviště v celém školním areálu. Měli 

možnost hovořit s žáky školy a na všechny dotazy jim 

ochotně odpovídala paní výchovná poradkyně a mistři 

odborného výcviku. Žákům se ve škole líbilo, škola nabízí 

zajímavé učební obory a tak předpokládejme, že exkurze žáky 

motivovala a možná, že někdo z našich žáků se příští rok 

stane žákem zdejší školy.   

 

Prosinec – pracovní činnosti chlapců 7. a 9. třídy  

Dokážeme a umíme!!!  

  

Žáci naší školy umějí pracovat a vyrábět si pracovní pomůcky, 

když je potřebujeme. Tentokrát to byla koza na řezání dřeva. 

Velká hromada odstraněných křovin a náletových stromků svědčí 

o usilovné práci žáků devátých tříd, za podpory chlapců ze 7. B. 

Jsou to prostě chlapi.  



Prosinec – výroba tučňáků v ŠD 

Tučňáci ze šišek  
 

S dětmi jsme si ve 2. oddělení ŠD vyrobili tučňáky ze smrkových šišek. Tučňáci se dětem 

moc a moc povedli. Nejdříve si je vystavíme na vánoční výstavce a pak si je děti odnesou 

domů, jako dárek pro rodiče. Na přiložených fotografiích můžete vidět děti při práci i 

s hotovými tučňáky.  

Prosinec – výroba sněhuláků v ŠD 

Sněhuláci z papírových ruliček  
 

Ve 2. oddělení ŠD jsme si s dětmi vyrobili sněhuláky z ruliček 

od toaletního papíru. Každému sněhulákovi jsme na hlavu 

vyrobili cylindr a na krk dali šálu. Sněhuláci se moc povedli. 

Nejdříve je vystavíme na vánoční výstavce a pak si je 

odneseme domů na okno.   

Prosinec – společné zpívání koled  

Zpívání koled  
 

Společně obě oddělení ŠD jsme si zazpívali vánoční koledy. 

Připravili jsme si tak společné zpívání na mikulášskou besídku, 

abychom mohli zazpívat Mikulášovi. Doprovodili jsme se na 

hudební nástroje.   

Prosinec – Mikulášská v ŠD 

Mikulášská besídka s nadílkou  
 

Opět nám dívky ze Střední pedagogické školy připravily krásnou 

mikulášskou besídku. Tentokrát se v pohádce, kterou nám hrály, 

objevilo mnoho pohádkových postav, jako např. Popelka, Červená 

Karkulka s vlkem, ježibaba s Jeníčkem a 

Mařenku a mnoho dalších. Samozřejmě nemohli 

chybět Mikuláš s čertem a Andělem. Opět se 

besídka povedla a dětem se líbila. Každé z dětí 

si ještě odneslo nadílku v podobě Adventního 

kalendáře s čokoládou. Na fotografiích můžete 

vidět studentky i naše děti.  
 



Prosinec – Půjdem spolu do Betléma… 

Hodně papírových krabic, hodně práce a dílo je hotovo. 

Máme ve škole Betlém. Žáci 7. A a 8. A se v hodinách 

Pracovních činností snažili a tak se nám podařilo 

vše a včas dokončit. Velká pochvala také patří paní 

učitelce a asistence z PŠ2A za povedenou výrobu figur.   

Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Panna 

Maria a svatý Josef v nuzném chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně 

v jesličkách. Jesličky jsou zemědělské zařízení pro zakládání sena ve chlévě a Maria do nich 

Ježíše položila kvůli tomu, že nebylo místo k ubytování.  

Prosinec – adventní návštěva knihovny  

Připomenutí vánočních tradic a zvyků  

Od první třídy navštěvují žáci 9. A v období adventu Městskou 

knihovnu v Mostě. Nebylo tomu jinak ani letos. Paní 

knihovnice pro žáky připravila opět hezký program. Tentokrát o 

zvycích a tradicích, které nás provázejí v adventním období až 

do Štědrého dne. Žáci většinu zvyků znali, ale přesto se našly i 

zcela nové zvyky a tradice. V neformální diskuzi pak žáci 

uváděli i zvyky, které se dodržují v jejich rodinách.   
 

Prosinec – Komořanský sněhulák  

Předvánoční akce (některých) tříd ZŠS  

Paní učitelka se dočetla v novinách, že se 

před magistrátem koná zajímavá 

akce, nazvaná Komořanský 

sněhulák. V pátek dopoledne jsme se tedy 

vypravili na náměstí. Čekala na nás 

obrovská hromada sněhu a různé pomůcky a 

dekorace, všude okolo bylo spousta ochotných pomocníků, 

takže jsme se mohli pustit hned do práce. Stavěli jsme různé 

sněhuláky – malé, velké, ozdobené, se šálou kolem krku, 

s velkými i malými knoflíky…. Tak jsme se zabrali do díla, že se nám ani nechtělo 

zpátky do školy! Příští rok se těšíme zas!   

Prosinec  – Otevřené vyučování v 7. A 

Každoroční setkání s rodiči v čase adventním. 



V adventním období se uskutečnilo otevřené vyučování pro rodiče žáků 

třídy 7. A. Obsah výuky byl tudíž zaměřen na toto období. Žáci svým 

blízkým zazpívali koledy a přednesli básničky s vánoční 

tématikou. Pochlubili se také tím, co se již dokázali naučit v některých 

předmětech. V závěru vyučovací hodiny všichni společně 

shlédli „sestřih“ nejdůležitějších událostí, které žáčci v tomto školním 

roce zažili.  

Poté se všichni společně vydali rozsvítit svíčku ke „stolu splněných 

přání“ a nakonec si prohlédli výrobky žáků na vánoční výstavce.  

Otevřené vyučování se opětovně vydařilo.  Potěšující je také to, že 

všechny přítomné žáky přišli podpořit jejich blízcí, za což 

jim náleží poděkování.  

Tak zase někdy - na viděnou!   

Leden – přišli jsme k vám na „zkušenou“ 

ZŠ J. Palacha je již čtvrtým rokem cvičnou školou 

průběžné pedagogické praxe studentů VOŠ PMP 

Most. Každé podzimní úterý vstupovaly studentky 3. 

ročníku VOŠ do vybraných tříd. Zde se v rámci 

pedagogické praxe, pod supervizí zkušeného 

pedagoga, učily individuálně pracovat s žáky, citlivě 

vnímat jejich potřeby, komunikovat s nimi, motivovat je a 

hodnotit. Po dohodě s pověřeným pedagogem připravovaly pro žáky pestré činnosti, které ve 

vyučování realizovaly. Upřímné poděkování patří vedení školy za vstřícný přístup a 

pedagogům za jejich trpělivost   

a ochotu předávat cenné zkušenosti budoucím mladým kolegům.  

Leden – cvičný byt – ložnice  

Postýlka je v ložnici.  

Cvičný byt se zaplňuje dalším nábytkem.  

Dnes jsme složily dětskou postýlku, povlékly jsme 

prostěradlo, polštář i deku. Konečně jsme mohly 

uložit miminka ke spánku. Taky jsme začaly trénovat 

povlíkání postelí na chystanou celoškolní soutěž. To 

nám zatím moc rychle nešlo. Na povlečení chyběly 

knoflíky, tak to některé z nás zapnuly šejdrem. Příště 

knoflíky přišijeme a snad nám to pomůže k lepšímu 

skládání a orientaci, jak správně povlíknout polštář a 

deku. Taky se chystáme tapetovat část pokoje 

s postýlkou, takže dětský koutek.  

 



Leden – společné odpoledne ŠD 

Finanční gramotnost a využití druhotných 

surovin  
 

Tak jako každý měsíc, tak i v lednu, jsme si 

udělali jedno společné odpoledne obě družiny 

dohromady. Tentokrát bylo zaměřené 

na Rozumovou výchovu, kterou si krásně 

připravila paní vychovatelka Věrka. Zpočátku jsme si povídali o příjmech rodiny, a co vše 

s těchto peněz musíme zaplatit a nakoupit, aby nám peníze vystačily. Říkali jsme si, co kolik 

peněz stojí, když půjdeme do obchodu. A od nakupování jsme už měli blízko k recyklování 

odpadů a využívání odpadních materiálů. Během odpoledne jsme si stihli povídat, odpovídat 

na otázky, třídit odpad do správných barev, nakupovat v našem 

obchodu a dokonce i vybarvovat. Dětem se společné odpoledne velmi 

líbilo a už se těší na další, příští měsíc. Na přiložených fotografiích 

můžete vidět děti při různých činnostech.  

Leden – výroba soviček v ŠD 

Pracovní činnosti v ŠD  
 

S dětmi jsme si ve školní družině vyrobili zimní sovičky. Na 

přiložených fotografiích můžete vidět děti při práci a i s vyrobenou 

sovičkou.   

Únor – bruslení pod širým nebem 

...vyzkoušeli žáci ze 7. A  
    
Bruslení na venkovním kluzišti u mostecké radnice lákalo hochy 

i děvčata již v loňském roce. Vstup na ledovou 

plochu byl jejich velkým přáním, které se jim vyplnilo na konci 

prvního pololetí letošního školního roku. Po rozdání 

vysvědčení, analýze studijních úspěchů nebo naopak nezdarů, 

se vydali do Radničního parku za oblíbeným zimním 

sportem. Počasí bylo parádní, kluziště téměř prázdné a tak se 

žáčci na ledě pořádně vydováděli. Hodinka 

bruslení velmi rychle uběhla a žáci prožili krásný sportovní 

zážitek.    

 

 

 

 



Únor – pátek na bowlingu 

Kuželky padaly jedna za druhou.... 

V pátek jsme měli možnost se žáky z 3. 

B zajít na bowling Benedikt. Moc si 

vážíme laskavosti majitele a děkujeme 

celému personálu za vstřícnost. Děti si bowling užili a 

šlo jim to parádně. Kuželky padaly a body 

naskakovaly. Budeme se moc těšit i na příště, když to vyjde. 

Únor – bowling PŠ 

25. února jsme opět navštívili areál Benedikt, kde jsme společně s PŠ 1. A a PŠ 2. B soutěžili 

o prvenství na bowlingových dráhách. Každá třída dala do zápolení maximum. Chlapci a 

děvčata přistupovali ke hře dle svých možností, ale soutěživost mezi nimi byla očividná. 

Vzájemně se podporovali a povzbuzovali. Ve své podstatě nešlo ani tak o vítěze, ale o 

přátelství a vzájemnou podporu všech zúčastněných. Nicméně prvenství v jednotlivých 

třídách si žáci odnesli. Těšíme se na 31. března, kde se opět zase všichni uvidíme, společně si 

zahrajeme a budeme se zdokonalovat v bowlingu.   

Únor – hodina Občanské výchovy trochu jinak  

Co víš o historii a současnosti Mostecka?  
 

Přijel na návštěvu kamarád ze zahraničí. Jaké 

zajímavosti mu ve městě ukážeš, kam ho pozveš, co 

mu o Mostě a jeho okolí řekneš? Tak zněla první 

věta v úterní hodině občanské výchovy. Všichni 

jsme začali přemýšlet o tom, čím je Most zajímavý, 

zvláštní, co jinde v ČR není. Pak jsme si povídali o 

historii města, o významných osobnostech, 

prohlíželi jsme si obrázky starého Mostu. Z novin 

jsme vystříhali obrázky k danému tématu. Hodinu 

OV jsme spojili s VV a významné budovy a stavby 

Mostecka 

jsme si 

nakreslili. Nakonec jsme společně ze všech 

nashromážděných obrázků vytvořili velký plakát. 

Sami posuďte, jestli jsme našemu zahraničnímu 

kamarádovi ukázali všechny zajímavosti 

Mostecka. Žáci 6. A  
 

 



Únor – jak žijeme v PŠ 1. A 

Začalo druhé pololetí, ukončili jsme ho prvním 

vysvědčením,  a budeme pracovat dál. Život v naší 

třídě se ustálil, jsme jedna skvělá veselá parta. 

Vaříme, tvoříme, učíme se a těšíme se na nové 

krásné zážitky.  

Vysvědčení jsme řádně oslavili sladkou tečkou, tedy dortem, který 

jsme upekli společně se třídou PŠ2A, neboť jsme s nimi trávili první 

půl s paní učitelkou Jitkou Bejšovcovou, které moc děkujeme za to, jak se o nás starala. Dorty 

se povedly, pochutnali jsme si i na jiných slaných  dobrotách, které jsme si připravili sami. 

Zapojujeme se i do výzdoby školy, právě pracujeme na hospodářských zvířátkách pro 

Velikonoční výstavu. Ve výuce pracujeme s názornými pomůckami a ve třídě zavládla 

pohoda  a klid.  

Únor – pracovní činnosti v 7. A 

Co vyrábí hoši ze 7. A v hodinách Pracovních 

činností?  

To, co je baví, co si poté užijí a samozřejmě se i 

něčemu přiučí, ověří své vědomosti 

a hlavně zručnost. Tudíž padla volba na výrobu pálky 

na stolní tenis. Hoši se při vyřezávání přesného tvaru 

pálky z překližky pořádně zapotili a také se 

přesvědčili, co znamená „třikrát měř, jednou řež“. 

Nakonec se ale pálka všem podařila a tak si ji hned vyzkoušeli v praxi.  

Únor – čarování s barvami v PŠ 2. B 

Tempery a provázky vedou.  

V dílně jsme si slepili rámečky a natřeli jsme je načerno. Do 

kelímků jsme rozmíchali temperové barvy s vodou a tekutým 

mýdlem.  Zkoušeli jsme barvy lít, mýdlo v barvě pak dělalo na 

obrázku zajímavý efekt, bublinky. Dalším pokusem 

bylo obtiskávat nanesené barvy na kartonové čtverce, kdy 

vznikaly dva téměř identické „kachlíky“. Nejvíc se nám líbilo 

použití provázku. Paní učitelka nám to nejdřív pěkně ukázala 

a nejodvážnější byla Maruška, ta udělala moc hezké 

květy. Netušili jsme, že se dají namalovat květiny pomocí 

provázku a tekuté barvy.  

Postupně jsme si to všichni vyzkoušeli. Moc nás to bavilo a 

už se těšíme, co zase příště paní učitelka vymyslí.  

 

 



Únor – Valentýn v 6. A 

14. únor - Valentýn – svátek zamilovaných 

Srdíčka opět v akci  

Jako každý rok, tak i letos jsme svátek zamilovaných pojali 

srdíčkově. Srdce z lásky jsme vyrobili při hodině výtvarné 

výchovy a dívky si další srdíčka vyšily při pracovních činnostech. Srdíčka byla pěkná a 

originální, takže určitě nové majitele velmi potěší.  

Žáci a žákyně 6. A.  

Únor – Valentýnky v 2. ŠD 

Výroba Valentýnek  

Ve 2. oddělení ŠD jsme si vyráběli 

Valentýnky, které darujeme těm, co 

máme rádi, 14. února v den svatého 

Valentýna. Děti se při jejich výrobě velmi snažily. Na přiložených 

fotografiích můžete vidět nejenom děti při práci, ale také hotové Valentýnky, které se dětem 

moc povedly.  

Březen – kuřátka v 2. oddělení ŠD 

Výroba velikonočních kuřátek  

Protože už se nám blíží velikonoce, začali jsme se na ně 

připravovat i my, děti z 2. oddělení ŠD. V rámci výtvarné a 

pracovní výchovy, jsme si vyráběli velikonoční kuřátka 

z ruliček od toaletních papírů a peříček. Kuřátka se nám moc 

povedla.  

Březen – Společné pracovní činnosti ve ŠD 

Opět jsme se sešli, obě družiny spolu a pustili se do 

vyrábění ptáčků sedící na větvičce. Šablony děti měly 

připravené, takže jsme se do toho mohli pustit. Všichni 

jsou moc šikovní, takže nebyl problém a výsledek stojí za 

to 

Březen – Vytváříme si vlastní pexeso do ŠD 

Výroba pexesa  



S dětmi 2. oddělení ŠD jsme si společně v rámci dopravní 

výchovy vyrobili vlastní pexeso s dopravními prostředky. 

Nejdříve jsme si vybarvili stejné kartičky, pak polepili zadní 

stranu pexesa a kartičky vystříhali. No a nakonec jsme si 

společně pexeso zahráli. Hraní nás bavilo o to více, že jsme si 

pexeso vlastnoručně vyrobili. Na fotografiích vidíte, jak nám 

šla práce od ruky i to, jak jsme si zahráli.   

 

 

Dne 11. 3. 2020 byl vyhlášen Mimořádný stav a provedla se opatření jak pro žáky, tak 

pro zaměstnance školy. Kvůli Covid19 probíhala distanční výuka.  

 

Nás to, ale nezastavilo a i přes to, že žáci nemohli do škol, zaměstnanci byli v plném 

nasazení.  

 

Březen – zaměstnanci šijí roušky 

Společně to zvládneme… 

Toto moto koluje po celé ČR během těchto těžkých chvílí a 

proto i my jsme se zapojili do šití roušek ať pro nás, tak i pro 

naše děti, rodiny a blízké. Každý den nám jeli stroje na plno, 

látek ubývalo a ani tak jsme neztráceli úsměv na tváři.  

Duben – V nouzovém režimu  

….na školní zahradě 

Nouzový režim školní zahradě prospívá bez přestávky...... 

Děkujeme pedagogům - dobrovolníkům 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Květen – Infotea 

Děkujeme 

7. INFOTEA za sponzorský dar 

Za sponzorský dar 20 PC sestav. 

 

 

Květen - Setkání 2. BS a 4. AS v době distančního vzdělávání  

Konečně se vidíme…  

Uspořádaly jsme setkání s našimi 

žáky a rodiči u rybníčku na Resslu. 

Všichni měli obrovskou radost, že se 

po tak dlouhé době vidí. Nakrmili 

jsme společně kachničky a 

nutrie, pozorovali jsme mláďátka, 

kterých je teď 

na Resslu spousta. Pohrály jsme si 

s dětmi na hřišti, popovídaly jsme si 

s rodiči a předaly úkoly. Bylo to krásné dopoledne, které si určitě ještě 

zopakujeme.  

 

 

 

Červen – školní zahrada vzkvétá 

Děkujeme dobrovolníkům z řad 

pedagogů a asistentů pedagoga 

Školní pozemek se rýsuje do krásy. 

Děkujeme! 
 

 

 

 

 

 



Červen – Jede, jede mašinka 

 

Naše školní 

zahrada se 

v jarním 

období měnila 

doslova před očima. Proměny se 

dočkala také nevzhledná plocha u 

nářaďovny. Na přiložených 

fotografiích jsou zvěčněni všichni, 

kdo se na jejím zkulturnění 

podíleli.  

Text: Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

 

Červen – setkání 2.BS 

 

Grilujeme a hrajeme si… 

V pátek 12. 6. jsme se již podruhé sešli s našimi žáky a rodiči, 

tentokrát na Matyldě. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli 

společně popovídat, pohrát na hřišti a ugrilovat oběd. Někteří 

otužilci se i schladili ve vodě. Dopoledne nám rychle uteklo, 

báječně jsme se bavili a teď už nás čeká jen vysvědčení. 

Text: Mgr. Regina Muchnová 

Foto: Lucie Černá, DiS 



 

 

Červen – Rozloučení 6.AS ve 

Funparku 

Špunty létaly vzduchem 

 

Velmi dlouho jsem se neviděli a 

především se nesetkali všichni pospolu. 

Domluvili jsme se tedy s rodiči, že si děti 

zaskotačí v lanovém centru, my si 

poklábosíme a společně s úsměvem 

ukončíme tento prapodivný školní rok. 

Spojili jsme to i s předáním vysvědčení, 

které nebylo v danou chvíli alespoň pro 

mne tolik podstatné, jako radost, že jsou 

všichni zdraví a s pohodou ve tváři. 

Přeji všem krásné prázdniny a v září na shledanou. 

 

Text a foto: Mgr. Žaneta Prošková 

 

Červen – vydávali jsme vysvědčení 

Vydávání vysvědčení v provizorních 

podmínkách nouzového režimu proběhlo v klidu. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


