
 

PROJEKTY ŠKOLY 2018/2019  

  

 

Letos se slétlo neuvěřitelných 128 draků  

Každoročně, jakmile se začnou zvedat podzimní větry, pořádá naše škola drakiádu. 

Zúčastnit se jí mohou všichni žáci s vlastnoručně vyrobenými i zakoupenými draky. 

Každý rok vycházíme na louku před školou, kde to letos opravdu foukalo.   

Drakiáda začala již v 10 hodin v tělocvičně naší školy, kde byli draci sečteni a 

vyfoceni.  Poté jsme se přesunuli před školu.  

Diplomy byly rozdány za:  

- nejoriginálnějšího draka  

- nejakrobatičtějšího draka  

- draka, který vydrží nejdéle ve  

vzduchu  

- draka, který vyletí nejvýše  

- největšího draka  

- nejbojovnějšího draka  

- nejpevnějšího draka  

                                 

- nejkrásnějšího draka  

  

Bylo to skvělé a každopádně jsme se shodli na tom, že se za rok na 

drakiádě zase sejdeme.  

  
Zapsala a nafotila: Šašková Lenka  

  

Kampak letíš dráčku …  

  



 

... kdybych věděl žáčku.   

A je to tu znovu! Čeká nás školní Drakiáda, na kterou se každoročně velmi těšíme. 

Samozřejmě se na ni opětovně svědomitě připravujeme – viz foto.      

  

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová    

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do 

oblak….  

Příprava na Drakiádu vrcholí.  

  

I letošní školní rok proběhne v měsíci říjnu Drakiáda. Sice 

naši dráčci nejsou lítací, ale v soutěži o originálního draka  

můžeme jistě uspět. Žáci 5.A  

  

Foto a text: Mgr. Martina Čáková   

  

  

Vyletěl si pyšný drak…  

…vyletěl si ze třídy 3. A.   

  

Žáci 3. A se i letos zapojili do školního projektu „Drakiáda“. V hodinách 

pracovních činností si z letáků vyrobili draky a šli se s nimi pochlubit do 

velké tělocvičny na Drakiádu.  

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová  

  

  

  

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO ŽÁKY ZŠ speciální 4.12.2018  

Mikulášskou besídku pro naše žáky opět 

připravily žákyně Střední pedagogické školy. 

Nachystaly si pro nás krásnou pohádku O 

nebeském princi, soutěže a nadílku s čerty, 

anděli a Mikulášem. Všichni asi byli moc hodní, 

protože si odnesli samé dobroty a nikoho 

neodnesl čert.   

Mgr. Marie Aubrechtová a Mgr. Ivana Jelínková 



 

  

  

  

 

Adventní zpívání u Vánočního stromku – 6. BS a 8. AS  

Žáci 6. BS a 8. AS zpívají vánoční písně u vánočního stromku.  

Jako každý rok před Vánoci, se žáci těší, až si zazpívají 

vánoční písně a koledy u vánočního stromku, který stojí ve 

vestibulu školy. Nejprve jsme si písně pěkně natrénovali pod 

vedením paní učitelky PaedDr. Ivy Gregorové.  Po té se už u 

stromku jen zpívalo.   

  

Mgr. Jana Drážková  

  

  

Adventní zpívání u vánočního stromku – 8. A  

Jednou v roce na Vánoce………  

Žáci 8. A nezpívají pouze na Vánoce, ale tentokrát to 

bylo slavnostní zpívání u stromečku. Známé koledy a 

vánoční písně se rozléhaly v atriu školy. Na závěr 

této slavnostní chvíle si žáci zapálili svíčky u stolu 

splněných přání. Kdo ví, co si asi přáli.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová  

   

   

  

Adventní zpívání pod vánočním 

stromkem…   

… si nenechali ujít ani žáci z 6. A.  

Opět prožíváme čas adventní. Čas plný 

očekávání, rozjímání a  přípravy na 

Vánoce. „Adventní zpívání pod vánočním 

stromkem“ patří k tradičním akcím na naší 



 

škole. Letos jsme si my, šesťáci, u vánočního stromku společně zazpívali  

písně „Nesem vám noviny“ a „Vánoce, Vánoce, přicházejí“. Ze zpěvu jsme měli radost 

a možná jsme i trochu potěšili kolemjdoucí, kteří se na chvilku zastavili a zaposlouchali 

se….                Text a foto:  Mgr. Dagmar 

Křížová Třídy 8.B a 9.A se také sešly u 

vánočního stromku v rámci hudební 

výchovy.  

Mgr. Lenka Brunnerová a Ing. Jana 

Volrábová  

  

  

  

  

  

  

 

Tak trochu jiné pečení… v 7.B  

Letos pojaly dívky ze sedmých tříd školní 

projekt vánočního pečení po svém. Dost bylo, 

je a bude pečení vánočního cukroví, dívky se 

rozhodly upéct vánoční ozdoby na stromeček. 

Netradiční technika se zapékací fólií se ukázala 

jako dobrý tah a vánoční pečení dostalo  

tentokrát jiný rozměr. Pečené vánoční ozdoby budou vidět na vánoční výstavce naší školy.   

  

Foto a text: Mgr. Schützová Petra  



 

  

Ani 5.BS nezůstala pozadu v době 

vánočního pečení  

  

  
  

  
Vánoční pečení nesmí chybět v 10. 

AS  
  

I když letos jsme pekli i nepekli a výsledkem jsou tradiční 

perníčky a oblíbená vosí hnízda. Děti byly moc šikovné a vše se 

povedlo!  
  

                                    PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka  

  
  

  
Voňavé vánoční těšení  

Perníčky - první vánoční cukroví, které začnou hospodyňky péct.   

Žáci a žákyně 5. A. perníčky nepekli. Velkou krabici voňavých 

perníčků jim přinesla studentka SPgŠ v Mostě Pavlína, která je 

celý měsíc u nás ve třídě na souvislé pedagogické praxi. Perníčky 

byly voňavé, ale nenazdobené. A to byl úkol pro žáky při hodině 

pracovních činností. Svého úkolu se zhostili na výbornou. Na 

konci PČ byl stůl plný krásně nazdobených perníčků.  

  

Text a foto: Mgr. Martina Čáková   

  
  

  
  



 

Jak jsme pekli vánočku  

  

Nakoupili jsme suroviny a v kuchyňce jsme si 

nejdříve pustili videorecept, jak se vlastně 

vánočka dělá. Dozvěděli jsme se od p. 

učitelky, že musela hospodyně při kynutí 

skákat do výšky, aby těsto dobře vykynulo.  

Nechat vzejít kvásek, poctivě vymíchat těsto, 

nechat hodinu kynout a jdeme na pletení. 

Každý si vzal jeden bochánek, který jsme 

podle p. učitelky rozdělili na pět dílů a už 

jsme váleli hady. Nejdříve jsme ze tří upletli 

copánek, pak ze dvou poctivě potřít vajíčkem a šup do trouby. Všem se nám vánočka 

povedla, ještě teplé jsme si je nesli domů.    

  

Foto: S. Smotlachová, Text: žáci z PŠ1A  

  

  

 

Ukázka práce našich žáků  

V pondělí 17. 12. se jako každým rokem 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 opět 

zúčastnilo mnoho tříd z různých mateřských i 

základních škol. Velmi nás potěšilo, že naše 

výstavy jsou mezi ostatními školami stále velmi 

aktuální. Děti si zde opět mohly vyrobit malé 

dárečky pro své blízké, jako například andělíčka, 

vánoční stromeček nebo zimní vločky. 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. Dík patří především těmto lidem: Aničce 

Komendové, Magdě Hejtmánkové, Iloně Kocourkové, Dáše Křížové, paní ředitelce Haně 

Slapničkové, Žanetě Proškové, Ivě Horňákové, Petru Rakovi a Jarce Koldové, kteří dodali 



 

výrobky na výzdobu haly a také opět Petru Rakovi, Marcele Stütz, panu školníkovi Miroslavu 

Charamzovi a panu Cibulkovi, kteří velmi pomohli při výzdobě haly na výstavku. A také 

samozřejmě žákům ze třídy 9. A a žákyním ze třídy 8. B, kteří se podíleli jak na dodání 

výrobků, tak na organizaci výstavky, kdy pomáhaly dětem s výrobou.   

Také bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se nám zapsali do návštěvní knihy.  

Napsala a nafotila Alena Niklová    

  
  

  

  

 

  

Na čertí vidle polepšení.  

Čertice hlídal hodný Mikuláš.  

   Že hříšné dušičky vlezou fakt všude, se byly 

přesvědčit Čertice i v naší škole. A že jich sešlo ve 

školním kinosále opravdu dost. Právě tam byli 

pozváni žáci 1. stupně, aby jim Čertice přečetly 

opravdovou Listinu hříchů. Některým žákům to však 

nebylo moc platné a tak Čerticím přísahali na čertí 

vidle polepšení. A jak bývá pěkným zvykem, třídní 

kolektiv zazpíval písničku nebo přednesl básničku, 

hodný Mikuláš odměňoval sladkostmi a do pekla 

byl odnesen prázdný pytel!  

Žákům, rodičům i jejich učitelům přejeme mnoho 

kouzelných vánočních chvil. Vaše Čertice.  

Text:  Mgr. Dáša Kubíková    

           Ing. Jana Volrábová  



 

 

Výroba masek v 6. A.  

  

  

Masopustní  průvod  v maskách  naší 

 školou každoročně láká nejen žáky z 6. A. Ti i v 

letošním školním roce nepodcenili výrobu masek a pečlivě 

se na rej připravili.   

Volba masky však nebyla jednoduchá, neboť žáčci 

měli na výběr několik variant.  Zprvu se nemohli shodnout, 

ale nakonec vyhrál na celé čáře tučňák. Jak se jim dílo 

podařilo je zjevné na přiložených fotografiích – viz níže.    

  

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová  

MASOPUST  

Foto:  Mgr. Ivana Horňáková   

Pod vedením p. učitele Raka a ostatních vyučujících  

informatiky proběhl další díl PéeFky roku, j ehož výsledkem  

se stal obrázek, který byl součástí vánočního přání školy.   

Mgr. Lenka Brunnerová   

  

  

  

  

  

  



 

 Dne 25. 2. 2019 se 

na naší škole 

pořádal  

MASOPUSTNÍ REJ.   

 Přišla velká spousta 

masek. Všem to  

moc slušelo. Nejlegračnější byla skupina tučňáků ze třídy 

6. A.  

 Masky plnily různé úkoly sportovní i vědomostní. Za to 

obdržely pěkný obrázek a sladkost.   

Všem moc děkujeme za účast.  

Mgr. Jana Machová  

  

Poznáte nás v maskách?  
…připravujeme se na masopustní rej.  

Ten se uskuteční jako každý rok v prostorách naší školy. Proto jsme se 

v Klubíčku (zájmový útvar) rozhodli, že se na to připravíme a vyrobíme 

si škrabošky na obličej. K práci jsme si vybrali pastelky, voskovky, papír 

a začali tvořit. Všem se práce moc povedla, takže na společném reji 

budeme určitě k nepoznání.  

   Mgr. Ilona Kocourková, 

Mgr. Věra Tučková a Petra 

Nováková   

Masopustní rej, všem maskám je hej.  

Každý rok si na „Masopustní rej“ připravujeme masky. 

Protože máme rádi mandaly a antistresové obrázky a 

omalovánky, vybrali jsme si pro letošní výrobu masek 

motivy z této tématiky. Poznáte, kdo se skrývá pod 

škraboškou?  Žáci 5.A.   

Foto a text: Mgr. Martina Čáková  

  



 

  

 

  

Canisterapie na střední škole  

Pejskové nám zpříjemnili únorový den.  

V prváku jsou bývalí žáci ze speciální školy, kteří se s pejsky často 

setkávali v rámci výuky. Zavítali k nám tedy i letos. Setkání se 

všem moc líbilo. Dokonce žáci se speciálními vadami ožili, zapojili 

se do kontaktu se psy. Konečně se prolamují ledy mezi nově 

vřazenými žáky. Když pohlazení pejska vyvolá úsměvy na tváři, 

návštěva splnila svůj úče l. Už se všichni těší na příště.   

Napsala : Mgr. Ivana Horňáková  

Foto: Světlana Smotlachová  

 

Hodina „H“ školního projektu „Vítejte a ochutnávejte“  

Na páteční uskutečnění školního projektu jsme se moc těšili. Jednak 

proto, že jsme měli vše nachystané a připravené a také, že jsme vždy 

„oprávněně“ pochváleni všemi zúčastněnými. „Naše skromnost je 

opravdu namístě“!  

Na letošním projektu se 

pracovně spojily obě třídy 

naší střední školy. Jsou to 

třídy PŠ2A, PŠ2B, společně s 

asistentkami a třídními 

učitelkami obou tříd.    

Při středečním vaření se žáci 

PŠ2A společně s asistentkou  

Lenkou a třídní učitelkou Jitkou soustředili na zadělání těsta a pečení 

houstiček, slaných větrníčků a přípravu jablečného pyré. Příprava 

jednotlivých těst se jim povedla a ani jablečné pyré ve výborné 

kvalitě, nezůstalo pozadu. Bylo vynikající!   



 

Další den se žáci PŠ2B vrhli v kuchyňce také do práce. K rukám jim 

byla asistentka Gábina s třídní učitelkou Magdalenou. Společně 

„vyrobili“ šest pomazánek: vajíčkovou s kuskusem, mrkvovou, 

křenovou, bramborovou, kvasnicovou a pórkovou. K těmto 

pomazánkám přibylo i zmíněné jablečné pyré, které mělo vynikající 

chuť, vůni, barvu a podávalo se v hygienických kelímcích.  

Ochutnávali nejen naši spolužáci z 1. a 2. stupně, učitelé, paní 

ředitelka se svými zástupkyněmi, ale i paní uklízečky. Víme, že 

všechno nemůže chutnat všem, ale i tentokrát se pochvalme.  

 „Dycky výborné“!  

 Žáci PŠ2A, PŠ2B, asistentky a třídní učitelky obou tříd  

Text a foto: Mgr. M. Kršková Letos 

vedla rýže a těstoviny.  

  

Již počtvrté jsem přichystala se svou třídou PŠ1A ochutnávku. Společně se žáky jsme nejdříve hledali 

na internetu oblíbené i netradiční suroviny a jejich využití v pokrmech. Nakonec jsme zvolili tradiční 

rýži a těstoviny v netradičních pokrmech. Vše jsme si nejdříve vyzkoušeli uvařit a ochutnat, taky jsme 

museli nanormovat pro 130 žáků, učitelů a asistentů suroviny a udělat seznam nákupu.  

Letos jsem to pojala jako denní menu. Společně jsme navařili a napekli k snídani mléčnou rýži, k svačině 

domácí rohlíky s fazolovou paštikou, k obědu se podávaly teplé těstoviny s dušenými jablky, broskvemi 

a s ořechy, odpolední svačinka byly okurkové kanapky s domácí lučinou a k večeři rýžový salát s 

tuňákem.   

Největším hitem byly rohlíky s fazolovou paštikou. A po mléčné rýži se taky jen zaprášilo. Na zapití 

jsme připravili  bylinkové 

 čaje, mátový a 

meduňkový.  

Součástí projektu byly tradičně 

i soutěže, při kterých předvedli 

žáci nejen znalosti, ale též 

zručnost. Nejvíce zabodovalo 

louskání  a  mletí 

 ořechů, prostírání 

 stolu  a 

 skládání ubrousků.  

Jsme  rádi,  že  jsme 

 v tak náročném projektu uspěli a že si všichni pochutnali a pobavili se.  



 

Zvláštní poděkování patří asistentce Lence a žáku Martinovi z PŠ2A za přípravu rohlíků (byly to dvě 

hodiny práce v rozpálené kuchyňce, kde běžely obě trouby), asistentce Majdě  a Lence za pomoc se 

servírováním, asistentce Lence a Áje za fotografování, Bc. Jitce Bejšovcové za pomoc při přípravě 

soutěží a třídě 6. AS Mgr. Kamily Hodkové za pomoc s broskvemi. Mgr. Lenka Brunnerová dodala vlastní 

marmelády, ořechy a všechny pomůcky k servírování, za což jí patří veliké díky.  

Napsala: Mgr. Ivana Týnecká, vedoucí projektu a žáci PŠ1A  

Foto: Mgr. Ivana Týnecká, Mgr. Lenka Brunnerová, asistentka Lenka a Ája  

  

 

  

  

A našim dětem četla paní knihovnice  
  

Ve středu 17. 4. zavítala do naší školy opět paní knihovnice Jitka  

Jílková, aby nám představila knížku Největší poklad od Arcadia 

Lobata. Paní knihovici nejprve pěkně přivítali s dárky žáci 6. A s 

třídní učitelkou, protože jí chtěli poděkovat za to, jak je provedla 

po knihovně a jak se jim věnovala. Pak už následovalo zajímavé 

čtení, při kterém byly aktivní i děti, protože ,,létaly na koštěti, 

plavaly a čarovaly“. Nakonec se dozvěděly, že největší poklad je 

opravdový kamarád. Paní knihovnici moc děkujeme a těšíme se 

někdy příště!  
  
                                                                                         PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS  

  

Svátky jara Velikonoční výstava  

V pondělí 15. 4. 2019 proběhla na naší škole jako 

každý rok, velikonoční výstavka. Opět si zde žáci 

a paní učitelky s ostatních škol i mateřských škol 

mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se 

týkaly jarního období a hlavně výrobků s 

velikonoční tématikou. Mladší děti využily stoly s 

vlastní výrobou dárků a stůl, kde si mohly 

vlastnoručně vyrobit figurky ze slaného těsta.  

Paní učitelky i žáci zde opět našli mnoho 

zajímavých nápadů, jak nám napsali do 

návštěvní knihy. Velmi nás těší, že se jim naše nápady líbí a mnoho z nich i využijí k vlastní 

výrobě. Tentokrát nám počasí velmi přálo, a tak se výstavy zúčastnilo mnoho žáků jak z MŠ, 

tak i ze ZŠ. Tato velká účast nás velmi potěšila. Jsme vždy velmi rádi, když výstavu navštíví 



 

co nejvíce dětí. Velmi mile nás překvapilo velké množství pochvalných zápisů napsaných do 

knihy návštěv. Věříme, že výstava se opět líbila a již se těšíme na další.  

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

na přípravě a výzdobě na velikonoční výstavu, tak na její organizaci. Moc děkuji všem 

učitelům, asistentkám a dětem za vyrobené ramínkové závěsy s květinami a kraslicemi, 

kterými jsme vyzdobili celou halu. Moc děkuji panu učiteli Rakovi a paní učitelce Proškové, 

kteří vyzdobili halu krásnými ovečkami a dřevěnými zajíčky. Velký dík patří také všem, kteří 

se podíleli na přípravě a úklidu stolů a lavic na výstavku. Velká pochvala patří chlapcům 9. 

ročníků, kteří se podíleli na výzdobě celé haly školy a také na organizaci výstavy. Děkuji všem, 

kteří spolupracovali na organizaci výstavy a všem ostatním, kteří přispěli svými výrobky.   

Napsala a nafotila Alena Niklová – organizátor výstavy  

 

Všude svištěla košťata…   

30. dubna je den, který je spjat s pálením čarodějnic. Rej čarodějnic se uskutečnil v tělocvičně školy.   

Žáci předvedli své schopnosti v letu na koštěti, v hodu koštětem, v přeskoku překážek.  

Všichni  čarodějovi učni soupeřili s velkým úsilím mít co nejlepší výkon. Jak to vlastně všechno 

dopadlo?   

Nakonec vyhráli všichni a obdrželi diplom.   

Poděkování patří žákům, kteří se podíleli při přípravě a aktivní účasti při plnění disciplín.   

   

Mgr. Jana Drážková   

Ing. Marcela Stütz  

   

V Čechách v předvečer prvního 

máje zapalují mladí lidé ohně na 

kopcích a na vršcích, na rozcestích 

a na pastvinách a tančí kolem nich.  

Obřad se nazývá ,pálení 

čarodějnic‘. Na některých místech 

bývá zvykem na hranici upalovat  

loutku představující čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je 

proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na 



 

pekelných pochůzkách. Proto jsme i my zachovali tradici, která se na 

některých místech Česka stále praktikuje.  

Mgr. Lenka Brunnerová  

Foto: Mgr. Ivana Týnecká, Lenka Šašková  

  

 

  

Charakteristika projektu: Stolní hra „Dáma“:   

- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,   

- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,   

- vede k zodpovědnosti za svá 

rozhodnutí a výkony,   

- podporuje zdravou soutěživost,  - vede 

k poznávání vlastních pokroků a k chápání 

obecně používaných termínů a      pravidel 

soutěže.  

  

    

Velikonoční turnaj ve hře dáma  

 2019    

Vítězům přišla popřát i paní ředitelka a 

předala medaili s logem naší školy.   

Ve středu 10.dubna 2019 proběhl v hudebně naší školy turnaj v dámě. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 32 vybraných žáků ze 6. až 9. tříd + PŠ.  

Vítězem 6. ročníků se stal Miroslav CINA, za 7. třídy 1. místo vybojoval David  

HOLUB, nejlepším hráčem z 8. tříd se stal Jan Dokládal a z deváťáků byl nejlepší 

Niklolas GÁBOR.  

V celoškolním finále zvítězil Nikolas GÁBOR, kterého neporazil žádný z hráčů. 

Obdržel tak diplom absolutního vítěze. Na druhém místě ve školním finále se umístil 

žák 8. třídy Jan DOKLÁDAL. Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí.  Finalista 

získal šachovnici, kterou vyrobili žáci v dílnách, v hodinách pracovních činností.   

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme!  

  

Šašková Lenka  

  



 

 

Čím „starší“, tím šikovnější   

  

V rámci projektu ZRUČNÉ DÍLNY 

byl žákyním šestého a devátého 

ročníku zadán úkol, při jehož řešení 

mohly využít znalosti a dovednosti, 

které si v hodinách pracovních 

činností osvojily. Úkolem dívek v 

devátém ročníku bylo uháčkovat 

ozdobný velikonoční košík. Při práci 

v kolektivu panovala pohoda.  

S postupem času bylo vidět, že 

většina dívek se splněním úkolu 

nebude mít problém, práce jim šla 

dobře „od ruky“. Nejpovedenější  

košík nebyl vybrán, povedly se  všechny!  

Některé dívky sice zadanou práci nezvládly, o to více hotové výrobky svým 

spolužačkám chválily.   

  

Zapsala a nafotila: Mgr. Věra Štičková  

  

Zručné dílny - 6. a 8. roč. dívky  

...samé šití a vyšívání...   

Šikovné ruce dívek ze 6. a 8. tříd soutěžily v projektu "Zručné dílny"  

Jak šikovné ruce mají, podívejte se....  

Mgr. Hana Slapničková  

  

  

PROJEKT ZRUČNÉ DÍLNY – hoši  

Zručné dílny  – 
  žákyně 6. a 9. ročníků  

  



 

Školní soutěž zručnosti žáků šestých, sedmých, osmých a devátých tříd   

V rámci školního projektu „Zručné dílny“ se 

v týdnu od 25. 3 do 29. 3 uskutečnily 

soutěže zručnosti mezi chlapci vyšších 

ročníků. 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 výrobek  

podle technického výkresu. Hodnocení  prováděli učitelé pracovních činností dle 

stanovených bodů.  

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

odnesli sladkou odměnu.  

  

Zapsala a nafotila : Lenka Šašková  

  

  

Křížek vedle křížku  

Letos jsme pojaly s dívkami 

soutěž zručnosti po svém, ale 

i tak se nám dařilo. Vše se 

točilo kolem vyšívání 

křížkovým stehem. Úkol zněl 

jasně: bez časového limitu, za 

to precizně a  

  pečlivě, vyšít papouška 

podle předlohy.  Dívky se  

snažily a byly za to patřičně ohodnoceny krásnými cenami. Na 1. místě se umístila  

Kristýna Gabčová ze 7.A, na 2. místě skončila Františka Hvizdová ze 7. A, 3. místo si 

zasloužila Aneta Červeňáková ze 7. B.  

  

Foto a text: Mgr. Petra Schützová   

  

 

Soutěž zručnosti  –   dívky ze 7.A, B   



 

Vztahy v třídním kolektivu, šikana ve škole.  
  

Do besedy byl zapojen „ mluvící 

kámen“. Ten určoval zapojení 

jednotlivých žáků do diskuse. Pomocí 

komunikačních her zjistily pracovnice 

Dyády klima třídy. Poradily žákům, jak 

se mají chovat ke svým spolužákům ve 

třídě a co mají dělat, pokud by se 

setkali se šikanou.  
  
Povídání bylo pro žáky opravdu poučné.  

Text a foto: Mgr. Martina Čáková  

V týdnu nás navštívily pracovnice 

Střediska výchovné péče v Mostě – 

Dyáda.  

Přišly na besedu se žáky 5. ročníku 

na téma šikana. Pracovnice Dyády 

si se žáky povídaly na velmi vážné 

téma. Aby beseda byla pro žáky 

zajímavá a hlavně poučná, zvolily k 

tomu povídání v komunikačním 

kruhu.  

  

 

Tvoříme společně  
  

PŠ1A a 10. AS  
  

Již po několikáté se sešly třídy paní učitelky Týnecké a Gregorové, aby společně něco 

pěkného vytvořily. Tentokrát si pro děti z 10. AS připravila 

paní učitelka Týnecká práci s vypalovacím perem. A tato 

práce se pro nás nesla v duchu ,,poprvé“:    

• poprvé jsme viděli vypalovací pero  

• poprvé jsme obkreslovali předlohu přes kopírák • 

 poprvé jsme pracovali s vypalovacím perem – POZOR! - 

PÁLÍ!  

• poprvé jsme vyhlazovali dřevo smirkovým papírem  

Také jsme upevnili dřevo do svěráku a pracovali s tavnou 

pistolí – to ale nebylo poprvé.  

Práce s vypalovacím perem nás velice bavila a obrázky se moc 

povedly! Děkujeme paní učitelce Týnecké za vzornou 

přípravu!  
  

  
                                                                                            PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 10 

  



 

Společná práce žáků 8.AS a PŠ2B na školním projektu  

V uplynulém týdnu jsme společně pracovali na 

školním projektu, při kterém jsme si ve dvojicích 

měli nařezat překližku, smirkovým papírem začistit, 

překreslit jednoduchý obrázek a společnými silami 

obrázek vypálit. A čím jsme to měli vypalovat?  

Přeci pomocí vypalovacího pera. Samozřejmostí 

byla i bezpečnost při práci.   

Projekt se nám vydařil i nevydařil. Jak tomu máte 

rozumět? Velice jednoduše. Projekt se vydařil, 

protože nám šla práce pěkně od rukou, bavila nás a 

výsledný obrázek se vydařil a hlavně nikdo nepřišel 

k úrazu. Dokonce se k nám při práci přidala, ale jen 

na chviličku, třídní učitelka Anička, kterou musíme 

také pochválit za šikovnost. A jaký nedostatek jsme v projektu objevili? Bohužel nás, žáků, byl ve 

škole zrovna nižší počet. Příští rok se určitě zdaří a výsledek bude perfektní.  

Žáci 8.AS a žáci PŠ2B  

  

Školní projekt: Tvoříme společně  

Sešli jsme se ke společné práci  

Žáci tříd 6. BS a PŠ 2A se domluvili, že si v praxi ověří svoje vědomosti o 

zdravé výživě. Nejprve si společně povídali o tom, které potraviny by měli 

jíst častěji a které naopak jen výjimečně. Poté se vrhli na prohlížení letáků 

a výběr potravin, tak, aby dokázali vytvořit pyramidu zdravé výživy. Že 

vybrali správně a akce se povedla, se můžete přesvědčit na vlastní oči, 

protože pyramida bude umístěna v chodbě naproti třídě P 2A.   

Žáci 6. BS a PŠ 2A se svými pedagogy  

Text, foto: Mgr. Věra Tučková, Bc. Jitka Bejšovcová  

 

I. ročník „Vánočního turnaje v sálové kopané“ má již své vítěze. Koho? Kterou třídu?   



 

Na prvním místě na I. stupni naší základní 

školy se umístila třída 5. B. V druhém 

stupni po dramatickém utkání celé derby 

vyhrála 9. B. Máme i své velké, malé 

talenty. Nejtechničtějším hráčem, hráčkou 

byla vyhlášena žákyně 4. A. Lakatošová 

Nikola. Nejúspěšnějším brankářem pouze s 

dvěma obdrženými brankami byl vyhlášen 

Veselý Lukáš z 9. B. Do průběhu turnaje se 

dvěmi exhibičními utkáními zapojili i žáci 

naší střední školy. Věcné ceny předala paní 

ředitelka. Jestli se z našeho „Vánočního 

turnaje“ stane tradice, ukáží příští léta.  

Mgr. Balvín Vilém  

Foto: Mgr. Balvín Vilém, Mgr. Lenka Brunnerová  

VELIKONOČNÍ FLORBAL  

Dnes se odehrál na naší škole první ročník 

“Velikonočního turnaje ve florbalu“.   Hrálo se na 

všech stupních naší školy a které třídy zvítězily?   

Zde jsou pouze vítězové jednotlivých stupňů naší 

školy.  

Na I. stupni zvítězila třída 5. B. Na druhém stupni 

byla nejúspěšnější 9. A. Na speciálním stupni se 

umístila na prvním místě třída 10. AS. Střední škola  

měla smíšené družstva a zvítězilo družstvo 1. A.  

Všechny družstva hráli s velkým nasazením. Byly vyhodnoceny i výkony jednotlivců.  

Nejlepším spoluhráčem byla vyhodnocena Vanesa Grunzová. Nejrychleji dosáhl gólu Kamil Náprstek z 

10. AS. Největší radost z gólu měl střelec Kevin GAži.  

  

Mgr. Balvín Vilém  

 

Bude na konci školního roku odměna?!  



 

 

 

  

A je to tu zase...  

  

  

Než se jeden na pětníku otočil, rok se šmahem přetočil. O co 

že tu běží? Děti se tu snaží?  

Nenechte se zmýlit. Nejedná se o recitační soutěž, nýbrž o 

každoroční Školní rekordy. A v čem, že se to rekordilo? V 

počtu rukavic.  

Vedro k zalknutí a my v 548 rukavicích. Ano, opravdu se letos 

v tělocvičně sešel takto nádherný počet rukavic. Stává se již  

tradicí, že třída paní učitelky J. Hofferové markantně svým počtem předčí ostatní třídy. Ani letos 

tomu nebylo jinak a do tělocvičny žáci nakráčeli se 186 rukavicemi.   

Soutěžilo se, fandilo a společně strávená hodinka se zúčastněným líbila.  

  

Foto: Mgr. Ivana Týnecká, Text: Mgr. Žaneta Prošková  

  

 

 … se konala týden před koncem školního roku na školním hřišti.  

Uplynulo první pololetí školního roku a žáci naší školy  

plní svůj závazek. Poctivě nosí sběrový papír, víčka od  

PET lahví i starý nepotřebný elektromateriál. Na  

fotografií ch jsou žáci, kteří zatím nanosili nejvíce. 
 
  

  



 

Žáci se svými učiteli přišli dopoledne a 

zde na ně čekali canisterapeuti se svými 

vycvičenými pejsky, s jejichž pomocí 

zdolávali různé překážky. Letos tu kromě 

pejsků byl i had a králík. Jako obvykle 

bylo i dost času na pomazlení chlupáčů a 

česání kožíšků. Všem se akce moc líbila a 

těší se na příští rok. Děkujeme za pomoc 

paní Bc. Lucii Průšové, DiS., Václavu 

Gaertnerovi, Růženě Jarošové, Andree  

Procházkové a Bc. Lence Kučerové a také 

třídě p.uč. Žižkové.   

Zorganizovala a sepsala Mgr. Jana Nastoupilová, fotila Mgr. Iva Horňáková    

  

 
  

Zpracovala a nafotila   Mgr. Ivana Týnecká   

  



 

Již od loňského roku učitelé společně se svými 

žáky pracovali na stavbě BOSÉHO CHODNÍKU. V 

rámci pracovního vyučování žáci odkůrovali dřevo, 

natírali ho ochrannou vrstvou, naváželi písek, štěrk, 

mulčovací kůru, kaštany atd... Letos na konci 

března se podařilo bosý chodník dokončit. S 

financováním nám pomáhal Rotary club Most.    

  

Náš chodník je dlouhý třináct metrů, skládá se z 

několika polí a obrubníky jsou z oloupaných kmenů. Žáci se budou procházet 

po jemném písku, kamínkách, mulčovací kůře, oblázcích, kaštanech atd..  

Bosá chůze má stimulační efekt, který působí na akupresurní body a mimo jiné 

podporuje vývoj nožní klenby. Věříme, že se žákům bude bosá chůze líbit, protože 

se jedná opravdu o velmi příjemný zážitek.   

První skupina žáků z naší základní 

školy absolvovala turnaj v bowlingu. U 

téměř všech zúčastněných se jednalo o 

jejich hráčskou premiéru v tomto halovém 

sportu. Všem hráčům se po krátkém 

tréninku ve hře dařilo a velmi se těší na 

další návštěvu bowlingové herny na 

Benediktu.   

  

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová  

Ale Patrik taky – na něj stále 

nemáme!  

  

Novinka na školní zahradě.   

Mgr. Ivana Jelínková   



 

Akce BOWLING, na naší škole, vstoupila do druhého kola. Příprava na hru již byla bez chyb – 

všichni věděli, co mají dělat. Nikdo nepřezouval hrací boty, protože již s přehledem znal 

velikost svých nohou. Rychle vznikly hrací skupiny, ve kterých si jednotliví hráči navzájem 

pomáhali, fandili a blahopřáli při podařeném hodu. Že byli všichni spokojení, dokládají 

fotografie.     

Nejlepší byl opět Patrik Haranza z VIII.A, na záda mu dýchal David Pešta z VI.A, třetí ze všech 

hráčů byl  Lukáš Peter také z VI.A.  

Zapsala a nafotila: Mgr. Věra Štičková a Mgr. Dáša Křížová 

Školní bowlingová liga...   

A jdeme na to.  

V úterý 5.3. se konečně dočkala i druhá skupina žáků přihlášených do školní bowlingové ligy. Do boje 

vyrazili společně žáci druhé a první třídy, žáci 5. A a 7. A a jedno družstvo ze třídy 6. A. Někteří žáci 

měli bowlingovou kouli poprvé v ruce, takže s ní trochu zápasili. Postupem času si žáci vypracovali 

techniku hodu a kuželky začaly pěkně padat. Na konci hrací doby měli nejvíce bodů: žákyně 2.A 

Denisa Olahová a Michaela Tokárová z 5.A a 

žáci Míra Cína z 6.A a Míra Luxík ze 7.A. 

Pochvala patří všem žákům za podaný 

sportovní výkon a za vzorné chování.   

Foto a text: Mgr. Martina Čáková  

  

Projekt Česko zpívá koledy se stal tradicí 

školy, ve které se vzdělávají žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním roce se ve vstupní hale školy sešlo 103 

účastníků a jeden pes. Jako každý rok přinesl tento projekt do předvánoční uspěchané doby 

klid a mír. Po odeznění posledních tónů vánoční písně účastníci ještě postávali u vánočního 

stromku, přáli si klidné svátky a s úsměvem na rtech opouštěli školu.   

Děkujeme všem, kteří si s námi přišli zazpívat!  

Mgr. Lenka Brunnerová  

  



 

V rámci 

projektu Ovoce do škol si žáci připravili  

ovocnou svačinku s jogurtovým krémem.  

Povídali jsme si o tom, jak v které rodině 

připravujeme ovocné a zeleninové pokrmy.  

Připravená svačina byla dobrá. Kuchaři pak ještě 

umyli nádobí. Bylo vidět, že děti pomáhají rodičům i 

doma.   

  

Školní družina 1   

 Zpracovala vychovatelka Věra Kašparová  

  

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili opět do 

soutěže o získání „Olympijského diplomu.“ Tuto soutěž již 

druhým rokem vyhlašuje paralympijský výbor České 

republiky. V loňském školním roce jsme byli úspěšní. A jak 

jsme na tom letos? Chcete to opravdu vědět? Odpověď 

nám dali, průběžné výsledky. Ze 182 zapojených žáků, již 

celkem 130 získalo „Olympijský diplom.“ Ptáte se „a co 

ostatní?“ Né všichni žáci, prozatím, dokázali všech osm 

disciplín splnit. Jiní se školní  

docházce, tím i hodinám tělocviku vyhýbají. Ale věřme tomu, že se ještě některým žákům podaří 

chybějící disciplíny splnit. Diplomy a ceny budou předány v měsíci červnu.   

Mgr. Balvín Vilém  



 

 

V prosinci 2018  byl v Teplicích semináře s ukázkovou hodinou, kterého se zúčastnila Ing. Stütz.    

Škola v pohybu chce ukázat nové pojetí při hodinách TV, a tím rozvíjet všeobecný pohybový rozvoj 

dětí. Po oslovení  pana Rameše, který je koordinátorem pro školy v Mostě, se dne 5.3. 2019 na naší 

škole konala ukázková hodina. Spolu s žáky ze tříd 8.A,B a 9.B předvedl pan Rameš vyučujícím a 

vedení školy nové metody a pojetí výuky TV. Bylo by samozřejmě dobré, kdyby se k  hodinám TV 

takto  přistupovalo. Žákům hodina nebyla neznámá, protože již od září se snažíme některé hodiny 

novým způsobem vyučovat.  

Hodina utekla jako voda. Spokojenost byla jak na straně žáků, pedagogů, tak i pana Rameše, kterému 

děkujeme za nápady pro výuku TV. Neloučíme se, protože ve spolupráci budeme pokračovat.  

Pan Rameš se k tomuto společnému setkání vyjádřil osobně směrem k Ing. Stütz: „Děkuji za 

příjemnou zpětnou vazbu. Jsem rád, že vedete hodiny TV v duchu semináře, který jste 

absolvovala v Teplicích. Děti byly šikovné a nepoznal jsem větší rozdíl mezi speciální a základní 

školou, takže i jim patří poděkovaní, ale i Vám velké díky, že jste přivedla dalších 12 učitelek, 

které sledovaly celou hodinu. Určitě se můžeme domluvit a rád zase přijdu.  

  

Grassroots trenér mládeže FAČR  

 

  

V roce 2018 se naše škola  

přihlásila  do projektu Škola v  

pohybu, kterou pořádala   

Fotbalová asociace České  

republiky -   FAČR.   



 

Výstava a výroba vlajek.  

Žáci školy ZŠ, PŠ a ZŠS 

vyrobili vlajky ČR různých 

velikostí a z různých materiálů. 

Tyto vlajky jsou vystaveny ve 

vestibulu školy. Do této akce se 

žáci zapojili proto, aby se 

pokusili o rekord v co největším 

počtu vyrobených vlajek.   

Akci pořádá AGENTURA  

DOBRÝ DEN PELHŘIMOV.    

Vlajky byly vyrobeny k stému 

výročí založení ČSR.  Celkem je vytvořeno 6 000 kusů 

vlajek.   

Tímto děkuji všem zúčastněným třídám za pomoc při výrobě vlajek a jejich následnou 

dokumentaci při výrobě i výzdobě tříd  

  

100 let republiky  

  

Slavíme výrobou vlajek  

  

Vlaječky jsme tvořili i v 10. AS...  

  

  

Výroba 

vlajek  

Žáci školy 

v rámci pracovních činností vyrábějí 

vlajky ČR. Které budou v příštím týdnu 

spočítány a vystaveny ve vestibulu 

školy. Vlajky jsou vyráběny k stému 

výročí ČR.   

  

Mgr. Jana Drážková  

  

  



 

Červeno-modro-bílé vlajky  

V uplynulém týdnu při pracovních činnostech se to v naší třídě 

„hemžilo“ vlajkami. Nebyly to obyčejné vlajky, ale TY naše, 

vyvedené v barvách: červené, modré a bílé.  

Zvolili jsme různé techniky provedení, použili jsme i různé 

materiály a myslíme si, že se nám ty naše vlajky móóóc povedly.  

A víte, kde vlajky skončily? Jsou vystaveny, společně s ostatními 

pracemi z jiných tříd, ve vestibulu naší školy.   

Krásná  pocta ke 100. výročí naší republiky!   

Žáci PŠ2B   

  

  

Text a foto: Mgr. M. Kršková  

  

Malujeme českou vlajku  

  

Říjen v naší třídě proběhnul velmi pracovně, malovali jsme, 

stříhali jsme a lepili jsme. Koukněte, jak jsme se připravovali 

na svátek české vlajky.   

  

Mgr. Anna Komendová  

Magda Hejtmánková  

  
Ve 3. A slavíme 100 let Československa.  

Vyrobili jsme 115 státních vlajek.  

  

V hodinách pracovních činností jsme trhali, muchlali a lepili krepový papír a stříhali vlajky ve tvaru 

kruhu a ve výtvarné výchově jsme vlajky vybarvili našimi státními barvami. Celkem jsme vytvořili 115 

vlajek.  

Foto a text: Mgr. Jana Hofferová   

  

  

  



 

  



 

 

  

 

Celý týden probíhal s podtextem připravenosti   

Žáci naší školy se během jednotlivých předmětů připravovali na nečekané a náročné 

životní situace. Celý týden byl zakončen cvičným poplachem, ukázkou zásahové 

jednotky a branným závodem.  

Branný závod proběhl pod vedením 

p. uč. Balvína.    

Vyhodnocení  proběhlo 

 během přestávky.  

Mgr. Lenka Brunnerová  

Foto: Mgr. Ivana Týnecká, Mgr. 

Lenka  

Brunnerová  

  

  

  

Žáci 9. tříd pokračovali v   hodinách PČ v   projektu  

Barevná škola pod vedením p. uč. Raka .   

Školní schodiště ožila .   

  

  

  

  

  

  



 

V úterý 18. 6. proběhlo na naší 

škole dlouho očekávané finále III. 

ročníku „kuličkiády.“ Finálové boje byly velmi zarputilé a plné 

výkonnostních zvratů. Lonští vítězové se neumístili vůbec. Na prvním 

stupni zvítězil žák třetí třídy. Druhý stupeň pro změnu ovládl žák šesté 

třídy. Boje základní školy speciální a praktické ovládla žákyně z I. PŠ a ta 

se stala i celkovou vítězkou celého turnaje.   

 Mgr. Balvín  

  

  

  

 

 

 

v podobě prezentace s názvem Životaběh školy.   

Závěr školního roku  

proběhl ve znamení školní  

akademie. Žáci se svými  

vyučujícími připravili  

úžasná vystoupení, která  

byla výsledkem jejich  

talentu a nadání. Školní  

akademie se zúčastnili  

všechny typy škol.  

Nechyběl tanec, z pěv, ani  

tradiční ohlédnutí za  

školním rokem 2018/2019  



 

Hlavním organizátorem byla Mgr. Žaneta 

Prošková, která celý program také 

moderovala, technické zázemí zajistili 

Mgr.  

Jana Nekolová a Petr Rak. Fotografickou 

reportáž zvládla Mgr. Ivana Týnecká.   

 


