
ŠKOLNÍ PROJEKTY 

Drakiáda 2019 

 

 
Každoročně v říjnu probíhá na naší škole drakiáda. Žáci se na ni těší, 

vystřihují, překládají, lepí a malují si rozličné dráčky, za které pak při 

drakiádě dostanou diplom a sladkou odměnu. 

Také  letos proběhla na naší škole drakiáda. Žáci ZŠS a 1. až 3. třídy 

ZŠ se shromáždili v tělocvičně, kde 

probíhaly různé drakosoutěže. Skládání a malování draků, házení 

míčků na dračí hlavu, chytání dráčků skládání puzzlí draků, házení 

míčků a kroužků na dračí hlavu a jiné disciplíny.  V 11 hodin se všichni dráčci, 

draci i dračice přemístili před budovu školy, kde následovalo na louce vlastní pouštění 

vyrobených i zakoupených draků.  

 

Velký dík patří  žákům třídy 6. A, kteří pomohli při organizaci. 

Vítejte a ochutnávejte  

 

25. 10. 2019 jsme my, PŠ1A a PŠ2A, připravili školní projekt pro 

třídy základní školy. Recepty na pokrmy jsme vybírali tematicky 

se zaměřením na zpracování typických českých podzimních 

surovin. Sestavili jsme denní menu v tomto duchu. 

Snídani tvořily lívanečky z těsta z ovesných vloček a 

jablíček dochucených hruškovými, švestkovými či 

jablečnými povidly, nápoj byl čaj 

z rýmovníku s medem. K obědu jsme nabídli 

spolužákům krémovou polévku z kořenové zeleniny a dýně s krutonky a nákyp 

z hlávkového zelí a uzeného masa. Večeři tvořil svěží salát Coleslaw s domácí 

bagetkou. Jako nápoj byly nabídnuty mátová a meduňková limonáda. Paní 

asistentka návštěvníkům vyprávěla o surovinách, o jejich zpracování a o 

postupech přípravy jednotlivých pokrmů. Ostatní zatím připravili pohoštění pro 

následující třídu nebo myli nádobí. Celý projekt proběhl dle harmonogramu a 

vzhledem k ohlasu i ke spokojenosti všech zúčastněných.    



Čertice zdobí vánoční stromeček  

…a neodnesli ani jednoho hříšníka  

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 si přišly dvě rozzlobené čertice 

pro nějakou tu hříšnou dušičku, kterou si s sebou odnesou 

do pekla. Paní učitelky prvních až čtvrtých ročníků si 

připravily pro pekelnice listinu hříchů, kde byly písničky 

a zapsány veškeré prohřešky žáčků. Všechny hříšné duše 

slibovaly na pekelné vidle, že už nebudou zlobit paní 

učitelku, bít spolužáky, lhát, vyrušovat při vyučování a jiné 

neplechy. Jakmile se klukům i holkám podařilo čertice 

obměkčit, nazdobili společně stromeček, zazpívali koledu a 

odnesli si i nějakou malou sladkost. A tak čertice, zase jako 

každý rok, odešly s prázdnou….  

 

Mikulášská besídka ZŠS  

Dne 5. 12. 2019 jsme si užily krásnou mikulášskou besídku, kde 

jsme viděli pohádku o andělech a čertech. Nakonec došlo i na 

předávání nadílky, kterou pro nás připravily žákyně Střední 

pedagogické školy pod vedením p. profesorky Kopecké.  

 

Vánoční pečení  

 

Vánoční pečení v 1. AS... 

- ve znamení perníčků 

Vykrajovali jsme, pekli a zdobili. A povedlo se! Krásné Vánoce! 

 

Vánoční pečení ve 4. A  

Zkoušeli jsme nové cukroví – Kávová zrna.  

Protože kuchyňka byla obsazená, tak jsme se domluvili, že 

uděláme nějaké nové cukroví, které se nemusí péci. 

Z knihy receptů jsme vybrali Kávová zrna. Paní učitelka 

doma vyrobila těsto, ze kterého jsme ve třídě udělali 

kuličky a uprostřed vyznačili rýhu. Některým žákům se to 

dařilo, jiným méně. Potom jsme zrna polili čokoládou a nechali 

je ztuhnout. Když bylo vše hotové, zrna jsme naskládali na tácek a paní 

učitelka je zabalila do folie, abychom je v pořádku donesli domů ukázat 

rodičům.  
 

Kávová zrna: 2 oplatky Mila, 200g marcipánu, 20g másla, 2 lžíce mleté kávy  



Vánoční pečení v PŠ 2. B 

Cukroví má snad každý rád.  

Každoročně máme před Vánoci frmol ve cvičné 

kuchyni. Školou voní denně vanilka, skořice a 

čokoláda. My nejsme zatím moc rychlí, máme své 

pomalejší tempo, ale přesto 

se mooooc snažíme. Cukroví má snad každý rád a 

my se chceme doma pochlubit, co umíme. 

Napekli jsme slepované linecké hvězdičky, 

vanilkové rohlíčky, ořechy, pusinky a banánky. 

Každý druh jsme pekli z kila mouky, ze čtyř dávek.   

Uf, zvládli jsme to.  
 

Vánoční pečení ve 4. BS  

Nepečené Mila kuličky  

I u nás ve třídě jsme se pokusili o vánoční cukroví, ale zatím jen nepečené. 

Nastrouhali jsme oplatky Mila, přidali cukr, mleté ořechy a máslo a 

zadělali těsto. To jsme nechali uležet do druhého dne v lednici, a pak jsme 

z něj vytvořili kuličky, které jsme na závěr obalili v kokosu. Hned jsme 

náš výtvor také ochutnali a museli jsme se pochválit!  
 

 

 

 

 

Adventní zpívání  

…v čase adventním.  

  

Adventní čas bývá plný očekávání, rozjímání a  příprav 

na Vánoce. „Adventní zpívání u vánočního stromku“ se na naší škole již stalo tradicí. Letos si 

zde společně zazpívali například  žáci 7. A. Tentokrát to byly vánoční písně „Štědrý večer 

nastal“ a „Purpura“. Žáci měli ze zpěvu radost a možná také maličko potěšili kolemjdoucí.   

  

Ani PŠ 2. B si nenechala ujít zpívání u vánočního stromku.   

Blíží se doba Vánoc, ke kterým patří neodmyslitelné vánoční písně, které jsme pilně trénovali 

v rámci hudební výchovy. Poté jsme si jej společně zazpívali u vánočního stromku.   
 

Půjdem spolu do Betléma… 

Zpívali žáci 3. A a 3. B u vánočního stromečku. Vánoční koledy si žáci 3. A a 3. B zazpívali u 

vánočního stromečku ve vestibulu školy. 
 

Dále u stromečku zpívali i žíci tříd 9.A, 9.B, 8.A, 6.A, 6.B, 

5.A. 

 

 
 
 



Vánoční výstava  

Ukázka výrobků žáků naší 

školy  

Jako každý rok, i letos se 

konala na naší škole již tradiční 

vánoční výstava. Žáci naší 

školy zde opět vystavovali 

výrobky, které společně tvořili 

se svými učiteli v hodinách PČ 

a VV. Letos se opět přišlo na 

výstavu podívat mnoho dětí jak 

z mateřských škol, tak ze škol 

základních. Účast byla opravdu velká a výrobky i 

výstava se opět velmi líbily. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem žákům, učitelům a 

asistentům, kteří se podíleli na výzdobě haly, výstavky a na výrobcích s vánoční tématikou. 

Velký dík patří především panu učiteli Rakovi, který s chlapci v rámci pracovních činností 

utvořil Betlém v životní velikosti, který všichni návštěvníci velmi obdivovali, a který se jim 

velmi povedl.   

Chtěla bych velmi poděkovat studentkám Střední pedagogické školy, které velmi pomohly 

s organizací výstavy a s malými dětmi na výstavě vyráběly malé vánoční dárky (sobíka, 

sněhuláka, vánoční stromeček a ozdoby na stromeček. Chválím nejen jejich přístup k dětem, 

jak vše zvládly, ale i jejich nápady na výrobu dárků, které si sami připravily. I s jejich pomocí 

se výstava velmi povedla a všem návštěvníkům se líbila.   

 

 

Vánoční kopaná 

Už známe vítěze! 

Ve středu 18. 12. proběhl již druhý ročník „Vánočního 

turnaje v sálové kopané.“  Vítězové jsou tito: I. stupeň 

vyhrála třída 4. A, na druhém místě to byla třída 

5. A, třetí příčku našeho turnaje obsadilo družstvo 

3. B  Nejaktivnějším hráčem byl vyhlášen Lukáš 

ze 4. A. 

Na druhém stupni se zrodilo velké překvapení. Celkové 

prvenství získalo družstvo ze 7. A, na druhém místě to 

bylo družstvo 8. A Favorité z 9. A obsadili třetí místo. 

Nejaktivnějším hráčem byl vyhlášen David z  8. B. A 

nejvšestrannějším hráčem vyhlášen žák Roman z 9. B. 

Vítězem střední školy se stalo družstvo 9. AS, v čele 

s nejaktivnější hráčkou Irenou. 

 

 



PéeFka roku  

A diplom za nejhezčí a nejkreativnější péefku získávají!  

Dáma – výroba šachovnice  

Chlapci v dílnách si šachovnice vyrábí sami  
V úterý 18. února proběhne na naší škole turnaj ve hře DÁMA. Žáci 
nejenže trénují, ale pro vítěze v dílnách vyrábí šachovnice i hrací 
kameny.  

Turnaj ve hře dáma 2020  

Vítězům přišla popřát i paní ředitelka a předala medaili s logem naší školy.   

V úterý 18. února 2020 proběhl v hudebně školy turnaj v dámě. Turnaje 

se zúčastnilo celkem 32 vybraných žáků z 6. až 9. tříd.   

Vítězem žáků 6. tříd se stal Dominik DUPÁK, za 7. třídy 1. místo 

vybojoval Tomáš KASTL, nejlepším hráčem z 8. tříd se stal Jakub 

BENDÍK a z deváťáků byl nejlepší Jan DOKLÁDAL.   

V celoškolním finále zvítězil Jan DOKLÁDAL, kterého neporazil žádný 

z hráčů. Obdržel tak diplom absolutního vítěze. Na druhém místě 

ve školním finále se umístil žák 6. třídy Dominik DUPÁK. Všichni 

soutěžící byli odměněni sladkostí. Finalisté získali šachovnici, kterou 

vyrobili žáci v dílnách, v hodinách pracovních činností.   

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme!   

Zručné dílny   

Školní soutěž zručnosti žákyň sedmých 

tříd. V rámci školního projektu „Zručné dílny“ se dne 27. února 

2020 uskutečnilo soutěžní klání mezi děvčaty ze sedmých tříd. Dívky 

soutěžily ve své zručnosti a dovednosti, kterou získaly v 

hodinách pracovních činností. Cílem byla nejen výhra v soutěži, ale 

také prověření jejich manuálních schopností, zvýšení sebevědomí, 

kreativita a motivace ke kladnému vztahu k ruční práci. Žákyně měly 

za úkol ušít v časovém limitu medvídka podle šablony z papíru.   
Závěrečné hodnocení výrobků prováděli učitelé pracovních činností i 

soutěžící žákyně.  
Vítězka soutěže obdržela diplom a všechny účastnice soutěže si za 

skvělé výkony pochutnaly na sladké odměně.  
 

 



Celé Česko čte dětem... 

...tentokrát autorské čtení 

 

Víte, kdo to je Papilio Machaon? Ve čtvrtek 27. 2. se to některé děti 1. stupně ZŠ 

dozvěděly přímo od pana spisovatele, který napsal knížku krásných pohádek. Pan 

Honza Macho nám tři pohádky přečetl, ale také dětem vyprávěl zajímavosti ze 

života některých zvířat a ještě jsme si zazpívali s kytarou. Tato jeho návštěva u nás 

ve škole byla sice první, ale určitě ne poslední, takže se můžou těšit další třídy! 

Masopust 

 Dne 4. 3. 2020 se uskutečnil na naší škole MASOPUSTNÍ REJ! Všechny masky, které si žáci 

přinesli, byly velmi pěkné. Žáci v maskách plnili různé úkoly a za odměnu obdrželi obrázek a 

sladkost.  

Vyhodnocení masek: 

Základní škola speciální 
1. místo – třída 7. AS 

2. místo – třída 4. AS 

3. místo – třída 8. AS 

Základní škola 
1. místo – třída VII. A 

2. místo – třída III. B 

3. místo – třída II. A 

  

 

Všem žákům, kteří si připravili masky, děkujeme. 

 

Celé Česko čte dětem... 

...Papilio Machaon podruhé 

 

Ve čtvrtek 5. 3. navštívil podruhé naši školu pan Honza Macho, aby 

dětem předčítal ze své knížky pohádek. Opět nechyběly ani veselé 

písničky. Tentokrát mohl ,,poslouchat“ pohádky i žák se sluchovým 

postižením, protože na naší škole pracuje paní asistentka, která 

ovládá znakový jazyk. Takže obě pohádky tlumočila do znakového 

jazyka, což je pro žáka velice přínosné. 

 

 

 



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.  

 

 

 

PROJEKTY JINÉ 
 

Cvičný byt 

Co se v mládí naučíš…..  

V ŠVP naší školy máme v rámci některých předmětů učivo, které 

souvisí s domácností. Měli bychom se naučit, jak o domácnost 

pečovat, jak je vhodné si ji účelně vybavit. V rodinné výchově se 

žáci učí také péči o dítě. A tak nás napadlo, že by bylo pěkné 

vytvořit prostor, kde by si žáci vše mohli sami vyzkoušet a 

natrénovat pro svou budoucnost. Začali jsme pěkně od začátku, po 

vyklizení prostoru jsme sádrovali, malovali, natírali zárubně, 

tapetovali. Samozřejmostí byl také úklid po malování. Pěkně jsme 

se u toho zapotili. Náš byt dostal nové lino a celý prostor zútulnil.  

Pak už jsme stěhovali nábytek a vymýšleli, jak to udělat, aby to 

bylo v bytě pěkné.  

Teď už nám nic nebrání v tom chodit do bytu pravidelně a naučit se vysávat, vytírat, stlát 

postele nebo třeba utřít prach, umýt koupelnu. To vše je potřebné, aby žáci mohli pomáhat 

doma maminkám nebo si tyto dovednosti osvojili pro budoucí život ve své domácnosti.   

Cvičný byt by měl sloužit všem žákům naší školy. Věříme, že praktické vyzkoušení si 

domácích prací naše žáky bude bavit a zjistí, že bez práce nejsou koláče, a že pro hezký a 

útulný domov je potřeba přiložit ruku k dílu.  

 

Poděkování dívkám z 9. A, B  

V našem cvičném bytě je nová dekorace. Stolky a parapet zdobí 

keramické mističky vyrobené děvčaty z devátých tříd spolu se svou 

vyučující p. ředitelkou. Do pokojů se nám výzdoba velice hodí, a tak 

moc děkujeme za zkrášlení tohoto prostoru.  
 

Cvičný byt už není jen prázdná místnost.  

Už máme kuchyň a obývák.  

Listopad je skoro za námi a my máme kuchyňskou linku, o kterou se budeme učit starat. Jak 

často a čím umývat a udržovat vše čisté, bez špíny a zárodků nemocí.  Postupně přibude 

lednice, mikrovlnná trouba i sporák. Nejde o vaření, jen o 

údržbu bytu. Pro vaření máme ve škole cvičnou kuchyňku.  

Taky jsme dnes nastěhovali koberec a sedací soupravu. Byt 

bude moderní, v jasných veselých barvách. Ještě budeme 



tapetovat, to se určitě taky hodí umět. Tapeta není jen pro zútulnění, umí 

zakrýt i nerovnosti nebo nepěkné fleky. Už se těšíme na další pátek, to 

máme zase ruční práce.  

 

Aktivity ve cvičném bytě PŠ2A  

29. 1. 2020 v rámci předmětu Ruční práce jsme ve cvičném bytě trénovali 

převlékání povlečení a výměnu prostěradel na postelích, nácvik probíhá, 

jako příprava na budoucí klání v této činnosti. Kdo zrovna nepovlékal, 

zapojil se do malby na zdi v dětském koutku cvičného bytu. Povlékání 

musíme ještě procvičovat abychom v soutěži uspěli, ale malba se nám 

moc podařila.   

Rozhýbejme české děti  

Plníme disciplíny olympijského víceboje.   

V rámci hodin tělesné výchovy plníme 

jednotlivé disciplíny olympijského víceboje. 

Rychlostní běh na 60 metrů, vytrvalostní běh 

na 500 metrů (vyšší stupeň 1 kilometr), hod 

basketbalovým míčem, skok z místa, 

zkrácené sedy a lehy atd. Nejlepší žáci jsou 

odměněni diplomem a malou sladkostí.  
 

Česko zpívá koledy 

Naše škola se zúčastnila projektu Deník.cz 

Již potřetí se naše škola zúčastnila 

celorepublikového projektu, který již devátým 

rokem organizuje Deník.cz. 

Zpěv vánočních koled proběhl v hale naší 

školy. Zazpívat si přišlo přesně 100 lidí, kteří 

si v předvánočním shonu našli čas pro 

společné zpívání. Před samotným zpěvem 

vánočních koled jsme všichni uctili památku 

obětí v ostravské nemocnici. 

Děkujeme všem, kteří si přišli zazpívat a 

chvíli pobýt. 
 

 

 

 

 

 


