
AKCE ŠKOLY – 2020/2021 

ZÁŘÍ  Výuka žáků 8. A u jezera Most 

Učit se venku na čerstvém vzduchu místo mezi čtyřmi 

stěnami učeben, tak přesně takové bylo přání osmáků. A tak 

zřejmě poslední slunné dny letošního babího léta využili nejen 

k venkovnímu vyučování, ale také k poznávání krás našeho 

města. Vzhledem k tomu, že dne 12. září 2020 proběhlo slavnostní 

otevření jezera Most veřejnosti, cíl putování byl jasný.  

Žáci poprvé na vlastní oči spatřili hladinu jezera, které se 

napouštělo šest let a jehož rozloha je větší než 300 hektarů. Jezero 

Most svou rozlohou překonalo velikost Máchova jezera. Vzniklo 

zatopením hnědouhelného dolu Ležáky, ve kterém se těžilo uhlí 

až do konce devadesátých let. Postupem času se nevzhledná 

jáma proměnila v jezero s průzračnou vodou, jehož délka je tři 

kilometry a maximální hloubka 73 metrů.  

Pobyt u této vodní plochy žáky naprosto nadchl. Obdivovali 

místní faunu i flóru, vydali se na plovoucí mola i oblázkovou pláž.  

Pozorovali činnost vodních záchranářů. Zkrátka prožili zde krásný 

den.  

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 ZÁŘÍ Kurz primární logopedické prevence, 

řečová výchova v praxi 

V úterý 9. 9. navštívili naši školu frekventanti Kurzu 

primární logopedické prevence. Kolegyně a kolega z různých 

MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámili 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. 

 

                      PaedDr. Iva Gregorová, učitelka ZŠS a lektorka 
kurzu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ Putovní kamínky 

Na naší procházce na Ressl jsme našly dva 

malované kamínky. Děti nevěděly, o co se jedná, ale moc 

se jim líbily. Proto jsme jim vysvětlili, co jsou to putovní 

kamínky a také jsme se rozhodli zapojit. Není to zas tak 

jednoduché, jak by se mohlo zdát. 

První jsme museli nějaké vhodné kamínky najít. Děti 

byly opravdu šikovné a nosily kamínky celý týden. Když 

jsme jich měli dost, bylo potřeba je umýt kartáčkem a ty 

tmavé nabarvit na bílo. 

Další věc je samotné malování. U toho jsme si užili 

mnoho legrace. Každý jich namaloval několik. Potom musí 

se nechat kamínky uschnout, nalakovat a z druhé strany 

popsat a zase nalakovat. Včera bylo všechno připraveno a 

mohli jsme se vydat na Šibeník. Děti hledaly vhodná místa 

pro kamínky a také hledaly, kdybychom nějaké našly. 

Nakonec byl krásný výsledek – všechny kamínky 

roznesené a 7 krasavců nalezených. Do večera jsme zjistili, 

že jeden Emilův kamínek už doputoval do Křemýže a 

Lukáškův do Žatce. Ostatní budeme sledovat a necháme 

se překvapit. 

 Musíme zase namalovat do zásoby, ať máme, co 

roznášet. Těšíme se na další výlet. 

Foto + text – Ivana Sedláčková 

 ZÁŘÍ Poprvé v naší škole opera, RUSALKA 
 

– krásné 
– moc se nám to líbilo 
– nádhera 
– jsme rádi, že jsme to viděli 
– líbilo se mi zpívání 
– líbila se mi čarodějnice a princ 
– úžasné 
– trochu jsme se báli 
– nádherné kostýmy 
– pustili jsme si známé árie ještě ve třídě 
– a ta Lenka (v roli Rusalky) jak zpívala! 

 
Těmito slovy komentovali žáci a paní učitelky představení, 

které zahrálo v našem kinosále Docela velké divadlo Litvínov. Moc 

pěkně představení uvedla paní ,,Opera“ (Jana Galinová), protože 

dětem vysvětlila, co to je opera a jaký je děj této opery. Všem z 

DVD Litvínov moc děkujeme a těšíme se na další setkání! 

                                                                           PaedD. Iva Gregorová 

 

  



ZÁŘÍ Vítáme prvňáky 

ZÁŘÍ Výlet na Ressl 

 

Ve čtvrtek 10. září jsme si s dětmi ze 4.B udělali procházku na 

Ressl. Bylo krásné počasí a tak jsme dopoledne využili na 

procházku v přírodě. 

Měli jsme v plánu projít celou Naučnou stezku, ale nepodařilo se 

nám to. Všude totiž rostly houby. Všichni jsme měli nasbíráno a 

naučili jsme se poznat některé jedlé houby, například bedlu a 

babku. 

Řekli jsme si, jaké stromy cestou můžeme vidět, jak poznáme 

dub, buk nebo břízu. 

Taky si děti pohrály na hřišti u rybníčku, kde je krásné dětské 

hřiště. A u rybníčku jsme nakrmili kachny a nutrie. Byl to velký 

zážitek, krmit nutrie skoro z ruky. 

Také jsme cestou viděli několik veverek, jednu úplně zblízka a našli 

jsme malované kamínky. Také namalujeme kamínky a pošleme do 

světa při dalším výletu. 

  

 

foto + text -  Ivana Sedláčková 

 

Stejně jako každý rok, ani  letošní den s 
datumem 1. září není výjimkou pro děti, ze kterých se 
stali žáci.  

Přejeme jim úspěšné zvládnutí povinné školní 
docházky. 

A samozřejmě také prvákům Praktické školy 
dvouleté.  

Mgr. Hana Slapničková,řed. školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘÍJEN    Žáci z osmé třídy mají rádi vitamíny 

My, žáci osmé třídy, máme rádi vitamíny. Avšak jako 

téměř všichni občas zhřešíme a v hodinách pracovních 

činností si langoše usmažíme.  

 

Text:  žáci z 8. A 

Foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

ŘÍJEN    Tvoření z přírodnin ve 3. B 

Kreativitě se meze nekladou 

V rámci výuky pracovních činností jsme se zaměřili na 

využití přírodnin k výzdobě interiéru. Tentokrát jsme 

používali jako první přírodninu klasiku podzimu, tedy 

kaštany. Příště přijdou na řadu šípky a barevné listy. Práce 

žáky evidentně bavila a vytvářeli zajímavé, originální výrobky.  

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



LISTOPAD  Podzimní tvoření v ŠD 2 

I přes nepříznivou situaci, jsme ve školní družině 

nezaházeli a s dětmi jsme pracovali. Na přiložených 

fotografiích se můžete sami přesvědčit. 

Nafotila a napsala Alena Niklová 

LISTOPAD  Podzimní práce na zahradě se 

musí udělat!!! 

Práce na naší školní zahradě pokračují i v době 

uzavření školy. Hrabání listí, zametání přístupových cest, 

zazimování hlíz okrasných rostlin a další práce musí 

zvládnout pedagogičtí pracovníci v době nouzového režimu. 

Šašková Lenka 

 

LISTOPAD  Vánoční hvězda 

Žáci 5. A se chystají na vánoce. 

V hodinách pracovních činností žáci vyrobili vánoční hvězdy 

na výzdobu třídy. Celou hvězdu – skládání, stříhání a lepení papíru 

zvládli úplně sami podle ukázky paní učitelky. Žáci s nadšením 

pracovali a vytvořili krásné práce. 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



PROSINEC  Vánoční trhy 

Při příchodu na vánoční trhy nás vítal vřelou melodií 

pěkný vánoční strom jako symbol Vánoc. V povzdálí se 

ozývaly vánoční koledy z reproduktoru a celé to tradiční 

vánoční umocňovaly stánky s vánočními dekoracemi a 

vybranými sladkostmi. Dětem se nejvíce líbila chundelatá 

ovečka s jehňátky, které odpočívaly v příbytku na slámě vedle 

Betlému, kterému vévodil Ježíšek v jesličkách s Marií a 

Josefem a třemi králi. Letošní trhy byly tak trochu ve 

smutnějším tónu, ale nás to neodradilo a všichni jsme si to 

užili. 

 

PROSINEC  Vánoční jarmark na 1. náměstí v 

Mostě 

Oblíbené vánoční trhy navštívili žáci z 8. A. Vychutnávali 

si příjemnou vánoční atmosféru, která zde panovala. 

Obdivovali vyřezávané dřevěné betlémy, živé ovečky, vánoční 

ozdoby a dekorace, dřevěné hračky a samozřejmě také 

vánoční strom. Připomněli si křesťanské vánoční zvyky i 

pověry a nyní se již těší na poslední den adventu.  

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



PROSINEC  Mikuláš v ŠD2 

I přes tuto nepříznivou dobu, se u nás ve ŠD zastavil 

Mikuláš s čertem. Přesto že se z důvodu omezení nemohla 

konat klasická „mikulášská“, děti o nadílku nepřišly.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

PROSINEC  Pracovní činnosti v 6. B, LEGO 

LEGO – kdo si hraje, nezlobí  

 

Předvánoční čas jsme si v rámci pracovních činností 

zpříjemnili skládáním staré známé stavebnice LEGO, která 

baví děti již mnoho generací. I žáci si to užili a měli radost, že 

podle plánku jim pod rukama vzniklo „opravdové veledílo. 

 

Foto a text: Mgr. Schützová Petra  

 
PROSINEC  Pracovní činnosti v 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



PROSINEC  Příprava na Vánoce ŠD2 

Ani letošní přípravu Vánoc jsme nepodcenili. Vyráběli 

jsme s dětmi dekorace na vánoční výzdobu haly, strojili jsme 

stromečky v hale i na chodbě a samozřejmě jsme vyráběli 

dekorace a přáníčka pro rodiče. Na přiložených fotografiích 

můžete vidět děti při práci.  

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

PROSINEC  Vánoční výstava v omezeném 

režimu 

I v této nepříznivé době, se na naší škole uskutečnila již 

tradiční „ vánoční výstava“. I když tentokrát pouze pro naši 

školu,(bez návštěvníků a rodičů), bez tradičních trhů a 

v omezeném režimu. Žáci a žákyně naší školy si mohli 

prohlédnout vánoční a zimní výrobky svých spolužáků 

z ostatních tříd. Aby se nám nesrocovali žáci z různých tříd, byl 

vypracován podrobný rozpis, kdy která třída se půjde na 

výstavu podívat. Z tohoto důvodu se nám výstava protáhla 

z jednoho dne na dny tři.  

V úterý v první den výstavy se dostavily i slečny 

praktikantky z pedagogické školy, které s dětmi vyráběly 

jednoduché vánoční dekorace (stromeček, ozdobu, svíčku,….). 

Dětem se výroba líbila jako vždy.  

I když proběhla výstava velmi netradičním způsobem, 

pevně věřím, že si ji žáci i učitelé užili. Na přiložených 

fotografiích si můžete prohlédnout jak výrobky našich žáků, tak 

vánoční výzdobu školy i vyrábění dětí s praktikantkami. Touto 

cestou bych chtěla poděkovat všem dětem a paní učitelkám, 

které vystavovaly své výrobky na výstavce. Také velký dík patří 

našim asistentkám, panu učiteli Rakovi a ostatním paním 

učitelkám, které se podílely na vánoční výzdobě školy. Pevně 

věřím, že příští výstava již bude v normálním režimu, tak jak 

jsme všichni zvyklí.  

Napsal a nafotila Alena Niklová – organizátor výstavy 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ÚNOR  Návštěva školní knihovny 

Návštěva školní knihovny 

Žáci 5. A chtějí být dobří čtenáři. 

Žáci 5. A, po domluvě s paní učitelkou Komendovou, 

navštívili školní knihovnu. Paní učitelka žákům 

vysvětlila pravidla chování v knihovně a pravidla 

půjčování knížek. Přiblížila žákům také, jaké knížky si 

můžou půjčit. Žáci se zaujetím poslouchali a v závěru 

návštěvy si každý vybral a vypůjčil knihu na domácí 

čtení.  

Paní učitelce Komendové děkujeme. 

Foto a text: Mgr. Jana Hofferová 

 

ÚNOR  Návštěva školní knihovny 

TURNAJ V ŠD 2. ODDĚLENÍ 

Turnaj v „KLOBOUČKU HOP“ 

V 2. oddělení ŠD jsme si uspořádali turnaj ne hře „Kloboučku 

hop“. Celý únor jsme o volných chvílích trénovali, abychom si na 

konci měsíce společně uspořádali turnaj, a zjistili, kdo je nejlepší. 

Na konci jsme si rozdělili medaile a odměny. Na fotografiích 

můžete vidět, jak jsme si hru užívali. 

Nafotila a napsala Alena Niklová 

 

 

ÚNOR  Návštěva školní knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost v ŠD 2. oddělení před uzavření školy 

Činnosti v lednu a únoru 



ÚNOR  Praktická cvičení při Zdravotní výchově v PŠ2A 

 

Ještě než nám zavřeli z důvodu 

špatné situace školu, samozřejmě 

jsme s dětmi opět nezaháleli a ve 

školní družině jsme opět pilně 

pracovali. V měsíci lednu a únoru, to 

byly například tyto činnosti: zimní 

sporty + omalovánky 

                                         trénování na 

turnaj v „Kloboučku hop“ 

                                         turnaj v 

„Kloboučku hop“ 

                                         hry s kostkami a stavebnicí 

                                         číselné spojovačky se zimní tématikou 

                                         výroba Valentýnek 

                                         stolní a deskové hry 

                                         hry na sněhu 

                                         hudební nástroje – poznávání, spojovačky 

                                         práce s vlnou – stříhání (příprava na vlněné čepičky na 

sněhuláky) 

                                         složky IZS – telefonní čísla, pracovní listy 

a mnoho dalšího… 

Na přiložených fotografiích můžete vidět děti při práci a činnostech, i jejich 

výrobky.  

 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

 

 

Péče o zdraví 

Praktická cvičení při Zdravotní 

výchově v PŠ2A 

Jedním z témat, která 

probíráme, je Péče o zdraví. 

Vštěpujeme si osobní hygienu, 

režim dne, střídání aktivního a 

pasivního odpočinku, 

sestavování zdravého 

jídelníčku, prevenci a léčení 

běžných nemocí. Velice 

oblíbená jsou praktická cvičení, 



ÚNOR  Péče o domácnost v PŠ2A 

 

při kterých si vyzkoušíme třeba správné mytí rukou či vlasů, měření teploty nebo 

ošetření drobných poranění. 

Na minulý pátek jsme si donesli své kartářky na zuby, pasty a někdo i ústní vodu. 

Po vysvětlení „co, jak a proč“ došlo na opravdové čištění podle přesýpacích 

hodin, které nám přesně odměřili čas pro účinné vyčištění zubů. Vše jsme za  

končili vykloktáním ústní vodou, která dost pálila.   

A jaké z toho plyne poučení? Chceme-li mít až do stáří svoje zuby bez kazů, 

musíme o ně pravidelně pečovat. 

Napsali: žáci z PŠ2A a Mgr. I. Týnecká 

Foto: Mgr. I. Týnecká 

 

 

Péče o domácnost v PŠ2A 

Rodinná výchova v praxi. 

Jedna z otázek k ústním 

závěrečným zkouškám 

v Praktické škole dvouleté je 

Péče o domácnost. Učíme se 

jak zametat, vytírat, prát, věšet i 

žehlit prádlo, jak uskladňovat 

přinesený nákup a všechny 

činnosti spojené s vytvořením 

čistého a útulného domova.  

Dnes jsme si v našem cvičném 

bytě potrénovali povlékání polštářů a dek. Katastrofa byla dostat deku do rohů 

povlaku a zapnout knoflíky . Stlaní postelí je taky kumšt, který musíme ještě 

vypilovat.   Pavlík se za pomoci asistentky postaral o čisté povlečení v postýlce. 

Potom jsme ještě utřeli prach a omyli sošky na okně. Příště se pokusíme zamést 

a vytřít dočista podlahu.  

Už se těšíme, protože nás to baví a určitě nás pochválí i maminky, když jim 

budeme umět pomáhat s úklidem i doma. 

Napsali: žáci z PŠ2A a Mgr. I. Týnecká   

Foto: Mgr. I. Týnecká 

 

 



DUBEN  Školní družina I. Odd 

Rádi chodíme do kuchyňky. Jsme šikovní. Udělali jsme jarní 

tvarohovou pomazánku s pažitkou a moc nám chutnalo. 

 

KVĚTEN  Čarodějnické hrátky 

…aneb příprava na svatojakubskou noc 

Poslední dubnový den se slétli všechny čarodějnice a 

čarodějové ze speciální školy na školní zahradě, kde trénovali 

na večerní rej. 

Vyzkoušeli si překážkový let na koštěti, vaření 

kouzelného lektvaru, skládání čarodějnických obrázků a mnoho 

dalších disciplín. Všichni si dopoledne náramně užili, i počasí 

nám přálo. Za splněné úkoly si žáci vysloužili „Průkaz 

čaroděje“, plný razítek. 

Akce proběhla za přísných hygienických opatření. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



KVĚTEN  Činnost v ŠD2 

Po návratu do škol 12. dubna, jsme se opět s radostí pustili do 

práce. Co všechno jsme udělali, si můžete nejen přečíst, ale 

prohlédnout si i na přiložených fotografiích: 

 Výroba jarních motivů na okna třídy – ptáčci, kytičky, 

motýli 

 První pomoc – pracovní listy, letáky, obrázky, otázky a 

odpovědi 

 Hudební školička – pracovní listy s hudebními nástroji, 

poslech písní 

 Běžná rizika v domácnosti – domeček rizik 

 Oblékání policisty – pracovní listopad Dopravní výchova 

– Puzzle, dopravní značky, cestování v dopravních 

prostředcích, přecházení silnice – pracovní listy 

 Výroba 3D přáníček ke dni matek 

 Čtení pohádek z knihy „ Výběr pohádek Boženy 

Němcové“ 

 Vycházky do okolí školy – DV, pozorování jarní přírody 

 Pobyt na školní zahradě 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

KVĚTEN  Nové projekty na Web 

Nové projekty v plném proudu 

S chutí do toho, půl je hotovo… 

 

Několik žáků se již zapojilo do projektu „Rychlá 

pokojská“ a „Žehlení“. Ve cvičném bytě nebo ve své třídě tak 

trénují, jak nejrychleji povléknout postel nebo pěkně vyžehlit 

utěrky. Většinou tuto práci doma vykonává maminka, ale i naši 

žáci si mohou vyzkoušet, že to není vůbec jednoduché, ale o to 

více potřebné pro budoucí život. Všichni se velice snažili, a tak 

zasluhují pochvalu. Pokud se chcete také přidat a vyzkoušet si 

tyto domácí práce, tak neváhejte a přijďte si pro žehlicí prkno, 

žehličku a utěrky do třídy 8. BS. Povlečení na postel čeká již 

v bytě. Nezapomeňte se také u práce vyfotit, ať můžeme 

porovnat, jak to komu šlo. 

Mgr. Věra Tučková 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KVĚTEN  Přáníčka ke dni matek 

Druhou sobotu v květnu, je každoroční svátek maminek. 

Letos připadl na 9. 5. S dětmi jsme ve ŠD 2. oddělení tentokrát 

vyráběli 3D přáníčka. Pevně věříme, že maminkám udělají 

radost a budou se jim líbit. Na přiložených fotografiích můžete 

vidět děti při práci i hotové výrobky. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

KVĚTEN  Výlet do ZOO v Chomutově 

V úterý jsme s dětmi ze 4.B vyrazili společně do 

zooparku. 

Cestu jsme pojali dobrodružně a jeli jsme vlakem. Už jen 

jízda vlakem byl zážitek. Ukázali jsme si z okna přesunutý 

kostel, mostecké jezero, Jezeří a šachtu Armáda. K tomu 

jsme si povídali, protože jsme to měli už v rámci vlastivědy. 

Od nádraží k zoo je to kousek. Viděli jsme všelijaká zvířata – 

medvěda, papoušky, jeřáby, rysa, pelikány, plameňáky a 

zubry. I rosomák, který bývá obvykle schovaný, se přišel 

ukázat až k plotu. Viděli jsme nejmenšího a největšího oslíka 

na světě a mohli jsme je nakrmit. Největší ohlas u dětí sklidili 

poníci, kteří byli přítulní a nechali se objímat a hladit a malá 

kamerunská kůzlátka, která se mohla volně pohybovat po 

cestě. 

Protože sbíráme a malujeme kamínky, tak jsme i tento výlet 

využili a všechny nalezence z Mostu spolu s dětmi 

malovanými kameny, jsme roznesli po areálu zoo. Ve fb 

skupince „kamínky“ teď mapujeme, kam až se naše kamínky 

dostaly. Ještě ten den se dva z nich přestěhovaly do Žatce. 

Celé se nám to vydařilo a my se s dětmi těšíme na další 

výlet. 

foto a text – Ivana Sedláčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ČERVEN  Den dětí 2. AS 

    Den dětí začal v 2. AS jako každý jiný, ale po ranní hygieně 

a komunikaci čekalo děti překvapení v podobě dárečků a 

sdělení, že půjdeme místo učení ven. Vypravili jsme se na 

Šibeník a během dlouhé procházky nám studentka Nikola 

schovávala karty s úkoly, které si pro děti připravila. Děti s 

nadšením karty hledaly a plnily úkoly – počítaly, hledaly 

stromy, květiny, navlékaly korálky, určovaly barvy, cvičily a 

poznávaly zvířátka. Celé dopoledne jsme zakončili na 

dětském hřišti, kde děti dostaly diplomy a sladkou odměnu. 

  

PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka 

 

ČERVEN  Den dětí 2. B 

     Dětský den jsme si s dětmi hezky užili. Byly připravená 

cesta za pokladem. 

  Měli jsme na zahradě připravené stanoviště s úkoly. Tak 

jsme si mohli procvičit násobilku, poznávali jsme zvířata a 

rostliny, procvičili jsme měkké a tvrdé souhlásky a zkusili, 

kolik kdo zvládne dřepů nebo žabáků. 

    Kdo splnil hezky všechny úkoly, tak mohl hledat poklad. 

Text a foto: Ivana Sedláčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČERVEN  4.B vaří 

     Jak se dělají palačinky? 

Děti ze 4.B už to vědí! Společně jsme si 

ukázali suroviny, zamíchali těsto a potom si 

každý jednu palačinku usmažil. A taky je už 

umí otočit ve vzduchu. Ani jedna neskončila 

na zemi a všichni to zvládli. Těsta bylo dost a 

byl i přídavek.  

Potom si děti umyli a uklidili nádobí a utřeli 

stoly. Ať můžou přijít další kuchaři. 

Těšíme se na příští vaření.  Máme mlsné 

jazýčky.  

foto: Bc. Eva Drobná, text: Ivana Sedláčková 

 

ČERVEN  8.A zahrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce na školní zahradě... 

...jede, jede, mašinka.  

 Na školní zahradě přibyla v loňském školním 

roce mašinka. Od letošního školního roku ji 

zkrášlují nejen květiny, ale také rodina 

Žákových s výpravčím Antonínem. Mrtvému 

dřevu vdechly život Martina Šulfiarská a 

Andrea Nováková. Materiál na figury a jejich 

zhotovení zajistil pan školník Zdeněk Kypet.  

Velký dík patří všem kolegyňkám, které 

se společně starají o květinovou výzdobu (viz 

foto níže).  

Pevně věříme, že tato část školní 

zahrady zaujme a rozveselí nejen žáky, ale 

také pedagogy.   

Text: Mgr. Dagmar Křížová 

Foto: Ing. Marcela Stütz 

 



ČERVEN  8.A se učí venku 

ČERVEN  8.A REVOLUTION  TRAIN... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učíme se venku... 

... tentokrát u jezera Most a na Resslu 

V posledních dnech jsme se konečně 

dočkali sluníčka a tak se snažíme aplikovat 

výuku v přírodě. Pravidelné učení venku 

žákům prospívá, proto jsme se rozhodli 

„Školičku“ na naší školní zahradě vyměnit za 

učebnu u jezera Most, jenž je jedním 

z největších turistických lákadel Mostecka. 

Vydali jsme se také na vrch Ressl. Výuka to 

byla parádní, neboť okolí Mostecka ukrývá 

mnoho zajímavých míst pro zkoumání. Navíc 

když se hýbe tělo, má to blahodárný vliv na 

mysl. Žáci se v přírodě nejen něco naučí, ale i 

zažijí, vyzkouší a poznají. A o to přece jde... 

 Foto a text: Mgr. Dagmar Křížová 

Foto: Ing. Marcela Stütz 

 

REVOLUTION  TRAIN... 

...zastavil v Mostě. 

 Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN, unikátní 

projekt zážitkového vzdělávání založený na smyslovém 

prožitku a interaktivitě, přijel na mostecké nádraží.  

Vlak byl v našem městě již v minulosti, ale žáci 8. 

A do multimediální vlakové soupravy zavítali poprvé. 

Viděli a společně tu prožili příběh drogově závislé dívky a 

to podle skutečné události.  

Ve vlakové soupravě bylo vytvořeno jedinečné 

prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání. Cílem bylo 

prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně 

zapůsobit na osobnost návštěvníka a efektivně ovlivnit jeho 

pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního 

chování.  

Pro všechny žáky byla návštěva vlaku velmi silným 

prožitkem. 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 



ČERVEN  8.A navštívila útulek 

ČERVEN  8.A vyhlásila vítěze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata... 

...navštívili žáci 8. A. 

Do městského útulku v Mostě-

Rudolicích se vypravili osmáci. Přinesli 

zvířátkům několik pamlsků a prohlédli si, jak 

se jim v útulku daří. Všichni byli mile 

překvapeni, jak vzorně se zde o všechna 

zvířata starají. Dozvěděli se, že většina z nich 

čeká na hodné a spolehlivé lidi, kteří by se o 

ně doma starali. Proto všem nalezencům 

přejeme, aby co nejdříve našli nové a hodné 

„páníčky“.  

Viz: https://utulek-

most.estranky.cz/clanky/navstevy-v-utulku/ 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

Foto: Ing. Marcela Stütz 

 

Soutěž ve sběru druhotných surovin - 8. A 

Vyhlášení vítěze. 

 V letošním školním roce se žáci z 8. A znovu 

zapojili do školní sběrové soutěže. Protože se 

letošní školní rok pomalu blíží ke svému konci, 

proběhlo vyhlášení vítězů.  

Celoroční soutěž ve sběru druhotných 

surovin vyhrála žákyně Monika Lžičařová. 

Vítězkou se stala nejen v třídním souboji, ale 

zvítězila také v rámci celé školy. Monika byla 

velmi pilná, nasbírala například šest kilogramů 

starých baterií. 

 Vítězce blahopřejeme! 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 

Foto: Ing. Marcela Stütz 



ČERVEN  8.A,B znají azimut 
 

 

 

V hodinách zeměpisu nás baví praktické 

činnosti, jako je např. práce s buzolou 

v terénu…. 

Mgr. Lenka Adámková, Mgr. Jana Nekolová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Rychlá pokojská“ a „Žehlení“ 

Poděkování 

PROJEKTY ŠKOLY 2020/2021 

 

 

Nové projekty v plném proudu 

S chutí do toho, půl je hotovo… 

 

Několik žáků se již zapojilo do projektu „Rychlá 

pokojská“ a „Žehlení“. Ve cvičném bytě nebo ve 

své třídě tak trénují, jak nejrychleji povléknout 

postel nebo pěkně vyžehlit utěrky. Většinou tuto 

práci doma vykonává maminka, ale i naši žáci si 

mohou vyzkoušet, že to není vůbec 

jednoduché, ale o to více potřebné pro budoucí 

život. Všichni se velice snažili, a tak zasluhují 

pochvalu. Pokud 

se chcete také 

přidat a vyzkoušet 

si tyto domácí 

práce, tak 

neváhejte a přijďte 

si pro žehlicí 

prkno, žehličku a 

utěrky do třídy 8. BS. Povlečení na postel čeká již 

v bytě. Nezapomeňte se také u práce vyfotit, ať 

můžeme porovnat, jak to komu šlo. 

Mgr. Věra Tučková 

 

 

 

 

Poděkování 

Získáváme praktické dovednosti 



Ukončení projektů 

Projekt Veselé zoubky 

Další žáci se spolu se svými pedagogy zapojili do projektů 

Rychlá pokojská a Žehlení. Mohou si tak natrénovat 

činnosti potřebné pro budoucí život nebo jak pomoci svým 

rodičům. Na fotografiích je patrné, že to všem náramně jde 

a snad to žáky i baví. Proto, kdo by se ještě chtěl přidat 

k našim pracantům, neváhejte, zapište se ve sborovně a 

přijďte si do 8. BS vypůjčit žehličku, prkno na žehlení nebo 

zajděte rovnou do cvičného bytu a zkuste si povléknout 

postele na čas. Nezapomeňte na náš třetí úkol, a to 

vytvoření reklamy na čisticí prostředek. Moc se těšíme na 

vaše nápady. Více fotografií si můžete prohlédnout ve 

fotogalerii Cvičný byt na stránkách naší školy. 

Text: Mgr. Věra Tučková 

Foto: třídní učitelé a vyučující ve třídách 6. CS, 7. AS, 8. AS, 8. BS, 10. AS, 4. B, 5. 

A, 7. A, 8. A, PŠ 1A, PŠ 1B, PŠ 2A 

 

 

 

 

Ukončení projektů Rychlá pokojská, Žehlení a 

Tvorba reklamy 

a vítězem se 

stává….. 

…se stávají všichni 

zúčastnění, kterým 

patří velká gratulace a 

poděkování. Bylo fajn 

vidět, jak jste pracovití 

a kreativní. Zvláštní poděkování patří všem pedagogům, 

kteří s námi do toho šli. A také třídě 4. B, protože 

vymysleli a natočili vtipnou reklamu. Na všechny čeká 

sladká odměna. 

Realizační tým  

 

 

 

 

Čistit zoubky nás baví, proto máme chrup zdravý! 



Vánoční výstava 

 

     Ve středu 26.5.2021 proběhla první část programu projektu „Veselé zoubky“, do 

kterého se přihlásila naše škola u společnosti DM. Tématem programu je správná péče 

o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Naši žáci budou jednotlivé materiály 

zpracovávat v několika etapách. V první části 

všichni přihlášení obdrželi společností DM 

přiložené balíčky se zubní hygienou a za 

pomoci paní učitelky Remutové se zábavnou 

formou oživili, jak a kdy má správná zubní 

hygiena probíhat, co je zubní kaz a proč jej na 

zubech nikdo nechce. V dalších projektových 

časech na malé účastníky čeká videoukázka, 

pohádka, pexeso, omalovánka, doplňovačka i 

křížovka. 

Ale to zase až příště. 

 

Zapsala: metodik prevence rizikového chování žáků Mgr. Věra Štičková 

 

 

 

 

Vánoční výstava v omezeném 

režimu 

I v této nepříznivé době, se na 

naší škole uskutečnila již tradiční „ 

vánoční výstava“. I když tentokrát 

pouze pro naši školu,(bez 

návštěvníků a rodičů), bez 

tradičních trhů a v omezeném 

režimu. Žáci a žákyně naší školy 

si mohli prohlédnout vánoční a 

zimní výrobky svých spolužáků 

z ostatních tříd. Aby se nám 

nesrocovali žáci z různých tříd, byl 

vypracován podrobný rozpis, kdy 

která třída se půjde na výstavu 

podívat. Z tohoto důvodu se nám 

výstava protáhla z jednoho dne na 

dny tři. 



V úterý v první den výstavy se dostavily i slečny praktikantky z pedagogické školy, 

které s dětmi vyráběly jednoduché vánoční dekorace (stromeček, ozdobu, svíčku,….). 

Dětem se výroba líbila jako vždy. 

I když proběhla výstava velmi netradičním způsobem, pevně věřím, že si ji žáci i učitelé 

užili. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jak výrobky našich žáků, tak 

vánoční výzdobu školy i vyrábění dětí s praktikantkami. Touto cestou bych chtěla 

poděkovat všem dětem a paní učitelkám, které vystavovaly své výrobky na výstavce. 

Také velký dík patří našim asistentkám, panu učiteli Rakovi a ostatním paním 

učitelkám, které se podílely na vánoční výzdobě školy. Pevně věřím, že příští výstava 

již bude v normálním režimu, tak jak jsme všichni zvyklí. 

Napsala a nafotila Alena Niklová – organizátor výstavy 

 

 
 


