
2021/2022 

 

 

 

 
 



Opět jsme po roce omezení mohli uspořádat s dětmi společné 

odpoledne obou družin. 

A protože nám vyšlo i počasí, uspořádali jsme ho tentokrát na 

školní zahradě. Děti dokreslovali na předkreslenou hlavu paní 

vychovatelkou obličej. 

Ale měli to ztížené tím, že při dokreslování měl každý zavázané 

oči. 

Velmi jsme se u toho všichni nasmáli a užili spoustu legrace. 

Odpoledne se opravdu vydařilo. 

ZÁŘÍ    



 

Čtyři třídy ZŠS se vydaly do řemeslného 

ateliéru u kostela. Byli jsme doslova okouzleni 

prostředím a vybavením dílny. 

Moc milá paní Techlovská nás provedla 

výrobou dřevěného autíčka s myškou nebo 

zajíčkem. Všichni žáci pečlivě smirkovali, 

lepili, zatloukali, barvili a domů si odnášeli 

krásný výrobek.  

Určitě jsme tam nebyli naposledy. 

 

 

 



 

 

Po několika měsících jsme se dočkali kulturního představení přímo u nás ve škole. Krejčík Honza zavítal 
do našeho kinosálu i se svojí pomocnicí Špulkou a rozezpívali, rozhýbali a roztleskali žáky ze ZŠ 
speciální, ZŠ i PŠ. 
Představení bylo veselé, ale i poučné, vždyť se 
jmenovalo Abeceda slušného chování! 

 
 
 



Na doporučení jedné z maminek našich dětí jsme navštívili 

Alpakárnu na Zahražanech v Mostě. 

Dvě lamy alpaky, bílý Jerry a hnědý Fred jsou jako domácí 

mazlíčci. Mají kvalitní vlnu, která je vhodná i pro alergiky a 

majitelka je využívá pro terapeutické účely. Děti si mohly lamí 

kamarády pohladit, nakrmit a projít se s nimi po ulici. Majitelka 

nám o lamách pověděla spoustu zajímavostí a ukázala nám 

jejich přístřešek. 

Všichni jsme byli návštěvou nadšeni a paní majitelce moc 

děkujeme za exkurzi, kterou pro naše děti uspořádala zdarma. 

 

 

 

 

  

 



Žáci 1. A v hodině matematiky poznávali geometrické tvary. Třídili je podle velikosti, tvaru a barvy. Při 

plnění úkolů byli velmi šikovní a tak za odměnu si s geometrickými tvary pohráli a sestavili různé 

obrazce. Podívejte, moc se jim povedly. 

  

 

 

 

 

ŘÍJEN 



 
V pátek se žáci z 5. B pustili do výroby langošů. 
Procvičili jsme si názvy surovin, názvy různých kuchyňských pomůcek a sami jsme si vyrobili těsto. 
Děti samy naloupaly česnek, nalisovaly ho do misky a také nastrouhaly velkou hromadu sýra. Každý si 
zkusil vytvarovat pořádný langoš. A nakonec jsme všechno snědli. 
Povolali jsme úklidovou četu, která dala kuchyňku do původního stavu. 
Prostě máme šikovné děti. :-) 

  

 

 

 

 



V letošním školním roce se na naší škole 

poprvé vyučuje předmět Informatika ve zcela 

novém pojetí. Jednou ze základních oblastí 

nové Informatiky je i kódování a šifrování, 

které jsme si zkusili při hodině matematiky 

v rámci mezipředmětových vztahů. 

Cílem bylo vypočítat správně příklady, 

výsledek spojit se správným písmenem a 

poté z písmen poskládat text.  



 

Všechny děti mají rády zábavu. A když se spojí s něčím užitečným, tak je to nejlepší. Děti z 5. B měly 
možnost navštívit akci od městské knihovny. Byly jsme se podívat na parkourovém hřišti na Šibeníku. 
Probíhalo tam autorské čtení knihy Parkourista od autorky Evy Dolejšové. 
Nejen, že s paní autorkou byla legrace, byla vtipná a opravdu hezky četla poutavý příběh, který byl dětem 
blízký. Ale celá akce byla zpestřena vystoupením parkourové skupiny z Ústí nad Labem pod vedením 
Pehyho. Součástí akce byly i soutěže pro děti a v planku si 2. místo vysoutěžil náš Emil. 
Těšíme se na příští akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše práce v říjnu 

Stejně jako v září, i v říjnu jsme se s dětmi věnovali ve školní družině mnoha činnostem. Zde jsou některé 

z nich. Na přiložených fotografiích můžete děti vidět při práci  

 Deštníky – práce s barvou, podzimní listy – práce s barevným papírem – výzdoba oken družiny 

 Hry s didaktickými pomůckami vyrobenými na míru dětem – zvířátka, podzimní plody 

 Hračka „Žížalice“ – rozvoj tvořivosti, motoriky, koordinace oko-ruka, …. 

 Dřevěné vkládačky – číslice 

 Podzimní listy – tupování barvou, barevný papír – výzdoba šatny 

 Sovičky – karton, vlna – omotávání – výzdoba sloupů v hale školy 

 Halloweenský náramek – čtvrtka, nůžky 

A mnoho dalších činností… 

 

 

 

 



 
Dýňování 

V měsíci říjnu, jsme opět prožili společné odpoledne obě oddělení. Tentokrát jsme společně, vydlabávali 

a vyřezávali dýně na Halloween. Opět jsme si užili spoustu legrace a naučili jsme se, jak všechno 

z vydlabané dýně, se dá využít – semínka usušit, dužina uplatnit v kuchyni (my použijeme do pečení 

muffin).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nejen žáci 1. A, ale i další třídy se zúčastnily hudebního představení Krejčíka Honzy. S Krejčíkem 

Honzou si žáci zazpívali pěkné písničky, zatancovali si, zopakovali si kouzelná slovíčka a správné mytí 

rukou. Na závěr se žáci s Krejčíkem Honzou vyfotografovali.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Každé úterý provoníme celou školu vůni vanilky či skořice, protože podzimu vévodí jablka ze školní 

zahrady. Minulý týden jsme si každý vyváleli, naplnili, zatočili a upekli svůj štrůdl. Dnes jsme strouhali 

jablka a zamrazili na horší časy. Po gulášové polévce, bramborové kaši se sýrovými kuličkami jsme 

dnes pekli máslové sušenky. 

Pracovali jsme ve dvojicích, takže Jirka a Jirka vařili polévku, Anička a Adélka válely a smažily sýrové 

kuličky, Lucka s Lukášem udělali kaši. Potom jsme zadělali tři těsta, každá dvojice svoje a tvořili jsme 

společně kuličky, které se zmačkli vidličkou pro lepší „dizajn“ sušenek. Máme ještě problém ohlídat 

troubu, to musela pí. učitelka, jinak bychom sušenky spálili. Tak se nám všechno nakonec povedlo. 

 

 

 

 

 

 



 
Když skončilo autorské čtení, tak nám ještě zbyl čas. 
Chtěly jsme ho využít zase kombinací zábavy a výuky. 
Tak jsme vylezly na rozhlednu ve Funparku a ukázaly 
jsme si různá místa v Krušných horách a vrcholky 
Českého středohoří. Všechny děti tam byly poprvé, 
některé musely překonat strach z výšky, ale všechny 
byly šikulky a daly to na výbornou. 
Odměnou nám byl opravdu parádní výhled. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rádi chodíme vařit do kuchyňky. Sami jsme si připravili tvarohový pohár s ovocem a čokoládou a moc 

jsme si pochutnali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I v měsíci listopadu jsme s dětmi ve školní družině vyráběli mnoho krásných věcí a dělali spoustu 

zajímavých činností. Zde vybírám alespoň část z nich: 

 Dušičkový hrneček – pracovní činnosti 

 Skládanka s dřevěnými hříbečky rozvoj jemné motoriky 

 Zimní oblečení – rozumová a výtvarná výchova 

 Výroba ozdob na vánoční strom do haly školy – perníčky – pracovní činnosti 

 Svatý Martin – výroba koně – pracovní činnosti 

 Práce s přírodninami – šišky – vánoční skřítci – ozdoby na vánoční strom do haly  

 Zdobení vánočních stromků v halách školy 

 Školní výtvarná soutěž – medvědi – výtvarná a pracovní činnost, kreativita 

 Stolní hry 

 Zpěv dětských písní s doprovodem 

 Podzimní vycházky do okolí školy a na školní zahradu 

 Hry v kuličkách 

 Relaxační cvičení na koberci 

 Hry s míči 

 Moje rodina – rozumová výchova 

 

 

LISTOPAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorského čtení spisovatelky Petry Martiškové v pátek 3. 12. 2021 s názvem: „ Beseda o 

vánočních zvycích a tradicích s čerticí Lili“ se všem moc líbila. Žáci si zopakovali význam slov – 

spisovatel a ilustrátor. Také se dozvěděli o vánočních zvycích a tradicích nejen u nás ale i ve světě. 

 

 

PROSINEC 



Už nám nadešel předvánoční čas a my jsme se vydali nasát vánoční atmosféru. Na náměstí nás přivítal 

krásný vánoční strom, ovečka s beránkem a několik stánků. Žáci si udělali také radost občerstvením, 

které jim velmi chutnalo. Šli jsme se podívat také na Ježíškovu schránku a do ozdobeného Centrálu.  

Předvánoční procházka se nám moc líbila a už se těšíme na dárečky od Ježíška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natěšená třída 7. CS se vydala v tomto novém školním roce opět několikrát na bowling. Všichni žáci 

hráli s velkým nasazením a dobře se bavili. Také se vzájemně podporovali při hraní. Cestou zpět jsme 

se zastavili na Benediktu, kde bylo hodně kačenek, kačerů a jedna labuť. Bylo to krásné zpestření našich 

bowlingových dnů. Už se zase těšíme na další bowling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I v měsíci prosinci jsme se ve školní družině velmi činili. Nejenom, že jsme se připravovali 

na blížící se Vánoce, ale dělali jsme i mnoho jiných činností. Opět zde píšu, jaké to mimo 

jiné byly: 

• Udělali jsme si zimní výzdobu družiny 

• Vyráběli jsme čertíky 

• Měli jsme mikulášskou nadílku 

• Vyráběli jsme vánoční skřítky ze šišek 

• Pro rodiče jsme vytvořili vánoční přání 

• Vyráběli jsme sněhuláky z toaletního papíru 

• Povídali jsme si o Adventu a vánočních zvycích 

• Zpívali jsme a poslouchali vánoční koledy 

• Někteří z nás chodili do Snozzelenu 

• Jezdili jsme na kolech v hale školy 

 



 

Začíná opravdová zima a tak si užíváme první sníh. Nosíme ptáčkům zobání do krmítka, ani na veverky 

nezapomínáme. 

Děti si postavily prvního malinkého sněhuláčka a vytvořily ze sněhu i zajíčka. 

Ve třídě si děláme krásnou vánoční atmosféru, zdobíme okna i stromeček a moc děkujeme jedné 

mamince, která nám upekla krásný perníčkový adventní svícen. 

Máme dobrou náladu a moc se těšíme na Vánoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V předvánočním čase jsme se šly společně podívat i na náměstí na trhy. Podívaly jsme se na dřevěný 
Betlém, pohladily jsme živé ovečky a trochu jsme mlsaly teplé oplatky. Celé to bylo hezky nazdobené a 
děti si užily legraci. Tak zase příští rok. :-) 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V rámci technického projektu „Zručné dílny“ se dne 2. února 2022 uskutečnilo soutěžní klání mezi 

děvčaty z 6. A a 9. A. Dívky soutěžily ve zručnosti a dovednostech, které získaly v hodinách 

pracovních činností. Cílem bylo prověření jejich manuálních schopností i kreativity v ručních pracích.  

Úkolem bylo zhotovení valentýnského srdce. Dle pracovního návodu a v časovém limitu obkreslovaly, 

vystřihovaly, šily, aplikovaly výplň, háčkovaly a přišívaly poutko. Protože se dívky velmi snažily a 

usilovaly o to, aby jejich srdíčko bylo co nejkrásnější, nebylo možné stanovit hlavní vítězku. A tak 

všechny „švadlenky“ obdržely diplom a malou odměnu. 

 

 

 

 

 

 

 

LEDEN 



Turnaj v kuželkách 

V měsíci lednu jsme si opět udělali společné odpoledne s 1. oddělením ŠD. Tentokrát jsme společně 

uspořádali“ Turnaj v kuželkách“. Na konci turnaje byli vyhodnoceni a odměněni nejen nejlepší jednotlivci, ale i 

celá oddělení. Každý jednotlivec dostal medaili a sladkou odměnu, a každé oddělení pak diplom. Odpoledne 

jsme si všichni společně moc užili a z odměn měly děti také radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V měsíci lednu, stejně jako v ostatních měsících, jsme se ve školní družině opět věnovali mnoha 

činnostem. Zde uvádíme alespoň některé z nich: 

 Tři králové – vyprávění, tradice, aktivity a kresba 

 Odstraňování vánoční výzdoby v družině a v hale školy 

 Odstrojování stromečků v halách školy 

 Zima za okny – zimní krajina (malování, tupování barvy, stříhání, lepení – koláž) 

 Zima na českých horách – vyprávění, otázky a odpovědi, demonstrační obrázky, obrázky 

z časopisů, pohledy,…. 

 Zimní sporty – soutěže, rébusy, vyprávění 

 Zimní krajina v noci (kruhová malba, malování bělobou, dokreslování fixem) 

 Společné odpoledne s 1. oddělením 

 Stolní hry 

 

 

 

 

 

 



 

Posilování horních a dolních končetin – vytvoření hvězdy. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Od září máme nový předmět - Informatika. V něm jsme se naučili kódovat a šifrovat text pomocí 

obrázků, symbolů nebo čísel. Trošku jsme si přitom potrápili hlavinky, ale nakonec nás to moc bavilo. 

Co nás ale baví úplně nejvíc, je naprogramování robotické berušky. Díky našim “příkazům“ jezdí 

přesně tam, kam chceme. Je to prostě jízda. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR 



První pololetí máme úspěšně za sebou a stihli jsme toho opravdu hodně. Žáci 9. AS se několikrát 

zúčastnili bowlingu na Benediktu, navštívili Divadlo Rozmanitostí, užili si canisterapii a společně 

oslavili nejedny narozeniny. V adventním čase jsme si ve cvičné kuchyňce upekli a nazdobili vánoční 

cukroví, navštívil nás Mikuláš, čert i anděl, podívali jsme se na vánoční trhy a nakonec jsme si ve třídě 

společně rozbalili dárečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V úterý 15. 2. jsme se účastnili IT dílen, které pro nás 

připravila SPŠ a SOŠGS v Mostě. Cílem tohoto projektu 

je žáky základních škol seznámit s konstruováním a 

programováním zábavnou, hravou formou. V úvodu 

jsme se nejprve seznámili se základními hesly, kroky 

potřebnými k programování a se „stavebnicí“, která 

obsahovala plno zajímavých prvků potřebných ke 

stavbě různých modelů. Pak nastala druhá část, kdy 

jsme si měli ve dvojicích sestavit malé vozítko, ale 

hlavně jsme ho měli naprogramovat. Tato část se líbila 

hlavně nám, klukům. Žáci třídy 8. A. 

  

 

 

 

 

 

 



Ani v měsíci únoru, jsme ve školní družině nezaháleli. Tentokrát se pustili společně s dětmi do těchto 

činností:  

Pranostiky na měsíc únor 

Vrána z ruličky od toaletního papíru 

Práce s vlnou – kulíšek 

Procvičování jemné motoriky – pracovní listy 

Puzzle 

Tematické hry 

Léčivé byliny a jejich uplatnění 

Zdravý životní styl 

 

 

 

 

  

 

 



 
Učíme se zase trošku jinak 

Letošní školní rok jsme si poprvé do vyučování půjčili školní iPady, na kterých jsme si zkoušeli malou 

násobilku v rámci matematiky a také vybarvování různých obrázků, kterým jsme si zpříjemnili hodinu 

speciálně výchovné péče. Vzhledem k digitálním kompetencím určitě nemáme iPady ve výuce 

naposledy a už teď se těšíme, co nového objevíme a naučíme se. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 



V pátek jsme si s dětmi z 5. B udělali procházku na Ressl. Mostecké SVČ tu připravilo naučnou stezku, 

kde se na deseti stanovištích mohly děti zábavnou formou dozvědět něco o Masopustu. Děti si 

vyzkoušely, co už o Masopustu a tradicích vědí, procvičovaly si skládání slov, luštily křížovky a hádaly 

pohádkové postavy. Největším lákadlem byl rybník s nutriemi, na které se děti moc těšily a mohly je 

krmit z ruky. Po splnění stezky děti namalovaly obrázek a v recepci  SVČ dostaly diplom a drobnou 

sladkou odměnu. Moc děkujeme organizátorům a těšíme se na další stezku na Benediktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci z 5. B a PŠ1.A se byly podívat v planetáriu v Městské knihovně. 

Naši žáci se rádi podívají na výuku jinam než do školy. Tentokrát jsme využili možnost, jít na 

přednášku do planetária. 

Dozvěděli jsme se zajímavé informace o původním planetáriu v Repre, které aktuálně není v provozu, a 

mohli jsme vidět speciální promítačku. 

Lektor měl zajímavé informace o naší planetě, Slunci, Měsíci a Mléčné dráze. Na video prezentaci byly 

působivě znázorněné obrovské vzdálenosti mezi planetami. 

Taky jsme si prohlídli zimní noční oblohu a poslechli si příběhy o vzniku názvů různých souhvězdí. 

Víme, jak najít Velký vůz, Kassiopeu a různé další souhvězdí, hvězdy a planety. 

V atriu jsme se podívali na papoušky, andulky a korely. Potom jsme využili čas a prohlídli jsme si 

knihovnu a v relaxační zóně si žáci přečetli kousek vybrané knihy nebo časopisu. 

 

 

 

 

 



V rámci projektu od MAPII. měli žáci 5. A a 5. B speciální hodinu polytechniky. 

Žáci měli možnost si postavit pohyblivé roboty z technického lega. Učili se orientovat v elektronickém návodu a 

samostatně sestavovat modely. Žákům se velmi líbilo, když modely programovali pomocí dotykových displejů. 

Postavili si větráček, kdy programovali otáčení doprava, doleva, rychlost otáčení, a světelné efekty. Druhým modelem 

byl šnek a s tím žáci mohli hrát závod, čí bude rychlejší. Vyzkoušeli si i ovládání přes senzory. 

Hlavně chlapcům se toto zpestření velmi líbilo, a pokud to půjde, budeme se těšit na příště. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Slyšet, vidět, aktivně spolupracovat 

Žáci čtvrtých ročníků základní školy se zúčastnili velmi povedeného polytechnického workshopu, který 

byl zaměřen na využití moderních technologií ve výuce zajímavou a motivující formou. 

V rámci dvouhodinového bloku pracovaly skupinky žáků s elektronickou stavebnicí Lego WeDo. Cílem 

snažení bylo sestavit robotické autíčko, které se dokáže pomocí počítače pohybovat všemi směry. Žáci 

využívali jednotlivých kroků uvedených v počítači a vzájemně velmi dobře spolupracovali. Zájem a 

spolupráce vedly k výsledku. Všem skupinkám se podařilo vytvořit robotické autíčko, se kterým si 

v závěru workshopu žáci samozřejmě pohráli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Od středečního rána probíhala ve třídě radostná atmosféra. Jednoho žáčka čekal velký narozeninový 

den. Děti zazpívaly svému spolužákovi písníčku, pilo se dětské šampaňské a byla skvělá nálada.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN 



Žáci 9. A netrpělivě očekávali den „D“, ve kterém měly být vyhlášeny výsledky přijímaček. Dne 22. 4. 

2022 měli jasno. Dozvěděli se, zda byli přijati na jimi zvolenou střední 

školu nebo ne. A zadařilo se! Všichni žáci byli úspěšní.  

Kariérové poradenství, pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, 

individuální i skupinové konzultace pro žáky i jejich rodiče, zajišťovala 

výchovná poradkyně Mgr. Simona Průšová. Od loňského školního roku 

se s žáky pravidelně setkávala při individuálním nebo skupinovém 

poradenství.  

Všichni vycházející žáci obdrželi brožury s přehledem oborů středních 

škol v Ústeckém kraji. V průběhu školního roku se uskutečnily 

informativní schůzky s rodiči. Žákům i jejich rodičům byly poskytovány 

relevantní informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní 

perspektivě. V rámci „Dne otevřených dveří“ navštívili žáci s třídní 

učitelkou preferované střední školy. Výchovná poradkyně pro žáky 

zprostředkovala exkurzi na střední škole v Jirkově, která je velmi zaujala. 

Pro žáky bylo hodně důležité i poučné také setkání s Ing. Janou 

Riegrovou, specialistkou pro volbu povolání ÚP ČR, kontaktní pracoviště 

Most. Blahopřejeme všem žákům, kteří byli přijati ke studiu na střední 

škole, a držíme jim pěsti, aby studium zdárně dokončili a následně našli 

uplatnění na trhu práce. 



žáků 8. – 9. tříd ZŠ a ZŠS 

V letošním školním roce se na naší škole znovu uskutečnila soutěž „O nejlepšího čtenáře“. Tentokrát 

soupeřili žáci osmých a devátých tříd ZŠ a ZŠS. 

 Úkolem soutěžících bylo co nejlépe přečíst neznámý text. Čtenáře hodnotily jak paní učitelky, tak také 

spolužáci z řad posluchačů, kteří se podíleli i na výběru vítězů celého klání.  

Na prvním místě se umístil Daniel Kratochvíl (8. BS), na druhém místě skončil Radek Laci (8. A) a o 

třetí místo se podělili dva čtenáři - Monika Lžičařová a Tomáš Kastl (9. A). Vítězům blahopřejeme!  

Poděkování přísluší všem soutěžícím, zejména za jejich vynikající výkony, ale také za odvahu, se 

kterou se pustili do čtenářského souboje. Soutěž se opět velmi vydařila a všem účastníkům se líbila.    

 

 

 

 

 

 

 



Žáci 9. A soutěžili na Benediktu.  

Po delší odmlce jsme se vydali do bowlingové herny na Benediktu v Mostě. Důvod byl prozaický. Šli 

jsme sportovat, soutěžit a také zjistit, kdo z naší třídy nejlépe „válí“ bowling.  

Hra rychle ubíhala a než jsme se nadáli, byl konec. Je jasné, že jsme se všichni snažili dosáhnout co 

nejlepšího výsledku. Hru jsme si až do samého konce náležitě užívali. Tentokrát byl nejlepší Petr, 

druhá skončila Monika a třetí byl Mirek. Kdo zvítězí příště? To je zatím ve hvězdách, ale doufáme, že 

do konce školního roku ještě alespoň jeden turnaj zvládneme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Připravujeme se na výstavu, celý měsíc březen jsme se s  dětmi ve školní družině 2 připravovali na 

velikonoční výstavu a Velikonoce vůbec. Vyráběli jsme výrobky na jarní výzdobu v hale školy a také 

jsme si vyráběli dekorace na Velikonoce pro maminky domů.  

Vše co jsme dělali: 

Kytičky na výzdobu šaten 

Motýli z katalogu 

Přání k MDŽ s motýly 

Výroba kuřátek z polystyrenových vajíček 

Kytička z barevného papíru – zápich 

Práce ve skleníku – osení 

Zajíček s kytičkou – zápich 

Zajíček s peříčkem – zápich 

Skládání z kostek 

Pobyt na školní zahradě a hry na louce před školou 

Hry s dřevěnou mašinkou – skládačka 

Jarní výzdoba družiny 

Společné odpoledne s 1. oddělením – výroba jarních košíčků 

Ale samozřejmě jsme si našli čas i na písničky a říkadla a také odpočinek.  

 

Na přiložených fotografiích můžete vidět děti při některých činnostech a i jejich výrobky.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoce se blíží 

Protože se blíží Velikonoce, přišli jsme si do školní keramické dílny vytvořit dekoraci, kterou si 

vystavíme na velikonoční výstavce, a poté si žáci výrobky vezmou domů.  

Všichni pracovali s nadšením, modelovali, váleli, vykrajovali a po vypálení sami glazovali své výrobky. 

Maminky se mají na co těšit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co se dělo 29. 4. 2022 v pátek? Je to úplně jednoduché. Tento den naše škola se zúčastnila 

celonárodního zvyku “Pálení čarodějnic!“ Čarodějnici vyrobili žáci z praktické školy. 

Ohniště vytvořili žáci osmých a sedmých 

tříd. 

Na pálení se přišla podívat celá naše 

škola. Dokonce mnozí žáci přišli 

v převlecích, za čarodějnického učně. A 

jejich třídní učitelky měli také velmi zdařilé 

převleky a masky.  

Proběhl oslavný rej a panovala velmi 

dobrá nálada. 

 

 

 

 

 



Výroba jarních košíčků 

I v měsíci březnu, jsme se sešli 

s 1. oddělením na společné 

odpoledne.  

A protože tady máme jaro, tak 

tentokrát jsme si společně 

vyrobili jarní košíčky s květinami 

z papírových kelímků a barevných 

papírů. 

Dětem se společná práce líbila, 

jak je vidět i s fotografií a 

odpoledne si opět společně užily. 

Už se moc těšíme na další 

společně strávené odpoledne.  

 

 

 

 



Pomoc studentek SPgŠ na výstavě 

Již řadu let spolupracuje naše škola se SPgŠ v Mostě. Studentky této školy u nás vykonávají svoji praxi 

průběžnou v rámci vyučování a i svou souvislou praxi. A již druhým rokem nám také v rámci této praxe 

pomáhají s výrobou drobných předmětů, které si s nimi vyrábějí mladší děti na našich školních výstavách, tzv. „ 

Zručné dílny“. A protože letos byla výstava otevřena po dvou letech i veřejnosti, pomáhali i tentokrát. Vzhledem 

k tomu, že návštěvnost byla i přes nepříznivé počasí výborná, měli s dětmi plné ruce práce. Ale zvládli vše 

s přehledem a s dětmi vyráběli nejenom kraslice, ale i zajíčky a zápichy kuřátek a kytiček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoční turnaj naší školy proběhl 22.4. A jak to 

dopadlo? Na prvním stupni se na třetím místě umístilo 

družstvo z 5. A. Druhou příčku obsadili hráči ze 4. B. 

Vítězství slavili žáci z A. Na druhém stupni bylo velkým 

překvapením vyřazení jasného favorita, družstva 9. A. 

Žáci 7. A suverénně obsadili první místo, za nimi se na 

druhou příčku probojovalo družstvo z 6. A.  

Na třetím, bronzovém stupni, skončili žáci 8. B. Sportu 

zdar a fotbalu obzvlášť. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Den je krásný, slunce svítí a zahrada volá…. 

Využili jsme krásného jarního dne a vyrazili na školní zahradu. Nejdříve byla obhlídka záhonu po zimě. 

Pak již následovala klasika. Příprava záhonu nám sice dala zabrat, ale všichni jsme se zapojili. 

Odplevelování a úprava záhonu nás sice moc nebavila, ale setí ředkviček a okrasných dýní to bylo ono. 

No a teď už jenom pravidelná kontrola, údržba, zalévání a můžeme se těšit na výsledky našeho snažení.  

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 



Dnes jsme si hráli a kouzlili s barvičkami. Vyrobili jsme si nádherná letní trička, technikou batikování. 

Pomocí vidličky jsme dokázali látku na tričku smotat do „šneka“ a svázat provázkem, tak aby se nám 

smotaný šnek nerozmotal. Také jsme si zkusili navázat pomocí provázků různé uzlíky, které nám po 

nabarvení vytvořily nejrůznější obrazce. 

Vyzkoušeli jsme dva různé způsoby barvení, za sucha a ve vodě. Práce se nám všem moc líbila, bavila 

nás a z hotových výrobků jsme měli obrovskou radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaření dobrého jídla je pro člověka velmi důležitá věc. A v souladu s tím s žáky čas od času uvaříme 

nějakou laskominu. 

Tentokrát si žáci z několika možností vybrali sladké lívance. Napsali jsme si recept a umíchali těsto. 

Zjistili jsme, že ve třídě máme 2 – 3 budoucí výborné kuchaře. Poradili si s rozklepnutím vajíček, 

správně odměřili suroviny a umíchali hladké těsto. Stačilo jim jen ukázat, jak lívance smažit a potom 

už stačil jen dohled, jak byli šikovní. 

Další kuchař obaloval lívance ve skořicovém cukru a zdobil povidly a smetanou. Ostatní hladovci 

zatím připravili stoly a prostřeli talíře. Co ještě zbývalo? Popřát dobrou chuť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žáci z 5. B a z PŠ1A se vydali podívat do muzea na výstavu „ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes 

hranice přišla“. 

Už před muzeem nás čekal krásný model přesunutého kostela, který si žáci mohli prohlídnout. Také 

celá budova působila majestátním dojmem a zazněla vtipná hláška od jednoho žáka: „Tak tady bych 

chodil do školy každý den.“ 

Moc hodná paní průvodkyně měla připravené povídání o vydrách, jejich životě, mláďatech, potravě a 

jejich nepřátelích. Dozvěděli jsme se, proč byly vydry u nás téměř vyhubeny a co všechno musíme 

udělat pro jejich návrat. I když je dnes jejich situace mnohem lepší, tak žákům vysvětlila, jak moc je 

důležité starat se o životní prostředí, protože vydry jsou citlivé na čistou vodu. 

Žáci měli možnost pohladit si vypreparovanou vydru a vyfotit se s ní. Ve skleněných vitrínách jsme si 

mohli prohlídnout vycpané různé jiné živočichy, ať už ty, kteří jsou konkurenty v potravinovém řetězci 

nebo ty, kteří sdílí stejné životní prostředí. 

Nakonec pro žáky paní průvodkyně připravila výtvarné dílničky, kde mohli žáci vytvořit obrázek na 

památku. 

 

 

 

 



Počasí už je krásné a tak chceme se žáky trávit nějaký čas venku. A opékání má rád každý. Máme 

možnost si s žáky popovídat v neformálním prostředí.  A jako překvapení nám tam jeden žáček vystřihl 

prvotřídní hudební číslo. Máme vlastní superstar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Žáci z 9. AS si vyzkoušeli, co vše obnáší vypěstovat si vlastní zeleninu (ředkvičky a mrkev). Na konci 
března jsme si očistili záhonek a zasadili semínka. V hodinách pracovní výchovy jsme chodili záhonek 
zbavovat plevelu a zalévat a na konci května už jsme společně sklízeli první ředkvičky. Žáci si je ve 
třídě očistili, omyli, nakrájeli a nakonec snědli. Všichni měli z pěstitelského úspěchu radost a 
ředkvičky jim moc chutnaly. Už teď se těšíme, až si pochutnáme i na vlastní mrkvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČERVEN 



 
Výlet na Ressl 
 
Den dětí jsme si užili na výletě na Resslu. Děti poznaly krásnou část našeho města, trošku sportovaly, 
trošku si hrály, viděly zblízka les a kousek přírody a také hledaly karty s úkoly. Výlet se nám moc líbil! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podle reakcí našich žáků, perfektně. Co jsme dělali? 

Nejprve jsme shlédli velmi zajímavou ukázku, jak se chovat 

ve škole v případě „ZLÉ OSOBY!“ A názorně nám 

bezpečné chování vysvětlili členové klubu historie 

ozbrojených složek. Byli mezi námi již po třetí. Po krátké 

přestávce jsme si zasoutěžili v branném závodě. 

Disciplínami byly hod kroužky, srážení kuželek, přenos 

zraněného, střelba z velkého praku a hod na koš. Poslední 

disciplínou byla střelba ze vzduchovek. Samozřejmě jsme 

mezi jednotlivými disciplínami běželi. 

A vítězná družstva? Kategorii 1. stupeň ZŠ - 1. místo 3. B. 

Na místě druhém žáci 5. A. 

Na 2. Stupni vyhráli běžci ze 7. A, za nimi v těsném 

závěsu se na druhém místě umístila 9. 

V kategorii PŠ a ZŠS zvítězili žáci z PŠ 1A. 

Druhé místo obsadilo družstvo 7. CS. 



7. CS a 9. AS vyrazily na výlet do ZOOPARKU v Chomutově. 
 
Blíží se konec školního roku a sním i čas třídních výletů. Ve čtvrtek 2. června vyjely vlakem na výlet do 
zoo parku v nedalekém Chomutově třídy 7. CS a 9. AS. Cesta vlakem pěkně ubíhala, děti pozorovaly 
okolní krajinu a moc se jim líbil výhled na Kamencové jezero. 
Počasí nám přálo, a tak jsme v zoo parku strávili příjemnou procházkou téměř tři hodiny. Viděli jsme 
mnoho druhů zvířat. Dětem se líbili velbloudi, rosomák i bizoni a na statku s domácími zvířaty na nás 
vykoukl z chlívku rohatý kozlík. Na závěr jsme se všichni odměnili dobrým občerstvením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na slavnostním ocenění žáků mosteckých škol 

nechyběli nejlepší žáci z naší školy. 

Vedení města přijalo dne 1. června 2022 nejlepší žáky a 

studenty mosteckých škol. Za naši školu byli nominováni 

žáci devátého ročníku – Monika Lžičařová a Miroslav Cina. 

Důvodem byly zejména jejich výborné studijní výsledky a 

kladný přístup ke školním činnostem. 

Ve velké zasedací síni Magistrátu města Mostu převzali 

ocenění z rukou pana primátora města Mostu Jana Paparegy 

a vedoucí oddělení školství Petry Trojnové. Posléze se 

zapsali do pamětní knihy města Mostu. 

Slavnostní akci zpestřila vystoupení 

bubeníků ze Základní umělecké 

školy F. L. Gassmanna – 

„Gassmannovy mlátičky“. 

Oceněným žákům blahopřejeme a 

přejeme jim mnoho studijních 

úspěchů na střední škole. 



Žáci z 5.B a z PŠ1A se vydali podívat do muzea na výstavu „ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes 

hranice přišla“. 

Už před muzeem nás čekal krásný model přesunutého kostela, který si žáci mohli prohlídnout. Také 

celá budova působila majestátním dojmem a zazněla vtipná hláška od 

jednoho žáka: „Tak tady bych chodil do školy každý den.“ 

Moc hodná paní průvodkyně měla připravené povídání o vydrách, jejich 

životě, mláďatech, potravě a jejich nepřátelích. Dozvěděli jsme se, proč 

byly vydry u nás téměř vyhubeny a co všechno musíme udělat pro jejich 

návrat. I když je dnes jejich situace mnohem lepší, tak žákům vysvětlila, 

jak moc je důležité starat se o životní prostředí, protože vydry jsou 

citlivé na čistou vodu. 

Žáci měli možnost pohladit si vypreparovanou vydru a vyfotit se s ní. Ve 

skleněných vitrínách jsme si mohli prohlídnout vycpané různé jiné 

živočichy, ať už ty, kteří jsou konkurenty v potravinovém řetězci nebo ty, 

kteří sdílí stejné životní prostředí. 

Nakonec pro žáky paní průvodkyně připravila výtvarné dílničky, kde 

mohli žáci vytvořit obrázek na památku.   

Moc děkujeme pracovníkům muzea, kteří si na nás udělali čas a připravili pěkný program. 



Počasí už je krásné a tak chceme se žáky trávit 

nějaký čas venku. A opékání má rád každý. Máme 

možnost si s žáky popovídat v neformálním 

prostředí.  A jako překvapení nám tam jeden žáček 

vystřihl prvotřídní hudební číslo. Máme vlastní 

superstar.    

 
 
 
 
 
 
 



Dnes jsme si hráli a kouzlili s barvičkami. Vyrobili jsme 

si nádherná letní trička, technikou batikování. Pomocí 

vidličky jsme dokázali látku na tričku smotat do 

„šneka“ a svázat provázkem, tak aby se nám smotaný 

šnek nerozmotal. Také jsme si zkusili navázat pomocí 

provázků různé uzlíky, které nám po nabarvení 

vytvořily nejrůznější obrazce. 

Vyzkoušeli jsme dva různé způsoby barvení, za sucha a 

ve vodě. Práce se nám všem moc líbila, bavila nás a 

z hotových výrobků jsme měli obrovskou radost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pěší výlet ......na jezero Most. 

 

Jezero Most patří mezi oblíbená místa 

k bytí nejen lidí žijících v Mostě či jeho okolí. 

Nádherné jezero s průzračnou vodou pravidelně 

navštěvují také žáci 9. A. Již poněkolikáté zde 

zažili spoustu legrace a zábavy. Při občerstvení 

spojeném s relaxací obdivovali okolí jezera, které 

nabízí úchvatná panoramata.  

K jezeru se v letošním školním roce 

z časových důvodů již společně nevydáme, ale 

slíbili jsme si, že se zde sejdeme o prázdninách. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehrada Fláje u Českého Jiřetína 
Vodní nádrž na Flájském potoce. 

 

Na vrcholky Krušných hor jeli na výlet deváťáci. Proč na 

vrcholky hor?   

V letošním školním roce jsme se učili v přírodopisu mimo jiné o 

tom, jak lidé přetvářejí přírodu. Jedna vyučovací hodina byla 

věnována vodním nádržím. Obecně platí, že nejvíce se naučíme, když 

jsou zapojeny všechny smysly. A tak jsme jeli k vodní nádrži, která 

vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobování vodou 

podkrušnohorské oblasti.  

Přehradní hráz je jedinečná svého druhu v České republice. 

Vyrobena byla z betonu, je pilířová - uvnitř dutá. Vodní plocha zaujímá 

149 ha, maximální hloubka je 57 metrů a výška 58,5 metru. Toto vodní 

dílo je zásobárnou vody pro Most, Litvínov, Duchcov, Bílinu a Teplice.  

Už jen samotný pohled na vodní dílo byl okouzlující. My jsme se 

navíc mohli podívat do vnitřní struktury přehrady a nechat se 

fascinovat technickým řešením, které drží ohromnou masu vody. Byl to naprosto úchvatný zážitek, na 

který zcela jistě nikdy nezapomeneme.   



IT dílny – 9. A 
Workshop.   

 

Výchovná poradkyně naší školy Mgr. Simona Průšová 

sjednala pro vycházející žáky workshop, jehož realizátorem bylo 

SVČ Most. Workshop byl zaměřený na podporu polytechnického 

vzdělávání žáků. Cílem byl rozvoj jejich digitální gramotnosti.   

Žáci sestavovali model dle plánku v PC z robotické 

stavebnice LEGO.  Zábavnou formou a během velmi krátké doby se 

pod vedením zkušených lektorů naučili sestavený objekt 

naprogramovat. Žáky tato činnost velmi oslovila a bavila. 

Prostřednictvím polytechnického vzdělávání získali poznatky 

o technice a osvojování si technických dovedností. V neposlední 

řadě využíváním digitálních technologií došlo k rozvoji jejich 

digitální kompetence, která je klíčovou kompetencí jak pro život, 

tak i pro celoživotní vzdělávání. 

 
 

 
 



Státní zámek Jezeří u 

Horního Jiřetína...  
...byl cílem výpravy žáků 9. A.   

 

Státní zámek s pohnutou historií byl cílem výpravy 

žáků 9. A. K zámku, který stojí na svazích Krušných hor, 

přímo nad lomem ČSA, jsme se vydali pěšky z obce 

Černice. Již cesta na zámek byla velmi dobrodružná.  

Zámek Jezeří má velkolepou minulost a nepochybně 

patří mezi zajímavé památky v naší republice. S historií této 

kulturní památky jsme se seznámili už ve škole.  

První naší zastávkou byla vyhlídka, ze které byl 

krásný pohled na zámek i výhled do okolí. Zaujala nás 

krásná zámecká zahrada. Nejstrašidelnější bylo sklepení a 

pokoj alchymisty. Prohlédli jsme si i ostatní prostory 

zámku, z nichž nás nejvíce zaujal lovecký salónek. 

Určitě bylo zajímavé vidět postupně se proměňující památku, které hrozil zánik a jež bývala 

v minulosti nazývána perlou Krušných hor. Přejme si, aby se tou perlou stala znovu. 



 

Střelba ze vzduchovky   
Není střelec jako střelec. 

 Dříve bylo snem každého kluka vlastnit vzduchovku. Dnes 

je tomu jinak, ale touha kluků střílet na terč je zřejmě stále 

velká. Střelbou do terče lze získat cvik a osvojit si správné 

zásady přesného míření a spouštění. Důležitý je trénink. 

Může to být ale úplně jinak. 

 V letošním školním roce mohli žáci porovnávat svoje 

schopnosti a dovednosti v branném závodě. Jednou 

z disciplín tohoto závodu byla střelba ze vzduchovky. 

Vzhledem k tomu, že většina žáků držela vzduchovku v ruce 

poprvé, nedal se od nich očekávat kdovíjaký výkon.  Našel 

se však žák, který všem „vytřel zrak“. Vzduchovku vzal do 

ruky poprvé v životě a jeho střelecká úspěšnost byla 

stoprocentní. Po skončení závodu byl požádán, aby ještě 

jednou střílel. Spolužáci se totiž domnívali, že jeho první 

výhra byla náhodná. Tomáš z 9. A však nezklamal a opět 

předvedl mistrovskou střelbu. A pak že se zázraky nedějí...  

 
 



Deváťáci se loučili s mladšími spolužáky. 
Pohádka „O veliké řepě“. 

 

Rozloučení se školou a 

mladšími spolužáky si 

nenechali ujít deváťáci. 

Rozhodli se, že se s nimi 

rozloučí pohádkou „O veliké 

řepě“. Připravili si rekvizity, 

scénář a párkrát pohádku 

zahráli „nanečisto“.  Premiéra 

proběhla u prvňáků, kteří 

nejprve zhlédli představení. 

Pak všichni zúčastnění 

společně plnili úkoly vztahující 

se k pohádce. „Vyřádili se“ jak 

malí, tak i velcí žáci. Zpívalo se, 

tančilo a nechyběla dobrá 

nálada. A o to šlo.    

 
 



Útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata... 
...navštívili žáci 9. A. 

  

V letošním školním roce jsme nezapomněli na zvířátka v 

městském útulku v Mostě-Rudolicích.  Přinesli jsme jim pár 

pamlsků a prohlédli si, jak se jim tu daří. O všechna zvířata se zde 

vzorně starají, ale o tom jsme se přesvědčili již v minulosti.  

Většina nalezenců tu čeká na hodné a spolehlivé lidi, kteří by 

je měli rádi a dokázali se o ně postarat. Pevně věříme, že všichni co 

nejdříve naleznou hodné a spolehlivé „páníčky“.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sběrová soutěž v 9. A 
Sběr starého papíru a víček od PET lahví. 

V letošním školním roce se již poněkolikáté zapojili žáci 9. A 

do školní sběrové soutěže. Školní rok 2021/2022 se přibližuje ke 

svému konci, a tak proběhlo vyhlášení třídního vítěze.  

Celoroční třídní soutěž ve sběru starého papíru a víček od 

PET lahví vyhrála žákyně Monika Lžičařová.  

Monika byla ve sběru druhotných surovin nejlepší v průběhu 

celé školní docházky. Je skvělé, že třídí odpad a není jí lhostejný 

osud naší přírody.  

Sběr druhotných surovin je důležitý, neboť dochází k jejich 

recyklaci. Životní prostředí má v rukou každý z nás, ale ne každý je 

ochoten ho chránit. Odhaduje se, že při výrobě papíru může jeden 

strom nahradit padesát kilogramů sběrového papíru. Říká se, že 

jedna tuna vytříděného papíru zachrání sedmnáct vzrostlých 

stromů. Stromy jsou v procesu výroby papíru nejkritičtější 

surovinou. Z toho vyplývá, že Monika svým počinem zachránila 

mnoho stromů a za to jí patří velké poděkování. 

Vítězce blahopřejeme!!!   



Mezinárodní památník obětem II. světové války 
Expozice II. světové války na Mostecku.   

  

Na mosteckém hřbitově se nachází stavba starého 

krematoria. Je zde umístěn Památník obětem II. světové války, 

který jsme navštívili, neboť jsme světové války probírali 

v dějepisu.  

Expozice dokumentuje válečné události na Mostecku v 

letech 1938–1945. Připomíná tisíce obětí války. Zmínka je tu 

také o lidech, kteří prošli zdejšími zajateckými nebo 

pracovními tábory. Přibližuje osudy lidí z Mostu a okolí, kteří tu 

žili i nuceně nasazených nebo zavlečených válečných zajatců.  

Nelehký život těchto lidí je zachycen na fotografiích. 

Jsou tu vystaveny také různé dobové dokumenty nebo cedule. 

Nalezli jsme i velmi podrobně zmapované osudy mnoha lidí.  

Viděli jsme také různé nálezy z bitev nebo modely bojové 

techniky. Expozice je velmi pěkně členěná a zajímavá. 

Fundovaný výklad pana průvodce v nás zanechal hluboký 

zážitek. Děkujeme. 

 



Fun park 
Venku je krásně, známky uzavřené a žáci šikovní. Tak 

jsme se rozhodli pro malý výlet, hned kousek od školy. 

Ve Funparku na Šibeníku se žáci vyřádili a rozhýbali. 

Bylo to moc fajn.   

 
 
 
 

 
 
 

 

To byste nečekali…. 

Že si ve škole můžete během vyučování odskočit na masáž? Ale ano. 

Stalo se příjemnou tradicí, že studenti oboru „Masér sportovní a 

rekondiční“ při SZŠ u nás během školního roku absolvují průběžnou praxi. 

Maséři procvičují a zdokonalují různé masážní techniky, navazování kontaktu s klientem, péči o 

masérnu apod.  A naši žáci, ti si lebedí. Většina z nich se na masáž opravdu těší a půlhodinku 

strávenou na masážním lehátku vítají jako příjemné zpestření dopoledne ve škole.  



Minigolf 
V pátek jsme si žáky vyrazili na minigolf. Většina z nás držela hůlku v ruce poprvé. 

Ale pustili jsme se do akce s nadšením. A nenechali jsme si zkazit radost, ani když 

nám to do jamek nepadalo napoprvé, napodruhé ani na …. prostě vůbec . Hodně 

jsme se nasmáli, pohoupali v síti a náramně jsme si to užili. 

 
 
 

9. AS – práce na třídním záhonku 
Žáci z 9. AS si vyzkoušeli, co vše obnáší vypěstovat si vlastní 

zeleninu (ředkvičky a mrkev). Na konci března jsme si očistili 

záhonek a zasadili semínka. V hodinách pracovní výchovy jsme 

chodili záhonek zbavovat plevelu a zalévat a na konci května už 

jsme společně sklízeli první ředkvičky. Žáci si je ve třídě očistili, 

omyli, nakrájeli a nakonec snědli. Všichni měli z pěstitelského 

úspěchu radost a ředkvičky jim moc chutnaly. Už teď se těšíme, až 

si pochutnáme i na vlastní mrkvi.   

 
 



Společné grilování na školní zahradě tříd 7.CS 

a 9.AS. 

Blíží se konec školního roku a začátek léta nás láká ven 

do přírody stále častěji. Dnes jsme měli všichni 

společnou možnost si nanečisto užít první tábornické 

oblíbené činnosti v podobě grilování různých 

uzenářských specialit. Počasí nám přálo, sluníčko 

pěkně svítilo a doslova nás nastartovalo do družných 

kamarádských mezitřídních debat chlapů a dívek. 

Vůně grilovacích dobrot a gurmánské pochutnání 

přispěly k příjemně strávenému dopoledni obou tříd. 

Moc se nám to líbilo.  

 
 
 



Společné odpoledne ŠD 
Malování na chodník    

  Tentokrát jsme si na společné odpoledne s 1. oddělením připravili malování 

křídami na chodník. Sluníčko nás vylákalo ven, a protože máme krásné jaro, 

tématem našeho kreslení byli „motýli“. Samozřejmě krásně barevní motýli. 

Dětem jsme nejdříve připomněli, jak se takový motýl kreslí (základní tvar). A 

pak už začali malovat sami. I když jsme vyhodnotili všichni společně 

nejkrásnějšího motýla, odměnu dostaly všechny děti, protože se velmi 

snažily. Na přiložených fotografiích můžete vidět nejenom děti při práci, ale i 

jejich hotové obrázky. 

 

Útulek pro zvířata v Rudolicích   
Všichni máme rádi zvířata. Tak jsme se šli podívat do útulku pro opuštěná zvířata 

v Rudolicích. Využili jsme čas a vzali jsme to od školy procházkou. Tunel pod nádražím byl 

jedno velké dobrodružství. 

Moc děkujeme pracovníkům útulku, že si na nás udělali čas, připravili program a hezky se 

nám věnovali. Žáci si mohli pejsky a kočičky hladit a krmit je piškoty. Viděli jsme trénink psa 

cvičeného na vyhledávání osob a žáci si zkusili, jaké to je, když se ztratí a pak je pes najde a 

vyštěká. 



Výlet do Ústí nad Labem 
Lanovkou na Větruši…   

Ve čtvrtek 9. 6. podnikly třídy 4. BS, 6. AS a 7.DS školní výlet 

vláčkem do Ústí nad Labem. Cílem byla Větruše. Zpočátku 

nám radost z výletu kazilo počasí, ale ve vlaku už se nám 

nálada zlepšovala a i počasí se nakonec umoudřilo. Lanovkou 

jela většina dětí poprvé a byl to velký zážitek. Na Větruši jsme 

obdivovali překrásný výhled, zašli do přírodního i zrcadlového 

bludiště. Občerstvili jsme se na hřišti a ještě před odjezdem 

jsme stihli zmrzlinku. Výlet jsme všichni zhodnotili jako velmi 

vydařený a určitě si ho v příštím roce zopakujeme. 

 
 

 

Děláme si hezký červen 
Výlety a zážitky 4. AS 

To to letí…zase další školní rok téměř za námi. My jsme se rozhodli, že si jeho závěr zpříjemníme.  



Začali jsme hned 1. června stopovačkou 

s fáborky na Šibeníku. Přibrali jsme kamarády z 8. 

AS. Cestou jsme se museli vypořádat s veselými 

ale také vědomostními úkoly. Byla to velká legrace 

a Den dětí jsme si moc užili.  

Výlety v červnu jsme chtěli naplánovat tak, 

abychom vyzkoušeli co nejvíce dopravních 

prostředků. Vyrazili jsme tedy vlakem do Ústí nad 

Labem, z nádraží pak kousek pěšky na lanovku 

směřující na zámeček Větruše. Zde jsme prošli 

přírodní labyrint, nasmáli jsme se v zrcadlovém 

bludišti a také jsme si prohlédli město z výšky. 

Protože jízda lanovkou byla pro nás velký zážitek, 

využili jsme ji i pro zpáteční cestu. Kdo se bál při 

jízdě vzhůru, cestu dolů už zvládl bez obav.  

Protože nám trochu pršelo, poslední hodinku před odjezdem jsme strávili v cukrárně, kde dělali 

výbornou zmrzlinu a zmrzlinové poháry.  

Cesta do Mostu super moderním rychlíkem s televizí utekla velmi rychle. Opět jsme prožili 

krásný den.  

V dalším týdnu máme v plánu výlet tramvají a autobusem na Farmu u Kačky na Klínech. 

Uvidíme, co ještě v červnu stihneme, ale vypadá to, že loď a letadlo si budeme muset nechat na příští 

rok. Tomu říkám výzva! 

 
 



Zoopark Chomutov 
Jako každoroční tradici máme s žáky výlet do Chomutova. 

Tentokrát nám vyšlo i parádní počasí (loni jsme se trochu 

klepali v mikinách  ). Poštěstilo se, že jsme viděli 

mláďátko od rosomáků. Viděli jsme i tuleně, který se 

zrovna předváděl, opice, jehňátka a spoustu jiných 

zvířátek. 

Budeme se těšit na příští rok! 

 
 
 

7. CS a 9. AS vyrazily na výlet do ZOOPARKU 

v Chomutově. 

Blíží se konec školního roku a sním i čas třídních výletů. Ve 

čtvrtek 2. června vyjely vlakem na výlet do zooparku v nedalekém 

Chomutově třídy 7. CS a 9. AS. Cesta vlakem pěkně ubíhala, děti 

pozorovaly okolní krajinu a moc se jim líbil výhled na Kamencové 

jezero. Počasí nám přálo, a tak jsme v zooparku strávili 



příjemnou procházkou téměř tři hodiny. Viděli jsme mnoho druhů zvířat. Dětem se líbili velbloudi, 

rosomák i bizoni a na statku s domácími zvířaty na nás vykoukl z chlívku rohatý kozlík. Na závěr jsme 

se všichni odměnili dobrým občerstvením.  

 

 

Úspěšně jsme absolvovali. 

Závěrečné zkoušky v „Pršce“ 

8. a 15. června 2022 se konaly Závěrečné zkoušky. 

Nejprve zkouška praktická z Ručních prací. K vidění 

byla náročné vyšívání křížkovým stehem,  

vypalování do dřeva , quilling a práce z papíru. 

Všem se výrobky moc povedly a byly ohodnoceny 

výbornou. Po týdenním studijním volnu „svaťáku“ 

se všichni sešli před zkušební komisi ke zkouškám 

ústním. Rodinná výchova i Příprava pokrmů patří 

k oblíbeným předmětům, takže byli všichni se 

znalostmi spokojeni. Počáteční nervozita opadla a 

bez větších zádrhelů se všem podařilo úspěšně 

absolvovat.  

 


