
 

 

 

 



Netopýři v 8.AS 
 

Výtvarná soutěž „Netopýři“ oslovila i nás. 

V hodinách výtvarné výchovy rádi malujeme 

štětcem, proto jsme modrou barvou vymalovali 

obrovskou čtvrtku, což nám dalo trochu zabrat. V 

hodině pracovní výchovy jsme lepili netopýři křídla 

vystřižená z krajky, kterou obětovala ze staré sukně 

pani třídní učitelka. Všechny práce byly dělány pod 

odborným dohledem a s diskrétní pomocí. Hotovo! 

A netopýři mohou vzlétnout! 

Napsala Mgr. Anna Komendová, fotografovala 

Magda Hejtmánková 

 

 

 



Geometrie v VIII.B 

Opakování učiva s geoboardy. 

 Začátek školního roku je v 8. třídě 

v geometrii věnován opakování učiva 

z nižších ročníků. Rozhodli jsme se, že 

pojmeme toto opakování trochu 

netradičně, využili jsme k tomu 

pomůcky z kabinetu matematiky a 

seznámili jsme se s geoboardy. 

Pomoci gumiček a geoboardů jsme 

zopakovali dělení trojúhelníků podle stran i 

podle úhlů, vyvodili jsme vzorečky pro 

výpočet obvodu čtverce i obdélníku. 

 

 Stavím, stavíš, 

stavíme… 

SPP a pěnové kostky 

Téma prostorové orientace jsme si v rámci 

předmětu SPP vyzkoušeli pomoci pěnových 

kostek. Žáci pilně stavěli podle pokynů 

vyučující. Nejprve zkusili postavit libovolnou 

stavbu, zvíře a nakonec obličej. Pomoci 

pěnových kostek jsme zopakovali předložky 

před, za, pod, nad i vpravo a vlevo. 

Nejzábavnější byl „barevný diktát“ 

s následným zapamatováním si deseti po 

sobě jdoucích barev ve správném pořadí. 

Foto a text: Mgr. Schützová Petra 

DOKÁŽU TO! 



DOKÁŽU TO! 
když se chce, tak to jde…… 

Tato školní aktivita je určena žákům 2. stupně základní školy. Žáci se scházejí ve třídě IX. A 

pravidelně 1x měsíčně, ale i častěji, podle potřeb. Hravou formou si doplňují, procvičují a 

utužují poznatky, zejména z matematiky a českého jazyka. Aktivitu navštěvují především žáci, 

kteří byli dlouhodobě nemocní, nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí 

učiva. Cílem aktivity je zvýšit u žáků zájem o školu a motivovat je k lepším vzdělávacím 

výsledkům. 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová 



 
www.google.cz/ obrázky 
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Drakiáda 

...draci v akci....  

Každoročně v říjnu probíhá na naší škole drakiáda. Žáci se na ní 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 VI.A, kteří pomohli při organizaci. 

 Napsaly a nafotily: Šašková Lenka a Mgr. Čáková Martina 

 

 



Táhli, táhli, až řepu vytáhli.  
Žáci 4. A si zahráli pohádku O veliké řepě.  

 

Každé úterý k nám do třídy chodí studentka VOŠ 

v Mostě Míša. Tentokrát si pro žáky připravila 

dramatizaci pohádky O veliké řepě. Pohádku nejdříve 

žákům přečetla a položila jim několik otázek. 

Následovalo oblékání kostýmů a samotná 

dramatizace. Ta se žákům nejvíce líbila. Několikrát se 

vystřídali v různých rolích, a kdyby nezazvonilo, tak by 

hráli a hráli…. 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová 
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Společné malování na chodník 
Malování dopravních prostředků 

Opět jsme obě oddělení ŠD strávili společné odpoledne. Tentokrát jsme společně malovali na 

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

děti před začátkem malování, při práci a také jejich hotové obrázky. 

Napsala a nafotila Alena Niklová 

 

 

 



 

 

 

Máme rádi SEVU. 
Montáž a demontáž ze stavebnice v PŠ2B 

V hodinách Ručních prací se učíme pracovat s různými materiály, s drobnými i většími dílky nebo s nářadím. Baví nás 

stavět ze stavebnice. Naše nejoblíbenější jsou dvě, a to SEVA a KAPLA. Na obě je potřeba zručnost, představivost a veliká 

trpělivost. 

Kupodivu mají složitější výrobky či stavby děvčata. Tentokrát si vybrala vrtulník a dům i s nábytkem. S poškozenou 

jemnou motorikou jsou tyto stavby opravdu obrovským výkonem všech stavitelů, proto se s vámi o ně chceme podělit. 

Moc to všechny bavilo. 

Napsala: Mgr. Ivana Týnecká 

Foto:  Miluška a Péťa 

 



Budeme mít cvičný byt 
PŠ2B pomáhá s malováním. 

V budově školy nám p. ředitelka uvolnila dvě místnosti, které postupně přeměníme na byt. Učíme se totiž hlavně pro život, 

takže co je lepší než jen mluvit a koukat na obrázky? Nejlépe se vše naučíme, když si to vyzkoušíme.  Jak se starat o čistotu?  

Jak si byt zařídit? Co a jak mýt, utírat, prát a čistit?  K tomu nám poslouží náš cvičný byt. 

Takže jsme se domluvili, že si sami místnosti uklidíme, vymalujeme i zařídíme.  My jsme se taky zapojili.  

Dnes jsme si vyzkoušeli malování. Připravit místnost, namíchat barvy, pracovat se štětci a válečky, s maskovací páskou. Už 

víme jak na to, posuďte sami.  

 

 

Ale upřímně to je práce dost 

namáhavá, bolí potom ruce i 

nohy. A co je nejhorší? Stejně 

dlouhou dobu pak zase trvá úklid. 

Zapojte se taky, ať se nám to co 

nejlépe podaří. 

Napsali: žáci z PŠ2B 

Foto: Mgr. Ivana Týnecká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VÝSTAVKU 

KDY: 17. 12. 2019 /ÚTERÝ) 

KDE: ZŠ A SŠ, JANA PALACHA 1534, MOST 

ČAS: 8:30 – 12:30 

 

Opět Vás všechny srdečně zveme na každoroční výstavku. 
Jako každý rok se můžete podívat na výrobky našich žáků, které 

jsou zaměřené na zimní a vánoční tématiku 
Můžete zde společně se svými žáky nasbírat nové nápady a také 

společně nasát vánoční náladu. Pro mladší děti zde opět 
bude připraveno několik stolů, kde si sami mohou vyrobit malé 

upomínkové předměty s vánoční tématikou pro své blízké. 
Všichni si pak zde můžete zakoupit zimní a vánoční dekorace 

vyrobené našimi žáky s pomocí paní učitelek a asistentek. 
Vítáni jsou všichni, kteří mají rádi Vánoce a s nimi spojené i 

nejkrásnější svátky v roce. 
 

Budeme velmi rádi, když nám své dojmy, názory a 

připomínky z výstavky napíšete do knihy u vchodu. 

 


