
Příloha č. 1 
 

Adaptační pobyt šesťáků 

 

Školní rok 2021/2022 začal s mnoha epidemiologickými opatřeními. Z tohoto důvodu 

jsme zvolili stejnou náplň adaptačního pobytu, ale netradiční místo konání. Areál 

u restaurace Orinoko byl sice menší, ale přívětivý pro konání aktivit uvnitř i venku. Po 

dlouhém sezení u počítače se žáci proběhli při hře s liščími ocásky, zaskákali přes řeku 

i přes lano. Podbíhání roztočeného lana pro jednotlivce není problém, ale pro dvojice či 

trojce to zas tak jednoduché není, chce to zapojit soustředění a komunikaci. Počasí nám 

přálo, takže i logické hry mohly probíhat venku. Žáci do spolupráce zapojili své nové 

spolužáky i nové třídní učitele.  

Poděkování patří také panu školníkovi za poskytnutí zázemí i dovezení oběda ze školní 

jídelny.  

  



Příloha č. 2 
 

Environmentální výchova ve školní družině 

 

 

 

V naší družině se snažíme o to, aby všechny činnosti byly zajímavé a pro děti přínosné. 

Prioritou je pro nás i vzdělávání dětí v oblasti environmentální výchovy. Společně s dětmi 

jsme ve školní družině vyráběli hmyzí hotel, kdy si děti také vyzkoušely práci s dílenským 

nářadím. Tak jsme v podstatě spojili pracovní výchovu s přírodovědnou. Povídali jsme si 

o čmelácích zahradních, děti si prohlédly hnízdo, povídali jsme si o životním cyklu 

čmeláka i o jeho ochraně. Poté jsme s dětmi pracovaly na hmyzím hotelu. Pro naše děti 

z přípravné třídy a prvňáčky přijelo karlovarské hudební divadlo s pohádkou O prasátku 

Arturovi. Také tato pohádka byla zaměřena na třídění odpadu. 

  



Příloha č. 3 
 

Kniha a já – projekt žáků 8. ročníku 

 

 

 

Ve dnech 13. až 17. prosince probíhal na naší škole projekt Kniha a já, který je tradičně 

určen žákům 8. ročníků. Jeho cílem je budování kladného vztahu k literatuře a současně 

podpora dětské spolupráce. 

Součástí projektu byla říjnová návštěva městské knihovny, kde se žáci formou přednášky 

seznámili s jednotlivými literárními žánry. V rámci nich si poté dvojice žáků zvolily 

konkrétní knihy. Jejich úkolem bylo následně knihu přečíst a během projektového týdne 

s ní také pracovat. Žáci si své knihy ve dvojicích vzájemně porovnávali, společně 

vyplňovali pracovní listy, týkající se například hlavních postav nebo prostředí, tvořili 

prezentaci v PowerPointu a také dokument ve Wordu. Každý den několik z nich četlo 

svým spolužákům ukázku. 

Na samotném konci projektu, tj. v pátek 17. prosince, došlo ke slavnostnímu předvedení 

prezentací před třídou a rovněž před dvojčlennou komisí učitelů, která žáky za jejich 

snahu náležitě ohodnotila. 



Příloha č. 4 
 

Anglické divadlo 
 

 
 

Od září se každé pondělí schází kroužek Anglického divadla, kde zkoušíme texty a až je 

umíme, pokoušíme se je i zahrát.  Nejdříve jsme nacvičovali pohádku o slavíkovi, kde náš 

ptáček musel i vylézt na strom a dcera císaře zase pořádně promrzla při scénách ve 

venkovním areálu školy. V prosinci jsme se dali do Vánočního příběhu, počasí nám přálo, 

a tak mohli tři králové dorazit do Betléma v pěkné sněhové kulise. Chci moc poděkovat 

všem hercům, kteří se nenechávají odradit chladem, ani studem, že je v andělském či 

královském oblečení vidí půlka školy. Někteří herci jsou zároveň i technici, a tak stříhání, 

natáčení i přidávání hudby je téměř plně v jejich rukou, za což jim také moc děkuji. Merry 

Christmas! 

  



Příloha č. 5 
 

Svátek sv. Patrika na naší škole  

 

 

 

Každým rokem si Irové připomínají svého patrona sv. Patrika. Typickou barvou tohoto 

svátku je zelená, my jsme si ji však v důsledku současných okolností upravili na 

žlutomodrou. Zároveň jsme svátek sv. Patrika pojali na naší škole jako den patronů, kdy 

kromě sv. Patrika jsme se bavili i o sv. Václavovi, který je nejenom patronem našeho 

národa, ale také patronem míru a o sv. Ondřejovi, který je patronem Ukrajiny.  

Celý týden jsme se věnovali aktivitám, které byly spojeny s patrony tří zemí. Menší děti 

vybarvovaly obrázky, starší v hodinách angličtiny vyhledávali základní informace, které 

pak prezentovali, vyplňovali různé kvízy o Irsku, sv. Patrikovi, sv. Václavovi 

i sv. Ondřejovi.  

17. března na sv. Patrika pak vše vyvrcholilo. Žáci i učitelé se oblékli do modrožlutého 

a o velké přestávce se sešli na dvoře školy. Třída, která měla nejvíc modrožlutých kousků 

oblečení a doplňků, byla odměněna. Mladší žáci si pak prošli čtyřlístkovou trasu s úkoly 

vedoucími k Patrikovu pokladu.  

Naše barvy měly vyjádřit naději v brzký mír, kterému jsme i symbolicky zazvonili 

zvonečky.  

  



Příloha č. 6 
 

Třída vynálezců – projektový týden 8. ročníků 

 

V březnu se žáci 8. ročníku zapojili do projektu Třída vynálezců v rámci popularizačního 

programu „Zlepši si techniku s VŠB – TU Ostrava“. Tento projekt je na naší škole součástí 

kariérového poradenství, během něhož jsou žáci seznamováni s možnostmi dalšího 

studia. 

Třída VIII.A vynalézala v týdnu od 14.3. do 18.3., třída VIII.B o týden později. 

Pod vedením tří univerzitních lektorů se naši žáci ve skupinách věnovali vymýšlení, 

plánování a posléze i realizaci modelů vynálezů, kterými by, pokud by měli v budoucnosti 

možnost, obohatili lidstvo. K realizaci svých skvělých nápadů žáci využívali běžně 

dostupných materiálů, jako kartonových krabic, lepicích pásek, provázků, polystyrenu 

atd. 

Mezi favority poroty patřily například kontaktní čočky se ztmavujícím efektem, reagující 

na ostrý sluneční svit, popřípadě helma s názvem Zkrášlovač make-upu, sloužící k 

okamžitému a zcela automatickému nalíčení uživatelky. Oceňovaným nápadem byl také 

hamburger v tabletce, jehož konzumace je podmíněna zalitím vodou, nebo tzv. 

Samooblékací skříň, s jejíž pomocí je uživatel oděn nejen adekvátně počasí, ale rovněž i 

velice stylově. 

Oba projektové týdny byly zakončeny prezentacemi, během nichž žáci svůj finální 

výrobek představili spolužákům a posudkové komisi. 

  



Příloha č. 7 
 

Den tance   
 

 
 

Dopoledne v pátek 29. dubna 2022 jsme poprvé společně slavili Den tance. Počasí bylo 

doslova ideální, takže jsme mohli tančit na školním dvoře venku pod širým nebem a užívat 

si nejen tance, ale i sluníčka. První stupeň se pod vedením paní učitelky Moravčíkové 

naučil krátkou choreografii na píseň od Eda Sheerana Shape of you, paní učitelka Lišková 

si pak pro druhý stupeň nachystala krátkou energickou taneční kombinaci, ve které se 

žáci seznámili i se základy tance salsa. S organizací obětavě pomáhali členové našeho 

tanečního kroužku, kteří pak ostatním ve dvou choreografiích předvedli své taneční 

umění. Den tance se moc povedl a my doufáme, že jsme tímto založili na naší škole další 

pěknou tradici.  

  



Příloha č. 8 
 

Šesťáci a faraon Tutanchamon 
 

 
 
Dne 24. května pořádala naše škola pro žáky 6. ročníků dějepisnou exkurzi do Brna na 
výstavu Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, konanou ku příležitosti stoletého výročí 
jejího objevení. 
V rámci velkolepé expozice měli žáci možnost seznámit se nejen s přesnými kopiemi 
nalezených artefaktů, ale také dozvědět se mnoho zajímavých detailů týkajících se tohoto 
mimořádného archeologického objevu. Každý návštěvník měl k dispozici vlastního 
audioprůvodce, díky němuž si mohl zvolit výklad, týkající se tématu, jenž ho zaujal. 
Součástí výstavy byl rovněž krátký film, který žáky informoval o životě egyptologa 
Howarda Cartera, jemuž se podařilo zapomenutého faraona Tutanchamona v symbolické 
rovině znovu probudit k životu. 
Žáci prožili báječný den plný zážitků a prohloubili své znalosti o starověkém Egyptě. 
  



Příloha č. 9 
 

Exkurze Mauthausen – Linec 
 

 
 

Dne 7. června pořádala naše škola pro žáky 9. a 8. ročníků exkurzi do rakouského 

koncentračního tábora Mauthausen a blízkého města Lince. V bývalém pracovním táboře, 

který se nyní stal pietním místem, se děti seznámily s pohnutými osudy vězňů a prohlédly 

si památníky obětem nacismu, jež zde vybudovaly jednotlivé evropské státy. V uctivé 

vzdálenosti rovněž pozorovaly nechvalně známé „schody smrti“, po nichž museli vězni 

vynášet velmi těžké kameny, což mnohé stálo život. 

Po tomto smutném zážitku jsme navštívili město Linec, kde po krátké procházce jeho 

historickým centrem následoval rozchod a dlouho očekávané nákupy. Přestože nám 

počasí příliš nepřálo, žáci se shodli, že exkurze nejen značně rozšířila jejich vědomosti o 

zvěrstvech 2. světové války, ale rovněž si z ní odnesli mnoho nezapomenutelných zážitků. 

  



Příloha č. 10 
 

Děti dětem   
 

 
Ve středu 1. 6. 2022 jsme společně se ZŠ Gaudi z Příbora oslavili Den dětí, a to pořádně. 

Od 15:00 hodin čekal na návštěvníky Zahrad piaristického kláštera v Příboře nabitý 

program plný vystoupení dětí z obou základních škol. Gaudi si připravila nejen taneční a 

hudební vystoupení, ale i hry pro děti a občerstvení pro návštěvníky. Oceňujeme, že do 

všech příprav zapojili i děti, a tak jsme mohli například ochutnat mátovou limonádu 

připravenou dětmi z 1. stupně.  

Naše škola vystoupila s bohatým programem, který se více než povedl a doufáme, že se 

líbil i návštěvníkům. Školní sbor ZVONKY z 1. stupně vystoupil s písněmi V Přiboře na 

dvoře, Zvonky, Prales a jiné. Následovalo taneční vystoupení dětí z 3. A s názvem WAKA 

WAKA dance. Další dvě taneční vystoupení KARI CREW street dance a SALSEROS 

předvedli žáci  2. stupně. Diváky překvapil i latinskoamerický tanec salsa, kde vystoupilo 

celkem šest tanečních párů. Program naší školy zakončila školní kapela STRINGS school 

band. V jejich podání jsme slyšeli českou píseň ADHD od Kapitána Dema, v angličtině 

Shubidu od Elis Mrázkové, ve francouzštině La seine  od Juliana Lennona a Vanesy 

Paradise, v ukrajinštině Obijmy od Okrean Elzyho a v angličtině Hit the road Jack od Raye 

Charlese.  Celý program zakončil zpěvák a frontman kapely Žamboši, který hrál na kytaru 

s looperem svou autorskou tvorbu. Tento výjimečný den jsme si zkrátka moc a moc užili!  

 



Příloha č. 11 
 

Úspěchy ve výtvarných soutěžích 
 

 
 

Žáci naší školy se poměrně pravidelně účastní i výtvarných soutěží. Letos se na předních 

příčkách podařilo umístit žákyni 3.A, a to hned dvakrát. V krajské soutěži Malovaná 

písnička se ve své kategorii umístila na krásném 1. místě. V online výtvarné soutěži 

Čímtačára získala 3. místo. Ve stejné soutěži se zadařilo i žákyni 9.B, jejíž obrázek se 

umístil v TOP výběru prací. Dívkám gratulujeme, děkujeme za pěknou reprezentaci školy 

a přejeme mnoho dalších tvůrčích nápadů! 

 

 

 

 


