ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
ČERNOVICE

ZPRAVODAJ
č. 1

1.POLOLETÍ
školního roku 2014/2015
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Vážení a milí čtenáři i nečtenáři,
otevřeli jste první číslo našeho školního zpravodaje, který bychom rádi vydávali
jedenkráte za pololetí. Cílem je seznámit všechny naše příznivce i nepříznivce s aktivitami,
které se na naší škole v uplynulém období udály.
1.pololetí školního roku 2014/2015 bylo ve znamení poslední fáze projektu
financovaného z OPVK a především dokončování metodik rukodělných aktivit – keramika;
pedig, drátkování; práce s textilem a tkaní; výtvarné aktivity; metodiky Zdravotní tělesné
výchovy a Pohybových aktivit; metodiky práce s autistickými žáky; VOKS; Bazální stimulace
a Snoezelen. Všechny Metodiky jsou v tištěné podobě i v PDF a zájemci si je mohou zapůjčit.
Podařilo se nám z větší části dokončit snoezelenovou místnost VESMÍR – nové vybavení a
výmalba, ozvučení, světelná vlákna,… Tato místnost je u žáků velmi oblíbená a je využívána
všemi třídami i školní družinou po celý den. Máme také ještě snoezelenovou místnost „NA
FARMĚ“.

VESMÍR

NA FARMĚ
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Oceněním naši práce v oblasti snoezelenu bylo pozvání na III. mezinárodní konferenci
SNOEZELEN – MSE „Terapie z rukou odborníků znamená luxus pro všechny smysly“ v Brně
ve dnech 15. – 16.10:2014, kde jsme prezentovali 20 minutovým příspěvkem „Na farmě“ –
aktivity ve snoezelenu bez využití audiovizuální techniky naši práci ve snoezelenu. Příspěvek
byl kladně hodnocen spoluzakladatelem koncepce snoezelen panem Ad Verheulem
z Holandska a prof. P. Paglianim, neurologem z Austrálie.

Zakoupili jsme další iPady, takže každá třída disponuje jedním iPadem, pouze IV.třída
si je půjčuje z 9.oddělení. iPady využíváme nejenom jako volnou aktivitu pro žáky nebo jako
„foťák“ pro zaznamenání aktivit ve třídě, ale také jako výukový prostředek – II.třída, zásluhou
Mgr.Hůlkové Jany, již má vytvořené sociální čtení (fotografie) v aplikaci Brašnička; VI.třída
(Mgr.Mareš) vytváří v aplikaci Book Creator „knížky“ z přírodovědných vycházek,
vztahujících se k tématům z vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a přírody. Cílem
dalšího snažení v této oblasti bude další vzdělávání pedagogů a tvorba výukových materiálů
„šitých na míru“ našim žákům.
I nadále pokračuje podpora naší školy firmou HRANIPEX Komorovice k.s. a panem
Rýznerem. Díky jejím sponzorským darům můžeme organizovat takové akce jako je Týden
řemesel a Zimní buřtík (viz.níže) nebo plánované akce „Já na to mám“, sportovní a dopravní
den, Týden zdravé výživy,… Jako poděkování naši dlouholeté spolupráce jsme firmě
HRANIPEX předali, jako překvapení, vánoční dárky pro zaměstnance. A ještě jednou –
DĚKUJEME 
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Tímto výčtem přehled akcí a aktivit nekončí – o dalších se můžete dočíst na
následujících stránkách zpravodaje. Na závěr chci všechny poprosit – hledejte na našich žácích
především to kladné a vyzdvihujte to, co se jim povedlo. Svým způsobem přece „zlobí“ každé
dítě… tak proč to u našich žáků upřednostňovat. Cílem našeho snažení je hledat cesty jak
zkvalitňovat život našich žáků a ne, jak to nejde nebo nepůjde.
Přeji mnoho sil do dalšího pedagogického snažení a příjemné počtení a prohlížení
Míková L.
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CELOŠKOLNÍ AKCE

Akce, kterou jsme v letošním školním roce organizovali poprvé. Celý týden jsme začali
předáním pracovních triček, batůžků a dalších propagačních předmětů, které jsme získali
v rámci projektu z OPVK.

Cílem celého „Týdne řemesel“ bylo vyzkoušet si řemesla, která jsou v našich podmínkách
realizovatelná – pracovali jsme s keramickou hlínu, odlévali keramiku, tvořili z pedigu, textilu,
z různých výtvarných materiálů, ze dřeva, tkali na tkalcovském stavu; někteří odlévali svíčky,
batikovali, někteří byli také pekaři, někteří si vyzkoušeli být chovateli – navštívili chovatelský
kroužek Pionýra Černovice, kde si vyzkoušeli, co všechno obnáší starat se o živého tvora a
někteří také zahradničili .
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A tady je pár obrázků z jednotlivých tříd:

I.třída

- Mgr.Kolářová, Kučerová L., Bc.Krámová E.
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II.třída – Mgr.Kratochvílová L., MgrHůlková J., Bletterbauerová H.
Během celoškolní akce měli žáci možnost vyzkoušet si zajímavá řemesla a povolání.
Fotografie dokazují, že to byla často velká zábava a příležitost vyzkoušet si neznámé činnosti
i nástroje. KRATLE

Truhláři

Hrnčíři

Kuchaři

Zahradníci
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III.třída – Mgr.Janů P., Makovcová J., Mgr.Pařízková K.
V Týdnu řemesel jsme vyráběli různé vánoční dárky a dekorace, ale nejvíce se nám líbila práce
v kuchyni, kde jsme pekli vánočku. Všem moc chutnala a zbylo i na ostatní kamarády z jiných tříd.
JANUPE
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IV. třída – Mgr.Medková Z., Křížová J., Klimešová R.
Ve třídě se neučíme jen číst, psát, počítat, ale zdokonalujeme své umění v dalších zajímavých
činnostech, které jsme si vyzkoušeli během TÝDNE ŘEMESEL

odléváme svíčky…

tvoříme keramiku…

ale také žehlíme

a přišíváme knoflíky
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učíme se pracovat na bambulkovači

vyrábíme šperky z fima

pečeme koláč

tvoříme ozdoby z pedigu

rádi malujeme
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V.třída – Mgr.Poláková K., Hromadníková M.
truhláři mají hotovo

keramika

pedig

drátkování

vyšívání, bambulky
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VI.třída – Mgr.Mareš, Hůlková A., Kubísková Z.
pekaři

košíkáři

tkalci

„švadlenky“

truhláři

výtvarníci
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VII.třída

Mgr.Fiala M.
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VIII.třída – Mgr.Lhotová L.
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Praktická škola – Mgr.Míková L.
PEKAŘI

KOŠÍKÁŘI

ODLÉVÁNÍ SVÍČEK

BATIKA

TRUHLÁŘI

KERAMICI

TAKÉ JSME TKALI NA TKALCOVSKÉM STAVU, VÝTVARNIČILI, VYRÁBĚLI KOŽENÉ
KORÁLE A VYZKOUŠELI JSME SI, CO OBNÁŠÍ CHOV DROBNÉHO ZVÍŘECTVA. MIKOLU
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Mikuláš
Tak jako každý rok, tak i letos do školy přišel svatý Mikuláš s Andělem, kterého
doprovázeli čerti. Hodným rozdávali balíček s ovocem a perníkem, „zlobivé“ si vzali do parády
čerti. Nakonec jsme čertíky přesvědčili, že si nikdo nezaslouží jít do pekla a že se i ti trošku
zlobiví do příštího roku polepší  No a po svačině propukla v tělocvičně mikulášská diskotéka
– viz. ŠD
I.třída

II.třída

IV.třída

III.třída

VI.třída
+
PrŠ

+ PrŠ

V.třída
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„Zimní buřtík“
Zimním buřtíkem jsme oslavili konec 1.pololetí školního roku 2014/2015 . Počasí nám přálo –
sníh byl, zima tak akorát a sluníčko se na nás také zvědavě dívalo. Pan učitel Mareš pro všechny
připravil nádherně opečený špekáček, také kousek slaniny, nechyběl chleba, hořčice a kečup a
paní kuchařky z Domova Kopretina nám připravili úžasný ovocný čaj, za což jim tímto ještě
jednou děkujeme  A že se ho vypilo!!! Zimní buřtík je již tradiční akce, kterou budeme za
rok určitě opakovat.
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TŘÍDNÍ AKCE –
I.třída
BOBOVÁNÍ
Dne 7.1.2014 jsme využili krásné slunečné počasí a vyrazili na kopec v Oboře bobovat. Byl dostatek
sněhu a tak jsme se snažili udělat sněhuláka, který se nám rozpadl, protože sníh byl příliš sypký.
Dětem se jízda na bobech velice líbila. KOLAPE
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II.třída
30. 9. 2014 SIMONA PEŠTOVÁ –
NAROZENINY 12 let
Má ráda čokoládu a společně se svými
spolužáky oslavila narozeniny opravdu
velkým dortem.

26. 11. 2014 VÝLET ZOO PRAHA
Na výlet do pražské zoologické zahrady
jsme se všichni moc těšili. První zastavení
nám zpříjemnilo dovádění lachtanů, kteří si
vesele plavali ve studené vodě a zvědavě
nás okukovali. O kousek dál se batolili
tučňáci. Museli jsme navštívit i dravce, aby
si Julie mohla dobře prohlédnout orla.

4. 11. 2014 TOMÁŠ MIMRÁČEK –
NAROZENINY 10 let
Ke svým desátým narozeninám si přál
polárkový dort s jahodami. V obchodě si
vše nakoupil jen s dohledem a spolužákům
připravil pěkné pohoštění.

Cestou jsme potkali ještě plameňáky a
další vodní ptáky, opice a další zajímavá
zvířata. Prohlédli jsme si i vzácné
velemloky, kteří se nám krásně předvedli.
V pavilonu velkých želv jsme při svačině
pozorovali nejen želvy, ale také varany.
Nejdéle jsme se zdrželi v pavilonu
kočkovitých šelem a teráriu. Většinu z nás
nejvíce zaujal tygr a další velké kočky,
veselými kousky nás bavili i různí malí i
větší ještěři. Setkáním s gorilami jsme

ukončili návštěvu a slíbili jsme si, že se do
zoologické zahrady zase někdy pojedeme
podívat, abychom si prohlédli ještě další
zvířata. Celý výlet nám poctivě
zdokumentoval náš fotograf Tonda.

17. 9. 2014 NÁVŠTĚVA
CHOVATELSKÉHO KROUŽKU
ČERNOVICE
Návštěvou chovatelského kroužku si žáci II.
třídy zpříjemnili výuku a prohlédli si mnoho
zajímavých zvířat. Ti odvážnější měli
možnost si na zvířátka sáhnout, pohladit je
nebo i pochovat.

KRATLE
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III.třída
10. 9. 2014 jsme celá III.třída společně vyrazili na turistickou procházku, kterou jsme ukončili na
Vackově opékáním buřtů. Celá akce byla malá oslava čtrnáctých narozenin Romana, sedmnáctých
Denisky, třináctých Ládi a čtrnáctých Nataši. K buřtíkům jsme dětem připravili i malou sladkost. Celá
akce se moc povedla, všichni jsme se v pořádku vrátili domů. JANUPE

Práce ve třídě
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IV.třída
Společně slavíme narozeniny…

připravujeme pohoštění …
sladké pro Ernesta

i pikantní pro Jakuba
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a také Vánoce…

Nebojte se, jenom nejíme, také si protahujeme tělo v tělocvičně…

v bazénu…

a také na trampolíně…
MEDKZU
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V.třída
Vaření patří v naší třídě k jedné z nejoblíbenějších činností. Zapojují se všichni žáci a
výslednou dobrotu si vždy společně sníme.

Všichni se těšíme na společné oslavy narozenin, rozdáváme malé dárečky a připravujeme
drobné občerstvení.

POLAKR
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VI.třída + Praktická škola
Les a jeho tajemství – Hájenka Bělá 30.9.2014
Tradiční celodenní akce se konala na hájence Bělá u Hořepníka. Hájenka se nachází uprostřed
Bělského polesí a nabízí celou řadu aktivit určených k přímému pozorování, zkoumání a
poznávání přírody doslova „na vlastní kůži“. Zkoumali jsme různé druhy stromů v lese, jejich
kůru a listy či jehličí, jejich vůni, nezapomněli jsme ani na kořeny. Spousta mechů a dalších
bylin v lesním podrostu byla pro všechny možná prvním přímým seznámením s tímto
prostředím. Nechyběli ani pavouci, mravenci a další hmyzí obyvatelé lesa. Veliká radost vždy
propukla po nalezení krásných „pravých“ hřibů, ale i mnoha dalších hub a barevných
muchomůrek. Obdiv sklidila i samotná hájenka, s opravdickou studnou s pitnou vodou a
v kuchyni svými „starobylými“ kamny na dřevo. Na Bělou se určitě rádi vydáme i příště.
MARELA
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Práce na zahradě - září 2014
Školní zahrada poskytuje všem žákům možnost vyzkoušet si práci se zahradnickým náčiním a
nářadím. Péče o zeleninu a květiny se opravdu neskládá jenom z mlsání jahod, trhání květin
do vázy, sklizně mrkve a řepy ale hlavně z pravidelné péče a údržby od jara do podzimu. A
jak dokládají fotografie, zahradnické práce nás opravdu těší!

Soutěž „Srdce s láskou darované“
VI. třída se letos zapojila do soutěže, kde jsme mohli vyjádřit někomu svým srdcem radost.
Po třídní diskuzi bylo jasno: nejraději máme všichni svou maminku, i když pro většinu z nás
není maminkou ta žena, která nás porodila, ale ten či ta, kdo se o nás ve skutečnosti stará.
S touto myšlenkou jsme odeslali soutěžní text a fotku našich srdíček organizátorům soutěže.
Do soutěže se zapojilo veliké množství dětí a nás těší nejenom naše účast, ale i pěkné chvíle
strávené při vymýšlení a realizaci vlastních srdíček.
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Narozeniny
3.10. Zuzka – pekli jsme cukínový dortík
Vše nej nej nej a dalších přání jsme popřáli
tentokrát Zuzce. Na oslavu jsme si připravili
zeleninovou lahůdku: cukínový dortík. Recept
je mimořádně tajný, ale Zuzka jako oslavenec
si vše pečlivě zaznamenala a možná…

2.12. - Honza
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16.10.2014

Hobby České Budějovice

Na výstavišti nás tentokrát čekala celá podzimní zahrada: květiny, ovoce, zelenina, zkrátka
vše, co dobří zahradníci letos sklidili. Potěšili jsme se i s výstavou domácích zvířat: holubů,
králíků, kachen a papoušků. Letos bylo moc hezké počasí a tak nám čas strávený na výstavě
uběhl jako voda!

Vánoční cukroví
Naše třída peče velmi ráda cukroví na Vánoce. Letos jsme se rozhodli pro vosí hnízda a
vánoční štolu. Opět jsme se přesvědčili, že při pečení cukroví neplatí zákon o zachování
hmotnosti: těsta a cukroví ubývá méně, než kolik naše „špíčky“ přibývají!
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6.1.2015

Míše už je 19 let a Davídkovi 13

Hodně štěstí a zdraví jsme se tentokrát „napřáli“ opravdu hodně. V ten samý den se narodili
Míša a Davídek. Na takto dvojitou oslavu jsme si připravili opravdu něco dobrého: ovocný
pohár s čokoládou.

8.1.2015

Na klouzačce

Zima letos šetří se sněhem, ale my jsme stihli pěknou klouzačku v Zámecké oboře. A udělali
jsme věru dobře, za tři dny byl kopec bez sněhu, plný bláta a vody. Alespoň jsme provětrali
boby, kluzáky a pekáče. Všichni se dobře vyřádili, protože klouzačka potěší v každém věku…

MARELA
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zdobení andělů probíhalo pomocí
„andělských“ vlasů, ozdobného drátku a
papírových dekorací vytvořených pomocí
kreativních děrovaček na papír.

Tvořivé setkání s dětmi ze školní
družiny

ZŠ

Černovice

proběhlo

v prostorách tvořivé dílny, školní družiny,
III. třídy, snoezelenu, tělocvičny (koberec,
trampolína) ve středu 19. listopadu 2014.
Sraz jsme si dali na 13.00 hodinu, kdy za
námi dorazilo 31 dětí. Po krátkém přivítání
a rozdělení do 8 „tvořivých“ skupin jsme se
všichni vrhli nejen do práce, ale také

přenesly

do

vzdálené

galaxie,

kde

objevovaly kouzla barev různých pomůcek
a dalšího nového vybavení této místnosti.

relaxačních činností .
V prostorách družiny se zdobily
perníčky s motivem „MIKULÁŠE, ČERTA A
ANDĚLA“,

Ve smyslové místnosti se děti

Nejvíce, je asi zaujaly světelná vlákna, která
se jim opravdu moc líbila!

které děti v rámci družiny

zadělaly s Renatou, upekly s Jarkou a Evou.
Každý zúčastněný si ozdobil minimálně
jeden perníček, a že jim to šlo!!!

Pedigové

vánoční

ozdoby

se

vyráběly v prostorách III. třídy. Děti se
seznámily s jednotlivými kroky práce
Rovněž se ve družině vyráběli
andělé

z

polystyrenových

kouliček,

krajkových podložek na dorty a špejlí.

s pedigem, jako je nutnost ho nejdříve
ponechat namočit ve vodě, stříhání na
potřebnou délku a jeho následné ohýbání do
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potřebného tvaru. Pro dekorování ozdob

jednotlivých dětí. Vypálené výrobky si děti

děti využily různých tvarů a velikostí

z družiny ZŠ přišly ve čtvrtek 27. listopadu

korálků.

dekorovat glazurními barvami.

Další

„VÁNOČNÍHO

A abychom jenom nepracovali,

bylo šití ozdob z odlišných

měly děti možnost otestovat v tělocvičně

barevných odstínů plsti. Podle šablony si

trampolínu a gymbally. Ze začátku si

děti vystřihly požadovaný tvar, obšily ho,

zacvičily vybrané prvky ze cvičebních řad

vyplnily vatelínem a dozdobily. Vyrobily

ZdTV, ale také zkusily na trampolíně a

ozdoby s dekorem sněhuláka, soba či

gymballech relaxovat .

TVOŘENÍ“,

možností

klasické baňky.

Ve tvořivé dílně se pracovalo
s keramickou hlínou. Po krátkém seznámení
a instruktáži o práci s hlínou se děti vrhly do
práce. Vytvořily několik vánočních svícnů
a andílků, které dozdobily skleněnou drtí.
Nejoblíbenějším výrobkem z hlíny se
ovšem stal „VÁNOČNÍ KAPR“, který byl
zdoben různým způsobem dle fantazie
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Před patnáctou hodinou jsme se
s

kamarády

museli

rozloučit.

Na

rozloučenou děti ze ŠD ZŠ obdržely
dárečky, ze kterých měly velkou radost.
Vánočně

zabalené

výrobky z

tohoto

tvořivého odpoledne děti obdržely na
MIKULÁŠSKÉ BESÍDCE ZŠ

ve čtvrtek 4.

prosince.

Jako každý rok v předvečer svého
svátku obchází „zlobivé“, ale i „hodné“ děti
Mikuláš v doprovodu anděla a čertů.
HULKJA

Jednotlivé třídy naší školy však tato skupina
navštívila 5. prosince 2014 již v ranních
hodinách (asi večer nestíhají ). A jak to
vypadalo ve třídách, se dočtete na jiných
stránkách tohoto občasníku.

„Mikuláši, andílku,
děkujem za nadílku.
A ty čerte chlupatý,
jen si zůstaň za vraty.“
Dne 4.12.2014 jsme se zúčastnili
„MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY“ v základní škole v
Černovicích. Dětem se besídka líbila,
hlavně tancování. Při příchodu čertů se
některé velice bály a schovávaly se, ale s
odvahou si došly pro tašku s nadílkou,
kterou jim předal Mikuláš s andělem.
LUCIE

Ale asi to vše dobře dopadlo,
protože jsme se kupodivu všichni (děti i
dospělí, ale i malí čerti a čertice) sešli po
svačině, po desáté hodině v tělocvičně na
„MIKULÁŠSKÉ DISKOTÉCE“. Hodinu a půl
jsme vydrželi tančit na naše oblíbené
písničky z pohádek, z dětských filmů, ale
došlo taky na naše populární vypalovačky
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od Kabátů. Samozřejmě jsme mezitím
konzumovali
občerstvení.

připravené

čertovské

No,

aby

toho

nebylo

málo,

odpoledne jsme se v rámci školní družiny
všichni

přesunuli

opět

do

čertovsky

vyzdobené tělocvičny, kde si pro nás Lucka
připravila „ČERTOVSKÉ SPORTOVÁNÍ“.
Vyzkoušeli jsme si, jak to vypadá,
když zlobivé děti skončí čertovi v pytli,
zastříleli jsme si do čertovské branky a
zahráli jsme si čertovské kuželky.
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Velkou zábavou pro nás bylo zdolávání

A samozřejmě ani tady nemohl chybět

překážkové dráhy, kdy někteří z nás měli

závěrečný tanec, který jsme si na závěr před

„velké“ problémy s překonáním vybraných

úklidem všichni užili!

překážek .

HULKJA

Někteří z nás, kteří byli sportováním
unaveni,

zasedli

k

omalovánkám

s

Mikulášem, andělem a čerty, které si pro
nás připravila Hanka.

Dne 11.12.2014 jsme byli pozváni
na „VÁNOČNÍ JARMARK“ v základní škole
v Černovicích, děti si se zájmem prohlížely
všechny výrobky, které děti ze ZŠ vyráběly
a zároveň je měly i k prodeji.

LUCIE
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Ve středu 10.12.2014 jsme vyrazili
na výlet do Pelhřimova. Cesta byla za
odměnu za dobrou práci v kroužcích šití a
pedigu. Naším cílem byla vánoční výstava
FOKUSU,

Dále jsme došli zaklepat na „ČERTOVSKÉ
PEKLO“,

kde bylo zavřeno, ale sliby se

nechaly říci i přes zavřené dveře .

která se konala na pelhřimovské

radnici.
Odjížděli jsme poledním autobusem
za mrazivého počasí, proto jsme ze
zastávky spěchali na náměstí, abychom se
uchýlili do tepla.

Také jsme se vyfotili u vánočního stromu.

Výstavu jsme si prohlédli několikrát,
neustále jsme objevovali nové a zajímavé
drobnosti z pedigu, látek, keramiky a jiných
materiálů. Načerpali jsme inspiraci a děti se
dostaly do jiného prostředí, kde se jim
velice líbilo.
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Pro zahřátí jsme oběhli kašnu a snědli
sezamový rohlík z pekárny na náměstí.
Zpáteční cesta autobusem nám rychle
uběhla.

Naplněni

dojmy

a

vánoční

atmosférou jsme se rozešli do teplých
domovů.

ZDENA
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CO NÁS ČEKÁ
10.2.2015

KLOUZAČKA – ŠD

11.3.2015

„JÁ NA TO MÁM“

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA NA MĚÚ ČERNOVICE A V DOMOVĚ
KOPRETINA
1.4.2015

„MODRÝ DEN“ – světový den autismu

2.4. a 3.4.2015

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

20.4. – 24.4.2015

TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVY

Květen 2015

VÝSTAVA KRESEB JULČI FRIBERTOVÉ

Červen 2015

školní výlety

25.6.2015

SPORTOVNÍ A DOPRAVNÍ DEN

29.6.2015

„VÝŠLAPY“ DO OKOLÍ – „POCHOĎÁK“ 

30.6.2015

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
1.7.2015 – 31.8.2015 PRÁZDNINY   
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Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
Dobešovská 1, 394 94 Černovice
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