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A je tady konec školního roku!!! Uteklo to jako voda, ale když se pořád něco děje, tak to holt
utíká rychle. A u nás se pořád něco děje  Prohlédněte si další číslo našeho školního
Zpravodaje a uvidíte, že mám pravdu.
A co ještě se událo?
Rozloučili jsme se s naší asistentkou pedagoga Martinou Hromadníkovou, která odešla
pracovat do „sousedního“ Domova Kopretina, na 5.oddělení, takže je vlastně pořád s námi 
I tak ji přejeme, ať se ji daří a vzpomíná na nás jenom v dobrém.
Pan ředitel Ing.Vránek připravuje nové internetové stránky, získali jsme finanční příspěvek
z grantového programu na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina.
Tak jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili fotografické soutěže vyhlášené Asociací
pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. vztahující se k Modrému dni
– světovému dni autismu – o něm se dočtete dále. A 27.června 2015 jsme si osobně přebrali
na Aplafestu – multižánrovém festivalu nejen pro lidi s autismem v Praze – cenu za 1.místo
v kategorii Skupinová fotografie. Porota ocenila nápad p.uč.Kratochvílové vyjádřit emoce a
celou akci spojit s Velikonocemi, které letos hned následovaly.
VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE

Z PŘEDÁVÁNÍ CENY
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Školní docházku v letošním školním ruce úspěšně ukončili:
CAISINOVÁ Arina
CINOVÁ Denisa
DUMKA Ivan – přijat do praktické školy jednoleté
FIALA Jiří
LAKATOŠ Vojtěch
SLANEC Antonín – přijat do praktické školy jednoleté
STEJSKALOVÁ Michaela – přijata do praktické školy jednoleté
ZINNEROVÁ Alena – přijata do praktické školy jednoleté
ŽELEZNÝ Lukáš

MIKOLU
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CELOŠKOLNÍ AKCE

Již 12. ročník této dovedností soutěže jsme uspořádali 11.3.2015 v prostorách tělocvičny
Domova Kopretina. Soutěžilo se v těchto dovednostech: tvoření z keramické hlíny; práce se
dřevem; tvoření z pedigu a drátku; šití; vaření; vhazování míčků do otvoru, navlékání
korálků, spojování céček, skládání slov; výtvarné aktivity; skládání stavebnic – konstrukčních,
sestavovacích, oblíbených . Dopoledne se soutěžilo a odpoledne jsme vyhlásili výsledky,
předali ceny a začala zábava – nejenom že se tančilo, ale každá třída si připravila nějakou
soutěž, takže se zase i soutěžilo a přijeli se za Jirkou Žigou podívat kamarádi z DD Radenín.
Všichni žáci byli moc a moc šikovní a každý si nějakou tu odměnu odnesl 
MIKOLU
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Světový den porozumění autismu připadající na 2. dubna

si Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
připomněla
celoškolní akcí

„Dobrý den, dobrý den, dneska máme MODRÝ DEN!“
Tímto heslem jsme přivítali 1. 4. 2015 náš MODRÝ DEN. Všichni žáci si v tento den
připravili nejen modré oblečení, ale také velkou zásobu dobré modré nálady a chuti společně
se bavit a hrát si.
Program MODRÉHO DNE zaměstnal žáky i pedagogy celé školy naplno v den konání i
během příprav. Výzdobu i občerstvení nám tento rok osvěžila velikonoční tématika. Hlavním
motivem celé akce však byly EMOCE. Právě lidé s autismem totiž emoce druhých lidí velmi
těžko chápou a sami mají s ovládáním vlastních emocí velký problém.
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Dopoledne probíhalo ve všech třídách MODRÉ TVOŘENÍ. Všichni měli za úkol ztvárnit
nějakou emoci na předem připravené šablony upevněné na dřevěném držátku, které vyrobili
šikovní studenti a žáci v naší truhlářské dílně. Pedagogové si rozebrali celou škálu emocí, od
radosti či štěstí, až po vztek nebo zoufalství. Žáci si vybrali a ztvárnili emoci dle své nálady
nebo chuti. A tak, jako je to v běžném životě, byly i naše EMOCE velmi pestré, rozmanité, …
Po obědě se všechny třídy přesunuly do vyzdobené společenské místnosti a žáci, studenti i
pedagogové se zapojili do společného programu hned poté, co se každému na krku
rozhoupala modrá žárovička, vyrobená v naší keramické dílně. Po společné fotografii
v modrém se naplno rozezněly reproduktory a všichni zúčastnění se dali do tance.

Program MODRÉ DOSKOTÉKY byl zpestřen společným tvořením i hravými soutěžemi.
MALOVÁNÍ MODRÝCH VAJÍČEK a nazdobení společné vázy s proutím zaměstnalo
přítomné hned v úvodu.
H
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Při hře MODRÝ ZAJÍČEK si žáci vyzkoušeli sílu a kouzlo spolupráce s kamarády ve
skupině. Účastníci se rozdělili do dvou skupin, „zajíček“ nesl na zádech batůžek, spoluhráči
ho plnili modrými míčky a zajíček ho donesl na určené místo.

Druhou hrou, která nám zpestřila odpoledne, byla MODRÁ KOLEDA. Po rozdání míčků
všem přítomným měl zástupce každé třídy za úkol vykoledovat co nejvíce míčků.

Vyhlášení konce diskotéky se některým tanečníkům sice moc nelíbilo, ale nakonec i oni
odcházeli s úsměvem a příslibem: „Tak zase příště…“.
KRATLE
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V týdnu od 20. do 24. dubna 2015 jsme na naší škole uskutečnili Týden zdravé výživy.
Jednotlivé třídy si vybraly některý ze zdravých pokrmů a připravily ho pro všechny žáky naší
školy.
I.třída - Rýžová kaše
II.třída - Hruškovo banánový koktejl s mandlovým mlékem
III.třída – Pomazánka z červené řepy a slunečnicový chléb
IV.třída – Fitness muffiny
V.třída – Plněná tortilla
VI.třída – Nepravá škvarková pomazánka s celozrnnou bagetou
VII.a VIII. třída - Ovesné sušenky
Praktická škola – Celerová a mrkvová pomazánka s celozrnným pečivem
Díky tomu mohli naši žáci ochutnat i méně obvyklá jídla. Všichni jsme si pochutnali.
KOLAPE
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Několik obrázků z jednotlivých tříd:
I.třída

II.třída

IV.třída
FITNESS MUFINY S OVESNÝMI VLOČKAMI

V rámci týdne zdravé výživy jsme připravili pro kamarády
zdravé pohoštění podle speciálního receptu, o který se nyní
podělíme se všemi našimi čtenáři.
Nejdříve dej předehřát troubu na
150°C. Smíchej 9 hrnečků
rozmixovaných ovesných vloček
na mouku se 3 lžičkami mleté
skořice, 3 lžičkami jedlé sody, malými kousky sušeného ovoce
a ořechů, které máte rádi, 2 čokolády na vaření nalámané na
drobnější kousky. Zamíchejte. Do směsi přidej 9 vajec, 9
polévkových lžic medu, 1 1/2 hrnku najemno rozmixovaných
oloupaných jablek, 660 g bílého jogurtu, 9 polévkových lžic
olivového oleje a dobře rozmíchejte. Těstem naplň papírové košíčky, naskládej je na plech a
nech péct do růžova.

Přejeme Vám dobrou chuť.

MEDKZU
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V.třída

VI.třída
TÝDEN ZDRAVÉ VÝŽIVY
Tato velmi oblíbená a chutná akce probíhala na naší škole celý týden. Naše třída se tradičně
tuze ráda zapojila do konzumace a přípravy zdravých jídel a svačinek, ale název naší
pomazánky vyloudil údiv na nejednom obličeji – škvarková pomazánka! Zarytí odpůrci
nezdravé stravy krčili obočí a ramena, po vysvětlení použitých surovin však byli spokojeni.
Naše pomazánka se totiž skládala z různých opražených semínek a pár tajných specialit a
všeobecně dostala přízvisko „nepravá“. Po namazání na celozrnné pečivo se svou originální
chutí zařadila do popředí nabízených zdravých pokrmů. Nakonec jsme museli všem namnožit
recept a popis výroby. MARELA

Praktická škola dvouletá
Především zapomněla fotit, takže alespoň poslední fáze
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Tak jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali Velikonoční výstavu prací žáků naší školy ve
vestibulu Městského úřadu v Černovicích a společně s Domovem Kopretina jsme vystavovali
na prodejní výstavě pořádané Domovem.
MIKOLU
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Pionýrská skupina Pacov pořádala svou tradiční akci pro děti v rámci 25. výročí obnovení
samostatného Pionýra. K tanci i poslechu jako vždy hrála v pacovské sokolovně country kapela
Jezevci. Během odpoledne bylo připraveno mnoho soutěží a her. Každý účastník obdržel svou
kartičku a po absolvování soutěží a úkolů si vyzvedl krásnou odměnu. Mezitím se čile tancovalo,
soutěžilo na sále a také došlo na chutné občerstvení: párek v pravé bagetě – s kečupem a s hořčicí.
K pití si každý dal limonádu podle chuti, nebo kávu a čaj. Mezi zábavou a tancováním nás svými
vystoupeními opět překvapily Mažoretky Leontýnky, od všech přítomných si vysloužily dlouhý
potlesk za svou šikovnost. Celé odpoledne velmi rychle utíkalo, protože se všichni dobře bavili. Na
závěr byla ještě připravená bohatá tombola, která se losovala z odevzdaných kartiček. Naše
poděkování patří celé kapele Jezevci a také všem dobrovolníkům a spolupracovníkům, kteří se na
úspěšné akci podíleli.
MARELA
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DOPRAVNÍ DEN
25.6.2015

Dopoledne žáci pracovali na téma doprava ve třídách, po svačině jsme se sešli před Domovem
Kopretina na „dopravním okruhu“ a vyzkoušeli jsme si některé dopravní situace jako chodci a
někteří i jako cyklisté – museli jsme respektovat dopravní značky. Dávat přednost chodcům
na přechodu pro chodce, jako chodci zase správně přecházet vozovku, odpovídat na otázky
„všetečného policisty“ v podání pana učitele Fialy, který měl, ve spolupráci s p.učitelem
Valkem, společnou část dopravního dne na starosti.
MIKOLU

PARKOVIŠTĚ

A UŽ SE TO ROZJÍŽDÍ…

POLICISTA V AKCI
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SPORTOVNÍ HRY
25.6.2015
Následovaly po dopravním dopoledni. Soutěžilo se v běhu na krátkou vzdálenost, přespolním
běhu /běh okolo zámeckého rybníka/, skoku z místa, házení na cíl, překážkové dráze a
šipkách. Vítězem byl každý, kdo se zúčastnil, ale i přesto Ti nejlepší dostali na krk medaili.
Všichni ale dostali dobrůtku za snahu. Ne každý přece může zvítězit  MIKOLU
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TŘÍDNÍ AKCE
I.třída

- Mgr.Kolářová P., Kučerová L., Bc.Krámová E.

VÝLET VLAKEM
V únoru jsme vyrazili do Obrataně vlakem a zpět. Po cestě byly děti hodné, se zájmem
všechno kolem sebe pozorovali. V Obratani jsme měli 20 minut čas. Byli jsme na nádraží a
sledovali jsme vlak, který přijel od Tábora. Dětem se jízda vlakem moc líbila, a proto jsme si
ji zopakovali ještě v květnu. KOLAPE
ÚNOR

KVĚTEN

16

II.třída – Mgr.Kratochvílová L., Mgr.Hůlková J., Bletterbauerová H.
NAROZENINY
Narozeninové oslavy, a pro každého jiné pohoštění, si v tomto pololetí připravili Matěj,
Tomášek, Klára a Julie, kterým bylo devět let. Tonda oslavil už osmnácté narozeniny. Pekly
se dorty, beránek, připravovaly se pudinkové poháry i chlebíčky.
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12. 5. 2015 VÝLET NA HRAD KÁMEN, NÁVŠTĚVA EXPOZICE MOTOCYKLŮ
Květen byl pro nás měsícem poznávání dopravních prostředků a bezpečnosti v silničním
provozu. Výuku jsme si zpestřili prohlídkou expozice motorek, kde se nám podařilo hned
třikrát spustit bezpečnostní alarm…
Hrad ztvárnila naše malířka Julie.
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22. 5. 2015 DOPRAVNÍ DOPOLEDNE
Při této akci jsme prakticky procvičili to nejdůležitější z dopravní výchovy, kterou jsme celý
měsíc poznávali:
… pravidla přecházení po přechodu…

…i pravidla pro cyklisty…

1. 6. 2015
DĚTSKÝ DEN
V tento sváteční den si naše děti vyzkoušely, jestli se umí vhodně chovat při návštěvě
cukrárny. Jak je vidět, dařilo se jim…
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18. 6.2015
ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA A POHÁDKA O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Školní výlet nás zavedl do pohádkového prostředí zámku Červená Lhota. Nejdříve jsme se
zasmáli při veselé pohádce o Šípkové Růžence, kdy měla Hanka velký úkol: hlídala pana
krále. Podkrovím zámku nás provedl sám pan kastelán. Všem se nejvíce líbil vláček, ale se
zájmem jsme si prohlédli i další staré hračky, které nám pan kastelán trpělivě předvedl a
ukázal.

24. 6. 2015 OPÉKÁNÍ BUŘTŮ S PROJÍŽĎKOU NA LODIČCE
Počasí nás trošku pozlobilo, ale statečným námořníkům pár kapek vůbec nevadilo.

KRATLE
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III.třída: Mgr.Janů P., Makovcová J., Mgr.Pařízková K.
VÝLET NA VACKOV - 17.6.2015
Ve středu 17.6. 2015, týden před vysvědčením, jsme si naplánovali turistický výlet na
Vackov. Měli jsme moc pěkné počasí, tak se nám dobře šlapalo, i když cesta byla pro někoho
náročná. Opékali jsme buřty i chleba a taky došlo na malé sladkosti a meloun. Děti se mohly
houpat a klouzat, ale také ti zdatnější pomáhali se dřevem a topením. Všem se moc líbilo a
všichni jsme ve zdraví dorazili domů. JANUPE

OBLÍBENÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
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IV.třída – Mgr.Medková Z., Křížová J., Klimešová R.
20.2. 2015 ERIK DREVEŇAK – NAROZENINY 10 LET
Ke svým narozeninám si vybral originální úpravu chleba, přál si obložený toustík salámem a
sýrem. Se svými spolužáky v obchodě nakoupil všechny potřebné potraviny. Sám se potom
pustil do svého mistrovského dílka.

ŠKOLNÍ VÝLET 15.6.2015

V pondělí 15.6. jsme vyrazili na výlet do Tábora,
naším cílem bylo Muzeum lega. Z Černovic jsme jeli
vlakem do Obrataně a odtud dále pokračovali do
Tábora. Velkým zážitkem byla jízda autobusem
MHD, především děti překvapilo umístění sedadel
uvnitř autobusu.

Muzeum jsme bezpečně našli. Obdivovali jsme
vystavené exponáty, objevovaly nové a zajímavé
stavby, modely aut, vlaků, letadel. Jedna část muzea
je věnována Hvězdným válkám, tady se nám líbily
modely raket, raketoplánů i filmových postav.
Některé modely se daly ovládat a tak jsme si dosyta
pohrály. Výstava se nám líbila, nové prostředí bylo
velmi zajímavé. Odcházeli jsme plni dojmů, o
kterých jsme si povídali ještě v autobuse při zpáteční
cestě domů.
MEDKZU
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V.třída – Mgr.Poláková K.,
Hromadníková M.
Oslavy narozenin se v tomto pololetí se vší
vervou zhostili Alena (20 let) a Vojta (18
let). Připravili jsme společně pro všechny
drobné pohoštění a malé dárečky a našim
spolužákům jsme popřáli hodně zdraví.

Po velmi dlouhé nemoci nás navštívil
spolužák Zdenda, pěkně jsme ho přivítali a
společně se potěšili.

Den dětí a školní výlet jsme společně
strávili v přírodě, moc se nám vše líbilo,
určitě si to ještě zopakujeme.

Také jsme se pěkně zdokonalili ve vaření,
připravili jsme česnečku, plněné tortilly,
Bratislavskou
buchtu,
tvarohovou
pomazánku a na závěr roku ovocný pohár se
šlehačkou.

POLAKR

PACOV – MĚSTSKÉ MUZEUM A. SOVY
5.3.2015

ČERVNOVÁ MOTÝLKOVÁ OSLAVA
Za výbornou práci ve třídě každý letos mohl
získat spoustu motýlků, za které se dostává
malá odměna. Za plné kytičky si třída
zaslouží odměnu větší: motýlkovou oslavu.

Na začátku března jsme se vydali do nedalekého
Pacova. V rámci rekonstrukce celého
Pacovského zámku bylo do nových prostor
přesunuto Městské Muzeum Antonína Sovy.
V muzeu jsme si prohlédli tři stálé expozice:
Život a dílo básníka Antonína Sovy
(nevýznamnější pacovský rodák), Historická
expozice Pacovska do roku 1945, Galerie akad.
malíře Jana Autengrubera a Pacov a
motocyklový sport. V každé z expozic nás něco
zaujalo a po odborném výkladu průvodkyně
jsme kladli spoustu dotazů. Na konci naší
návštěvy jsme paní průvodkyni slíbili, že se jistě
v budoucnu vrátíme, třeba na nějakou

Tentokrát jsme si připravili zeleninový talíř,
zelený salát jsme si vypěstovali ve školním
skleníku. Zaslouženou odměnu jsme si
tentokrát opravdu vychutnali.

VI.třída

– Mgr,Mareš L., Hůlková A.,
Kubísková Z.

zajímavou výstavu.

JARNÍ HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
13.5.2015
Zahrádkářská a kutilská výstava nás letos
přivítala na jaře. Prohlédli jsme si vystavené
květiny, letničky, sazenice, různé stromky a
keře. Počasí nám přálo a na výstavu se ještě
určitě rádi podíváme.

TŘÍDNÍ VÝLET NA HÁJENKU BĚLÁ
23.6.2015
Na školní výlet jsme letos vyrazili na
Hájenku Bělá u Hořepníka. Nebyli jsme
tam ale poprvé: hájenku a její okolí známe
z projektu Les a jeho tajemství. Tentokrát
naším cílem byly vycházky po okolí, které
jsme dokumentovali na iPadu. Samozřejmě
nechyběl skvělý bělský čaj, vaření hrachové
polévky a prozkoumávání okolí hájenky.
V lese jsme objevili spoustu zajímavostí:
mechy, lišejníky, byliny, ale také první
letošní houby. Počasí bylo obvzláště
přívětivé, odpoledne nás pěkně prohřálo
sluníčko. Domů jsme se vrátili unavení, ale
plní zážitků a spokojenosti.

MARELA

VII.třída – Mgr.Fiala M—individuální vzdělávání
Před prázdninami jsme šli s některými žáky a společně s III.třídou na školní výlet do blízkého
Vackova. Na zahradě s dostatkem vyžití na houpačce, prolézačkách, apod. jsme si také opekli
buřtíky. Dětem moc chutnalo. Počasí nám přálo a strávili jsme příjemné dopoledne. FIALMI

VIII.třída – Mgr.Lhotová L. – individuální vzdělávání
Žáci VIII. třídy se dle svých možností zúčastňují školních akcí a společně s dětmi z jiných
tříd prožívají soutěživé a zábavné chvíle. Tibor a Honzík navštívili chovatelský kroužek, kde
měli možnost poznat nová zvířátka. Velkou radost měl Tibor z výletu do ZOO a zvládl i
polodenní túru do přírody s opékáním buřtů. LHOTLE

VII.třída

VIII.třída

Praktická škola dvouletá – Mgr.Míková L.
OSLAVY NAROZENIN
V 2.pololetí školního roku slaví narozeniny Jirka a Markéta – takže jsme slavili i my –
v rámci předmětu Výživa a příprava pokrmů
OSLAVA JIRKY

OSLAVA MARKÉTY
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VÝLET JINDŘICHŮV HRADEC – 22.6.2015
Školní výlet jsme plánovali už na začátku školního roku a pečlivě jsme se na něj připravovali
– na internetu jsme prohlíželi trasu JHMD – vlaku, kterým jsme jeli, vybírali, kam se
v Jindřichově Hradci podíváme. Zdeněk také přinesl knížku o hradech a zámcích, kde jsme si
přečetli něco o historii cíle našeho výletu.
Bohužel jsme museli doma nechat Luboše, protože cestu tam i zpět jsme absolvovali vlakem
– ráno v 7:30 a vrátili jsme se v 15:44 – a Luboše bychom opravdu do vlaku s jeho „lodí“
nedostali .
V Jindřichově Hradci jsme si prohlédli historické centrum, prohlédli jsme si expozice
muzea i s Krýzovými jesličkami, prošli jsme zámkem, okolo malého Vajgaru jsme se vrátili
na náměstí, kde jsme si došli do restaurace na oběd – každý si vybral dle své chuti a sám si
zaplatil účet. No a po dobrém obědě jsme si zašli na zmrzlinu a ještě jsme stihli vodní show u
sv.Floriána. No, a protože čas utíkal velice rychle, museli jsme na vlak. Počasí nám vyšlo
úplně skvěle – pršelo, jenom když jsme seděli ve vlaku 

MIKOLU
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CHOVATELSKÝ KROUŽEK
Žáci Praktické školy dvouleté mají v rámci předmětu Základy přírodních věd možnost
navštěvovat Chovatelský kroužek Černovice, kde se prakticky seznamují s péčí o různá
exotická zvířata, učí se vyčistit a připravit různé druhy terárií, nachystat vhodné krmení.
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Základy fyziky a chemie si osvěžují POKUSY
SNĚHOVÁ KOULE (škrob+voda) - Základy fyziky: společné a rozdílné vlastnosti látek Nenewtonovská kapalina

HOŘENÍ POD SKLENICÍ - Základy chemie: jednoduché chemické reakce - přítomnost
kyslíku v atmosféře

SOPKA (modelína, jedlá soda, ocet) - Základy chemie: jednoduché chemické reakce

Stavba těla rostlin - praktické cvičení, přiřazování názvů

KRATLE
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pustili do sjíždění. Někteří volili klasickou
jízdu (popředu), jiní (i když někdy
nedobrovolně ) se na dráze točili, či jeli

po zádech dolů.
„Paní zima děti láká, pojďte stavět
sněhuláka.
Tak vezměte boby, sáňky, jsou tu zimní
radovánky.“
Letošní

sněhová

jsme

se

zběsilých

jízd

dostatečně nabažili, dali jsme se všichni do
stavby vééélikého sněhuláka. A jak se nám
povedl, posuďte sami!!!

nám

Dali jsme také možnost našim

dovolila po návratu z jarních prázdnin

malým umělcům, kteří se vší vervou

uspořádat v úterý 10. února 2015 naše

malovali

oblíbené

barvami do sněhu.

„RADOVÁNKY

nadílka

Když

NA

SNĚHU“.

naředěnými

potravinářskými

Náležitě oblečeni do kombinéz, čepic,
rukavic a s patřičným počtem bobů a lopat,
jsme vyrazili do obory na naši dobře
známou sjezdovou dráhu.

Během této akce jsme si užili
spoustu legrace, všichni jsme si řádně
zařádili, i když je pravda, že někteří se
„trošku“ promočili !
Po prvním náročném vystoupání do

HULKJA

příkrého svahu ve sněhovém terénu jsme se
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tygr, kohout, myš, opice, zajíc, prasátko,
medvěd, roztomilá beruška, …, ale i vlk,
který s sebou vzal i Karkulku, babičku
s

myslivcem.

Během

odpoledne

se

soutěžilo, ale především tančilo, nechybělo
samozřejmě ani malé pohoštění.

Po návratu z jarních prázdnin jsme
se těšili nejen na „ZIMNÍ RADOVÁKY“, ale
také jsme vyráběli různorodé dekorace jako
řetězy (z krepových papírů i barevných
přířezů), ale zejména karnevalové masky.
V posledním únorovém týdnu, v úterý 24. 2.
2015 se totiž konal ve školní družině u dětí
velmi oblíbený „KARNEVAL“ na téma
„ZVÍŘÁTKA“.

Tentokrát

jsme

využili

prostory třídy PrŠ (patřičně jsme ji
samozřejmě

vyzdobili

),

která

je

vybavena interaktivní tabulí. Tabule nám
umožnila

„VIDEODISKOTÉKU“

Když se zvířátka cítila unavená,
zasedla k lavicím a začala vybarvovat
připravené omalovánky s motivy jejich
kolegů (Ferda mravenec s Beruškou, včelka
Mája s Vilíkem, …), kteří nemohli na
karneval bohužel dorazit.

našich

oblíbených písniček, jejichž repertoár (od
dětských a pohádkových přes rockové
vypalovačky) si vybíraly samy děti.

Škoda, že je to odpoledne tak krátké
! Už se těšíme, že se za rok sejdeme
znovu, třeba v maskách pohádkových
postaviček?!
Na karnevale se setkalo mnoho

HULKJA

druhů „ZVÍŘÁTEK“, zavítal mezi nás lev,
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Vítězi

na

jednotlivé

role

pro

premiéru pohádky se nakonec stali –
JENÍČEK:

„Lesem vedla cesta, cestička,

TATÍNEK

po ní šla Mařenka, vedla Jeníčka.

ZAJÍČEK:

Ztratili se, bloudí lesem,

CHALOUPCE“

„O

DŘEVORUBEC:

PERNÍKOVÉ

jsme se v družině rozhodli

Honza

P.,

Tomáš D., JEŽIBABA: Renata K.,

MACECHA/ROLNICE:

Jenda pláče, volá: „Kde jsem?“
Představením

Ernest G., MAŘENKA: Julie F.,

Eva K., VYPRAVĚČ A

REŽISÉR: Hanka B. A jen tak mimochodem,

všichni se svých rolí zhostili na výbornou
!!!

oslavit „SVĚTOVÝ DEN DIVADLA PRO
DĚTI A MLÁDEŽ“,

který tento rok připadl

na pátek 20. března 2015. Příprava
probíhala po celý měsíc: konkurz na
jednotlivé

role,

konaly

se

zkoušky,

malovaly se kulisy, pekly se perníčky,
vybarvovaly se omalovánky pro výzdobu
divadelního sálu, kterým se stala herna
družiny.

Celé páteční odpoledne ve školní
družině probíhalo v duchu této pohádky.
Než se naši herci připravili a provedli
generální zkoušku, my zbylí jsme si ve
smyslové místnosti pohádku o Perníkové
chaloupce

promítli.

Role

vypravěčů

(čtenářů titulků) se velice náležitě ujala
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děvčata z VI. třídy – Maruška D., Míša S. a
Zuzka F.

Po

zhlédnutí

divadelního

představení, které si zasloužilo velký
Náš výlet v pátek 24. dubna 2015

aplaus, jsme si i tak trochu zasoutěžili.
Všechny děti si vyzkoušely, jak Jeníček
s Mařenkou sbírali jahody, borůvky, trhali a
ochutnávali perníčky ze střechy chaloupky.
Také jsme si zazpívali a poslechli písničky

probíhal v pouťovém stylu. Velmi jsme se
těšili na atrakce, které jsme bohužel neviděli
v „akci“, ale zato jsme viděli jejich
přípravu,

montáž

a

nafukování

aquazorbingu. Za odměnu jsme si dali

různých interpretů o Perníkové chaloupce.

cukrovou vatu, od které jsme se náležitě
ulepili. Poté naše kroky směřovaly,
k cukrárně, kde jsme si naplnili bříška
zmrzlinkou,

čokoládovými

penízky

a

ochutnali svatební koláčky. Poté už nás
tlačil

čas

a

upalovali

jsme

zpátky

k autobusovému nádraží. Po cestě jsme
viděli Kamenický zámek, kde už krásně
Odpoledne se nám všem moc líbilo,
a proto určitě příští rok nezapomeneme

rozkvétaly jarní květiny.
BLETHA

nějakou jinou pohádku nastudovat .
Děkujeme

všem

hercům

a

hééérečkám!
HULKJA
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těla a rytmu pohybu – skákání, běh, poklus,
chůzi, poskoky, skákání po jedné noze,
otočky.

Pohyb

děti

doprovázely

indiánskými pokřiky, zpěvem, halekáním.

Dne 29. 4. 2015 ke „DNI HUDBY A
TANCE“

jsme pro děti ve vyzdobené

tělocvičně připravili zábavné odpoledne
plné soutěží, hudebně pohybových her a
tance. Na výzdobě se předem děti podílely
společně s vychovatelkami ve ŠD, kde si
vymalovaly

hudební

nástroje,

noty,

houslové klíče a vyrobily indiánské čelenky
potřebné k tanci. Cílem tohoto odpoledne
bylo
z

vyvolání
pohybu,

dobré

nálady,

procvičení

radosti

BĚH KONÍ:

Některé z dětí pomocí

ozvučných dřívek napodobovaly zvuk
kopyt koní – obměňování rytmu – hrajeme
rychle – kůň běží, hrajeme pomalu – má
těžké nohy apod. – děti vyjadřovaly
pohybem.

pozornosti,

soutěživosti a hlavně pořádně si zařádit. Na
závěr děti byly odměněny sladkostmi a
krátkou diskotékou.

BUBNOVÁNÍ

V

KRUHU:

a) Při

hlasitější reprodukované hudbě rychlého
tempa děti pobíhaly okolo bubnu „BONGA“
– na výzvu měnily směr. b)Vytvoření kruhu
INDIÁNSKÉ BUBNOVÁNÍ:

Děti se

pohybovaly volně v prostoru místnosti za
doprovodu

reprodukovaných

bubnů.

za ruce společně s vychovatelkami – na
znamení střídání směru tance v kruhu, vlevo
a vpravo.

Aktivita byla zaměřena na změny polohy
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SLUCHOVÉ

HÁDANKY:

Děti

poznávaly nástroje podle zvuku, na které si
zahrály a také společně při jejich doprovodu
zazpívaly písničky.

HRA SE ZVUKY:

Děti z poslechu

nahraných zvuků z CD určovaly, které
zvuky zvířátek slyší a také je napodobovaly
zvukem i pohybem.
HLEDÁNÍ BUDÍKA: „Zakryjte si

děti

oči, můj budík si někam skočí. Jedna, dvě,
tři, čtyři, pět, až ho najdem, bude zpět!“
Děti v prostoru tělocvičny i mimo ni
vyhledávaly zdroj zvuku.

HRA

S

KELÍMKY:

Kelímky

s různým obsahem, aby měly odlišný zvuk,
když jimi zatřepeme. Při hře si děti
procvičily pozornost a soustředěnost –
podle síly zvuku hádaly jejich obsah.
Obměna hry – s dětmi jsme si domluvily
POHYBOVÁ

znaky při hádání.
HRA

NA

BUBLINU:

„Velká novina, přiletěla bublina. Bublinu
si nafukujem, pěkně přitom vykračujem.
Podívejte, děti, jak bublina letí!“ Děti
vyjadřovaly text říkanky pohybem.
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KOUZELNÍK:

„Kouzelník je kouzel

znalý, láryfáry, had je tady, z klobouku už
leze ven, my ho ale zaženem.“ Kouzelník
postupně z cylindru vytahoval obrázky
zvířátek, které děti napodobovaly zvukem i
pohybem. Největší kouzlo přišlo nakonec,
když

z

klobouku

vykouzlil

písničku

„RYBIČKA MALIČKÁ“, kterou jsme si
společně zazpívali.

„Běhej, skákej, házej rád, …
atletem se můžeš stát!“
Ve středu 3. června nám počasí
přálo, sluníčko svítilo, vanul příjemný
větřík a tak se sportovci klubu ŠD, kterým
nechybělo patřičné vybavení, vypravili na
dětské hřiště Výchovného ústavu v Hati. Po
přesunu na toto sportoviště bylo nutné si

NAŠE SKLADBA:

různých

hodnot

do

Děti lepily noty
notové

osnovy.

Vytvořený notový zápis jim vychovatelka

nejdříve trochu odpočinout a zrelaxovat.
K tomu nám velmi dobře posloužili různé
druhy houpaček, o které byla velká bitka .

na kytaru zahrála.

Po zaslouženém odpočinku jsme se
pustili do jednotlivých disciplín: házeli
jsme na cíl, prolézali barevný tunel, lezli po
KRIZJA

„horolezeckém trenažéru“ (a že nám to šlo!)
a prolézačkách různých obtížností. Všichni
sportovci se velice snažili, vystřídali se dle
svých možností ve všech disciplínách a bylo
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na nich vidět, že je aktivity baví a mají
z nich radost.

Nezapomněli jsme ani na nezbytný
relax

mezi

zdoláváním

jednotlivých

disciplín .

Odpoledne nám velmi rychle uteklo
a před opuštěním sportoviště bylo nutné
ještě vyhlásit vítěze „SPORTOHRÁTEK“. Za
snahu

se

stali

vítězi

úplně

všichni

zúčastnění sportovci, kterým byla předána
památeční medaile a drobná sladkost. Po
návratu ještě na účastníky čekalo malé
překvapení v podobě zmrzliny, kterou si za
své výkony určitě zasloužili!

HULKJA
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V úterý 9. 6. 2015 některé děti ze
školní družiny se žáky Praktické školy
společně s učitelkou a vychovatelkami
vyjely autobusem na odpolední výlet do
Kamenice nad Lipou.

Došli jsme se podívat na chloubu
Kamenice – místní zámek, kde jsme z dáli
od kašny pozorovali jeho krásy. Zpáteční
Cílem byla návštěva pohádkové
říše. Přivítal nás skřítek Fábula a společně s

cesta vlakem nám rychle uběhla při
pozorování našeho kraje.

královnou nás provedl pohádkovou cestou.
Děti nejvíce zaujala čarodějnice, mučírna a
peklo s čerticí. Na závěr jsme se odměnili
sladkou tečkou – zmrzlinou a podívali se do
místnosti s hlavolamy, kde jsme na chvíli
potrápily mozkové závity.

BLETHA & KRIZJA
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sledovali malování a vykrajování, také jsme
viděli véééélikou keramickou pec. Na
památku jsme si každý, odnesl malý
dáreček.

Ve čtvrtek 4. června 2015 jsme se
vydali na celodenní výlet do Pelhřimova
spojený s exkurzí pelhřimovského FOKUSU.
Účastníci tuto výpravu měli za odměnu za
celoroční práci v kroužcích RUKODĚLNÝCH
ČINNOSTÍ – ŠITÍ, PEDIGU A KERAMIKY.

Nakonec
DOBROVOLNICKÉ

jsme

navštívili

CENTRUM

na

pelhřimovském náměstí, kde jsme dostali
odborný výklad o jeho činnosti, mohli jsme
si prohlédnout celé pracoviště a pokládat
různé otázky (a že byly všetečné !), na
všechny nám bylo odpovězeno. Tím naše
návštěva FOKUSU skončila.
Po srdečném uvítání ve FOKUSU na
Humpolecké ulici jsme se seznámili se
zaměstnanci, náplní práce a prostředím.
Než nám vychladl čaj, tak jsme si prohlédli
provoz, chod dílen a jednotlivé výrobky,
všichni se k nám chovali velice hezky a
přátelsky. Při svačině jsme si ještě povídali
a po velkém loučení jsme se vydali na
prohlídku

je

do DĚKANSKÉ ZAHRADY, našli jsme si

umístěna v bývalém areálu pelhřimovského

hezké místečko na oběd a zasloužený

Tam jsme se setkali s našimi

odpočinek. Po obědě jsme nezapomněli

známými z vánoční výstavy, zaujala nás

vyzkoušet všechny prolézačky a kolotoče.

DUPu.

keramické

dílny,

která

Byl čas oběda, a proto jsme se vydali

výroba keramických hodin. Dále jsme
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Po odpočinku jsme se vydali na prohlídku

směřovali k našemu autobusu, který nás

místních opeřenců, ti se nám velice líbili!

odvezl zpět domů.

Výlet se nám velice líbil, užili jsme
si každý okamžik a hlavně nám po celou
dobu svítilo sluníčko

.
KUBIZD

Dále jsme se vydali na pelhřimovské
náměstí, kde byla naším cílem místní
cukrárna, kde jsme si pod slunečníky
vychutnali vanilkovo-pistáciovou točenou
zmrzlinu. Po sladkém osvěžení jsme se ještě
prošli pelhřimovskými uličkami a pomalu
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CO NÁS ČEKÁ
V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE
OTEVŘEME TŘÍDU PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ, KDE BUDE TŘÍDNÍ
UČITELKOU MGR.MEDKOVÁ ZUZANA
BUDEME MÍT NOVOU ASISTENTKU PEDAGOGA MÍSTO MARTINY
HROMADNÍKOVÉ
URČITĚ SPOUSTA AKTIVIT JAK V RÁMCI VYUČOVÁNÍ TAK I VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ, VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, EXKURZE, CELOŠKOLNÍ AKCE A MOŽNÁ
PŘIPRAVÍME I NĚCO NOVÉHO.
ALE TEĎ SI HLAVNĚ UŽIJTE PRÁZDNINY A 1.9.2015 OPĚT NA VIDĚNOU.

ROZPIS PRÁZDNIN A VOLNÝCH DNŮ VE ŠK.ROCE 2015/2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční
prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny 8. 2. - 14. 2. 2016
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
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