II. TŘÍDA
Třídní učitelka Mgr. Libuše Jíšová

PRÁCE VE SKLENÍKU
Den před začátkem jara jsme se vypravili do skleníku na naší školní zahradě. Měli
jsme za úkol vysít ředkvičky. Všichni chtěli pracovat. A tak jsme se postupně
vystřídali při úpravě velkého truhlíku – doplnili a zkypřili jsme zeminu, připravili řádky,
pak vyseli dva druhy ředkviček a opatrně zalili. Ještě jsme si náš truhlík označili a
zaznamenali datum setí. Práce nás velmi bavila. Když se budeme o ředkvičky dobře
starat, určitě se dočkáme úrody.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Veselý dětský „písničkál“ o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový domov,
když je jejich páníčkové vyhodili. Při svém putování narazí v černém lese na kohouta,
který hledá pomoc pro Kordulku. Té se usadili v chaloupce loupežníci a ona jim musí
sloužit. Když se ke zvířátkům přidá ještě toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit.
Veselá a zábavná pohádka plná písniček se nám moc líbila.

VÝROBA KRASLIC - soutěž
Každoročně vyhlašuje Producentské centrum Profil Mariánské Lázně, s. r. o. již
tradiční soutěž „O nejkrásnější velikonoční kraslici“. Do letošního 18. ročníku
soutěže se z naší školy zapojila naše třída a kolektiv žáků VII.S třídy. Ti vyrobili
kraslice technikou kašírování – děrované zdobené drobnými kytičkami a maxikraslici
s maximašlí. My jsme vytvořili originální veliký „Kraslicohled“ s velikonočními motivy
uvnitř. Věříme, že se naše práce budou líbit a možná budou patřit mezi ty
nejkrásnější, které se vystaví v různých městech ČR.

ŠKOLNÍ OBCHOD aneb prodáváme, nakupujeme...
… a zároveň si procvičujeme matematiku – my prvňáčci už sčítáme a odčítáme do
10 a druháci do 100! Porovnáváme ceny zboží a snažíme se dobře hospodařit s
penězi, ale také se učíme jako zákazníci i prodavači správně chovat. Těšíme se na
to, jak se budeme i ve druhém pololetí školního roku učit hrou.

VERNISÁŽ V DIVADLE
Několik týdnů jsme při výtvarné výchově pilně malovali, kreslili, lepili a zdobili práce
na výstavu v Městském divadle. Tentokrát měla téma „Čas Vánoc a zimních
radovánek – Vánoce očima dětí 2013“. Na slavnostní otevření výstavy do Městského
divadla přišel z naší třídy opět jen Péťa Dvořák. Naše práce se tak jako na
předcházejících výstavách velmi líbily.

VÁNOČNÍ WORKSHOP
Poslední úterní dopoledne před Vánoci jsme věnovali pracovním dílnám - jak jinak
než na vánoční téma. V každé třídě naší školy, ale i v keramické dílně a kuchyňce se
tvořilo, vyrábělo, peklo. Každý žák si svůj vlastní výtvor – náramek z knoflíků, různé
vánoční dekorace, závěsné ptáčky ze skořápek ořechů, přáníčka malovaná, lepená
či tištěná, keramické výrobky nebo cukroví - mohl odnést domů pro sebe nebo jako
dárek pro své blízké.

CESTA KOLEM SVĚTA

Úkol „Cesta kolem světa“ z projektu Recyklohraní nám měl pomoci najít odpovědi na
zajímavé otázky, např. : Co všechno by mohl elektrospotřebič „vidět“cestou ke svému
vzniku? Odkud se berou různé suroviny na výrobu jednotlivých součástek? Kde se
díly elektrospotřebičů vyrábí nebo kde se spotřebič pak následně kompletuje? Co
znamená slovo recyklace? Společně s chlapci a děvčaty z V. třídy jsme si povídali o
složení spotřebičů, vyslechli jsme si pohádku „Jak šly mobil, tiskárna a žehlička do
světa“ a pak jsme pracovali s obrázky malované pohádky. Na závěr jme zkusili
nakreslit svoji představu recyklovaného elektrospotřebiče. Práce se nám líbila – byla
zajímavá, zábavná i poučná.

HALOOWEEN PARTY
První listopadový den seděla v naší třídě různá strašidla a krásné čarodějnice. Tak
jsme se připravili na halooweenský karneval, na který jsme se moc těšili. Ve
vyzdobené tělocvičně na nás čekala spousta zajímavých neobvyklých her a soutěží –
prolézání pavučinou, hledání předmětů v barevném slizu nebo v záhadné krabici,
závod dvojic k maxipavoukovi, slalom v přenášení duchařské lahvičky, let na koštěti
apod. Odměna nikoho za jeho šikovnost i odvahu neminula.

72 hodin - Ruku na to!
Ve dnech 10. - 13. října 2013 se děti a mladí lidé v celé České republice mohli
dobrovolně zapojit do této akce a pomoci tak ostatním lidem, přírodě či místu, kde
žijí. My jsme se přidali projektem "Land Art", který měl upozornit naše spolužáky i
dospělé na to, jak se nesprávně chováme v přírodě. Ve třídě jsme vyrobili
různé kytičky z plastu a rozvěsili je na stromky před budovou školy. Plasty, papír,
sklo přece do přírody nepatří!!!

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Co všechno známe z dopravní výchovy jsme měli možnost ukázat při soutěži pro
žáky 1. stupně. Sešli jsme se v naší tělocvičně, kde nám paní učitelky připravily
různé úkoly. Procvičovali jsme si poznávání dopravních značek, správné přecházení
přes vozovku, znalost důležitých telefonních čísel, povinnou výbavu jízdního kola,
řešení dopravních situací a vyzkoušeli jsme si některé praktické dovednosti z první
pomoci. Při plnění úkolů jsme se opravdu snažili - víme, že jde o naši bezpečnost.

ORIENTAČNÍ BĚH

Druhý zájmový den byl pro všechny žáky školy. Zahájení se uskutečnilo u
Ferdinandova pramene, kde jsme utvořili smíšená družstva a na určené trase plnili
úkoly z oblasti přírodovědy, první pomoci, sportu, BESIP, vlastivědných a
všeobecných znalostí. Paní učitelka měla na starosti sportovní disciplíny a tak mohla
vyfotografovat "v akci" jen jedno naše družstvo. Míša, Terezka, Matyáš a Klárka
dobře zvládli hod šiškami na cíl - mezi dva stromy, skok z míst do kopce, slalom v
lese. Vyhlášení výsledků orientačního běhu a jeho ukončení bylo provedeno v
přírodním parku Prelát.

ZÁJMOVÉ DNY - PLAYWORKSHOP
V prvním školním týdnu jsme si užili hned dva zájmové dny. První jsme si společně s
malými kamarády z přípravné třídy hráli, ale zároveň cvičili myšlení, pozornost,
paměť, smysly, fanazii, postřeh, spolupráci ve dvojicích i kolektivu. Každý si mohl
vybrat mezi plastovými a dřevěnými stavebnicemi, různými skládačkami, puzzlemi,
maxi Člověčem, nezlob se a jinými společenskými hrami, dívky potěšily kočárky s
panenkami atd. Dopoledne prožité v duchu Škola hrou bylo zakončené tanečky v
tělocvičně a pohybem na zahradě.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Do naší třídy patří celkem 13 žáků. Chlapci a děvčata z 1. a 2. třídy ZÁKLADNÍ
ŠKOLY a prvňáčci a druháci ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ. Čeká nás všechny
hodně práce, ale také mnoho zážitků i legrace. Ať je nový školní rok pro naši
"třináctku" úspěšný!

IV. TŘÍDA

Od 1.1.2014 nová třídní učitelka Mgr. Ivana Tormová

třídní učitelka Mgr. Lenka Denková do 20.12.2013
ZÁVĚR ROKU

Když u nás byli hasiči

"Hoří, hoří, hoří" se ozývalo školou. Všichni jsme vyběhlli ze školy, ale byl to pouze
cvičný poplach. Odměnou za chvilku napětí nám byla možnost prohlédnout a
vyzkoušet si hasičskou techniku.
Foto: Týnka Lepejová

Exkurze v ZOO Plzeň

Dne 12.6.2014 jsme jeli s malými skřítky z přípravky do Plzně do ZOO. Cestovali
jsme vlakem a přímo do ZOO jsme jeli tramvají. Po celou dobu jsme měli každý z nás
na starosti jednoho skřítka z přípravky. V zoologické zahradě jsme měli vědecký úkol,
zapsat zvířata, které jsme viděli. Týnka byla fotografka a dokumentovala všechny
zajímavosti. Jako první jsme viděli klokany, potom zebry a další zvířata, která
pocházejí z Afriky. Dokonce jsme viděli volně pobíhající opičky. Občerstvili jsme se
výbornou zmrzlinou a dále jsme pokračovali v cestě za poznáním – v prohlídce ZOO.
Patrik s Týnkou šli mapovat další zvířata ZOO a ostatní se vydali k žirafám a za
velbloudem.
Všichni jsme se sešli u občerstvení, kde jsme si dali „oběd“ a vyzkoušeli jsme si
různé překážky a prolézačky. Na závěr jsme navštívili pavilon hadů a netopýrů.
Cesta zpět byla dlouhá, ale i dobrá.
Autoři: Páťa, Týna, Kristý a Romeš

Zajímavost z matematiky

Známe jak arabské, tak římské číslice a dokonce víme proč se číslo jedna píše právě
tak jak se píše - 1, číslovka dvě - 2, tři - 3. Víte to taky? Pokud ne, odhalte s námi toto
pravidlo - algoritmus. Odkaz na prezentaci ZDE.
Vaření

Dne 29.5.2014 jsem pracoval v kuchyňce, vařil jsem pudink.
Nejprve jsem si odměřil půl litr mléka. Z něho jsem odlil trochu do hrnečku a zbytek
jsem nalil do hrnce a dal jej vařit. Mléko jsem osladil a ve zbytku mléka jsem
rozmíchal pudink. Namazal jsem piškoty marmeládou a dal jsem je do pohárových
misek. Než mi začalo vařit mléko, umyl jsem část použitého nádobí. Když mléko
začalo bublat vmíchal jsem do něj rozmíchalný pudink a vše jsem pečlivě míchal.
Když pudink začal bublat, paní učitelka nalila do pohárových misek vařící pudink a já
jsem je ozdobil piškoty.
Předal jsem paním učitelkám a dětem poháry. Paní učitelky mne za to pochválily.
autor: Patrik Prokoš

Den pracovních činností

V pátek 2.5. jsme se celý den věnovali výrobě dárků pro maminky. Jak se nám to
povedlo můžete posoudit sami.

Děti čtou dětem

Měsíc BŘEZEN je měsíc knihy. Klárka a Michal z VIII. třídy nám přišli číst pověst O
Perseovi.
Staré řecké báje a pověsti – Eduard Petiška
báje o Perseovi:
1. Král Akrisios nechal svou dceru vhodit do moře.
2. Rybáři Danae s dítětem zachránili.
3. Perseus se vydal na cestu.
4. Perseus požádal věštkyně o radu.
5. Perseus zabil Medusu.
6. Perseus zachránil Andromedu.
7. Perseus se oženil s Andromedou.
8. Perseus se stal králem.
V projektu „Děti čtou dětem“ jsme si vybrali pohádku z knížky Špalíček od Františka
Hrubína. Rozdělili jsme si role:
Tomáš byl kozel, Patrik kohout a Týnka četla kočku. Kristý měla roli vypravěčky.
Četli jsme VII. třídě základní školy speciální pohádku o Zvířátkách a loupežnících.
Sedmákům se to líbilo, ale více za čtení pochválili holky.
Při čtení byli někteří z nás trochu nervózní, ale pohádku jsme nepopletli a dohodli
jsme se, že sedmákům půjdeme číst znovu.
Autoři: Týnka, Patrik, Kristý

Obraz "Čtvero ročních období"

Celá třída vyráběla obraz pro staré dlouho ležící lidi v nemocnici – LDN. Rozhodli
jsme se, že vyrobíme jeden společný obraz s názvem „Čtvero ročních období“.
Vystřihli jsme si velký kruh z kartonu, který jsme položili doprostřed velké čtvrtky.
Určili jsme si, kdo bude mít jaké roční období. Jaro si vybrala Týnka, léto zvolila
Kristý, podzim měl Páťa a na Tomáše zbyla zima. Podle jednotlivých období jsme
jsme uvažovali, které barvy budeme nanášet na čtvrtku. Pak jsme sundali kruhy a do
čistého prostoru jsme namalovali pastelkami obrázek, který odpovídal danému
ročnímu období. Ořezali jsme progresky, prstem jsme roztírali tuhu a tím jsme
obrázky vybarvovali. Jednotlivé obrazy jsme k sobě slepili.
Obraz je nádherný, práce se nám líbila a doufáme, že nemocným lidem se to bude

líbit a udělá jim to velkou radost.
Autoři článku: Týnka, Kristý, Patrik

Co se bude u nás dít po prázdninách?

Od 24. do 28. února máme jarní prázdniny. Užívejte volna, ale zároveň malinko,
opravdu malinko myslete i na školu:






nezapomeňte se naučit básničku "Páni kluci" a zopakovat si všechny, které jsme se od
Nového roku naučili - čeká nás recitační soutěž
do školy si přineste kniku Pekelná třída od Vojtěcha Steklače, v březnu ji budeme číst
ve Vlastivědě budeme po prázdninách psát malý testík na ověření znalostí vodstva ČR
opakujte si násobilku, písemné sčítání, odečítání a násobení desítkami
opakujte si vyjmenovaná slova, druhy slov, pádové otázky a vzory podstatných jmen
rodu středního a ženského
Nový dobrovolný domácí úkol - OLYMPIJSKÉ HRY

V pátek 7. února byly zahájeny olympijské hry. Mám pro vás nový dobrovolný úkol,
sledujte naše reprezentanty a počítejte kolik získají medailí.
Na tomto ODKAZU najdete prezentaci o historii olympijských her. Překvapte své
rodiče a známé svými vědomostmi.
Třídní kalendář

Všichni jsme se podíleli na výrobě třídního kalendáře.

Bruslení

Od začátku ledna 2014 chodíme pravidelně každý čtvrtek bruslit. Patrik s Tomášem
jsou zařazeni mezi střední bruslaře a Týnka s Kristýnkou mezi malé. Na bruslení se
pokaždé těšíme.

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA
Nový úkol

Šikulkové,
na tomto odkazu je nový domácí úkol, který, doufám, splníte do pondělí 27.ledna
2014.
Ahoj moji šikulové,
přidávám odkaz na zábavnou matematiku - INDICKÉ NÁSOBENÍ. Pečlivě si to
prohlédněte a vyzkoušejte si jej.
Nová trampolína

Máme ve škole novou MEGATRAMPOLÍNU. Na hodině tělesné výchovy jsme ji
vyzkoušeli. Bylo to BÁJEČNÉ.

Den české státnosti

V pátek 27. září jsme s naší třídou trošku zabrousili do historie. Děti se formou her,
kvízu a pracovních listů seznámily se svatým Václavem. V pověstech pak vyslechly

příběh Václava a jeho babičky Ludmily. Nakonec žáci nakreslili komiks, který
připomíná smrt knížete Václava. Den nám rychle utekl a už se těšíme na další akci.

Dopravní výchova

V pátek 20.9. se to v místní tělocvičně jen hemžilo dětmi. Konal se zde BESIP –
dopravní výchova. Pro žáky bylo připraveno pět stanovišť, na kterých museli plnit
úkoly. Poznávali dopravní značky, řešili situace na silnici, popisovali části jízdního
kola a poskytovali si navzájem první pomoc.
Dopoledne rychle uběhlo a všechny děti si za své výkony vysloužily malou odměnu.
Své znalosti a dovednosti určit uplatní při jízdě na kole.

V. TŘÍDA

Třídní učitelka Věra Purkrtová
Knihovna

19. března jsme se vydali na exkurzi do Městské knihovny v Mariánských Lázních.
Přivítala nás velmi milá paní knihovnice, která seznámila děti s organizací a
uspořádáním knih. Připravila dětem i pracovní listy, které děti vyplňovaly ve dvojicích.
Pak si již mohl každý vybrat knihu. Každé z dětí si pak připravilo krátkou ukázku
podle svého zájmu. Byla to opravdu velmi zdařilá exkurze.

Děti čtou dětem

Březen je Měsícem knihy, proto i my jsme se zapojili do celoškolní akce "Děti čtou
dětem". Do naší třídy průběžně chodili žáci ze šestého ročníku a četli nám pohádky.
Naši dva nejlepší třídní čtenáři - Žaneta Pištová a Filípek Rychtařík četli ve III. S.
ukázku z knihy Ondřeje Sekory KNÍŽKA FERDY MRAVENCE. Pečlivě se na čtení
připravovali a snaha se vyplatila. Moc se jim předčítání povedlo!

Divadelní představení

11. března jsme se opět vypravili do našeho divadla, tentokrát na hudební pohádku
O zvířátkách a loupežnících. Pohádka byla krásná, plná hezkých písniček i humoru.
Vybíjená

24. ledna 2014 proběhl v naší škole 1. ročník celoškolské soutěže ve vybíjené
smíšených družstev. Podle očekáván í vyhrálo družstvo devétého ročníku, ale
družstvo z naší třídy ( Žaneta Pištová, Filip Dymáček, Dan Pišta, Anna Tomaštíková),
bylo na krásném druhém místě.

Vánoční tvoření

V předvánočním čase jsme se i my připravovali na různé akce. Vyráběli jsme peklo
na soutěž o nejhezčího čerta, na výstavu v Městském divadle jsme různými
technikami tvořili obrázky. 18. prosince jsme se všichni sešli na již tradiční Vánoční
dílničce ve škole. Naše dekorace jistě potěšily maminky i tatínky.

Fotbálek

Naše škola dostala sponzorský dar. Tyto peníze jsme k velké radosti dětí využili na
nákup obrovské trampolíny a stolního fotbálku, o který se střídají žáci I. a II. stupně.

Hamrnický šplhoun

Gratulujeme Patrikovi! V letošním ročníku celoškolské soutěže ve šplhu se umístil na
velmi pěkném bronzovém místě v kategorii mladších žáků.

Halloweenský rej

První listopadový den jsme se všichni proměnili na strašidla a čarodějnice. Moc jsme
se těšili na halloweenský karneval, který byl pro nás připravený ve vyzdobené
tělocvičně. Museli jsme plnit neobvyklé úkoly - prolézání pavučinou, hledání
předmětů v barevném slizu, závod dvojic k obrovskému pavoukovi, let na koštěti. Za
každý statečně splněný úkol následovala sladká odměna.

Divadelní představení

V úterý 8. 10. naše třída navštívila divadlo v Mariánských Lázních. Čekala nás
pohádka "Našel se medvěd". Pohádka se všem opravdu moc líbila, byla veselá, ale i
poučná. Děj nás alespoň na chvílku přenesl do Anglie, Francie a Ruska. Dozvěděli
jsme se něco o kulturách a zvycích těchto zemí. Už teď se těšíme na příští divadelní
představení, které máme naplánované na prosinec.

Dopravní soutěž

22. září jsme si opět ověřili co všechno známe z dopravní výchov. V tělocvičně jsme
měli připravené různé úkoly. Procvičovali jsme poznávání dopravních značek,
zdravovědu, řešili jsme dopravní situace. Všichni jsme se moc snažili a odměna byla
opravdu sladká.

Orientační běh

Začátek září jsme využili k celoškolní sportovní akci - orientačnímu běhu smíšených
družstev. Trasa začínala na Ferdinandově prameni, cíl byl na Prelátě. Cestou jsme
plnili nejrůznější sportovní nebo znalostní úkoly.

Už nám začal nový školní rok.

VI. třída
Od 6.1.2014 třídní učitelka Mgr. Jitka Dymáčková

třídní učitelka Marcela Knedlíková do 5.1.2014
CYKLOVÝLET

Ke konci školního roku jsme si udělali odpočinkový den spojený s cyklistikou,
pozorováním a krmením domácích zvířat a na závěr i s opékáním vuřtů v nedalekých
Sklářích. Za pomoc při organizaci děkujeme Lucce Řezáčové.

TECHMÁNIE

Někteří žáci naší třídy vyrazili do plzeňské Techmánie získat cenné znalosti a
zkušenosti. Kromě spousty zajímavostí v oblasti techniky a fyziky jsme se také
dozvěděli něco o vesmíru v místním planetáriu a vyzkoušeli jsme si jízdu na
segwayích.
VÝLET NAPODHORU

V červnu jsme využili krásného slunečného počasí a vyrazili na pěší výlet na
Podhoru. Únavu
z dlouhé chůze jsme pak zaslouženě smyli v Pstružím jezírku.

ŠKOLNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY

Dne 9. 5. 2014 se na hřišti Viktorie konalo školní kolo atletických závodů. Sportování
se zúčastnili žáci všech tříd, ti nejúspěšnější postoupili do okresního kola. Naši třídu
bude v Chebu reprezentovat Matyáš Turský.

VÝCVIK DRAVÝCH PTÁKŮ

Zajímavou podívanou byla ukázka výcviku dravých ptáků. Nejenže jsme viděli
jednotlivé dravce a mohli jsme si je pohladit, ale také jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí z jejich života.

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Velikonoční zvyky a tradice si žáci připomněli na velikonočních dílnách. Vyzkoušeli si
pletení pomlázek, pečení jidášů, malování kraslic a výrobu velikonočních dekorací z
papíru a přírodních materiálů. Své výrobky si odnesli domů.

DĚTI ČTOU DĚTEM

V měsíci březnu probíhal celoškolní projekt Děti čtou dětem. Žáci naší třídy v rámci
tohoto projektu četli pohádky mladším a dobrodružné příběhy starším spolužákům.
Všem se jejich čtení povedlo a sklidili zasloužený úspěch.

HAMRNICKÝ TALENT

V pátek 28.3.2014 proběhla v tělocvičně školy soutěž Hamrnický talent, které se
zúčastnili zástupci všech tříd. Ocenili jsme jejich vynikající recitační, taneční i
herecké výkony.

UKONČENÍKURZU BRUSLENÍ

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 jsme ukončili kurz bruslení netradiční hodinou se soutěžemi a
v maskách. Nejenže jsme příjemně strávili poslední bruslení, ale navíc jsme získali
sladké odměny.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE PÁKA

Dne 20. 3. 2014 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže PÁKA v Toužimi. Hned po
příchodu do budovy základní školy jsme se převlékli do sportovního, organizátor
přinesl váhu a vážil nás. Podle váhy rozdělil chlapce do tří skupin a děvčata do dvou
skupin. V tělocvičně jsme si sedli na lavičky a dle rozpisu jsme se utkali každý s
každým. Rozhodčím byl bývalý držitel světového rekordu v soutěži
Páka.
M. Svoboda

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V PÁCE

Dne 4. 3. 2014 se žáci 2. stupně utkali ve školním kole soutěže PÁKA. Nejsilnější tři
chlapci a děvčata postupují do krajského kola v Toužimi. Naši třídu budou
reprezentovat Tereza Nevrlá, Kristýna Pištová a Matěj Svoboda.

LYŽAŘSKÝ KURZ

Dne 3. - 7. února se někteří žáci naší třídy zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu.
Všichni lyžaři se rozdělili do 3 družstev na Sněženky, Machry a Rychlodraky. Každé
ráno byla rozcvička a pak se jezdilo na Krakonošce, později i na Kolibě. V pátek byl
závod ve slalomu a všichni byli nervózní. Přesto oba naši Matýskové zvítězili ve
svých kategoriích a Lucka získala bronz. Těšíme se zase na příští
rok.
M. Svoboda, M.
Turský

MODERNÍ JE NEKOUŘIT

Hned v prvním týdnu nového roku jsme měli velmi poučnou přednášku „Moderní je
nekouřit“.
S panem Pospíšilem jsme se nesetkali poprvé, tentokrát jsme nediskutovali jen o
škodlivosti kouření, ale také jsme se snažili spočítat, kolik peněz může utratit za
cigarety jeden člověk během svého života.

ROK 2014

Začal nový kalendářní rok 2014 a staly se velké změny. Teď máme novou paní
učitelku Jitku Dymáčkovou a nového pana ředitele Luboše Borku. Z paní učitelky
Marcely Knedlíkové se stala paní zástupkyně ředitele. Těšíme se, jaký tento nový rok
bude a co se v něm stane.

rel=VIII. TŘÍDA
Třídní učitelka Mgr. Jarmila Bompanová

Hasiči

Dne 2. května jsme jeli na exkurzi k dobrovolným hasičům do Chodové Plané. Byli
velmi ochotní, ukázali nám veškeré vybavení a něco jsme si mohli i sami vyzkoušet.

Velikonoční dílny

Takto jsme 14.4.2014 pracovali. Všechny výrobky se nám moc povedly.

Den otevřených dveří v SOU v Plané

Ve čtvrtek 28. listopadu jsme se vydali navštívit Den otevřených dveří na Střední
odborné učiliště v Plané. Nabízí už 13 učebních oborů a někteří z naší třídy plánují,
že by se tam po skončení základní školy vyučili. V učilišti nám vše ochotně vysvětlili

a ukázali odborné učebny. Potkali jsme tam i naše bývalé spolužáky, kterým se na
učilišti moc líbí. Šli jsme se podívat i do areálu internátu, jídelny a cvičné kuchyně,
kde jsme si vyzkoušeli zdobení perníčků a skládání ubrousků. Všichni se nám
věnovali a byli na nás moc milí.

Hamrnický šplhoun

Ve středu 27. listopadu pořádala naše třída školní kolo soutěže ve šplhu. Rozcvičku
všech soutěžících vedl Ondra Gáži. Poté měl každý dva pokusy, aby vyšplhal co
nejrychleji až na vrchol tyče. Z naší třídy se umístila na 1. místě v kategorii starší
dívky Klára Řezáčová. Mezi staršími chlapci byl boj velmi vyrovnaný, ale nakonec 1.
místo získal Ondra Gáži a těsně za ním vyšplhal Šimon Pišta, na 3. místo pak
překvapivě dosáhl Patrik Král.

Cyklovýlet 2

V úterý 24. září jsme využili pěkného počasí, abychom podnikli poslední letošní
cyklovýlet. Tentokrát jsme vyjeli až na Kladskou, prošli se po naučné stezce kolem
Kladského rybníka a pozorovali rostliny a živočichy v různých prostředích. Také jsme
navštívili nově otevřený Dům přírody u zámečku Kladská, kde nám bezplatnou
prohlídku umožnil jeho správce pan Cvrk. Moderní expozice nám ještě lépe přiblížila
přírodu charakteristickou pro oblast Slavkovského lesa, zvláště Chráněné přírodní
rezervace Kladské rašeliny. Zpět jsme jeli po cyklostezce kolem Popravčí louky ve
výšce 810 m n.m. a od Králova kamene sjeli do Mariánských Lázní. Celkem jsme
ujeli asi 30km, byl to docela náročný ale krásný výlet.

BESIP

Dne 17.9. jsme se spolu s VI. třídou zúčastnili školního kola Besipu. Ve družstvech
jsme vyplňovali testy na znalost dopravních předpisů a značek. Poté jsme
absolvovali jízdy zručnosti na kole na školním hřišti. Ti nejlepší pojedou na okresní
kolo Besipu do Chebu.

Orientační běh na Prelát

Krásné počasí na začátku září (6.9.) jsme využili k celoškolní sportovní akci orientačnímu běhu smíšených družstev s plněním úkolů. Od Ferdinandova pramene,
kde jsme se rozdělili do smíšených družstev s kapitánem z VIII. třídy, jsme se
rozeběhli po trase a cestou plnili sportovní či znalostní úkoly. Cíl byl na Prelátě, kde
jsme ještě měli čas si samostatně zasportovat a pohrát si. Ani moc nezáleželo na
tom, které družstvo vyhrálo, bonbóny jsme dostali všichni a závod se líbil všem.

Cyklovýlet 1

První třídní akcí nového školního roku byl 5. září cyklovýlet do kopců směr Kladská.
Počasí bylo slunečné a teplé a účast 100%. Za hřbitovem jsme se vydali po
cyklostezce stále mírným stoupáním. U Stohu ve výšce 790 m n.m. jsme si dali
svačinku a někdo se z lesa vrátil s náručí hub. Pokračovali jsme k hájence a odtud k
nádrži pitné vody pro Mariánské Lázně. Všichni náročnou trasu zvládli a prožili jsme
krásné sportovní dopoledne.

TŘÍDY ZŠ SPECIÁLNÍ

III. S - třídní učitelka Mgr. Stanislava Štruncová

Pohádkový les
Do pohádkového lesa jsme se vypravili 5. června. Cestou k Medvědímu pramenu
jsme potkávali spoustu pohádkových postav a postaviček, které pro nás měly
připraveno plno zábavných úkolů. Při jejich plnění jsme si užili hodně legrace.

Světový den autismu
Ve středu 2. dubna jsme si připomněli významný den, jehož cílem je rozšíření
povědomí o autismu. Proto jsme se i my zapojili do akce ROZSVIŤME SE MODŘE, a
to nejen modrým oblečením, ale i společnými činnostmi. Nejprve jsme pozvali na
návštěvu do III. S žáky z přípravné třídy. Děti si mohly vyzkoušet způsob výuky
autistů a také je blíže poznat při společné hře. Se staršími spolužáky ze VII.S jsme
společně vytvořili puzzle – symbol toho, jak autisti vnímají svět. Je to svět složený z
mnoha kousků. Za odměnu si všichni odnesli náramky porozumění, které vyrobily
zručné paní asistentky.

Divadelní představení
V úterý 11. března jsme se svátečně oblékli a vydali jsme se do městského divadla.
Představení Zvířátka a loupežníci bylo veselé a plné pěkných písniček.

Adventní čas
Předvánoční období bylo plné zajímavých akcí a tvořivých činností. V pátek 6.
prosince jsme navštívili Mariánskolázeňský vánoční trh. Tam jsme si prohlédli
keramiku ze školní dílny a čerty, kteří se opravdu velmi vydařili. Také jsme se
zúčastnili zábavného i poučného koncertu v ZŠ Jih. Sami jsme ale také nelenili - pekli
jsme vánoční cukroví, vyráběli jsme vánoční dekorace při tvořivých dílnách a
malovali jsme obrázky se zimní a vánoční tematikou. Ty pak byly součástí výstavy
ČAS VÁNOC A ZIMNÍCH RADOVÁNEK, jejíž vernisáž proběhla 17. prosince v
městském divadle. Společným zpíváním u vánočního stromečku a besídkou ve třídě
s pohoštěním a dárečky jsme se s adventním časem rozloučili.

Krejčík Honza
Také v letošním roce jsme si nenechali ujít veselé vystoupení krejčíka Honzy. V sále
základní školy Jih byla opět příjemná atmosféra a zábavný program se líbil všem.

Halloween
Tento strašidelný i veselý svátek jsme si 1. listopadu užili se vším všudy. V tělocvičně
byla spousta masek a plno netradičních soutěží. mohli jsme si vyzkoušet slalom na
koštěti nebo si vylovit příšerku z nádoby plné slizu. Ale to bylo jen pro ty
nejodvážnější. Ostatní se mohli vydovádět při veselých písničkách.

DEN HUDBY
První říjnový den je mezinárodním dnem hudby. A tak nás v tento den hudba
provázela při vyučování. Poznávali jsme písničky z oblíbených večerníčků, zahráli
jsme si na muzikanty. Při matematice jsme počítali hudební nástroje. Také jsme si
poslechli dětskou operu O Budulínkovi. Zatancovali jsme si a zacvičili při veselé
písničce o slonovi. Nakonec jsme z plastových víček společně vyrobili houslový klíč.
Den s hudbou se nám moc líbil.

VII. S - třídní učitelka Romana Zelingerová

PLANETÁRIUM 22.4.2014

Někteří žáci ze speciální třídy se dne 22.4.2014 zúčastnili akce PLANETARIUM v
areálu Techmánie Plzeň, která je založena na expozicích složených z interaktivních
exponátů. Interaktivnost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát
"rozhýbe", tak aby se prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je
zde postaveno na vlastním prožitku - zkušenosti. S pomocí interaktivních exponátů
demonstrujících fyzikální, chemické či matematické jevy nás naučili, jak mluvit o
vědě. Planetárium dává možnost školní výuku obohatit a povzbuzuje žáky k
objevování neformálního vzdělávání.

BERÁNEK Bečov 10.4.2014
Tradičně před Velikonočními svátky se žáci speciálních tříd vypravili dne 10. dubna
na turisticko-poznávací výlet do Bečova nad Teplou, kde byla hlavním cílem
návštěva ovčí farmy pod Zlatým vrchem. Cestu jsme dobře znali, vždyť jsme ji
absolvovali již popáté! V ohradě nás čekalo 8 jehňátek a další se v nejbližších dnech
ještě měla narodit. Jako vždy jsme nesli pro zvířata suché pečivo. Nedaleko farmy
jsme před 4 roky vysadili památný strom. S radostí jsme zjistili, že naše višeň roste a
přežívá. Navzdory nepříznivému počasí nám velikonoční středu nic nepokazilo.

Akce AUTISMUS
Ve středu 2. dubna jsme si připomněli významný den, jehož cílem je rozšíření
povědomí o autismu. Proto jsme se i my zapojili do akce ROZSVIŤME SE MODŘE, a
to nejen modrým oblečením, ale i společnými činnostmi. S mladšími spolužáky ze
III.S jsme společně vytvořili puzzle – symbol toho, jak autisti vnímají svět. Je to svět
složený z mnoha kousků. Za odměnu si všichni odnesli náramky porozumění, které
vyrobily zručné paní asistentky.

HAMRNICKÝ TALENT
V pátek 28.3.2014 byl velký den pro všechny třídy naší školy. Uskutečnil se
Hamrnický talent, ve kterém dobrovolníci předvedli svůj um v oblasti přednesu,
tancování na hudbu nebo dramatizaci pohádky. Za naší třídu vystoupili a zarecitovali
básničky tito žáci :
Anička Derková s básní „Jarní říkadlo“
Péťa Janeček s básní „Naše Jana“ a
Tereza Semrádová s básničkou „Rozlilo se kakao“.
Všichni tři měli velký úspěch a dostali za svojí odvahu a přednes věcnou odměnu –
nádhernou tužku.
BLAHOPŘEJEME.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V úterý 11.března nás čekalo v divadle Mariánských Lázních představení pro děti pohádka, která se jmenovala ¨Zvířátka a loupežníci¨ . Hrála zde divadelní společnost
KAPSA z Prahy. Všichni jsme byli překvapeni, jak mohou dva herci vykouzlit tolik
postav, které v této pohádce vystupují. Představení bylo nejen veselé, ale také
poučné. Děti si příběh zvířátek úplně získal a odměnili herce dlouhým potleskem a
úsměvem na tváři. Už teď se těšíme na další zajímavá představení.

Akce TRUHLÁŘSTVÍ
V rámci projektu ŘEMESLA naše třída zavítala ve středu 5.3.2014 na exkurzi do
truhlářství HEŘTA, které sídlí v Nákladní ulici v Mariánských Lázních. V truhlářství se
nás ujal místní mistr, který nás provedl podnikem a seznámil všechny přítomné s
chodem truhlářské dílny. Výklad byl stručný a poučný. Na památku jsme dostali
dárek, a to kuchyňské prkýnko. Udělal nám radost, využijeme ho při našem vaření !

ÚČAST na velikonoční soutěži
Před blížící se soutěží O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI, kterou vyhlásila reklamní
agentura Profil Mariánské Lázně, měli žáci plné ruce práce. Požadavek byl
velikonoční vejce v minimální velikosti 30 cm. V dostatečném čase jsme vytvořili 2
mega vejce technikami - kašírováním. Posuďte sami, jak se žákům povedly.

LEDEN - ÚNOR nezahálíme
V naší třídě pracujeme s různými pomůckami i iPady. Ve školním obchodě si
poradíme s matematickými představami. Umíme pracovat na interaktivní tabuli a své
dovednosti si ověřujeme i u manipulační skříně.Ani výuka na počítačích nám není

cizí. Na senzorickou integraci využíváme relaxační místnost RÁJ. Své zdraví
utužujeme v tělocvičně nebo na zimním stadionu. Při keramice či dílnách vyrábíme
hezké výrobky.

VÝSTAVA v galerii divadla v Mariánských Lázních
Před blížící se výstavou ČAS VÁNOC A ZIMNÍCH RADOVÁNEK máme i my v obou
třídách ZŠ speciální plné ruce práce. Protože si myslíme, že vánoční čas je doba
očekávání paní zimy a zážitků nejkrásnějších svátků v roce, kdy mají všichni plné
ruce práce a výrobu dárků, zaměřili jsme se na výrobu výtvarných dílek. Celkový
efekt jste mohli posoudit na vernisáži výstavy 17.12.2013, která se konala od 17
hodin v Městském divadle. Jistě jste ocenili snahu a šikovnost svých ratolestí. Za
naší třídu svou účastí reprezentovala žákyně Terezka Semrádová.

VÁNOČNÍ DÍLNY ve škole
V úterý 17.12.2013 v dopoledních hodinách probíhaly v obou budovách naší školy
vánoční dílny. Žáci ze všech tříd si zde mohli postupně vyzkoušet vyrobit vánoční
přání či ozdobit perníčky nebo vyrobit dekorativní vizitky zdobené vánočními
prvky.Čas všem tak utekl, že se žákům nechtělo jít domů. Po „kulturním pracovním
zážitku“ si bříška naplnili čajem a sladkou dobrůtkou a spokojeně se rozešli ke svým
rodičům.

MIKULÁŠ na Vánočním trhu v Mariánských Lázních
I přes mrazivé počasí vyrazila naše třída v pátek 6.12.2013 na kolonádu, kde se
konal Vánoční trh. Nejprve děti narazily na čerta, Mikuláše a anděla - společně mu
zazpívaly a dostaly nadílku. Děti zaujaly i pohádky, které jim zahráli herci z
chebského divadla. Podívaly se na kováře, pána s flašinetem, daly si vánoční punč,

svezly se na kolotoči. Některé děti se posilnily langošem či trdélníkem. Sice jim byla
hrozná zima, ale moc se jim tam líbilo.

EXKURZE v Plané u Mariánských Lázních
Ve čtvrtek 28.11.2013 jsme se celá třída VII.S spolu s 8. a 9. třídou naší školy vlakem
vypravili do nedaleké Plané, kde se uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve
zdejším odborném učilišti. V tamní škole jsme mohli nahlédnout do tříd a seznámit se
s jednotlivými učebními obory, které učni navštěvují a o jaké by žáci měli zájem. V
jedné ze tříd jsme se pozdravili se třemi děvčaty, která navštěvovala naší školu. Poté
jsme se přesunuli do další budovy, která je v těsné blízkosti internátu. V ní se
nachází jídelna učňů a cvičná pracoviště budoucích zedníků a kuchařů. Jedna z
kuchyní je po celkové rekonstrukci nově a moderně vybavená.Paní učitelky zdejšího
pracoviště i jejich učni se k nám chovali velice přátelsky, měli pro nás přichystaný
program a věnovali nám svůj čas a pozornost po celou dobu naší návštěvy.

HAMRNICKÝ ŠPLHOUN
Dne 27. listopadu proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu Hamrnický šplhoun. Každý soutěžící
měl dva pokusy, aby vyšplhal až na vrchol tyče. Rozcvičku pro všechny soutěžící vedl
Ondřej Gáži z 8.třídy. Všichni se za hlasitého povzbuzování spolužáků velmi snažili a
podávali výborné výkony. Za naší třídu soutěžili Zuzka Korčoková a Michael Slaník. Ač
nezískali žádnou cenu, pro naší třídu byli Ti nejlepší a velcí bojovníci.Oběma gratulujeme.

VYSTOUPENÍ KREJČÍK
Na středu 13.11.2013 jsme se moc těšili! Zúčastnili jsme se představení Krejčíka
Honzy, který po roce opět zavítal do ZŠ Jih. Se svým společníkem zavíracím
špendlíkem Nesmyslíkem a pošťákem Tomem si nás všechny získali svým veselým,
hravým a hlavně poučným představením. Děti se nadšeně zapojily a spolupracovaly
s Krejčíkem Honzou, zpívaly, ukazovaly, mávaly. Nakonec jsme se společně vyfotili a
slíbili si, že se za rok zase sejdeme.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V úterý 8.10. 2013 navštívila naše třída divadlo v Mariánských Lázních. Shlédli jsme
pohádku, která se jmenovala ¨Našel se medvěd¨ . Hrála zde divadelní společnost KRAPET z
Prahy. Představení se dětem velmi líbilo. Bylo nejen veselé, ale také poučné. Díky příběhu
jsme se všichni na chvíli ocitli v Anglii, Francii a Rusku a dozvěděli se něco o kulturách a
zvycích těchto zemí. Výkon hereček jsme ocenili dlouhým potleskem. Už teď se těšíme na
další zajímavá představení.

CYKLISTICKÝ VÝLET
V rámci tělesné výchovy a přípravy na sportovní den se ve čtvrtek 5. 9. 2013
zúčastnila naše třída speciální cyklovýletu. Trasa vedla z Hamrníků na Kosatcovou
louku. Všichni měli řádně vybavená kola a přilbu, která je již pro žáky samozřejmostí.
Žáci si připomněli jízdu po frekventované silnici, jeli v zástupu za sebou. Zvládli
ukazovat do zatáček a byli velmi ukázněné. Během čtyř hodin jsme si zopakovali i
základní rostliny a živočichy v lese, zahráli si na honěnou a zvládli jízdu přes
překážky. Přišel i čas oddechu a svačiny. Byl to moc pěkný začátek sportovního
vyžití.

UŽ JSME ZASE POHROMADĚ
V pondělí 2.9.2013 jsme se všichni sešli v tělocvičně. Radostné přivítání bylo na
obou stranách. Společně jsme se přesunuli do naší třídy, ve které se rozléhalo
vyprávění a zážitky z prázdnin. Největší radost byla, když jsme opět uvítali paní
asistentku Olgu Kuřetovou, která se s naší třídou bude opět učit a pracovat.

Zumba

ŠKOLNÍ KROUŽKY
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Na výtvarném kroužku jsou děti rozděleny do skupin tří ras skřítků, které se snaží
zachránit magický čarostrom. Prostřednictvím kresby, lepení, šití, malby a koláží si
vytváří vlastní podoby skřítků, jejich obydlí, kouzelných zvířat a magických
předmětů.
Vlasta Andršová

KERAMICKÝ KROUŽEK
Keramický kroužek je určen pro děti 1. stupně, kde se učí základy práce s
keramickou hlínou. Nejen modelování, vykrajování a válení hlíny, ale také pravidla
pro správné zacházení s ní a následné glazování výrobků.
Vlasta Andršová

POHODOVÁ DÍLNIČKA
Kroužek Pohodová dílnička je určen hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a se zdravotním postižením. Kroužek však navštěvují i žáci, kteří
docházejí z jiné školy běžného typu. Momentálně jej navštěvuje 6 žáků. Manuální
činnost zlepšuje diferenciaci pohybů rukou a snižuje nedostatky v prostorové
orientaci.
Romana Zelingerová

MALÍ KERAMICI
Keramický kroužek rozvíjí dětskou osobnost, obohacuje o množství smyslových
zkušeností, přispívá k výchově pozornosti a rozvoji představ, fantazie a myšlení.
Kroužek navštěvuje 8 žáků a probíhá 1 hodinu 1x týdně.
Romana Zelingerová

VELCÍ KERAMICI
Velcí keramici se scházejí každý čtvrtek ve 14 hodin. Tvoříme malá umělecká díla
podle vlastních nápadů nebo podle předlohy, která reprezentují naši školu na všech
výstavách a soutěžích. Vytvořit ozdobný kachel, postavu, užitnou nádobu nebo
plastiku je pro nás hračka. Trochu složitější je glazování, ale na Vánočních trzích
všem ukážeme, že i v této činnosti se zdokonalujeme.
Mgr. Ivana Tormová

KROUŽEK SENSORICKÉ INTEGRACE
Senzorická integrace (SI) je speciální přístup užívaný u dětí, které obtížně zpracovávají
smyslové podněty. Hraje důležitou úlohu v oblasti pozornosti a sebekontroly. Správné

sjednocení smyslových vjemů má hlavní význam při procesu učení, rozvíjení motorických
dovedností, všedních denních aktivitách, hře a následně při plnění školních úkolů.
Přístup SI je vhodný zejména u dětí s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, s
hyperaktivitou a poruchou pozornosti, ale také u těch, které se obtížně zapojují do kolektivu
svých vrstevníků, jsou uzavření, bojácní, nebo naopak příliš agresivní. SI je vhodná pro děti,
kterým se nedaří dosahovat výkonů běžných pro jejich spolužáky, ať už v oblasti motorických
dovedností, poznávacích funkcí nebo sebeobslužných činností.
Senzorická integrace je využívána ve všech ročnících a typech škol. Nejvíce je však
využívána u žáků se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Pro výuku SI máme zbudovaný multifunkční sál a hernu. Obojí je bohatě vybavené
aktivačními a relaxačními prvky.

Mgr. Libuše Jíšová

KROUŽEK VAŘENÍ
Na kroužek vaření II. stupně dochází každou středu odpoledne dívky i chlapci, kteří rádi vaří.
Z donesených surovin vykouzlí obvykle kompletní oběd, někdy připraví i dezert či salát. Není
problém upéct ani koláč, buchtu či bábovku. A co si navaří, to si také sní.

Mgr. Jarmila Bompanová

FLORBAL
Florbalový kroužek se ve škole rozběhl od poloviny září letošního školního roku. Jeho
členové, chlapci a dívky 2. stupně, se schází každé pondělí ve 14.15 na
jednohodinový trénink. Jeho náplní je zejména zlepšování pohybové koordinace a
individuálních dovedností jednotlivce v práci s hokejkou. Každý druhý trénink však
také nacvičují základní herní taktické prvky a vzájemnou součinnost. Samozřejmostí
je také hra či vyzývací turnaj v poslední třetině každého tréninku.
Mgr.Zdeněk Cik

LOGOPEDIE
V letošním školním roce probíhá logopedie formou kroužků. Žáci se učí správně
vyslovovat a mluvit pod vedením dvou pedagogických pracovnic. Mgr. Jitka
Dymáčková s nimi individuálně vyvozuje jednotlivé hlásky, paní učitelka Alena
Polakovičová vyvozené hlásky jednotlivě i ve skupině procvičuje a upevňuje.
Logopedické péče se účastní 20 žáků především z nižších ročníků.
Mgr. Jitka Dymáčková

TURNAJ V MINI KOPANÉ
10. června se vydala družstva mladších a starších žáků do Karlových Varů na
krajskou soutěž v mini kopané. Sportovci byli rozlosování do skupin, kde se hrálo
systémem každý s každým. Vzhledem k velmi vysokým teplotám hlavní pořadatel
zkrátil zápasy na 10 minut. Družstva mladších i starších žáků skončila shodně na
pěkném čtvrtém místě. Všichni si zaslouží opravdu velké uznání, jejich nasazení a
bojovnost byla příkladná.
Mladší žáci: Michal Buka, Patrik Gáži, Adam Pišta, Dan Pišta, Thomas Pišta, Patrik
Prokoš a Roman Oláh.
Starší žáci: Ondřej Gáži, Václav Podlezl, Marek Černohorský, Patrik Král, Luděk
Vegner, Jaroslav Vejpuský, Adam Chmura
Věra Purkrtová

LSH ZŠ speciálních

Krajské kolo LSH, které každoročně vyhlašuje a financuje KÚ Karlovarského kraje,
proběhlo na naší škole 4. června za účasti šesti škol. Družstva sportovců z Aše,
Chebu, Karlových Varů, Plesné, Toužimi a samozřejmě domácích se utkala opět v
pěti oblíbených disciplínách. Před samotným sportovním zápolením předvedli krásné
vystoupení žáci naší praktické školy. Olympijské kruhy byly pěknou kulisou při
nástupu sportovců před samotným slavnostním zahájením her. Toho se ujal
místostarosta Mar. Lázní RNDr. Petr Horký. Stejně tak jako při každých hrách
speciálních škol nešlo o podaný výkon, ale hlavně o radost z pohybu a hezký zážitek
ze setkání s ostatními dětmi.
Tato sportovní akce se zdařila a za to patří dík všem, kteří přispěli k jejímu zdárnému
průběhu.
Za organizační tým Mgr. Stanislava Štruncová

NÁVŠTĚVA EKOLOGICKÉ FARMY
Část 19.květnového dne jsme strávili na ekologické farmě Biostatek při obci Valeč,
která se nachází v podhůří Doupovských hor. Cestou na farmu krásným zámeckým
parkem nás provázelo stádo ovcí, které jsme brzy měli možnost poznat blíže. Náš
průvodce Vojtěch nám během práce s ovcí řekl hodně zajímavostí o životě na statku.
Viděli jsme, jak se ovce stříhá, jak je třeba upravovat paznehty, vyzkoušeli jsme si
pročesávat vlnu i práci s opravdovým kolovrátkem. Z domova jsme byli vybaveni
suchým pečivem, které od nás ovečky s chutí přijímaly. Na farmě měli i včely
medonosné, také o nich jsme se mnohé dozvěděli. Z exkurze na Biostatek jsme si
odnesli spoustu výjimečných zážitků i zajímavých informací.
Mgr. Libuše Jíšová

ŠTAFETOVÝ POHÁR
V pátek 23. 5. 2014 se mladší žáci naší školy zúčastnili Štafetového poháru, který se
konal na stadionu v chebském Poohří. Naše šestnáctičlenné družstvo se utkalo s
mnoha soupeři z celého Karlovarského kraje ve třech štafetách - dvakrát na 8 x 100

m a jednou na 8 x 200 m. V posledním závodě se naši umístili mezi prvními, celkový
součet bodů však na přední místa nestačil. Úspěch celé akce podpořilo nejen krásné
prostředí chebského stadionu a zdravá sportovní atmosféra, ale i pěkné letní počasí.
Mgr. Jitka Dymáčková

BESIP
Duben je měsícem bezpečnosti silničního provozu. I v letošním školním roce se žáci
I. stupně společně se žáky IV. S třídy sešli ve školní tělocvičně, kde pro ně byly
nachystány stanoviště s úkoly. Žáci byli rozděleni do jednotlivých družstev a soutěžili
v různých aktivitách na téma bezpečnost, zdraví a dopravní výchova. Mohli si
vyzkoušet první pomoc, poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace, učili se

bezpečně přecházet přes přechody pro chodce. Samozřejmě si zopakovali vybavení
jízdního kola a důležitá telefonní čísla. Akce byla velmi zdařilá, všichni soutěžící
dostali drobný dárek.
Věra Purkrtová

VESELÉ ZOUBKY
Na 1. stupni naší školy je samozřejmostí každodenní péče o chrup. Vždy po svačině
si zuby pečlivě čistíme. Proto jsme se s chutí zapojili do preventivního programu
„VESELÉ ZOUBKY“, který pro děti připravila dm – drogerie. Pohádka Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek nám připomněla, jak důležitá je pravidelná péče o zuby. Na
interaktivní tabuli jsme pomohli Hurvínkovi naplnit košík potravinami, které zoubkům

neškodí. V pracovním listě jsme hledali cestičku ke správnému zubnímu kartáčku.
Největší radostí bylo rozbalení dárkové taštičky, která obsahovala nejen základní
potřeby pro čištění zubů, ale i poučné povídání . Nové zubní kartáčky jsme hned
vyzkoušeli . Podle přesýpacích hodin jsme zjistili, že doba tří minut , která je nutná k
dokonalému vyčištění zubů, se docela pěkně vleče. Program „VESELÉ ZOUBKY“ se
nám velmi líbil, byl zajímavý, poučný i zábavný.
Mgr. Stanislava Štruncová, Mgr. Libuše Jíšová

FLORBALOVÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 24.4.2014 se v Toužimi uskutečnil florbalový turnaj o putovní pohár, kterého se
zúčastnili i žáci naší školy. Jako tradičně byl sportovně i organizačně na vysoké úrovni, hrálo
se současně v tělocvičně školy a sportovní hale. Náš tým bojoval, ale na vítězství ve své
skupině nedosáhl, tak snad příště!
Alena Polakovičová

EXKURZE DO 3D PLANETÁRIA
Dne 22.4.2014 se vypravily tři třídy naší školy na exkurzi do 3D Planetária a
Techmania. Jeli jsme do Plzně osobním vlakem. Po dvou hodinách jízdy jsme
vystoupili ve stanici Plzeň Jižní Předměstí a pěšky jsme šli rovnou do 3D Planetária.
Viděli jsme tam modely planet, hvězd, Slunce, Měsíce, Země, raket a skafandru.
Vyzkoušeli jsme si start rakety, vznik tornáda zkoumali jsme hmotnost těles na
jednotlivých planetách a dále jsme si zkusili, jak se pohybuje Země kolem své osy.
Viděli jsme dva poučné filmy „Vesmír očima dětí“ a „Zpátky na Měsíc. Navždy.“, které
byly promítány na stropě ve tvaru koule. Druhou část exkurze jsme strávili v
Techmanii.
Autoři: žáci VI. a IV. třídy (Terka, Lucka, Adélka, Týnka, Kristý, Patrik)

VELIKONOČNÍ DÍLNY
VELIKONOČNÍ DÍLNY I. stupeň

Poslední den před velikonočními prázdninami měli žáci prvního stupně naší školy
možnost užít si jarní atmosféru. Třídy se proměnily ve tvořivé dílny. Každý pracoval s
chutí podle svého tempa a umu. Všude vládla pohoda a radost ze zdařilých výrobků.
Na konci předvelikonočního dopoledne si všichni odnášeli domů svou vlastnoručně
vyrobenou velikonoční keramickou dekoraci, veselého zajíčka, zápichy v podobě
kraslic a kytiček i pěkné přáníčko.
Mgr. Libuše Jíšová
VELIKONOČNÍ DÍLNY II. stupeň

Již tradičně se před Velikonocemi věnujeme vyrábění velikonočních dekorací. Letos
jsme si připomněli velikonoční tradice a zvyky 14. dubna. Děti si pak na různých
stanovištích vyráběly velikonoční výzdobu, kterou si pak odnesly domů. Pletly
pomlázku s panem učitelem Štefanikem, barvily vajíčka voskem s paní učitelkou
Dymáčkovou, vytvořily závěs se zajíčkem s paní učitelkou Zelingerovou a paní
asistentkou Kuřetovou a v kuchyňce upekly výborné pudinkové šneky a veky
s celerovou pomazánkou s paní učitelkou Bompanovou. Jako vždy měly Velikonoční
dílny úspěch.
Mgr. Jarmila Bompanová

UMÍME TO S PC
Dne 16.4.2014 v 9:50 hodin se konala v počítačové učebně na ZŠp+s (ulice Vítězství
29 v Mar.Lázních) soutěž „Umíme to s počítačem“. Soutěžili žáci devátých tříd z naší
školy a ze ZŠ a MŠ Plesná, aby ukázali, jak umí pracovat s textem a obrázky v
prostředí programů WORD a PINTBRUSH. Na závěr také prokázali své znalosti v
testu. Vliv na umístění dvoučlenných družstev měl součet bodů (maximální počet byl
33) a v případě rovnosti bodů čas dokončení celé práce. Protože dvě družstva
dosáhla stejného počtu bodů (32) a práci ukončila ve stejnou dobu (10:53) bylo
zrušeno 2.místo. Oběma družstvům bylo uděleno 1. místo - naše družstvo ve složení
Václav Podlezl a Luděk Vegner a družstvo z Plesné ve složení Sabina Billa a
Miroslava Kirchhofová. Na 3. místě skončilo naše družstvo ve složení Adam Chmura
a Michal Plíhal a čtvrtou příčku získali žáci z Plesné – Anita Jusufi a Martin Angelov.
PaedDr. Jaroslav Štefanik

VÝSTAVA DRAVCŮ
Dne 15. dubna k nám přijel chovatel dravců a sov pan Pavel Wolejník ze SOŠ pro
ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas z Litvínova, aby nám
předvedl své opeřené chovance. Mohli jsme zblízka pozorovat i pohladit sovu
pálenou, výra velkého, orla stepního, párek káňat harrisových a raroha. Ukázka byla
velmi poutavá a poučná, viděli jsme dravce za letu a při krmení a dověděli se spoustu
informací o jejich životě. Pro nás všechny to byla asi první příležitost poznat tyto
dravce zblízka a velmi se nám tato akce líbila.
Mgr. Jarmila Bompanová

NOVÁ VÝZDOBA V LDN
Již podruhé jsme byli požádáni mariánskolázeňskou LDN o výzdobu prostor tohoto
zdravotnického zařízení. Do tvorby výtvarných prací se zapojily všechny třídy naší
školy a tak během měsíce března vznikly téměř tři desítky „uměleckých dílek“.
Tentokrát jsme se rozhodli pro témata abstrakce, stromy a zvířata. Obrazy jsme
zarámovali a nainstalovali ve dvou patrech budovy léčebny. Slavnostní předání
obrazů dne 4. dubna obstarali naši nejmladší – děti z přípravné třídy a žáci 1. a 2.
tříd. Svým recitačním vystoupením všechny potěšili i pobavili.
Přejeme si, aby naše obrázky všem obyvatelům léčebny dělaly radost.
Mgr. Libuše Jíšová

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Velikonoční výstava
V letošním roce jsme obnovili tradici účasti na Velikonční výstavě, kterou pořádalo
Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu v Chodové Plané. Žáci VI. třídy

vystavovali obří hnízdo se slepicí a kuřátky, děti ze VII. třídy se pochlubily keramickými
slepičkami a kraslicemi. Žáci VIII. třídy předvedli své umění pomocí prořezávaných vajíček a
účastníci kroužku "Velcí keramici" Tomáš Růžička, Martin Sovič a Adélka Tehlárová
vystavovali obří vejce. Na výstavě byly k vidění amatérské i profesionální velikonoční
dekorace, mezi kterými, dle slov návštěvníků, obstály i ty naše.

HAMRNICKÝ TALENT
V pátek 28.3.2014 jsme se všichni dočkali dlouho očekávané a připravované akce.
Během dopoledne proběhl v tělocvičně školy HAMRNICKÝ TALENT. Program byl
bohatý a různorodý. Úsměvné verše žáků nižších ročníků odstartovaly přehlídku
talentů školy. Taneční vystoupení starších žáků rozproudila atmosféru a byla
výrazným zpestřením programu. Závěrečná pohádka udělala příjemnou tečku za
hezkým kulturním zážitkem.
Alena Polakovičová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Od 3. do 7. února 2014 jsme měli lyžařský kurz ve Skiareálu "Mariánsky". První den
byli všichni rozděleni do tří družstev - výborní lyžaři "Rychlodraci" byli zařazeni do 1.
družstva, pokročilí lyžaři "Machři" do 2. a začátečníci "Sněženky" do 3. družstva. V
úterý skoro všichni "třeťáci" přestoupili k Machrům a pilně sjížděli celou
"Krakonošku".
Ve středu byl trochu komplikovaný den, nejezdila "Krakonoška". Tak nás okolnosti
přinutili jezdit, až na dvě Sněženky, na "slalomáku". Pochvalu za velký pokrok dostaly
Adélka a Lucka. Celý čtvrtek všichni trénovali na páteční závod ve slalomu. I páteční
první část výcviku byla věnována zdokonalování a tréninku. Celé dopoledne napětí
stoupalo, vlekaři nám na "Kolibě" připravili skoro profi slalom a v 10:30 byl závod
zahájen. Zvítězili samozřejmě ti nejlepší, z "Rychlodraků" byl na prvním místě
Matýsek Turský, druhé místo si vybojoval Jarda Vejpuský a třetí místo obsadil Patrik
Král. Z "Machrů" byl nejlepší Matěj Svoboda, druhé místo obsadila Lada Zemianková

a třetí si vybojovala Lucie Řezáčová. Na závěr jsme si připili šampaňským a kurz byl
ukončen.
Mgr. Ivana Tormová, Romana Zelingerová, Petra Kaslová

VÝSTAVA V DIVADLE
Od 17. prosince opět žáci Základní školy praktické a speciální Mar. Lázně vystavují své práce
v divadelní galerii. Výstava je inspirována časem Vánoc a zimních radovánek.
Mgr. Jitka Dymáčková

EXKURZE DO PRAHY
Dne 10. prosince jsme se opět vydali do našeho hlavního města. Tentokrát byla
naplánována prohlídka Pedagogického muzea J. A. Komenského. Tam jsme si mohli
prohlédnout učebnice, ze kterých se učili naši prarodiče a rodiče. Vyzkoušeli jsme,
jak se sedělo ve starých lavicích nebo psalo husím brkem.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat Pražský hrad a úžasný chrám sv. Víta.
Po nezbytné zastávce u Mc´Donalda, jsme pokračovali vyzdobeným městem přes
Karlův most na Staroměstské náměstí. Tam nás čekal výstup na věž Staroměstské
radnice a nádherný výhled na Prahu.
Poslední zastávkou byly adventní trhy na Staroměstském náměstí.
Cestou zpátky jsme už plánovali další návštěvu Prahy, kde je stále co objevovat.
Marcela Knedlíková

PLAVECKÉ ZÁVODY V AŠI
V pondělí 9.prosince 2013 se žáci naší školy účastnili plaveckých závodů základních
škol praktických Karlovarského kraje. Závody pořádala Základní škola a Praktická
škola Aš v místním bazénu.

V obou štafetách družstev – mladší žáci (3 x 25 m) a starší žáci (6 x 25 m) jsme
zvítězili, takže jsme dovezli dvě krásná 1.místa.
V závodu jednotlivců se utkali žáci všech zúčastněných škol. V plaveckém stylu kraul
se naši žáci se umístili na medailovém stupínku:
2.místo Podlézl Václav s časem 0:18,7min
2.místo Řezáčová Klára s časem 0:25,3min
I ostatní dosažené časy si zaslouží pozornost:
4.místo Chmura Adam s časem 0:19,6min
V plaveckém stylu prsa žák Chmura Adam vybojoval 2.místo časem 0:24,7min.
Řezáčová Klára 2.místo s časem 0:28,5min
Každý účastník po závodu snědl s chutí párek v rohlíku a to vše zapil limonádou.
Naše dvě vítězná družstva si odnášela poháry s diplomy. Vítězové závodů
jednotlivců odcházeli s novými plaveckými brýlemi, kosmetickými balíčky a také s
nejrůznějšími cukrovinkami.
Romana Zelingerová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA - KOLONÁDA
V pátek a sobotu 6.-7.12.2013 měli žáci naší školy možnost přispět k vánoční
atmosféře na Kolonádě v Mar. Lázních, kde se konal Vánoční trh. Vystavovali jsme
vánoční dekorace z různých materiálů, které vyráběli žáci celé školy. Zároveň jsme

se svým Peklem zúčastnili soutěže o Nejkrásnějšího čerta a vyhráli jsme krásné 3.
místo.
Romana Zelingerová

SOUTĚŽ VE ŠPLHU
Dne 27. listopadu proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu Hamrnický šplhoun. Každý
soutěžící měl dva pokusy, aby vyšplhal až na vrchol tyče. Rozcvičku pro všechny
soutěžící vedl Ondřej Gáži z VIII. třídy. Všichni se za hlasitého povzbuzování
spolužáků velmi snažili a podávali výborné sportovní výkony. Nejlepší šplhouni se
následující týden dne 3.12. 2013 zúčastnili okrskového kola ve šplhu v ZŠ Úšovice,

kde bylo mnohem náročnější vyšplhat po delší tyči. Z mladších chlapců získal 3.
místo Patrik Prokoš a ze starších chlapců 2. místo Ondřej Gáži. Oběma
gratulujeme.
Mgr. Jarmila Bompanová

ORIENTAČNÍ BĚH
Ve středu 16. 10. 2013 se žáci naší školy poprvé zúčastnili krajského kola
ORIENTAČNÍHO BĚHU v Ostrově. Úkolem bylo najít všechna stanoviště zakreslená
v mapce a označit ve startovním lístku jejich správná čísla. Ve velké konkurenci se
naši sportovci sice neumístili na předních místech, ale prokázali své dobré orientační
schopnosti na mapě i v terénu a výbornou fyzickou kondici.
Mgr. Jitka Dymáčková

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY
Zimní sportovní hry pro žáky základních škol speciálních již šestým rokem vyhlašuje
a financuje Karlovarský kraj. Okresní kolo ZSH proběhlo na naší škole 16. října.
Oblíbené sportovní akce se kromě družstva domácích zúčastnila družstva sportovců
z Aše, Chebu a Plesné.
Po slavnostním zahájení následovalo plnění připravených disciplín, z nichž největší
oblibě se tradičně těšila překážková dráha. Ani tentokrát nešlo při hrách o vzájemné
soupeření a porovnávání sil, ale především o radost z pohybu a vlastního úspěchu.
Tomu také odpovídala velmi příjemná atmosféra, při které nebyl prostor pro obavy z
nezdaru. Nadšení dětí, obdivuhodné nasazení a vzájemné povzbuzování to jen
potvrdily.
Ocenění si odnesli tak jako každoročně všichni účastníci her, protože prokázali
opravdu velkou snahu a předvedli velmi pěkné výkony. Každý obdržel nejen
zaslouženou medaili a drobný dárek, ale také balíček s čerstvým ovocem. To našim
sportovcům dodala firma Hellmich - Zelenina, za což panu majiteli patří naše
poděkování.
Za organizační tým Mgr. Stanislava Štruncová

KOUZELNÝ SVĚT KERAMIKY
Krajská soutěž v oblasti kermiky se v letošním školním roce konala v Ostrově nad
Ohří. Naši školu reprezentovaly krásné výrobky žáků 2. stupně ZŠ praktické i
speciální. Porota vybrala a ocenila nejlepší práce a naši žáci z 9.ročníku se umístili
na krásném druhém místě. Gratulujeme.
Romana Zelingerová

SCHODOBĚH
Ve středu 2. října se vybraní žáci naší školy zúčastnili krajského kola sportovní soutěže
Schodoběh, kterou pořádala ZŠ praktická v Karlových Varech. Úkolem bylo co nejrychleji
vyběhnout 110 schůdků ve strmém kopci, což vůbec nebylo snadné. V kategorii starších
chlapců byl nejlepší náš Ondřej Gaži, který byl rychlý jako blesk. V kategorii starších dívek
doběhla těsně za vítězkou naše Klára Řezáčová a získala tak krásné 2. místo. Ostatní naši žáci
se sice neumístnili, ale závod si vyzkoušeli, a určitě se jim příští rok povede lépe.
Mgr. Jarmila Bompanová

Okresní kolo soutěže BESIP
Dne 27. 9. se družstvo z naší školy, ve složení Lucie Řezáčová, Lada Zemianková,
Matyáš Turský a Matěj Svoboda, vydalo obhajovat 1. místo z loňského roku na
okresní kolo soutěže BESIP do Chebu.
Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti, znalostech dopravních
předpisů – testech a první pomoci.
Přestože tréma byla veliká, dosáhlo naše družstvo nejmenšího počtu trestných bodů,
a zaslouženě zvítězilo.
Radost byla veliká.
Marcela Knedlíková

KURZ PLAVÁNÍ
Od 12.9.2013 se každý čtvrtek všichni žáci 1.stupně a třídy VII.S budou pravidelně účastnit v
rámci hodin tělesné výchovy kurzu plavání v plaveckém bazénu v Mariánských Lázních.
Obsahem kurzu plavání je tzv. seznámení s vodou, základní plavání a některé plavecké
aktivity. V průběhu výuky se žáci seznámí s plaveckými dovednostmi (dýchání do vody,
splývání, potápění, orientace pod vodou, skoky do vody), jež jsou oporou pro nácvik tří
vybraných plaveckých způsobů a startovních skoků. Ve výuce si žáci mohou vyzkoušet i
netradiční plavecké způsoby, hry ve vodě, lovení předmětů.
Na úvod kurzu plavání byli žáci rozděleni do tří skupin podle svých plaveckých dovedností.
Obsahem každé hodiny je rozcvička, opakování předešlého učiva a výuka jednotlivých prvků
daného plaveckého způsobu.
Romana Zelingerová

SPONZORSKÝ DAR
V sobotu 14. září 2013 paní ředitelka Ivana Tormová na charitativním
koncertu Chopinovské nokturnopřevzala sponzorský dar v hodnotě 5 000,-Kč.
Finanční prostředky budou ve prospěch našich žáků. Děti mají příležitost samy
vybrat účel použití tohoto sponzorského daru.

Enviromentální výchova 2013-2014
za stránku zodpovídá Mgr. Libuše Jíšová

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ HROU

Páteční dopoledne 6. června navštívila naši školu zástupkyně společnosti AB –
AKCIMA, s.r.o. za účelem realizace projektu “Duhový svět”, který je zaměřený na
enviromentální výchovu. Děti 1. stupně se nejdříve seznámily s barevnými
popelničkami a jaké odpady do nich patří. Potom měly za úkol třídit obrázky s
různými předměty a na závěr byl vysypán skutečný odpad - plastové a skleněné
lahve, noviny, baterie, hračky, různé kelímky, apod. a úkolem
bylo opět odpad správně vhodit do popelniček. Chlapci a děvčata byli pozorní a
šikovní, skoro nikdo neudělal chybu. Také se leccos dozvěděli o další cestě odpadu,
tedy o jeho recyklaci. Odměnou pro všechny byly drobné dárečky. Přesto, že třídění
odpadu je u nás běžnou praxí a žáci se poměrně dobře v této problematice orientují,
„Duhový svět Popelničky Jáji“ byl určitě přínosem k dalšímu vzdělávání dětí k
ochraně přírody.

DÍKY RECYKLOHRANÍ
ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin . V roce 2013 naši žáci odevzdali
k recyklaci 8 televizí, 3 monitory a 267,00 kg drobného elektra.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale
přináší
také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v
rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.

CESTA KOLEM SVĚTA
Úkol „Cesta kolem světa“ z projektu Recyklohraní měl pomoci dětem najít odpovědi
na zajímavé otázky, např. : Co všechno by mohl elektrospotřebič „vidět“cestou ke
svému vzniku? Odkud se berou různé suroviny na výrobu jednotlivých součástek?
Kde se díly elektrospotřebičů vyrábí nebo kde se spotřebič pak následně
kompletuje? Co znamená slovo recyklace? Chlapci a děvčata z II. a V. třídy si
povídali o složení spotřebičů, vyslechli si pohádku „Jak šly mobil, tiskárna a žehlička
do světa“ a pracovali s obrázky malované pohádky. Na závěr nakreslili svoji
představu recyklovaného elektrospotřebiče. Všichni zaslouží pochválit za zájem,
pozornost a snahu při práci.

INVENTURA
V průměru každý občan ČR spotřebuje za rok 16 tužkových baterií. Zatímco do 80. let 20.
století si lidstvo s toxicitou baterií moc starostí nedělalo, v současné době se většina baterií
třídí a recykluje. Jenže z těch zmíněných 16 spotřebovaných baterií na osobu za rok se k

recyklaci vrací pouze každý druhý až třetí článek. Právě nad tímto problémem se měli
zamyslet žáci v letos prvním úkolu projektu Recyklohraní
nazvaném "Inventura". Prozkoumávali své domovy a pak vyplnili dotazník - např.: počet
členů domácnosti, spotřebiče s bateriemi a jejich množství, počet náhradních baterií i těch
vybitých "v šuplíku". Chlapci a děvčata z každé zúčastněné třídy - IV., V., VI. a VIII. - posčítali
získané údaje, vyhodnotili a výsledky "Inventury" byly zaslány autorům hry. Od začátku
školního roku samozřejmě pokračuje na naší škole sběr použitých baterií.

72 HODIN - RUKU NA TO!
Ve dnech 10. - 13. října 2013 se děti a mladí lidé v celé České republice mohli
dobrovolně zapojit do této akce a pomoci tak ostatním lidem, přírodě či místu, kde
žijí. Také naši žáci se zúčastnili tohoto celostátního projektu svými aktivitami.
Nejstarší chlapci a dívky z VI. a VIII. třídy nabídli svoji pomoc - sběr kamenů - při
úklidu sjezdovky v Mariánských Lázních. Ekologicky zaměřená byla činnost III. S.
třídy. Děti vyčistily od odpadků okraj lesa u koupaliště Lido, které tam zanechali lidé
bezohlední k přírodě. Úklid byl také dobrým nápadem čtvrťáků a páťáků - zaměřili se
na nepořádek v blízkosti školy, podél hlavní silnice, na trávnících a autobusových
zastávkách. Nejmladší žáci školy se přidali projektem "Land Art", který měl upozornit
spolužáky i dospělé na to, co do přírody nepatří. Vyrobili různé kytičky z plastu a
rozvěsili je na stromky před budovou školy.

