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1. Základní údaje o škole 

 

1.1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola praktická 

Adresa školy Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem 

Právní forma příspěvková organizace 

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 

Zástupce ředitele Mgr. Helena Janošová 

IČO 70839824 

IZO 102 317 526 

Identifikátor školy 600 023 559 

Telefon 416 837 458, 416 838 224 

E - mail zspraktickaroudnicenl@rete.cz 

Webové stránky www.zsp.rete.cz 

 

Zřizovatel Ústecký kraj 

Adresa 

zřizovatele 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Telefon 475 657 111 

Fax 475 201 616 

Webové stránky www.kr-ustecky.cz 

 

1.2. Součásti školy 

součásti školy adresa IZO kapacita 

Základní škola Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 102 317 526 87 

Školní druţina Jungmannova 667, Roudnice nad Labem 110 007 875 14 

 

1.3. Údaje o školské radě 

Datum zřízení Školská rada byla zřízena ke dni 1.8.2005 usnesením Rady 

Ústeckého kraje č. 63/13R/2005 ze dne 15. 6. 2005. 

Zahájení činnosti Školská rada zahájila činnost  11. dubna 2006. 

Pro volební období 2012 – 2015 byla nově jmenována školská rada 

ve sloţení: Mgr. Alena Machová /za Ústecký kraj jako zřizovatele 

školy/, Eva Pávková / za zákonné zástupce/, Michal Telerovský /za 

pedagogické pracovníky/. 

Kontakt Školská rada Základní školy praktické, Jungmannova 667, 413 01 

Roudnice n. L. 

 

1.4 Charakteristika školy 

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667 je příspěvkovou 

organizací, kterou od roku 2001 zřizuje  Ústecký kraj. Jedná se o úplnou školu s  1. – 9. 

postupným ročníkem. Kapacita školy je 87 ţáků. Škola poskytuje základní vzdělávání 

pro ţáky s lehkým mentálním postiţením a základy vzdělání pro ţáky se středně těţkým 

mentálním postiţením. Pro nízký počet zájemců nebyla v tomto  školním roce otevřena 

přípravná třída. 



Budova školy, patřící městu Roudnice nad Labem, se nachází téměř v  centru. Má velmi 

dobrou dostupnost pro místní i dojíţdějící ţáky. Škola má 9 kmenových učeben, z  nichţ 

některé slouţí ke dvěma účelům – školní druţina s učebnou, počítačová třída s učebnou. 

Součástí školy je menší tělocvična, školní pozemek, pracovní dílna a cvičná kuchyňka. 

Učitelský sbor má k dispozici moderně vybavenou sborovnu.  Dvě učebny  – počítačová, 

SP1 a školní druţina byly v tomto roce modernizovány novým školním nábytkem a 

poloţením  nových podlahových krytin. Školní prostory byly vymalovány a inovovány 

novým osvětlením.  

 

          

 

Škola zajišťovala pro ţáky zájmové vzdělávání, které dětem poskytovalo naplňování 

volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.  Činnosti probíhaly ve 

školní druţině. Ţáci měli moţnost vyuţívat i jiných nabídek, např. školního krouţku 

Veselé cvičení, který vedla Mgr. Eva Pavlišová a který se konal 1x týdně ve škole 

v odpoledních hodinách. 

 



2. Přehled oborů vzdělání 

 

Přehled oborů základního vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené 

ročníky 

79-01-C/01 Základní škola Pomalými krůčky k úspěchu 

ŠVP zpracovaný dle 

 RVP ZV –LMP 

1. – 9. 

79-01-B/01 Základní škola speciální ŠVP pro základní školu 

speciální 

 zpracovaný dle RVP ZŠSP 

1., 2., 7., 8. 

 

 
 

b) dobíhající soustava 

Kód Obor vzdělání Vzdělávací program Zařazené 

ročníky 

79-01-B/001 Pomocná škola 24 035/97, Pomocná škola 3. - 6., 9. -10. 

                                                     

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Pedagogický sbor má 14 členů, je zastoupen převáţně ţenami /viz. tabulka/. Většina 

z celkového počtu pedagogů je plně kvalifikovaných, ostatním je dána moţnost zvyšovat 

si, či doplňovat kvalifikaci. V tomto školním roce zahájila studium Andrea Česalová, 

která na PF UJEP v Ústí nad Labem začala studovat obor učitelství 1. stupeň ZŠ. Další 

člen pedagogického sboru, Mgr. Renata Černá, si doplňuje kvalifikaci studiem speciální 

pedagogiky na VŠ evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. 

Pedagogický sbor je stabilní, schopný  týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a 

spolupráce.  

   



3.1 Zaměstnanci školy             

Ředitelka školy Mgr. Radka Hubálková 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Janošová 

Třídní učitelé Mgr. Věra Jaborová, 1. a 2. ročník 

          Andrea Česalová, 3. ročník 

 Mgr. Eva Pavlišová 4. ročník 

 Mgr. Lenka Plívová, 5. ročník 

 Mgr. Andrea Hendrichová, 6. ročník 

 Mgr. Renata Černá, 7.a 9. ročník 

          Michal Telerovský, 8. a 9.ročník 

 Mgr. Věra Klátilová – SP1 

 Mgr. Věra Ráţová – SP 2 

Učitelé bez třídnictví Mgr. Ludmila Dolinárová – do 30.4.2012       

 Mgr. Daniela Smetanová 

Asistentka pedagoga           Karla Šindelářová 

Vychovatelka školní druţiny           Karla Šindelářová 

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Pavlišová  

Školní metodička prevence Mgr. Věra Jaborová, Mgr. Lenka Plívová 

Logopedická poradna Mgr. Věra Jaborová 

 Mgr. Helena Janošová – od března 2012 

Metodička EVVO Mgr. Věra Klátilová  

Web školy Mgr. Lenka Plívová  

Školnice, uklízečka          Zdeňka Jedličková 

3.2 Externí pracovníci 

Mzdová účetní        Eva Kolomyová 

Provozní účetní Ing. Ivana Vodová 

3.3 Zaměstnanci na mateřské dovolené 

Učitelka Mgr. Dana Houţková  

Asistentka pedagoga          Michaela Volfová 

 

3.4 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku,  pohlaví, odborné kvalifikace  

 

Věková skladba Celkem Z toho 

ţeny 

Poznámky 

do 35 let 1 1 L. Plívová 

35 – 45 let 4 4 R.Hubálková, A. Hendrichová, E.Pavlišová, 

V. Klátilová 

45 – 55 let 1 1 V. Jaborová  

55 – důchod.věk 2 2 H. Janošová, V.Ráţová 

důchodci 1 1 L. Dolinárová 

 



3.5 Členění pedagogických zaměstnanců podle věku,  pohlaví, bez odborné 

kvalifikace  

 

Věková skladba Celkem Z toho 

ţeny 

Poznámky 

do 35 let 1 1 A. Česalová 

35 – 45 let 2 2 D. Smetanová, K. Šindelářová 

45 – 55 let 2 1 R. Černá, M. Telerovský 

55 – důchod.věk 0 0 --------------------------------------------------- 

důchodci 0 0 --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horní řada zleva:  

Mgr. Daniela Smetanová, Mgr. Andrea Hendrichová, Mgr.Helena Janošová, Mgr. Radka 

Hubálková, Mgr. Věra Jaborová, Mgr.Věra Ráţová, Andrea Česalová  

Spodní řada zleva:  

Zdeňka Jedličková, Mgr. Eva Pavlišová, Michal Telerovský, Mgr. Renata Černá, Karla 

Šindelářová, Mgr. Věra Klátilová, Mgr. Lenka Plívová 

 

 

 

 



4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  

Zápis do 1. ročníku se konal  8. 2.2012.  K zápisu se dostavila 1 chlapec se svým 

zákonným zástupcem. Na základě rozhodnutí ředitelky školy je od 1. 9. 2012 přijat do 1. 

ročníku. 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání                                             

 

5.1 

 PROSPĚCH  - údaje o výsledcích vzdělávání ţáků základní školy praktické  

 

                                              1. pololetí                                               2. pololetí  

Třída Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

 II. (1., 2.) 3 2 0 2 3 2 

 III. (3.) 4 3 0 2 4 0 

 IV. (4.) 4 7 0 4 5 1 

 V. (5.) 4 3 0 4 3 0 

 VI. (6.) 0 8 2 1 6 0 

VIII. (8.) 0 10 0 0 10 0 

IX. (7., 9.) 1 5 0 2 5 0 

CELKEM 16 38 2 15 36 3 

 

PROSPĚCH - údaje o výsledcích vzdělávání ţáků základní školy speciální  

/pomocné/  

1. pololetí    2. pololetí 

Třída Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

  Sp1 0 3 0 0 4 1 

  Sp2 1 3 1 0 4 1 

CELKEM 1 6 1 0 8 2 

 

5.2  

CHOVÁNÍ- údaje o výsledcích ţáků základní školy praktické  

 

                                              1. pololetí            2. pololetí  

Třída 2. stupeň 

chování 

3. stupeň chování 2. stupeň 

chování 

3. stupeň chování 

II. (1., 2.) 0 0 0 0 

III. (3.) 0 0 0 0 

IV. (4.) 1 0 0 0 

V. (5.) 0 0 0 0 

VI. (6.) 1 0 0 0 

VIII. (8.) 1 1 0 1 

IX.  (7., 9.) 1 1 0 0 

CELKEM 4 2 0 1 

 



CHOVÁNÍ- údaje o výsledcích ţáků základní školy speciální  /pomocné/  

 

Chování se u těchto ţáků nehodnotí. 

 

Výchovná opatření ţáků základní školy praktické 

  

                                              1. pololetí            2. pololetí 

Třída Pochvala NTU TD ŘD Pochvala NTU TD ŘD 

II. (1., 2.) 0 1 1 0 0 0 0 0 

III. (3.) 2 2 1 0 1 0 1 1 

IV. (4.) 1 1 2 1 3 0 1 3 

V. (5.) 0 0 0 0 5 1 0 0 

VI. (6.) 0 4 1 2 0 2 3 0 

VIII. (8.) 0 0 1 2 1 5 1 1 

IX.  (7., 9.) 0 0 2 1 1 0 0 0 

CELKEM 3 8 8 6 11 8 6 5 

 

5.3  

Docházka ţáků základní školy praktické 

 

                                              1. pololetí            2. pololetí  

Třída Omluvené 

hodiny 

Neomluvené 

hodiny 

Omluvené 

hodiny 

Neomluvené 

hodiny 

 II. (1., 2.) 526 75 850 0 

 III. (3.) 869 25 730 10 

 IV. (4.) 860 33 1216 20 

 V.  (5.) 712 0 960 0 

VI. (6.) 712 0 767 12 

VIII. (8.) 1274 281 1655 362 

IX. (7., 9.) 1034 77 948 0 

CELKEM 5 987 491 7 126 404 

 

 

Docházka ţáků základní školy speciální  /pomocné/  

 

1. pololetí            2. pololetí 

Třída Omluvené 

hodiny 

Neomluvené 

hodiny 

Omluvené 

hodiny 

Neomluvené 

hodiny 

  Sp1 149 63 224 0 

  Sp2 323 147 290 0 

CELKEM 472 210 514 0 

 

 

 

 

 

 



5.4 Údaje o počtech ţáků v jednotlivých třídách na začátku a  konci školního roku   

 

                                             1.9.2011     30.6.2012 

Třída Počet ţáků 

celkem 

z toho 

dívek 

z toho 

chlapců 

Počet ţáků 

celkem 

z toho 

dívek 

z toho 

chlapců 

II. (1., 2.) 6 3 3 7 4 3 

III. (3.) 6 1 5 6 1 5 

IV. (4.) 11 5 6 10 4 6 

V.  (5.) 6 3 3 8 4 4 

VI. (6.) 10 5 5 7 2 5 

VIII. (8.) 10 5 5 10 5 5 

IX. (7., 9.) 8 3 5 7 3 4 

Sp1 4 1 3 4 2 2 

Sp2 4 1 3 5 1 4 

CELKEM 65 27 38 64 26 38 

 

5.5 Přijímání ţáků do odborných učilišť 

 

a) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

 

z 10. ročníku z 9. ročníku z 8. ročníku 

0 4 2 

 

b) do učebních oborů přijato: 

 

10. ročník 9. ročník 8. ročník 

0 4 2 

 

c) obory, školy 

 

Ţáci Ročník Učební obor  Název školy 

ţákyně 8. Stravovací a ubytovací 

sluţby 

SOU Liběchov 

ţák 8. Zednické práce SOŠ a SOU Neklanova, 

Roudnice n. L. 

ţák 9. Kominík SOŠ stavební a 

zahtradnické Praha 9 

ţákyně 9. Zahradnické práce SOŠ technická a 

zahradnická, Lovosice 

ţák 9. Instalatér SOŠ a SOU Neklanova, 

Roudnice n. L. 

ţák  9.  Cukrářské práce SOU Pohoda Litoměřice 

 

 

d) k dalšímu vzdělávání se nepřihlásili: 

 

Všichni vycházející ţáci se přihlásili do učebních oborů. 



5.6 Zájmové vzdělávání – školní druţina 

 

Počet oddělení Počet ţáků Počet vychovatelek 

1 14 1 

  

Školní druţinu navštěvovalo 13 ţáků z prvního stupně a 1 ţák z druhého stupně. 

Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností. 

Dostatek prostoru bylo vyčleněno i k odpočinku a relaxaci. Odpolední aktivity byly 

zaměřeny na posílení mezilidských vztahů, na rozvoj spolupráce a respektování druhého, 

děti se učily otevřeně mezi sebou komunikovat. Prohlubovaly si vědomosti o přírodě, 

aktivně se podílely na přípravách celoškolních projektů VESMÍR a VODA. Děti také 

výtvarně tvořily. Své práce prezentovaly na školní vánoční výstavě Vánoce očima dětí, 

velikonoční výstavě ve vestibulu roudnické knihovny, a dále v rámci školní druţiny 

soutěţily o co nejlepší umístění v soutěţi Svět dětí. Mezi oblíbené aktivity patřily 

hudebně pohybové hry a tance na mikulášské diskotéce a karnevalu. 

    

        

 

           

 

 



6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Plnění plánu prevence rizikového chování ve školním roce 2011/2012 

V jednotlivých měsících probíhaly následující činnosti:  

 

Září 

Informativní schůzka pro rodiče za přítomnosti vedení škol a  kurátora p. Živného . 

Seznámení rodičů s Pokynem omlouvání ţáků zákonnými zástupci. 

Určeno: celá škola 

 

Na silnici bezpečně, do školy bezpečně 

Průběţné seznamování ţáků se silničními pravidly; test ze znalosti silničních pravidel 

z hlediska chodce a cyklisty. 

Určeno: celá škola 

 

Říjen 

Týden knihoven 

Dlouhodobá spolupráce s městskou knihovnou, účast na akcích pořádaných knihovnou 

(knihovnické lekce, pasování prvňáčků na čtenáře - květen) 

Určeno: celá škola 

 

Alkohol 

Vzrůstá počet dětí, které mají přímou zkušenost s alkoholem. 

Dotazník, diskuse, tvorba plakátu proti alkoholismu. Beseda s  kurátorem p. Ţivným. 

Určeno: celá škola 

 

Listopad 

Vztahy v kolektivu a prevence šikany. Zdravý životní styl (legální návykové látky).  

Sekty a křesťanství. 

Dlouhodobý program DKP Bethel Litoměřice, přednášející p. M. Růţička (hry, kvízy, 

soukromé pohovory) 

Určeno: II. stupeň 

 

Prosinec 

Nebezpečná zábavná pyrotechnika 

Před vánočními prázdninami byli ţáci školy poučeni třídními učiteli o nebezpečí při 

manipulaci se zábavnou pyrotechnikou. 

Určeno: celá škola 

 

Leden 

Kyberšikana 

Ţáci byli opět seznámeni s pravidly pouţívání internetu vyučujícími v předmětu ZI. 

Určeno: 3. - 9. ročník, Sp1, Sp2 

 

Únor 

Dospívání a vztahy s rodiči. Partnerské vztahy a manželství. Antikoncepce a pohlavně 

přenosné nemoci. 



Beseda s MUDr. Kolářovou – lékařkou gynekologicko – porodnického oddělení 

v Roudnici nad Labem. 

Určeno: II. stupeń dívky 

 

Březen 

Není plánována ţádná akce. 

 

Duben 

Den bezpečnosti 

Pobyt na hřišti – znalost dopravních značek, cyklistické minimum, hry na hřišti, video 

Semaforek 

Určeno: 1. – 3. ročník 

Vybavení kola, cyklisty; chování v silničním provozu. 

Určeno: 4. – 9. ročník 

 

Květen 

Není plánována ţádná akce. 

 

Červen 

Bezpečné prázdniny 

Poučení ţáků o bezpečném chování během letních prázdnin.  

Určeno: celá škola 

 

 

 

 

      



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Výchozí stav k 1. 9. 2011 

 
Mgr. Radka Hubálková Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy 

/UJEP Ústí n.L./ 

Funkční studium 1. /NIDV Ústí n.L./ 

ředitelka školy 

Mgr.  Helena Janošová Učitelství pro školy pro mládeţ 

vyţadující zvláštní péči /UK Praha/ 

Funkční studium 1. /NIDV Ústí n.L./ 

zástupce ŘŠ 

Mgr.  Andrea Hendrichová Učitelství pro střední školy 

Tělesná a pracovní výchova zdravotně 

postiţených /UK Praha/ 

učitelka 

Mgr. Ludmila Dolinárová Učitelství pro školy I. cyklu – M-základy 

průmyslové výroby 

 /PF Ústí n.L./ 

Speciální pedagogika 

 /TU Liberec, fakulta pedagogická/ 

učitelka 

Mgr.  Věra Jaborová Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální školy  

/UJEP Ústí n.L./ 

učitelka,metodička SPJ 

Mgr.  Věra Klátilová Učitelství pro 1.st. ZŠ 

 /Západočeská univerzita v Plzni/ 

Speciální pedagogika /UK Praha/ 

učitelka 

Mgr. Lenka Plívová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a speciální 

pedagogika 

Učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ 

 /UP Olomouc/ 

učitelka 

metodička SPJ 

Mgr. Eva Pavlišová Vychovatelství dětí a mládeţe v době 

mimo vyučování 

 /PFUP Olomouc/ 

Speciální pedagogika  

/MU Brno/ 

učitelka 

výchovná poradkyně 

Mgr. Věra Ráţová Učitelství pro školy I. cyklu – Čj, Ov 

/PF Ústí n.L./ 

Speciální pedagogika 

 /TU Liberec, fakulta pedagogická/ 

učitelka 

Mgr. Renata Černá 

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

/UJEP Ústí n.L./ 

učitelka 

Bc. Daniela Smetanová Speciální pedagogika – vychovatelství 

/UJAK Praha/ 

učitelka  

 Andrea Česalová 

 

 

Výchovná a humanitární činnost – 

zaměření sociálně výchovná činnost 

/SPgŠ J.H. Pestalozziho Litoměřice/ 

učitelka 

  

Michal Telerovský 

Gymnázium Roudnice n. L. 

Speciální pedagogika 

 /TU Liberec, fakulta pedagogická/ 

učitel 

  

 

 

Karla Šindelářová 

Zdravotník – práce ošetřovatelské a 

pečovatelské 

/SOU Zdravotnické Praha 4/ 

Studium pedagogiky B – pedagog 

volného času v časovém rozsahu 80 

hodin /Mladá Boleslav/ 

vychovatelka 

asistentka pedagoga 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 pracovník instituce 

 

Institucionální vzdělávání 

Studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů 

Andrea Česalová UJEP Ústí n/L  

Studium v oblasti pedagogických věd   

Studium pedagogiky   

Studium pro asistenta pedagoga   

Studium pro ředitele škol   

Studium k doplnění odborné kvalifikace 

/speciální pedagogika/ 

Renata Černá  

Studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

  

Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky  

  

Studium pro výchovné poradce Eva Pavlišová UK Praha 

Specializovaná činnost – koordinace 

v oblasti ICT 

  

Specializovaná činnost – tvorba a následná 

koordinace ŠVP 

  

Specializovaná činnost – prevence sociálně 

patologických jevů 

  

Specializovaná činnost - Specializovaná 

činnost v oblasti environmentální výchovy 

  

Studium k prohloubení odborné kvalifikace - DVPP - semináře 

Novela školského zákona, novela zákona o 

pedagogických pracovnících 

Radka Hubálková PPP ÚK Teplice 

Vyuţívání alternativních vzdělávacích 

metod při vzdělávání dětí (nejen se 

sociálním znevýhodněním) 

Radka Hubálková 

Věra Jaborová 

 

PPP ÚK Roudnice n.L. 

 

Jak vypracovat IVP Radka Hubálková 

Lenka Plívová 

Eva Pavlišová 

MŠMT Praha 

Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí s 

dyslexií 

Eva Pavlišová 

Věra Jaborová 

PPP ÚK Roudnice n. L. 

Šikana jako narušení vztahů ve skupině Věra Jaborová NIDV Litoměřice 

Šikana ve školním prostředí a její řešení Věra Jaborová NIDV Litoměřice 

Odbornostní setkání – Rukodělné techniky Renata Černá Národní institut dětí a 

mládeţe Havlíčkův Brod 

Čtenářská a informační gramotnost Helena Janošová INFRA Praha 

Vývojová dysfázie Helena Janošová NÚV Praha 

Přenos dobré praxe z Velké Británie v oblasti 

inkluzivního vzdělávání, zejména začleňování 

romských dětí a ţáků pocházejících z ČR ve 

školách hlavního vzdělávacího proudu 

Helena Janošová Roudnice n.L. 



 

Tento školní rok byla učitelům dána moţnost vybírat si libovolně z  nabízených seminářů. 

 

8.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Škola je zapojena do  projektu MŠMT EU – Peníze školám. Jeho cílem je  zlepšení 

podmínek pro vzdělávání ve všech mimopraţských základních školách. Jelikoţ byla ve 

škole zastaralá počítačová technika, rozhodli jsme se část  finančních prostředků z 

evropské dotace vyuţít na zakoupení tří notebooků, jednoho počítače a dvou tabulí 

s interaktivními systémy. Tyto nové moderní technologie nám slouţí k podpoře rozvoje 

znalostí a schopností ţáků. Jejich prostřednictvím se stává vzdělávání jak pro ţáky, tak 

pro učitele příjemnější a atraktivnější. Ostatní vybavení školy didaktickými pomůckami i 

dalším materiálem potřebným k výuce, jako jsou speciální učebnice a pracovní listy, jsou 

na standardní úrovni.  

O všech aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2010/2011 se lze dočíst 

na webových stránkách školy www.zsp.rete.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsp.rete.cz/


ŠKOLNÍ PROJEKTY 

 

 

První pomoc nejen pro kamaráda    
 

téma: Poranění teplem a chladem 

cíl: Umět poskytnou první pomoc 

 

Tak jako v loňském školním roce, tak i v tom letošním se celá škola setkala u projektu 

PRVNÍ POMOC NEJEN PRO KAMARÁDA. Tématem byla poranění teplem a chladem. 

Společnou diskusí jsme se propracovali k podstatám slov – úţeh, úpal, omrzliny, ale také 

ke sportům a povoláním, kde poranění teplem a chladem hrozí. Dnes jiţ ţáci vědí, jak 

pomoci člověku schváceného vedrem či třesoucího se zimou.  

     

 

Svět – VESMÍR 

 

Ve školním roce 2011/2012 probíhá celoškolní projekt pod názvem „SVĚT“. Byl zahájen 

v měsíci říjnu tématem „VESMÍR“. Ţáci byli rozděleni do skupin, ve kterých vytvářeli 

modely zdravé a nezdravé planety, navštívili knihovnu, kde se z encyklopedií a 

obrázkových knih dozvěděli spoustu informací. Na internetu zjistili například co je černá 

díra, kdo je astronaut a v kuchyňce vytvořili Malého prince, raketoplán a hvězdy.  

 

   
 

cíl: -    získání nových poznatků 

- rozvoj tvořivého myšlení a logického uvaţování 

- schopnost spolupracovat ve skupině a respektovat práci a názory druhých  

- propojení mezi předměty 

- rozšíření slovní zásoby 

- rozlišení kladů a záporů ve vztahu k Zemi 

 

EMV – naplněno téma: Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí.       

 

 

 

 

 

 

 



Svět – VODA 

 

Další pokračování projektu SVĚT proběhlo na konci listopadu pod názvem „VODA“. 

Sice jsme se nekoupali, ale při pokusech vodu filtrovali, ochutnávali, zjišťovali, proč by 

bez ní nebyl ţivot. Knihovnou inspirováni, vrhli jsme se na výtvarnou činnost a 

podmořský svět z papíru vytvořili. K dobré náladě vodní písně pomohly a tělíčka 

rozhýbaly - hry na povodně a ţraloka. Další den jsme vyrazili k naší řece Labi, kde 

exkursí na zdymadlech uzavřeli téma VODA. 

 

 

 

            
 

cíl: - získání nových poznatků 

- upevnění informací z probraného učiva 

- rozvoj vnímavosti k prostředí a přírodě 

- propojení získaných informací (mezi předmětové vztahy)  

- rozšíření slovní zásoby 

 

EMV – naplněno téma: Základní podmínky ţivota 

 



Sněženky 

 

Je jiţ dlouholetou tradicí, ţe naši ţáčci v rámci Prvouky, Přírodovědy a Přírodopisu 

navštěvují nedalekou lokalitu sněţenek v Dobříni. Ti nejmladší jeli vláčkem, ti starší, 

putovali podle Labe pěšky. Po příjezdu následovala malá svačinka a pak vzhůru za 

kytičkami. Je jich tu, jako kdyţ nasněţí, prohlašovaly děti a opatrně našlapovaly, aby 

květinkám neblíţily. Prošli jsme hájem, kochajíc se krásou prvních jarních kvítků. Cestou 

zpět jsme se zastavili na „ranči“, kde děti obdivovaly koně a díky vstřícnosti majitele si 

koníky mohly i pohladit. Počasí bylo chladné a tak všichni uvítali teplý čaj a ve vyhřáté 

třídě jsme zakončili naše putování kolektivním obrázkem záţitků z výletu.  

V pátek 16. března jsme jarní putování zakončili souhrnným opakováním znalostí jarních 

květin formou prezentace na interaktivní tabuli, omalovánkami květin a malým jarním 

testíkem.  

 

         
 

 

 

cíl: - ujasnění si významu slov (chráněné, zákaz) 

 

EMV – naplněno téma: Ekosystémy. 

 

 



Živá a neživá příroda 

 

Ač počasí moc nepřálo, přesto jsme se vydali prozkoumat ţivou a neţivou přírodu 

v nedaleké pískovně Dobříň. Pomocí her byly rozlišeny věci na ţivé a neţivé. Některé 

z nich jsme si přinesli do školy a vytvořili zákoutí s kameny, vodou a pískem. Ţivou 

přírodu jsme pouze pozorovali a společně vyprávěli, co všechno o ní víme. Rostliny, ryby 

a kačeny zůstaly ve svém přirozeném prostředí.  

 

 

 

cíl: -     rozvoj vědomostí a schopností rozlišovat 

- zhodnocení získaných teoretických znalostí z výuky 

- prohloubení vzájemné spolupráce ţáků s různými rozumovými schopnostmi 

 

EMV – naplněno téma: Vztah člověka k prostředí. 

 

 

3. 4. 2012 (1., 2., 3. tř.) Velikonoční den 

 

      

      

 

cíl: -     přiblíţení lidové kultury 

- porozumění náboţenskému pojetí 

- rozvoj komunikace 

- vyuţití kreativity 

- propojení dovedností – mezipředmětové vztahy (Hv, Pv, Vv) 

 



Třídění odpadu 

 

Dne 25. 5. 2012 navštívila 1. - 3. třída odbor ţivotního prostředí, městského úřadu 

Roudnice nad Labem. V kanceláři tohoto odboru na nás čekala milá paní úřednice 

Kaánová, která má na starosti komunální odpad. Ţáci se dozvěděli informace o třídění 

odpadu (jak a co třídit, kde se nacházejí kontejnery, co se dále děje s tímto odpadem….) 

a na závěr přednášky vyplnili test, který byl hned vyhodnocen. Všichni dopadli na 

výbornou a jako odměnu dostali upomínkové předměty. Po přednášce jsme navštívili 

několik míst v Roudnici nad Labem, kde si ţáci mohli ověřit své nově získané znalosti. 

Věříme, ţe tato přednáška byla pro ţáky přínosem a aktivně se zapojí do třídění.  

 

 

 

    
 

cíl: -     rozvoj komunikační dovednosti v cizím prostředí 

- schopnost vnímat informace od neznámé osoby 

- rozvoj samostatnosti  

- tolerance k ţivotnímu prostředí  

 

EMV – naplněno téma: Vztah člověka k prostředí. 

 

 

 



Říp 

 

Na konci školního roku, po stopách předků jsme se vydali. Alejí Svatopluka Čecha se k 

posvátné hoře blíţili, rostlina a ţivočichy při chůzi poznávali. Na úpatí Řípu pověst o 

praotci Čechu přečetli a vydali se vzhůru na vrchol. Odměnou za tu dřinu byl nádherný 

výhled na krajinu. Na vyhlídkách, jsme si vzpomněli, co v zeměpise se učili. Při zpáteční 

cestě Slunce hodně hřálo, ale i tak, to za to stálo.  

 

 

 

 

cíl: -     poznat svou krajinu 

- uvědomit si význam hory Říp pro ČR 

- seznámit se s historií (pověsti) 

- vyuţití informací získaných z PC 

- rozvoj pozorovacích schopností 

 

EMV – naplněno téma: Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí. 

 

Galerijní den a noc 

 

Noc či den – my jsme zvládli oboje. V roudnické galerii proběhla opět akce Galerijní den 

a noc. Ţáci SP1 a 6.třídy si pod vedením zkušenějších sloţili japonské origami, z odpadu 

– PET lahví zhotovili květiny, se sprejem v ruce neničili fasády domů, nýbrţ vytvářeli 

umělecká díla a také načerpali mnoho inspirací pro hodiny PV a VV.  

 

 



  

 

 

 

 

 

cíl: -    vyuţití kreativity 

- pochopení znaků a symbolů v umění 

- zlepšení motoriky 

- posílení sebevědomí 

- schopnost podřídit se a pracovat pod vedením neznámých lidí  

- posílení sociálního chování a sebeovládání  

- skloubení informací s praxí 

 

EMV – naplněno téma: Vztah člověka k prostředí. 

 

Jiný kraj, jiný mrav 

 

Probrané učivo je třeba ověřit v praxi. Tak se ţáci 6. třídy a SP1 vydali za hranice našeho 

kraje. Drobným deštěm je přivítalo královské město, které vzali, jak se říká „od 

podlahy“. V kostnici na ně dýchla doba dávno minulá, některé pohltil strach. 

V přeneseném čase zůstali a podivovali se, jaké kočárky na miminka se vyráběli., co ţe 

to byla domovní znamení a jak veliký je mamutí zub. Na slavný soutok Labe s  Vltavou i 

na vinice zaloţené Karlem IV. se podívali pěkně z  věţe kostela.  

 



 

 

 

cíl: -     propojení informací – mezipředmětové vztahy 

- vyuţití komunikativních dovedností v neznámém prostředí 

- udrţování vztahu s vrstevníky 

- zvýšení koncentrace při vnímání nových informací  

- uvědomění si nebezpečí (výstup na věţ) 

- zlepšení orientačních schopností 

- schopnost vyprávět záţitek 

 

EMV – naplněno téma: Ekosystémy 

                                     Vztah člověka k prostředí 

 

 

Normální je nekouřit  

 

Také v tomto školním roce pokračoval projekt NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT. Veverka 

Čiperka tentokrát děti seznámila s dalšími orgány v lidském těle (umístění, funkce, vliv 

kouření). Pomocí modelu a obrázků si děti vytvořily vlastního človíčka.  

 

          

 



Opět nás navštívila známá veverka Čiperka, tentokrát pomocí interaktivní tabule přivedla 

další kamarády. Společně jsme našli co je pro kaţdé zvířátko typické a rozvinuli fantazii, 

jak by asi onemocnělo, kdyby kouřilo. Lednímu medvědu by zeţloutl koţíšek, pejsek by 

nemohl štěkat, mláďátka by špatně rostla ……. 

 

      

      

 

Cíl: uvědomění si nebezpečí pro lidský organismus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKCE  ŠKOLY 

 

ZÁŘÍ 

 

Schůzka s rodiči 

 

Jiţ tradicí se stala informativní schůzka s rodiči konaná na počátku školního roku. 

Tentokráte byla naplánovaná na čtvrtek 22. září od 14:00 hod. v tělocvičně školy. Setkání 

s rodiči se zúčastnili třídní učitelé, výchovná poradkyně, metodičky prevence rizikového 

chování a pracovníci z oddělení sociálně právní ochrany dětí pan Ţivný a pan France. 

Rodičům byla především sdělena pravidla omlouvání svých dětí a byli upozorněni na to, 

ţe pokud absenci neomluví do 3 dnů, bude povaţována za neomluvenou. Dále se 

dozvěděli o plánovaných akcích z oblasti prevence rizikového chování pro školní rok 

2011/2012. Na konci setkání rodiče dostali prostor pro případné dotazy, na které 

odpovídali pracovníci OSPOD. 

 

 

 

Výstava "Škola 2011" 

 

Dne 11. října se ţáci zúčastnili výstavy "Škola 2011" s nabídkou a prezentací středních 

škol a učilišť pro ţáky posledních ročníků základních škol z celého regionu. Tento den 

jsme si dále zpříjemnili prohlídkou hradu v Litoměřicích s expozicí vinařství.  

    

     

 



 

ŘÍJEN 

 

Závody v běhu na Mostné hoře 

 

Letos jsme se opět zúčastnili přespolního běhu na Mostné hoře v Litoměřicích. Naši 

školu reprezentovali Baník Lukáš, Kovacs Marcel, Kotlár Radek, Švehlová Denisa, Botoš 

Július, Oláh Daniel a Lakatoš Roman. Na stupně vítězů se svým výkonem dostala pouze 

Denisa a to pěkným 3. místem v dost tvrdé konkurenci. Chlapci nezopakovali loňské 

úspěchy, ale v závodě se neztratili a bojovali do posledního metru. Závody provázelo 

pěkné počasí, dobrý guláš a dobrá atmosféra mezi závodníky.  

 

 

 

 

LISTOPAD 

Prezentace SOŠ Lovosice 

 

Dne 25. 11. 2011 proběhla prezentace Střední odborné školy technické a zahradnické v 

Lovosicích, pro naše vycházející ţáky. Během setkání byli ţáci seznámeni s učebními 

obory na této škole. Ţákům byla předvedena ukázka aranţování květin, kterou si pod 

provedením zkušeného mistra sami vyzkoušeli. 

 

 



 

Vybíjená Štětí 

 

Dne 23. listopadu jsme se zúčastnili tradičního turnaje ve vybíjené. Za účasti 8 druţstev 

jsme po jednom vítězství a dvou poráţkách skončili na 5. místě. Na turnaj byli vybráni 

ţáci niţších ročníků, aby uţ i oni sbírali zkušenosti ze sportovních akcí. To se také 

podepsalo na ne zcela dobrém umístění. Příští rok budeme muset více trénovat, abychom 

se umístili lépe.  

 

 

 

Vánoční přání 

Dne 28. listopadu jsme navštívili tvořivou dílničku paní Melíškové, která nám jako 

vánoční dárek umoţnila vytvořit přáníčka. Zúčastnili se chlapci a děvčata 7. aţ 9 ročníku. 

Všichni byli tvořením nadšeni a domů si odnesli hezká přáníčka.  

  

 

 

 



 

              

 

 

PROSINEC 

Beseda s panem Ţivným 

 

Ve středu 14. 12. 2011 se konala beseda s ţáky 1. a 2. stupně. Pan Ţivný, kurátor orgánu 

sociálně právní ochrany dítěte, si pro ţáky připravil zajímavé povídání na tři témata: 

alkohol, šikana, pyrotechnika. V prvním tématu vycházel z vyhodnocených dotazníků, 

které ţáci školy vypracovávali během měsíce října. Upozornil je na to, ţe pití alkoholu je 

zákonem povoleno aţ od 18 let, dále na zdravotní a sociální rizika jeho uţívání. V tématu 

šikana zopakoval, na koho se ţáci mají obrátit, kdyţ se vyskytnou nějaké problémy 

(rodič, učitel, ředitel, pracovník OSPOD, schránka důvěry…) a také vysvětlil rozdíly 

mezi škádlením a šikanou. V posledním, v předvánočním čase aktuálním tématu, ţákům 

podal cenné poznatky k tématu nebezpečné uţívání pyrotechniky 

 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

,,Vánoce očima našich ţáků“ 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Divadelní představení Louskáček 

Jako kaţdý rok, tak i letos jsme přijali pozvání Kruhu přátel opery Národního divadla na 

charitativní představení pro handicapované děti na balet "Louskáček" od Petra Iljiče 

Čajkovského. Na toto výjimečné představení, které se konalo 21. prosince 2011, jsme se 

všichni těšili. Jeli jsme vlakem z roudnického nádraţí, v Praze, při cestě do Národního 

divadla jsme se pokochali předvánočně vyzdobenou Prahou. Tímto nevšedním záţitkem 

jsme si zkrášlili předvánoční čas. Byl to krásný dárek našim dětem k Vánocům.  

 

          

 

      

 

ÚNOR 

 

Maškarní rej 

 

Jako kaţdý rok v únoru, i letos k nám do školy zavítaly pohádkové postavičky, tanečnice 

a zvířátka. Ptáte se, jak je to moţné? Byl tu maškarní rej. Ráno jsme se sešli a povídali 

jsme si nejen o tom, kdo za kterou masku půjde, ale také - proč se zdobí maškary, proč se 

pečou koblíţky a jak vlastně celá tahle tradice vznikla. Zatímco menší děti se chystaly na 

promenádu v maskách, starší děvčata pro nás všechny chystala občerstvení. To byla, 

panečku, dobrota! Celé dopoledne se neslo v duchu dobré nálady, soutěţení a tance. 

Napřesrok se opět všichni těšíme!  

 

 



 

 

 

 

            

 

 

ÚNOR 

 

Besedy občanského sdruţení BETHEL 

 

V rámci prevence rizikového chování se uskutečnily dne 27. února besedy na téma: 

Dospívání a vztahy s rodiči, Dospívání a sebepřijetí, Antikoncepce a pohlavně přenosné 

nemoci. Akce byla vedena zástupcem sdruţení BETHEL. Ţáci si obohatili poznatky o 

vlastním těle, získali informace, jak se v určitých situacích zachovat, měli moţnost 

konzultovat proţitky z vlastního ţivota.  

 

 



 

 

 

BŘEZEN 

 

Interaktivní tabule 

 

Z projektu EU peníze školám byly zakoupeny dvě tabule s interaktivním systémem 

eBeam. Ve spojení s projektorem a notebookem vytvoří z klasické tabule, která je 

popisovatelná fixem, tabuli interaktivní. Tabule byla nainstalována v počítačové učebně a 

učebně č. 207.  

 

         

 

 

Jarní tvoření 

 

Ať uţ je jaro!! Taky se nemůţete dočkat? My také ne a tak jsme se rozhodli, ţe jaro 

přivoláme pomocí malých ptáčků. Stačil nám k tomu tvrdý papír, lepidlo a chuť si pohrát 

s přírodními materiály jako je seno a proutky. Nejprve jsme pomocí lepidla a provázku 

připevnili seno na kartonový papír (seno jsme měli i za ušima), pomocí proutků  jsme 

ptáčkům přidělali zobáčky a aby ptáčci opravdu vypadali jarně, dozdobili jsme je 

kytičkami. Jak se nám to povedlo? Podívejte se sami. 

                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 

 

 

 

 

 

Veřejné čtení v Městské knihovně v Roudnici nad Labem 

 

Součástí výuky mateřského jazyka je i práce s knihou. Máme velmi dobrou spolupráci s 

Městskou knihovnou v Roudnici nad Labem . Dnes byly děti přítomny na veřejném čtení, 

které bylo zaměřeno na dětskou literaturu zabývající se „Abecedou“, ať v poezii nebo 

próze. Po předčítání následovala beseda o přečteném textu. Děti zde uplatnily své 

znalosti písmen abecedy a slovní zásoby. Časopisy pro děti a mládeţ, bylo druhým 

tématem dnešní návštěvy. S paní učitelkou Česalovou si děti připomněly význam 

časopisů a prohlíţely si časopisy, které nabízí knihovna a děti si je mohou vypůjčit. 

Nakonec bylo hodnocení časopisu, který děti nejvíce zaujal.  

 

 

  



 

 

 

Přednáška o Japonsku 

 

Dne 15. března se v naší škole konala přednáška o zemi vycházejícího slunce – o 

Japonsku. Přednášel nám pan Steklý, který se 30 let věnuje karate a Japonsko uţ pětkrát 

navštívil. Vyslechli jsme si nejen zajímavé postřehy z této pro nás exotické země, ale 

také jsme viděli spoustu zajímavých fotografií a videí nejen z běţného ţivota, ale také z 

tréninků karate. Přednáška to byla poučná a zajímavá a některé zvyklosti Japonců by se 

jistě líbily i nám. Třeba zapomenout někde své věci a pak je tam najít.  

 

 

 

 

 



Velikonoční výstava v Městské knihovně v Roudnici nad Labem 

 

Velikonoční výstava v Městské knihovně v Roudnici nad Labem Uţ od začátku února 

ţáci naší školy začali tvořit výrobky, které se váţou k Velikonocím. Pracovalo se 

tradičními technikami s tradičním materiálem, ale i s materiálem méně běţným. 

Výsledkem jsou krásné práce, které jsou od března k vidění v prostorách Městské 

knihovny v Roudnici nad Labem. Určitě si tuto podívanou nenechte ujít!  

    

           

 

 

 

 



 

Plavecké závody v Litoměřicích 

 

Pískot a hlasité povzbuzování se neslo plaveckou halou v Litoměřicích 22. března, kde se 

konal regionální přebor v plavání pro ţáky a dospělé s mentálním postiţením. Naší školu 

reprezentovali: Daniel Oláh, Jiří Berki, Alena Burdová a Karolína Krumbholzová. 

Všichni jmenovaní plavali, seč jim síly stačily a Karolína si doplavala pro 3. místo v 

závodě na 50 m volný způsob a pro 1. místo v disciplíně 50m znak. Všem závodníkům 

gratulujeme!  

 

 

 

 

 

 



 

Výlet za tradicemi do Bechlína 

 

K tradičním svátkům jako jsou Vánoce nebo Velikonoce neodmyslitelně patří i rukodělná 

tvorba. Abychom si vyzkoušeli opravdové techniky lidové tvořivosti, vypravili jsme se 

do dílničky paní Šustrové v Bechlíně. A dobře jsme udělali! Aby byl výlet výletem, 

vydali jsme do Bechlína pěšky. Byla to krásná procházka polními cestami , aţ se před 

námi otevřelo údolíčko, kde leţí Bechlín. V dílničce uţ na nás čekali s teplým čajem a 

výborným perníkem. A pak uţ jsme se pustili do díla. Nejprve jsme zdobili vyfouknutá 

vajíčka tzv. voskovým reliéfem. Výsledek stál opravdu za to. Další činnost byla spojena s 

vizovickým těstem. Vytváření zajíčků, oveček, ptáčků a dalších velikonočních ozdob nás 

nadchlo. Všechny výrobky jsme si odnesli domů a tam nám nechtěli věřit, ţe  jsme to 

opravdu vyráběli sami.. Těšíme se na další tvoření.  

 

 

 

     

 

 

 



DUBEN 

 

Beseda s MUDr. Kolářovou 

 

Dne 16. dubna  proběhla pro děvčata 6. - 9. ročníku beseda s paní doktorkou v oboru 

gynekologie Kolářovou. Tématem této besedy bylo zdraví a prevence u dospívajících 

děvčat. Beseda byla odborně vedena a dívkám byly zodpovězeny dotazy, které jim 

rozšířily vědomosti. 

 

 

 

 

Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou  

 

V úterý 24. dubna jsme byli na besedě se spisovatelkou pro děti a mládeţ paní Ivou 

Procházkovou v Městské knihovně v Roudnici nad Labem. Spisovatelka krátce 

pohovořila o svém ţivotě, ze kterého čerpá náměty pro svou tvorbu. Následovaly úryvky 

z knih autorky, které sama předčítala např.“Babička z vajíčka.“ Na závěr byla beseda se 

spisovatelkou.  

 

 

      

 

 

 

 

 



Atletické závody 

 

Za krásného slunečného počasí se 10. 5. 2012 na Tyršově stadionu v Roudnici nad 

Labem konal lehkoatletický čtyřboj ţáků speciálních škol a speciálních tříd litoměřického 

regionu. V mladších a starších kategoriích soutěţilo 54 ţáků z Dlaţkovic, Libochovic, 

Litoměřic, Lovosic, Úštěku, Straškova a Roudnice n. L. Úkolem bylo ve čtyřech 

disciplínách dosáhnout co nejlepšího umístění. Snaţili se všichni, ale oceněni mohli být 

jen ti nejlepší. Z dívek měly nejvíce bodů: R. Chvapilová z Libochovic, D. Kuštová z 

Litoměřic a M. Hajská z Úštěku.  

Z chlapců se nejvíce dařilo: Romanu Stojkovi z Roudnice n. L., L. Fliťarovi ze Straškova 

a J. Pochobradskému z Litoměřic  

 

Umístění škol: 

1. Základní škola praktická Roudnice nad Labem 

 

2. ZŠ praktická, ZŠ speciální a PŠ Litoměřice 

 

3. ZŠ Straškov – speciální třídy 

 

Ţe se sportovní dopoledne podařilo, bylo patrné hlavně z tváří soutěţících dětí, které 

ověšeny medailemi, získanými diplomy, poháry, cenami a sladkostmi měly úsměv na 

tvářích. Všem dětem přejeme mnoho krásných sportovních záţitků!  

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Mistrovství republiky v malé kopané    

 

 

 

 

 

Ve dnech 17. a 18. 5. jsme se zúčastnili MČR v malé kopané konané v Hradci Králové. 

Turnaj byl rozdělen do dvou skupin, z nichţ postupovali první s druhým do dalších bojů. 

Naši skupinu jsme s přehledem vyhráli a postoupili spolu s Jabloncem, Chrudimí a 

Prostějovem do dalších bojů. V semifinále jsme narazili na výborný tým Chrudimi, který 

jsme porazili a neočekávaně postoupili do finále. Tam nás čekal podle všech 

zainteresovaných největší favorit z Prostějova, který všechny soupeře válcoval rozdílem 

třídy. Finále bylo vyvrcholením celého turnaje a to si díky štěstíčku vydřeli fotbalisté 

Prostějova aţ v prodlouţení „ zlatým gólem“. Jinak zápas skončil 3:3. I tak jsou stříbrné 

medaile vynikajícím úspěchem našich chlapců.  

 

zápasy: Roudnice-Jablonec 5:1, Roudnice-Hradec Králové 9:1, Roudnice-Chrudim 3:2 

(semifinále), Roudnice-Prostějov 3:4 (finále)  

 

hráči: Lakatoš R.(9),Stojka R.(5), Kovacs M.(3),Olah D.(2),Jeřábek M.(1) Kotlár 

R.,Baník L.  

 

Pořadí: 1. Prostějov 2. Roudnice 3. Chrudim 4. Jablonec 5. Praha 6Hradec Králové 7. 

Krumlov  

 

 

 

 



Návštěva knihovny 

 

Jak včelky dělají med? Jak vysoká je rozhledna na Petříně? Co víme o svém těle? 

Odpovědi na otázky jsme vyhledávali v encyklopediích. Encyklopedie byly dalším 

druhem literatury, se kterým se děti 1., 2. a 3. ročníku při svých návštěvách městské 

knihovny seznámily. 

 

       

 

Pasování na čtenáře 

 

Je 31. 5. 2012, pomalu se blíţí konec školního roku. Naši prvňáčci si uţ osvojili základy 

čtení - znají některá písmena, skládají slabiky, pokoušejí se dát dohromady i jednoduchá 

slova a věty. Mají rádi pohádky, které nejraději dramatizují, ilustrují a poslouchají, kdyţ 

si je předčítáme. Navštěvují knihovnu, vědí, jak zacházet s knihou, která jim poskytuje 

zábavu, ale i poučení. Dnes byli PASOVÁNI NA ČTENÁŘE. Po přednesení slibu 

čtenáře králem, řekli své SLIBUJI!  

 

   

 

Krajské vítězství v atletice – vítězství Romana Stojky 

 

Dne 31. 5. 2012 se konalo krajské finále v atletickém čtyřboji na Městském stadionu v 

Ústí nad Labem. Do druţstva reprezentující náš okres se celkem přesvědčivě dostal ţák 

naší školy Roman Stojka, který okresní finále s přehledem vyhrál. V Ústí svůj výkon 

ještě zlepšil a po výkonech: 60m - 1.místo, dálka - 1.místo, hod kriketovým míčkem - 5. 

 

 



místo a v běhu na 1500m – 8. místo, se stal opět celkovým vítězem a postoupil do 

republikového finále, které se bude konat v Olomouci. Vítězství mu hlavně přinesly 

výkony na 60 m časem 8,23s a famózní výkon v dálce, kde všem ulétl na vynikajících 

rovných 500 cm. Doufejme, ţe mu forma vydrţí aţ do Olomouce.  

 

 

   

 

 

 

Vodnická pohádka 

 

Blíţí se Mezinárodní den dětí a naši nejmladší školáčci dostali první dárek „Vodnickou  

pohádku“. Rozesmáté tváře dětí svědčily o úspěchu představení. Na pohádku byly děti 

pozvány do galerie, se kterou má naše škola velmi dobrou spolupráci (výtvarné soutěţe, 

výtvarné dílny). 

      

 

 

 

 



ČERVEN 

 

Den dětí 

 

Mimořádná porada pedagogického sboru v tělocvičně a ne ve sborovně? To je divné. 

Dnes je Den dětí a my se snad budeme normálně učit – to snad ne! První hodinu jsme se 

sice učili, ale přerušil nám ji poţární poplach. Na dvoře jsme byli všichni včas a bez 

úhony. Další hodiny byly jiţ soutěţní. Na různých stanovištích ve třídách a v tělocvičně 

se soutěţilo o sladké odměny.  

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehazovaná 

 

Dne 4. 6. jsme se zúčastnili tradičního turnaje v přehazované v Lovosicích. Naši školu 

reprezentovali Baník Lukáš, Lakatoš Roman, Stojka Roman, Močuba Tomáš, 

Krumbholzová Karolína, Horvátová Nikola a Berky David. Po nevydařeném vstupu do 

turnaje prohrou s favorizovanými domácími Lovosicemi jsme jiţ zlepšenou hrou ve 

skupině dosáhli na třetí příčku zaručující zápas o 3. místo. To jsme vyhrál i v prodlouţení 

 

  



v poměru 2:1 na sety. Ve finále porazili Dlaţkovice domácí Lovosice. Třetí místo z osmi 

účastníků je dobrým výsledkem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Výlet do Prahy 

 

Dne 8. 6. 2012 ţáci 7. a 9. ročníku navštívili hlavní město Prahu. Prošli jsme historickou 

část města, kde ţáci měli moţnost shlédnout kulturní památky, které jiţ znali ze školních 

lavic. Obdivovali jsme Praţský hrad, Zlatou uličku, chrám Sv. Víta, Karlův most, Orloj a 

Václavské náměstí.  

 

 

 

 

 



Po stopách starých Slovanů 

 

V dávných časech se cestovalo pěšky nebo později na koních. My jsme zvolili cestu 

pěšmo a to přímo, na pověstmi opředenou, horu Říp. Měli jsme to o mnoho jednodušší 

neţ naši předkové. Neprodírali jsme se houštinami, měli jsme dostatek jídla a pití, dobrou 

obuv a znali jsme cíl cesty. I počasí nám přálo. Během cesty jsme si udělali pár krátkých 

přestávek a ke konci cesty nás čekalo občerstvení – opečené buřtíky. Byl to výlet jak se 

patří, chodili jsme, hledali poklad, povzbuzovali kamarády a také jsme se něco nového 

dozvěděli. Příště se těšíme zase na něco nového!  

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na Větruši 

 

Dne 8. 6. 2012 jsme podnikli výlet na Větruši – dominantu Ústí nad Labem. Ţáci třetí 

třídy se velmi těšili jak na cestu vlakem, ale nejvíce na jízdu lanovkou, která jezdí přímo 

na Větruši. Počasí nám přálo a my jsme si mohli prohlédnout okolí Větruše. Ţáci se 

dozvěděli něco nového o tomto místě. Výlet jsme si zpestřili i návštěvou zrcadlového a 

přírodního bludiště – všichni jsme se vţdy zdárně setkali v cíli. Po zábavě následovala 

návštěva středověkého popraviště a výstup na věţ Větruše, kde jsme měli Ústí nad 

Labem a jeho okolí jako na dlani. Ţáci nasedali do vlaku plni záţitků a s úsměvem na 

rtech. Výlet se nám všem moc líbil a těšíme se, kam vyrazíme příště.  

 



         

 

 

 

Spaní ve škole 

 

„Paní učitelko, uţ jsme tady!“, zvonili ve čtvrtek ve tři odpoledne čtvrťáci. Měli jsme 

sraz aţ v pět hodin, ale nemohli se dočkat. Poprvé spát ve škole. Nebyli tu jen čtvrťáci, 

ale také prvňáčci a druháčci. Po páté hodině jsme tu byli všichni. Nejprve vybalit věci na 

spaní a hurá za zábavou. V parku jsme hráli hry s míčem, švihadly, ale nejlepší byla hra 

na třetího. Hrály i paní učitelky, a jak běhaly ?, jako o ţivot. Potom jsme šli do školy a 

čekala nás večeře, výborná gulášovka a opečené buřty. Kluci umyli nádobí a začaly se 

hrát hry. Nejvíc času zabraly Aktivity. No uznejte předvádět banán nebo silnici, to dá 

fušku. Ale smíchu bylo aţ aţ a i odměny se rozdávaly. Potom trochu hygieny a hurá do 

pelíšků. Chvilku trvalo neţ jsme usnuli, ale pohádky a písničky nám v usínání pomohly. 

A jestli si myslíte, ţe tu nejsou duchové, tak se mýlíte. My jsme je viděli, na vlastní oči! 

Bylo to bezvadné dobrodruţství a doufáme, ţe za rok bude zase!  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  



 

Vlastivědná vycházka na Slavín 

 

Celý rok jsme měli pro nás nový předmět – vlastivědu. Mimo jiné jsme se učili, jak 

vyuţívat mapy, jaké mapy máme a také jsme se naučili pár turistických značek. A 

protoţe je nejlepší si vše vyzkoušet v praxi, vypravili jsme se na Slavín. Samozřejmě 

podle mapy. Nebylo to vůbec jednoduché, dokonce jsme se na okamţik motali kolem 

dokola, ale vůbec to nevadilo, aspoň jsme si chvíli připadali jako badatelé. Uţ víme, jak 

jsou různé značky na mapách důleţité, a také víme, jak vypadá značka propasti, lázní 

nebo zříceniny. Jednou se nám to jistě bude hodit.  

 

      

 

    

Exkurze do hasičské stanice 

 

Povolání hasič je pro chlapce velice lákavé. S našimi ţáky jsme proto vyrazili na exkurzi 

do hasičské stanice v Roudnici nad Labem. Zde se nás ujali profesionální hasiči a 

seznámili nás s prací hasičského sboru, jejich technikou a prostory odkud vyjíţdějí k 

záchranným akcím. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 

 


