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 LOGOPEDIE 

Zahájení logopedické terapie klinické logopedky paní Mgr. Kulhavé, která bude docházet 1x za 

měsíc. Následné plnění úkolů z logopedické terapie zajišťují pedagogičtí pracovníci. U všech 

žáků bude probíhat rozvoj slovní zásoby, zdokonalování sluchového a zrakového vnímání a 

hledání vzájemných souvislostí.  

Datum konání: 8. 9. 2016 

Ukončení logopedické péče 30. 6. 2017  

 

 VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB 

Žáci navštívili jubilejní 40. ročník výstavy akvarijních ryb a terarijních živočichů v Rychnově 

nad Kněžnou v Domě chovatelů. Na výstavě byli představeni zástupci oblíbených skupin 

akvarijních ryb (jako např.: parmičky, tetry, skaláry, sumečci). Expozice byla doplněna o další 

vodní živočichy, jako jsou krevetky, žabky a raci. Z terarijních živočichů byli vystaveni některé 

druhy plazů, hmyzu a obojživelníků. Velmi zajímavé bylo mořské akvárium. Nejvíce studenty 

zaujaly krásné skaláry, vodní želvy a bizarní pakobylky. Výstavu žáci ztvárnili na společné 

práci. Zdejší výstava je jednou z největších svého druhu v celé Evropě. 

Datum konání: 21. 9. 2016 

 

  

 

 PROJEKTOVÝ DEN „TY A JÁ“ 

SEZNAMTE SE, PROSÍM 

Na začátku školního roku je mnoho nového. V naší třídě je nová vychovatelka. Aby se práce se 

studenty dařila, je třeba vytvořit vztah mezi studenty samotnými, ale i mezi pedagogy a studenty. 

K tomuto účelu slouží projekt „Ty a já“. 

Realizace projektu:  

1. ÚVODNÍ NALADĚNÍ  

2. TLESKANÁ 

3. RÝMOVANÁ 



4. FOTOGRAFOVÁNÍ A TISK FOTOGRAFIÍ 

5. VÝROBA RÁMEČKŮ 

6. POZNÁVÁNÍ PODLE HMATU 

7. DOTAZNÍK 

Datum konání: 30. 9. 2016 

 

   

     

 

ŘÍJEN 
 PROJEKTOVÝ DEN „NAŠE ZAHRADA“ 

Způsob realizace projektu: 

1. NÁVŠTĚVA VÝSTAVY 

2. VAŘENÍ BRAMBOROVÉ POLÉVKY 

3. KRESBA EXPONÁTŮ Z VÝSTAVY 

4. VYBARVOVÁNÍ ZELENINOVÉ MANDALY 

ZO ČZS v Častolovicích, Územní sdružení ČZS v Rychnově n. Kněžnou a městys Častolovice 

pořádali 18. výstavu ovoce, zeleniny, květin. Podtitulem výstavy bylo radost – krása – užitek. 

Přesah do předmětů: Rodinná výchova – vaření bramborové polévky 

Výtvarná výchova – kresba exponátů z výstavy a vybarvování zeleninových mandal  

Charakteristika projektu:  

Projekt „ Naše zahrada“ umožnil studentům dostat se do přímého kontaktu s lidskou činností a 

technikou.  Důraz byl kladen na chápání významu práce v životě člověka, plnění povinností a 

dodržování zásad bezpečnosti práce.   

 Datum konání: 7. 10. 2016   

 



  

   

 

 VÝSTAVA CESTOVATELE Dr. EMILA HOLUBA 
Žáci navštívili výstavu o českém vlastenci a cestovateli Dr. Emilu Holubovi. Jednalo se o část 

expozice Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích, která byla zapůjčena do výstavních síní 

na zámek v Kvasinách. Dr. Emil Holub byl významný světový etnograf, spisovatel, lékař, 

vlastenec a africký cestovatel. Uskutečnil na konci 19. století dvě výpravy do jižní Afriky, ze 

kterých přivezl množství etnografického materiálu, kreseb, zkamenělin a preparovaných zvířat. 

Po návratu napsal dva ilustrované dvoudílné cestopisy. Vystavoval po celém světě, získal mnohá 

ocenění, ovšem doma se vlastní výstavní síně nedožil. Teprve v roce 1966 byl otevřen Památník 

Dr. Emila Holuba v Holicích. Studenty nejvíce zaujala vystavená preparovaná zvířata a 

zkameněliny. 

Datum konání: 14. 11. 2016   

 

  

 

 



PROSINEC 
         

 VÝSTAVA BETLÉMŮ V KVASINÁCH 
Žáci navštívili výstavu betlémů na zámku v Kvasinách, pro kterou také vyrobili betlém z 

perníku. Hvězdou výstavy byl betlém malovaný Jiřím Šlitrem pro své spolužáky z gymnázia. 

Kromě mnoha betlémů z různých koutů světa a z různých materiálů byly k vidění stromečky s 

ozdobami vyráběnými nejrůznějšími technikami. K obdivu i ke koupi byly ozdoby na stromeček, 

medovina i výrobky ze dřeva. 

Datum konání: 16. 12. 2016 

 

            
 

    
 

 ADVENT, VÁNOČNÍ BESÍDKA 

     V průběhu Adventu se žáci připravovali na Vánoční posezení. Pekli si cukroví, připravovali 

slavnostní tabuli. O předvánočním těšení žáci poslouchali koledy, zapálili si prskavky a 

vyzkoušeli si vánoční zvyky.   

Datum konání: 22. 12. 2015 

 

     
 



       

 

LEDEN 
 TŘI KRÁLOVÉ, ANEB LOUČENÍ S VÁNOCEMI 

Tak nám začal nový rok a my ho započali aktuálním tématem: „Tři Králové“. 

Zde se role mudrců z východu zhostili žáci Praktické školy jednoleté. V pátek 6. ledna prošla 

pověstná trojice celým ústavem, popřála zaměstnancům a kamarádům „zdraví, štěstí, dlouhá léta“ 

a každého obdarovali sladkostí. 

Datum konání: 6. 1. 2017 

 

   
                

  ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 
Začátkem ledna si naši žáci obohatili výuku o zimní výcvikový kurz. V pondělí a ve středu 

probíhal výcvik v zámeckém parku, kde jsme sáňkovali, bobovali a stavěli sněhuláka. Návrat 

z této aktivity se pro některé studenty stal stezkou odvahy, jelikož všechna energie zůstala na 

svahu. Úterý a pátek patřil turistice a hrám se sněhem. Ani jsme se nenadáli a byl tu konec týdne. 

Vyhlášením výsledků a předáním diplomů jsme kurz ukončili. 

Chtěla bych poděkovat všem studentům za to, jak se po celou dobu kurzu chovali a vedení ÚSP 

Kvasiny za poskytnutí automobilu i sportovního vybavení.  

Datum konání: 9.1 – 13. 1. 2017 

 

          



 

     

    

ÚNOR 
 MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

Žáci a studenti se seznámili s tradicí masopustu. Vyhledávali si dostupné informace, četli 

masopustní říkadla, povídali si o tradičních maskách a jejich významu, o jídle, častých 

zabíjačkách a masopustních veselicích. Vyvrcholením příprav bylo masopustní úterý. V tento 

sváteční den jsme si ráno oblékli masky, utvořili průvod a navštívili všechny uživatele a 

zaměstnance ÚSP Kvasiny. Po návratu do školy jsme se všichni shodli na tom, že dodržování 

těchto tradic není zábavou jenom pro nás samotné, ale přináší radost i těm, se kterými se 

setkáváme. 

Datum konání: 20. 2. 2017 

    

 

 

 MALOVÁNÍ TŘÍDY 
Během jarních prázdnin proběhlo malování třídy. Žáci v rámci praktického cvičení třídu 

vystěhovali a po prázdninách opět všechen nábytek a pomůcky stěhovali na své místo.  

Datum konání: 27. 2. – 3. 3. 2017 

 



BŘEZEN 
 ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Na začátku března se uskutečnilo školní kolo čtenářské soutěže na téma „Žena“. Každý žák 

přečetl básničku nebo text věnovaný tomuto tématu. Čtenáři byli odměněni diplomem. 

Datum konání: 8. 3. 2017 

 

   
    

DUBEN  
 DEN ZEMĚ 

Den země je den věnovaný přírodě na planetě zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Jde o 

ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Do tohoto 

významného dne jsme se s radostí zapojili také a nenásilnou formou tak žákům ukázali, že láska 

k planetě je důležitá. Projekt jsme započali v předmětu ruční práce, kde jsme přesazovali květiny 

a vysévali semena dýní, dále jsme pokračovali ve výtvarné výchově, kde jsme vytvořili strom 

života, na který každý žák natiskl své dlaně a vytvořili planetu zemi a slunce. Nakonec jsme se 

v občanské výchově věnovali třídění a recyklaci odpadu. Touto akcí jsme chtěli docílit nejen 

toho, aby si žáci uvědomili důležitost vhodného chování k planetě, kde žijí, ale i utužování 

kolektivu ve třídě a to se myslím povedlo. 

Datum konání: 19. 4. – 25. 4. 2017 

   

    

   



 

KVĚTEN 
  „ ČARODĚJNICE“ 

Žáci praktické školy připravili oheň, předvedli své čarodějnické masky a všichni jsme si užili 

tradiční pálení čarodějnic s opékáním špekáčků.  

Datum konání: 3. 5. 2017 

        

 
 

 PROJEKTOVÝ TÝDEN „PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ“ 

Prevence (z lat. Praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému 

nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu 

ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Ve třídě jsme se 

zaměřili v různých předmětech na různá témata. 

Vkz – drogy – test, kde jsme pomocí otázek a odpovědí získávali informace od studentů 

M – slovní úloha – slovní úloha na téma kouření 

Ov – šikana – povídání a průzkum o vztazích ve třídě 

Čj – nedokončené věty – dokončování vět každého studenta v oblasti rizikového chování 

Li – básně – čtení básní o pravidlech slušného chování 

V našem kolektivu jsme se zaměřili na oblasti, které by se mohly žáků alespoň okrajově dotýkat, 

nebo by se s nimi mohli někdy setkat a byly vysvětleny všechny pojmy dle možností žáků. Dle 

průzkumu můžeme myslím říci, že vztahy v naší třídě jsou dobré, bez známek šikany, nebo 

jiných patologických jevů. 

Datum konání: 2. 5. – 5. 5. 2017 

 

 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drogov%C3%A1_z%C3%A1vislost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konflikt


 ZÁVĚREČNÉ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 
Žáci praktické školy jednoleté skládali praktickou zkoušku z rodinné výchovy. V rámci tohoto 

předmětu připravovali jemnou vajíčkovou pomazánku. Všichni předvedli kvalitní výkon. Jeden 

žák uspěl v této zkoušce na výbornou. 

Datum konání: 24. 5. 2017 

 

  
 

    
 

 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
Dopravní výchova obsahovala zdravovědu, dopravní testy a jízdu zručnosti. Na zdravovědě si 

žáci opakovali vybavení lékárničky, jak se chovat, když nám bude téct krev, jak přivolat pomoc. 

Na dopravních testech odpovídali na otázky týkající se dopravy a poznávali značky.  Při jízdě 

zručnosti si vyzkoušeli slalom a jízdu na rychlost. Den jsme zakončili vyhlášením výsledků ve 

všech kategoriích a rozdáním diplomů. 

Datum konání: 26. 5. 2017 

 

    
 



    
 

   
        

  

ČERVEN 
 ZÁVĚREČNÉ TEORETICKÉ ZKOUŠKY 

V teoretické zkoušce museli žáci komisi přesvědčit o svých znalostech z českého jazyka, 

výchovy ke zdraví a rodinné výchovy. A jak se jim dařilo? Žáci zkoušku zvládli, jeden žák 

dokonce prospěl s vyznamenáním. Všichni byli odměněni dobrým vysvědčením i pochvalou 

třídního učitele a ředitelky školy - především za prezentaci školy a množství realizovaných 

projektů. Žáci poděkovali učitelům i zkoušející komisi, kterou garantoval Mgr. Tomáš Čečetka. 

Při slavnostním zakončení jsme si zavzpomínali na společně prožité okamžiky a hovořili o tom, 

co nás ještě čeká. Většina žáků pokračuje ve studiu praktické školy dvouleté, a tak jim přejeme 

píli, snahu a radost, s nimiž se dají překonat všechny překážky.  

Datum konání: 7. 6. 2016 

 

  
 



 
 

 ŠKOLNÍ VÝLET DO POTŠTEJNA  
Celá třída se s radostí účastnila školního výletu do Skuhrova nad Bělou. Naším cílem byla 

dvoupatrová rozhledna, která je postavena na zbytcích hradu. Cestou k rozhledně jsme se na 

informačních tabulích dočetli i něco z historie hradu a naši pozornost upoutala i dřevěná socha 

Mutiny Skuhrovského, prvního doloženého majitele hradu. Praktická škola jednoletá si touto 

formou plnila projekt „Cestujeme a poznáváme.“  

Datum konání: 9. 6. 2016 

 

 

 

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ  
V pátek proběhlo slavnostní vyřazování žáka praktické školy jednoleté. S žákem se rozloučili 

učitelé i kamarádi, kteří pro něj připravili vlastnoručně vyrobené dárky na památku.  

Datum konání: 23. 6. 2017 

 

 
 

 

 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU     
Po deseti měsících práce a učení se žáci a učitelé dočkali toužebně očekávaného konce školního 

roku. Všichni jsme se slavnostně rozloučili.  

Datum konání: 30. 6. 2017 

 

    
 

 

 

 


