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 TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ 

Turnaj v přehazované v Kvasinách se pořádá v areálu volejbalového klubu Autoškola Kvasiny.  

Naše třída přišla svým fanděním podpořit kamarády, studenty z naší třídy a uţít si zábavy na 20. 

ročníku turnaje v Přehazované zdravotně postiţených sportovců z východočeského regionu.  

Datum konání 4. 9. 2015 

 

   

 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 

dětí bude probíhat rozvoj slovní zásoby, procvičování jemné a hrubé motoriky, grafomotorická 

cvičení, zdokonalování sluchového a zrakového vnímání a hledání vzájemných souvislostí.  

Datum konání: 11. 9. 2015 

Ukončení logopedické péče 10. 6. 2016.  

 

 VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB 

Studenti navštívili tradiční výstavu akvarijních ryb v rychnovském Domě chovatelů. Zdejší 

výstava je jednou z největších svého druhu v celé Evropě. 

Datum konání: 15. 9. 2015 

                         

 RYCHNOVSKÁ OSMIČKA 

Začátkem září proběhla nejstarší amatérská filmařská soutěţ ve východní Evropě, která se koná 

v Rychnově nad Kněţnou pod názvem Rychnovská osmička. Naši studenti se účastnili 

dopoledního promítání pro školy v Pelclově divadle.  

Datum konání: 18. 9. 2015 

 

   



ŘÍJEN 
 PROJEKTOVÝ DEN ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH 

ZO ČZS v Častolovicích, Územní sdruţení ČZS v Rychnově n. Kněţnou a městys Častolovice 

pořádali výstavu ovoce, zeleniny, květin. Bylo vystavováno a naaranţováno spousty podzimního 

ovoce, zeleniny a květin. Nechyběla propagace a nabídka drobných zemědělců a zahrádkářů. 

Studenti se zúčastnili hlasování o nejkrásnější aranţmá ovoce, zeleniny. 

Datum konání: 2. 10. 2015   

               

 PROJEKTOVÝ DEN „TY A JÁ“ 

Dne 9. října se setkali studenti středních praktických škol z Kvasin a Rychnova nad Kněţnou. 

Setkání proběhlo na detašovaném pracovišti v ÚSP Kvasiny v rámci školního projektu „Ty a já“. 

Projekt byl zaměřen na vaření jablečného kompotu a exkurzi po prostorách ÚSP. Celé dopoledne 

proběhlo v pohodové atmosféře. Záţitky studenti ztvárnili v hodině výtvarné výchovy. 

Datum konání: 9. 10. 2015 

 

                 

 

PROSINEC 
 NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE A ČERTA  

Návštěva Mikuláše a čerta proběhla s nadšením, radostí a trochu i se strachem. Někteří studenti 

dostali sladkosti a jiným se mezi sladkosti vloudila i brambora s uhlím, kaţdý podle zásluh. 

Datum konání: 4. 12. 2015 

 

      
         

 VÝSTAVA BETLÉMŮ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 
Tradiční regionální výstava „Betlémy z kraje Orlických hor“ je u studentů velmi oblíbená. 

Studenti si ve velkém sále Společenského centra prohlédli betlémy různých velikostí a materiálů. 

Datum konání: 18. 12. 2015 

 

                         



 ADVENT, VÁNOČNÍ BESÍDKA 

     V průběhu Adventu se studenti a ţáci připravovali na Vánoční posezení. Pekli si cukroví, 

připravovali slavnostní tabuli. O předvánočním těšení ţáci poslouchali koledy, zapálili si 

prskavky a vyzkoušeli si vánoční zvyky.   

Datum konání: 22. 12. 2015 

                      
 

LEDEN 
 TŘI KRÁLOVÉ 

Studenti si vyrobili nové koruny, převlékli se do masek tří králů a pustili se s koledou: „My tři 

králové jdeme k Vám…“ do putování po ústavu. Takto všem kamarádům i dospělým předali 

přání do nového roku.  

Datum konání: 6. 1. 2016 

 

             
                

        ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 
PROGRAM ZIMNÍHO VÝCVIKOVÉHO KURZU 

25. 2. Sáňkařská soutěţ ukončená rozdáním diplomů. 26. 2.  Zimní turistika v lese. Pohybové hry, 
dovedností soutěže. 27. 2. Zimní turistika po vesnici a okolí Kvasin. Pohybové hry.  
Datum konání: 25. – 27. 1. 201 

 

                             
 

                                                           

 



ÚNOR 
 MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

Ţáci 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 uţivatele a 

zaměstnance ÚSP Kvasiny. Po návratu do školy jsme se všichni shodli na tom, ţe dodrţování 

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

setkáváme. 

Datum konání: 12. 2. 2016 

  

BŘEZEN 
 MORANA 

Tradiční akcí v naší třídě je vítání jara. I letos jsme si připomněli starý lidový zvyk. Studenti 

vyrobili Moranu a vydali se v čele s ní obcí, aby ji s radostí hodili do vody a přivítali tak jaro. Do 

třídy jsme se vraceli s lítéčkem a dobrou náladou. 

Datum konání: 15. 3. 2016 

               
 

 ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
Na začátku března se uskutečnilo školní kolo čtenářské soutěţe na téma Velikonoce. Kaţdý ţák 

přečetl básničku nebo text s velikonočním tématem. Čtenáři byli odměněni diplomem. 

Datum konání: 23. 3. 2016 

 

                                                 
    

DUBEN  
 DEN ZEMĚ 

Den Země ctí všichni lidé, kterým není lhostejná naše budoucnost. Studenti společně vytvořili 

koláţ s tematikou tříděného odpadu, vymýšleli, co by popřáli naší Zemi a luštili kříţovku. 

V rámci této akce jsme na naši školní zahradu sázeli brambory. 

Datum konání: 22. 4. 2016 



                                         
 

 „ ČARODĚJNICE“ 

Studenti praktické školy připravili oheň a všichni jsme si uţili tradiční pálení čarodějnic s 

opékáním špekáčků.  

Datum konání: 29. 4. 2016 

        

         

KVĚTEN 
 VÝROBA PAMPELIŠKOVÉHO MEDU 

Protoţe měl vlastnoručně vyrobený pampeliškový med vloni velký úspěch u studentů i 

zaměstnanců ÚSP Kvasiny, rozhodli jsme se, ţe i letos vyrobíme ţluté „zlato“. V hodinách 

rodinné výchovy a praktických cvičeních jsme v areálu ÚSP sbírali pampelišky, myli sklenice, 

víčka, citrony s pomerančem. Otrhané květy jsme louhovali s citrusy, cedili přes síto a svářeli s 

cukrem. Vonící med jsme plnili do sklenic a zdobili látkou s mašlí.  

Datum konání: 3. 5. – 10.5 2016 

                        
 

                         
 

     



 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
V rámci předmětů výchova ke zdraví, tělesná výchova a občanská výchova se ţáci a studenti 

účastnili dopravní soutěţe. V areálu USP jsme si vyrobili stanoviště, kde si studenti ověřovali 

teoretické znalosti i dovednosti při jízdě na kole a koloběţce. Čestné soutěţení bylo ukončeno 

předáváním diplomů.  

Datum konání: 20. 5. 2016 

 

        
  

ČERVEN 
 DEN S LESNÍKEM  
Tento projekt pro praktickou školu jednoletou a praktickou školu dvouletou zajišťovala paní učitelka 

E. Fuksová. Celá návštěva baţantnice v Černíkovicích byla zaměřena na les, zvěř ţijící v lese a 

myslivost. Studenti určovali druhy vycpaných zvířat, poznávali stopy, hledali parohy v lese a 

přiřazovali k zvířecím majitelům. Studenti s nadšením plnili všechny úkoly. 

Datum konání: 8. 6. 2016 

    
 

 FLÉTNOVÝ SOUBOR SARABANDA 
Dětský flétnový soubor Sarabanda zavítal do ÚSP Kvasiny. Studenti vyslechli barokní skladby a 

melodie z pohádek. 

Datum konání: 13. 6. 2016 

    
 

 VÝSTAVA OBRAZŮ 
Kulturní komise Města Solnice a Občanské sdruţení Ţivot na zámku Kvasiny pořádali v galerii na 

zámku výstavů obrazů a oděvů. V rámci hodin výtvarné výchovy navštívili studenti výstavu obrazů 

Světlo mandal malířky Henni Polo a modelů módní návrhářky Zuzany Štěpánkové.  

Datum konání: 20. 6. 2016 

 



       
 

 SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ  
V úterý proběhlo slavnostní vyřazování ţáka 10. ročníku naší školy. S ţákem se rozloučili učitelé i 

kamarádi, kteří pro něj připravili zmrzlinový pohár a vlastnoručně vyrobené dárky na památku.  

Datum konání: 21. 6. 2016 

 

    
 

 ŠKOLNÍ VÝLET DO POTŠTEJNA  
Celá třída se s radostí účastnila školního výletu do Potštejna na hrad, kde byl zajištěn program 

v rámci oslav Karla IV. Praktická škola jednoletá si touto formou plnila projekt „Cestujeme a 

poznáváme.“ Paní průvodkyně spolu s herci představila některé postavy z dějin hradu a jejich osudy 

Ţáci a studenti díky pozornému výkladu mohli odpovídat na soutěţní otázky. Prohlídka hradu se 

všem moc líbila. 

Datum konání: 22. 6. 2016 

 

   
 

 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU     
Po deseti měsících práce a učení se ţáci, studenti a učitelé dočkali touţebně očekávaného konce 

školního roku.Všichni jsme se slavnostně rozloučili.  

Datum konání: 30. 6. 2016 

 

    
 


