ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
ČESKÝCH BRATŘÍ
ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016
ZÁŘÍ
• Slavnostní zahájení nového školního roku 2015/ 2016
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v jednotlivých třídách.
V rámci seznamování se s novými spoluţáky probíhalo i seznamování rodičů s moţnostmi
výuky na naší škole, tzn. moţnost vyuţití odborného rehabilitačního cvičení, vyuţívání různých
metod výuky a vzdělávání – například muzikoterapie, alternativních komunikačních programů,
metod bazální stimulace a vyuţívání metody globálního čtení.
Datum konání: 1. 9. 2015
• Výstava akvarijních rybiček
V rámci seznamování se s přírodou se kaţdoročně účastníme výstavy, kde se děti seznámí
s velkým mnoţstvím druhů akvarijních ryb a jiných ţivočichů.
Datum konání: 14. 9. 2015

• Návštěva kina „Rychnovská osmička.“
Datum konání: 18. 9. 2015
• Návštěva divadla „Světýlka radosti.“
Datum konání: 24. 9. 2015
• Návštěva Stacionáře sv. Františka (Charita)
Datum konání: 30. 9. 2015

ŘÍJEN
• Exkurze
Návštěva výstavy „Zahrada východních Čech“. Ţáci základní školy a studenti střední školy
navštívili tuto výstavu v Častolovicích.
Datum konání: 2. 10. 2015

• Výstava hub
Datum konání: 5. 10. 2015
• „Tonda Obal na cestách“
Beseda a ukázka třídění odpadu. Akce se konala v tělocvičně. Ţáci si zkusili třídění odpadu.
Datum konání: 14. 10. 2015

LISTOPAD

POZVÁNKA NA DRAKOLETECKÉ PROMÍTÁNÍ
• „Drakolety“
Datum: 16. 11. 2015

• „Podzimní galerie obrazů.“
Datum: 20. 11. 2015

PROSINEC
• Návštěva vánočního jarmarku v ÚSP Domečky
V těchto předvánočních dnech jsme s dětmi navštívili vánoční jarmark v ÚSP Domečky v RK,
kde jsme si prohlédli mnoho krásných výrobků zhotovených klienty z ÚSP.
Datum konání: 1. 12. 2015
• Mikulášská nadílka
Naši školu letos navštívil ten „pravý“ Mikuláš s čertem. V kaţdé třídě se ţáci připravovali na
příchod Mikuláše a čerta, přivítali je říkankami, písněmi. Nadílka byla potěšením pro kaţdého
z nich.
Datum konání: 4. 12. 2015

• „Čertovská“ výstava v DDM
Výstavu navštívilo několik ţáků naší školy, aby si prohlédli příbytky čertů, poznali zpívající
andělé a podívali se na mnoho nápaditých výrobků ţáků z různých škol na toto téma.
Datum: 7. 12. 2015

• Výstava betlémů
Jiţ tradičně naše děti navštěvují tuto krásnou výstavu, která v prostorách sálu společenského
centra má vţdy kouzelnou předvánoční atmosféru. Jsou zde k vidění betlémy z krajek, z těsta,
ze dřeva i z textilií.
Datum konání : 11. - 22. 12.2015

• Pečení cukroví
V předvánočních dnech se děti učily za pomoci dospělých péct a zdobit vánoční cukroví.
Veškeré cukroví se povedlo a provonělo celou naši školu.

• „Vánoční dny“
10. – 11. 12. 2015 „Vánoční dílničky“. Akce se konala v tělocvičně.

18. 12. 2015 „Vánoční besídka“
21.- 22. 12. 2015 „Vánoční posezení s rodiči“

LEDEN
• „Tři králové“
„My tři králové jdeme k Vám…“.Ţáci ze VII. třídy se převlékli do masek tří králů a se zpěvem
známé písně navštívili všechny třídy. Společně si všichni zazpívali, popřáli „štěstí, zdraví,
dlouhá léta“, rozdali cukroví.
Datum konání: 6. 1. 2016
• Novoroční posezení s rodiči
V VI. třídě se v dopoledních hodinách sešli rodiče ţáků, kteří navštěvují tuto třídu.
Datum: 9. 1. 2016
• Sáňkařské závody

Datum: 7. 1. 2016

• Pololetní vysvědčení
Malá oslava u předávání vysvědčení, u některých ţáků bylo první, tudíţ velice slavnostní.
Datum: 28. 1. 2016

ÚNOR
• Školní karneval
Ţáci se sešli v tělocvičně, aby si uţili tance a zpěvu v převlecích.
Datum konání: 5. 2. 2016

BŘEZEN
• Vynášení Morany
Tak jako kaţdý rok se všichni těší na příchod jara, tak i naše škola letos podpořila odchod zimy
vynášením Morany.
Datum konání: 21. 3. 2016

• Čtenářská soutěž
Někteří ţáci naší školy se zúčastnili čtenářské soutěţe, s názvem „SVÁTKY JARA.“ Kaţdý
předvedl své individuální dovednosti ve čtení před ostatními soutěţícími. Zvládání čtení
proběhlo v mnoha podobách: klasické čtení, čtení globální metodou atd. Všichni se soustředili na
své texty a vyčkávali pokynů. Kaţdý byl oceněn diplomem.
Datum konání: 23. 3. 2016

• Velikonoční dílničky

Ve středu 23. 3. 2016 proběhlo velikonoční tvoření. Někteří soutěţili ve čtení a ostatní přišli do
tělocvičny a vytvářeli krásné výrobky. Byli to ovečky, kuřátka, ptáčci a zajíčci. Také se zde
vyšívalo, střihalo a lepilo. V kuchyňce se zdobily perníčky.

Nakonec děti svými výrobky vyzdobily tělocvičnu a chodbu a pak uţ se jen těšily na perníčky
Datum konání: 23. 3.
• Návštěva výstavy v ÚSP Domečky
Kaţdoročně ÚSP Domečky pořádají prodejní velikonoční jarmark. Návštěvníci si mohou
prohlédnout, zakoupit (za symbolické ceny) nebo alespoň nasbírat inspiraci z překrásných
námětů na velikonoční výzdobu.
Datum konání: 23. 3. 2016

DUBEN
• Soutěž ve zpěvu
„Duhový kanár 2016“ – pěvecká soutěţ. Dvacet jedna odváţných zpěvaček a zpěváků předvedlo
svůj zpěv v pěvecké soutěţi Duhový kanár 2016. Za doprovodu skromného hudebního tělesa z
řad pedagogů zazněly písničky lidové i ověřené pecky „Sluníčko“, „Vím jedno oudolí“ nebo
dokonce „Honky tonky blues“. Celá speciální škola odměňovala pěvecké výkony bouřlivým
potleskem a nadšeně si společně zazpívala pár známých kusů.
Datum konání: 22. 4. 2016

• „Čarodějnický rej“
Jak uţ napovídá název akce tak se letošní čarodějnický rej odehrával převáţně v duchu
„čarodějnickém“. Všechny „čarodějnické masky“ se sešly na školní zahradě. Bylo moţné
shlédnout módní přehlídku těchto zajímavých převleků. Součástí bylo taneční vystoupení
studentů se střední praktické školy. Všichni dostali diplom a pak následovalo opékání buřtů na
které si všichni těší. Celá akce byla velice vydařená, děti byly spokojené a šťastné, počasí bylo
nádherné.
Datum konání: 29. 4. 2016

KVĚTEN
• Exkurze v HZS Rychnov n. Kn.

Datum konání: 2. 5. 2016
• Výchovný koncert
Základní umělecká škola v Rychnově nad Kněţnou pozvala naši školu na výchovný koncert.
Naše těšení na výchovný koncert v ZUŠ bylo oprávněné. Ve středu 11. 5. 2016 jsme byli opět
mile překvapeni. Paní učitelka Čoupková s maňáskovou Karkulkou nás doprovázely celým
programem. Vzbouřily se totiţ notičky. Pan ředitel divadla Fousek na ně nebyl hodný. A tak
jsme vyslechli kytaru, klavír, keyboard,
klarinet, akordeon, housle, flétnu, …
Vystoupení také podbarvila recitace, sólový zpěv a baletní číslo. Byli jsme nadšeni.
Datum konání: 11. 5. 2016

• Dopravní soutěž
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněţnou, Kolowratská 485, odloučené
pracoviště na Láni.
Ve středu 25. května se v Náchodě uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěţe pro ţáky
základních škol speciálních. Z naší školy se této soutěţe zúčastnili čtyři ţáci (Jan Diblík, Josef
Herzán, Dominik Jurčík, Lukáš Vobořil). Soutěţili ve znalostech dopravních značek a pravidel
silničního provozu pro cyklisty, v jízdě zručnosti a základech zdravovědy. Účastníci byli za své
úsilí v závěru odměněni. Obdrţeli upomínkové předměty a drobné občerstvení.

• „Zahradní tvoření“
Na odloučeném pracovišti Českých bratří proběhl environmentální projekt vyuţívající
prostředků a forem arteterapie. Podpořit ho přijeli studenti OA TGM z Kostelce nad Orlicí se
svojí kapelou „Přejetá ţába“. Tvořivé dopoledne zpříjemnili nejen koncertem, ale i svoji
kreativitou při kolektivní tvorbě koláţe na téma: „Země, voda, vzduch“.
Ţáci rozvíjeli zábavnou formou své dovednosti při plnění úkolů, které se vţdy týkaly přírody
a přírodních ţivlů (projekt arteterapie).
O občerstvení se postarali studenti naší praktické školy. Výsledné produkty ze zahradního
tvoření se staly ozdobou školy.
Datum konání: 27. 5. 2016

ČERVEN
• Den dětí
Naši ţáci navštívili ÚSP Domečky v Rychnově nad Kněţnou, aby společně s klienty ústavu
oslavili tento den. Na místním hřišti bylo připraveno mnoho soutěţí. Za kaţdý
splněný úkol dostaly děti sladkou odměnu.
Datum konání: 2. 6. 2016

• Školní výlet
Celá škola z odloučeného pracoviště Českých bratří se vydala na školní výlet do Potštejna. Výlet
byl tematicky zaměřen s prohlídkou hradu a události, které souvisejí s pobyty Karla IV. na tomto
hradě. Prohlídka byla ozvláštněna hranými scénkami, soutěţemi a vědomostními kvízy.
Datum konání: 22. 6. 2016

• Slavnostní vyřazování vycházejících žáků
V letošním roce jsme se rozloučili s pěti odcházejícími ţáky, kteří opouští naši školu. Dalších pět
ţáků ukončilo povinnou školní docházku a budou pokračovat v praktické škole jednoleté a jeden
ţák nastoupí do praktické školy dvouleté.
Ţáci a jejich pedagogové se společně sešli tělocvičně, kde slavnostní „Vyřazování ţáků”
probíhalo. Pro všechny ţáky byl promítnut video spot o kaţdém odcházejícím ţákovi ze školy,
který byl doplněn hudbou a pěknými animacemi.
Po kaţdém shlédnutí video- spotu byl „vyřazující se ţák“ slavnostně obdarován vţdy nějakou
památkou od svého třídního učitele. Nutno dodat, ţe to byli nesmírně dojemné chvíle, kdy jak
ţáci, tak i pedagogové uronili nejednu slzičku dojetí a vţdy si zaslouţili velký potlesk.
Datum konání: 24. 6. 2016

• Slavnostní ukončení školního roku 2015/ 2016
a předávání vysvědčení
Třicátý červen byl tím posledním vyučovacím dnem v letošním školním roce. V kaţdé třídě bylo
dětem předáno vysvědčení a zároveň jsme se všichni těšili na dlouhé prázdniny.
Datum konání: 30. 6. 2016

