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Na naší škole se 15. 12. 2022 uskutečnilo každoroční 
Vánoční radování, na kterém si žáci všech tříd moh-
li vyzkoušet výrobu a prodej rukodělných výrobků         
s vánoční tématikou. 

Škola tak byla otevřena pro rodiče i širokou veřej-
nost. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky, navštívit 
kavárnu a zhlédnout video vánočního představení 
jednotlivých tříd z minulého roku. Také byl uspořádán 
bazar knih a vyhlašovala se soutěž o nejlepší dob-
rotu a vánoční výrobek. Při odchodu se návštěvníci 
mohli vyfotit ve vánočním fotokoutku, či se sněhulá-
kem a své dojmy zaznamenat do školní kroniky. 

Výtěžek z akce byl využit pro potřeby žáků a ke zpří-
jemnění výuky.

Vánoce ve škole!
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Skills Builder

Naše škola již pátým rokem aplikuje metodiku 
Skills Builder, která si klade za cíl rozvíjet měk-
ké dovednosti u žáků. Mezi tyto dovednosti se 
řadí schopnost naslouchat, prezentační do-
vednosti, schopnost řešit problémy, kreativní 
myšlení, pozitivní nastavení, cílevědomost, 
vůdčí schopnosti a týmová práce.

V loňském školním roce naše škola získala 
prestižní bronzové ocenění v rámci meziná-
rodního projektu Skills Builder Global Accele-
rator  a zařadila se tak mezi jediné dvě školy 
v České republice, které toto ocenění mají.        
V letošním  roce navíc usilujeme o zisk stříbr-
ného ocenění.

V dubnu a v květnu bude naše škola hos-
tit konference zaměřené na práci s metodi-
kou. V rámci těchto dnů školu navštíví učitelé            
z celé České republiky a budeme s nimi sdílet 
naše zkušennosti a cenné rady.

Podnikavá škola

44



relaxační angličtina ve Snoezelenu

Na začátku března si žáci 7. a 8. roč-
níků vyzkoušeli speciální hodiny an-
gličtiny ve školní relaxační místnosti 
Snoezelen. V rámci výukové metody 
sugestopedie si žáci s panem učitelem 
přečetli anglický příběh o statečném 
lvu a společně si o něm popovídali. 

V rámci nové informatiky čekal na žáky 5. 
ročníku jejich první programovací projekt, 
ve kterém zúročili své dosud nabyté zku-
šenosti a dovednosti. Společně s panem 
učitelem si žáci vyzkoušeli programování 
jednoduché hry v programovacím jazyce 
Scratch.
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zimní kurz 66

Žáci byli předem dle preferencí rozděleni    
do dvou skupin: turistů a lyžařů. Skupina turis-
tů chodila na výlety do okolí. Navštívila např. 
kostel sv. Matouše, Šediviny nebo Muzeum 
turistiky, zimních sportů a řemesel. Skupina 
lyžařů měla výcvik ve dvou výukových blo-
cích a to dopoledne a odpoledne v místním 
skicentru. 

V termínu 5. 3. – 10. 3. proběhl v obci Deštné v Orlických 
horách lyžařský a turistický výcvik naší školy.

V pondělí nás v rámci večerního programu 
navštívila horská služba se svojí přednáškou.            
Ve středu byl společný výlet k Šerlišskému mlý-
nu a večer nás čekal bowling ve Srubu Karoli-
na. Výcvik se vydařil a proběhl dle plánu. Žáci 
si ho dle svých slov užili, posílili vzájemné přátel-
ské vztahy a naučili se novým lyžařským doved-
nostem. 


