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KRONIKA ŠKOLY  

ŠKOLNÍ ROK 1952/53 

 
 
 
Citace z Kroniky školy, kterou vedl ředitel František Matyáš. 
„Školní rok začal dne 1. září 1952 společnou oslavou obou tříd za účasti rodičů. Toho dne ujal 
se své funkce nový ředitel školy František Matyáš, který v proslovu k rodičům a žákům 
objasnil úkoly a poslání nové zvláštní školy, která zaujímá v lidově -demokratickém školství 
důležité místo, vychovávajíc z dětí s duševními vadami platné členy socialistické společnosti. 
Tuto okolnost rozvedl dne 15.9. 1952 na „Hovorech s občanstvem o škole“ v hotelu Grand ve 
snaze získat pro školu stálý útulek v budově bývalého sirotčince č.p. 94 na Ostrém rohu 
v Čáslavi. Tato snaha byla korunována úspěchem, takže 27. dubna 1953 obě třídy zvláštní 
školy, dosud umístěné v chlapecké škole a v gymnáziu, přesídlily do nově adaptované 
budovy, kde bude zřízen také zvláštní dětský domov. 
Školní rok začal s 25 žáky. První třídu vedl 
učitel Josef Moravec, druhou třídu ředitel  
F. Matyáš. K vyučování náboženství se 
přihlásilo pouze 6 žáků. V průběhu roku byla 
na škole řada pietních oslav a pietních 
vzpomínek. Státní disciplína byla na škole 
přísně dodržována. Absence nebyla a školní 
práce nebyla narušena. Oba učitelé se 
přihlásili k individuálnímu studiu učitelů, 
ředitel školy byl jmenován vedoucím kroužku 
učitelek mateřských škol. Oba také 
navštěvovali kurzy ruštiny. Řadu závazků ke 
zlepšení školní práce a prohlubování svého politického a odborného vzdělání splnili. Ředitel 
školy byl vedoucím logopedické činnosti na okrese, učitelem Roku stranického školení. 
Škola splnila svůj výchovný a vyučovací úkol velmi dobře. Tři žáci opouštějí školu, přestupující 
do zvláštního domova mládeže v Chroustovicích, jeden se stane dělníkem. V rámci družby 
s Pionýrským domem byla pronajata zahrada od státního statku v Čáslavi, která bude sloužit 
školním účelům a zásobování zvl. Domova ovocem  
a zeleninou. Kázeň žactva byla vzorná. Mravnostní delikty nebo případy nepoctivosti se ve 
škole vůbec nevyskytly. Žádný žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování nebo 
nedostatečnou z prospěchu. 
Vybavení školy se zlepšilo zakoupením 1 stolu pro učitele a stolku pod psací stroj.  
40 obrazů bylo zarámováno a zaskleno a všechny učební obrazy olištovány. Od MNV získány 
dvě starší skříně, z likvidace základní odborné školy šicí stroj. Stav žákovské knihovny se zvýšil 
o 15 svazků na 184 svazky, stav učitelské knihovny o 9 knih na 73 svazky. Přírůstek učebních 
pomůcek, map a obrazů činí 27 kusů. Počet učebnic 55 svazků. 
Školní rok končil 30 června 1953 se 17 žáky-11 chlapci a 6 děvčaty. 
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BESIP – POLICIE ČR OPĚT V NAŠÍ ŠKOLE 

 
 
 
 
Již podruhé v tomto školním roce navštívila naši školu v rámci BESIP Policie ČR, oddělení 
Kutná Hora. Jejím úkolem bylo v souvislosti s osvětou poukázat na nezbytnost dodržování 
bezpečnosti v dopravních situacích z pohledu cyklisty i chodce.  
Žáci se poutavou formou a prostřednictvím interaktivní tabule seznámili s klíčovými otázkami 
pravidel bezpečného pohybu na chodníku a vozovce, příslušníci policie dětem také 
opakovaně připomněli význam helmy a fluorescenčních prvků na oděvu, které umožňují 
ostřejší viditelnost za zhoršeného počasí během dne a noci. Čas zbyl i na preventivní aktivity 
vedoucí k předcházení závislostního chování, rovněž k předcházení šikany a kyberšikany ve 
školním prostředí i mimo něj.  
Dopoledne strávené s naší policií se všem moc líbilo. Žáci byli za odměnu obdarováni 
tematickými dárečky, které zcela jistě využijí ve výuce. 
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UČÍME SE POMÁHAT -  MALÍ A VELCÍ 

 
 
 
Při akcích pořádaných školou se snažíme žáky vést k slušnému chování a správné vzájemné 
komunikaci mezi sebou. Klademe důraz na ochotu pomoci mladším a slabším. Starší žáci při 
společných aktivitách spolupracují se svými mladšími kamarády.  
Naši nejstarší si roli pomocníků a rádců vyzkoušeli, když společně s prvňáčky hráli 
„šipkovanou“. Svého úkolu se zhostili velmi dobře. Zdárně přivedli své kamarády k cíli. Ke 
svým mladším spolužákům se chovali přátelsky a ochotně pomáhali, kde bylo potřeba. A tak 
to má být. 
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JAK SE POVEDL TEPLÁKOVÝ DEN 

 
 

Pátek 22.2. 2019 byl dnem, kdy jsme mohli v prostorách školy potkávat  děti i učitele 
v pohodlném teplákovém oblečení, tak zvané teplákovce. 
Rozmanité tepláky byly vidět opravdu ve všech třídách. 
Podívejte se s námi, že jsme si tu pohodlnost opravdu užívali. 
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KVĚTINKY PRO BABIČKY 
 

 
 
 
 

Ve čtvrtek 14. března jsme se již podruhé vypravili na 
návštěvu do AC Filipov. 

Naším cílem bylo opět vytvořit příjemné 
dopoledne všem babičkám, protože v březnu 

mají svátek všechny ženy, nemohli jsme tedy 
zapomenout ani na ty ve Filipově. 
Vezli jsme pro radost zase spoustu jarních 
písniček a básniček s doprovodem hudebních 
nástrojů a také papírové květinky, které 

potěšily nejen klientky, ale i personál centra. 
Setkání žáků s klienty bylo opět velmi emotivní, 

všichni se na nás již velmi těšili a my jsme 
poznávali naše známé babičky a dědečky, přestože o 

několik generací starší. V očích všech byla znovu a znovu 
vidět radost ze setkání, zaznamenali jsme i slzičky dojetí. Samozřejmě 
nechyběly doteky rukou, vzájemná pohlazení a úsměvy. 
Prožité okamžiky se vryly do srdíček nás všech a rádi vzpomínáme na taková setkání. 
Doufám, že návštěva byla krásným okamžikem a potěšením pro všechny a snad jsme 
společně s dětmi přinesli do srdíček těchto lidí radost a chvilku štěstí. 
Máme Vás rádi 
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BAREVNÝ TÝDEN 
 
 
 
 
 

        
    V týdnu od 1.4. do 5.4. se naše škola pěkně vybarvila, a to během akce nazvané 
  
 
 
Tato akce byla navržena školním parlamentem a na každý den byla stanovená barva, kterou 
žáci i učitelé oblékli do školy. 

V pondělí jsme byli , v úterý červení, ve středu modří, ve čtvrtek zelení a 

týden jsme zakončili černým pátkem.  

Po celý týden jsme se výborně bavili a nadšeně se fotili. Která barva nám nejvíce slušela,  
to už posuďte sami. 
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Již staré civilizace a kultury, jako třeba Egypťané či Číňané, užívaly barvy pro léčebné účely. 

Některé účinky barev podle těchto starobylých metod pomáhali třeba zklidňovat, zmírňovat 

nemoci, pomáhali při léčbě bolesti, nebo naopak, stimulovali tělo a mysl, zvyšovali energii. V 

našich podmínkách je například tradiční barva šatů nevěsty bílá, avšak třeba v Číně je bílá 

barva barvou smutku.  

 
Jak tedy na nás barvy působí? 

ČERNÁ   
Často se používá jako symbol hrozby či zla, ale je taky velmi populární jako 
ukazovatel moci. Černá je taky barvou smutku a smrti v mnoha kulturách (ne všech).  
V starém Egyptu černá barva reprezentuje život a znovuzrození. V módním průmyslu 
se černá barva často používá na optickou iluzi zeštíhlení.  

ČERVENÁ 
Červená barva je jasná a teplá barva, která vyvolává silné emoce. Spojuje se  
s pocity lásky a tepla. Je barvou silných emocí. 

MODRÁ 

Vyvolává pocity klidu a vyrovnanosti. Je barvou uspořádanosti, systematičnosti, míru 
a poklidu. Tato barva nejméně podněcuje k chuti k jídlu. Modrá kuchyně, jídelna či prostírání 
a talíře se používají tehdy, kdy chce člověk zhubnout nebo přinejmenším nemít chuť k jídlu.  

ZELENÁ 
Zelená barva je spjatá s přírodou, reprezentuje poklid, štěstí a zdraví, ale taky 
žárlivost.  

ŽLUTÁ 
Žlutá barva je barvou k navození veselosti a tepla. Avšak je barvou, která je 
nejvíce únavná pro oči kvůli velkému množství světla, které odráží. Podle 

některých výzkumů, malé děti více pláčou v místnostech natřených žlutou. Je to 
barva, která poutá pozornost. Používá se proto často v dopravě, zvýraznění v 
textu při učení, reklamě či dopravním značení. 

HNĚDÁ 
Hnědá barva je barvou přírody, která evokuje pocity síly a spolehlivosti. V člověku může 
navozovat taky pocity tepla, pohody a bezpečí.  

RŮŽOVÁ 
Růžová barva je světlou barvou a obvykle se spojuje s láskou a vztahy. Méně 
výrazné odstíny růžové mají uklidňující efekt. 
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NAROZENINOVÁ PÁRTY 

 
 
 
Víte, co se děje ve třídě, když mají tři žáci a jedna paní 
učitelka narozeniny? 
VYPUKNE VELKÁ NAROZENINOVÁ PARTY, vypukne velká 
narozeninová oslava. 
Ve třídě lítaly nafouklé balónky, tabule byla plná 
obrázků, všude třepotaly barevné konfety. My, žáčci 
i paní učitelky jsme si nasadili party čepičky, na 
stolky paní učitelka dala dortíky a nechybělo ani 
dětské šampáňo! 
 
 
 

 
 

 
 
Oslavu doladily 
písničky, při kterých 

jsme si suprově 
zatancovali, nechyběly 

ani zábavné hry, hádanky a 
omalovánky narozeninových 

dortů. 
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Oslavencům přišla pogratulovat paní ředitelka 
s paní zástupkyní a na kus dortu s přáním 
zaskočila i paní učitelka Čapková. 

Musíme 
Vám říci, že jsme si opravdu užili i krásný 
narozeninový den a máme tak prožité 
narozeniny, na které budeme dlouho 

vzpomínat. 
A víte, co ještě? 

Ve škole je to vlastně docela fajn. Není to jen o učení, o čtení, o počítání, ale je tu i spousta 
zábavy a užijeme si hodně legrace. 
Děkujeme  
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DEN ZEMĚ V NAŠÍ ŠKOLE  
 

 
 
V úterý dne 16.dubna 2019 se v naší škole konal Den Země. Pro naše žáky ho uspořádaly 
studentky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi. Zmiňované dopoledne 
se neslo v duchu parádní zábavy, která spočívala v plnění zajímavých úkolů zaměřených na 
ochranu naší krásné přírody, vytváření muškátové zahrádky, tvořivého vyrábění 
z odpadového materiálu a recyklaci odpadu. V rámci projektového dne tak vznikla nápaditá 
umělecká díla, která byla vyrobena z plastových lahví, kartonů od mléka, lepenky a 
různobarevných odstřižků látek. Rázem jsme měli školu plnou fantastických robotů, 
cizokrajných zvířat a mimozemšťanů. 
Den Země jsme zakončili v tělocvičně sportovní soutěží a písní od Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře. Společně strávené dopoledne se nám všem moc líbilo, domů jsme odcházeli příjemně 
naladěni a plni nevšedních zážitků. 
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 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
 
 

Dveře naší školy se pro všechny zájemce otevřely sedmého května v deset hodin.  
Těšili jsme se hlavně na malé návštěvníky z čáslavských školek. Aby se u nás dětem líbilo, 
připravili jsme pro ně kromě prohlídky školy i zajímavý program.  
Skupiny předškoláčků procházely školou a zvědavě nakukovaly do učeben.  
V interaktivní učebně si děti mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli. Ve školní družině 
na ně čekaly pěkné omalovánky a ve třídě hudební výchovy si zahrály kuželky.  
V první třídě budoucí školáci ukázali, že jsou s tužkou kamarádi a poradí si s psaním číslic.  
 V šesté třídě si dětičky pohrály s plastovými víčky při skládání obrázků. 
V deváté třídě si malí návštěvníci vyrobili srdíčkové přání pro svoji maminku k nastávajícímu 
Svátku matek. Všechny děti se do práce se zájmem zapojily, protože chtěly udělat 
maminkám radost. Kde síly nestačily, ochotně a trpělivě pomohli starší žáci naší školy, aby se 
dílo zdařilo. 
 Rušno bylo i v naší tělocvičně, kde si děti vyzkoušely svoji šikovnost a obratnost při 
sportovních hrách s nevšedními pomůckami. 
Po absolvování prohlídky školy odcházeli naši malí kamarádi unavení, ale i spokojení a 
s novými zážitky. 
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DEN MATEK V AC FILIPOV 
 
 
 

Opět jsme se chystali navštívit AC Filipov. Tentokrát si žáci 6. a 7. ročníku připravili krátké 
pásmo ke dni matek. V košíku jsme vezli srdíčka pro babičky a několik jsme jich vyrobili i pro 
sestřičky.Po návratu jsme se pokusili o této události napsat reportáž. Jak se to povedlo? 
Posuďte sami.  
VÍTĚZSLAV RUSZÓ-  reportáž 
 

 

9.5. 2019 jsme jeli do AC FILIPOV. Připravili jsme si pro 
ně písničku - Já jsem muzikant, pak Dvanáct je měsíců. 
Hráli jsme na nástroje, já jsem hrál na rolničky. Babičky 
nám tleskaly i dědečci a i sestřičky. Byli jsme se podívat v 
jídelně a pak nahoře. Pak jsme se šli podívat jaké to tam 
mají hezké. Dostali jsme odměnu. Paní učitelka dostala 
kytičku a na oplátku jsme jim dávali srdíčka, protože se 
blíží den matek. No a pak jsme jeli zpátky do školy. Já 
jsem jel s paní Lindou a ta byla krásná a legrační. Povídal 
jsem si s ní a pak jsme se rozloučili a šli zpátky do školy, 
kde jsme si řekli, co je reportáž a já jsem jednu napsal. 
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ČTYŘBOJ 
 
 
 
 

Ve středu  15. května 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili v Kutné Hoře okresního kola 
atletického čtyřboje. 
 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách a to sprintu na 60 m, skoku dalekém, hodu kriketovým 
míčkem a vytrvalostním běhu.  
Naší školu reprezentovali Silvie Ondičová, Vanesa Ferencová, Tamara Ondičová, Sabina  
Ferencová, Jan Ondič  a  Lukáš Horvath. 
Okresního přeboru se zúčastnili žáci z Kutné Hory, ze Zruče nad Sázavou, z Uhlířských 
Janovic, ale pohár a absolutní vítězství si přivezli žáci Základní školy Čáslav, za což byli 
odměněni krásnými cenami, pohárem a medailemi. 
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VESELÉ HLAVIČKY 

 
 
I běžný školní den si umíme zpestřit. Žáci si při schůzce školního parlamentu navrhli 
tématický den plný veselých účesů a jiných ozdob hlaviček. 
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PLÁVÁNÍ 

 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 23. května jsme začali jezdit na plavání. Tentokrát do Kutné Hory. Na plavání se 
všichni vždycky těší. Opět nás čekalo mnoho zajímavého, ale zároveň neznámého.  
A už to začalo. Nejdříve plavky, potom sprcha a nakonec oblíbený 

bazén. Paní plavčice měla vymyšlený zajímavý program, 
který děti bavil. Úvodní hodina byla plná her a zábavy, 

děti si ve vodě hrály s míči a vodními hračkami. 
Nechyběly ani prvky základní plavecké výuky. 
Všechno začalo v dětském bazénu v malé hloubce, 
aby se nikdo nebál. Ale na příště už děti mají slíbený 
velký bazén, kde se budou i potápět. Děti byly 

nadšené a už teď se těší na další lekce. 
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ŠIPKOVANÁ 

 
 
 
 
 
30. dubna proběhla v naší škole hra „Šipkovaná“ které se zúčastnili žáci všech tříd. Počasí si 
s námi nepěkně pohrálo, celý předchozí den pršelo, jen se lilo. Naštěstí déšť ustal a tak se 
šesťáci se sedmáky ráno vydali na trasu jako první, aby připravili hru pro ostatní. 
Následovala skupina těch nejstarších – osmáci a deváťáci. Pod svá ochranná křídla si vzali 
naše nejmladší a trasou je doprovázeli. A nakonec vyrazili žáci třetího, čtvrtého a pátého 
ročníku. 
Trasa plná úkolů provedla soutěžící spolu s jejich vyučujícími městem. Úkoly zahrnovaly 
otázky z přírody, dopravní výchovy i vlastivědy a byly rozděleny podle obtížnosti. Paní 
učitelky pečlivě sledovaly správnost odpovědí i dodržování pravidel hry.  
Závěrečný „poklad“ v podobě sladké odměny pak potěšil všechny účastníky hry. 
Veselému dnu ale nebyl konec. Jaký by to také byl 30. duben bez ohně. Na školním dvoře si 
proto žáci opekli buřtíky. Domů odcházeli s plnými bříšky a dobrou náladou 
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ŠIPKOVANÁ VI.TŘÍDY 

 
 
 
 
Šesťáci se sedmáky vyrazili jako první hned po 
zazvonění. 
Měli jsme před sebou náročný úkol. Značit trasu a 
schovávat úkoly pro dvě skupiny. Důmyslně jsme vše 
nastražili a v cíli nás čekalo překvapení. Netušili jsme, 
že naše „správné“ správní zaměstnankyně nám podle 
instrukcí naší paní učitelky ochotně značily a 
důmyslně schovávaly úkoly, které byly sice poměrně 
náročné, ale také zábavné.  
 
Každý z nás dostal kartu, kam si zaznamenával 
odpovědi a body za objevení dopisu.  
 
Na Hrádku jsme si povídali o pravěku a zahráli si na 
archeology, některé otázky se týkaly vesmíru a jiné 
dalších témat, která jsme letos probírali. Také jsme 
luštili Morseovu abecedu.  
 
Na hřišti kousek od školy jsme vyhodnotili své úspěchy a dostali medaile. 
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VAŘENÍ ŽÁKŮ 
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Postup přípravy receptu 

 
 

1. kuřecí prsa nakrájíme na slabší plátky, 

které osolíme, opepříme a posypeme 

kořením. 

2. Pak je obalíme v hladké mouce. 

3. v pekáči na oleji zesklovatíme na kostičky 

nakrájenou cibuli, z masa oklepeme 

přebytečnou mouku a plátky z obou stran 

zprudka opečeme. 

4. bramborové hranolky připravujeme jako 

Polotovar v troubě při teplotě 180°C. 
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PRAXE STUDENTEK SOPGŠ 

 
 

 
Také ve druhém pololetí školního roku 
2018/19 docházely na naší školu 
studentky SOPgŠ. Pod vedením 
Bc.Hany Říhové  zde vykonávaly  svoji 
praxi. Studentky měly vždy výstupy  
pečlivě  připravené a předem 
zkonzultované s vychovatelkou ze ŠD.  
Činnosti byly  zaměřené na různé 
aktivity, které děti  vždy zcela nadchly a 

zaujaly.K nejoblíbenějším aktivitám patřily 
opět tvořivé hrátky ,hudebně pohybové hry, 
zpívání a tancování .  Všechny dětí  se také 
spolu se studentkami zapojily do  projektu 
,,Země“. 

Děti se na studentky a výstupy  již předem 
velmi těšily a my doufáme, že  spolupráce 
bude i nadále pokračovat. 
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Během druhého pololetí školního roku 
2018-2019  měly děti možnost zapojit se ve 
školní družině do  několika  činností.  K těm 
nejoblíbenějším opět patřilo vaření, kde si 
děti vyzkoušely několik receptů., které si 
samy vybraly. Děti se dále učily kultuře 
stolování, hygienickým a společenským 
pravidlům, dbaly na bezpečnost a pořádek 
při práci v kuchyni, také  se naučily zacházet 
s kuchyňským vybavením- toustovač, 
topinkovač, mikrovlnná trouba, elektrický 
sporák. Pracovaly s nadšením a elánem. 

 
K dalším oblíbeným aktivitám patřily rukodělné 
činnosti a hudebně pohybové činnosti. 
Z přírodních materiálů a barevných papírů  
vyráběly  děti zajímavé a hezké  věcičky, které 
použily zároveň při výzdobě školy- např. 
velikonoční a jarní výzdoba, květiny v oknech , 
výzdoba školní družiny, dárky ke Dni matek , 
srdíčka babičkám v Alzheimer centru.  
Největší odměnou pro děti bylo to, když se 
dárky povedly a líbily. 
 

 
 K oblíbeným činnostem patřilo i tancování 
při hudbě, poslouchání oblíbených  
interpretů. To je vždy zaujalo natolik, že 
nechtěly skončit. Ty nejmenší  také rády 
tancovaly lidové tanečky a zpívaly lidové 
písně při kytaře.. 
 
 

 

V přírodopisných činnostech se děti věnovaly 
výsevu semen, množení sazenic , přesazovaní 
rostlin a  vycházkám do přírody. Pravidelně také 
pečovaly o zalévání květin na škole. Učily se být 
dobrými zahradníky a správně se starat nejen o 
rostliny ale i o přírodu. 
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DĚTSKÝ DEN 
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V MÍČOVÉM TROJBOJI 

ZA FÉR HRU  
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