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Letošní školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V úterý 4. září dostali žáci první důležité informace a strávili čtyři vyučovací 

hodiny se svými třídními učiteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letošní třídy a třídní učitelé 

I. STUPEŇ 

1. A p. Ivanka Hartmanová  

1. B  p. Alena Samková  

2. A p. Donka Linhartová 

2. B             p. Lenka Schmuttermeierová           

3. A             p. Marcela Najmanová  

3. B             sl. Kateřina Hálová  

3. C p. Ladislava Záňová 

4. A sl. Monika Švejdová  

4. B p. Štěpánka Matějková  

5. A sl. Markéta Kochanová 

5. B p. Iva Němečková 

  

Netřídní učitelky: Jitka Comorková - ZŘŠ 

Školní družina: paní vychovatelky Helena Malá, Kateřina Misarová Kutíková, 

Zuzana Salavcová, Milada Harvilková, Lydie Řehořová, Iva Záleská 

II.stupeň 

6. A p. Lenka Dovcová 

6. B p. Monika Kostilníková   

7. A p. Jaroslava Hejlová  

7. B p. Jana Jozífová Součková  

8. A p. Alena Machová  

8. B  p. Eva Kosinová  

9. A  p. Petra Olivová   

9. B p. Lenka Wolfová 

 

Na 2. stupni vyučovali také ředitel školy pan Jan Faltýnek, zástupkyně ŘŠ paní 

Michaela Hejcmanová a netřídní paní učitelky Jana Krajáková, Dagmar 

Holubcová, Milena Strnadová, Kateřina Pohanková, Milada Harvilková a pan 

učitel Slanina. 

 

 



Prázdniny byly letos vyhlášeny v těchto termínech: 

 

Prázdniny:  podzimní 29. 10. 2018 a 30. 10. 2018 

vánoční 22. 12. 2018 -2. 1. 2019 

  pololetní 1. 2. 2019 

  jarní  25. 2. – 1. 3. 2019 

  velikonoční 18. 4. 2019 

 

K prázdninám přibyly volné dny z rozhodnutí ŘŠ.   

   

 

 
 

 

Třídní schůzky se konaly 6. 9. 2018 a 6. 6. 2019. Kromě těchto dvou schůzek 

měli rodiče možnost informovat se na své děti během školního roku na 

pravidelných konzultacích. 

 

 



Začátek školního roku 

 

I letos se žáci první školní den sešli před školou a poté se všichni vydali společně 
do svých tříd. 

 

 

    

  



Téma Samostatnost v letošním školním roce pokračuje 

 

 

 

 

 



Kroužky pro děti 

Hned na začátku školního roku bylo dětem nabídnuto velké množství kroužků 
organizovaných Školním sportovním klubem a Spolkem rodičů při ZŠ 
Mandysova. Žáci si mohli vybrat kroužek keramiky, kroužek výtvarný, hudebně 
dramatický i kroužek přírodovědných pokusů a velké množství sportovních 
kroužků. 

 
 

 

 

 

Soutěž “Ahoj, republiko!” v televizi 
9. září si mnozí z nás pustili v 11:30 televizi a naladili si program ČT Déčko. Proč? 
Běžel tu totiž 1. díl vědomostní soutěže Ahoj, republiko!, které se zúčastnili žáci 

loňského šestého ročníku naší školy. Měli jsme jedinečnou šanci se dozvědět, 

jak si kluci a holky poradili se soutěžními disciplínami inspirovanými obdobím 
1.republiky. 

 

  
 

 

 

 

http://www.mandyska.cz/index.php?&idacl=208


Sportovně pracovní den pro 2. stupeň 

 

I letos se kluci a holky těšili, že si hned na začátku školního roku zasportují. A 
protože jsme si chtěli vylepšit i okolí naší školy, spojili jsme příjemné s 
užitečným. Kromě různých sportů jsme se pustili i práce. Plelo se, sázelo se, 
okopávalo se.  
V pátek 7. září se totiž uskutečnil již tradiční sportovně pracovní den. Počasí 

nám přálo, a tak si naši žáci z druhého stupně nejen zasportovali, ale také 

vlastními silami zvelebili venkovní areál naší školy.  
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Sběr papíru 

Na začátku školního roku byly vyhlášeny termíny pro celoroční sběr starého 
papíru. Sběr se konal opět jednou za měsíc a žáci byli na knci roku za svoji 
aktivitu odměněni drobnými dárky. Poděkování patřilo samozřejmě i mnohým 
rodičům, kteří se spolu se svými dětmi do sběru zapojili. 

 

 

 

 

Adaptační kurz 6. A a 6. B 

 

Ve dnech 12. – 14. září 2018 se žáci šestých ročníků zúčastnili adaptačního 
kurzu na chatě Čihalka v Olešnici v Orlických horách. Počasí jim přálo, a tak si 

mohli užít výlet po okolních lesích a kopcích, opékali špekáčky a zahráli si 

spoustu her. Seznámili se také s novými třídními učitelkami a zapracovali  
na vzájemných vztazích. 
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Přednáška pro rodiče 
 
11. října 2018 se uskutečnila v naší škole přednáška na téma Bezpečí dětí  
v kyberprostoru aneb nástrahy virtuálního světa. Metodička prevence 
z pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Jitka Musilová seznámila rodiče  
s tím, jak mohou přispět k tomu, aby jejich děti byly při používánín internetu  
v bezpečí. 

 

 
 

 

 

Vzpomínka na první republiku  

Také naše škola se připojila k oslavám 100. výročí založení Československa.  

Ve čtvrtek 25. 10. zhlédli žáci nejprve prezentace, které si pro ně spolu se svými 
vyučujícími dějepisu pečlivě připravili jejich starší spolužáci z devátého ročníku, 
a následně si ověřili nově nabyté znalosti v soutěžním kvízu. Ti nejlepší řešitelé 
byli odměněni. Poté se rozdělili do pracovních týmů a věnovali se tématům 
z období první republiky, která si sami zvolili. Mohli se tak na chvíli stát novináři 
dobového tisku, zacvičit si na sokolském sletu, připomenout si vznik státních 
symbolů, dozvědět se o životě legionářů, o architektuře a výtvarném umění 
nebo si uvařit pokrm typický pro tuto dobu. Co nového se dozvěděli a 
společnými silami vytvořili, předvedli svým spolužákům v pátek 26. 10. 
Současně také proběhla soutěž o nejhezčí prvorepublikový kostým. Den 
ukončili slavnostním setkáním u lípy, kde si všichni společně zazpívali nejen 
českou hymnu, ale i oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. 
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A co se na projektových dnech líbilo našim žákům? 

- spolupráce ve skupinách, atmosféra, všichni se snažili 

- seznámení s dětmi z jiných tříd, noví kamarádi 

- zapojil se celý druhý stupeň a pak i celá škola 

- spolupráce žáků a učitelů 

- neseděli jsme jenom v lavicích 

- podívali jsme se do části naší historie 

- přístup lidí k projektu 

- všichni si to užili 

- hrozně mě to bavilo 

- byla to super akce 

- paní učitelky byly fajn a pomáhaly nám 

- je lepší se něco dozvědět tímto způsobem než ve školních lavicích 

- chtěla bych si tuhle akci někdy zopakovat 

- chci více projektových dní 

- byly to ty nejlepší dny školy 
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Anglicky s rodilou mluvčí 

Pro letošní školní rok se paním učitelkám Lence Dovcové a Lence 
Schmuttermeierové podařilo zajistit na výuku angličtiny v první pololetí rodilou 
mluvčí, studentku učitelství z americké univerzity v Ohiu slečnu Julia. 

Děti měly možnost nejen slyšet pravou americkou angličtinu a ověřit si své 
komunikační dovednosti, ale také zjistit mnoho zajímavých informací o 
Spojených státech „přímo od zdroje“.  

Její přítomnost ve škole zcela jistě zvýšila zájem našich žáků o studium 
angličtiny a pomohla jim získat sebedůvěru při komunikaci v cizím jazyce.  
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Velký úspěch na Logické olympiádě 2018 

Naše žákyně Nela Pirnerové ze 4. A se v krajském kole Logické olympiády 
umístila na 21. místě. 

 

Setkání se slovenskou partnerskou školou Prušánky 
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Barevné dny 

Na letošní podzim vyhlásil žákovský parlament již tradiční akci s názvem 
Barevné dny, která začala v pondělí 19. listopadu. Tentokrát trochu netradičně - 
místo konkrétní barvy jsme se měli obléci do proužků, poté následovala šedá 
barva a jedno pondělí jsme přišli všichni do školy s obrázkem a následně  
s nápisem na tričku.  
 

  
 
 
 
 
 
Mandyska v Učitelských novinách 

Už je to pět let, kdy jsme se jako první škola v České republice zapojili do 
programu I ve mně je lídr a začali u našich žáků rozvíjet 7 návyků. Předpokládali 
jsme, že jejich využitím dokáží snadněji řešit problémy, které je na jejich životní 
cestě čekají. Naším cílem bylo nadále pracovat na vzájených vztazích v naší 
škole a dosáhnout toho, aby se u nás cítili všichni dobře. O tom, jak se nám to 
daří, jste si mohli přečíst v rozhovoru s ředitelem naší školy Mgr. Janem 
Faltýnkem pro Učitelské noviny. 
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Dějepisná olympiáda 
  

V listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd. Letošní téma bylo 
"Cesty jako tepny civilizace". Školního kola se zúčastnilo 25 žáků a 10 z nich se stalo 
úspěšnými řešiteli, protože získali více než 60 % bodů. První místo obsadil Jirka Šimek z 9. B, 
který získal 67 bodů ze 70. Na druhém místě skončil Lukáš Hroch z 8. B s 55 body a na třetím 
místě se shodným počtem 54 bodů David Janča z 9. A a Norbert Daniel z 9. B. 
 
  
 

 

 

 

 
Den otevřených dveří 
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A opět Vánoce. A k tomu tradiční Den otevřených dveří spojený s vánoční 
výstavou. Dne 1. 12. 2018 si všichni, kteří chtěli již na začátku prosince nasát 
atmosféru blížících se svátků, mohli prohlédnout naši školu, navštívit ukázkové 
hodiny výuky, vyrobit si dárek, zazpívat si společně s námi u stromečku a dát si 
výborný oběd ve školní jídelně.  
 
  

  
 

  
 

 
 

 



Absolventské práce 

  

Stalo se již tradicí, že naši žáci devátého ročníku mají za úkol vypracovat 
absolventskou práci. Letošní prezentace proběhly ve dnech 14. 1. a 21. 1. v aule 
UHK. Všichni žáci, kteří zde vystoupili, si zasloužili velkou pochvalu, protože se 
zhostili svého úkolu skutečně na výbornou. Předvedli, že jsou zodpovědní a 
svědomití, dokáží pracovat s informacemi, ovládají pravidla českého pravopisu, 
není pro ně problém pracovat v programu Word ani vytvořit prezentaci v 
PowerPointu a hlavně, což je důležité, jim nechybí komunikační dovednosti. 
Myslím, že na ně můžeme být hrdi, na středních školách se totiž určitě neztratí.  
  
 

 

  
 
 

  
 

 
 
 

 

 
 

Samostatnost 
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V roce 2018 se naše škola napříč ročníky věnovala tématu samostatnost. 
 
Pro nejmenší školáky to znamenalo zvládnout domácí úkol, umět si připravit 
aktovku a pomůcky na vyučování, starat se o své věci, dokázat se zeptat, pokud 
si s něčím nevím rady. Jejich cílem také bylo naučit se dobře orientovat ve 
škole, vědět, kdy začíná vyučování, znát jméno své paní učitelky i pana ředitele. 
S nárůstem učiva přibývá i pomůcek, a tak hlavně pro větší děti bylo velkou 
výzvou na nic nezapomínat. S pomocí plánovacího kalendáře to ale všichni 
nakonec zvládli. Žáci čtvrtých a pátých tříd si už umí i samostatně obstarat 
úkoly a učivo z doby své nepřítomnosti. Právě na tomto úkolu ale budeme 
muset ještě trochu zapracovat, abychom ho zvládli opravdu všichni. 
Žáci 7. až 9. ročníků na začátku a na konci našeho ročního tématu 
"Samostatnost" vyplňovali dotazníky, jejichž výsledky jsme mohli porovnat. Už 
ze vstupních dotazníků vyplynulo, že velká většina žáků ovládá pravidla 
slušného chování, pracuje s plánovacím kalendářem a umí si v době své 
absence zjistit látku k doplnění. Většina z nich dokáže také zhodnotit práci svoji 
i spolužáků. V čem jsme se tedy zlepšili? Naši nejstarší žáci umí zorganizovat 
akci pro své mladší spolužáky, nosí včas omluvenky a uvědomují si, že právě 
dovednost být samostatný činí náš život lehčím. 
 
Od ledna 2019 bylo vyhlášeno téma SPOLUPRÁCE. Toto téma budeme rozvíjet 
nadále i v dalším školním roce, tedy až do června roku 2020.  
 
 
 
 

 
 

Lyžařský kurz  



V neděli 3. února odjeli naši žáci sedmého ročníku do Orlických hor, aby zde 
společně strávili šest dnů v krásné zasněžené přírodě. Měli možnost se 
zdokonalit ve sjezdovém lyžování a vyzkoušet si i jízdu na běžkách. Určitě si 
odvezli spoustu nezapomenutelných zážitků.  
 

  
  

 

Básniček není nikdy dost 

Dne 13. 2. 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže "Básniček není 
nikdy dost". Celkem se ho zúčastnilo 46 recitátorů ve 4 kategoriích. 
Ti nejlepší postoupili do okresního kola. 
 

  

 

  

http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/401.jpg
http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/402.jpg
http://www.mandyska.cz/index.php?&idacl=239
http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/410.jpg
http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/411.jpg
http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/412.jpg
http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/413.jpg


 

Olympiáda z českého jazyka 

Žáci 9. ročníku Magdalena Hudečková (9. A) a Norbert Daniel (9. B) 
reprezentovali po úspěšném řešení školního kola Olympiády z českého jazyka 
naši školu na okresním kole této soutěže. Z celkových 43 účastníků se Majda 
umístila na krásném 6. místě a Norbert na 22. místě. 
 
 
 
Zápisy nanečisto 
 
14. 2.  Ája a Kája se těší do školy 
21. 3.  Ája počítá, Kája kreslí 
3. 4.   Ája čte, Kája píše 
 

 

 

 

 

http://www.mandyska.cz/index.php?&idacl=240
http://www.mandyska.cz/dataweb/obrazky/397.jpg
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Úspěch Norberta Daniela v okresním kole Olympiády z anglického jazyka 

 
18. února se konalo okresní kolo anglické olympiády. Naši školu reprezentovali 
Albert Vyklický ze 7. A a Norbert Daniel z 9. B. Albert se ve své kategorii umístil 
na hezkém pátém místě. Norbert obsadil 2. místo a postoupil do krajského 
kola.  
   

 
 
 

Pečujeme o nadané žáky 
 

Na schůzkách s nadanými žáky jsme se věnovali rozvoji logického uvažování, 
kritického myšlení, slovní zásoby a představivosti či rozvíjení hlubšího 
pochopení přírodních procesů. To vše formou zajímavých her a aktivit, 
pokusů, miniprojektů, řešení problémových úloh.  
První schůzka s nadanými žáky proběhla na konci února. Děti byly rozdělené do 
dvou skupin – v jedné si vyzkoušely logickou hru Digit, která je založena na 
vytváření obrazců ze sirek, a matematické křížovky. Ty žáci řešili jak do 
předtištěného zadání, tak na tabletu v aplikaci, která se jim velmi líbila a o jejíž 
užívání i mimo školu projevili velký zájem. Ve druhé skupině jsme se věnovali 
jazykovým hříčkám a úkolům – děti vymýšlely básničku, doplňovaly do textu 
chybějící slova, hrály si s významy slov nebo řešily anagramy. Panovala tvořivá 
atmosféra. 
Po této úvodní schůzce pak následovaly další. 
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Matematický klokan 
 
V pátek 22. března proběhla celosvětová soutěž Matematický klokan, jíž se 
naše škola každoročně účastní. Zapojilo se do ní celkem 202 žáků z 2. - 9. 
ročníku, kteří ve čtyřech kategoriích řešili zajímavé úlohy.  
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Den otevřených dveří 
  

21. březen se stal dnem, kdy zůstaly dveře naší školy a mateřské školy 
otevřené, aby rodiče a budoucí prvňáčci, a nejen oni, měli příležitost navštívit 
výuku, prohlédnout si prostory školy nebo pohovořit s učiteli a vedením školy. 
 
 

 

 

 
 

Sportuj ve škole  
  

V letošním roce byl realizován projekt ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy s názvem „Sportuj ve škole“. Děti se v rámci školní družiny 
věnovaly různým pohybovým aktivitám. Program měl žákům ukázat, že sport 
baví.   
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Úspěchy našich žáků 
  

Chemická olympiáda 
Úspěšnými řešiteli okresního kola chemické olympiády se stali Vojtěch Kudr a 
Norbert Daniel. V silné konkurenci získali plný počet bodů v rámci laboratorní 
praxe a velice slušných výsledků dosáhli i v teoretické části soutěže. 
 
Nejlepší mladý chemik 
Ze školního kola postoupili do regionálního kola soutěže pro ZŠ o Nejlepšího 
mladého chemika Marian Smolka, Vojtěch Dubský a Barbora Suchá. Ta se také 
stala nejúspěšnější řešitelkou z naší školy. Dne 20. 3. se tito žáci zúčastnili 
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže za účasti děkana Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice, vedení SPŠCH a zástupců chemického 
průmyslu. 
 
Ve čtvrtek 21. března se konala krajská kola dějepisné a anglické olympiády a v 
každém z nich měla naše škola zastoupení. 
V dějepisné olympiádě Jirka Šimek z 9. B vybojoval úžasné třetí místo, Norbert 
Daniel z 9. B se umístil na krásném čtvrtém místě v anglické olympiádě.  
 

 
 

 

 

 



Zápis do 1. ročníku 
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Sportovní úspěch 

Ve středu 24. dubna vyrazili chlapci ze třetích tříd na okrskové kolo turnaje ve 
fotbale Mc Donald´s Cup. Svou snahu, pěkné sportovní chování a zápal pro hru 
ozdobili úžasným druhým místem a odnesli si krásné stříbrné medaile. 
 
 

 

 
 
 

Spolupráce se ZŠ Štefánikova 

 

Dne 30. 4. byli naši žáci devátého ročníku pozváni do nové keramické dílny na 
ZŠ Štefánikova. Společně s chlapci a děvčaty zdejší školy dostali za úkol 
vypracovat prostorový keramický reliéf s předem zadanými rozměry a tvarem. 
Podařilo se jim vytvořit mnoho skutečně originálních a zajímavých prací.  
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Vietnamská delegace  

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK nás v úterý 14. 5. navštívila 
delegace z Vietnamu. 
Skupina pedagogů z vietnamské univerzity zhlédla po prohlídce školy a MŠ 
Pohádka hodinu angličtiny ve třídě 2. B. 
 

  
 

  

 
 
Škola v přírodě 
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Kroužek angličtiny pro předškoláky 
 

Naši předškoláci z MŠ mohli v pondělí 27. 5. ukázat svým rodičům, prarodičům i 
sourozencům, jak se celý rok pilně seznamovali s angličtinou. Pochlubili se, jak v 
angličtině rozpoznávají barvy a čísla, znají spoustu zvířátek a umí pracovat 
podle pokynů paní učitelky Schmuttermeierové, která na děti hovoří anglicky. 
Už nyní se těší do 1. třídy na další hodiny anglického jazyka. 
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I senior se domluví anglicky 
 
Od října do května probíhal na naší škole kurzu "I senior se domluví anglicky". 
Hodiny angličtiny navštěvovali senioři, kteří se seznamovali se základy 
anglického jazyka. A dnes se mohou směle pochlubit tím, že se seznámí v 
angličtině, požádají o pomoc, či pomoc druhým nabídnou. Umí pohovořit o 
tom, co mají rádi, jaké mají koníčky, a hravě si objednají v restauraci na 
zahraniční dovolené. Za tuto jejich snahu jim byly v pátek 31. 5. slavnostně 
předány certifikáty o absolvování kurzu. 
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Soutěž v určování druhů rostlin 
 

V měsíci květnu proběhla na naší škole soutěž v určování druhů rostlin. Celý 
týden měli žáci luční květiny vystavené v hale školy, poté se pustili do jejich 
poznávání. 
 

  

 
 
Hradecké sportovní hry 
 

Ve středu 5. června se zástupci z řad žáků naší školy zúčastnili atletických 
závodů - Hradeckých sportovních her. V silné konkurenci dalších patnácti škol 
obsadilo družstvo našich mladších žáků krásné  
3. místo, starší žákyně pak celkové 6. místo. Velmi úspěšní byli také jednotlivci: 
stříbrnou medaili získaly Zuzka Dostálová za vrh koulí a Anežka Řezníčková za 
běh na 150 m. Pro bronz si za 800 metrů doběhl Alexandr Petečela. Na 4. 
místo za hod kriketovým míčkem se probojoval David Kábr a stejnou příčku 
obsadil i Nikolaj Borisov v běhu na 150 m. 5. místo patřilo Filipu Brejchovi v 
běhu na 60 m, Filipu Anderlemu v běhu na 150 m a Katce Sledzjukové za skok 
vysoký.  
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Den dětí 
 

Žáci devátých tříd si pro děti prvního stupně připravili u příležitosti Dne dětí 
dopoledne plné her a soutěží. 
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Postřehy z parlamentu 

 

     

 

  

 

  

 

 



Rozloučení s deváťáky a ocenění nejlepších žáků 

    

     

   

 

  

 

  

 

 

 



Vysvědčení se zmrzlinou 

Nepřekonatelná přitažlivost zmrzliny a hlavně: Hurá, prázdniny! Úsměvy od 
ucha k uchu. Příjemnější vykročení k domovu s vysvědčením a se zmrzlinou 
v ruce si snad děti ani nemohly přát. Ledové osvěžení v těchto parných dnech 
všem přišlo náramně vhod. Přisladilo nejeden úspěch, ale i zmírnilo občasný 
povzdech při pohledu na vysvědčení. Tak zase ahoj v září! Krásné prázdniny 
všem. 
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