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 Slavnostní zahájení školního roku 2021 - 2022 

Český den proti rakovině 
Vážení rodiče, žáci, přátelé Sportovky, děkujeme Vám, že jste 
přispěli finančním darem při koupi kytičky, čímž jste podpořili 
Ligu boje proti rakovině částkou  2100,-Kč. 

TRIA (tripartity) – netradiční třídní schůzky 
Jak vypadají „netradiční“ třídní schůzky? Jedná se o setkání 
rodičů, učitele a dítěte, kde hlavním bodem je přítomné dítě. 
Funkce TRIÍ zůstává stejná - informovat rodiče o prospěchu a 
chování žáka a dalších důležitých aspektech týkající se výuky a 
školy. Organizace TRIÍ: učitel nabídne rodičům výběr z několika 
termínů a časů, kdy se mohou do školy dostavit. Pak se společ-
ně sejdou, zpravidla na 15-20 minut. Na začátku setkání hovo-
ří učitel, uvede, proč se sešli a co je čeká. Poté dostává slovo 
dítě. Dítě by mělo mluvit nejdéle ze všech zúčastněných. Když 
dítě skončí, má rodič prostor na dodatečné otázky. Vhodné je 
představit portfolio dítěte. Na naší škole zavádíme formativní 
hodnocení a s příklonem k rozvoji kompetencí začínáme pře-
dávat zodpovědnost za učení na děti. Dítě je zodpovědné za 
to, co se ve škole naučí. Rodiče oceňují tento typ „netřídních 
schůzek“, protože se cítí více vnímáni a mají zde vyhrazený 
prostor přímo pro své dítě. 

FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování 
pro dospělé v SSZŠ 
Kurz instrumentálního obohacování je zážitkovým kurzem, na kte-
rém účastníci nad pracovními listy prožijí pod vedením lektora 
zprostředkované učení. Světově proslulý pedagog a psycholog Reu-
ven Feuerstein sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozví-
její řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením 
v souvislostech. Metoda přináší umění vytvořit si vlastní strategii 
řešení úkolů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impul-
zivitu a strach z chyb.  Program posiluje pocity kompetence a od-
straňuje negativní sebepojetí. Mottem této laskavé metody jsou 
věty: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“.  

Alternativní třídy na Sportovce 
S novým školním rokem nastoupilo na Sportovku 14 žáků do 
nově otevřených alternativních tříd 3.C, 4.C a 5.D. Přestup do 
veliké školy byl zpočátku naplněný mírnou nervozitou, ale 
všechny děti se velmi rychle adaptovaly a zapojují se do živo-
ta školy. Žáci 5.D prožívají svůj olympijský ročník, ve kterém 
se připravují na starořeckou olympiádu 5. tříd waldorfských 
škol. Čtvrťáci jsou plně ponořeni do germánské mytologie a 
nauky o zvířatech a třeťáci objevují svět prostřednictvím jed-
noho z nejzákladnějších kamenů evropské civilizace – Starého 
zákona. Velký důraz je kladen na uměleckou hodnotu vyučo-
vání – žáci od 1. ročníku hrají na flétnu, rozvíjejí vnímání ba-
rev při malbě akvarelem, každoročně nacvičují divadelní 
představení.  

AKCE – TERMÍNY 
  8. 11.  Zahájení TRIÍ   

 11. 11.  Den otevřených dveří a výuky 

 16. 11.  Projektový den – Sametová revoluce 

 18. 11.  Schůzka rodičů žáků 9.tříd 

 25. - 26. 11. Turnaj v hokejbalu hala Koldům 

 29. 11.  Zdobení vánočního stromu  

   3. 12.  Školou chodí Mikuláš 

   8. 12.  Vystoupení žáků a pedagogů na náměstí Míru 

 20. 12.  Vánoční radovánky   

 21. 12.  Zpívání u vánočního stromu 

   8.  - 15 .1.  Lyžařský kurz  Velká  Úpa  žáci 7.tříd 

 15.  - 22 .1.  Lyžařský kurz Velká Úpa žáci 8.tříd 

Rodiče vítání -  školy vstřícné k rodičům  
„Rodiče vítáni“ je  značka pro školy, které 

jsou otevřené spolupráci s rodiči. Za splnění 

kritérií této značky škola získala certifikát a 

byla zařazena na mapu aktivních škol. Snaží-

me se k rodičům chovat vstřícně a partner-

sky a velmi oceňujeme, že i rodiče našich 

žáků jsou vzájemné komunikaci otevření. Projekt se snaží bu-

dovat školy více otevřené rodičům, formovat z rodičů 

„spojence“ škol a zlepšovat vztah dítěte ke své škole.  

Učitelé z Ústeckého kraje se vzdělávají 
v programování robotů  a výuce informatiky 
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Podzimní adaptační pobyt v Jesenici 
Předposlední týden v září se 5. třídy a celý 2. stupeň vydaly 
autobusem na adaptační výjezd do Jesenice – středisko Pod 
kempem, kam naše škola jezdí již několik let. Tato akce má 
přispět k tomu, abychom se navzájem lépe poznali a zjistili 
aktuální stav vztahů v kolektivu třídy. Žáci se věnovali osob-
nostní a sociální výchově (vztahy ve třídním kolektivu, preven-
ce rizikového chování). Velmi akční a atraktivní program pro 
všechny žáky připravili učitelé  Roman Havlíček a   Petr Lo-
vaš.  Nejvíc žáky bavily skupinové aktivity, činnosti v přírodě. 
Některé třídy si zašly prohlédnout  Houbičkovou šmoulí ves-
ničku.  Obrovský úspěch měla diskotéka, kterou pro ostatní 
žáky připravili naši deváťáci. Líbila se  aktivita Živý obraz, Léta-
jící vajíčko, batikování mikiny nebo vytváření masky ze sád-
ry. Deváté třídy si užily svůj poslední adaptační pobyt 
na "základce". Krásné počasí děti provázelo po celou dobu 
pobytu. Z reflexe žáků vyplynulo jediné přání, a to o hodně 
delší pobyt. 

Herní prvky 
Po dlouhé nepřítomnosti našich žáků jsme se rozhodli je 
přivítat překvapením. Jako první překvápko jsme zvolili stol-
ní fotbal a druhým dárkem je vzdušný hokej. Jak první dny 
ukázaly, nejsou to dárky jen pro naše žáky, zastavují se zde 
učitelé i rodiče. Doufáme, že nám tyto hrací prvky přinesou 
spoustu příjemně strávených chvil.  

Dětské dopravní hřiště v Mostě 
Třída Soviček 4. B se vydala vlakem do Mostu, aby navštívila 
dopravní hřiště. Teoretické znalosti si ověřili v učebně s paní 
lektorkou a už hurá ven na kola a koloběžky. Na to se všichni 
těšili asi nejvíce - jezdit a jezdit.  Ale ouha, jsou tu dopravní 
značky, na přechodech chodci a my musíme zpozornět a 
pekelně se soustředit. Udržet kolo ve správném pruhu, re-
gistrovat dopravní značky a nepřehlédnout chodce. Zvládli 
jsme to, ale máme před sebou ještě spoustu práce, aby-
chom se na jaře vrátili a získali průkaz cyklisty. 

Horolezecká stěna  
Na stěně o rozměrech 7 x 3m, je  cca 140 úchytů. Velkou 
zásluhu na její stavbě má pan školník Miroslav Fůs a jeho 
pomocník pan Zdeněk Štika. Učitelé  Petr Lovaš a Roman 
Havlíček byli  konzultanty a těmi, kteří montovali chyty.   

Polepy na schodech – inspirativní citáty 

Zvelebování na Sportovce pokračuje 
Naše spojovací chodba do jídelny náš již delší dobu "trápila". Je to 
velmi frekventované místo, projdou zde denně skoro všechny děti z 
naší školy, rodiče, kteří si vyzvedávají děti v družině a také cizí strávní-
ci, kteří si k nám chodí pro obědy. Zrodil se úžasný nápad na nevšední 
využití tohoto místa. Již jedna stěna nám začíná sloužit jako interak-
tivní fotokoutek. Zanedlouho vás budeme s radostí informovat o pro-

měně druhé stěny, poté  nezbývá nic jiného, než se k nám přijít vy-
fotit. Těšíme se na vás.  

N O V I N K Y   N A   S P O R T O V C E  –  P O D Z I M  2021 

Pedagogové ze Sportovky hledají budoucí vizi školy 
V malebném prostředí renovovaného statku Dvůr Perlová voda 
v Budyni nad Ohří hledali při dvoudenním workshopu na konci října 
inspiraci pro budoucí vizi pedagogičtí pracovníci Sportovní soukromé 
základní školy v Litvínově. 
„Cílem setkání bylo zahájit diskusi nad hledáním ideální vize školy 
v následujících letech a také nastavením kritérií profilu absolventa 5. a 
9. třídy.  Učitelé i asistentky pedagogů se zaměřili na takzvané měkké 
dovednosti, jejichž osvojení považují za důležitý předpoklad úspěšného 
a spokojeného žáka. Rozdělili se na týmy, jejichž členové společně na-
stavovali ideální kritéria v týmové práci, schopnosti naslouchat, pre-
zentačních dovednostech, schopnosti řešit problémy, kreativním myš-
lení, pozitivním nastavení, odpovědnosti či vůdčích schopnostech. A to 
jak z pohledu učitele, tak i žáka.  
Účastníci školení se shodli, že cílem nové vize je, aby se žáci učili napl-
no, s radostí a rovnými šancemi. Chtějí vést žáky tak, aby byli připrave-
ni na příležitosti a výzvy světa 21. století a aby odcházeli ze školy 
s motivací k dalšímu vzdělávání se. Všechny podněty, nápady, výstupy 
a cíle jednotlivé skupiny precizují tak, aby do konce listopadu vytvořily 
základní platformu nové vize školy i kritérií profilu absolventa nižšího i 
vyššího stupně. 
V úvodu dvoudenního setkání seznámili ředitel školy Pavel Škramlík se 
svým zástupcem Janem Podlenou ostatní kolegy s poznatky a zážitky 
z pracovního pobytu ve Finsku, kde navštívili jednu ze základních škol a 
podrobně se seznámili s postupy a formou výuky. Byl to podle nich 
inspirující pobyt, žáci a učitelé jsou partnery. Zaujal je důraz právě na 
měkké dovednosti a také netradiční uspořádání tříd či jídelny. Mnohé 
lze využít, na druhou stranu ale upozornili, že vzdělávací systém ve 
Finsku je výrazně podporovaný státem, a to včetně štědrého financo-
vání. Uspořádání dvoudenního workshopu v Budyni nad Ohří umožnila 
dotace z projektového programu Evropské unie „Podpora kvality vzdě-
lávání v Litvínově“.  
 Samet na školách 

V roce 2019/2020 jsme si projektovým 
dnem připomínali 30. let výročí Sametové 
revoluce. Protože jsme si tento netradiční 
školní den moc užili, rozhodli jsme se z něj 
udělat tradici. Napadlo nás, že si to udělá-

me po 
svém a 
nechá-
me své učitele trochu 
odpočinout. S realizací 
nám pomáhá společnost 
Post Bellum - Paměť 
národa. V těchto chví-
lích  probíhají závěrečné 
přípravy a my už se těší-
me, jak si  tuto význam-
nou událost našich mo-
derních dějin České re-
publiky společně všichni 
užijeme ve škole v úterý  
16. listopadu.  
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 Školní družina – září - říjen 2021 
Nový školní rok 2021-22 se rozjel na plné 
obrátky i v naší  školní družině. Prvňáčci si 
zvykli na režim, poznali nové kamarády, za-
pojují se do společných aktivit a kroužků. 
Podzimní počasí nás lákalo na krásné vycház-
ky v přírodě. Sbíráme plody lesa z nichž vyrá-
bíme různé předměty. Po celý školní rok bu-
deme proplouvat 12 ostrovy – září jsme za-
hájili na Ostrově přátelství. Společně jsme si 
užili veselé odpoledne na akci „Vyplouváme“ 
– zábavné, tvořivé a sportovní úkoly na za-
hradě. V závěru nechyběl ani poklad. Tradič-
ně nám při jednotlivých úkolech pomáhali 
starší spolužáci.     

Živá a neživá příroda na Lesné v Krušných horách 
Během září a října zavítaly  třídy 3. A, 3. B a 4. A do Lesné v Krušných horách 
na výukový program - Živá a neživá příroda. Žáci v průběhu programu pozna-
li nerosty a horniny Krušných hor umístěné  v geologickém parku, pracovali s 
výukovými panely v geoparku, používali geologická kladívka a ochranné štíty 
při kutání hornin a určování zrnitosti nerostů. Hledali „poklady“ s detektory 
kovu v zaniklé obci Lesná. Prozkoumávali terén pomocí ručních krumpáčů a 
rýčů, zdolávali překážky v přírodě. Součástí aktivity bylo seznámení žáků 
s arboretem „Krušnohorské zahrádky“ v jehož prostorách bylo vysázeno 48 
kusů keřů a stromů z různých koutů Krušných hor. Žáci byli plně vtaženi do 
připravených aktivit a spolupracovali na sto procent. Všem se výukový pro-
gram moc líbil a odjížděli jsme nabiti novými poznatky a zkušenostmi. 

"Voda je život." Co se za touto větou 
skrývá? 
To zjišťovala třída Soviček ze 4. B. Jak funguje 
koloběh vody, jakým způsobem získáme pitnou 
vodu z přírody, velmi názorně nám lektorky uká-
zaly množství vody na planetě, co se děje ve vodě 
jsme viděli pod mikroskopem, jací živočichové 
tam žijí, pomocí lakmusových papírků jsme si 
vyzkoušeli, jaké pH má například Coca-cola. Lek-
torky si také pro nás připravily i velmi zajímavý 
kvíz, při kterém jsme se dozvěděli spoustu zají-
mavých informací. Za to celé dopoledne jsme si 
ověřili, že voda je základ života a jak je pro naší 
planetu důležitá. Současný stav a výhled do bu-
doucna ohledně vody na naší planetě nás zavazu-
je "něco" vymyslet, abychom si udrželi samotný 
život na Zemi. 

Exkurze na mosteckém hipodromu 3.A 
Ve čtvrtek 30. září  jsme společně  nocovali ve školním klubu. Připojila se k 
nám vedle asistentky Petry i paní vychovatelka Věrka. Po vybalení a připrave-
ní „hnízd“ na spaní jsme si společně udělali k večeři pizzu. Pak následovala 
zábavná bojová hra v areálu  školy s plněním úkolů a hledáním pokladu. Před 
spaním jsme si zahráli hru  Tvorba obrázkového příběhu.  
Ráno po společné snídani jsme vyrazili MHD na mostecký hipodrom. Děti si 
prohlédly stáje, výběhy, kolbiště, opracoviště a přilehlý areál.  Čekala je také 
práce - kydání koňského hnoje, zametání stájí, čištění koní. Odměnou jim 
byla jízda na koních. V jízdárně zhlédly práci se sportovním koněm. Všichni 
jsme si ty dva společně strávené dny moc užili. 

Jablkobraní v alternativních třídách.  
Celý den byl pro žáky o jablku. Žáci ochutnali 14 
odrůd jablek a dvě z nich ocenili titulem Nejchut-
nější jablko. Rodiče žáků připravili rozmanité jableč-
né pokrmy a nápoje, děti připravovaly pečený čaj, 
pracovaly s jablečným soustruhem, plstily jablíčka z 
ovčí vlny a tiskly jablečnými razítky. 

Mažoretky na koupališti 
Letošní sezonu zahájily mažoretky již na začátku září, kdy se zúčastnily akce 
Sporťáček. Jednalo se o sportovně - zábavný den pro celou rodinu. Mažoretky 
svým vystoupením ukončily sezónu koupaliště. 

Aktivity v alternativních třídách 
Akvarelové malování ve výtvarné výchově odráží koloběh roku. Děti se věnují 
technice akvarelové malby do mokrého podkladu pravidelně již od 1. třídy. Řez-
bářství provozují  ve spolupráci s Řemeslným ateliérem v Mostě. Pod rukama 
žáků ožilo mnoho zvířátek z lipového dřeva. Celé září se žáci věnovali vlastivědě. 
Kromě České republiky poznávali také země střední Evropy. Každý z žáků při-
chystal pro "svou" zemi i tradiční pokrm.  

Zahraniční studijní cesta do Finska 
V rámci projektu „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ 
se 19. - 22. 10. ředitel Sportovky a zástupce vydali na za-
hraniční studijní cestu do finského města Turku. 
Ve Finsku se  setkali  s velvyslancem ČR, navštívili radnici 
města Turku, Port Arthur’s Kinderkarten  a Mateřskou a 
základní školu Syvälahti v Hirvensalo.   
Finský systém státní správy a samosprávy ve školství je 
dosti odlišný než v ČR. Jsou zde silné kompetence munici-
pality a je zde funkční střední článek řízení. Oblast školství 
mají na starosti jednotliví zástupci starosty města, které  
školy v dané oblasti řídí. Střední článek poskytuje zpětnou 
vazbu a evaluuje výsledky vzdělávání (ovšem nikoliv vý-
sledky žáků) a také poskytuje podporu veřejným i soukro-
mým školám. Municipalita má nastavenou vizi pro oblast 
vzdělávání, která je zaměřena na well-beeing a kvalitu 
života ve městě.  
Školy kladou důraz nejen na hodnocení učitelem, ale i na 
zpětnou vazbu poskytovanou spolužáky a také sebehod-
nocení žáků.  Při vzdělání je velký důraz kladen na rozvoj 
silných stránek dítěte, odhalení toho, v čem je žák dobrý. 
Tyto stránky jsou pak cíleně rozvíjeny bez ohledu na to, 
jaké stránky osobnosti a jaké části kurikula se týkají. Zají-
mavá byla volnost žáků při přestávkách – dohled nad žáky 
na ZŠ byl minimální, přesto bylo vidět, že žáci nemají pro-
blém s dodržováním pravidel. Je zjevné, že důvěra a auto-
nomie, kterou mají od počátku vzdělávání, se projevuje 
tím, že ji žáci nezneužívají, ale naopak ji umějí využít pro 
svobodné a smysluplné trávení volného času. Velkou vol-
nost mají žáci i při učení – je zde patrná filozofie, že žák se 
stává „majitelem“ svého učení a je za něj do velké míry 
zodpovědný.  
Zdá se, že učitelské povolání je bráno jako prestižní a zají-
mavá profese. Pedagogický tým spo-
lupracuje a důraz je kladen na týmo-
vost – (WE NOT ME). Pedagogové 
jsou navyklí se scházet odpoledne a 
jednat o pedagogickém procesu, pro-
blémech žáků, atp. Věříme, že se 
podaří zástupce finských škol přivítat  
v Litvínově.  



4 

 

                                                          SPORTOVKA — Noviny Sportovní soukromé základní školy Litvínov  

 SPORTOVKA - školní noviny  Sportovní soukromé školy Litvínov ●VYDAVATEL: SSZŠ Litvínov ● 

REDAKCE : PKH 1677, 436 01 Litvínov (tel. 476 752 896) ● REDAKČNÍ RADA: Leona Rybková, Mgr. Pavel Škramlík, Mgr. Jan Podlena 

Archeologické bádání 
Archeologie je věda studující minulé lidské společnosti 
prostřednictvím archeologických pramenů. Jedná se  o hmotné, 
nikoliv písemné prameny. Šesťáci se při dějepisu ponořili do 
archeologického bádání. Žáci pracovali ve skupinkách a 
hledali artefakty ukryté v půdě. Všechny nálezy děti pečlivě 
prozkoumaly, změřily, zaznamenaly a zdokumentovaly. Žáci se stali 
nadšenými archeology a zároveň zjistili, jak se objevuje naše 
minulost.  

 

Plavání tříd 3. A a 3. B 
V pondělí 11. října  začal třetím třídám plavecký vý-
cvik. Až do 13. prosince  budou žáci pravidelně chodit 
plavat od 8.00-9.30 do bazénu v Litvínově. Někteří 
žáci teprve začínají s plaveckými dovednostmi, jiní se 
naopak již zdokonalují a pilují  všechny plavecké styly. 

Okresní kolo v přespolním běhu v Mostě 
V úterý 5. října v prostoru kolem kostela Nanebevzetí panny Marie v 
Mostě se po dlouhé době konala sportovní akce pro žáky základních 
škol v přespolním běhu. V  celkovém pořadí škol (konkurence 9 škol) 
jsme skončili na 3. místě. Nejlépe se umístily  mladší žákyně, které 
skončily na druhém místě. Mladší žáci byli  třetí, starší žáci  čtvrtý a   
starší žákyně  šesté.  
Školu reprezentovaly: Darina Koutná, Adéla Tojnarová, Eliška Zemčí-
ková, Míša Racíková, Tereza Miklovičová, Tereza Kasandová, Violeta 
Pappová, Alena Radošová, Alena Gebhardová, Kristýna Krůtová, 
Ellen Jurková, Radek Kočí, Jindra Balej, Jiří Vohryzka, Marian Hodek, 
Jan Hranáč, Václav Kos, Petr Halada, Jiří Fišer, Marek Sklenička, Da-
vid Pospíšil, Lukáš Efler, Jáchym Klír. 

Exkurze v Národní technickém muzeu v Praze 
Dne 14. října  se zúčastnili vybraní žáci 8. tříd exkurze v Národním 
technickém muzeu v Praze. Tématem byl čas, a žáci se tak mohli se-
známit například s fungováním hodin nebo principem slunečních ho-
din. Také mohli zhlédnout modely aut, letadel a motorek, jak se ča-
sem postupně vyvíjely.  

Žáci šestých tříd vyráběli v 
hodinách  českého jazyka  
Lapbook   
Žáci šestých tříd si v hodinách  české-
ho jazyka vyráběli vlastní lapbooky na 
téma slovní druhy.  
Lapbook je interaktivní 3D kniha, kte-
rou si vyrábějí sami. Jedná se o knihu, 
která vytváří ucelený soubor informa-
cí, zajímavostí a aktivit na dané téma.   
Při práci na lapbooku si žáci dané uči-
vo nenásilnou formou procvičují. Je to  
také výborný pomocník při prezentaci 
učiva i při přípravě na testík. Samotná 
tvorba  lapbooku je opravdu velmi 
zábavná.  

Vyplouváme 
Společná akce školní družiny byla spojena s naším letošním téma-
tem „Proplouváme školním rokem aneb Všichni jsme na jedné 
lodi". Naše celoroční proplouvání ostrovy jsme začali na Ostrově 
přátelství  společnou plavbou celým měsícem září a zábavným 
odpolednem na zahradě školy. Akce proběhla ve spolupráci se 
staršími spolužáky ze školní družiny a školního klubu, kteří pomá-
hali u jednotlivých úkolů. Více fotografií a informací v jednotli-
vých odděleních školní družiny.  

Malý princ v litvínovském zámku 
V měsíci říjnu se třídy 3. A a 3. B vypravily do litvínov-
ského zámku, kde právě probíhala  interaktivní   vý-
stava ke knize "Malý Princ".  Nakladatelství Albatros 
oslovilo výtvarnici Elišku Podzimkovou, aby vytvořila 
ilustraci ke knize. Zasadila příběh Malého Prince na 
Island, který navštívila. Celou výstavu tvoří originální 
ilustrace, některé  si pomocí mobilní aplikace v tele-
fonu mohly děti samy rozpohybovat a ozvučit.  

Evropský den jazyků 
Každoročně se na naší škole koná celoškolní pro-
jekt Evropský den jazyků. Evropský den jazyků (EDJ) 
je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví 
se každoročně 26. září již od roku 2001, a to z iniciati-
vy Rady Evropy. Jeho organizaci má na staros-
ti Evropské centrum pro moderní jazyky, které sídlí ve 
Štýrském Hradci.  Mezi hlavní cíle dne je zvýšit pově-
domí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, 
podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumě-
ní, propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy a 
zejména pak povzbudit celoživotní jazykové vzdělává-
ní ve škole i mimo ni. Věříme, že den byl pro žáky 
přínosem a inspiroval je ke studiu cizích jazyků.  

Podzimní prázdniny ve školní družině 
Podzimní prázdniny ve školní družině se nesly v duchu 

tvoření a halloweenských tradic.  První prázdninový 

den jsme ve školní družině upekli muffiny 

s pavoučkem a linecká strašidla. Uvařili výbornou 

dýňovou polévku a hráli  hry v přírodě. Další tvůrčí 

činností bylo dlabání dyní a výroba dýňového straši-

dla. Druhý den podzimních prázdnin jsme vyrazili na 

bowling, který jsme si skvělé užili. Cestou zpět do 

družiny jsme nasbírali barevné listí. Z obyčejných za-

vařovacích sklenic jsme vyrobili krásné podzimní sví-

tilny. Děti se také naučili vyrábět růže z javorového 

listí. Prázdninový den nám příjemně uběhl. 

Sportovní soukromá základní škola se stala již po-
několikáté Katedrovou školou Univerzity Karlovy. 
Certifikát má jen několik škol v Ústeckém kraji. Moderní, otevřená 
inovacím, vstřícná k dětem, nabízející kvalitní výuku. Taková je podle 
expertů z Univerzity Karlovy litvínovská Sportovka. Základní škola 
splnila přísná kritéria, uspěla v hodnocení odborníků, díky tomu se 
bude spolupráce s pedagogickou fakultou pražské vysoké školy pro-
hlubovat. Vzdělávat se k nám budou jezdit budoucí učitelé i ředitelé. 
 

https://www.ecml.at/

