
28. 6. 2012

27.  června 2012 proběhl na Speciální  základní  škole, MŠ a praktické škole, Ústí  nad Labem
sportovní den. Již tradičně při organizaci celého dne pomáhali žáci SOŠ, třídy 2.C. 2.B, 3.B a 1.A.
Společně s žáky speciální školy  všichni soutěžili, běhali, házeli, kreslili a skákali. Veškeré aktivity
směřovali k pomoci druhým, konkrétně mentálně a tělesně postiženým občanům.  Naší činností se
vždy snažíme pomoci lidem, kteří to potřebují, snažíme se jim naplnit jejich volný čas, ale i rozvíjetvždy snažíme pomoci lidem, kteří to potřebují, snažíme se jim naplnit jejich volný čas, ale i rozvíjet
jejich schopnosti, začlenit  je mezi běžnou populaci. Tato práce a zábava nám přináší radost a
uspokojení, otevírá nové možnosti pochopení OZP.



 

26. 6. 2012

Komunitní škola (táborák)

 

18. 6. 2012

Dne 13. května 2012 proběhl v Chabařovicích v Restauraci V Zátiší „Květinový bál“ pro zdravotně
postižené.
Akce se konala pod záštitou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Škola je zapojena do projektu Respekt  nebolí  realizovaného vzdělávacím programem Varianty
společnosti Člověk v tísni.
Projekt  primárně  cílí  na podporu a uplatňování  lidských práv OZP, je zaměřen proti  projevům
diskriminace a intolerance vůči těmto občanům v ČR, ale i kdekoliv ve světě
Projekt „  Tančící děti“  byl naplánován jako klasické taneční v průběhu 12 týdnů v období března
až května 2012. Projektu se zúčastnilo 15 dívek z G a SOŠ Dr. V. Šmejkala a 15 chlapců a dívek
Speciální ZŠ, MŠ a Praktické školy.
Realizace projektu „Respekt nebolí“  vyvrcholila „Květinovým bálem“, který bylo možné realizovat
jen díky tomuto projektu. Bál umožnil zapojit handicapované (středně těžká mentální retardace) do
života běžné populace, ukázat jim jejich možnosti a schopnosti. 
Vytvořením specifických podmínek si mohli tito mladí dospívající vyzkoušet kurzy tanečních. Další
cíl potom směřoval k neformálnímu setkání pedagogů, žáků, rodičů a dalších sociálních partnerů.



 

8. 6. 2012

Gymnázium a St řední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad L abem, p říspěvková
organizace

a
Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem Pod Parkem 2788, p. o.

SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100, p. o.

pořádají dne 13. června 2012 od 16 do 20 hodin

Kv ětinový bál

v restauraci V Zátiší, Chaba řovice.

Škola  je  zapojena  do  projektu  Respekt  nebolí,  který  je  realizován  vzdělávacím programem
Varianty společnosti Člověk v tísni.
Celá akce proběhne pod záštitou této společnosti.

Květinový bál je naplánován jako vyvrcholení studentského miniprojektu TANEČNÍ. Tyto taneční
proběhly v průběhu deseti týdnů v období března až června. Zde děvčata ze SŠ společně s žáky
ze Speciální ZŠ Severní Trasa, kromě běžných tanců, nacvičili předtančení a slavnostní nástup.
Obě vystoupení mohou diváci zhlédnout v úvodu Květinového bálu.
Bál oficiálně zahájí ředitelka Speciální ZŠ, po té vystoupí žáci SŠ a Speciální ZŠ, kteří předvedou
svoje umění.
V průběhu bálu vystoupí žáci SOŠ a hosté například taneční skupina Respekt a děti z DD.
Účastníci si budou moci také zasoutěžit a bude pro ně připraveno překvapení v podobě sladkostí.

7. 6. 2012

Koncem měsíce května se zúčastnili studenti třetího ročníku v rámci sportovního týdne vodáckého
výcviku na řece Vltavě. Absolvovali jsme na kánoích 70 km mezi obcemi Vyšší Brod a Boršov nad
Vltavou.  Počasí  nebylo  nejpříznivější,  ale  přesto  na  kurzu  panovala  vesměs  dobrá  nálada  a
studenti si domů odvezli spoustu pěkných zážitků a cenných životních zkušeností.

Mgr. Jan Hendrych

 

23. 5. 2012

Maturitní zkoušky



Maturitní zkoušky

 

22. 5. 2012

INTERSTENO 2012 – MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI

Jedná se o 10minutový opis na klávesnici on-line, penalizovaný 50 úhozy za chybu.
Letošního ročníku se zúčastnilo 1 434 studentů z 201 škol celého světa – např. Austrálie, Belgie,
Brazílie, Kanada, Turecka, Maďarska, Německa, USA, Itálie, Indie.
V soutěži nás zastupovalo 5 studentů. V kategorii 13 – 16 let jsme měli jedinou zástupkyni – Petru
Seifertovou z 1. C. Ta výkonem 314 úhozů za minutu překonala i některé své starší spolužáky a
umístila  se na krásném 92.  místě.  V kategorii  17 – 20 let  nejlepšího umístění  dosáhla Lucie
Gruberová s výkonem 407 úhozů za minutu, obsadila tak 57. místo.

Umíst ění kategorie 13 - 16 let
Jméno                               Pořadí        Ú/MIN
Seifertová Petra (1. C)    92                314
Umíst ění kategorie 17 – 20 let
Jméno                               Pořadí         ČÚ/MIN
Lucie Gruberová (4. A)       57               407
Tomáš Kučera (2. D)        209              342
Kateřina Bláhová (2. B)    534              276
Eliška Janíková (2. A)       559              215

Určitou (a rozhodně nezanedbatelnou) roli vždy hraje tréma. Ta u mnohých opravdu pracovala.
Pokud vás něco podobného postihlo, nevěšte určitě  hlavu. Nejste první, ani  poslední. Lze jen
ocenit  vaši  odvahu to zkusit  a doporučit,  abyste se nevzdali  do budoucna. Jestliže se chcete
naučit psát opravdu rychle, musíte obětovat hodně hodin tréninku, nepřijde to samo.

Všem soutěžícím blahopřejeme k umístění a děkujeme za účast v soutěži a za reprezentaci školy.

 

7. 5. 2012

Romantický den

3. 5. 2012 prožili studenti třídy 2. B a 2. C na hradě Střekov. Odborný výklad nám poskytl sám
kastelán hradu. Zjistili jsme, že na hradě straší  již od 17. století.

Za krásného počasí jsme si prohlédli podrobně nejen hrad, ale i krásné okolí našeho města. Pro
romantiky ideální výhledy. Na prohlídku si můžete s sebou vzít i psího miláčka.  Tak si udělejte
výlet, stojí to za to.

Studenti 2. ročníku

 

4. 5. 2012



Zkouška

Dne 26. dubna skládalo 16 žáků  školy Zkoušku z psaní na klávesnici, zpracování obchodního
dopisu a tabulky u vzdělávací společnosti HYL a Unie zaměstnavatelských svazů. Všichni studenti
zkoušku úspěšně složili a u Mgr. Henzlové si mohou vyzvednout osvědčení.
Blahopřejeme!!!!

vyučující PEK

 

27. 4. 2012

Studenti  ze třídy 4. A ukončili  své čtyřleté středoškolské studium v pátek 20.  dubna 2012 na
zámku Velké Březno. V hojném počtu se v doprovodu paní profesorky Křičkové vrátili do poloviny
19. století, kdy byl zámek postaven hrabětem Karlem Chotkem z Chotkova a Vojnína, nejvyššího
purkrabího českého království. Zavítali do všech zákoutí zámku včetně ložnic, dětských pokojů,
tanečního sálu i menších salonků. K prohlédnutí byly i rozlehlé zahrady ve stylu anglického parku,
kde byla akce ukončena. Ze zámku studenti odcházeli zase o pár vědomostí bohatší - věděli jste,
že Chotkové také rádi hráli kuželky?
Lucie Gruberová, 4.A

 

20. 4. 2012

Pondělní jarní vystoupení hudebně dramatického sboru SOŠ v DPS Dobětice sklidilo jako obvykle
velký úspěch. Senioři si společně s účinkujícími zazpívali známé písně. Na závěr vyjádřili přání,
abychom jim přišli opět brzy zazpívat, což jsme rádi přislíbili.

 

19. 4. 2012

Ukliďme si m ěsto?

U příležitosti nadcházejícího Dne Země se studenti všech ročníků  oboru sociální péče rozhodli
podílet se na akci Ukliďme si město. Sami si vybrali lokalitu, kde by vysbírali odházené odpadky, a
protože chuť  k práci jich mělo opravdu hodně  a dalo se čekat, že odpadu bude opravdu dost,
rozhodli jsme se požádat o spolupráci Magistrát – odbor životního prostředí, aby zajistil  odvoz
námi nasbíraného odpadu. A tady jsme narazili na problém – možná to nešlo, možná se nechtělo,
hledaly se výmluvy, až padlo konečné: „Nejlepší by bylo, kdybyste nic nedělali!“   Oslovili jsme
tedy firmu Ave cz, kde se nám opravdu snažili pomoci, ale nakonec jediné co nám navrhli, bylo, že
odvoz odpadu zajistí, ale my to zaplatíme tak, že nasbíráme papír, který od nás firma vykoupí na
pokrytí nákladů.
Nenechali jsme se odradit a v úterý 17. dubna jsme vysbírali odpadky na louce mezi nemocnicí a
Starou ulicí a na cestě přes Konvalinkový vrch. Naplněné pytle jsme také odklidili sami.
Všem studentům děkuji za to, že se nenechali odradit a že konají dobro i přes klacky, které jim pod
nohy hází ti, kteří by jejich snahu měli ocenit.



18. 4. 2012

Dne 4. dubna 2012 se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků exkurze do německého města Lipska, kde
mimo jiných památek a nákupního centra navštívili  proslavený památník Bitvy národů, která se
konala roku 1813.
Památník je vysoký přes 90 metrů a na jeho vrchol vede 500 schodů, které ovšem naši zdatní žáci
zvládli  na výbornou. Největší  třešničkou na dortu je ovšem socha patrona německých vojáků,
archanděla  Michaela,  vážící  přes  500  tun.  Dále  jsou  tu  obrazy  324  jezdců  a  sochy,  které
symbolizují odhodlání, sílu, odvahu a víru lidí. Stavba památníku trvala téměř 15 let. U pomníku se
rozprostírá umělé jezero, které symbolizuje krev a slzy během válek.
Památka byla použita Adolfem Hitlerem za Třetí říše, jako symbol německé velikosti.
Po bohatém programu na žáky čekalo nákupní centrum, kde si každý z nich koupil to, co ho lákalo
(od čokolády až po různé saské delikatesy).

 

13. 4. 2012

Debata NÁŠ KRAJ

Dne 12.04.2012 se žáci tříd 2.B a 3.A zúčastnili besedy se zástupci politických stran pod názvem
NÁŠ KRAJ, která byla součástí projektu  Kdo jiný? společnosti Člověk v tísni, o.p.s., programu
Jeden svět na školách. Více na stránkách: http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php

Na setkání přišli Bc. Kailová za ČSSD, Mgr. Kraus za ODS a Ing. Zavoral za TOP 09. Žáci měli
připravené otázky z oblastí, které je nejvíce zajímají. Těšili se na možnost setkání s politiky tzv.
„na živo“, tváří v tvář, těšili se na debaty o problémech, které vidí oni, zajímal je názor jednotlivých
politiků i názorové rozdíly z hlediska stran, které zastupují.

A jak  to  dopadlo?  Zkušenost  k  nezaplacení.  Přímé  odpovědi  na  otázku  se  žáci  od  nikoho
nedočkali, zato mohli sledovat v přímém přenosu vzájemné napadání. Zdánlivě se zajímali o názor
přítomných mladých lidí, ale ve skutečnosti si řešili pouze to, co chtěli oni sami.
Závěr? Děkujeme za možnost setkání, ale jinak jsme si odnesli velké zklamání.
V. Hubertová, N. Pavlasová, 3.A



 

12. 4. 2012

Dne 16. dubna v DPS Dobětice se koná od 15 hodin jarní vystoupení hudebně  dramatického
sboru Concordia Canticum. Zájemci jsou srdečně zváni.

10. 4. 2012

Již tradičně pokračuje spolupráce naší školy se ZŠ speciální na Severní Terase. Projekt Taneční
navázal na rok minulý a vyvrcholí v květnu 2012 Jarním bálem. Počet párů se oproti minulému
roku zdvojnásobil, zájem projevily i dívky ZŠ speciální. Společná setkání probíhají každý čtvrtek
od 15 do 16:15 hodin v tělocvičně ZŠ. V prvních třech lekcích jsme se všichni naučili  základy
valčíku a mazurky, v následujících setkáních nás čekají blues, chacha a jive, samozřejmě jsme
nezapomněli ani na tance současné jako je ptačí tanec a jiné

 

3. 4. 2012

Dne 30. 3. 2012 ukončil  pracovní poměr na naší škole zástupce ředitele Mgr. Jaroslav Mareš.
Působil na naší škole jako ředitel od roku 1999 do 2011. Děkujeme mu za práci, kterou pro naši
školu  vykonal.  Na  rozloučenou  přikládáme  společnou  fotografii  s  1.C,  ve  které  vyučoval
matematiku.

 

29. 3. 2012

Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách

27. března 2012 proběhla ve všech krajích ČR krajská kola. Měřily se síly v opisu na klávesnici, v
korektuře textu, ve wordprocessingu, v záznamu mluveného slova a ve stenotypistice. Naši žáci
absolvovali soutěž na Obchodní akademii gen. Františka Fajtla v Lounech. Školu reprezentovaly 2
studentky v kategorii psaní na klávesnici: Lucie Gruberová z 4. A a Kateřina Bláhová z 2. B. V
silné konkurenci obchodních akademií se Lucce podařilo vybojovat prvenství výkonem 416 čistých
úhozů  za  minutu  s  chybovostí  0,02  %.  V  celé  práci  měla  pouze  1  chybu!  Postupuje  na
celorepublikové kolo, které se koná v Karlových Varech 18. – 19. dubna. Lucko, blahopřejeme.
Katka absolvovala soutěž poprvé, byla sbírat zkušenosti. Skončila na pěkném 27. místě v kraji a
už začíná trénovat na příští rok :-)
vyučující PEK



 

28. 3. 2012

V okresním kole Olympiády v českém jazyce II. kategorie, která proběhla 21. 3. 2012 v Domě dětí
a mládeže v ÚL se Lucie Gruberová, studentka 4.A, umístila se na skvělém 4. místě.

Blahopřejeme

 

2. 3. 2012

Ve středu 29. února 2012 v DDM - Ústí nad Labem se konala premiéra představení muzikálu
Drákula.  Představení  nastudovali  žáci  Gymnázia a SOŠ dr.  V.  Šmejkala v  Ústí  nad Labem a
speciální Základní školy na Severní Terase. Společný projekt vznikl z iniciativy žáků střední školy
a za podpory vedení základní školy mohl být uskutečněn.  Diváci v zaplněném hledišti  zhlédli
skvělé výkony všech, kteří se na představení podíleli. V hlavní roli hraběte Drákuly se divákům
představil  Václav  Novák,  další  role  ztvárnili  David  Vaněk,  Aleš  Býna,  Andreea  Hilda  Urban
Pospisil, Bára Kacerovská, Lucie Panská a František Bjalek. Společné scény s dětmi ze základní
školy vyvolaly v přítomných nadšení i údiv. Mnozí rodiče plakali dojetím.
Další představení se bude konat 29. května 2012 v Muzeu města Ústí nad Labem.

 

1. 3. 2012

Projekt České Švýcarsko

Vážení rodiče,
v rámci programu „Krásy naší vlasti“, pořádáme pro studenty 1. a 2. ročníků  třídenní pobyt  
v  Národním parku České Švýcarsko. Studentům se naskýtá možnost kvalitní turistiky a zábavy v
krásné přírodě našeho kraje.



krásné přírodě našeho kraje.
Program:     Hřensko  –  Tichá  a  Divoká  soutěska,  zřícenina loupežnického  hradu Šauštejn,   
Pravčická brána
Termín: od 22. do 25. 5. 2012 Ubytování : Hotel Zámeček u Vysoké Lípy (2 – 4  lůžkové pokoje s
WC a sprchou).
Celková cena včetně vstupného : 700 Kč
V ceně pobytu není doprava (předpokládáme cenu dopravy tam i zpět 100 Kč).
Studenti si mohou závazné přihlášky vyzvednout u Mgr. Drabálkové a Mgr. Semrádové.

 

20. 2. 2012

V úterý 14. února 2012 nás Kristina Štilcová z 2.C seznámila s tím, jak tráví svůj volný čas. Co je
na tom zvláštního, divíte se? Týnka totiž ve svém volném čase spojuje svou lásku ke zvířatům s
dobrovolničením a věnuje se zooterapii. A právě o tom, co to zooterapie je a komu všemu zvířata
mohou  svou  pouhou  existencí  přinášet  radost,  nám přišly  povídat  zástupkyně  občanského
sdružení Šestý smysl. Překvapilo nás, že k terapii se mohou používat nejen psi, ale také kočky,
prasátka, kozy, oslíci, králíci a dokonce i slepice, hrdlička nebo oblovka (podobná šneku)!  A s
těmito  zvířátky  navštěvují  dobrovolníci  děti  ve  školkách,  seniory  v  domovech,  dlouhodobě
hospitalizované pacienty, ale i děti ve výchovných ústavech.

 

8. 2. 2012

4. února 2012 od 20:00 hodin proběhl v kulturním sále Setuza v Ústí nad Labem ples třídy 4.B. Po
slavnostním zahájení plesu zástupcem vedení školy Mgr. Bc. Marešem se roztančil sál žhavými
rytmy slunečních pláží brazilského Ria v předtančení budoucích maturantů.  Šerpování,  krásné
šaty, skvělá kapela, moderátor, výborní a plní energie nejen rodiče, ale i prarodiče a praprarodiče,
bohatá tombola, neustálý taneční roj na parketě, pestré barvy, úsměvy - to byl ples třídy 4.B.

 

2. 2. 2012

LVK 2012



LVK 2012

V neděli 29. 1. jsme se vrátili z týdenního kurzu ve Vysokém nad Jizerou. Od těch předchozích se
lišil  tím, že nám přálo počasí, sněhové podmínky byly výborné. Studenti měli  možnost vylepšit
techniku jak na lyžích, tak na snowboardu. Začátečníci (lyžníci, lachtani) udělali obrovské pokroky
a těší  se,  že v  příštím roce vyrazí  znovu.  Opravdu,  týden jsme si  užili,  kdo nejel,  tak hodně
prohloupil.

 

1. 2. 2012

Výsledky školního kola olympiády z ČJ

Největšího počtu bodů v letošním kole školního klání v ČJ dosáhla Lucie Gruberová ze 4.A, druhá
v pořadí se umístila Veronika Polášková ze 4.B a třetí příčka patří Tereze Moučkové ze 3.D.

Všem třem gratulujeme k úspěchu a držíme palce do okresního kola.

 

23. 1. 2012

V úterý  17. 1. 2012 se konalo na SOŠ školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se celkem 13
studentů.
Nejlépe se umístili  studenti  ze třídy  1. B  Lucie Purová , Václav Novák a Markéta Šnajdová.
Těmto studentům blahopřejeme a přejeme úspěch v připravovaném okresním kole.
Mgr. Z. Drabálková


