Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

Vysvětlivky:

Školní zpravodaj
Číslo 2

Školní rok 2015/16

Vážení rodiče,
dostáváte do rukou druhé číslo školního zpravodaje pro školní rok 2015– 2016. Kromě
pravidelných příspěvků zde najdete i informace o různých aktivitách našich dětí v září, říjnu a
listopadu.
Tabulka chování a prospěchu v 1. čtvrtletí podle jednotlivých ročníků a tříd:
I.stupeň
třída
pochvaly
výborný prospěch
slabý pr.
NTU
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
1
3.B
1
4.A
4.B
1
4.C
5.A
5. B
5.C
1
třída
6.A
6.B
7.A

pochvala
-

7.B

-

8.A

-

8.B
9.A

-

9.B

-

II. stupeň
výborný prospěch
M.D.Encinas (F),
E.Charvátová (F)
T.Benešová (F),
A.Q.Phamová (M)
A.M.Kiršnerová (F),
T.Otcovský (F),
K.Sudová(F,Nj, M),
T.Vejdovcová (F,Nj),
S.Vojtíková (F,M)
M.Vlková (M)
K.Hrušková (Aj),
M.Klusáček(Z),
B.Křepínská(Aj),
N.Martinová(F)
-

slabý pr.
2
4
4

NTU

6

8

5

DTU
-

DŘŠ
-

-

-

-

NTU - napomenutí třídního učitele
DTU - důtka třídního učitele
DŘŠ - důtka ředitelky školy

Světový den Ekoškol
Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla spojená i s oslavou 10-ti let fungování programu
Ekoškola v České republice. My jsme se k oslavě připojili již po čtvrté.
A opět to bylo pouze na členech Ekotýmu, jaký program pro ostatní žáky školy připraví.
Tentokrát měli k dispozici i projekční plátno, takže nejprve žáci zhlédli krátký film o činnosti
Ekotýmu v minulém roce, pak si jednotlivé skupinky (energie, voda, doprava, prostředí a
odpady) připravily nejen povídání, ale i prezentaci zaměřenou na jejich oblast. Na závěr vždy
měly připraveny i otázky pro posluchače, aby si ověřily, jak pozorně je sledovali. Po
počátečních problémech s ozvučením se nakonec program vydařil a všem členům Ekotýmu
za přípravu programu patří poděkování.
Úspěchy chlapců na sportovních soutěžích:
I letošní školní rok jsme zahájili účastí na tradičních soutěžích POPRASKu. Dařilo se nám
poměrně dobře, posuďte sami:
Přespolní běh – ml.ž. – 4. místo, st. ž. obsadili krásné 3. místa
Atletický čtyřboj – úžasné 2. místo – Havelka F., Havelka O., Jehlička R., Kvída J.,Kozelka D.
Malá kopaná – nic moc – ml.ž. i st.ž. nepostoupili ze základních skupin, hráli jen o nižší
umístění
Košíková – jen účast, umístění nic moc – 7. místo
Florbal – ml.ž. vyhráli svoji skupinu a ve finále Prahy 10 skončili na krásném 3. místě
- st..ž. – obsadili ve skupině 2. místo a dále nepostoupili
Úspěchy dívek na sportovních soutěžích:
Dívky – kategorie IV:
Stolní tenis – 2. místo v obv. kole: Beránková V., Dostálová M., Gonščáková T.,
Maivaldová B.

DŘŠ
-

Florbal – 4. místo v obv. kole: Beránková V., Dostálová M., Kiršnerová A.M., Krátošková A.,
Nelhýbelová S., Reicherová D., Vejdovcová T., Vojtíková S.

4

1

7

1

1

Dívky – kategorie III.:
Přehazovaná – 1. místo v obvodním kole v turnaji O pohár starosty Prahy 10, postup do
pražského finále (Bedrnová L., Hladká M., Kašparová A., Kloubová A.L., Koudelková M.,
Maivaldová B., Mudrová M., Nováková T., Sudová K., Štěrbová M., Vojtíková S.).

3
7

8

2

1

5

-

1

-

1
3

DTU
-

Září jsme ale zahájili účastí na republikovém finále soutěže OVOV. Nádherná dvoudenní
akce na stadionu Dukla Praha, kterou si všichni zúčastnění určitě užili. Naše oslabené
družstvo obsadilo 27.místo, což považujeme za obrovský úspěch. Velký dík za bojovnost a
nadstandardní výkony patří Anitě Rotheové (3.místo mezi dívkami 2003!!!!!!!), Tereze
Vejdovcové, Sandře Vojtíkové, Aničce Kiršnerové, Ondrovi Havelkovi, Františku Havelkovi,
Denisi Pohnovi a Sébastienovi Honců.

OVOV – školní kolo
MČ Praha 10
Na počátku měsíce října jsme již tradičně rozpohybovali celou školu dvoudenním soutěžením
při akci OVOV. Letošní ročník byl zatím asi tím nejpovedenějším. Hýbalo se okolo 400 dětí,
opět spolupracovali téměř všichni dospěláci školy, povedl se i doprovodný program –
vystoupení cyklisty Kabeláče, navštívila nás delegace z celostátní centrály OVOV – poskytli i
materiální pomoc, dorazila i Česká televize, počasí přálo,…Parádní akce – viz stránky
školy.

-

ŠvP Černá hora
Téměř 100 dětí druhého stupně (třídy 6.A, 6.B, 7.A, 8.A a 8,B) se zúčastnilo 17. – 27. 10.
školy v přírodě na Černé hoře. S nimi tam odjelo i 11 dospěláků - 5 vyučujících, 5
vychovatelů a zdravotník. Učitelé se starali o výukovou část akce, odpolední program řídila
už po druhé najatá agentura. Musíme poděkovat všem (téměř) za vstřícný přístup,
spolupráci, za plnění pokynů, respektování pravidel,… za krásných 10 dní na horách. I
počasí nám poměrně přálo, tak jsme mohli dost času trávit venku, mohli jsme uskutečnit
celodenní výlet po okolí Černé hory, mohli jsme vyrazit i na kratší vycházky – třeba Kolínská
bouda.
Výuka probíhala po jednotlivých třídách, na ostatní programy byly děti rozděleny do pěti týmů
a plnily úkoly z pobytové hry, kde soutěžily, sportovaly, myslely a vymýšlely,…
Strava byla již tradičně velmi kvalitní a v dostatečném, potřebném množství. Místní personál
se o nás výborně staral. Prostě pohodová akce!!!

-

Z dalších aktivit naších dětí:
Žáci 2. a 3. ročníku se 17.9.. zúčastnili výukového programu „Býložravci“. Děti se
seznámily nejen se zvířaty, ale měly i možnost vidět kostry, kožešiny, parohy a rohy
zvířat.
24. a 25.9. žáci z 2. – 5. ročníku absolvovali program „Bez úrazů je to fajn“. Tento
program byl pod záštitou Thomayerovy nemocnice. Žáci si zopakovali nebo se
dozvěděli něco nového z dopravní výchovy. Vyzkoušeli si, jak se správně poutat
v autě, kde nosit reflexní značky jako chodci. Zhlédli také demonstrační videa
nehody, kde je člověk připoután nebo nepřipoután. Žákům se program líbil.
25.9. proběhlo školní kolo soutěže „Pražský pramen“, tématem letošního ročníku byl
člověk. Cílem této soutěže organizované gymnáziem Botičská je probudit u žáků
větší zájem o přírodovědné obory. Soutěž se skládá z několika kol. Nejlepší
soutěžící dostanou studijní úkoly domácí části a zúčastní se finálového kola na
gymnáziu.
6. 10. si byla 5.B prohlédnout výstavu v Malešickém parku. Jedná se o fotografie
z minulosti i současnosti Malešic. Výstavu děti hodnotily jako zajímavou.
7.10. se žáci 9. tříd zúčastnili akce, která se konala pod záštitou starostky Prahy 10.
Sešli jsme se spolu se žáky ostatních škol v KD Barikádníků, abychom si doplnili
znalosti o díle Karla Čapka. Spolu s moderátorem jsme se vydali po stopách cest
našeho předního spisovatele a seznámili se s Čapkovými cestopisy. Na závěr každá
škola dostala publikaci o Praze 10 a knížku Dášeňka, dílo K. Čapka.
8.10. mezi nás zavítal pan Virgler se svou Rolničkou. Tentokrát se 4.B „prošla“ po
pražských mostech. Písničky „Kluci prostě“; „Na tom Pražském mostě“, ….. děti
zpívaly radostně a opět se naučily další techniky, které jsou nutné pro vytvoření
správného tónu.
8.10. 2. třídy navštívily hudebně – vzdělávací pořad – pohádku „Jak šla basa do
světa“. Žáci se seznámili s hudebními nástroji, prováděli dechová cvičení, naučili se
rozlišovat výšku tónů a zahráli si na ozvěnu.

-

-

-

-

Na krásné divadelní představení „Pověst o Šemíkovi“ se 9.10. šli podívat žáci 2. tříd.
Poutavý příběh ze Starých pověstí českých se všem velice líbil.
9.10. se školní hřiště na pár hodin proměnilo v cyklistickou dráhu. Pro žáky 3. a 4.
tříd zde byla připravena akce městské části Praha 10 „Bezpečně na kole“. V první
polovině akce si děti zopakovaly pravidla bezpečnosti v dopravě a základní pravidla
při jízdě na kole. V druhé části si děti na vypůjčených kolech zkusily jízdu zručnosti.
Akce se všem velmi líbila.
13.10. navštívili žáci 2. tříd knihovnu v Praze 10. Seznámili se s knihovnou.
Dozvěděli se jak půjčovat knihy, navštívili dětské oddělení, mohli si sami vybírat
knížky a chvíli číst. Odnesli si domů přihlášky do knihovny.
23.10. za žáky z 2. ročníku přijelo Divadlo Pod čepicí, které hrálo představení
„Ekologie a třídění odpadu“. Představení bylo podáno zábavnou a veselou formou.
Žáci se také aktivně zapojili – pomáhali třídit odpad.
2.11. se poprvé děti z 1. tříd vydaly společně do Strašnického divadla na hudební
představení „Princezna Zpěvanka“.
Žáci 8. tříd navštívili 3.11. přednášku „Drogy a závislost na nich“ v KD Barikádníků.
Člen organizace DROP IN vylíčil žákům své zkušenosti s drogově závislými.
Popisoval účinky různých druhů návykových látek a jejich dopad na zdraví. V závěru
přednášky zodpověděl žákům jejich dotazy.
2.11. – 5.11. Malé nahlédnutí do umění sklářského umožnil třídám 2. – 6. ročníku
pan Michal Zahradník. V první části setkání jsme se dozvěděli o historii skla a
způsobu jeho výroby a zpracování. Zajímavý výklad byl doprovázen praktickými
ukázkami. Každé třídě také pan Zahradník vyrobil skleněnou postavičku dle přání.
Ve druhé části jsme si sami, s pomocí pana skláře, mohli z trubičky vyfouknout
vlastní baňku.
3.11. se žáci 2. ročníku zúčastnili besedy ČSOP „Krmítka do škol“. Beseda
probíhala na školním hřišti, kde na závěr každá třída jedno krmítko postavila a
natřela sama. Žákům se tato beseda velice líbila.
Divadelní představení „Momo a ukradený čas“ viděli 11.11. žáci 2. tříd, kteří si
odnesli velké ponaučení, jak využívat volný čas a bojovat s nudou. Představení bylo
velice pěkné a poučné.
11.11. Časopisecký workshop – páťáci si vyzkoušeli role redaktorů časopisů,
týmovou práci, získali zkušenosti s tím, jak svůj časopis uvést na trh a propagovat
ho. Akce se konala v Domě čtení a byla přínosná pro děti i učitele.
O tom, že se divadlo může hrát i beze slov se 12.11. přesvědčili žáci 4. tříd.
Netradiční představení dětem přineslo spoustu legrace a rozhodně patřilo mezi ty,
které děti nadchlo a budou si ho dlouho pamatovat.

Půjčení školních lyží: víkend – 100,-Kč (žák školy), 200,-Kč (ostatní)
týden – 150,-Kč (žák školy), 300,-Kč (ostatní)
Pozvánka na akce: 17.12. Vánoční diskotéta 16:00 – 19:00 malá tělocvična
21.12. Vánoční jarmark 16:00 – 17:30
16:00 – vystoupení Sportovního aerobiku (hala školy)
17:00 – vystoupení žáků 5.C (hala školy)
7.1.2016 Den otevřených dveří
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016.

