Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

Školní zpravodaj
Číslo 2

Školní rok 2016/17
I. stupeň

Třída
1.A

1.B
1.C

1.D

2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A

4.B
5.A
5.B
5.C

pochvaly
Hallerová A., Majerová T., Majerová V., Mert O., Pokorná
L., Škodová B., Šmídková E., Špivák A., Šprongl M.,
Trnka L., Vajrauchová N., Valert J., Zadinová B.
Durakovič F., Holubcová K., Horáčková K., Šmol F.,
Němec M., Melcher B., Krupková E., Rampírová V.,
Švecová V., Urbánek D., Vencálková K.
Bedlivý T., Bláhová T., Čížek M., Plášilová K., Prosová
M., Řasová A., Smrkovský A.
Hrubeš D., Komorowská S., Kučalová E., Melcherová V.,
Pilař P., Pršala D., Smejkalová A., Svoboda A.
Batelka O., Bedlivý A., Hlostová L., Huclová V., Sus A.,
Ptáčková H., Burda D.

Dvořáková M., Eichlerová L., Hallerová V., Lísa T.,
Komárková A., Táborská T.
Hejnal J., Vejdovec J.

kázeň. opatř.
NTU 1
DTU 1
DŘŠ 1
NTU 3
DTU 1

průměr známek
1,05

NTU 5
DTU 4
DŘŠ 8
NTU 1
NTU 4
DTU 2
NTU 8
DTU 3
DŘŠ 2

1,14

NTU 6
DTU 1
NTU 3
NTU 2
DTU 1

1,03
1,03

1,19
1,14
1,13
1,14
1,33
1,22
1,26

1,41
1,40
1,53
1,50

II. stupeň
Třída
6.A

pochvaly
Majvald J.

6.B

Dittrich A.

7.A

Sedláček J., Zedník R.
PŘŠ: Sedláček J., Zedník R.

7.B
8.A

Balcarová A., Rožcová V.
Encinas M., Kloubová A., Nová K., Pohn D.,
Studeňak A.
Bedrnová L., Běhálková K., Benešová T., Hájek T.,
Kačenová V., Rishko I., Sedláčková L., Tománek P.,
Vondrášek D.
Čermák D., Fialová A., Kiršnerová A., Kopřivová M.,
Otcovský T., Schuhová V., Sudová K., Symchyna J.,
Štulcová V., Vejdovcová T., Vojtíková S.
Batovanja M., Honců S., Vlková M.

8.B

9.A

9.B

PŘŠ – pochvala ředitelky školy
NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitelky školy

kázeňská opat.
NTU 5
DTU 1
NTU 2
DTU 5
DŘŠ 3
NTU 6
DTU 2
DŘŠ 2
NTU 2
NTU 10
DTU 2
NTU 14
DTU 7
DŘŠ 7
NTU 3
DTU 2
DŘŠ 1
NTU 5

průměr známek
1,39
1,60

1,80

1,78
1,76
1,96

1,75

1,80

Celkový průměr školy: 1,41 (I.st.: 1,23; II. st.: 1,73)
Prospěli s vyznamenáním: 344
Neprospěli: 6
Druhý st. z chování: 5 Třetí st. z chování: 3

Zprávy z Ekotýmu
V březnu a dubnu Ekotým zopakoval měření CO2, ve třídách a pracovnách. Členky skupinky
prostředí obcházely s měřidlem PASCO třídy přibližně 15 až 20 minut po začátku hodiny a
zjišťovaly, v jak kvalitním vzduchu žáci pracují. Bohužel, v letošním roce jsou výsledky horší
než v roce loňském, většina tříd zřejmě nevěnovala dostatek pozornosti větrání. Výsledky
jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu i ve sborovně. Tuto aktivitu v příštím školním roce
určitě zopakujeme.
Na konci května nám skončilo letošní bodování tříd na II. stupni (třídění odpadu, prostředí a
hlučnost tříd,…) – zvítězila třída 9. B před třídou 9. A a třídou 8. A. Žáci třídy 9. B si šli za
odměnu zahrát bowling. Ekotým přeje krásné prázdniny a těší se na nové členy v příštím
školním roce.
Soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2. třídy
Na začátku března připravil Ekotým pro nejmladší žáky soutěž ve třídění odpadu. Zástupkyně
Ekotýmu Tereza Nováková a Tereza Šámalová postupně navštívily první a druhé třídy. Pro
žáky si připravily nejprve povídání o tom, jak minimalizovat odpad, jak odpad recyklovat a jak
ho správně třídit. Potom měly děti připravený odpad správně roztřídit, za což dostaly drobné
odměny.
Zeměpisná olympiáda
V úterý 31. 1. 2017 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem 24 soutěžících.
V kategorii A (6. třídy) obsadila 3. místo Tereza Sommerová (6.B), 2. shodně Daniel Krofta
(6.B) a Aneta Hendrychová (6.A) a s náskokem zvítězil Antonín Dittrich (6.B).
Za 7. ročník, tedy v kategorii B, obsadil bronzovou pozici Matyáš Krajíček (7.B), stříbrnou
shodně Štěpánka Řasová a Matěj Škoda (oba 7.B) a zlatou Richard Zedník (7.A). V kategorii
C, kde soutěží 8. a 9. ročník dohromady, se o 3. místo podělili Patrik Tománek a Veronika
Kačenová (oba 8.B), druhá skončila Tereza Benešová (8.B) a těsně zvítězil Ondřej Tůma,
který tak obhájil loňské vítězství ještě z kategorie B.
V úterý 21.2. se pak konalo obvodní kolo za Prahu 10, kde naši školu úspěšně reprezentovali
vítězové jednotlivých kategorií - Antonín Dittrich (A), Richard Zedník (B) a Ondřej Tůma (C).
Velkého úspěchu dosáhl žák naší školy Antonín Dittrich, když se v těžké konkurenci mezi
studenty z gymnázií umístil v obvodním kole na skvělém druhém místě a postoupil do kola
krajského, které je v nejmladší kategorii Zeměpisné olympiády zároveň finále. I v tomto
celopražském finále, které se konalo 22. března ve Stanici přírodovědců, pak skončil na
slušném 13. místě.
Gratulujeme Tondovi i ostatním účastníkům a reprezentantům a budeme se těšit opět na
příští ročník Zeměpisné olympiády!
Biologická olympiáda
Biologické olympiády se v letošním roce zúčastnila T.Mengerová ze 7.B. Prokázala výborné
znalosti jak v teoretické, ale hlavně v praktické části (určování organismů). Bohužel se
nezúčastnila obvodního kola, neboť nestihla (lépe řečeno nechtěla) zpracovat projekt nutný
k postupu.
Olympiáda v české jazyce
Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo 2.2. Naši školu dobře reprezentovaly
žákyně 9.A K.Sudová a S.Vojtíková, které se nejlépe umístily ve školním kole. S.Vojtíková
obsadila v obvodním kole 14. místo.
Mezinárodní matematická soutěž Pangea
Školní kolo se konalo 22.2. Účastnily se 4. – 9. třídy; letos nikdo nepostoupil do
celorepublikového kola.
Fyzikální olympiáda kategorie E, F
Obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F (9. a 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
gymnázia) pořádala 23.3. opět naše škola. Zastoupení jsme měli v obou kategoriích.
V kategorii E se úspěšnou řešitelkou stala a krásné 3. místo získala Michaela Vlková ze třídy
9.B. Před ní se umístili studenti z gymnázia Voděradská. V kategorii E velmi pěkně
zabojovala Michalle Diane Encinas ze třídy 8. A – získala 5. místo a od medailové pozice ji

dělilo opravdu málo. Úspěšnými řešiteli ještě byli Ivan Rishko a Lenka Sedláčková ze třídy
8.B. Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci.
Fyzikální olympiáda kategorie G – Archimediáda
18. 5. naše škola organizovala obvodní kolo fyzikální olympiády pro 7. ročník základní školy a
odpovídající ročník gymnázia. Termín zřejmě kolidoval ostatním školám s jinými akcemi,
v případě gymnázií zřejmě s maturitami, takže se zúčastnili pouze žáci naší školy. První
místo získala dvojice Alžběta Balcarová a Valerie Rožcová ze třídy 7. B, těsně za nimi
skončila dvojice Jiří Sedláček a Richard Zedník ze třídy 7. A a na třetím místě se umístila
dvojice Josef Kovář a Jindřich Zedník ze třídy 7. A. Gratulujeme.
Matematický klokan 2017
matematická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ; soutěžili jsme ve 4 kategoriích:
CVRČEK (2. – 3. třídy)
nejvíce bodů získal J. Hejnal, 3.A – 84 bodů (z 90 možných)
KLOKÁNEK (4. – 5. třídy)
nejvíce bodů získal J. Hejnal z 5.B – 114 bodů (ze 120 možných)
BENJAMÍN (6. – 7. třídy)
nejvíce bodů získal J. Sedláček ze 7.A – 85 bodů (ze 120 možných)
KADET (8. – 9. třídy)
nejvíce bodů získal L.Balcar z 9.B – 70 bodů (ze 120 možných)
Pythagoriáda
je celodenní projekt pro 2. st. ZŠ, v jehož rámci zařazujeme v naší škole školní kolo
stejnojmenné matematické soutěže pro 5. – 8. ročníky.
Je zadáno 15 příkladů, za každou správnou odpověď se získá 1 bod. Úspěšným řešitelem je
ten, kdo získá minimálně 10 bodů.
Do obvodního kola postupují úspěšní řešitelé, kteří ve školním kole měli minimálně 11 bodů.
Letos se soutěže zúčastnili:
5. tř. : 48 žáků – 8 úspěšných řešitelů – 5 postupujících
6. tř. : 50 žáků – 2 úspěšní – 1 postupující
7. tř. : 34 žáků – 0 úspěšných
8. tř. : 34 žáků - 0 úspěšných
V obvodním kole bylo všech 5 postupujících z 5 tříd úspěšnými řešiteli:
2. místo. M. Dvořáková, V.A (14 bodů)
4. místo: L. Eichlerová, V.A (12 bodů)
5. místo: J. Hejnal, V.B (11 bodů)
6. místo: A. Komárková, V.A (10 bodů)
T. Lísa, V.A (10 bodů)
Matematická olympiáda
je určena pro žáky 5. – 9. tříd. Pro všechny kategorie má školní (domácí) kolo a pro úspěšné
řešitele obvodní kolo – v kategorii 9. tříd i kolo krajské.
5. tř. : 0
6. tř. : 6 úspěšní řešitelé školního kola: A. Dittrich, 6.B
7. tř. : 10
J. Sedláček a R. Zedník, 7.A
8. tř. : 1
9. tř. : 0
A.Dittrich obsadil v obvodním kole krásné 2. místo.
Planeta Země
V pátek 16. června se žáci tříd druhého stupně naší školy opět zúčastnili dalšího dílu
vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 v kině Světozor. Cestovatelský a geografický
pořad byl i tentokrát zaměřen na tajemnou a vzdálenou zemi - nesl název "Brazílie - vášnivé
srdce Jižní Ameriky".
Koloběžkiáda
Členové Ekotýmu společně se žáky 9. B uspořádali pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu.
Kromě již tradičních disciplín – dopravní pravidla, první pomoc, slalom či jízda s kelímkem
s vodou - bylo v letošním roce obrovským zpestřením stanoviště Štěpánky Řasové ze 7. B.

Ta se závodně věnuje krasojízdě a na hřišti nejen, že předváděla úžasné prvky svojí sestavy,
ale také neúnavně svezla na svém speciálním kole každého, kdo si troufnul. Navíc přinesla
také jednokolky, na kterých se mohli případní zájemci zkusit svézt. Nakonec Koloběžkiádě
přálo i v té době poněkud vrtkavé počasí, takže se celé dopoledne úžasně povedlo.
Olympiáda pro žáky z I. stupně

Jako každý rok 1. června strávily všechny děti 1 .stupně celé dopoledne na školním
hřišti. Žáci 9. tříd obsadili celkem 15 stanovišť a po své mladší spolužáky připravili
zábavné sportovní soutěže. Akci sponzoroval ÚMČ Praha 10.
Sportovní soutěže
1) POPRASK
V Poháru pražských škol jsme se zapojili do tradičních soutěží. Nejvíce se nám
dařilo v McDonalds Cupu, mladší žáci 1. místo, starší 4. místo, v Poháru rozhlasu,
kde mladší kluci byli čtvrtí a starší třetí. A na základě získaných bodů postoupili
z celkového 4. místa mezi všemi pražskými školami do krajského finále. Tady
skončili pátí. Již tradičně bojujeme o přední místa v soutěži OVOV. Ani tento rok
nebyl výjimkou. Obvodní kolo naše družstvo vyhrálo a i mezi jednotlivci zářili
zástupci naší školy – 1.místa – Bedlivý A., Hejnal J., Rotheová A., Táborská T. a
Matyska M. (vyhrál soutěž učitelů). 2.místa – Hallerová V., Honců S., Krofta D. a
Tichý O. 3.místa – Studeňak A., Svobodová B., Maršál A. a Mlček D. Na krajském
kole jsme skončili těsně pod stupni vítězů, ale přesto VELKÁ PARÁDA.
Dále jsme bojovali v turnajích ve volejbalu, nohejbalu a basketbalu. Tady jsme
skončili v základních skupinách či těsně pod medailovými pozicemi.
Velmi nás mrzí, že byla zrušena soutěž v atletickém čtyřboji, kde jsme věřili ve velký
úspěch.
Pohár Rozhlasu - atletika dívky - mladší dívky 6. místo, starší dívky 8. místo
2) BADMINTON
Praha 10 vymyslela projekt Badminton do škol. I naše škola se zapojila a byla
veleúspěšná. Součástí byly i srovnávací turnaje nejlepších smíšených dvojic. Mladší
dvojice (Michaela Čutová, Jan Vejdovec) byla třetí a starší (Matyáš Krajíček, Natálie
Jiráková) akci vyhrála!!! Matěj Krajíček a Natálie Jiráková byli prostě nejlepší.
3) SPORTOVNÍ DNY
Sportovní dny, které se uskutečnily v posledním týdnu v pondělí a úterý. Součástí
byly míčové hry – malá kopaná + volejbal či přehazovaná a atletika – tady měly děti
k výběru čtyři disciplíny (60 metrů, hod míčkem či vrh koulí, skok daleký a vysoký).
Oba dny byly zakončeny třídní štafetou na 10 x 200 metrů. Rovněž tuto akci
sponzoroval ÚMČ Praha 10.
Než užiješ alkohol, užij mozek
Pro žáky 7. ročníku byl připraven pořad s diskusí k tématu „Alkohol“. Žáci byli seznámeni
s riziky, možnými negativními následky této, u nás velmi rozšířené legální drogy.
Jeden svět na školách
Žáci 2. stupně se již tradičně v jarních měsících účastnili festivalu „Jeden svět na školách“.
Tématem pro všechny věkové kategorie je člověk ve společnosti, multikultura, média,
sociální sítě. Po promítnutých filmech – dokumentech následovala beseda k dané
problematice.
Z dalších aktivit našich dětí
2.2. a 6.2. byla třída 2.B a 2.C na vycházce, cílem bylo Muzeum pověstí a strašidel.
V polovině února nás navštívily dvě nevidomé dívky s pořadem „Šifra mistra Brailla“.
Děti z mnoha tříd se dozvěděly, co vše nevidomým lidem pomáhá.
16.2. byly 1. ročník a 2.C na pořadu „Tancujte myši“. Všichni si hezky zazpívali a
zatancovali. Po programu si ještě vybrali omalovánku.
16.2. 3. ročník se pravidelně účastní hudebního studia „Rolnička“. Název nového
pořadu „Královničky“ byl spojen s lidovými zvyky a vítáním jara. Písnička „Vrby se
nám zelenají“ byla jednou z doprovodných písní, které se děti naučily. V dnešním
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uspěchaném světě je velice dobře, když se žáci pravidelně seznamují s tradicemi
své země.
17.2. navštívila třída 3.B interaktivní výstavu „Ať žije Hurvínek“ v Muzeu hl.m. Prahy.
Tato výstava byla pojata jako oslava 90. narozenin Hurvínka. Děti si zahrály
s loutkami menší divadelní představení, zhlédly krátký film a seznámily se
s divadelním zákulisím.
1.3. „Okno do Afriky“ je výukovo-naučný program, který pořádá Africké informační
centrum „Humanitas Africa“. 3. ročník se po 3 dny mohl setkávat s rodilými Afričany,
kteří je provázeli pořady:
1.Seznámení s Afrikou a výrobou čokolády
2.Děti si zabubnovaly na tradiční africké bubny a hrály různé hry.
3. Děti si tiskly na trika tradiční africké znaky a symboly.
Celý program byl velmi zajímavý, pěkný a poučný. Pro děti měl hlavní cíl, seznámit
je s lidmi jiné pleti a kultury. Tyto programy hradila Evropská unie.
3.3. Z výdělku na vánočním jarmarku si 3.C zaplatila vzdělávací pořad „Teče voda,
teče“ v Toulcově dvoře. Žáci si opakovali koloběh vody v přírodě a zjistili další
zajímavé informace o vodě. Dělali pokusy s vodou – propustnost vody v různých
podložích, vytvořili trasu vody z vodojemu do domácnosti. Všem se akce líbila.
13.3. a 20.3. finanční hra: Rodinné hospodaření – žáci 9.A a 9.B hráli vzdělávací hru
„FinGRPLAY“ s cílem procvičit si rodinné hospodaření, kdy hráč provázel rodinu
s průměrnými příjmy 30ti lety jejího finančního života. Jak rodina dopadla, záleželo
na hráčově hospodaření. Hrou žáky provázeli zkušení odborníci ze světa financí Ing.
Martina Václavíková a pan Jiří C. Švejda, ze společnosti ABC Finanční vzdělávání.
15.3. Akce „Tonda obal“. Při této akci si děti zopakovaly třídění odpadu. Také se
dozvěděly, jak to chodí ve spalovně. Zhlédly i video.
22.3. navštívila třída 3.A a 3.B divadlo Solidarita. Děti zhlédly představení „České
pověsti“. Představení bylo zábavné i poučné.
22.3. odpoledne uspořádaly p. učitelky pro děti z 1.-3. tříd karneval, sponzorovaný
ÚMČ Praha 10.
Koncem března naši školu na týden navštívil sklář. Děti viděly práci se sklem a také
si mohly ze skla zkusit vyfouknout malou baňku.
22.3. 2.B navštívila Národní galerii, kde se zúčastnila programu „Moje první
návštěva“, při němž si žáci jednak prohlédli část galerie a jednak si sami vyzkoušeli
malování společného obrazu.
31.3. si děti 1.A povídaly s dědečkem žáka Jirky Valenty o tom, jak se správně
starat o domácí zvířátka. Jirkův dědeček, pan Dousek, se s dětmi podělil o své
bohaté zkušenosti veterináře. Každý malý chovatel na závěr dostal manuál k péči o
své domácí zvířátko. Děti byly z besedy nadšené.
31.3.–1.4.se poprvé škola zapojila do mezinárodního projektu „Noc s Andersenem“
Nocí nás provázel komiks Čtyřlístek. Žáci zábavnou formou rozvíjeli čtenářské
dovednosti – luštili rébusy, společně četli příběhy z komiksu, malovali, vymýšleli
vlastní komiks. Před usnutím zhlédli film Čtyřlístek. Celou akci jsme zakončili
společnou snídaní. Všichni byli spokojeni a užili si akci.
V dubnu všechny třídy absolvovaly vzdělávací pořad Policie ČR na téma
bezpečného chování dětí.
3.4. třídy 2. B a 2.C navštívily Strašnické divadlo, konkrétně představení „Jak
Jeníček a Mařenka navštěvují pohádky“ . Představení sehrál divadelní spolek Anima
Candida s herci Miroslavem Táborským a Kateřinou Táborskou.
6.4. na zelený čtvrtek vyrazily třídy 2. B a 2. C na zámek Loučeň. Děti absolvovaly
prohlídku zámku, velikonoční vyrábění a stihly si projít i oblíbené labyrinty.
7.4. návštěva knihovny je pro žáky vždy velkou příležitostí jak si prohlížet různé
zajímavé knížky a časopisy. 3.A byla na pořadu „Velikonoce“, kde jsme si opět
připomenuli krásné české lidové zvyky i odlišné zvyky v ostatních zemích Evropy.
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11.4. navštívily všechny první třídy představení „Medvěd, který nebyl“ ve
Strašnickém divadle. Byla to pohádka plná písniček, s krásnou velkou ústřední
loutkou medvěda. Pohádka vyprávěla o tom, že každý z nás je jiný, a to je dobře.
18.4. – 21.4. vyjely všechny třetí třídy a 2.A na Černou horu do Horského hotelu. Ve
výšce téměř 1300m byl ještě sníh, takže si děti užily bobování a her na sněhu.
25.4. se konal další pořad studia „Rolnička“ pro 1. ročník a 2.C. Byla to tentokrát
čtvrtá a tedy poslední hudební pohádka „Dudácká“. Děti se aktivně zapojily do
hudebních činností, poznávaly, jak se hraje na dudy. Připomněly si české lidové
zvyky. Pro 3. ročník byl připraven pořad Písně divokého západu. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí o objevení Ameriky, o životě kovbojů a hledačích zlata i rozvoji
techniky v Americe. Naučily se i několik písniček.
Třída 1.C představila pásmo jarních říkadel a písní dobrovolným dárcům krve při
příležitosti předávání plaket doktora Janského na ÚMČ Prahy 10.
2.5. žáci 5.A a 5.C navštívili Planetárium hl. m. Prahy. Všichni se těšili na program
„Pozorujeme oblohu“, který proběhl v sále Cosmorama. Kopule tohoto sálu se klene
do výšky 15 metrů a projekční plocha je největší v ČR. Nikdo rozhodně nebyl
zklamaný – během pořadu děti viděly planety, asteroidy, komety, hvězdokupy i
souhvězdí typická pro různá roční období.
5.5. se vydala 3.C do knihovny na program „Dobrodružství v knihovně“. Žáci pátrali,
proč se nečtené knihy dávají do sklepa a proč je nikdo nečte. Akce se dětem líbila.
9.5. V rámci předmětů občanská výchova a zeměpis se žáci 9. ročníku vypravili do
Evropského domu, aby si zopakovali, co ví o Evropské komisi. Program byl veden
interaktivní formou. Občas chyběla iniciativa a aktivita ze strany žáků. Přesto
doufáme, že pořad byl pro ně přínosný.
11.5. třída 2.B navštívila Planetárium, konkrétně vzdělávací pořad „O Sluníčku,
Měsíčku a hvězdičkách“. Poté si žáci prohlédli i stálou výstavu.
12.5. pořad „Velké dějiny malých vynálezů“ byl organizován v knihovně a zúčastnili
se ho žáci třetích ročníků. Žáci museli vyhledávat v různých knihách zadané údaje a
společně vyhodnotili své poznatky. Cílem pořadu bylo, aby děti dokázaly pracovat
s knihou a měly zájem o rozšiřování svých poznatků
15.5.-19.5.byla 4.B na škole v přírodě ve Třech Studních. Děti si zahrály celotýdenní
hru na Sherlocka Holmese. Užily si noční bojovku, celodenní výlet, diskotéku,
orientační hru a spoustu dalších her v přírodě. Počasí se nám vydařilo.
18.5. vyjela třída 2.A na přírodovědnou vycházku do Dolních Počernic.
22. – 24.5. V letošním školním roce se zájemci z řad žáků 2. stupně mohli podívat i
„za hranice všedních dnů“ – tentokrát do Rakouska. Naším cílem byl Salzburg,
Linec a Orlí hnízdo. Program byl velmi nabitý, počasí nám přálo, ubytování a strava
byla super. Každý si během výletu „přišel na své“. Velkým lákadlem byly solné doly
v Hallstadtu a Ars Electronica v Linci. Dětem patří velké poděkování za skvělou
spolupráci a perfektně zvládnuté tří vcelku náročné dny. Vstupné zaplacené dětmi
(35 Eur) není malé, ale věříme, že to nejsou vyhozené peníze a že děti mají zážitky.
23.5. Strašnické divadlo „Tancem letem světem“. Na pozadí starých příběhů, legend
i pohádkových vyprávění se děti seznámily s vývojem tance a lidské kultury od
nejstarších dob až do dnešních dnů.
25.5. třídy 2. B a 2.C znovu navštívily Strašnické divadlo, tentokrát se jednalo o
představení Pražské pověsti s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou.
26.5. třída 7.B vyrazila do zahrad Pražského hradu, bohužel nás čekaly obrovské
fronty a čas neúprosně utíkal. Rozhodli jsme se tedy vyměnit plán a viděli jsme
Karlův most, Klementinum a Knihovnu hl.m. Prahy.
8.6. třída 2.B vyrazila do Toulcova dvora. Během programu „Lesní království“ děti
hledaly a poznávaly listy stromů, poslouchaly zvuky lesa a s lupou pozorovaly lesní
obyvatele.
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Ozdravný pobyt 8.A + 9.A:
V termínu 10. – 17.6. se dané třídy vypravily na ozdravný pobyt do chatiček v kempu
R.S.Intergast ve Starých Splavech u Máchova jezera. Celkem nás bylo 33: 30 dětí
+ 3 dospěláci. Nádherně nám vyšlo počasí, takže jsme mohli splnit vše, co jsme si
naplánovali. Spoustu her a soutěží – plážový volejbal, přehazovaná, stolní tenis,
hledání číselných papírků, orientační běh, poznávání místní flóry. Koupání v bazénu
i v Máchově jezeru. Vycházky a výlety – Doksy, okruh k Braniborské jeskyni, okružní
plavbu parníkem po jezeře, výlet do muzea v České Lípě, celodenní výšlap na
Bezděz, projížďku po jezeře na šlapadlech. Dále mnohá posezení s kytarou, táborák
s opékáním všeho možného, diskotéka,… K celkové pohodě přispělo i kvalitní a
dobré jídlo a ochotný personál. Dokonce i cesty vláčkem se zdařily. Děkujeme všem
za bezproblémový týden.
12.6. se 1. třídy spolu se 4.B zúčastnily programu „Včely a včelky“. Děti se
seznámily se životem včel a ochutnaly med. Všichni byli spokojeni.
12.6. Exkurze na Fakultu strojní ČVUT – třída 6.A absolvovala exkurzi na FS ČVUT,
kde měla možnost se seznámit s tím, jaké obory se na fakultě studují, jaká vědecká
činnost na fakultě probíhá a v jakých profesích se absolventi uplatňují. V rámci
exkurze si žáci prohlédli fyzikální laboratoře a pozorovali experimenty, dále si
prohlédli slévárnu, odkud si odnesli dva výrobky a zúčastnili se workshopu
„Mikroskopování“.
Výlety 7.B:
V týdnu výletů jsme vymysleli na čtyři dny výlet na Šumavu.
V pondělí 12.6. jsme dorazili do penzionu v Nové Peci. Program byl velice náročný
(celodenní výlet, sjíždění Vltavy, …), ale každý den jsme si od začátku do konce
užili.
Výlety 7.A:
12.6. – Lidice a Zoopark
13.6. – Technické muzeum Praha
15.6. – Čokoládovna Šestajovice
Výlety 6.B:
12.6. sportování: Jump park na Jarově – svět trampolín, i míčové hry při
skákání, hry s létajícím talířem
14.-15.6. Nocování se zvířaty „Expedice Safari“- třídy 6.A a 6.B vyrazily na
dvoudenní výlet s nocováním ve stanech na Safari, Dvůr Králové n. Labem. Měly tak
možnost usínat v těsné blízkosti antilop, žiraf a dalších afrických zvířat na okraji
savany. Součástí výletu byla i prohlídka pevnosti Josefov, návštěva ZOO, jízda
Safari-lesem, exkurze do výroby hořických trubiček a výstup na Trosky. Žáci si výlet
moc užili.
Výlety 9.B:
12.6. - Bowling Žižkov
13.6. - Vojenský historický ústav Žižkov
14.6. výlet 3.A a 3.C „Techmania“ Plzeň. Žáci navštívili Techmania – Science
Center, kde si mohli prostřednictvím vlastních zkušeností a prožitků propojit a
vyzkoušet různé technicky zaměřené dílny. Součástí bylo také malé chemické
představení a kouzlení s kapalným dusíkem. Žáci se sami přesvědčili, že svět je
plný záhad a tajemství, která stojí za objevování a řešení.
14.6. třída 3.B navštívila interaktivní výstavu „Na film“ v Paláci Chicago. Nejprve nás
na výstavě provedli lektoři. Děti se seznámily i s dějinami české kinematografie a
vytvořily si svůj krátký animovaný film. Výstava byla zábavná i poučná.
14. – 20.6. třídy 2. B a 2. C vyrazily na školu v přírodě do krásného sportovního
areálu Berounka v malebném kraji v Liblíně na Rokycansku. Děti si školu v přírodě
moc užily, plnily různé pirátské úkoly a nakonec našly i pirátský poklad.
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14.6. byli žáci 7.A a 8.B na exkurzi přehrady Pařížov, která leží na řece Doubravě ve
východních Čechách. Byli jsme překvapeni, že takové skvostné dílo je přes sto let
staré. Dozvěděli jsme se o funkci přehrad a navštívili vodní elektrárnu. Ve druhé
části exkurze jsme navštívili novogotický zámek Žleby. Měli jsme skvělého
průvodce, který občas pokládal otázky odpovídající znalostem učiva 7.- 8. ročníku.
Za své znalosti byli žáci pochváleni.
15.6. žáci 5.A navštívili Muzeum hl. m. Prahy, kde byl pro ně připravený program
„Středověká Praha“. Lektorka dětem poutavou formou představila život měšťanů ve
středověké Praze, zároveň je seznámila s některými řemesly a cechy. Děti si také
zahrály na badatele a zkoušely odhadnout původní podobu poškozeného reliéfu
z Juditina mostu. Po skončení pořadu si ještě děti samostatně prohlédly další
exponáty, které je zaujaly.
Projekt „Týden pro školy“ vznikl z iniciativy arcibiskupa pražského Dominika Duky.
Jeho cílem je umožnit žákům návštěvu historických památek s výkladem českých
dějin. 8.A + 8.B si vybrala program „U rodinného stolu“, který se konal v kostele sv.
Ludmily na Vinohradech. 3.A si vybrala dva programy: „U rodinného stolu“ a „Učit se
u našich předků“, který se konal v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pořady
byly nádherné nejen prostorami, kde se konaly, ale také krásným doprovodným
slovem o našich dějinách.
21.6. opět 7.B navštívila zahrady Pražského hradu. Tentokrát to vyšlo, počasí bylo
krásné a den na čerstvém vzduchu jsme si užili.
21.6. navštívila třída 4.A „Neviditelnou výstavu“. Ve viditelné části jsme zkusili, jak se
žije lidem se zrakovým postižením, jak čtou a píší, pohybují se v prostoru a také nás
zaujaly hry, které hrají takto postižené děti. V neviditelné části jsme poznali, jak
nevidomí lidé vnímají svět. Prováděli nás nevidomí průvodci, díky kterým jsme se
ani v neproniknutelné tmě nebáli. Zažili jsme prohlídku bytu, ruch ulice, poznávali
jsme obchody podle hmatu a čichu, užili jsme si procházku lesem a ohmatali sochy
v galerii. Krásný zážitek jsme završili neviditelným barem, kde jsme se občerstvili a
zkusili si poslepu zaplatit. Výstava se nám velice líbila, byl to pro většinu z nás nový
zážitek.
26.6. podnikla 1.D plavbu parníkem po Vltavě.
27.6. navštívili žáci 4.A a 5.B zámek Loučeň.

Závěrečné slovo
Chtěla bych Vám, vážení rodiče, poděkovat za Vaši spolupráci a Vám milí žáci děkuji za
řádné učení, dobré chování a mnohým příkladnou reprezentaci školy při různých soutěžích
(vědomostních i sportovních) a vystoupeních.
Žákům 9. ročníku přeji úspěšný start na nových školách. Všem přeji příjemné prázdniny nebo
dovolenou a na shledanou 4. září.
Mgr. Jana Jeřábková
ředitelka školy

