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Tabulka chování a prospěchu podle jednotlivých tříd:

třída

počet
žáků

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3. A
3..B
4.A
4.B
4.C
5.A

neprosp.
-

I. stupeň
pochvaly

vyzn.

-

V.Melcherová
A.Bochňáková, T.Jodas,
A.Hendrychová, D.Krofta
N.Hendrychová,
E.Prellová, L.Hudečková,
N.Jiráková, E.Mottlová,
A.Otcovská, V.Rohnová,
T.Sommerová,
B.Volejníková
-

neprosp.

pochvaly

vyzn.

6.A
6.B
7.A
7.B

2
1
1
3

8.A
8.B
9.A

3
-

J.Škréta
D.Pohn
T.Hájek, F.Novotný,
V.Ondruš, P.Tománek
J.Dorazil, M.Dostálová,
F.Havelka, O.Havelka,
N.Hrubanová, T.Ort,
K.Hrušková, R.Jehlička,
M.Klusáček, K.Kováčová,
B.Křepínská, D.Vondra,
D.Stejskal,D.Monastyrov,
S.Nelhýbelová,
D.Reichertová,

5.B
5.C

25
26
25
25
23
25
22
19
15
14
13
18

nap.
TU
3
1
2
2
-

důtka
TU
1
-

důtkaŘ
Š
2
-

prům.
1,00
1,00
1,00
102
1,04
1,02
1,13
1,21
1,34
1,36
1,48
1,21

počet
žáků

E.Balogová, M.Běhal,
V.Beránková, J.Fáber,
F.Kiršner, M.Kostinová,
D.Kozelka, A.Krátošková,
R.Kučera, J.Kvída,
M.Musil, P.Procházka,
A.Sadovici, Š.Svoboda,
D.Šmejkal, P.Veselá,
M.Vavrousová, P.Zíta

1

4

3

-

1,95

2. stupeň z chování: 2 ( 6.A)
3. stupeň z chování: 2 (1x 7.B, 1x 8.A)
Celkový průměr prospěchu žáků školy: 1,513

Vánoční jarmark
21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. O pěkné úvodní vystoupení se postaral
kroužek aerobiku pí Strakošové, občerstvení v kuchyňce připravili žáci 9. B. Každá třída pak
měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové
Ekotýmu se zase ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje
dětská oddělení nemocnic. Velký dík patří především žákům devátých a osmých tříd, kteří se
podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.
Parlament
Děkujeme všem žákům devátých tříd, kteří se aktivně zapojili do pořádání Vánoční diskotéky.
Jejich zásluhou proběhla celá akce v klidu a v pohodě.
Sport
Kluci
V tomto zimním období se účastníme málo akcí. V soutěži POPRASK jsme byli jen
s mladšími žáky na basketu a obsadili jsme páté místo.

17
14

-

1

1

1,18
1,39

II.stupeň
třída

-

důtka
TU
5
1
2
9

důtka
ŘŠ
3
2

prům.

7
6
9
5

nap.
TU
8
6
10
7

4
3
7

10
10
-

3
1

2
1

2,00
1,81
1,70

1,80
1,88
1,68
1,97

Velikého úspěchu dosáhlo naše družstvo v halovém pětiboji soutěže OVOV. Pražské kolo
pětiboje se konalo 3.2. v hale Sparty Praha na Podvinném Mlýně. Závodu se zúčastnilo 38
pražských škol a naši zástupci obsadili krásné 5.místo. V porovnání se školami v celé ČR,
stejná soutěž se uskutečnila ve všech krajích, jsme obsadili 17. místo ze 157 soutěžících
škol!!!!
Výkony našich reprezentantů byly opravdu velmi kvalitní, vždyť se ve svých věkových
kategoriích zařadili mezi nejlepší – Anita Rotheová (4.místo), Sandra Vojtíková (7.místo),
Andriana Studeňak (15.místo), Soňa Levá (16.místo), Sébastien Honců (4.místo), Adam Hucl
(5.místo), Denis Pohn (18.místo) a Tomáš Otcovský (20.místo).
Podrobné výsledky najdete na stránkách Sazka olympijský víceboj – OVOV – halový pětiboj.
Všem patří velký DÍÍÍÍK za skvělou reprezentaci školy. A to ne jen po sportovní stránce!!!
Školní sport
V lednu jsme dohráli školní turnaj ve florbalu.
Mezi mladšími žáky zvítězilo družstvo tvořené těmito hráči Martin Paukner.
Starším žákům dominovalo družstvo kluků z 8.A – Tomáš
Sandman. Tento tým vyhrál celou soutěž díky nejlepšímu hráči
který všechny zápasy rozhodl svojí absolutní školní dominancí.
2 x 6 minut nastřílel soupeřům neuvěřitelných 51 branek!

Tomáš Hájek, Tomáš Lang,
Otcovský, Jan Pilař, Vojta
turnaje Tomáši Otcovskému,
V pěti zápasech hraných na

Dívky
kategorie IV (starší žákyně).:
stolní tenis – 2. místo v obvodním kole (V.Beránková, M.Dostálová)
florbal – 4. místo v obvodním kole
kategorie III (mladší žákyně).:
přehazovaná – 1. místo v obvodním kole v turnaji o pohár starosty Prahy 10, postup do
Pražského finále
Matematická olympiáda Z5
Školní kolo je domácí prací. Děti řeší 6 úloh a úspěšným řešitelem je ten, kdo vyřeší alespoň
4 úlohy správně.
Školního kola se účastnilo 36 žáků 5. tříd a úspěšnými řešiteli bylo 18 žáků.
Do obvodního kola postoupili jen ti, kteří vyřešili správně všech 6 úloh (8 žáků). Obvodní kolo
se konalo na ZŠ Karla Čapka 19.1.2016. Sešlo se 90 soutěžících a řešili 3 úlohy (každou za
6 bodů).
Úspěšní řešitelé: 2. O. Mateásko, 5.C - 17 bodů
7. B. Volejníková, 5.A – 12 bodů
10. A.Dittrich, 5.B + M. Koudelka, 5.B – 9. bodů
Ostatní řešitelé: K.Klečková, E.Lacinová, D.Mlček, E.Mottlová
Obvodního kola se neúčastnil: A.Hucl.
Olympiáda v dámě
Žáci 2.A a 2.B měli přípravný kurz v Mezinárodní dámě, a proto se mohli zúčastnit 22.12.
školního kola. Tato hra se stala oblíbenou součástí přestávek.
Finálovému soutěžení musely předcházet 2 přípravné fáze; nejprve se děti z 2.A, 2.B a
některé děti ve školní družině seznámily s pravidly hry a základy strategického myšlení ve
hře a poté sehrály školní kolo.
Finálové kolo 2015/2016 proběhlo 8.1.2016 v Domě UM Strašnice.
V kategorii mladších žáků postoupili:
1. místo: L. Bernard, 2.A
2. místo: V. Melcherová, 2.B
3. místo: D.Moc, 2.A
V kategorii starších žáků soutěžil:
4. místo: M.Švejkar, 9.A
Lyžařský výcvik
V termínu od 12. do 19. února jsme vyjeli na Černou horu na lyžařský kurz a školu v přírodě.
Tato mamutí akce – účast 98 dětí a 12 členů doprovodu – letos proběhla v klidu a pohodě.
Děkuji všem (téměř) za skvělou spolupráci. Myslíme, že si všichni užili pohodový týden na
horách se skvělým lyžováním, krásnými závěrečnými závody, pestrým doprovodným
programem, zajímavým počasím, spoustou her,…

Z dalších aktivit našich dětí
23.11. se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili akce s názvem Hrou proti AIDS. Děti byly
rozděleny na skupiny, které se rozmístily na různá stanoviště. Zajímavým povídáním
i soutěžemi se seznámily s nejdůležitějšími informacemi o stále stoupajícím
výskytem nemoci AIDS. Děti akci hodnotily jako zábavnou, poučnou a velice
zajímavě provedenou.
24.11. se děti z 3.A a 3.B seznámily s literární tvorbou A. Lindgrenové. Poslechly si
úryvky z některých knih a své znalosti uplatnily v závěrečné soutěži.
26.11. se žáci 9. tříd zúčastnili přednášky Kriminalita mládeže s reportérem
J.Klímou. Jako vždy byl tento pořad velmi zajímavý. Žáci se na několika příkladech
dozvěděli o úskalí, které, zdánlivě nevinné, dostalo mladé lidi za vidinou snadného
zisku do vězení.
26.11. se všechny páté třídy zúčastnily časopiseckého workshopu v Domě čtení
Ruská. Seznámily se s postupy při vytváření časopisu, potom si ve skupinách
zkusily časopis vytvořit. Program se všem moc líbil.
Žáci 2. ročníků se 1.12. zúčastnili hudebního pořadu Rolnička. Tentokrát vyslechli
Vánoční pohádku. Společně si s panem sbormistrem zazpívali vánoční písně a
koledy. Dětem se Vánoční pohádka líbila.
3.12. byly 3. ročníky na veselém loutkohereckém představení o Kašpárkovi, králi,
princezně, čertech a drakovi.
Dne 3.12. si žáci 7. – 9. roč. vyzkoušeli své znalosti anglického jazyka při anglickém
představení The Detectives. Na představení se aktivně podíleli, odpovídali na otázky
herců a společně (jako detektivové) hledali pachatele.
7.12. „Vánoce na statku“ - třídy 1.B a 1.C. v doprovodu svých paní učitelek,
navštívily
Cifkův statek ve skanzenu v Třebízi. Ve
vánočně vyzdobeném
staročeském dvoře na nás všechny dýchla atmosféra hospodářství, které se
připravovalo na Štědrý den. Přivítal nás pan hospodář, povyprávěl, jak lidé dříve
slavili advent. Podívali jsme se do chléva a poslechli si pověst o narození Jezulátka.
V cukrovím provoněné kuchyni už panímáma připravovala vánočky, které nám dala
ochutnat. U babičky vejminkářky jsme si nechali vyvěštit budoucnost . Setkali jsme
se s tajemnou Lucií, která nám připomněla některé svátky, které doprovází
předvánoční období. Předvedla názorně staré zvyky a děti si mohly i některé
vyzkoušet. Ve špýcharu, který se proměnil v tvořivou dílnu, jsme si s čeledíny
zazpívali koledy a s Ančou a Kubou vlastnoručně vyrobili 2 pěkné dárečky.
Uprostřed dvora jsme si vyzdobili vlastní vánoční stromeček.
V rámci projektu Prevence dětské obezity naši školu 8.12. navštívil tým poradců,
který pro děti i učitele připravil přednášky o zdravé výživě a pohybu. Některé děti i
dospělí se zúčastnili i měření, na základě kterého si později mohli zjistit informace o
svojí fyzické kondici.
14.12. – 18.12. V tomto týdnu nás navštívil truhlář se svou „dřevíčkovou dílnou“.
Všechny děti z I. stupně se postupně v jeho dílně vystřídaly a vyzkoušely si práci se
dřevem.
Třídy 5.C a 5.B společně zazpívaly pásmo koled v LDN Vršovice. Děti zaujalo
vděčné publikum dědečků a babiček, a tak rády přislíbily další zpívání na jaře.
5.1. se žáci 4. tříd zúčastnili vzdělávacího pořadu v Domě čtení. Samotný název
„Velké dějiny malých vynálezců“ stačil k tomu, aby se všichni do knihovny velice
těšili. Během hodiny se děti seznámily se jmény slavných i méně slavných
vynálezců, dozvěděly se několik zajímavostí z historie, popustily uzdu fantazii při
navrhování svého vynálezu a na konci si poradily s vyplňováním vědomostního
kvízu.

-

5.1. se přišly podívat děti z MŠ Útulná a hned 7.1. se konal Den otevřených dveří,
kdy kromě veřejnosti přišly děti z MŠ Troilova.
26.1. byly děti z 2. ročníku na divadelním představení „Sněhová královna“.
Pythagoriáda pro 5. ročníky byla letos procházkou jurským světem ichtyosaurů,
brachiosaurů, tyranosaurů, velocyraptorů a raptorů, čtyřnohých diplodoků a
dvounohých pterodaktylů. A nebylo to snadné!
Poslední den prvního pololetí, ve čtvrtek 28.1.,vyjely děti z 1.C oslavit předání 1.
vysvědčení do dětské herny Koala Café v Hostivaři. Děti se mohly vydovádět
2
v herně na ploše 700 m , kde je instalován originální herní systém. Zasíťované
chodby vedou přes různé překážky k uzavřené obří skluzavce a bazénkům s míčky.
Součástí herny je také dráha pro šlapací auta, s bariérou z ocelových trubek,
opatřenou měkkými ochrannými návleky. Při svačině a objednaném občerstvení,
včetně symbolického přípitku, obdržely děti svá vysvědčení, která si odnesly
s pěkným pocitem domů.

Karneval
Ve středu 2.3. odpoledne jsme pozvali děti z 1., 2. a 3. tříd i s rodiči na karneval. Děti si
zatančily, zasoutěžily, porota složená z rodičů vybrala nejnápaditější masky.
1.třídy: 1. I. Rasyn
2.třídy:1.J.Glaser
3.třídy:1.S.Winkelmannová
2. D.Danihel
2.V.Štáfová
2.Z.Freiková
3.J.Kvasničková
3.A.Slavková
3.Ž.Šarapatková
Králem a královnou karnevalu se stali M.Baksa a V.Riško.
Odpoledne nám obohatily i čtyři dívky z druhého stupně s úžasnými sportovně-tanečními
vystoupeními. Poděkování patří i klukům z 9. ročníku za ozvučení tělocvičny a pí uč.
Hrabákové za moderování.

