Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460
Vysvětlivky :

Školní zpravodaj
Číslo 4
Přehled o prospěchu a chování:

Školní rok 2015/16

třída

výborný prospěch

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A

-

stupeň
slabý
prospěch
-

3.B
4.A

-

-

-

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

-

-

5.C

-

-

A.Dittrich, A.Hucl,
T.Kolman, M.Koudelka,
J.Řehák
T.Horáček, K.Klečková,
E.Lacinová, O.Mateásko,
V.Nebesař, O.Urban

I.

pochvaly
-

pochvaly

-

II. stupeň
slabý
prospěch
4

6.B

T.Mengerová(F,Př,Čj)

4

-

7.A

M.D.Encinas(F), A.Kaucká(Př),
L.A.Kloubová(Aj),
M.Mudrová(Př), K.Nová(Př),
A.Vránová(Př,Nj)
T.Benešová(Z,D), T.Hájek(Z),
V.Kačenová(D),
A.Q.Phamová(F,Nj)
-

4

-

N.Martinová(F,Nj),
B.Křepínská(Aj)
-

třída

výborný prospěch

6.A

7.B

8.A

8.B
9.A
9.B

NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy

-

kázeňská
opatření
NTU 2
DTU 1
NTU 1
DTU 1
NTU 1
NTU 1
NTU 1
-

-

Ekotým
Ekotým se vrátil k tradici vysílání Ekookének, jednotlivé třídy si postupně připravují hlášení
věnovaná různým důležitým dnům (Den Země, Den ochrany ptactva,…).
Již tradičně naše škola pořádá ke Dni Země Den činu věnovaný úklidu okolí školy. Tentokrát
se tohoto úkolu ujali žáci 7. ročníků, kteří v době odpolední výuky vyčistili část zahrady naší
školy. Vždycky je zarážející, kolik odpadků se v rámci tohoto úklidu sesbírá. Ve škole přeci
máme dostatek nádob na tříděný i směsný odpad, takže by s vyhazováním odpadků neměl
být problém.
Lyžařský výcvik
Hned úvodem děkuji všem (téměř) zúčastněným za vstřícný přístup k celému pobytu, za
plnění úkolů, za snahu o zdárný průběh celého kurzu. A že to letos chtělo hodně trpělivosti.
Už jen to, že se páté ročníky musely spojit do dvou skupin, byl pořádný oříšek k rozlousknutí
hned na úvod. Ale vše se zvládlo a myslím, že jsme zažili pěkný týden na horách. Počasí
bylo proměnlivé, ale po několika letech jsme mohli lyžovat každý den. Splnili jsme všechny
naplánované činnosti – sjezdový výcvik, krátké lyže i základy běžeckého lyžování. I
přednáška Horské služby, vycházka na Pražskou boudu, závěrečné závody, diskotéka,
přesuny na hory a z hor,… vše proběhlo dle plánu. Věřím, že všech 110 zúčastněných osob
si přivezlo aspoň několik pozitivních zážitků a že případné „mráčky“ už dávno odpluly.
M.Matyska
Sport
Kluci sport – jaro 2016
Další nádherné období našich žáků.
Drobný neúspěch ve volejbalu, kde kluci nepostoupili ze základní skupiny, byl nahrazen
dalšími obrovskými úspěchy.

Kázeň.
opatření
NTU 4
DTU 6
DŘŠ 4
NTU 3
DŔŠ 1
NTU 3
DTU 3
DŘŠ 1

6

T.Hájek, V.Ondruš

7

-

1

M.Klusáček, B.Křepínská

NTU 11
DTU 2
DŘŠ 4
NTU 9
DTU 5
DŘŠ 1
NTU 1
-

2

-

NTU 13

Soutěž OVOV:
Náš tým – Rotheová A., Vojtíková S., Studeňak A., Levá S., Honců S., Otcovský T.,
Batovanja M. a Škréta J. – nenašel na obvodním kole přemožitele a s přehledem zvítězil.
Celý obrovský úspěch družstva byl korunován individuálními úspěchy, kde po vítězstvích ve
svých kategoriích postoupili do krajského kola i další tři jednotlivc:i: Táborská T., Vejdovcová
T. a Havelka O.
Už se těšíme na krajské kolo, které se koná 19.5. na Podvinném mlýně. Do soutěže
vstoupíme z celkového 4. místa ze všech zúčastněných postupujících škol.
Nohejbal:
Další pěkné představení našich kluků. Starším žákům se vedlo střídavě. Se dvěmi vítězstvími
a stejným počtem porážek obsadili pěkné 7.místo. Mladší kluci - Honců S., Pohn D.,
Otcovský T. a Batovanja M. - obsadili krásné 3.místo.
Pohár rozhlasu:
Na tuto soutěž atletických družstev jednotlivých škol se poctivě připravujeme celý rok a jsme
tradičně velice úspěšní. Ale letošní výsledky našich zástupců zastínily minulé roky. Mladší
žáci jen těsně nevyhráli, byli o pár bodíků druzí a starší žáci celou soutěž vyhráli. Doufáme,
že součty našich bodů budou stačit na postup do celopražského kola, kam nepostupují
automaticky vítězové obvodních kol, ale jen nejlepší družstva podle dosažených bodů .

Starší dívky:
Účast v obvodním kole v odbíjené: V.Beránková,
S.Nelhýbelová, T.Vejdovcová, S.Vojtíková (5. místo).

M.Dostálová,

A.M.Kiršnerová,

Účast v atletické soutěži „Pohár rozhlasu“ 12.5.: V.Čížková, M.D.Encinas, M.Hladká,
P.Kryštůfková, B.Maivaldová K.Nová, A.Rotheová, B.Svobodová (6. místo).

-

Olympiáda v českém jazyce
Olympiády v českém jazyce se za naši školu zúčastnila B.Křepínská, žákyně 9.A. Celkově se
zúčastnilo 43 žáků škol Prahy 10. Bára se umístila na 16. místě.
Zeměpisná olympiáda
4.2. – školní kolo kategorie A (6. ročník) – 10 účastníků
1. místo: O.Drbal, 6.A
2. místo: T.Hrda, 6.B
3. místo: T.Mengerová, 6.B a R.Zedník, 6.A
16.2. - obvodní kolo - reprezentovali
kat. A (6. ročník): O.Drbal, 6.A
kat. B (7. ročník): O.Tůma, 7.A
kat. C(8. a 9. r.): M.Klusáček, 9.A - 2. místo a postup do krajského kola
15.3. – krajské kolo - „celopražské finále“
kat. C – M. Klusáček 9. místo z 20. finalistů (v kraji Praha)
celkově 89. místo z 182 soutěžících. Matěj se umístil před svým přemožitelem z obvodního
kola. Je to skvělý výsledek v konkurenci žáků soukromých škol a gymnázií!

-

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 18.2. se konala v Praze 10-Horní Měcholupy konverzační soutěž v anglickém jazyce.
Jednalo se o obvodní kolo, kterého se zúčastnila B.Křepínská ze třídy 9.A. Její znalosti jí
zajistily 1. místo a postup do krajského kola soutěže, které se uskutečnilo 16.3.

-

-

-

-

-

Matematická olympiáda
Žáci J.Zedník, R.Zedník a J. Sedláček z 6.A úspěšně postoupili do obvodního kola
Matematické olympiády, které se konalo 5.4. a celkem se jí zúčastnilo 65 žáků z Prahy 10.
Fyzikální olympiáda – obvodní kolo kategorie F a E
Naše škola byla opět pořadatelem obvodního kola fyzikální olympiády. Tentokrát se soutěžící
z celé Prahy 10 sešli 23. března. V kategorii F (8. třídy ZŠ a odpovídající ročník gymnázia)
soutěžilo celkem 8 žáků, první až třetí místo obsadili žáci z Gymnázia Voděradská, nikdo
další již nebyl úspěšný řešitel. V kategorii E (tedy 9. třídy ZŠ a odpovídající ročník gymnázia)
se zúčastnilo jenom 5 žáků, zvítězil žák z Gymnázia Voděradská, který byl také jediným
úspěšným řešitelem v této kategorii. Za naši školu si v kategorii F nejlépe vedl K.Kopecký
z 8.B a v kategorii E pak J. Dorazil z 9. A.
Z dalších aktivit našich dětí
Žáci 6.A v rámci vánočního jarmarku vybrali za své výrobky přes tisíc korun a
rozhodli se, že peníze věnují útulku v Troji. Provozovatelé útulku nám nabídli na
oplátku exkurzi. 25.2. si děti prošly rozsáhlé prostory se psy, kde jim byl podán
výklad a zodpovězeny otázky. Také nahlédly do terárií s hady, ještěry a želvami.
Nejvíce je zaujal had, který právě požíral hlodavce.
16.3. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili projektu „Jeden svět na školách“. Tentokrát se
téma věnovalo otřesným podmínkám, ve kterých žijí a pracují bangladéšské dívky,
abychom si mohli koupit levné oblečení. Zároveň se téma věnovalo životnímu
prostředí v době konzumní společnosti.

-

-

-

-

-

V březnovém týdnu se již tradičně 6. a 7. třídy zúčastnily promítání dokumentů o
lidských právech „Jeden svět na školách“. Letošním tématem bylo téma domova,
tradic. Projekce byla doplněna besedou k dané tématice.
5.C navštívila festival lidskoprávních dokumentů „Člověka v tísni“ pro školní třídy
v kině Béla. Ke každému ze tří krátkých filmů byla připojena i zajímavá diskuse.
17.3. v rámci filmového festivalu „Jeden svět na školách“ žáci 6.A zhlédli trojici
dokumentů: „Róza a její nová kamarádka“, „Přes den práce, večer škola“ a „Tančím
pro tebe“. Ve všech dokumentech bylo hlavním aktérem dítě. Tématem prvního
dokumentu byl dětský pohled na problematiku uprchlíků a možnosti jim pomoci. Při
zhlédnutí druhého si děti uvědomily, že chodit do školy není všude samozřejmé, a
třetí jim ukázal, jak můžou udělat radost svým nejbližším a jak se vyrovnat se smrtí
blízkého člověka.
Dne 17.3. do školy opět zavítal pan Virgler se svým hudebním programem „Cestou
necestou“. Tentokrát se děti seznámily s dřívějšími možnostmi transportu zboží a
lidí. Formani neměli lehký život, museli být všude včas, aby neplatili zpozdné, koně
bývali unaveni a někdy bylo nutné přepřahat. To a řádu dalších zajímavých
informací se děti dozvěděly v hodině plné nejen zpěvu, ale tentokrát i zajímavé
historie.
Ve čtvrtek 18.3. pan Virgler představil hudební pohádku „O kočce Viole“ Děti z 2.tříd
se naučily 4 nové písničky a seznámily se s hudebními nástroji (housle, viola). Na
závěr pan Virgler zahrál dětem na violu.
Společnost Penthea opět připravila pro žáky 1.-4. ročníků velice zajímavý přírod.
pořad „Tajemné sovy“, který se konal 18.3. Žáci viděli živé sovy, které žijí v naší
přírodě a dozvěděli se o jejich životě mnoho zajímavého.
22.3. byly 1. a 2. třídy ve Strašnickém divadle na pohádce „Popelka“. Jednalo se o
loutkové divadlo Evy Hruškové.
23.3. se pro 8. a 9. třídy konal pořad „Buď toho součástí. Podporuj muziku“.
Diskutovalo se o autorských právech a nelegálních webových stránkách ke
stahování hudební a filmové produkce.
29.3. navštívily 5. ročníky divadlo Ponec . Představení mnoho žáků zaujalo. Byly
v něm vyjádřeny emoce a nesvoboda, kterou moc lidí nezažilo. Nesvoboda byla
ztvárněna připoutanými botami k podlaze. Líbilo se nám, že představení bylo
jednoduché a přesto složité. V různých scénách jsme každý mohl vidět něco jiného.
Po vystoupení odpovídali tanečníci i na naše dotazy.
31.3. Rolnička – děti se seznámily s hudebním nástrojem varhany, zazpívaly si
nové písničky a na závěr si zahrály na píšťaly jednoduchou melodii.
31.3. Poslední hudební pořad Studio Rolnička pro 2. ročník „Flétnová pohádka“.
Děti se seznámily se zobcovými flétnami, které je doprovázely při zpívání lidových
písní.
Páté třídy se zúčastnily přednášky a besedy o polárních oblastech. Povídání, film i
ukázky různých předmětů, které polárník M.Jakeš při svých cestách využívá,
všechny zaujaly. Společně jsme si i zazpívali.
Sázení stromků – V Hostivaři najdete cedulku s nápisem, který praví, že na tomto
místě 5.C zasadila buky a jedle. Děti odvedly pěkný kus práce, ze které bolí záda,
ale také hřeje dobrý pocit.
12.4. se žáci 6. a 7. tříd vypravili na vzdálené Filipíny. Poutavou a zajímavou
formou, doplněnou krásnými obrázky a zážitky, nás tvůrci z „Planety Země“
seznámili s touto zajímavou, pro mnohé neznámou částí světa.
Dům UM na Praze 10 vypsal výtvarnou soutěž ke Dni Země na téma „V oblacích“.
22.4 se žáci šestých ročníků zúčastnili výstavy a doprovodného programu. Na
začátek si poslechli písně od mladých hudebníků a pak následovaly dovednostní
soutěže, kde děti sbíraly razítka a následně obdržely medaile a sladkosti. Škola
získala výtvarné pomůcky a diplom za účast. Děti soutěžily v poznávání ptactva,
v překážkové dráze či házení míčků na cíl.

-

-

-

26.4. se 1. a 2. třídy opět vypravily do Strašnického divadla, tentokrát nám paní Eva
Hrušková s loutkami zahrála pohádku „Princezna se zlatou hvězdou“.
Koncem dubna a začátkem května k nám do školy docházeli zástupci Městské
policie. Pracovali s každou třídou zvlášť, tématy byla bezpečnost dětí za různých
situací.
Dívky z 6. ročníku se účastnily vzdělávacího pořadu „Čas proměn“, který proběhl
dne 29.4. Dívky si vyslechly přednášku a účastnily se diskuse o fyziologických a
psychických změnách, kterými prochází žáci v období puberty. Dívky byly poučeny o
tělesném a psychickém dospívání, ochraně před otěhotněním, možnostech
očkování a osobní hygieně.
Chlapci ze 6. ročníků se zúčastnili přednášky o dospívání „Na startu mužnosti“ .
Přednáška se týkala změn těla při dospívání či funkci pohlavních orgánů. Pracovalo
se i s internetovými zdroji.

