Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

Školní zpravodaj
Číslo 5

Školní rok 2015/16
I. stupeň

Třída
1.A
1.B
1.C

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

5.B
5.C

pochvaly
A.Bémová, A.Cicáková, N.Čachotská, M.Jablonka,
L.Januj, Š.Kalous, E.Kodýmová, A.Kudláčková,
K.Nováková, T.Pokorná, I.Ratsyn, D.Ratsyn,
B.Rousková, Š.Sládková
V.Hladišová, F.Koudelka, D.Koudelková, V.Řehák,
A.Slavková, E.Strakošová, V.Štáfová, J.Vaňouček
V.Melcherová
A.Bochňáková, A.Hendrychová, N.Hendrychová,
L.Hudečková, T.Jodas, D.Krofta, E.Mottlová,
A.Otcovská, E.Prellová, V.Rohnová, Ch.Roso,
T.K.Skálová, B.Volejníková
-

Třída
6.A

II. stupeň
pochvaly
S.Levá, A.Rotheová(PŘŠ), J.Škréta

6.B

-

7.A

L.Gazdag, V.Jehlička, A.Studeňiak, D.Pohn

7.B

T.Benešová, A,Q,Phamová, L.Sedláčková, I.Rishko

8.A

8.B

B.T.Bochňák, D.Čermák, O.Hrdina, A.M.Kiršnerová,
A.M.Kopřivová, K.Sudová, V.Štulcová, T.Vejdovcová,
S.Vojtíková, T.Otcovský
S.Honců(PŘŠ)

9.A
9.B

F.Havelka, O.Havelka(+PŘŠ), R.Jehlička
-

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

kázeňská opat.
DTU 1
-

průměr známek
1,06
1,03
1,04

-

1,06

NTU 1
NTU 1
NTU 1
NTU 1
DTU 2
NTU 3
-

1,11
1,1
1,32
1,22
1,35
1,37

-

1,22
1,48

kázeňská opat.
NTU 3
DTU 2
DŘŠ 2
NTU 1
DTU 1
DŘŠ 1
NTU 7,
DTU 3
DŘŠ 1
NTU 5
DTU 6
DŘŠ 1
NTU 1
DTU 1
DŘŠ 1
NTU 7
DTU 1
NTU 8
DTU 2

průměr známek
1,77

1,47
1,26

1,93

1,81

1,96

2,01

1,77
1,84
1,95

Celkový průměr školy: 1,555
Prospěli s vyznamenáním: 313
Neprospěli: 7

Zprávy z Ekotýmu
Poslední akcí Ekotýmu v tomto školním roce bylo měření CO2 ve třídách během výuky. Žák
ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a
pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO 2 zapisoval naměřené hodnoty
koncentrace CO2 . Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulka bude vyvěšena
na nástěnce Ekotýmu.
Se všemi členy Ekotýmu jsme se sešli na poslední schůzce v tomto školním roce, kde jsme
společně zhodnotili, co se podařilo a co bude potřeba v novém školním roce zlepšit. Všem
členům děkujeme, přejeme hezké léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Parlament
Letošní fungování parlamentu se omezilo pouze na pomoc při zajištění průběhu vybraných
akcí – vánoční diskotéka, karneval, oslava Dne dětí, sportovní dny,…
Děkuji všem pracovitým členům a věřím v lepší zítřky.
M.Matyska
Fyzikální olympiáda – obvodní kolo kategorie G
Naše škola byla opět pořadatelem Archimediády - obvodního kola fyzikální olympiády
kategorie G, které se konalo 18.5.2016. Soutěže se zúčastnilo 8 dvojic ze škol Prahy 10.
První dvě místa sice získali žáci z Gymnázia Voděradská, ale na krásném třetím místě
skončila dvojice ze VII. B – Lenka Sedláčková a Ivan Rishko - gratulujeme. I ostatním
dvojicím z obou sedmiček patří poděkování za účast v soutěži, bodové rozdíly byly velmi
těsné.
Dopravní soutěž
9.5. proběhlo obvodní kolo Dopravní soutěže Prahy 10. Zavazovali jsme zraněné,
vypracovávali jsme test a soutěžili na překážkové dráze. Skončili jsme pátí. Pak jsme se šli
podívat do Muzea policie. Byl tam detektor kovu, část s drogami – ta zajímala kluky. Užili
jsme si soutěž a pak šli do parku na zmrzlinu.
žáci 5.A
Pythagoriáda - obvodní kolo
Naši žáci J. Zedník ze 6.A, T.Mengerová a V.Rožcová z 6.B postoupili do obvodního kola
Pythagoriády a reprezentovali naši školu v matematické soutěži. Gratulujeme.
Koloběžkiáda
proběhla na školním hřišti 6.5. Pro děti z 2. – 5. tříd připravili různá stanoviště žáci z 9. tříd.
Olympiáda pro žáky z I. stupně
proběhla 19.5. Všechny děti z 1. – 5. ročníku si užily dopoledne na hřišti plno soutěží.
Všechna stanoviště obsadili žáci 9.A a 9.B a patří jim dík.
Sportovní soutěže
Chlapci:
Konec školního roku patří v běhu školního roku k obdobím, kdy se zhodnocuje celoroční
práce. Nejinak tomu bylo i letos. Už z minulého čísla zpravodaje víte, že se našim družstvům
podařilo ve velkých závěrečných soutěžích postoupit z obvodních kol do kol krajských –
celopražských.
Obzvláště si ceníme postupu atletických klukovských družstev v soutěži Pohár rozhlasu.
Vždyť ze všech pražských škol postoupila obě družstva ze třetích míst, podle součtu bodů,
do osmičlenného pražského kola. Zde jsme si vybrali pořádnou porci smůly. Ať už co se týče
zranění (třeba Petr Procházka), nebo relativně slabšímu výkonu v některé z disciplín. Krásná
tabulková třetí místa jsme neobhájili a o jedno umístění jsme klesli. Takže pro kluky velké
zklamání, 2x bramborové medaile jsme málem obrečeli. Přesto, kluci, hlavu vzhůru, dosáhli
jste obrovského úspěchu. Děkuji za skvělé výkony, příkladnou bojovnost i bezvadné
vystupování.
M.Matyska
I soutěž OVOV nám přinesla obrovskou radost a zároveň pachuť zklamání. Po velkém
vítězství družstva na obvodním kole jsme s nedočkavostí vyhlíželi kolo krajské. Dočkali jsme
se, ale i tady nás neopustila smůla. Družstvo bylo oslabeno o jednoho člena, a i když
bojovalo ze všech sil, výkony stačily „pouze“ na 3. místo – první nepostupové. Ale i pro vás
platí: „Velký dík za skvělou reprezentaci školy. Vždyť kolik z vašich spolužáků může říct, že je
třetí v Praze?!!“

Všechny výsledky najdete na webových stránkách českého atletického svazu či DDM
Kotlářka a na stránkách OVOV.
Dívky:
Ve 2. pololetí se mladší dívky – kategorie III. – zúčastnily atletické soutěže Pohár rozhlasu,
družstvo skončilo na 7. místě.
Ve stejné kategorii se dívky probojovaly do Pražského finále v přehazované, zde obsadily 6.
místo.
Starší dívky se zúčastnily obvodního kola soutěže ve volejbale, obsadily konečné 6. místo.
Mc Donalds´cup
Pěkného úspěchu dosáhli chlapci kategorie I., kteří po dramatickém vývoji obsadili 2. místo
Chlapci kategorie II.ve stejné soutěži obsadili 5. místo
Školy v přírodě a výlety
Týden od 27.5. do 3.6. žáci 3. a 4. tříd strávili na ŠvP v Horském hotelu na Černé
hoře. Díky šikovným vychovatelům měly děti týden nabitý soutěžemi, hrami a
vycházkami do blízkého i vzdálenějšího okolí. Velký dík a uznání patří rodičům a
dětem, kteří trpělivě čekali na odjezd posledního autobusu. Situaci vedení školy
následně řešilo s autodopravcem a doufáme, že se již nebude opakovat.
6.6. – 8.6. vyjela 5.B na výlet do Kouřimi. Děti se seznámily s historií města,
navštívily muzeum, věž se zvony obrácenými srdcem vzhůru a kostel s kryptou
sv.Kateřiny, která je evropským gotickým unikátem. Také se hodně sportovala
Koncem školního roku dostáváme příležitost k výjezdům tříd na ozdravné pobyty.
Třídy 7.A a 8.A vyrazily na společný týdenní pobyt do Radvanic u Trutnova. Počasí
nám příliš nepřálo, přesto jsme si pobyt užili. Návštěva dolu Bohumír, Teplickoadršpašských skal či Svatoňovic jistě stála za trochu té námahy. Všem dík za super
pobyt a pochvala za zdárný průběh celého týdne.
V týdnu od 13. do 17.6. 9.A absolvovala jednodenní výlety v Praze a jejím okolí.
Navštívila zámek Mníšek pod Brdy, kde si prohlédla soukromé pokoje posledních
majitelů žijících zde v první polovině 20. století. Jeden den byl věnován sportovním
aktivitám na hřišti v Hrdlořezech, další vycházce podél Vltavy. Zbylé dny si žáci užili
na bowlingu a v Laser aréně.
13.6. žáci 2.C a 6.B jeli na výlet do Liberce do IQ Parku. Žáci se zábavnou formou
dozvěděli informace o světě vědy a techniky. Hráli si ve vodním světě, zrcadlovém
bludišti, bublináriu. Také si vyzkoušeli jaké je to být moderátorem nebo členem
hudební kapely. Všichni si celé dopoledne velice užili.
Týden výletů 6.A:
14.6. výlet do Solvayových lomů na Karlštejn. Jeli jsme autobusem z Nových Butovic
do Vráže, odkud jsme vyrazili pěšky do Sv. Jana pod Skalou a pak pokračovali po
naučné stezce do Solvayových lomů, kde jsme měli domluvenou prohlídku muzea a
děti se také svezly starým vláčkem. Poté jsme pokračovali k Bubovickým
vodopádům na Karlštejn, kde jsme měli rezervovanou prohlídku prvního okruhu.
Poté jsme se vrátili zpět do Prahy.
15.6. návštěva Leteckého muzea Kbely. Žáci si prohlédli letadla napříč dvacátým
stoletím. Byla pro ně připravena soutěž, kdy měli hledat informace, kódy a otevírat
schránky. Následně jim vyšel závěrečný kód, který otevíral schránku s odměnou
v podobě papírového modelu letadel.
16.6. návštěva přírodního bludiště v Radotíně. Děti si měly možnost projít největší
přírodní bludiště u nás. Byla pro ně připravena soutěž, kdy hledaly razítka a měly
nasbírat co nejvíce vyplněných tabulek. Nejúspěšnější dostal zlatý diplom, druhý
stříbrný a všichni ostatní bronzový diplom. U bludiště se nalézá také areál
s trampolínou, hřišti na beach volejbal, s fotbálkem a bufetem.
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17.6. návštěva svíčkárny v Šestajovicích. Žáci nejprve zhlédli dokument o historii
svíčkárny a výrobě a následně si vyzdobili svíčky, vykrojili mýdlo a barevně si
namíchali sáček se solí do koupele.
Týden výletů 6.B byl rovněž pestrý, každý den je čekala jiná zábava. V pondělí si
hráli v Liberci, v IQ Parku, v úterý pomáhali pejskům z psího útulku v Libni, ve středu
vyrazili do kina na velmi povedený film – Kniha džunglí. Ve čtvrtek cestovali do
Soběslavi a navštívili například zámek Červená Lhota nebo ZOO Větrovy.
16.6. se vydala třída 2.B a 2.C na šk. výlet do Parku Mirákulum nedaleko Lysé
n.Labem. Děti si užily dopoledne na trampolíně, v podzemních chodbách, na
lanových stezkách, v bludišti, v mini ZOO a na lesní naučné stezce. Výlet se dětem
velmi líbil.
14.6. třída 3.A a 4.B obdivovala přírodu Malešic. Mnozí stezku sv.Josefa znali a pro
další se stala inspirací na aktivní trávení volného času. Kéž by všechny regiony měly
takto nápaditě a naučně zpracované procházky.
V rámci týdne výletů si třída 8.B vyzkoušela na Černém Mostě hru Laser Strike. Žáci
strávili příjemný čas, vyzkoušeli si týmovou spolupráci, zbavili se přebytečné
energie, hra je bavila a příští rok by si rádi tuto hru zahráli znovu.
15.6. výlet 4.A a 4.C na Říp. Myslíte si, že na výlet lze jít jen za hezkého počasí?
Děti ze 4.A a 4.C jsou důkazem, že si můžete výlet užít, i když prší. Déšť děti
provázel z nádraží v Roudnici n.Labem až na vrchol hory Říp. Po náročném výstupu
sluníčko přeci jen vysvitlo a děti se konečně dočkaly výhledu do kraje praotce
Čecha. Po dobrodružném sestupu je čekala cesta vlakem, kterou si všichni užili.
15.6. jela 5.A do Liberce do IQ Landie. IQ Landie má 4 patra. V každém patře byly
dvě části. A v každém patře bylo alespoň 50 exponátů. Ve třetím patře byl robot, je
něco jako člověk. Stojí okolo 2 milionů. Ve druhém patře byly blesky, které hrály
vodní svět. Bylo tam také zrcadlové bludiště.
13.6. – 17.6. vyjely třídy 1.A a 2.A na školu v přírodě do Zásady u Jablonce
n.Nisoou. Počasí nám vždy nepřálo, ale užili jsme si týden plný výletů a her v lesích.
16.6. byla 5.A na výletě parníkem. Měli jsme krásný výhled na Prahu. Pustili nám
rádio a my jsme zpívali a tancovali. Dostali jsme dřevěný přívěsek na klíče –
kotvičku nebo kormidlo. Pak jsme z parníku šli na Petřínskou lanovku. Vyjeli jsme
lanovkou na Petřín a tam jsme se procházeli. Potom jsme na Petříně našli bludiště,
byl to skvělý zážitek. Toto bludiště bylo z keřů.
16.6. odjely třídy 1.B a 1.C na výlet do Parku Mirákulum. Prošly celým parkem a
postupně se děti střídaly na jednotlivých stanovištích. Mezi nejzajímavější patří
Lesní naučná stezka, mezi nejatraktivnější Hrad – nepřehlédnutelná dominanta
parku s visutými mosty, skluzavkami, rozhlednami a vlastním podzemním bludištěm.
Dále děti nadchlo lanové centrum, mini ZOO, obří trampolíny i habrový labyrint.
17.6. 9.B i přes nepřízeň počasí podnikla sportování v hrdlořezském areálu.
23.6. si vyjely děti ze 4.A a 4.C na malý výlet na Bílou horu. Navštívily mohylu
připomínající boje v roce 1620, prošly si oboru, odpočinuly si u rybníčku, zvenku si
prohlédly letohrádek Hvězda a nakoupily si u něj občerstvení a suvenýry.
23.6. jela 3.B na výlet do Posázaví. Projeli se Posázavským pacifikem a vydali se na
pěší výlet ke Klimentově vyhlídce. Na závěr si vyplnili vědomostní kvíz.

Z dalších aktivit našich dětí
Žáci 2.A se svědomitě učili dopravní výchovu – dopravní značky a pravidla silničního
provozu. Své znalosti si šli ověřit 2.5. na dopravní hřiště, kde si při jízdě na kole
vyzkoušeli všechny získané znalosti a byli dobrými cyklisty.
5.5. vycházka 4.A na Vítkov. Příjemné počasí a hezké výhledy na Prahu zpříjemnily
žákům 4.A vycházku na vrch Vítkov. Děti si prohlédly místa, o kterých se učily
v hodinách vlastivědy a zopakovaly si přímo na místě něco se svých znalostí
historie.
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Dne 9.5. se 2. ročníky vydaly do ZOO Praha. Viděly různá zvířata, ovšem největším
zážitkem bylo vidění nedávno narozených mláďat slona a gorily. Dětem se v ZOO
líbilo a zvládly i cestování metrem.
V květnu se 7.A vydala na tradiční vycházku po Praze. Naším cílem byl tentokrát
Petřín. Počasí nám přálo, a tak pohled a rozhled z rozhledny určitě stál za tu
námahu – vystoupat těch mnoho schodů na vrchol. Kdo neměl odvahu na
rozhlednu, pobavil se v zrcadlovém bludišti.
30.5. navštívily druhé třídy ve Strašnickém divadle představení „Legenda o Karlu IV.“
Představení bylo zábavné i poučné, děti se dozvěděly hodně zajímavostí ze života
významného českého krále.
Třída 6.B se 31.5. vydala poznávat Prahu, navštívili jsme Pražskou Loretu.
1.6. navštívila 1.C představení v krásném divadélku Minor – „Perníková chaloupka“.
Nejednalo se o klasické ztvárnění známé pohádky, ale o šedesát minut rockovofolklórního koncertu se zkušenými lektory. Účastnila se celá třída. I cestování MHD
a procházka Karlovým náměstím byla pro děti hezkým zážitkem.
5.5. navštívily 5. třídy planetárium. Zhlédly program o vesmíru. Byl zajímavý a děti
opravdu zaujal.
10.6. byla třída 7.B na vycházce s průvodkyní na Loretě.
8.6. si třída 1.A vyrazila do ZOO. Děti sponzorují Outloně váhavého a dostaly do
ZOO volné vstupenky. Krásné počasí ještě vylepšilo pěkný společný výlet.
9.5. vyrazily třídy 4.A a 4.C na dopolední vycházku na Vyšehrad. Děti se prošly
místy připomínajícími minulost naší země, zopakovaly si učivo vlastivědy, pokochaly
se krásnými vyhlídkami na Prahu a pohrály si v parku mezi sochami.
13.6. žáci 7.B a 9.B byli na exkurzi ve Kbelích ve firmě Knauf. Firma Knauf vyrábí
nátěrové hmoty na betonové povrchy. Seznámili jsme se s pracovním postupem.
Skvěle nám vysvětlil postup provozní inženýr a také jsme se seznámili s historií této
firmy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u památníku 1. československého
radiového vysílání v roce 1923.
16.6. žáci 9.B, 8.B a někteří zájemci o historii z 9.A podnikli exkurzi do národního
památníku Terezín. Seznámili se s dějinami stavby pevnosti. Osud lidí v průběhu let
1941 – 1945 nás velmi dojal. Při pomyšlení, že život tam trávily stejně staré děti, byl
až mrazivý. Přečetli jsme si některé básně a prohlédli obrázky dětí před jejich
většinou poslední cestou – cestou do Osvětimi.
20.6. 4.B ZOO: I přes velké množství škol před branami ZOO se stal výlet velmi
poučným, neboť jsme navštívili velké množství zvířat. Zajímavé bylo krmení
pelikánů, dovádění lachtanů, hraní goril a pozorování kočkovitých šelem ve výběhu.
21.6. jely třídy 7.A a 7.B na exkurzi do Svíčkárny Šestajovice.
21.6. se třída 2.C vydala na Koncert pro spolužáky pořádaný pěveckým sborem
Rolnička. Koncert se konal v kostele sv.Šimona a Judy. Žáci – diváci se také aktivně
zapojili do programu koncertu a naučili se nové písně. Pěvecký zážitek byl doplněn
krásným interiérem kostela. Koncert se všem líbil.
23.6. ve čtvrtek byla 5.A v Planetáriu. Cesta tam je sice trochu delší, ale stojí to za
to. Dnešní téma programu bylo „Tajemný vesmír“. Tento program byl zajímavý, plný
překvapení a informací. Potom jsme si mohli zkusit jízdu na simulátorech.
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. ročníků přeji úspěšný start na nových školách. Všem přeji příjemné
prázdniny nebo dovolenou a na shledanou 1. září.
Mgr. Jana Jeřábková
ředitelka školy

