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I. stupeň (2.pololetí) 
 

Třída pochvaly kázeň. opatření průměr vyznamenání 

I. A 

A.Bozděch, J.Hájek, J.Hníková, 
J.Indra, S.Klimko, O.Kopecký, 

P.Lederer,Q.CH.Nguyen,J.Šejtka, 
D.Šindelář, A.Tomášek, L.Třešňák 

- 1,018 20 

I. B - NTU 2 1,006 21 

I. C - 
NTU 3 
DTU 1 

1,082 17 

II. A 
P.Křenek, E.Kykalová, O.Mareček, 
J.Němeček, J.Pleskot, J.Šprongl, 

A.Švubová, N.Vanerová, A.J.Vavrová 
- 1,233 18 

II. B - - 1,065 20 

II. C - 
NTU 2 
DTU 1 

1,081 20 

III. A - - 1,224 19 

III. B - 
NTU 2 
DTU 2 
DŘŠ 1 

1,229 15 

III. C - 
NTU 1 
DTU 2 

1,144 19 

IV. A - 
NTU 2 
DTU 1 

1,367 15 

IV. B - - 1,411 15 

IV. C - 
NTU 1 
DTU 1 
DŘŠ 1 

1,216 14 

IV. D - 
NTU 4 

 
1,259 20 

V. A - DŘŠ 1 1,261 18 

V. B M.Očenášek 
NTU 3 
DTU 2 

1,344 15 

V. C F.Král, T.Michna, A.Vaníček NTU 2 1,414 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. stupeň (2.pololetí) 

Třída pochvaly kázeň. opatř. průměr vyznamenání 

6.A 
A.Hallerová, T.Majerová, V.Majerová, 

O.Mertl, A.Špivák, M.Šprongl, 
B.Zadinová 

NTU 6 
DTU 3 

1,574 9 

VI. B A.Smrkovský 
NTU 13 
DTU 4 
DŘŠ 1 

1,628 10 

VI. C 

Ch.Babynets,T.Bláhová,S.Eimová, 
E.Eysselt, K.Holubcová, B.Melcher, 

M.Mouchová, M.Němec, V.Rampírová, 
V.Švecová, T.Tamáš, M.Němec PŘŠ 

NTU 9 
DTU 8 
DŘŠ 1 

1,665 8 

VII. A 

S.Mocová(3x), F.Albók, Fr.Dittrich, 
J.Filsaková, A.Hrdinová,L.Jarolímková, 
M.Klejšmídová(2x), A.Kudláčková(2x), 
J.Kupricht, A.Kuprichtová, N.Prellová, 

I.Ratsyn, A.Samsonková(3x), 
V.Tošnerová(2x), A.Valentová 

NTU 2 
DŘŠ 1 

1,300 15 

VII. B S.Ahn, K.Grossová, M.Kiršnerová 
NTU 19 
DTU 8 
DŘŠ 3 

1,667 9 

VII. C 
Š.Kalous, A.Bémová, D.Bortl(2x), 

E.Kodýmová, D.Raychynets, 
N.Čachotská 

DTU 5 1,690 10 

VIII. A K.Kulhánková NTU 5 1,567 8 

VIII. B 

O.Klouček, J.Lacina, M.Motyčka(2x), 
J.Štěpánek, D.Hrubeš(2x), 

E.Kučalová(2x), A.Ghazaryan, 
V.Pilařová, S.R.Komorowská, 

M.Petýrek 

NTU 2 
DTU 1 

1,603 9 

IX. B 

D.Burda(2x), P.Čermáková, J.Dittrich, 
K.Kabelková,, E.Kiršnerová, 

A.M.Kopfová, F.Koudelka(2x), 
D.A.Kováčková, B.Kubátová, K.Kultová, 

V.Melounová, P.Novák, B.Novotná, 
M.Pavlyuk(2x), K.Pecáková, D.Plosová, 

M.Přibylová, A.Radová, V.Rožcová, 
K.Srpová(3x), K.Svobodová, 

S.Winkelmannová, L.Hrdová, K.Kubů, 
M.Němec, D.Neumann, A.Sus 

NTU 25 
DTU 6 
DŘŠ 10 

1,697 11 

 
Vysvětlivky: NTU napomenutí třídního učitele 
  DTU důtka třídního učitele 
  DŘŠ důtka ředitelky školy 
  PŘŠ pochvala ředitelky školy 
 

Naše škola byla nejúspěšnější základní škola v předmětových soutěžích 
v rámci Prahy 10, 15 a 22! 
 
Matematická olympiáda 
V letošním školním roce bylo zájemců o řešení školního kola matematické olympiády ve 
všech kategoriích velmi málo. Někteří řešit sice začali, odevzdali první sadu příkladů, ale 
další příklady již nedokončili. Takže jsme měli nakonec v obvodním kole jenom dva 



zástupce, ti si ale vedli velmi dobře. Z V. A se obvodního kola zúčastnila Lucie Hrušková, 
získala plný počet bodů, takže se stala úspěšnou řešitelkou a dělila se o 1. místo. Z VIII. B 
se zúčastnil Martin Motyčka, který byl také úspěšný řešitel a získal 4. místo. Oběma moc 
gratulujeme a děkujeme za hezkou reprezentaci školy. 
 
Pythagoriáda 
Do Pythagoriády se v letošním školním roce zapojily šesté, některé sedmé, obě osmé a 
devátá třída. Žákům se ale řešení školního kola příliš nedařilo. Do obvodního kola, které 
se konalo online, postoupil Antonín Veselý z VI. A, Marek Krešňák z VIII. B, dále pak Martin 
Motyčka z VIII. B a Alfréd Benko z VIII. A, kteří se stali úspěšnými řešiteli. Všem moc 
děkujeme.  
 
Podzimní MaSo 
V listopadu se naši žáci již poněkolikáté zúčastnili celorepublikové matematické soutěže 
MaSo, pořádané Matematicko-fyzikální fakultou. Vzhledem k epidemické situaci se soutěž 
neuskutečnila prezenčně, ale on-line a byla upravena její pravidla. Družstva byla tříčlenná 
a mohla být složena ze žáků 6. až 9. tříd základních škol nebo odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Věk omezen – na rozdíl od prezenčních ročníků – nebyl, takže 
družstvo mohlo být složeno třeba jenom ze samých deváťáků. Díky on-line prostředí také 
nebyl omezen počet družstev – celkem soutěžilo 615 družstev z celé České republiky a 
družstva byla převážně tvořena žáky víceletých gymnázií. Soutěž jako vždy nebyla jenom 
o řešení matematických příkladů, ale také o zvolené taktice a strategii v doprovodné hře. 
Z naší školy bylo nejprve přihlášeno pět družstev, ale vinou nařízených karantén i 
onemocnění soutěžících vznikla nakonec jenom družstva čtyři. Nejlépe si vedl tým ve 
složení Alfréd Benko (ze třídy VIII. A), Josef Dittrich a Michal Němec (oba ze třídy IX. B). 
V celkovém pořadí tým získal velmi pěkné 97. místo, v rámci základních škol se ale umístil 
na nádherném 5. místě. Moc gratulujeme! Děkujeme i ostatním soutěžícím, všechny 
soutěž ohromně bavila.  
 
Fyzikální olympiáda kategorie E, F 
Obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F, tedy 8. a 9. ročníků základních škol a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se v letošním školním roce v březnu u nás 
uskutečnilo již opět prezenčně. Účast byla v obou kategoriích oproti jiným ročníkům velmi 
malá. V kategorii E byli pouze dva účastníci z Gymnázia Voděradská a oba byli úspěšní 
řešitelé. Vítěz pak postoupil i do krajského kola. V kategorii F byli pouze čtyři účastníci – 
všichni z naší školy. Všichni byli úspěšní řešitelé – nejlépe si vedl Martin Motyčka z VIII. B. 
Za ním skončil na 2. místě Ondřej Klouček a na 3. místě Jakub Štěpánek, oba také z VIII. 
B. Gratulujeme a všem děkujeme za účast. 
 
 
Jarní MaSo 
Jarní Maso se, po přestávce způsobené pandemií, v květnu uskutečnilo již opět prezenčně, 
takže byl počet účastníků omezen. Celkem se zúčastnilo 231 družstev z celé republiky. 
Nám se podařilo do soutěže zaregistrovat 2 družstva – jedno tvořené žáky 8. ročníků, 
druhé tvořené žáky 9. ročníku. Obě družstva si vedla pěkně (celkově 150. a 211. místo), 
jejich umístění však bylo ve srovnání s podzimním kolem horší, takže žáci se svými výkony 
nebyli úplně spokojeni. 
 
 
 

Fyzikální olympiáda kategorie G – Archimediáda 
Po dvouleté pauze způsobené pandemií se v letošním školním roce v dubnu na naší škole 
konalo prezenčně obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie G – pro žáky 7. ročníků 
základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Celkem se zúčastnilo 9 
dvojic – převážně z naší školy, jedna dvojice z Gymnázia Voděradská. Soutěž měla 
tradičně teoretickou i praktickou část, ve které žáci běhali 60 m, počítali svoji rychlost, 
sledovali svoji kapacitu plic, měřili si tep i krevní tlak. Nejlépe si vedla dvojice Sofie 
Mocová, Adéla Samsonková – obě ze VII. A. Na 2. místě pak skončila dvojice z Gymnázia 
Voděradská a na 3. místě dvojice Filip Albók, František Dittrich, oba také z VII. A. 
Gratulujeme a všem děkujeme za účast. 
 
Dějepisná olympiáda 
20. ledna 2022 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo pět žáků. 
Dva žáci z 8. ročníku (Jakub Štěpánek, Samuel Eim), tři žáci z 9. ročníku (Daniela Plosová, 
Aneta Radová, Viktorie Melounová). Nejúspěšnějším řešitelem byl Jakub Štěpánek (VIII. 
B), 2. místo obsadil Samuel Eim (VIII. B), 3. místo patří Daniele Plosové (IX. B). Tito tři 
žáci postoupili do obvodního kola dějepisné olympiády. 
22. března 2022 proběhlo na Gymnáziu Omská obvodní kolo dějepisné olympiády, kterého 
se zúčastnili tři žáci, Jakub Štěpánek (VIII. B), Samuel Eim (VIII. B), Daniela Plosová (IX. 
B). Nejlepšího výsledku z naší školy dosáhl Jakub Štěpánek (28. místo), druhý byl Samuel 
Eim (39. místo), třetí Daniela Plosová (41. místo). 
  
Mladý chemik 
18. listopadu 2021 proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Zúčastnili se ho dva žáci IX. 
B: Bára Kubátová a Filip Koudelka. Oba dva postoupili do obvodního kola, které se 
uskutečnilo, kvůli epidemii Covidu, on-line. 
 
Olympiáda v NJ 
Žákyně VII. A Sofie Mocová a IX.B Klára Srpová velmi úspěšně reprezentovaly naši školu 
v konverzační soutěži v NJ, která se tradičně konala na Gymnáziu Omská. Obsahem 
soutěže je poslech s porozuměním, popis obrázku a povídání na vylosované téma. Oběma 
patří za přípravu a reprezentaci velké poděkování a pochvala. 
 
Zeměpisná olympiáda 
Zeměpisná olympiáda byla letos pro naši školu velmi úspěšná. Měli jsme 27 soutěžících ve 
školním kole, v každé kategorii 3 nejúspěšnější (celkem 9 soutěžících) pak reprezentovali 
školu v kole obvodním. Tři z nich postoupili a úspěšně reprezentovali dokonce i v kole 
krajském: Matěj Němec VI. C, Antonín Smrkovský VI. B a Kateřina Kulhánková VIII. A. V 
obvodním kole za Prahu 10 kromě těchto tří úspěšně reprezentovali ještě další medailisté 
ze školního kola za jednotlivé ročníky – Adéla Hallerová VI. A, František Dittrich VII.A, 
Štěpán Kalous VII.C, David Bortl VII.C, Lukáš Turek VIII.B a Samuel Eim VIII.B. Všem 
gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy, nejvíce pak Matěji Němcovi, 
který by postoupil dokonce i do kola celostátního. Pro šesťáky celostátní kolo pořadatelé 
nepořádají, pro ně soutěž končí kolem krajským. 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
V obvodním kole reprezentoval školu nejúspěšnější soutěžící ze školního kola, David 
Hrubeš (VIII. B). Soutěž se v tomto školním roce konala on-line. 
 
 



Olympiáda z českého jazyka 
Ve čtvrtek 31. 3. proběhla OČJ, které se tentokrát zúčastnily dvě žákyně, Eva Kučalová z 
VIII. B a Klára Srpová z IX. B. 
 
Dopravní soutěž 
Letos byla po dvou letech obnovena Dopravní soutěž mladých cyklistů. Akce se konala na 
dopravním hřišti ZŠ Veronské náměstí. Naši školu výborně reprezentovalo smíšené 
družstvo žáků VI. A (Martin Šprongl, Michal Vácha, Veronika Majerová a Barbora 
Zadinová), které vybojovalo 2. místo mezi školami Prahy 10. Soutěž se jim velmi líbila a 
byla pro ně přínosná. 
 
Primární prevence 
V průběhu školního roku probíhaly programy primární prevence zaměřené na třídní 
kolektivy, vztahy a zdravý životní styl. Programy byly realizovány organizací Proxima 
Sociale z grantu MHMP a dotace MČ. V případě akutních problémů byla realizována 
selektivní prevence. Věříme, že tyto programy napomáhají k budování hezkých vztahů 
v kolektivu, správných sociálních návyků a návyků přispívajících ke zdravému životnímu 
stylu. 
Velkou oporou a pomocí je školní psycholožka Mgr. Iryna Ratsyn, které patří velké 
poděkování za spolupráci. 
 
Jeden svět na školách 
Žáci II. stupně se po dvouleté přestávce zúčastnili festivalu o lidských a dětských právech. 
Projekce se konaly v různých pražských kinech a byly doprovázeny besedou k dané 
problematice. 
 
 
 
Z dalších aktivit: 
25. 10.  IV. C a II. B – SŠ Zahradnická: „Krajina a životní prostředí“. 
08. 11.  III. C a V. A – výlet na Pražský hrad. 
25. 11.  Národní galerie: program „Barevný svět“ žáky I. C seznámil se základními 

barvami, se symbolikou barev ve středověkém umění, jejich výrobou a mícháním. 
Děti si v barevných pláštích prošly sbírku NG s průvodkyní a navštívily také 
razítkovou dílnu. 

03. 12. Mikulášská nadílka: celý I. stupeň navštívili s nadílkou Mikuláš se svým 
doprovodem. Děkujeme IX. B za hezký herecký výkon. 

20. 12. V. B navštívila Botanickou zahradu v Praze 9. 
22. 12. 6. ročník a VIII. B – návštěva pražských kostelů během adventu. 
22. 12.  Vycházka na Petřín – žáci VIII. A si dobrovolně připravili krátké příspěvky 

k různým místům na vrchu Petřín, např.: socha K. H. Máchy, Hladová 
zeď, Strahovský klášter… Na závěr navštívili rozhlednu. 

22. 12. VII. A se zúčastnila komentované prohlídky „Po stopách českých králů“. Před 
prohlídkou si mohli žáci prohlédnout vánočně vyzdobené Staroměstské náměstí 
s vánočním stromem. Prohlídka začala v 9:00 hodin před Staroměstskou radnicí. 
Paní průvodkyně děti vzala do Staroměstské věže, odkud byl nádherný výhled na 
hlavní město. Počasí bylo sice velice mrazivé, ale krásně svítilo slunce, takže 
výhled byl opravdu úžasný. Po půlhodině prohlídka pokračovala na 
Staroměstském náměstí, kde děti vyslechly výklad důležitých historických 

událostí. Prohlídka skončila u Karlova mostu, kde jsme se s paní průvodkyní 
rozloučili. 

07. 03. -11. 03. V tomto týdnu naši školu navštívil truhlář se svou „Dřevíčkovou dílnou“. 
Děti si vyzkoušely práci s různým nářadím a domů si odnesly hezké výrobky ze 
dřeva. 

28. -29. 03. VI. A a VII. A – Polytechnické hnízdo Třebešín 
13. 04. VIII. B si prohlédla kostel sv. Ignáce 
13. 04. VI. A, B navštívila Emauzský klášter 
02. 05. Děti z 2. tříd se zúčastnily pořadu „Finanční gramotnost“, který škole nabídla 

Česká spořitelna. 
02. 05. VII. A, B navštívily divadlo Komedie a zhlédly představení Tesla. Jednalo se o 

životopisnou divadelní hru o Nikolovi Teslovi s různými technickými efekty a 
pokusy. Žáci byli z představení nadšeni. 

Květen: Na jaře se ve třídách vystřídali příslušníci Městské policie. Paní učitelky měly 
možnost vybrat předem téma vhodné pro daný věk. 
III. C a V. A – škola v přírodě Dolní Dvůr: Děti si užily výlety po okolí, plnění úkolů 
a spoustu zábavy. 

03. 05.  1. ročník a III. A navštívily divadlo D21, pořad „Ronja, dcera loupežníka“, 
představení se dětem moc líbilo. 

06. 05.  6. ,7. a 8. ročník – pořad „Planeta Země“. 
09. 05.  IV. B a IV. D ŠvP Dolní Dvůr. Škola v přírodě se uskutečnila v chatě U Jirky 

v Dolním Dvoře na hranici Krkonošského národního parku. Program byl inspirován 
indiánskými zvyky a jejich soužitím s přírodou. 

12. 05.  Žáci I. C ve skupinkách kreslili postavičky z pohádek jako hádanku pro ostatní. 
Naučili se kreslit a skákat „panáka“. 

17. 05.  II. B – exkurze do Českého rozhlasu. 
23. -27. 05. vyjely třídy II. A a II. B na pětidenní pobyt do Velké Úpy v Krkonoších.            

Děti si užily hry a soutěže v krásné přírodě. 
02. 06. se konal sportovní den na školní zahradě. O zábavu se zasloužili žáci z 9. ročníku. 

Připravili pro děti z I. stupně hezká stanoviště k plnění různých úkolů. 
03. 06. IV. C se vydala na vlastivědnou vycházku na Pražský hrad. Žáci navštívili jako 

první pamětihodnost chrám sv. Víta.  
Po prohlídce děti přešly do tzv. Starého paláce, kde navštívily Vladislavský sál.  
Na zpáteční cestě do školy jeli žáci retro tramvají č. 23, která pochází 
z padesátých let.  

07. 06. se vypravili prvňáčci z I. A a I. B na společný výlet do skanzenu v Kouřimi.        
Výlet se vydařil i přes nepřízeň počasí. Děti si prohlédly muzeum lidových staveb 
a seznámily se s životem svých předků, kteří si dokázali vše potřebné vyrobit 
sami. 

11. -18. 06. VI. B a VI. C uskutečnily OzP Radvanice 
13. 06. VII. C navštívila Tábor „Výlet za husitským dobrodružstvím“. 
13. 06.  3. ročník – projekce v kině Hostivař 
13. 06. IX. B – účastnila se Zdravotnického kurzu 
13. 06.  VIII. A – navštívila sportovní areál Gutovka 
13. -17. 06. IV. A, VII. A a VII. B – společná ŠvP ve Strážném 
13. -17. 06. VIII. B – uskutečnila OzP v Nové Peci 
13. -16. 06. se konal výlet do Vysokého Chlumce 
14. 06. VII. C – proběhla exkurze na Strojní fakultě ČVUT 
14. 06. VIII. A – prohlídka Valečova a okolí 
15. 06. VII. C – navštívila Galerii Kunsthalle Praha 



15. 06. IX. B – uskutečnila besedu se zástupcem UNICEF 
15. 06. VIII. A – hrála bowling na Žižkově 
16. 06. I. C – užívala výlet do Petrova 
16. 06. IX. B – navštívila Mobilní planetárium 
16. 06. VIII. A – uskutečnila exkurzi do Čokoládovny Šestajovice 
16. 06. III. B – navštívila Sportovní centrum Hector 
17. 06. III. C – navštívila Čokoládovnu Šestajovice 
17. 06. VII. C – si prohlédla Českou televizi Praha 
17. 06. IX. B – zhlédla představení v Divadlo ABC 
17. 06. VIII. A – si zahrála badminton v Malešicích 
17. 06. IX. B – vyráběla panenky k adopci pro UNICEF 
24.6. a 27.6. Sportovní dny žáků 2. stupně – soutěže v atletických disciplínách a turnaje 

v přehazované, volejbalu a fotbalu. 
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Týden výletů – IX. B 
Na týden výletů měla třída IX. B připravený zajímavý program. V pondělí a úterý žáci 
absolvovali intenzivní zdravotnický kurz vedený lektory z Projektu Odyssea, ve kterém si 
zopakovali postup při resuscitaci, ale také se dozvěděli, jak postupovat při poskytnutí 
první pomoci v různých situacích – krvácení, infarkt, mrtvice, mdloba, epileptický nebo 
diabetický záchvat. Také se dozvěděli, jak se zachovat v mimořádných situacích – nehoda, 
požár, výbuch… Kurz byl přehledný, srozumitelný, velmi názorný a pro žáky přínosný.  
Ve středu navštívil třídu zástupce z organizace UNICEF, který žáky seznámil s fungováním 
organizace, kde a komu UNICEF pomáhá a jak naopak můžou pomoci oni. Žáci pak 
následně ve skupinkách vyráběli pro UNICEF panenky k adopci. Každá panenka představuje 
jedno dítě, kterému ten, kdo si panenku zakoupí, zaplatí očkování proti šesti hlavním 
smrtelným nemocem. Celkem se žákům podařilo vyrobit 5 panenek, které byly po vyplnění 
rodné listu předány do UNICEfu k adopci. 
Ve čtvrtek měli žáci zajištěno promítání Mobilního planetária. V něm shlédli dva programy 
– Neuvěřitelný vesmír a Zpátky na Měsíc, oba s velmi poutavým komentářem paní 
lektorky. 
A v pátek měli žáci možnost vyzkoušet si virtuální realitu. Společnost Brejlando přijela 
s muzikálem divadla ABC Elefantazie, ve kterém hlavní roli zpívá Tomáš Klus. 
 
Geologický den s  Českou geologickou službou 24. 6. 2022 – IV. C 
Program byl připraven od 10 hodin, proto jsme se nejprve podívali do nedaleké 
Valdštejnské zahrady. Před desátou jsme přešli do bývalého Klárova slepeckého ústavu, 
kde dnes sídlí Česká geologická služba. Viděli jsme, jak se vyrábí mapy, jak se vrtá do 
hloubky země, ale i jak se pracuje s kamenem. Opracování kamene a hledání pravěkého 
hlavonožce všechny nadchlo. Postupně jsme procházeli připravenými stánky a u každého 
nás něco zaujalo. Dálkový průzkum Země pomocí dronů, nebo termokamery byly zástupci 
moderní technologie. Rýžování tzv. zlatinkého zrnečku bylo praktickou částí workshopu. 
V Kapli sv. Rafaela nás čekala výstava drahokamů a ukázka přístrojů kontrolujících kvalitu 
šperků. Našlo se zde místo pro výrobu náhrdelníku s kamínkem. Na závěr žáci nahlédli do 
obchodu, kde si někteří koupili na památku kamínky.  

EKOTÝM 2021/22    
 
Podzimní kilometry 
Na jaře loňského školního roku jsme zorganizovali soutěž tříd „Která třída nejdál dojde za 
14 dní“. Soutěž se líbila nejen dětem a pedagogům, ale i rodičům. A tak se Ekotým 
rozhodl soutěž zopakovat a udělat z ní tradici. Chceme, aby děti, pokud možno raději 
absolvovaly cestu do školy pěšky, ne autobusem nebo autem a odpoledne více času trávily 
venku aktivním pohybem, nikoli u počítače. Pravidla zůstala stejná, jenom soutěž získala 
nový název Podzimní kilometry. Termín (poslední týden v září) byl zvolen na dobu, kdy 
děti měly dostatek volných dnů, aby se mohly hýbat a počasí bylo ještě příznivé. 
Třídní kolektivy z II. stupně měly dojít co nejdál za týden (přesněji za 9 dní) a vymyslet, 
jakého cíle se jim podařilo dosáhnout. Žáci svoje výkony (chůzi nebo běh) opět 
zaznamenávali v mobilní aplikaci, výsledky zasílali zvolenému třídnímu sčítači a pro 
kontrolu i vyučujícímu tělesné výchovy. 
Do vyhodnocování výsledků se zásadněji promítnul rozdílný počet žáků v jednotlivých 
třídách – pořadí tříd podle celkového množství dosažených kilometrů bylo tentokrát 
odlišné od kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedli žáci třídy VII. B, kteří 
dohromady ušli nebo uběhli 678 km (na žáka 32,3 km) a dorazili do italské Verony.         
Na druhém místě skončila třída IX. B – celkem 705 km (na žáka 21,4 km), která došla do 
Lucemburku. Třetí v pořadí se umístila třída VII. A s 483 km (na žáka 21 km), která 
„navštívila“ Banskou Bystrici. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní odměny. 
Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.  
Akce se líbila, jenom nás mrzí, že se dvě třídy do soutěže nezapojily vůbec. Doufáme, že 
se příště zúčastní opravdu všichni. 
 

Třída Kilometry – celkově Průměr na žáka (km) Cíl Pořadí 

VI. A 145 5,6 České Budějovice 7. 

VI. B 152 6,3 Trutnov 6. 

VI. C 209 8,7 Šumperk 5. 

VII. A 483 21 Banská Bystrica 3. 

VII. B 678 32,3 Verona 1. 

VII. C 0 0   

VIII. A 0 0   

VIII. B 430 15,9 Mnichov 4. 

IX. B 705 21,4 Lucemburk 2. 

 
 
 
 
 
 
Fond Sidus 
V týdnu od 13. do 17. prosince členky Ekotýmu navštívily třídy I. stupně s výrobky, které 
nám zaslal jako každý rok Fond Sidus. Děti si mohly zakoupit odznáčky a magnetky 
zvířátek a tím přispět fondu, který podporuje nemocné děti v celé České republice. Akce 
měla velký ohlas, a přestože jsme museli narychlo další výrobky doobjednat, nakonec se 
ani na všechny zájemce nedostalo. Celkem se pro fond vybralo 9 000,- Kč. Všem moc 
děkujeme. 
 



Ekoprogram pro žáky 1. a 2. tříd 
Skupinka tří členek Ekotýmu ze 7. ročníku si připravila pro své mladší spolužáky z prvních 
a druhých tříd program, se kterým je navštěvují v rámci výuky prvouky. Seznamují je 
s programem Ekoškola a fungováním Ekotýmu na naší škole. Vysvětlují jim nutnost šetření 
vodou, omezování tvorby odpadu, jeho správné třídění. Program je přizpůsoben věku, je 
připraven hravou formou a dětem i paní učitelkám se velmi líbí. 
 
Hledání studánek 
Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody, a ne všichni si uvědomují, kde 
se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich 
můžeme najít i v Praze.  Ekotým proto vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž 
probíhala od 5. listopadu do 3. ledna, žáci měli za úkol najít studánku, vyfotit se u ní a 
poslat o ní i krátkou informaci – např. kde se studánka nachází, případně nějakou 
zajímavost. 
Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků – čtyři z I. stupně a čtyři ze II. stupně – a objevilo 
dohromady 64 studánek. Všichni účastníci byli odměněni. Výsledky si můžete prohlédnout 
v přiložené tabulce. Všem za účast moc děkujeme a vítězům gratulujeme. 
 

I. stupeň 

 
 Třída Počet objevených studánek 

1. místo Amálie Vatěrová V. A 14 

2. místo Anežka Rodová V. B 8 

3. místo Marek Malík IV. B 4 

4. místo Lucie Pejcelová III. A 2 

    

II. stupeň 

 
 Třída Počet objevených studánek 

1. místo Markéta Přibylová IX. B 18 

2. místo Barbora Zadinová VI. A 9 

3. místo Adéla Hallerová VI. A 6 

4. místo Alžběta Svobodová VII. A 3 

 
 
 
Jarní kilometry – březen 2022 
Soutěž tříd v chození a běhání se stala již akcí pravidelnou. Při výběru termínu pro jarní 
variantu nám jako ideální připadala doba jarních prázdnin, neboť jsme předpokládali, že 
to budou mít děti společně se svými rodiči nejvíce času na pohyb venku. Také proto jsme 
do uznaných způsobů pohybu přidali i běh na lyžích. Předpoklad byl ale mylný, děti na 
školu zapomněly.  Scházela i podpora ze stran některých rodičů, takže v několika třídách 
nezaslal výsledky nikdo, případně jenom třídní učitel. Počty kilometrů jednotlivých tříd 
jsou oproti předchozím akcím bohužel docela malé. 
Při vyhodnocování výsledků bylo opět nutno brát na zřetel počet žáků jednotlivých tříd a 
pořadí určit podle počtu kilometrů na jednoho žáka. Zvítězila třída VII. A (celkem 570,4 
km, průměrně 25,9 km), která došla do Krakova. Na druhém místě skončila třída VII. B 
(celkem 518,1 km, průměrně 24,7 km), která zamířila do Budapešti. A na třetím se 
umístila třída IX. B (celkem 554 km, průměrně 16,8 km), která si jako cíl vybrala Curych. 

Nejlepší třídy obdržely sportovní ceny, všechny výsledky si můžete prohlédnout 
v přiložené tabulce.  
Doufáme, že se do podzimní varianty zapojí více žáků, zvažujeme i započítání kilometrů 
ujetých na kole.  
 

Třída Kilometry – celkově Průměr na žáka (km) Cíl Pořadí 

VI. A 197,6 7,6  4. 

VI. B 176,1 7,0  5. 

VI. C 52,3 2,2  7. 

VII. A 570,4 25,9 Krakov 1. 

VII. B 518,1 24,7 Budapešť 2. 

VII. C 0 0  8.-9. 

VIII. A 81,3 3  6. 

VIII. B 0 0  8.-9. 

IX. B 554 16,8 Curych 3. 

 
Fotografická soutěž – Člověk a příroda 
Ekotým vymyslel fotografickou soutěž, do které žáci mohli zasílat fotografie, na kterých 
by byl zachycen zásah člověka do přírody – například přehrada, továrna, elektrárna… 
Fotografie měla být doplněna textem, ve kterém měl soutěžící popsat, jak danou situaci 
vnímá, zda pozitivně, či negativně, a svůj názor i zdůvodnit. 
Zdánlivě jednoduchá soutěž – mobilní telefon připravený k pořízení fotografií nosíme 
většinou s sebou – nakonec měla jenom jednoho účastníka. Fotografii nedokončené 
přehrady na horním toku brdské říčky Chumavy s textem zaslala pouze Markéta Přibylová 
ze třídy IX. B. Za účast moc děkujeme, její snaha byla samozřejmě oceněna. 
 
 
Výtvarná soutěž „Jak po sobě zanechat co nejméně odpadu“ – výsledky 
Do výtvarné soutěže v tvorbě plakátů – jak správně třídit a jak redukovat množství odpadu 
– se zapojili jednotlivci i skupinky. Někteří pracovali na plakátech ve škole v rámci 
výtvarné výchovy, někteří tvořili doma. Účast byla docela velká – sešlo se téměř 40 
plakátů, všechny byly velmi nápadité, takže pro porotu bylo obtížné vybrat ty 
nejzdařilejší. Díla hodnotily zástupkyně z Ekotýmu a jeho koordinátorka, paní ředitelka a 
paní učitelka Kůtková. Nakonec stanovily následující pořadí: 
 
Nejlepší díla – I. stupeň: 

1. místo  Karin Chloupková, III. C 

2. místo  Julie Palanová, III. C 

3. místo  Sabina Chloupková, III. C 

Čestná uznání: Linda Doubravová, III. C 
   Simon Horký, III. C 

Nejlepší díla – II. stupeň: 
1. místo  Veronika Tošnerová, VII. A 

2. místo  Sofie Mocová, VII. A 

3. místo  Bohumil Hera, VI. A 

4. místo  Lucie Jarolímková, Šimon Jirák, Anna Kuprichtová, Matěj Šulc -  

  všichni ze VII. A 



5. místo  Adéla Bínová, Viktorie Kudrnová, Lucie Susová – všichni z VII. C 

6. místo   Viktorie Kudrnová, VII. C 

Čestné uznání Artem Klymenko, VIII. A 
 
Gratulujeme - vítězové obdrželi hezké ceny, všem moc děkujeme za účast.  
 
Světový den Ekoškol 
Členové Ekotýmu se dočkali - epidemická situace se zlepšila, a tak konečně mohli 
uspořádat pro žáky 4. až 9. ročníků program ke Světovému dni Ekoškol. Každá pracovní 
skupinka (voda, odpady, energie, prostředí, jídlo a svět, doprava) měla svoje stanoviště, 
kde formou různých prezentací, soutěží, kvízů a doplňovaček seznamovala ostatní 
spolužáky se svým tématem. Navíc bylo i stanoviště, kde se dozvěděli veškeré informace o 
programu Ekoškola a fungování Ekotýmu na naší škole. A ačkoli se akce dva roky nemohla 
uskutečnit, takže s ní měli zkušenost pouze někteří členové Ekotýmu, vedli si všichni 
výborně. 
 
 
Den činu 
Naše se škola se již tradičně připojila k oslavám Dne Země akcí nazvanou Den činu. 
Tentokrát se žáci 4. ročníku se pustili do úklidu okolí školní budovy, vyčistili školní dvůr i 
hřiště. Vyhrabali listí, sesbírali odpadky. Škoda, že někteří žáci si hezkého prostředí 
neváží a odpadky odhazují do křoví. Čtvrťákům moc děkujeme a přejeme si, aby okolí 
vydrželo dlouho čisté. 
 
Kampaň obyčejného hrdinství 
Naše škola se do Kampaně obyčejného hrdinství zapojila v týdnu od 2. do 8. května. Účast 
byla velice malá, myslím, že od účasti žáky odradila nevhodnost a nesplnitelnost 
některých výzev. 
 
Ekoprogram pro žáky 3. tříd 
S programem připraveným pro žáky z 1. a 2. tříd, navštívily v květnu členky Ekotýmu i 3. 
třídy. A opět se dětem i vyučujícím akce velmi líbila. 
 
Měření CO2 ve třídách během výuky 
Na začátku června členky Ekotýmu měřily pomocí senzoru Pasco koncentraci CO2             
ve třídách během výuky. Měření probíhalo přibližně 20 minut po začátku hodiny, aby se 
zjistilo, zda je ve třídách při výuce kvalitní vzduch. Naměřené hodnoty byly umístěny i na 
nástěnku Ekotýmu ve sborovně školy, aby se s výsledky měření mohli seznámit i všichni 
vyučující. Přibližně polovina tříd měla vyvětráno velmi dobře, některé třídy téměř vůbec. 
Je potřeba zajistit správné větrání, aby žáci nebyli unavení, nebolela je hlava a mohli se 
na výuku dobře soustředit. 
 
Soutěž ve hledání památných stromů 
Poslední akcí Ekotýmu byla soutěž ve hledání památných stromů. Vypsaná byla nejen pro 
žáky školy, ale i pro naše zaměstnance. Za úkol bylo nalézt památný strom, vyfotit se u 
něj a napsat o něm nějakou zajímavost. 
Za měsíc nám přišlo do soutěže celkem 24 stromů (případně památných stromořadí), do 
hledání se zapojili jednotlivci i celé třídy. 

Všichni účastníci byli odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v následující tabulce. 
Všem za účast moc děkujeme, vítězům gratulujeme. 
 
I. stupeň   

  Počet památných stromů 

1. místo Laura Srpová, IV. B 3 

3. místo žáci ze tříd IV. A (a VII. A a VII. B) 1 

   

 
II. stupeň 

  

  Počet památných stromů 

1. místo Markéta Přibylová, IX. B 6 

2. místo Martin Šprongl, VI. A 3 

3. místo žáci ze tříd VII. A ,VII. B (a IV. A) 1 

   

Dospělí účastníci  

  Počet památných stromů 

1. místo Veronika Kůtková 9 

2. až 3. místo Lenka Filipiová 1 

2. až 3. místo kancelář školy 1 

 
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
30. 6. jsme si rozdali vysvědčení a rozloučili se s deváťáky při jejich posledním zvonění. 
Děkujeme všem žákům za jejich práci a nasazení, rodičům děkujeme za spolupráci ve 
školním roce 2021/2022. 
Přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin a 1. 9. 2022 na shledanou! 


