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Číslo 3                                                                                                      Školní rok 2018/2019 
 
Tabulka chování a prospěchu podle jednotlivých tříd: 
 

I. stupeň 

třída počet  
žáků 

neprosp. pochvaly vyzn. nap. 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

prům. 

1.A 21 -  21 - - - 1,00 

1.B 23 -  23 - - - 1,00 

1.C 21 -  21 - 2 - 1,02 

1.D 23 -  23 - - - 1,00 

2.A 23 -  23 - - - 1,06 

2.B 22 -  22 - 1 - 1,05 

2.C 23 -  23 - - - 1,06 

3. A 28 - M.Čížek, A.Hallerová, 
T.Majerová, l.Trnka, 

J.Matějka,V.Majerová, 
L.Pokorná, E.Šmídková, 

M.Šprogl, J.Valert, 
A.Veselý, B.Zadinová 

25 1 1 - 1,17 

3..B 28 -  21 1 - - 1,22 

3.C 28 -  23 9  - 1,25 

4.A 25 - J.Filsaková, A.Gallatová, 
M.Klejšmídová, 

P.Očenášek, N.Prellová, 
P.Průchová, 

A.Samsonková 

23  - 1 1,22 

4.B 25 -  18 - - - 1,27 

4.C 23 -  17 1 - - 1,41 

5.A 24 -  17 - - - 1,30 

5.B 23 1  11 2 - - 1,48 

5.C 24 -  10 - - - 1,51 

 
II.stupeň 

třída počet 
žáků 

neprosp. pochvaly vyzn. nap. 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

prům. 

6.A 19 2  5 19 12 2 1,91 

6.B 18 - Z.Švec 6 - 1 - 1,53 

7.A 25 2 M.Čutová, V.Kubík, 
J.Macák, M.Nový, A.Ort, 
O.Pelant, K.Smrkovská 

8 4 6 - 1,64 

7.B 25 1  7 7 5 2 1,85 

8.A 22 -  9 - 1 2 1,70 

8.B 23 -  10 - - - 1,69 

9.A 18 -  5 3 2 - 1,79 

9.B 19 - J.Šperka (Nj- PŘŠ) 6 1 - - 1,64 

 
PŘŠ: pochvala ředitelky školy 
2. stupeň z chování: 2  (6.A,  7.B)  
3. stupeň z chování: 0 

Celkový průměr prospěchu žáků školy: 1,449  
I. stupeň :  1,195 
II. stupeň:  1,725 
 

Školní parlament 
Školní parlament uspořádal tři akce: 
Suit up den (Nahoď oblek), teplákový den a pro II.stupeň diskotéku. Všechny tři akce 
se vydařily a žáci si je užili. 
 

Ekotým - nálepky na vypínače 
Ekotým v průběhu podzimu provedl analýzu školy a sestavil plán činnosti – můžete 
se s nimi seznámit na nástěnce umístěné mezi 2. a 3. patrem. Ke zjištěným 
nedostatkům mimo jiné patřila absence popisu vypínačů především v učebnách – ne 
vždy a všem bylo jasné, kterým vypínačem se zapíná řada světel u dveří a kterým 
řada u oken.  Řadu u oken není nutné tak často využívat, byla někdy zbytečně 
rozsvěcována, a proto se Ekotým rozhodl vytvořit popisky vypínačů. Ty jsou nyní 
postupně do tříd na vypínače nalepovány. 
Ekotým - měření CO2 
I v letošním roce se Ekotým rozhodl změřit hodnoty CO2 ve třídách během výuky. 
Členové skupinky prostředí na konci ledna obcházeli třídy se senzorem PASCO a 20 
minut po začátku výuky měřili hodnoty CO2. Zdá se, že někteří letos trochu 
pozapomněli na nutnost čerstvého vzduchu – výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce 
Ekotýmu ve sborovně. Měření ještě jednou zopakujeme na konci února. 
 
Dějepisná olympiáda 
Školního kola se účastnilo 17 žáků z 8. a 9. tříd, pro které je dějepisná olympiáda 
určena. Vítězem školního kola se stala  Aneta Hendrychová z 8.A, na 2. místě 
skončil Ondřej Drbal z 9.A a 3. místě Jaroslav Křížek a Alžběta Balcarová, oba z 9.B. 
První tři jmenovaní reprezentovali školu v obvodním kole, kde se nejlépe umístil 
Ondra Drbal -  na 14 místě ze 45 soutěžících. 
 
Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 
V lednu proběhlo obvodní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěže se 
zúčastnili  žáci  základních škol na Praze 10. Naši školu reprezentoval Jaroslav 
Šperka z 9.B a v kategorii 8. – 9. tříd zvítězil !!! 
Velká gratulace a dík za skvělou reprezentaci školy. Járovi držíme palce do 
krajského kola. 
 
Vánoční jarmark 
Ve středu 19. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen 
vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. 
Následovalo vystoupení Elišky Nové, která zatančila irské tance. Závěr jarmarku 
patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se 
sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou 
devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se 
velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se znovu ujali prodeje výrobků zaslaných 
Fondem Sidus (letos magnetických záložek do knížky), který takto podporuje dětská 

 Školní zpravodaj 



oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce 
s fungováním Ekotýmu na naší škole, s výsledky naší analýzy a plánem činnosti.  
Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení 
jarmarku. 
 
Projekt Edison 
V týdnu 25.2. – 1.3. v naší škole proběhl projekt Edison. Studenti z jiných zemí 
povídali dětem o jejich zvycích a kultuře. Tentokrát se něco dozvěděli o Indii, Brazílii, 
Turecku, Ukrajině, Číně a Rusku. 
 
Sport  -  kluci  
V tomto ročním období jsme se zúčastnili jen turnajů v košíkové. Obě družstva, 
mladší i starší kluci, zůstala těsně pod stupni vítězů. Škoda. Herně jsme na tom byli 
letos nejlépe za poslední roky. 
Nyní se připravujeme na další velké akce – turnaj ve volejbalu a nohejbalu. 
A čeká nás, koncem března, obvodní kolo odznaku všestrannosti. 
Moc se na všechny akce těšíme.. 
 
Lyžařský výcvik 
V termínu 25.1. – 1.2. jsme,  po roční pauze, opět vyjeli na lyžařský kurz na Černou 
horu do Horského hotelu.  Nový provozovatel nám přichystal několik novinek – 
ubytování jen na hlavní budově, nová a prostornější lyžárna, změny při organizaci 
přesunů, samostatné odebírání jídel, nové učebny – herny,… S radostí musím 
konstatovat, že vše proběhlo nad očekávání dobře.  
Vzhledem k loňské situaci, jsme letos vyjeli jen se žáky druhého stupně – až na pár 
výjimek. Proto jsme museli pozměnit celou organizaci kurzu. A to jak výcviku, tak 
doprovodných programů. Poprvé jsme měli s sebou i několik nelyžařů. Myslím, že 
jsme všechno v pohodě zvládli. Z mého pohledu jsme splnili všechny naplánované 
akce – sjezdový výcvik, běžecký výcvik, krátké lyže, vycházka, závody, diskotéka, 
večerní programy, přednášky. Skvěle jsme se vypořádali i s rozmary počasí – velká 
mlha. Výborně pracovali všichni zúčastnění – instruktoři, učitelé, zdravotnice, děti, 
místní personál.  
Děkuji všem za spolupráci a už teď se těším na další pokračování.  M.Matyska 
 
Z dalších aktivit našich dětí 

- 28.11. byla třída 4.B na exkurzi v Národním divadle. 
- 6.12. 1.A a 1.D  měly ve škole adventní koncert. 
- 7.12. byly třídy 1.A, 1.C a 1.D na  zámku Stránov u Mladé Boleslavi. 

Společně prožily přípravy na Vánoce s knížetem a kněžnou. 
- 11.12. 1.D byla na Vánoční výstavě v Betlémské kapli. 
- 14.12. se 5.A zúčastnila vánočního programu „Vlnění“ v chrámu sv. 

Mikuláše. Všechny uchvátila krásná výzdoba a příběh sv. Barbory, který je 
v chrámu vyobrazen. 

- 14.12. měly 1. a 2. ročníky preventivní program na téma: „Bezpečně na ulici“. 
- 17.12. byly třídy 1.A, 1.C a 1.D v divadle U Hasičů na představení Baba Jaga 

a tři loupežníci. 

- 17.12. byla třída 9.A a 21.12. 6.A s 6.B,  v kostele sv. Jindřicha na programu: 
Příběh sv. Barbory o lásce, touze a naději. Žáci se seznámili s legendou, 
prohlédli si kostel a dozvěděli se o mnohých adventních zvycích. 

- 20.12. byla třída 3.C zazpívat v LDN Oblouková. 
- 21.12. byly třídy 2. stupně v kině Světozor na filmu o Kubě. 
- 21.12. byla třída 4.B v Divadle Spejbla a Hurvínka na představení „Vánoce u 

Spejblů“. Představením si třída navodila příjemnou předvánoční atmosféru a 
na závěr si zazpívala několik koled. 

- 21.12. třída 7.B byla na výstavě „Betlémy“ v kostele Panny Marie Sněžné. 
- 7.1. byly  deváté třídy na besedě v SŠ – SOU gastronomie. 
- Třídy 5.A, 5.B a 4.C pět týdnů po sobě jezdily na kurzy bruslení na zimní 

stadion ICE RINK. Dětem se výcvik líbil a získaly na bruslích nové 
dovednosti. 

- 11.1. 3., 4. a 5.  třídy – proběhla prevence chování na silnicích. 
- 17.1. byla 9.A v Muzeu Kampa na komentované prohlídce F. Kupky spjaté 

s 1. sv. válkou, s legionáři, vznikem republiky. Součástí programu byl 
výtvarný workshop – návrhy vyznamenání a uniforem. 

- 22.1. se obě deváté třídy účastnily besedy s policií ČR na téma trestní 
činnosti a odpovědnosti. 

- 24.1- byla  1.D ve Vršovickém divadle Mana na představení „Popelka“. 
- 25.1. 9.A a 9.B navštívily ÚMČ Prahy 10. Seznámila se s vydáváním 

občanských průkazů a pasů. 
- 28.1. v naší škole uspořádal spolek Kejklíř divadelní představení „Tři zlaté 

vlasy děda Vševěda“. Zúčastnily se třídy 1.A, 1.C, 1.D, 3.C, 4.C. 
- 30.1. se třídy 1.C a 1.D účastnily programu studia Rolnička s názvem „O 

kočce Viole“. Děti se seznámily s různými hudebními nástroji a naučily se 
nové písničky. 

- 31.1. byly 1.A a 1.C v interaktivním centru Koala Cafe na slavnostním 
zakončení prvního pololetí.  
 
 

 
 


