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Číslo 5                                                                                                  Školní rok 2018/19 
 

I. stupeň 

Třída pochvaly kázeň. opatř. průměr 

1.A   1,03 

1.B   1,01 

1.C   1,03 

1.D Čerych O.  1,01 

2.A   1,14 

2.B   1,08 

2.C   1,15 

3.A Hallerová A., Majerová T., Majerová V., Matějka J., 
 Mertl O., Mitrovská A., Šmídková E., Čížek M., Trnka L., 

Vajrauchová N., Valert J., Zadinová B.,  Šprongl M. 

NTU 1 
DTU 1 

1,25 

3.B  DTU 1 
DŘŠ 1 

1,24 

3.C Beníško K., Bláhová T., Durakovič F., Holubcová K., 
Horáčková K., Krupková E., Melcher B., Němec M., 
Prosová M., Rampírová V., Švecová V., Urbánek D., 

Vencálková K.,Wernerová N. 

NTU 5 
DTU 1 
DŘŠ 1 

1,42 

4.A Galatová A., Jarolímková L., Klejšmídová M., 
Kvasničková J., Očenášek P., Prellová N., Svoboda J., 

Samsonková A., Valentová A., Hrdinová A., 

DTU 1 1,18 

4.B Ahn S., Grossová K., Halačková A., Hruška V., Riško V., 
Kiršnerová M., Langenbergerová M., Lysenko V., 

Machková N., Ngo A.T., Pistorová Ad., Pistorová  A., 
Sharibzhanová D. 

DTU 1 1,25 

4.C  DTU 4 1,33 

5.A Glaser J., Hejnal J., Chytrý V., Koudelka F.,  
Koudelková D., Kulhánková K., Lintimer K., Michna Š., 
Strakošová E., Štáfová V., Vaníčková S., Vaňouček J. 

Moc D., Rod M. 

 1,31 

5.B   1,60 

5.C  DTU 2 1,40 

 
II. stupeň 

Třída pochvaly kázeňská  opat. průměr 

6.A Burda D., Novotná B., Rožcová V. NTU 7 
DTU 11 
DŘŠ 3 

2,02 

6.B Dittrich J., Plosová D., Pavlyuk M., Čermáková P. NTU 5 
DTU 1 

1,61 

7.A Babica M., Bábíček O., Čutová M., Egertová S., 
Charvátová V., Komorowská S., Lísa T., Macák J., 
Němcová K., Nový M., Ort A., Placr T., Řasová E., 

Symčyna A., Vrbatová M. 

NTU 1 1,64 

7.B Hübner D., Knop L., Langr A., Ptáček J., Slavek J., 
Neradová T., Vejdovec J. Hallerová V. 

NTU 5 
DTU 6 
DŘŠ 2 

1,89 

8.A Hendrychová A., Cherednychenko O. NTU 1 
DŘŠ 1 

1,76 

8.B Krofta D.  1,66 

9.A   1,83 

9.B Kroutilová K. NTU 1 
DTU 1 

1,77 

PŘŠ – pochvala ředitelky školy             Celkový průměr školy: 1,479 (I.st.: 1,237; II. st.: 1,73) 
NTU – napomenutí třídního učitele        Prospěli s vyznamenáním: 376 
DTU – důtka třídního učitele                  Neprospěli: 11       Nehodnoceni: 2     
DŘŠ – důtka ředitelky školy  Druhý st. z chování: 3   Třetí st. z chování: 2 
 

Zprávy z Ekotýmu  

Kampaň obyčejného hrdinství 
Poslední dubnový týden se naše škola zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství 
pořádané Sdružením Tereza. Jednalo o 7 výzev, které by mohly pomoci ke 
zpomalení klimatické změny a ke kterým se mohli připojit jednotlivci i rodiny. O 
kampani žáky informovali členové Ekotýmu, paní ředitelka na ni upozornila zástupce 
tříd na Sdružení rodičů, třídní učitelé potom rodiče na schůzkách. Leták i 
vyhodnocovací list jsme uveřejnili na stránkách školy. O akci informovali členové 
Ekotýmu také na Dni Země v Malešickém parku. A přesto, že mnoho žáků i učitelů 
tvrdilo, že tyto výzvy ve svém každodenním životě obvykle plní - vodu při čištění zubů 
přeci nenechávají téct nikdy – vyhodnocovacích listů jsme dostali méně, než jsme 
předpokládali. 
Nejvíce lidí (124) se zapojilo právě do výzvy 1 – Nenechávej téct vodu při čištění 
zubů – hospodárným čištěním zubů se podařilo ušetřit téměř 15 plných van vody. 
Nejméně lidí (63) se zapojilo do výzvy 5 - Neprodukuj odpad a do výzvy Zasaď kytku 
(64). Všechny výsledky za naši školu si můžete prohlédnout na webových stránkách.  

Audit 
Na začátku května nás navštívily auditorky ze Sdružení Tereza spolu s auditorkou ze 
společnosti Ikea, aby ověřily, zda nám může být udělen (bylo by již počtvrté) titul 
Ekoškola. Auditorky si prohlédly celou školu, navštívily i třídy, hovořily s Ekotýmem, 
paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Také měly schůzku s provozními 
zaměstnanci školy. Zjišťovaly tak, zda naše škola postupuje podle metodiky 7 kroků 
a zda naplňuje kritéria nutná pro udělení titulu. Auditorky byly s návštěvou naší školy 
spokojené a na závěr auditu zástupcům Ekotýmu sdělily, že nás opět doporučí 
k udělení titulu. Teď tedy netrpělivě čekáme, zda to dobře dopadne. 

Opět máme titul Ekoškola! 
A na konci května jsme se dozvěděli, že jsme potřebné požadavky k udělení titulu 
splnili a že jsme tedy titul obhájili. Radost Ekotýmu byla obrovská. Slavnostní 
předávání titulu Ekoškola se uskutečnilo v pátek 21. 6. v Brožíkově sálu na 
Staroměstské radnici. Předávání se zúčastnili zástupci Sdružení Tereza, které má 
program Ekoškola v České republice na starosti, náměstek ministra životního 
prostředí, zástupci magistrátu, OSN, společnosti IKEA, firmy Bezobalu i studentka 
z hnutí Fridays for Future. Za naši školu titul převzali zástupci Ekotýmu, paní 
ředitelka i koordinátorka programu. Také se k nám připojil místostarosta pro Prahu 
10 pan  MgA. David Kašpar. Po předání titulu následovala velmi poutavá prohlídka 
Staroměstské radnice.  Gratulace a poděkování patří celému Ekotýmu! 

Eko-audit na odboru školství MČ Praha 10 
Poslední akcí Ekotýmu v letošním školním roce byl ekologický miniaudit na odboru 
školství MČ Praha 10. Šest zástupců Ekotýmu si připravilo pro pracovníky odboru 
školství otázky s ekologickou tématikou velmi podobné těm, které museli řešit 
v rámci analýzy naší školy. Jejich odpovědi následně vyhodnotili a hodnocení včetně 
doporučení zaslali na úřad zpět. 

Školní zpravodaj 



 

MaSo – jaro 2019 
Celostátní matematické soutěže družstev pořádané studenty Matematicko-fyzikální 
fakulty jsme se zúčastnili již poněkolikáté. Naposledy na podzim minulého roku, kdy 
si družstvo slíbilo, že na jaře dopadne lépe. Složení týmu doznalo drobné změny – 
opět soutěžil Jiří Sedláček z 9. A, Aneta Hendrychová a Tomáš Jodas z 8. A, nově 
se k nim přidal Jan Ptáček ze 7. B. Soutěž se poněkud rozrostla – soutěžilo se na 
dvou místech v Praze - na Malé Straně a na Karlově, v Brně, dále také v Písku, 
Českých Budějovicích a Plzni. Princip soutěže byl ale zachován – družstva řešila 
matematické příklady, za jejich vyluštění tentokrát získávala benzín na cestování po 
České republice a peníze na nákup masa. Maso se pak dalo prodávat i nakupovat – 
cena se měnila v závislosti na lokalitě a nabídce a poptávce. Na konci bylo pořadí 
sestaveno podle množství získaných peněz. Soutěže se celkem zúčastnilo 199 týmů, 
náš tým skončil na krásném 84. místě a své podzimní předsevzetí tedy splnil. 
 

Fyzikální olympiáda kategorie G - Archimediáda 
Každý rok v květnu pořádá naše škola obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie G 
určené pro žáky 7. tříd a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Tentokrát přišli 
kromě našich žáků soutěžit pouze žáci z gymnázia Voděradská – celkem se 
zúčastnilo 13 dvojic. Každá dvojice musela řešit teoretické úlohy, kvízy a vypracovat 
laboratorní úlohu. První tři místa obsadili žáci z gymnázia Voděradská, z naší školy si 
nejlépe vedla dvojice Ota Bábíček (7. A) a Jan Vejdovec (7. B) – dělila se o pěkné 4. 
až 5. místo s dvojicí z gymnázia Voděradská. Gratulujeme, všem dalším účastníkům 
děkujeme. 

 

Pythagoriáda 2019 
Obvodní kolo se konalo v pondělí 27.5.2019 na ZŠ Karla Čapka, Praha 10 – 
Kodaňská. Ze školního kola mohli postoupit soutěžící, kteří získali alespoň 11 bodů. 
Ve školním i obvodním kole se řeší 15 úloh 60 minut a za každou správně řešenou 
úlohu je 1 bod. Do obvodního kola postoupilo 13 žáků z 5. tříd a 4 žáci ze 7. tříd. 
Výsledky obvodního kola jsou vynikající! 
V kategorii 5. tříd:  
3. místo S. Vaníčková, 5.A  – 12 bodů                              
5. místo K. Kulhánková , 5.A – 10  bodů 
             M. Rod, 5.A – 10 bodů 
             V. Řehák, 5.A  - 10 bodů 
V kategoii 7. tříd: 
4. místo T.Lísa, 7.A – 12 bodů 
5. místo D.Pallares, 7.A – 11 bodů 

 

Projekt Maják 
I v letošním školním roce naše škola pokračovala v projektu Maják, který je zaměřen 
na podporu badatelsky orientované výuky. Každý měsíc jsme pro naše pedagogy i 
pro pedagogy z jiných škol připravovali projektová odpoledne plná pokusů s využitím 
moderních pomůcek – senzorů PASCO, 3D tiskárny a stavebnice Lego Mindstorms. 
Velmi pěkně se zapojili i žáci 5. A, kteří pracovali se stavebnicí i-Triangle a na každé 
projektové odpoledne sestavili něco zajímavého podle vlastních nápadů – robota, 
nabíječku, autíčko,… Úžasné bylo sledovat pokrok, který v práci se stavebnicí udělali 

– od sestav podle návodu k uplatnění vlastní kreativity. Na podzim nás ještě čekají 
poslední čtyři projektová odpoledne, tím celý projekt ukončíme.  

Dopravní soutěž 
17.5. se konalo obvodní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naši školu 
reprezentovala 3 družstva, dvě z 1. stupně a jedno z 2. stupně. Soutěž se dětem 
líbila, získaly cenné zkušenosti. Z 1. stupně soutěžili P.Průchová, A.Komárková, 
F.Koudelka, J.Hejnal, M.Rod, T.Čermáková, D.Pršala, A.Stejskalová. Družstvo z 2. 
stupně obsadilo 3. místo (N.Hendrychová, N.Jiráková, T.Jodas, C.Neumann). Tomáš 
Jodas byl oceněn jako nejlepší mezi chlapci. 
 

Z dalších aktivit našich dětí 

- Výlet do Berlína:  zájemci z řad žáků 2. stupně se vydali v květnu na 
poznávací výlet do Berlína a Drážďan. Bydleli jsme v hotelu na okraji Berlína a 
odtud jsme vyjížděli za poznáváním města. Navštívili jsme Říšský sněm, 
Muzeum DDR, prošli Braniborskou bránu a Alexanderplatz. Cestou domů jsme 
v Drážďanech navštívili  Muzeum hygieny a Zwinger. Velký zájem a úspěch 
mělo nakupování v Primarku. Velký dík dětem za zdárný průběh výletu. 

- 10.5. 9.A navštívila reprezentační prostory Pražského hradu. Prohlídka začala 
vystvenými státními vyznamenáními, dále se žáci přesunuli do reprezentačních 
prostor, navštívili např. Vladislavský sál, Španělský sál, Zrcadlový salon. 
Prohlídka byla komentovaná. 

- 14.5. 5.A byla na komentované prohlídce Vyšehradu. Připomněli jsme si 
dávnou historii naší země. 

- 17.5. absolvoval 7. ročník přednášky „Čas proměn“ a „Na startu mužnosti“., 
zaměřené  na fyzické změny s nástupem puberty. 

- 21.5. si žáci 2.B připravili pro své rodiče, prarodiče i známé  divadelní 
představení. Zahráli si pohádky „Sůl nad zlato“, „Obušku, hýbej se“, „Chytrý 
uhlíř“ a „Jak Honza hledal štěstí“. Představení se velice vydařilo. 

- 22.5. navštívil 1. ročník Ekocentrum Koniklec, kde se účastnili ekologického 
programu na téma „Žilo, bylo jedno město“, ve kterém se děti seznámily 
s městem, které je potřeba chránit před suchem nebo povodněmi. Děti plnily 
různé úkoly, řešily aktuální problémy nedostatku vody ve městech, ale i 
v přírodě. 

- 23.5. byla třída 5.C na exkurzi na letišti. 

- 23. 5. proběhla ve 2. třídách čtenářská dílna s názvem „Plavba za pokladem 
kapitána Černovouse“. Žáci si procvičili práci s knihami a orientaci v knihách 
zábavnou formou. Čtenářská dílna se žákům líbila. 

- 27.5. proběhla ve 2. třídách další čtenářská dílna, tentokrát s názvem „Život u 
rybníka“. Žáci zábavnou formou poznávali knihu, ve které byly informace o 
prostředí kolem rybníka. Poté zpracovávali pracovní listy ve skupinách. Žákům 
se čtenářská dílna líbila. 

- 24.5. byl cílem poslední vycházky 9.B Vyšehrad. Povídali jsme si o českých 
pověstech a navštívili jsme Vyšehradský hřbitov včetně Slavínu. 

- 24.5. – 31.5. Škola v přírodě na Černé hoře v Janských Lázních, kam vyjely 

3.třídy a 5.B. Počasí jim přálo, děti si pobyt užily. 

- V pátek 31.5. všechny třídy 2. stupně navštívily projekci pořadu Planeta Země 
3000 v kině Světozor, tentokrát film o Kolumbii. Jako každý rok, i letos byl 
pořad vysoce kvalitní, poutavý a obohacující. 



- 28.5. žáci 5.A byli na zajímavé exkurzi na letiště Václava Havla. Žáci měli 
možnost dostat se na místa, kam se cestující nedostanou a díky výbornému 
průvodci jsme si odnesli velké zážitky. 

- 29.5. proběhla na školním hřišti Školní olympiáda pro děti z 1.stupně. 
Jednotlivá stanoviště obsadili žáci z 9. ročníku. Díky jejich hezkému přístupu a 
krásnému počasí se akce vydařila. 

- 6.6.  podnikla 1.A a 1.D krásný výlet k Máchovu jezeru, do Muzea Čtyřlístku 
v Doksech, zooparku a plavbu lodí po Máchově jezeře s výhledem na Bezděz. 

- 7.6. žáci 3.A navštívili divadlo Minor. Shlédli hudební pohádku o Robinu 
Hoodovi. Představení se opravdu povedlo. Děti si užily i herní koutek se 
skluzavkami a ostatní krásné prostory divadla. 

- 9.B 10. – 15.6. V týdnu výletů jsme vyrazili na ozdravný pobyt do Chorvatska. 
Celý pobyt jsme strávili v malém městečku Crikvenice. Všechny dny jsme si 
užili naplno. 

- Nová Pec 8. – 15.6. Žáci 6.A a 7.A se spolu vydali na ozdravný pobyt. Letos 
jsme vyrazili na Šumavu, do obce Nová Pec. Bydleli jsme v penzionu, odkud 
jsme  denně podnikali výlety. Celodenní výlet byl do Českého Krumlova na 
zámek a do grafitových dolů. V rámci projektu si žáci vyzkoušeli i jízdu na 
kánoích, kdy jsme zdolávali několikakilometrový úsek řeky do Lipna. Počasí 
nám přálo a věřím, že si všichni vcelku pohodový týden užili. 

- 8.A týden výletů: 
10.6. návštěva historické budovy Národního muzea, prohlédli jsme si historické 
prostory, výstavu Česko- slovenská výstava a Rytíři. Žáci se těšili, že uvidí 
kostru plejtváka. 
11.6 navštívila vědecký park Techmámie. 
12.6. sociologický výzkum – projektové vyučování. Společně s žáky jsme 
vytvořili dotazník, ve kterém jsme se tázali obyvatel Prahy 10 na jejich zvyky, 
rituály a chování ve vztahu především k ekologii. S žáky jsme následně data 
zpracovali a analyzovali pomocí statistických metod v IT učebně. Cílem 
projektového vyučování bylo procvičit dovednosti Excel a statistiku. 
4.6 výlet do Tábora a návštěva muzea čokolády a marcipánu, Stašidelného 
podzemí a   dalších památek, hra geocaching  s cílem prozkoumat Tábor. 

- 15.6 návštěva Uměleckoprůmyslového muzea, prohlídka výstav a absolvování   
workshopu Šílený hedvábník 

- 8.B měla v týdnu výletů jednodenní akce, které si odhlasovala: 
pondělí – návštěva muzea čokolády,  sportovní část v Laser game 
úterý  - hry v přírodě, bowling   
středa – procházka kolem Hostivařské nádrže, piknik (původně plánovaná 
Divoká Šárka, kvůli vysokým  teplotám změna) 
čtvrtek – minigolf v přírodě, vodní hřiště na Gutovce, skate park 
pátek – Jump Arena, piknik v centrálním parku (Stodůlky, Hůrka) 

-      9.A týden výletů: 
10.6. bowling Žižkov 
11.6. Terezín – komentovaná prohlídka Malé pevnosti, Magdeburgských 
kasáren, Židovského muzea. Žáci si prošli prostory spjaté s historií 18. – 20. 
století. V muzeu se seznámili s umělci, kteří žili v terezínském ghettu. 
12.6. Židovské muzeum Praha – žáci se zúčastnili workshopu Hanin kufřík, kde 
zhlédli prezentaci o Haně Bradyové a jejím bratrovi a pak sami zpracovávali 

materiály o dalších židovských dětech, které potom sami prezentovali. 
Následně jsme se odebrali do synagog, kde jsme měli komentovanou 
prohlídku. 
13.6. Muzeum iluzí na Staroměstském náměstí – komentovaná prohlídka, žáci 
se seznámili s iluzemi, hlavně ve výtvarném umění. Sami iluze vytvářeli a mohli 
si je vyfotit. 
14.6. Minigolf Gutovka. 

- 6.B týden výletů: 
Techmania 
V úterý 11. 6. 2019 se díky finanční podpoře Domu UM vypravili společně žáci 

6.B a 8.A do Techmanie v Plzni. Interaktivní výstava věnovaná fyzice, chemii a 
biologii se všem moc líbila, nejvíce žáky zaujala show s tekutým dusíkem. 
Promítání planetária jsme však bohužel díky načasování cestovní kanceláře 
nestihli. 
Karlštejn 
Ve středu se žáci vypravili do posvátných prostor hradu Karlštejna. Tato 
prohlídka je pouze na objednávku, není tedy tak obvyklá a nikdo ze žáků se jí 
s rodiči ještě nezúčastnil. Vyvrcholením prohlídky je návštěva kaple sv. Kříže, 
která dříve sloužila i jako pokladnice korunovačních klenotů. Dětem se výlet 
moc líbil, přestože byl kvůli vysokým teplotám velmi náročný. 
Therapy4U 
Ve čtvrtek za žáky přijela dvojice chovatelů ze společnosti Therapy4U, která se 
kromě chovu zvířat zabývá i tím, že dětem vysvětluje, jaká zvířata mohou mít 
doma a jak s nimi správně zacházet. S sebou měli aru, třicetikilogramovou 
želvu africkou a tři malé želvy evropské. O zvířatech vyprávěli poutavě a dětem 
ochotně zodpověděli otázky týkající se mazlíčků, které mají doma. 
ZOO Praha 
Žáci naší třídy  se dohodli, že si za peníze vybrané na vánočním jarmarku 
adoptují klokánka králíkovitého. Díky tomu jsme získali volné vstupenky do 
ZOO Praha. Samozřejmě jsme si jako první prohlédli klokánka, ale navštívili 
jsme i další zvířata. Opět nás trošičku vyčerpávalo velmi horké počasí, na 
druhou stranu jsme si ovšem užívali, že v tuto dobu bylo v zahradě velmi málo 
návštěvníků. 

- 7.B týden výletů: 
V úterý 11.6. navštívila třída 7.B klášter sv. Anežky České v Praze na 
Františku. Zde se seznámili s chodem středověkého kláštera a životem v něm. 
Vyzkoušeli si práci v grafické dílně, zopakovali znalosti o českém království za 
Přemyslovců nad hroby, krále Václava I., jeho ženy Kunhuty i sestry – 
zakladatelky kláštera sv. Anežky České. Po přestávce a svačině v zahradách 
kláštera pak navštívili cenné sbírky středověkého umění Národní galerie ČR, 
které jsou v prostorách Anežského kláštera vystaveny. Žáci viděli na vlastní oči 
díla, která znají z učebnic, za všechny např. obrazy mistra Teodorika.  
Ve dnech 12. a 14.6. jela třída na třídenní výlet v krajině středního Povltaví. Ve 
středu žáci absolvovali zámek Orlík ve vlastnictví rodu Schwarzenbergů. Večer 
pak věnovali sportovním i společenským hrám. Ve čtvrtek třída ušla pěší 
pochod z Vysokého Chlumce, kde byl kamenný viklan a Husova kazatelna. Při 
zpáteční cestě byl na programu kromě oběda i golf v sousedních Počepicích. 
Odpoledne pak třídu čekala návštěva včelnice a večer opékání a soutěže u 



ohně. V pátek se pak konalo finále turnaje v petangu, stolním tenisu a tenisu. 
Výlet završila návštěva skanzenu ve Vysokém Chlumci. 

- Žáci 5.A se 11.6. zúčastnili nádherné exkurze – Česká televize. Průvodkyně 
nás provedla po různých studiích a měli jsme možnost vidět natáčení pohádky. 
Po návštěvě ČT jsme byli na interaktivní výstavě Filo hrádky, kde plnili  žáci 
zajímavé úkoly. Tento výlet byl velmi zajímavý. 

- 12.6. navštívila 1.D  interaktivní vnitřní hernu Koala s lanem, prolézačkami, 
velkým legem a skluzavkami 

- 12.6. se 2.B a 2.C vydaly na školní výlet do Farmaparku v Soběhrdech. Žáci 
viděli různá zvířata, např. ovce, kozy, slepice, ale i také velbloudy, lamy a 
buvoly. V areálu byla i různá hřiště, kde děti vyzkoušely svoji zručnost. Školní 
výlet se všem líbil. 

- 13.6. se vydala 4.C společně s 1.C  na výlet s názvem Se Čtyřlístkem na 
Mácháč. Hned u školy se nás ujala milá slečna průvodkyně, nasedli jsme do 
autobusu a vyrazili. Dojeli jsme do Doks, kde jsme navštívili muzeum 
legendárního Čtyřlístku a zoopark. Poté jsme se přemístili do přístaviště, kde 
na nás čekala výletní loď. Plavili jsme se po Máchově jezeře a viděli nádhernou 
přírodu kraje K.H.Máchy. 

- 13.6. se žáci z 5. tříd zúčastnili akce „Bezpečně na kole“, která se konala na 
školní zahradě, kde byla připravená dráha pro jízdu zručnosti a opakování 
pravidel silničního provozu. Opět velmi hodnotná akce ve spolupráci s MČ 
Praha 10. 

- 18.6. 1.B a 2.A navštívily středověkou vesnici, kde se seznámily s velkým 
množstvím řemesel, které si mohly i vyzkoušet. Následně se děti prošly 
krásnými zahradami a na závěr se proběhly labyrintem z keřů. 

- třídy 2.B a 2.C byly 19.6. na dopolední vycházce v botanické zahradě 
v Malešicích. Děti viděly mnoho nových rostlin v zahradě i skleníku a 
pozorovaly živočichy obývající jezírko. Cestou poznávaly i starou architekturu 
původních Malešic. 

- 21.6. žáci 6. ročníku navštívili moderní stanici hasičů v Modřanech. Nejprve 
byli seznámeni s chováním během mimořádných situací, a pak si prohlédli 
garáže a techniku. Byli jsme přítomni i výjezdu, kdy žáci byli udiveni rychlostí 
výjezdu; od vyhlášení do výjezdu to byla necelá minuta. 

- Ve dnech 24.6. a 25.6. proběhly na školním hřišti sportovní dny pro 2. stupeň. 
 
 
Závěrečné slovo 
Chtěla bych Vám, vážení rodiče, poděkovat za Vaši spolupráci a Vám milí žáci děkuji 
za řádné učení, dobré chování a mnohým za příkladnou reprezentaci školy při 
různých soutěžích (vědomostních i sportovních) a vystoupeních. 
Žákům 9. ročníku přeji úspěšný start na nových školách. Všem přeji příjemné 
prázdniny nebo dovolenou a na shledanou 2. září. 

                                                                                  Mgr. Jana Jeřábková 
                                                                                         ředitelka školy 

 
 


