Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

Školní zpravodaj
Číslo 2

Tabulka chování a prospěchu v 1. čtvrtletí podle jednotlivých ročníků a tříd:

třída
6.A
6.B
7.A

7.B
8.A
8.B

-

9.B

T.Hájek, V.David,
A.Phamová

A.L.Kloubová(Čj),
S.Robešová(Čj),
A.Studeňak(Čj)
T.Benešová(Ch,F,D)

3

-

-

-

5

4

2

-

Školní rok 2017/18

Vážení rodiče,
právě vyšlo druhé číslo školního zpravodaje pro školní rok 2017– 2018. Kromě pravidelných
příspěvků zde najdete i informace o různých aktivitách našich dětí v září, říjnu, listopadu a
prosinci.

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

9.A

pochvaly
-

pochvala

A.Hendrychová,
N.Hendrychová,
E.Hlostová,
L.Kemerová,
V.Pešl, L.Pufka,
E.Vránová
A.Dittrich,
D.Krofta
-

I.stupeň
výborný prospěch
-

II. stupeň
výborný prospěch
V.Charvátová (Z)
V.Hallerová(Z), K.Kroupa(Z),
A.Langr(D), J.Vejdovec(Př,Z)
A.Hendrychová(Aj,F),
N.Hendrychová(Aj,F),
E.Hlostová(Aj,F,M),
J.Jásková(F), E.Mottlová(F),
V.Pešl(F), J.Řehák(F)
A.Dittrich(F,M,Př,Z),
D.Krofta(F), A.Maršál(F)
K.Kroutilováf(Aj),
P.Kryštůfková(Aj,F)

slabý pr.
1
-

NTU
4
3
3
-

slabý pr.
2
3

NTU
3
2

DTU
1

DŘŠ
-

1

2

1

-

DTU
1
1
-

DŘŠ
2
-

7

5

-

1

1

2
-

-

1
1

Vysvětlivky:

NTU - napomenutí třídního učitele
DTU - důtka třídního učitele
DŘŠ - důtka ředitelky školy

Ekotým
Členové Ekotýmu se dohodli, že se zkusí věnovat dalšímu tématu Ekoškoly – Jídlo a svět.
V letošním roce máme tedy 6 pracovních skupinek. Všechny skupinky intenzivně pracovaly
na přípravě Světového dne Ekoškol, který byl organizován 21.12.
Školní parlament
Školní parlament zajistil vánoční sbírku pro psy a kočky v útulku, kterou pořádala MČ Praha
10. Také se 5.12. podílel na přípravě mikulášské nadílky. Do budoucna připravuje akce:
teplákový den z projektu Hrdá škola a pololetní diskotéku.
MaSo
Žáci ze II. stupně – Emma Hlostová ze VII.A, Antonín Dittrich a Daniel Krofta ze 7.B a
Michelle Diane Encinas z 9.A reprezentovali školu na celostátní matematické soutěži,
pořádané Matematicko-fyzikální fakultou. Soutěž není jen o rychlém řešení zadaných úloh,
ale také o plnění úkolů v nějaké hře. Tentokrát byla připravena burza, takže za správně
vyřešenou úlohu dostal tým nějaké komodity, které potom musel co nejvýhodněji na burze
prodat. Všechny to moc bavilo a tým získal krásné 78. místo z celkového počtu 110 týmů
z celé republiky, přičemž většina jsou týmy žáků gymnázií. Blahopřejeme.
Náboj junior
Žáci ze II. stupně se zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj junior.
Soutěž zároveň probíhá na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Cílem soutěže je v daném
časovém limitu vyřešit co nejvíce úloh. Tentokrát se celkem zúčastnilo 686 týmů, z toho v ČR
287.
Tým ve složení Michelle Diane Encinas z 9.A, Tereza Benešová, Ivan Rishko a Patrik
Tománek z 9.B získal celkově 231. místo (v ČR 127. místo). Další tým – Emma Hlostová,
Aneta Hendrychová za 7.A, Antonín Dittrich a Daniel Krofta ze 7.B – získal celkově 443.
místo (196. místo v ČR). Do soutěže nastoupil ještě třetí tým – Adéla Kaucká z 9.A, Tomáš
Jodas a Jan Řehák ze 7.A a Adam Maršál ze 7.B. Tento tým celkově obsadil 671. místo (v
ČR 277. místo). Všem zúčastněným gratulujeme, obrovskou pochvalu zaslouží především
všichni „sedmáci“, neboť soutěž je připravená především pro žáky 8. a 9. ročníků.
Úspěchy chlapců na sportovních soutěžích:
Poprask
27.9. přespolní běh: kluci dělali co mohli, ale stačilo to jen na 5. a 8. místo
6.10. malá kopaná: ml. žáci výborná reprezentace – 4. místo
10.10.
st. žáci kopali pěkně, ale na postup ze skupiny to nestačilo
19.10. stolní tenis: po letech jsme se zapojili i do této soutěže, postup ze základní skupiny se
nezdařil
1. a 3.11. florbal: v této soutěži nám postup ze skupiny unikl jen těsně, oba týmy skončily
druhé ve skupinách, nepostoupily do finálových bojů

Úspěchy dívek na sportovních soutěžích:
Poprask
26.9. přespolní běh: ml. žákyně 8. místo, st. žákyně 9. místo
6.10. přehazovaná: dívky 7. a 8. ročníku 4. místo. Turnaj se pořádal v rámci „Dnů Prahy 10“.
Dívky předvedly velice slušné a bojovné výkony, zaslouží si pochvalu.
9.11. florbal: st. dívky 4. místo. Po vítězství, remíze a porážce v základní skupině dívky
postoupily do semifinále. V utkáních o konečné umístění se již tolik
nedařilo. Konečné 4. místo je velice hezké, dívky si zaslouží pochvalu.
23.11. florbal: ml.dívky 6. místo. Přes nepovedené výsledky si žákyně zaslouží pochvalu za
bojovnost a zlepšující se výkony v průběhu dne.
15.12. badminton: smíšené družstvo 2. místo, výborná reprezentace.

OVOV – školní kolo
22. a 23.9. tělocvična a hřiště
Trochu skromnější výprava a doprovodný program. Skvělý průběh, dobré výsledky. Akce
velmi zdařilá. Radost dětí z pohybu je úžasná!!!
Zápor: velmi slabé zapojení dívek 9.B jedna z celé třídy!!!!!

Z dalších aktivit naších dětí:
- V polovině září se díky dotaci městské části Praha 10 mohly téměř všechny třídy vystřídat
v „dřevíčkové dílně“. Výborná akce, děti nadšeně pracovaly se dřevem pod vedením
truhláře.
MČ Praha 10
- Během září proběhla v jednotlivých třídách primární prevence, zaměřená na vztahy mezi
dětmi ve třídě.
- 2.10. a 20.11. V 9.A,B se konaly besedy se zástupci středních škol Artecon, Educanet,
střední škola hotelová a gastronomická. Žáci jsou seznámeni se studijními obory na dané
škole, dozví se informace ke kritériím přijímacího řízení, diskutují o tom, co je zajímá.
- 3.10. - 4. třídy - Rolnička – „Řemesla v písničkách“. Děti se seznámily s různými řemesly a
naučily se o nich lidové písničky.
- 3.10. - 3.C - Rolnička – „Pohádka o posvícení“. Seznámení s mnoha hudebními nástroji.
Písně „To je zlaté posvícení“, „Šel sedlák na jarmark“.
- 4.10.- 2.C - vystoupení žáků MČ Praha 10. Žáci společně předvedli pásmo písniček a
básniček při příležitosti předávání plaket J. Janského dobrovolným dárcům krve.
- 5.10. - 9.B - Dům čtení „Časopisecký workshop“
-10.10. - 2.C - Dům čtení „Poprvé v knihovně“. Seznámili jsme se s možnostmi knihovny a
naučili jsme se orientaci v dětském oddělení. Mnozí si vyplnili přihlášku a chodí si půjčovat
knížky.
- 16.10. a 6.11. - 9.A,B - exkurze „Uzavřený kruh jídla“ – obchod Komunitní zahrada Bez
obalu. Žáci se seznámili s tím, jak i na malém betonovém plácku ve městě lze vytvořit
zelenou oázu a pěstovat byliny se zeleninou, jak na kompostování. Dozvěděli se, jak
nakupovat potraviny do vlastních obalů – kvalitně a ekologicky.
- 17.10. 9.A,B - Divadlo Solidarita – „Ane, beze strachu hledět na nebe“.
- 20.10. 2.A - Strašnické divadlo „Pověst o Šemíku a Horymírovi“. Hostovalo loutkové divadlo
Ančí a Fančí.

- 20.10. 3.A – výlet do IQ parku do Liberce
- 20.10.7.A, B - „Na prahu dospělosti“. Věnováno období puberty, fyzickým a psychickým
změnám v rámci jednotlivých pohlaví.
- 20.10. 5.A,B - Dům čtení „Velké dějiny malých vynálezů“. Jak vznikl suchý zip? Bylo kolo
vždy kulaté? Podivuhodný svět malých vynálezů, které denně a samozřejmě užíváme.
- 23.10. 3.B - Toulcův dvůr „O beránkovi a ovečkách“. Děti navštívily ovčín, podívaly se na
ovčí stádo, zjistily, co potřebují ovečky ke spokojenému životu a k čemu jsou užitečné.
Seznámily se s ovčí vlnou a jejími vlastnostmi a uplstily si z vlny kuličku.
- 24.10. 4.C - Dům čtení „Objevitelé a vynálezci“. Děti se dozvěděly to nejdůležitější o
vynálezech žárovky, tramvaje, automobilu…..
- 30.10. 3.C - Naučná stezka sv. Josefa. Cesta po stanovištích podle mapy a kompasů.
- 31.10., 3.11. - 8.A, B - Dům čtení. Třídy vyrazily do knihovny na hodinovou přednášku na
téma sci-fi, fantasy, horor.
- 3.11. 9.A,B – KD Barikádníků. Beseda na téma „Prevence rakoviny mladých lidí“.
- Začátkem října proběhl na školním hřišti program s názvem „Hmyzí hotel“. Děti se
dozvěděly o užitečnosti hmyzu, proč se staví hmyzí hotely.
- 7.11. 3.C - Studio Rolnička „O ovečce z Betléma“.
- 8.11. - 7. a 9. ročníky – kavárna Eden, 3.LF „Medicína v praxi“. Zábavnou formou o
anatomii člověka studenti 3.LF ukazovali dětem masáž srdce, umělé dýchání i šití, které
jim nechali vyzkoušet na vepřových pařátech.
- 14.11 .- 3.C, 4.C - Dům čtení „Pražské pověsti“. Víte, jak to bylo s Daliborem a jeho
houslemi? Děti už to ví.
- 15.11. - 5.B - Národní muzeum „Fenomén Masaryk“.
- V druhé polovině listopadu přišli do jednotlivých tříd příslušníci městské policie, programem
byla bezpečnost dětí.
- 21.11. - 3.B - Národní galerie „Odraz obraz“. Žáci si prohlédli obrazy, na nichž se odráží
vodní hladina. Vyzkoušeli si různé experimenty s tím, co dokáže odraz a jakou moc má
světlo.
- 27.11. - 1.A, B, C - Strašnické divadlo „Lední medvídku vrať se domů!“. O medvědí rodince
a neposlušném medvídkovi, kterého rybáři chytli do sítě a lodí odvezli daleko od domova.
Přátelství s kocourem a dobrodružný návrat medvídka domů.
- 27.11. - 9.A,B - Exkurze ve společnosti Valeo. Podpora zájmu žáků o technické obory ve
spolupráci s agenturou Czech invest. Žáci se seznámili s prací v laboratoři a vývojovém
centru, konkrétně s vývojem systémů pro autonomní řízení automobilů. V diskusi se
dozvěděli, jaké znalosti a dovednosti jsou potřeba, aby získali pracovní místo v tomto
oboru podnikání.
- 30.11. - 9.B - zdobení vánočního stromku na Kubánském náměstí.
- 4.12. - 3.C, 4.C - hrad Houska „Mikuláš na Housce“. Oslava sv. Mikuláše, prohlídka hradu
s mnichem, vánoční dílnička, vstup do „pekla“.
- 4.12. - 2.B, C – Ptačí krmítka – lesní pedagogika
- 5.12. - 3.A, B – Dům čtení – Astrid Lingrenová
- 7.12. - 3.A – Divadlo Spejbla a Hurvínka
- 13.12. - 2.C – Zpívání v Léčebně Vršovice, žáci společně předvedli pásmo vánočních
písniček a básniček
- 15.12. - 4.A,B – Dům čtení – Miloš Macourek
- 15.12. - 9.A,B návštěva ÚMČ Prahy 10
- 18.12. - Žáci 2.st. navštívili kino Aero: „Svět kolem nás – Vietnam“
- 21.12. - 2.A – Strašnické divadlo: „Andělé ze zapomenuté skříňky“
- 22.12. - 7.A – výstava Sedmičky Josefa Lady v Tančícím domě
- 22.12. - 9.A, B – „O lidech dobré vůle“, kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí.

Světový den Ekoškol
V loňském roce se nám podařilo oslavu Světového dne Ekoškol zorganizovat jinak, než
v předchozích letech, a velmi se to povedlo. A tak jsme letošní oslavu opět nasměřovali na
poslední týden před Vánocemi a opět jsme si pro žáky třetích až devátých tříd připravili různá
stanoviště Ekotýmu – vlastní seznámení s fungováním Ekotýmu a jednotlivé pracovní
skupinky – voda, energie, doprava, odpady, prostředí a nově i jídlo. Na posledním stanovišti
žáci jednotlivých tříd hodnotili naši školu – co se jim líbí a nelíbí. Na stanovištích měli
jednotlivé skupinky připraveny poučná povídání, soutěže, kvízy. Nakonec jsme vyhodnotili
nejlepší třídy z I. stupně a z II. stupně. Na I. stupni zvítězila 5. B, před 3. C a 4. C. Na II.
stupni zvítězila 9. A, o druhé až třetí místo se podělila 7. A a 8. A. Nejlepší třídy dostaly
drobnou odměnu.

Vánoční jarmark
Ve středu 20. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen
vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní E. Strakošové. Tentokrát nám
děvčata předvedla dvě pěkné sestavy na hudbu z muzikálu Rebelové. Závěr jarmarku - také
již tradičně - 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 jako každý rok ujali prodeje ozdob se zvířátky zaslaných Fondem Sidus,
který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Opět musíme poděkovat všem žákům, kteří
se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku. Získané prostředky jsou použity převážně
na charitativní účely nebo pro potřeby tříd.

