Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

informací! Prezentování projektů – skupiny své vytvořené postery doprovodily často i
o prezentace, fotky, dobové dokumenty, hudbu, film (video). Všichni se zájmem
sledovali a poslouchali. Výstava posterů z projektového dne je umístěna na
chodbách školy. Proběhlo hlasování žáků i poroty učitelů o nejlepší skupinu.

Školní zpravodaj
Číslo 2

Školní rok 2018/19

Vážení rodiče,
právě vyšlo druhé číslo školního zpravodaje pro školní rok 2018– 2019.. Kromě
pravidelných příspěvků zde najdete i informace o různých aktivitách našich dětí
v září, říjnu, listopadu a prosinci.
Školní parlament,
v rámci projektu „Hrdá škola“, parlament zorganizoval akci, při které si mohou žáci,
učitelé a ostatní koupit mikinu či tričko. Všichni mohli hlasovat, jak oblečení bude
vypadat.
Ekotým
Světový den Ekoškol
I v letošním školním roce se Ekotýmu podařilo zorganizovat oslavu Světového dne
Ekoškol. Díky zkušenostem z předchozích let se akce zúčastnili žáci až od čtvrté
třídy, pro ty menší Ekotým opět připraví program jiný. Každá pracovní skupinka měla
svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při
řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu,
kde byli žáci seznámeni s fungováním Ekotýmu v naší škole. V soutěžích si na I.
stupni nejlépe vedla třída 5. C, na druhém místě skončila třída 4. A a na třetím třída
5 A. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci 9 A, druzí byli žáci 7. B a třetí
pak žáci 9 B. Nejlepší třídy dostaly drobnou odměnu.
Matematická soutěž
I v letošním školním roce se tým z naší školy zapojil do matematické soutěže
družstev MaSo. Celostátní soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a
odpovídajících tříd víceletých gymnázií pořádají studenti Matematicko-fyzikální
fakulty na dvou místech zároveň - v Praze a Brně. Družstva získávají body nejen za
vyřešené příklady, ale body také sbírají za taktickou hru. Tím je soutěž zajímavá a
napínavá. Naše družstvo ve složení Jiří Sedláček z 9.A, Aneta Hendrychová a
Tomáš Jodas z 8.A a Veronika Hallerová ze 7.B získalo v Praze 73. místo. Na jaře
zkusíme výsledek ještě zlepšit.
100. výročí založení Československa
V září jsme za přítomnosti zástupců ÚMČ Praha 10 zasadili na zahradě školy lípu.
V říjnu proběhly tři projektové dny. Žáci byli rozděleni do 20 skupin, složených z žáků
všech ročníků (6.-9.), každá skupina zpracovávala Poster = plakát k vylosované
dekádě - jak se žilo v Československu 1917-28, 28-38 atd. Nezvykle poskládané
skupiny fungovaly skvěle, všichni aktivně pracovali a objevili mnoho zajímavých

Primární prevence
V prosinci probíhají programy primární prevence. Zaměřují se na vztahy v kolektivu,
zdravý životní styl a vztahy mezi lidmi. Programy zajišťují lektoři z organizace
Proxima sociale (1.-5. ročník) a Život bez závislosti (6. ročník). V 7.-9. ročnících
programy proběhly na podzim. Zajišťovalo je sdružení Elio.
Úspěchy chlapců na sportovních soutěžích:
9. a 12.10. na SK Slavia proběhla soutěž v minifotbale, které se zúčastnili mladší i
starší žáci. V letošním roce kluci hráli skvěle. Nejenže výborně reprezentovali školu
(jako vždy), ale i umístění obou týmů bylo výborné. V obou kategoriích skončili kluci
těsně pod stupni vítězů.
16.10. Hamr Záběhlice, ml. a st. žáci turnaj ve stolním tenise. Mladším klukům se
nedařilo, obsadili poslední místo ve skupině. Zato starší kluci vyhráli skupinu a po
smolné prohře v semifinále obsadili úžasné 3. místo na Praze 10.
1.11. ZŠ U Obory, soutěžili ve florbale starší i mladší žáci. Starší kluci se snažili,
hráli bojovně s obrovským nasazením, ale všechny 3 zápasy těsně prohráli – vždy o
gól či dva. Hra mladších žáků byla velmi upracovaná, těžkopádná. Přesto po dvou
remízách a jedné prohře postoupili z 2. místa ve skupině do finálového turnaje
Prahy 10, 15, a 22, kde obsadili velmi slušné celkové 6. místo. Paráda!!!
Úspěchy dívek na sportovních soutěžích:
Dívky soutěžily v přehazované. V základní skupině se dva týmy umístily na 1. a 3.
místě !!!
Ve finále hrály děvčata s velkou snahou, těsně jim uniklo třetí místo a nakonec dívky
vybojovaly 5. místo.
OVOV – školní kolo
MČ Praha 10
26.-27.9. 2. - 9. ročník: Již tradiční sportovní soutěžení proběhlo letos koncem září.
Skromnější výprava nezabránila skvělým výkonům. Závod pro téměř 500 lidí měl
skvělou atmosféru. Pochvalu zaslouží všichni zúčastnění – sportovci, kluci
pomocníci (sami soutěží a ještě plní funkci pomocných rozhodčích – 8.+9. třídy),
necvičící děvčata a kluci (pomohli jako zapisovatelé výsledků, spojky, „hasiči“
vzniklých problémových situací), kolegyně a kolega rozhodčí a samozřejmě všichni
třídní učitelé a učitelky. Byli jste všichni skvělí!!!
Z dalších aktivit naších dětí:
- V září se třídy 9.A,B a 8.A,B účastnily v Trmalově vile besed o bratrech
Čapkových, Jiřím Kotěrovi a Emilu Kolbenovi
- 18.9. byly deváté třídy v SOŠ Jarov a Botanické zahradě.
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V druhé polovině září v naší škole opět proběhla „Dřevíčková dílna“. 1.- 6.
ročníky si vyzkoušely práci se dřevem.
21.9. byla třída 5.A v Národním památníku na Vítkově na zajímavé výstavě
ke 100. výročí založení Československa. Žáci byli zaujati zajímavým
výkladem.
2.10. byla 2.A v nově otevřené knihovně v Malešicích.
3.10. – 1. třídy – hudební program „Jak šla basa do světa“, kde se děti
seznámily s hudebními nástroji.
3.10. – také 5. třídy se zúčastnily hudebního pořadu „Rolnička“, naučily se
nové písně a seznámily se s lidovými zvyky.
8.10. – 9.B – exkurze v Poslanecké sněmovně.
9.10. – 5.A – návštěva nově otevřené knihovny v Malešicích. Tato návštěva
měla žákům ukázat, kde knihovna je a jak je nejen pro děti dostupná. Kdo
dosud neměl průkazku, dostal přihlášku do knihovny.
11.10. – 9. třídy – beseda ve SŠ gastronomické a hotelové, kde se
seznámily s oborem.
12.10. – 1.D – Dobrovolnický celostátní projekt 72 hodin. Výroba 11 ptačích
krmítek a rozvěšení před školou a v Malešickém parku.
16.10. byla 2.C v knihovně Malešice
17.10. – 6.B – Národní památník na Vítkově
19.10. – 4.A a 4.B – exkurze v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Velice
povedená akce, děti se od průvodkyně dozvěděly o práci Poslanecké
sněmovny a viděly i prostory, které jsou pro veřejnost uzavřené.
23.10. – 2.B – knihovna Malešice. Žáci se v knihovně seznámili s knihovním
řádem, systémem vyhledávání knih. Děti měly možnost si chvíli knihy číst.
26.10. – 1.A,C,D – divadelní představení v Divadle U Hasičů „Čtyřlístek
v pohádce“. Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa se pomocí kouzelného stroje
na sny vydali do pohádek.
2.11. – 6.A – Národní památník na Vítkově
6.11. 8.A - SŠ umělecká a řezbářská – řezbářské sympózium „Zlatý řez“.
Žáci se účastnili mezinárodního řezbářského sympózia, kde byl ústředním
tématem „Čas“. Měli příležitost pozorovat řezbáře z několika evropských
zemí při ztvárnění tématu. Žáci se také účastnili workshopu, na kterém
opracovávali lipové dřevo a mohli si vyrobit misku.
13.11.- 1.-5. ročníky – hudební pořad Rolnička na téma „Vánoční pohádka“.
ŠVP 5.A, 6.A, 6.B, 9.A, 9.B v termínu 1611. – 23.11.2018. Naše škola opět
vyjela na ŠVP na Černou Horu. Všichni žáci byli rozděleni do 5 družstev.
Dopoledne bylo vyučování. Odpolední a večerní programy byly plné her a
zajímavých soutěží, které končily závěrečným vyhlášením a ohňostrojem.
Všichni jsme byli spokojeni s ubytováním, stravou, a přálo nám i zimní
počasí.
21.11. byla třída 4.A na exkurzi v Národním divadle. Průvodkyně nás
provedla se zajímavým povídáním od suterénu až po terasu na střeše
budovy.
21.11. – 1.D - Milíčova kaple – divadelní představení „Kvak a Žbluňk jsou
kamarádi“ sehrané herci z divadla V Dlouhé.
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22.11. – 5.B - Národní památník na Vítkově – výstava „Český lev se
probouzí“. Tato interaktivní výstava nabídla možnost zkoumat minulost
prostřednictvím autentických předmětů. Je zaměřena ke 100. výročí založení
Československa.
Na konci listopadu žáci 6 A a 6. B navštívili interaktivní výstavu Czech
Innovation Expo pořádanou Českým centrem. Výstava představuje stoletou
historii země v oblasti výzkumu a vědy, tradiční světem uznávané
průmyslové značky, ale i novou generaci představitelů vědeckého,
inovativního a podnikatelského prostředí. Forma výstavy je velmi unikátní,
v České republice ojedinělá – prohlédnout ji lze pouze pomocí chytrého
zařízení (mobilního telefonu, tabletu) se staženou aplikací. Také je možné ve
virtuální realitě navštívit třeba laboratoř Jaroslava Heyrovského nebo Baťův
Zlín. Výstava se dětem moc líbila.
Nabízíme možnost zapůjčení běžeckých lyží a krátkých sjezdových lyží:
Cena: týden 150,- Kč
víkend 100,- Kč

