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Číslo 3                                                                                                      Školní rok 2019/2020 
 
Tabulka chování a prospěchu podle jednotlivých tříd: 
 

I. stupeň 

třída počet  
žáků 

neprosp. pochvaly vyzn. nap. 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

prům. 

1.A 24 1 - 23 - - - 1,00 

1.B 24 - - 24 - - - 1,01 

1.C 23 - - 23 - - - 1,01 

2.A 21 - - 21 - - - 1,03 

2.B 23 - - 22 - - - 1,08 

2.C 18 1  17 - - - 1,05 

2.D 23 - - 23 - - - 1,02 

3. A 25 - S.Kareršová, 
O.Mykhailiuk, A.Vatěrová 

22 - - - 1,10 

3..B 22 - - 21 - - - 1,10 

3.C 23 - - 19 2 - - 1,18 

4.A 29  M.Bedlivý, A.Hallerová, 
T.Majerová, V.Majerová, 
E.Šmídková, M.Šprongl, 

L.Trnka, J.Valert, 

19 4 1 - 1,31 

4.B 26  - 18 2 - 1 1,26 

4.C 27 1 - 16 7 2 - 1,46 

5.A 25  M.Klejšmídová, 
K.Komárková, 
A.Kuprichtová, 
J.Kvasničková, 

P.Průchová, 
A.Samsonková, 

V.Tošnerová, A.Valentová 

23 - - - 1,22 

5.B 25  - 17 - - - 1,29 

5.C 24 4 - 17 11 - - 1,49 

 
II.stupeň 

třída počet 
žáků 

neprosp. pochvaly vyzn. nap. 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

prům. 

6.A 21 1 V.Štáfová 8 9 - - 1,65 

6.B 19 2 - 4 9 1 - 1,85 

6.C 20 - - 8 3 - - 1,64 

7.A 215 -  4 14 12 2 1,82 

7.B 18 - P.Čermáková, K.Kultová, 
A.Radová, A.M.Kopfová, 

6 1 1 - 1,66 

8.A 24 2 - 10 - 2 1 1,62 

8.B 23 4 - 9 4 1 1 1,69 

9.A 21 1 N.Hendrychová 8 - - 1 1,65 

9.B 23 - - 10 1 2 - 1,70 

 
2. stupeň z chování: 3    
3. stupeň z chování: 0 

Celkový průměr prospěchu žáků školy: 1,42  
I. stupeň :  1,18 
II. stupeň:  1,69 
 

 

Školní parlament 
 
Ekotým : 

 
Soutěž o nejhezčí třídu 
Na začátku prosince komise ve složení paní ředitelka, koordinátorka 
programu Ekoškola, paní učitelka výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu 
vyrazily na prohlídku tříd na II. stupni. Každý člen komise bodoval tajně a 
samostatně, body se pak sečetly. Nejvíce bodů získala třída VII. B, na 
druhém místě skončila třída VI. B a třetí místo obsadila IX. A. Třída VII. B se 
za odměnu podívá do planetária, třída VI. B získala hru Activity a třída IX. A 
obdržela sladkou odměnu. 

 
Světový den potravin 
V prosinci jsme se dozvěděli výsledky soutěže o nejvtipnější bannery ke 
Světovému dni potravin. Velmi nás potěšilo, že 1. místo získala skupinka 
žáků ze VII. B, 2. místo skupinka ze VI. C a 3. místo skupinka ze VI. B. 
Všichni obdrželi drobné ceny z fair-trade obchodu. Gratulujeme! 

 
Vánoční jarmark 
Ve středu 18. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Zahájení Jarmarku 
se letos odehrálo před školou vystoupením kroužku sportovního aerobiku 
pod vedení paní Elišky Strakošové. Každá třída měla k dispozici stánek, kde 
nabízela spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Velký 
zájem byl i o občerstvení, které v kuchyňce společně připravili žáci obou 
devátých tříd. Členové Ekotýmu se i letos ujali prodeje výrobků zaslaných 
Fondem Sidus (tentokrát náramků se zvířátky podle výběru), který takto 
podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým 
seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole. Závěr jarmarku 
patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Děkujeme všem 
žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku. 

 
Světový den Ekoškol 
Ve čtvrtek 19. prosince Ekotým tradičně zorganizoval oslavu Světového dne 
Ekoškol. Program byl opět pro žáky od čtvrtých do devátých tříd. 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 žáci mimo jiné zhlédli 

 Školní zpravodaj 



časosběrný film, který zachycoval všechny akce Ekotýmu v minulém školním 
roce a byl zakončen oslavou obhájení titulu Ekoškola. V soutěžích si na       
I. stupni nejlépe vedla třída IV. C, na druhém místě skončila třída V. A a na 
třetím třída IV. B. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci VIII. A, 
druzí byli žáci IX. A a třetí pak žáci VI. C. Nejlepší třídy dostaly drobnou 
odměnu. 
 
Soutěž pro 3. až 9. třídy o nejlépe zpracovaný Ekokodex 
Během podzimu Ekotým vyhlásil soutěž pro žáky 3. až 9. tříd o nejlépe 
zpracovaný Ekokodex. Do soutěže se zapojili žáci téměř všech tříd II. stupně 
a některých tříd I. stupně. Některé třídy vytvořily jeden společný návrh, 
v jiných třídách děti pracovaly samostatně a do soutěže pak vybraly 
Ekokodex, který se jim zdál nejlepší. Výtvarná díla byla velmi pěkná, takže 
komise, složená z paní ředitelky, koordinátorky programu Ekoškola, paní 
učitelky výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu, měla nelehkou úlohu. Na 
I. stupni nejvíce bodů získal návrh V. B, druhá se umístila V. C a třetí místo 
obsadila IV. B. Zvláštní ocenění bylo uděleno třídě II. C, která mimo soutěž 
dodala velmi zdařilý obrázek. Na II. stupni zvítězil návrh VIII. B, druhé místo 
obsadila IX. B a na místě třetím skončila se svým návrhem třída VII. B. Žáci 
všech vítězných tříd obdrželi sladkou odměnu. Všem účastníkům soutěže 
děkujeme a vítězům gratulujeme.  
 
Sport  -  kluci  
V prosinci jsme se zúčastnili turnaje v badmintonu. Dle očekávání jsme se 
konečně dočkali medailového umístění. Naše smíšené družstvo staršího 
žactva sice neobhájilo loňské prvenství, ale i druhé místo je nádherné. 
No, a to je vlastně všechno. Dlouho očekávaný turnaj v košíkové jsme 
nemohli obsadit, protože jsme ve stejnou dobu byli na lyžařském kurzu. 
Velká, velká škoda. 

 
Lyžařský kurz -  Černá hora – Horský hotel – 31.1. – 7.2.2020 
Lyžařský kurz – Začnu od konce. Všichni, kteří nastoupili k závěrečným 
závodům, slalom bez problémů dokončili, tudíž lyžařsky jsme byli velice 
úspěšní. Děkuji všem za předvedenou práci – dospělákům i dětem. Myslím, 
že jsme se všichni snažili, aby vše dobře dopadlo. 
Ale problémů bylo letos na mnoho let dopředu. Období, v němž jsme 
odjížděli, bylo uprostřed chřipkové epidemie na škole, v Praze,  v republice. 
A myslím si, že mnoho dětí, které s námi na hory odjely, nebo které za námi 
dodatečně přijely, už bylo nemocných. A větší fyzická zátěž a velký kolektiv 
udělaly své. Zdravušky se téměř nezastavily – ošetřovaly, měřily teploty, 
léčily, organizovaly odjezdy marodů domů, zajišťovaly zdravotní dohled při 

výcviku,… Velký obdiv a obrovský dík za odvedenou práci. Celkem domů 
odjelo 16 dětí a hromadu nemocných jsme přivezli do Prahy my při návratu. 
A to ostatní? Obdivuji práci kolegyň z prvního stupně, jak s dětmi tráví čas 
mimo lyžování. Jak i ti největší prudiči se mění pod jejich vedením 
v poslušná stvoření a vyrábí, vystřihují, malují,… různé věci. Děkuji 
osvědčené partě instruktorů, kteří fungují naprosto úžasně, nepotřebují 
delegovat, určovat práci, nařizovat,… prostě jdou a automaticky vše plní, 
připravují, uskutečňují. 
A teď to „nejdůležitější“ – peníze. Všem dětem jsme se rozhodli  koupit 
pětidenní permici. Finančně to pro všechny, i ty nejslabší lyžaře, vychází 
nejlevněji. Pravda, letos na to mnoho lidí doplatilo, protože předčasně 
muselo odjet domů. Ale to je riziko podnikání. Předem neurčíme, kdo padne 
a kdo vydrží do konce. A nákupy po dnech by vyšly mnohem dráž a 
organizačně jsou téměř neřešitelné. Snad to všichni pochopí. Já, za sebe, 
musím konstatovat, že příští rok nebudeme postupovat jinak. 
Celkové hodnocení? Fajn akce, se spoustou výborných lidí (dospěláci, děti, 
personál, řidiči). Mohlo být lepší počasí, ale to jsou hory. Lyžařsky jsme 
všechny naplánované činnosti zvládli. Dík za spolupráci. 
                                                                                                 Míra Matyska 
Olympiáda v českém jazyce 
Dne 21.1. proběhlo obvodní kolo olympiády v českém jazyce – olympiády se 
zúčastnily A.Hendrychová (IX.A) a N.Jiráková (IX.B). Soutěž se skládala 
z testu a slohové práce. Obě žákyně obsadily 16. - 22.místo. 
 
Matematická olympiáda 
Ve středu 29.1. se konalo obvodní kolo matematické olympiády v kategoriích 
Z5 a Z9.  
Ve školním kole se do kategorie Z9 nikdo nepřihlásil.  
V kategorii Z5 bylo 5 soutěžících a 4 z nich byli úspěšní řešitelé. Postoupit 
do obvodního kola mohli jen 100% úspěšní řešitelé, a to byli: 
Vojtěch  Hruška, V.B   a  Jakub Svoboda, V.A 
Vojtěch bohužel onemocněl a v obvodním kole nemohl soutěžit. Jakub 
Svoboda se umístil na 1. místě. Vyřešil zcela správně všechny úlohy a získal 
plný počet bodů. Blahopřejeme! 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
Ve středu 12.2. se konalo obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém 
jazyce. V tomto školním roce naši školu reprezentovali dva žáci: M.Motyčka 
ze VI.B a T.Sommerová z IX.B 
 
 
 



Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 
Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se uskutečnilo 7.1. , 
zúčastnila se žákyně A.Hendrychová z IX.A, obvodní kolo vyhrála a 
postoupila do krajského kola. Blahopřejeme! Soutěž se skládala z písemné 
části, poslechu a konverzace na vylosované téma. 
 
Chemická olympiáda 
Školní kolo chemické olympiády neproběhlo z důvodu onemocnění jediné 
účastnice T.Sommerové. 
 
Soutěž Mladý chemik 
Školní kolo soutěže Mladý chemik proběhlo v pátek 8.11. v odpoledních 
hodinách. Zúčastnily se ho T.Sommerová, K.Seinerová, obě z IX.B a 
A.Cicáková a O. Cherednychenko z IX.A. Kromě Andrey postoupily žákyně 
do 2. kola konaného 12.12. na Masarykově střední škole chemické. Nejlépe 
se umístila T.Sommerová – na 32. místě ze 350 soutěžících. 
 
Fyzikální olympiáda 
Dne 24.1. se na naší škole uskutečnilo obvodní  kolo fyzikální olympiády. 
Kategorie E (9.roč.) se zúčastnili T. Jodas IX.A a D. Krofta IX.B. Kategorie F 
(8.roč.) se zúčastnili D. Pallares, O. Bábíček, M. Nový , O. Pelant VIII.A a   
J. Vejdovec, J. Hejnal VIII.A.  
Úspěšnými řešiteli byli: 
J. Vejdovec (4.místo), D. Pallares (5.místo) a J. Hejnal (6.místo). 
 
Dějepisná olympiáda 
Dne 15.1. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. 
Vítězem se stala A. Hendrychová, IX.A před T.Sommerovou, IX.B                
a T.Jodasem, IX.A. V obvodním kole naši školu reprezentovala 
A.Hendrychová. 
 
 
Zeměpisná olympiáda 
Dne 11.2. proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. ročníku. 
Z celkem 11 soutěžících zvítězila K.Kulhánková, VI.A před A.Klymenko, VI.C 
a K.Lintimerem, VI.A. 
 
Z dalších aktivit našich dětí 

- 29.11. –  6.12. se žáci druhých a třetích tříd vydali na školu v přírodě 
na Černou Horu v Krkonoších. Celotýdenní téma bylo „Strážci 
okamžiku“, kdy si žáci připomněli různé svátky v roce – Tři Králové, 
Velikonoce, Den Země, Den demokracie, Mikuláš, Vánoce a Silvestr. 

Všichni zažili mnoho legrace, ať už při hrách nebo při bobování a 
koulování. 

- 3.12. – VI.C Muzeum hl.m. Prahy – Pražské pověsti. Děti se 
seznámily s pověstmi Prahy v různých jejich historických částech. 
Součástí bylo hlavně vyprávění příběhů, loutkové divadlo, četba, 
práce s bylinkami, ….. 

- 5.12. žáci 9. ročníků uspořádali mikulášskou nadílku pro děti 
z prvního stupně. Žáci mohli přednášet básničky a všechny čekala 
sladká odměna. 

- 10.12. byly třídy 5. ročníku na letošní první besedě na dopravním 
hřišti. Děti si zopakovaly zásady bezpečnosti v silničním provozu a 
v počítačovém programu řešily konkrétní situace v dopravě. 

- 16.12. proběhl pro 6., 7., 8. a 9. třídy v učebně výtvarné výchovy 
vánoční koncert. Skupina Ponorka tvořená absolventy a žáky 
konzervatoře postupně představila dětem své nástroje – housle, 
violu, pozoun, kytaru a kontrabas. Záběr instrumentálních skladeb 
byl široký – od českých lidových písní, balkánské a romské hudby po 
současnou filmovou hudbu a samozřejmě nechyběly ani koledy, 
které si žáci spolu se skupinou mladých muzikantů společně 
zazpívali. 

- 19.12. třídy II.C a II.D uspořádaly tradiční vánoční výpravu do 
Betlémské kaple na výstavu betlémů. 

- 20.12. se vydaly třídy IX.A a IX.B na procházku předvánoční Prahou. 
Prošly se Královskou cestou ze zastávky metra Staroměstská přes 
Staronovou synagogu, dále na Malou Stranu a Karlův most. Na 
Staroměstském náměstí si prohlédly Vánoční trhy, pak Týnský chrám 
a procházku ukončily na Václavském náměstí. 

- 20.12. navštívily 6. – 9. třídy promítání v kině Světozor – Svět kolem 
nás – Írán: zahalená krása. Film i následná beseda byly velmi 
poutavé, obohacující a zábavné pro všechny zúčastněné. Někteří 
žáci si za správné odpovědi i odnesli domů originální unikátní 
artefakty z Íránu.  

- 20.12. navštívili žáci 7. a 8. tříd kostel sv. Jindřicha, kde v jedinečné 
atmosféře vyslechli s komentářem Českou mši vánoční Jakuba Jana 
Ryby. 

- 10.1. žáci IX.A absolvovali exkurzi v České televizi v rámci mediální 
gramotnosti. Žáci se dozvěděli základní fakta o České televizi, její roli 
jako veřejnoprávního média a jejím významu v životě české 
(československé) společnosti. Měli možnost si prohlédnout v rámci 
komentované prohlídky jednotlivá nahrávací studia s kulisami a 
technikou. Dále měli to štěstí vidět naživo natáčení Studia kamarád. 
Na závěr exkurze si vyzkoušeli práci s kamerou a moderování zpráv. 



- 16.1. navštívila IV.C  starší spoluobčany v Léčebně Vršovice a 
potěšila je i personál léčebny pásmem písní. Žáci všem předali 
novoroční přání. 

- 21.1. začala teoretická výuka dopravní výchovy pro 4. ročníky. 
Probíhala v Domě UM na Zahradním Městě. Děti byly poučeny o 
zásadách cyklistiky a bezpečné jízdy na kole.  

- 29.1. proběhla školní diskotéka. Této akce se účastnili žáci druhého 
stupně. Diskotéku si všichni užili. 

- 3.2. třídy II.C a II.D zažily pod vedením instruktorů úžasnou hodinu 
sportovního lezení bez lana v Bouldern Baru v Holešovicích. 

- 6.2. se IV.C zúčastnila v rámci úvodu do dějin programu Pravěk 
v Muzeu hl.m. Prahy 

- 13.2. se IV.C v  NG v Kinského paláci účastnila programu pro školy 
k jedinečné výstavě kreseb Václava Hollara „Na vandrovní pouti“. 
Lektorka NG provedla děti cestami světoznámého malíře po Evropě 
17. století. Součástí programu byla práce v kreslířské dílně podle 
mistrových děl. 

- Výtvarná soutěž Veselý stroj (zatím probíhá) – jedná se o soutěž 
s environmentálním tématem, kdy žáci mají vymyslet stroj, který by 
chránil přírodu (lesy, oceány…). K výkresu mají přiložit manuál, jak 
by měl daný stroj fungovat. Soutěží se o hodnotné ceny (tablety, 
lego….). Do soutěže se zapojí 9. ročníky. Vyhlášení proběhne 
v květnu v Liberci. 

- V letošním roce si  připomínáme 130. výročí narození Karla Čapka – 
k oslavám se připojila městská část Praha 10.  
Třída IX.A vytvořila referáty na vylosovaná témata spojená se 
životem a dílem K. Čapka (pátečníci, novinářská činnost, jednotlivá 
díla …). Referáty byly vyvěšeny v prostorách školy. 

- Poetické setkání – školní kolo 
PPS – postup na Pražské poetické setkání 
S – postup na přehlídku Strada 
 
0. kategorie – 1. třídy 
1. místo A. Halačka, 1.A – PPS, S 
2. místo L. Hejnalová, 1.A – PPS 

 
1. kategorie – 2. a 3. třídy 
1. místo D. Křížová, 2.A – PPS 
2. místo A. Vatěrová, 3.A – PPS 
3. místo N. Hrušková, 2.D – S 

 
 

2. kategorie – 4. a 5. třídy 
1. místo F. Durakovič, 4.C – PPS 
2. místo E. Krupková, 4.C – PPS 
3. místo M. Mouchová, 4.C – S 

 
3. kategorie – 6. a 7. třídy 
1. K. Srpová, 7.B – PPS (S) 
2. L. Hrdová, 7.A 
 
4. kategorie – 8. a 9. třídy 
1. T. Urbanová, 8.B – PPS 
2. J. Sládek, 8.A – PPS 
3. J. Bábíček, 8.B - S 

 
 

 


