Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

9.B

Školní zpravodaj
Číslo 4
Přehled o prospěchu a chování:

T.Benešová,
A..Q.Phamová(Nj)

5

Školní rok 2017/18

třída

výborný prospěch

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A

-

stupeň
slabý
prospěch
-

3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A

-

-

-

-

1

-

5.B

-

-

-

T.Benešová, V.Kačenová,
A.Kašparová, M.Kučalová,
N.Lebedová, J.J.Olma,
V.Ondruš, A.Q.Phamová,
M.Potůčková, I.Riško,
L.Sedláčková, D.Vondrášek
P.Tománek + PŘŠ,

NTU 11
DTU 2

I.

pochvaly
-

pochvaly

-

II. stupeň
slabý
prospěch
4

6.B

-

7

-

7.A

A.Hendrychová, T.Jodas,
J.Maivald, E.Mottlová,
J.Řehák(F)
A.Dittrich(M,F,Př),
D.Mlček(M,F),
T.Sommerová(F,Př)
R.Zedník(F)
M.Zavadil(F)
M.Mudrová(Čj),
S.Robešová(ČJ),
D.M.Encinas(M)

4

J.Maivald, J.Řehák

4

A.Dittrich - PŘŠ

2
2
3

M.D.Encinas, M.Hladká,
V.Jehlička, A.Kaucká,
A.L.Kloubová,K.Nová,
B.Maivaldová, B.Mrázková,
M.Mudrová, F.Novotný,
D.Pohn, S.Robešová,
A.Studeňak, K.Trinnerová,
A.Wenzelová

třída

výborný prospěch

6.A

7.B

8.A
8.B
9.A

-

kázeňská
opatření
DTU 1
NTU 4
NTU 2
DŘŠ 1

NTU 2
NTU 6
DTU 4
DŘŠ 3
-

Kázeň.
opatření
NTU 10
DTU 6
NTU 4
DTU 1
NTU 4

NTU 3
DŘŠ 1
NTU 1
DŘŠ 1

Vysvětlivky :

NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy
PŘŠ – pochvala ředitele školy

Ekotým
Ekotým v tomto roce v období leden až březen dvakrát zopakoval měření CO 2 ve třídách
během výuky. Žáci ze skupiny Prostředí stejně jako v roce loňském obcházeli 15 až 20 min
po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se
senzorem měření CO2 zapisovali naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se opět od
sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulky jsou vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.
Další akcí Ekotýmu – tentokrát skupinky Odpady – je celoškolní anketa nakládání s odpady.
Žáci Ekotýmu obcházejí všechny třídy, každý žák pak anonymně odpovídá na otázky na
třídění a minimalizaci odpadu v domácnosti. Výsledky budou po vyhodnocení vyvěšeny na
nástěnce Ekotýmu.
Skupinka Jídlo zase navštěvuje třídy s povídáním o zacházení s jídlem – týká se to
především nakupování, skladování, plýtvání, výběru domácích potravin. V každé třídě
nechávají k tomuto tématu i brožurku, do které mohou žáci nahlédnout.
V úterý 24. dubna pořádal Ekotým již tradiční akci pro žáky 2. až 5. tříd - Koloběžkiádu. Děti
plnily různé úkoly, zopakovaly si pravidla a bezpečnost silničního provozu, základní zásady
první pomoci. Počasí nám přálo, všechny disciplíny se líbily, velkým zpestřením byla ukázka
krasojízdy a jízdy na jednokolce. Dík za to patří Elišce Řasové ze VI. A a její sestře
Štěpánce, které už sice naši školu nenavštěvuje, ale byla ochotná na akci opět přijít.
Sport
7.3. turnaj 6. ročníků ve vybíjené na ZŠ Hostýnská. Dívky obsadily 3. místo.
21.3. se konal turnaj 9. ročníků ve volejbale na ZŠ Hostýnská. Přes velkou snahu a
bojovnost dívky obsadily 4. místo ve skupině a nepostoupily do další fáze turnaje.
Chlapcům se letošní jaro docela povedlo.
Začali jsme průměrným výsledkem ve volejbalu, kde jsme těsně nepostoupili do závěrečných
bojů o medaile.
Mnohem více se nám dařilo v nohejbalu, kde oba týmy obsadily nádherné druhé místo.
Mladší kluci hráli systémem každý s každým. Soutěž byla velice vyrovnaná, a tak vyrovnaný
počet vyhraných a prohraných zápasů nakonec stačil na 2. místo. Starší kluci vyhráli svojí
skupinu a postoupili tím do finálové skupiny, kde prohráli jen s pozdějšími vítězi celého
turnaje. Paráda, gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Velmi dobře jsme si vedli i v soutěži atletických družstev v Poháru rozhlasu. Mladší kluci
obsadili pěkné 5. místo a starší byli dokonce na nádherném 3. místě. I tady je třeba klukům
poděkovat za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci školy.
Podobně úspěšní jsme byli i na obvodním kole soutěže OVOV. Naše družstvo obsadilo
skvělé 2. místo, a tím postoupilo, již téměř tradičně, do krajského kola. Úspěšné nebylo
pouze družstvo, ale i mnoho jednotlivců, kteří vyhráli svoje kategorie. Velmi litujeme kolize
termínů krajského kola se školním zájezdem do Vídně a Budapešti. Krajské kolo jsme museli
absolvovat se značně oslabeným týmem a tak i přes maximální snahu všech zúčastněných
jsme obsadili konečné 14. místo.

Dále se naše škola účastní projektu Prahy 10 – Badminton do škol a chystáme se na
závěrečnou atletickou soutěž Atletický čtyřboj.
Zeměpisná olympiáda
Obvodní kolo se konalo na ZŠ Brigádníků.
Kategorie A – V. Hallerová, 6.B – 4. místo
Kategorie B – A. Dittrich, 7.B - 2. místo a postup do krajského kola
Kategorie C – T. Benešová, 9.B – 10. místo

-

-

Krajské kolo ZO se konalo ve Stanici přírodovědců , Praha 5. A. Dittrich obsadil 11. místo
z 20 finalistů (získal 75% bodů –„úspěšnými řešiteli“ se stali ti účastníci, kteří získali 60%)
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 21.2. proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Zabodovat se
pokusila žákyně 9.A S.Robešová a umístila se na krásném 5. místě.
Fyzikální olympiáda – obvodní kolo kategorie F a E
Naše škola byla opět pořadatelem obvodního kola fyzikální olympiády. Tentokrát se soutěžící
z celé Prahy 10 sešli 4. dubna. V kategorii F (8. třídy ZŠ a odpovídající ročník gymnázia)
soutěžili celkem 4 žáci, první až třetí místo obsadili žáci z Gymnázia, další účastník již nebyl
úspěšný řešitel. V kategorii E (tedy 9. třídy ZŠ a odpovídající ročník gymnázia) se zúčastnilo
7 žáků, zvítězil žák z Gymnázia Voděradská, na druhém místě se umístil náš I. Rishko z 9. B
– gratulujeme - a na třetím místě žák ze ZŠ V Rybníčkách. Další účastníci již nebyli úspěšní
řešitelé.
Z dalších aktivit našich dětí
5.2. se zúčastnila 3.A a 3.B pořadu „České pověsti“ ve Strašnickém divadle.
9.2. – 16.3. proběhl v pěti pátečních lekcích kurz bruslení na novém zimním
stadionu IceRing. Kurzu se účastnily třídy 4.A a 4.B Žáci se naučili základům
bruslení, instruktoři pro ně připravili zábavné hry. Moc se těšíme na další kurz.
21.2. žáci druhých ročníků – pořad „Lesní pedagogika“- Děti se podívaly na rohy a
parohy naší lesní zvěře, které si mohly i potěžkat.
23.2. proběhl v Domě UM „Divadelní ateliér“, kterého se účastnila třída 8.A. Žáci
zhlédli divadelní představení studentů konzervatoře na téma: šikana, pasťák.
5.3. v kině Atlas zhlédla 6.B, v rámci festivalu „Jeden svět“ tři krátké dokumentární
filmy, ke kterým proběhla i diskuze – Člověk v tísni.
7.3. se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníků přednášek na naší škole, v rámci projektu
„Project Dental Prevention“. Prvňáčci se dozvěděli informace o zubech – kolik jich
člověk má, z čeho se zub skládá, jaký kartáček je vhodné používat i to, jak si zuby
správně čistit. Kdo si přinesl vlastní zubní kartáček, mohl si správné čištění zubů i
vyzkoušet.
7.3. podnikly třídy 3.B a 3.C školní výlet do IQ Landie.
9.3. si 8.B vyšla na horu Vítkov.
9.3. se v biu Oko 9.A účastnila pořadu „Neslyšící syn“ v rámci projektu Jeden svět
na školách.
9.3. v biu Oko 8.A a 8.B v rámci projektu Jeden svět na školách zhlédla finský
dokument o dívce, která bojovala proti těžbě ve svém rodném kraji. Těžba by
nenávratně zničila zdejší přírodu.
12.3. se v kině Atlas zúčastnila 7.B pořadu, který se zabýval lidskými právy,
včetně práv dítěte. Rovněž tento pořad proběhl v rámci pořadu Jeden svět na
školách.
13.3. se 3.B účastnila v Národní galerii pořadu „Příběh čáry“.

-

-

-

-

-

20.3. – „Dudácké poudání“. Žáci čtvrtých tříd si pravidelně dopňují znalosti
z hudební výchovy v pořadech studia Rolnička. Pořady jsou zaměřené také na staré
tradice a zvyky v naší zemi.
21.3. – studio Rolnička na naší škole uspořádalo pořad „O ospalém jaru“ . Pořadu
se účastnila 3.C .
21.3. se pořádal ve velké tělocvičně karneval pro žáky 1. – 3. tříd, který každoročně
pořádají paní učitelky.
23.3 proběhl na naší škole druhý ročník akce „Noc s Andersenem“. Této akce se
zúčastnili žáci z 1.B, 2.C, 7.B a 8.B se svými třídními učitelkami. Pro prvňáky a
druháky bylo téma „Pejsek a kočička“, pro sedmáky a osmáky „Rychlé šípy“. Žáci
trávili čas i společně, kdy velcí předčítali malým. Ve skupinách také řešili hlavolamy.
Všem se Noc s Andersenem líbila.
28.3. uspořádalo Křesťanské pedagogické centrum v Jindřišské ulici pořad
„Velikonoce ve škole“ – význam dnů, mezilidské hodnoty velikonočních svátků.
Pořad navštívily třídy 6.A a B.
4.4. se účastnily první třídy vzdělávacího pořadu Policie ČR. Za prvňáky přišel do
školy policista, který vysvětlil dětem rozdíl mezi státní a městskou policií a ukázal
jim, jak takového policistu poznají. Děti si mohly vyzkoušet různé pokrývky hlavy,
prohlédly si odznaky. Nejvíce je bavila hra na Detektiva, kdy si udělaly na papír
vlastní otisk ruky pomocí policejní techniky.
5.4. proběhl pro 1. – 5. ročník pořad „Vzpoura úrazům“. Děti se v rámci tohoto
projektu setkaly s vozíčkáři. Ti si s dětmi povídali o tom, jak vznikají úrazy a hlavně
o tom, jak úrazům předcházet. Program byl velice poučný.
16.4. se 6., 7. a 8. ročníky účastnily výchovného koncertu skupiny Madmellow.
18.4. se 7.B účastnila procházky po Praze s paní Dr. Krippnerovou „Od Tereziánské
brány do chrámu sv. Víta“.
18.4. proběhlo školní kolo „Pěveckého setkání“, kterého se zúčastnilo 23 žáků. 16
žáků z 1. stupně a 7 žáků z 2. stupně. Úroveň žáků z 1. stupně byla velmi
rozmanitá, úroveň žáků z 2. stupně byla velká. Výběr písní byl problematický – je
nutno vybírat písně, kde nechybí hudební doprovod. Postoupili tito žáci:
1. kat.: S.Mocová, 3.A
2. kat.: V.Melchrová, 4:B
3. kat.: E.Řasová,6.A a A.Bochňáková,7.A
4. kat.: M.Potůčková, 9.B
V obvodním kole, které se konalo ve dnech 25.4. a 26.4. získaly ocenění a
postupují na Galavečer:
1. místo v 1. kat. S.Mocová, 3.A,
2. místo v kat. 2.: V.Melcherová, 4.B
1. místo ve 4. kat. M.Potůčková, 9.B
19.4. „Poetické setkání“ – proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 20 žáků; 15
žáků bylo z prvního stupně - nejvíce ze 4. tříd. V porotě zasedly pí. učitelky
J.Nováčková a D.Bláhová. Úroveň recitace byla slušná, jen výběr textů mohl být
lepší. Převládaly Žáčkovy texty, recitace básní byla příliš mechanická, lepším
výběrem by byly prozaické texty. Do obvodního kola postupují:
1. kat.: V.Švecová, 2.C
2. kat.: A. Smejkalová, 4.B
3. kat.: M.Vrbatová, 6.A
4. kat.: L.Sedláčková a M.Kučalová, 9.B
26.4. „Poetické setkání“ - obvodní kolo – M. Kučalová, 9.B postoupila na Galavečer
a získala 1. místo ve 4. kat.
20.4. absolvovala 8.B v rámci cyklu 4 vycházek Prahou, okruh Pražského hradu.
Navštívili například Vladislavský sál, baziliku sv. Jiří nebo Zlatou uličku.
20.4. měly druhé ročníky „Poetické setkání ve třídě“ - seznámení s poezií z knihy
„Uspávačky“ a vytvoření kolektivní básně se žákům líbilo. Jako vzpomínku na

-

setkání zůstal v každé třídě soubor kreseb vytvořených přímo na místě k citovaným
básním.
23.4. si vyšla 3.C do pražské ZOO.
Ve dnech 25.4.- 27.4. ,po roce, navštívil naši školu opět sklář p.Zahradník,
s ukázkou práce se sklem. Děti z 3., 4. a 5. ročníků se během dvou hodin dozvěděly
mnoho zajímavostí a také si vyzkoušely vyfouknout ze skla kuličku.

