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Přehled o prospěchu a chování: 
 

I.  stupeň 

třída výborný prospěch slabý 
prospěch 

pochvaly kázeňská 
opatření 

1.A     

1.B     

1.C    1x DŘŠ 

1.D     

2.A     

2.B     

2.C     

3.A    2x NTU 

3.B    2x NTU 
1x DTU 

3.C    2x NTU 
1x DTU 

4.A     

4.B     

4.C  3  9x NTU 
2x DŘŠ 

5.A     

5.B  4  4x NTU 

5.C  1   

II. stupeň 

třída výborný prospěch slabý 
prospěch 

pochvaly Kázeň. 
opatření 

6.A  6  17x NTU 
11x DTU 
2x DŘŠ 

6.B  2 P.Čermáková, J.Dittrich, 
V.Pavlyuk 

4x NTU 
1x DTU 

7.A V.Charvátová,T.Lísa, D.Palares 4  1x DŘŠ 

7.B V.Hallerová ,J.Hejnal,  A.Langr, 
M.Šustr, J.Vejdovec, 

7  7x NTU 
1x DTU 

8.A N.Hendrychová, 
O.Cherednychenko 

5 A.Hendrychová, 
O.Cherednychenko 

2x NTU 
2x DTU 
1x DŘŠ 

8.B  3 D.Krofta 1x DTU 

9.A O.Drbal, R.Zedník 3  8x NTU 
3x DTU 

9.B T.Gonščáková 4 K.Kroutilová 1x DŘŠ 

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

Ekotým  

Fridays for Future 
Naše škola se připojila k celosvětové studentské Stávce pro klima. Žáky 9. tříd 
navštívil student Gymnázia a Hudební školy Vít Springorum, který se do této stávky 
aktivně zapojil. Nastudoval si vše, co se váže k tematice globálního oteplování, a 
připravil si o tom přednášku. Tu již prezentoval studentům několika dalších škol. 
Velmi detailně žákům vysvětlil, co je to globální oteplování a jaké má negativní 
dopady na naše životy. Na závěr naznačil možnosti, které by mohly vést ke zlepšení 
situace. Přednáška se všem velmi líbila a dovedla většinu žáků k zamyšlení nad 
řešením tohoto problému. V dalších diskuzích jsme potom pokračovali i v hodinách 
fyziky, kde se momentálně věnujeme získávání elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. 

Akce proti automatu 
V pátek 22. 3. 2019 se uskutečnila Akce proti automatu na nápoje ve 3. patře naší 
školy. Výtvarně zdatné členky Ekotýmu namalovaly velmi zdařilý plakát 
s vysvětlením, proč si nemáme kupovat nápoje v automatu – automat zbytečně 
spotřebovává elektrickou energii a navíc si kupujeme plastový obal, který ihned po 
vypití nápoje vyhodíme. Zatěžujeme tedy životní prostředí hned několikrát. Akce se 
většinou setkala s porozuměním, spousta žáků si nákup nápoje rozmyslela, našli se 
ale i tací, kteří akci nepochopili a ani se nad problémem nezamysleli. Akci zkusíme 
ještě jednou v průběhu roku zopakovat. 

Voda pro všechny 
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo ke Dni vody soutěž Voda pro všechny – žáci I. 
stupně mohli zasílat obrázky, žáci II. stupně pak černobílé fotografie. Vzhledem 
k velmi krátkému termínu odevzdávání prací stačil za naši školu do soutěže zaslat 
fotografii jenom M. Veran. Na prvním stupni jsme tedy tuto soutěž zorganizovali jako 
školní akci, vybrané obrázky jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy. Porota 
měla opravdu nelehkou práci, všechny obrázky byly velmi nápadité. První místo 
nakonec získal J. Vaňouček, na druhém skončil J. Glaser a na třetím V. Chytrý. 
Porota ještě udělila i 5 čestných uznání, všichni ocenění obdrží drobné věcné ceny. 

Pošli to dál 
Členové skupinky Prostředí během analýzy u otázky na naši školní knihovnu dostali 
skvělý nápad. Ve školní knihovně máme málo nových knih, takže si moc žáků knížky 
z knihovny vlastně nepůjčuje. Zašli tedy za paní učitelkou J.Štěpánkovou a domluvili 
se s ní na spolupráci. A vyhlásili, že pokud máme doma nějakou hezkou knížku a 
chceme se o ni podělit, můžeme ji donést do školní knihovny, aby si ji tam mohli 
zapůjčit a přečíst i ostatní. Kdykoli si ji pak můžeme zase vzít zpátky domů. Navíc 
ještě tito členové Ekotýmu došli do místní pobočky Městské knihovny a poprosili, zda 
by jim do školní knihovny nepřispěli nějakými knížkami. Získali tam 10 knížek, 
dalších přibližně 40 již donesli ostatní žáci. Běžte se tedy do školní knihovny podívat, 
zda tam není knížka, kterou byste si rádi přečetli. 

Sbírka pro Diakonii Broumov 
Stejně jako v loňském roce náš Ekotým zorganizoval sbírku pro Diakonii Broumov. 
Po tři dny vybíral použité oblečení, obuv, nádobí, hračky,…, aby se vše dostalo 
k těm, kteří to potřebují a rádi ještě použijí. Nepoužitelný starý textil bude využit 
k recyklaci – vyrábí se z něj izolace nebo hadry. Odložené věci tak dostanou nový 
život. Akce se setkala s velkým úspěchem, takže ji určitě v příštím roce opět 
zopakujeme. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 

 Školní zpravodaj 



Koloběžkiáda 
I v tomto školním roce uspořádal Ekotým pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Žáci 
soutěžili v různých sportovních disciplínách – slalom, jízda pozadu, štafeta,… a 
zopakovali si silniční pravidla i zásady první pomoci. Zhlédli také ukázky krasojízdy a 
sami se mohli projet na speciálním kole nebo jednokolce. Letos nám přibylo 
stanoviště Auto*matu (spolek prosazující lepší prostředí pro kvalitní život ve městě), 
kde se žáci dozvěděli více o ekologicky šetrných možnostech dopravy. Máme velkou 
radost, že se na akci přijel podívat i zpravodaj Zpráviček, jehož reportáž jste mohli  
vidět na Déčku ve Zprávičkách z 19. 4. 2019.  

Den činu 
Jako tradičně naše škola ke Dni Země uspořádala akci nazvanou Den činu. 
Tentokrát se úklidu okolí školy ujali žáci 5. tříd. Věnovali se především školní 
zahradě – vyhrabávali staré listí, sbírali v křoví odpadky, zametali cestičky. Školní 
zahradu využívají žáci především v rámci hodin tělesné výchovy, v odpoledních 
hodinách školní družina.  

Den Země 
Tentokrát jsme se zapojili do oslav Dne Země i mimo školu. Iniciativa Naše Malešice 
nás oslovila jakožto Ekoškolu, abychom se prezentovali v rámci akce organizované 
pro širokou veřejnost v Malešickém parku. Zástupci Ekotýmu vystoupili na pódiu a 
seznámili všechny přítomné s fungováním našeho Ekotýmu i s akcemi, které 
pořádáme. Vysvětlili, proč je důležité se v současné době věnovat ekologickým 
aktivitám a snažit se žít v souladu s přírodou. Ekotým měl také na akci svůj stánek, 
kde měl pro příchozí připraveny křížovky a otázky s ekologickou tématikou, menší 
děti si mohly vyzkoušet správné třídění odpadu. Celá akce se vydařila, počasí nám 
také přálo a všem zúčastněným patří velký dík. 

 

Školní parlament 
6.2. uspořádal školní parlament pro žáky 2. stupně diskotéku. Žáci si akci užili a 
v rytmu hudby odcházeli domů. 
 

Sport  
kluci  
Máme za sebou sportovně velmi bohaté období. Dařilo se nám jak na houpačce. 
Vše začalo volejbalem. Letos jsme měli, po několika slabých letech, opravdu kvalitní 
družstvo. Očekávání byla veliká, ale pověstné sportovní štěstíčko se k nám otočilo 
zády. Základní skupinou jsme prošli bez problémů, ale oba zápasy ve finálové 
skupině jsme prohráli 2 : 1 a vždy jen o dva bodíky. Výsledek – 3.místo. Zklamání 
bylo obrovské. 
Chuť jsme si zpravili již tradičně na soutěži odznaku všestrannosti. Naši zástupci 
podali skvělé výkony a tak jsme patřili k nejlepším školám. Družstvo obsadilo 
postupové druhé místo a také spousta jednotlivců obsadila místa na stupních vítězů 
a slaví postup do krajského kola. Asi nejlepší byli kluci ročníku narození 2006, kteří 
obsadili kompletně stupně vítězů!!! 
Třetí velkou akcí tohoto období byl turnaj v nohejbalu. A opět, situace jako ve 
volejbalu. Máme kvalitní družstva – ml. i st. žáci, ale kousek štěstíčka opět chybí. A 
tak starší kluci jsou až šestí a mladší obsadili hezké čtvrté místo. 
No, a je tu jeden z vrcholů atletiky – POHÁR ROZHLASU. Bohužel termín koliduje 
s výjezdem školy do Berlína, někteří kluci jsou zranění, někteří se zranili na soutěži, 

některé nepustí rodiče, a tak, především v mladší kategorii, nastupují náhradníci 
náhradníků. Kluci dřeli, bojovali, ale na lepší než 6. místa to nestačí. Uvidíme na 
atletickém čtyřboji, zda máme na lepší výsledek. 
24.4. mladší žáci bojovali a postoupili ze skupiny ze 2. místa na turnaji v kopané, 
který se konal na Slávii. Dále v semifinále uspěli a ve finále prohráli se Slávií. 
Konečné 2. místo bylo úspěchem. 
25.4. starší žáci – turnaj v kopané na Slávii, kde vybojovali 8. místo. Marodka byla 
větší, ale chuť do hry zůstala. 
dívky 
21.3. stařší žákyně vybojovaly 8. místo v turnaji ve volejbale. Ve skupině hrály dvě 
utkání, s těsnou prohrou 13/15 ve druhých setech. 

 

Fyzikální olympiáda kategorie E, F 
Ve středu 3. dubna proběhlo jako tradičně na naší škole obvodní kolo fyzikální 
olympiády kategorie E a F – 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. V obou kategoriích zvítězili žáci gymnázia Voděradská, 
v kategorii E (9. ročník) jsme tentokrát neměli ani žádného zástupce. V kategorii E 
jsme měli naopak 7 soutěžících, z nichž nejlépe si vedl D. Krofta z 8.B, který získal 
skvělé 3. místo. Gratulujeme a všem dalším účastníkům děkujeme. 

 

Pangea 
Pangea je mezinárodní matematická soutěž. Soutěžení letos probíhalo pouze 
elektronicky. Účastnili se žáci 5., 6., 8. a 9. tříd. 

 

Matematický klokan 
soutěžilo se 25.3. 
V kategorii Cvrček (2. a 3. tř.) byla nejúspěšnější řešitelka A.Ringelhánová z 2.A. 
V kat. Klokánek (4. a 5. tř.) 1.– 3. místo obsadili: J.Hejnal z 5.A, K.Kulhánková z 5.A 

a A.Svoboda z 5.B. získali 106, 103 a 103 bodů ze 120. 
V kategorii Benjamín (6.-7. tř.) byl nejlepší řešitel T.Lísa ze 7.A s 97 body. 
V kategorii Kadet (8.-9.tř.) byl nejlepší řešitel J.Sedláček z 9.A, který získal 90 bodů. 

 

Zeměpisná olympiáda 
Obvodní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 26.2. na ZŠ Olešská. V kategorii A (6. 
ročník) úspěšně reprezentoval naši školu M. Pavlyuk 6.B, v kategorii B (7 roč.) ještě 
úspěšněji J.Vejdovec 7.B – 6. místo,  v kategorii C (8. a 9. roč.) A. Hendrychová 8.A, 
které se podařilo získat 2. místo a postoupit do krajského kola, které se konalo ve 
Stanici přírodovědců dne 20.3.. V něm se Aneta stala  úspěšnou řešitelkou. 

 

Noc s Andersenem 
29.3. proběhla Noc s Andersenem, jejímž tématem bylo „Andersen známý i 
neznámý“. Ve škole přespaly třídy 2.B, 2.C, 7.B a 9.B. V průběhu večera se četly 
pohádky od H.Ch. Andersena, luštily se křížovky a rébusy nebo se podle obrázků 
poznávaly pohádky. Žáci vzájemně spolupracovali, užívali si příjemný večer plný 
zábavného učení. Akci si užili nejen žáci, ale i učitelé. 

 

 



Pěvecké a poetické setkání 
Školního kola pěveckého setkání se zúčastnilo 44 žáků z 1. stupně a 10 žáků z 2. 
stupně. Kromě poroty učitelů (D.Bláhová, M.Matyska, D.Volejníková) hodnotily i děti. 
Dětskou porotu organizovala P.Černá. K reprezentaci byli vybráni žáci M.Mert 1.A 
(J.Dáňová 1.D), J.Valert 3:A (M.Benková 2.B), S. Mocová 4.A (A.Pacourek 4.A), 
D.Plosová 6.B (M.Šustr 7.B), A.Bochňáková 8.A  (L.Kročilová 9.A). 
Školního kola poetického setkání se zúčastnilo celkem 43 žáků, z toho 15 žáků z 2. 
stupně. Také zde s dětmi a jejich hodnocením pracovala P.Černá, zatímco porota 
učitelů: D.Bláhová, J.Nováčková, J.Štěpánková, L.Černík a D.Vojtěchová               
vyhodnotila postupující do obvodního kola: O.Čerych 1.D (E.Krejčí 1.D), V.Švecová 
3.C (M.Škampová 2.B), J.Svoboda 4.A, J.Dittrich 6.B (M.Babica 7.A), K. Němcová 
7.A. 
Letos se pěvecké a poetické setkání obzvlášť podařilo. Za to patří dík všem 
učitelkám, které žáky svědomitě připravovaly a motivovaly. Zejména paní uč. ze 4.A, 
3.C, 4.C, 2.B, 2.C, 3.B, 1.A, 1.D, ale i z 2.A, 3.A a 4B. a paní učitelkám J.Štěpánkové 
a J.Nováčkové.  
Obvodního kola se účastnilo 10 žáků z 1. stupně naší školy. I. místo a postup na 
Galavečer získala S.Mocová 4.A za zpěv, diplom  za 2. místo dostala V.Švecová 3.C 
za recitaci. 
Z 2. stupně se zúčastnilo obvodního kola 7 žáků naší školy. I. místo a postup na 
Galavečer získala D.Plosová 6.B za zpěv a diplom za 2. místo dostala 
A.Bochňáková 8.A. 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
V letošním roce naši školu reprezentovala K.Kroutilová ze třídy 9.B. 

 

Konverzační soutěž v německém jazyce – krajské kolo 
12.3. proběhlo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu 
reprezentoval J.Šperka. V celopražském kole se umístil na krásném 6. místě. 
Gratulace a velký dík za reprezentaci. 

 

Konverzační soutěž v ruském jazyce 
Na Obchodní akademii v Dušní se konalo krajské kolo. Skvělé 2. místo obsadila 
T.Gonščáková 

 

Z dalších aktivit našich dětí 
- 4.2. se 2.B vydala do Vršovického divadla Mana na Pošťáckou pohádku. 

Pohádka byla vtipná a plynulo z ní ponaučení. Dětem se představení líbilo. 
- 4.2. Divadelní představení Sněhová královna – 5. třídy – loutkové představení  

podle známé pohádky H.Ch. Andersena. 
- 7.2. se třídy 9.A a 9.B  zúčastnily besedy v SŚ Managementu. 
- Žáci tříd  5.A, 5.C, 4.C se zúčastnili kurzu bruslení. Žáci   5.A  měli  tento kurz 

již ve 4. třídě. Všichni žáci se zdokonalili v tomto krásném zimním sportu. 
- 11.2. žáci 3. ročníků měli možnost sáhnout si a pozorovat kožešiny šelem ČR 

a dozvědět se řadu zajímavostí přímo od odborníka. 
- 6.3. žáci 2. ročníku navštívili Vršovické divadlo Mana. Viděli představení 

s názvem „O holčičce, která zlobila“. Příběh, ze kterého plynulo ponaučení, býl 
zábavný, vtipný i interaktivní. Žákům se představení líbilo. 

- 7.3. při příležitosti předávání darovací smlouvy na 3 798,- Kč  třídu 3.C 
navštívil zástupce organizace Lékaři bez hranic a nadchnul děti pro tento druh 
pomoci v celém světě. 

- 8.3.si  žáci 5.A prohlédli prostory Národního divadla. Průvodkyně je provedla 
od základních kamenů až na střechu, kde se otevřel nádherný výhled na  
Prahu. Mnozí žáci byli v Národním divadle poprvé a odnesli si krásné 
vzpomínky. 

- 8.3. deváté třídy vyrazily do divadla Rokoko, kde zhlédly představení o životě 
Karla Čapka. 

- 11.3. deváté třídy navštívily kino Světozor, kde v rámci projektu Jeden svět na 
školách viděly dokument Follow me. Dokument byl žákům blízký, Instagram je 
aktuální téma. 

- 12.3. se 5.C vypravila do městské knihovny v Malešicích. Paní knihovnice nám 
nejdříve pověděla o důležitosti četby, o knihách a o tom jak jsou knihy 
v knihovně řazeny. Potom jsme si knihy mohli půjčit do čítárny. Někteří si 
vypůjčili knihy domů. Někteří si založili průkaz čtenáře. V knihovně se nám 
líbilo a doufám, že tahle návštěva pomůže k větší oblibě četby. 

- Ve středu 13.3. zorganizovaly paní učitelky 1.- 3. tříd pro své třídy odpoledne 
karneval. 

- 14.3. byly deváté třídy na přednášce o globálním oteplování. 
- 15.3. byly 1.A a 1.C v Divadle U Hasičů na představení „Příběhy vodníka 

Česílka“. 
- 18.3. se 6. ročníky vydaly do centra Prahy za pražskými legendami a 

pověstmi. Počasí nám sice vůbec nepřálo, přesto jsme si povídání o 
pražských strašidlech užili. 

- 18.3.  1.C navštívila Dům knihy na Ruské ulici s programem Z pohádky do 
pohádky. Děti se seznámily s chodem knihovny a jednotlivými knihami. 

- 22.3. se deváté třídy účastnily pořadu Děti a rozumný životní styl, kde na dané 
téma besedovaly. 

- 22.3. 1.B a 1.C viděly představení Studia Rolnička „Flétnová pohádka“. Děti 
se, kromě zpěvu dalších písniček, hlavně seznámily se zobcovými flétnami a 
bubínkem. 

- 22.3. si  v Národní galerii v Anežském klášteře žáci zkoušeli dívat se na 
obrazy a sochy očima středověkého člověka a pochopili dělbu práce ve 
středověké malířské dílně a použili techniky malování při vlastní tvorbě 
v ateliéru. 

- 22.3. 5.A a 5.B viděly další z pořadů Studia Rolnička – představení „Varhany“. 
Děti se naučily nové písně a dozvěděly se zajímavosti o tomto hudebním 
nástroji. 

- 29.3. 5.C navštívila historickou budovu Národního divadla. Prohlídka začínala 
prohlídkou základních kamenů a končila v hledišti. Od paní průvodkyně se děti 
dozvěděly mnoho zajímavého a prostory je okouzlily. 

- Během března se některé třídy 1. stupně zúčastnily programu „Sklář“, kde se 
dozvěděly mnoho o výrobě skla a každé dítě si vyzkoušelo vyfouknout 
skleněnou baňku. 

- Žáci 5.A se 5.4. vypravili do Poslanecké sněmovny ČR, kde si prohlédli krásné 
prostory a dozvěděli se mnoho nového o demokratickém řízení našeho státu. 
Exkurze se všem velice líbila. 



- 11.4. třídy 1.A, 1.C a 1.D viděly v Divadle U Hasičů pohádku „Čtyřlístek a 
talisman moci“. Dětem známá čtveřice kamarádů se opět vydává za 
dobrodružstvím, tentokrát do cizích zemí, aby získala talisman moci. 

- 29.4. 5.C v rámci přírodovědy vyrazila do planetária. Pořad se jmenoval 
„Vesmír kolem nás“. Žáci se podrobně seznámili se Sluneční soustavou. Také 
si prohlédli zajímavosti např. o kosmonautice v budově planetária. Informace, 
které žáci získali, využijí v hodinách nejen přírodovědy. 

- Během jarních měsíců vyjíždí třídy 1. stupně na dopravní hřiště. Každou třídu 
nejprve čekají dvě návštěvy, kde probírají teorii dopravní výchovy a pak 
následují tři návštěvy praxe na dopravním hřišti. 

- Na 1. stupni se postupně děti zúčastňují besedy na téma „Zubní prevence“. 
Děti se nejen dozvídají mnoho o zubech, nosí si také své vlastní kartáčky a 
lektorky kontrolují způsob čištění zubů. 

- Na jaře také navštěvují zástupci městské policie třídy 1. stupně. S dětmi 
probírají různá témata související s bezpečností dětí. 

 


