Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 460

Školní parlament
18. – 22.6. školní parlament pro žáky i učitele připravil akci s názvem „Barevný týden“. Na
každý den byla určena jiná barva oděvu. Kdo chtěl, mohl akci podpořit tím, že se do dané
barvy oblékl.

Školní zpravodaj
Číslo 5

Školní rok 2017/18
I. stupeň

Třída
1.A
1.B
1.C
2.A

pochvaly

kázeň. opatř.

M.Bedlivý, M.Čížek, A.Hallerová, B.Hera, T.Lebr,
T.Majerová, V.Majerová, J.Matějka, A.Mitrovská,
D.T.Musilová, L.Pokorná, M.Strejčková, E.Šmídková,
M.Šprongl, L.Trnka, N.Vajrauchová, J.Valert, B.Zadinová

1 DŘŠ

2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B

4.C
5.A
5.B
6.A

1 NTU
1 DTU
2 NTU
1 DTU

V.Melcherová, D.Pršala, A.Smejkalová

D.Burda, V.Huclová, H.Ptáčková, A.Sus,

6.B

M.Babica, O.Bábíček, M.Čutová, V.Charvátová,
S.Kormorowská, J.Macák, J.Maurer, K.Němcová,
M.Nový, A.Ort, T.Placr, E.Řasová, A.Symčyna
T.Neradová

7.A

A.Hendrychová, L.Kemerová, J.Řehák

7.B
8.A

8.B
9.A.

9.B

N.Burdová, M.D.Encinas, L.Gazdag, M.Hladká,
V.Jehlička, J.Jirkal, A.Kaucká, M.Kelin, A.L.Kloubová,
B.Maivaldová, B.Mrázková, M.Mudrová, K.Nová,
F.Novotný, D.Pohn, S.Robešová, A.Studeňak,
K.Trinnerová, O.Tůma
L.Bedrnová, K.Běhálková, M.Kučalová, M.Potůčková,
I.Riško, P.Tománek, D.Vondrášek

5 NTU
3 DTU
1 DŘŠ
3 NTU
2 DŘŠ
1 NTU
2 NTU
2 DŘŠ
8 NTU
6 DTU
3 DŘŠ
1 NTU
4 DTU
2 NTU
1 DTU
3 NTU
3 DTU
1 DŘŠ
3 NTU

7 NTU
3 DTU
1 DŘŠ

průměr známek
1,08
1,05
1,04
1,16

1,21
1,17
1,20
1,28
1,31
1,26
1,51

1,50
1,40
1,47
1,73

1,91

1,62
1,71
1,78

1,71
1,68

2,10

Celkový průměr školy: 1,525 (I.st.: 1,272, II. st.: 1,774)
PŘŠ – pochvala ředitelky školy: 2
NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitelky školy

Nehodnoceni: 3;
Prospěli s vyznamenáním: 339
Neprospěli: 9
Druhý st. z chování: 4 Třetí st. z chování: 1

Sportovní soutěže
Poměrně úspěšné jaro pokračovalo zdařilým létem.
Kluci v atletickém čtyřboji obsadili hezké 4.místo, i když jsme pošilhávali o něco výše. Ale
ostatní týmy byly fakt dobré a nad naše současné síly.
Toliko POPRASK, ve kterém jsme obsadili, za celý školní rok, celkové 5. místo. Oproti
ostatním školám nám, mimo jiné, chybí i větší zapojení prvního stupně školy.
V projektu Badminton do škol jsme prošli všemi úrovněmi a naši nejlepší hráči se zúčastnili
závěrečných turnajů. A byli velmi úspěšní! Turnaje se hrály ve formátu smíšených dvojic –
hrála se smíšená čtyřhra – nejdříve holky do sedmi bodů, pak navázali kluci do patnácti bodů
a čtyřhra zápolení ukončila hrou do 21 bodů. Náš první tým (M. Čutová – J. Vejdovec) obsadil
úžasné 3.místo a druhý pár (N. Jiráková – A. Maršál) byl čtvrtý. Nutno připomenout, že
turnaje se účastnily všechny školy Prahy 10 a tak naše výsledky byly opravdu mimořádné!!!
11.5. se konala v ASK Slavia atletická soutěž „Pohár rozhlasu“. Soutěže se zúčastnily dívky
z 6. a 7. ročníků. Zaslouží si uznání a pochvalu za předvedené výkony a přístup. Konečné 3.
místo v pořadí družstev je velkým úspěchem.
Zprávy z Ekotýmu
Ekotým se v tomto roce sešel již na poslední schůzce. Společně jsme zhodnotili, které akce a
nápady se podařilo uskutečnit (Jarmark, Koloběžkiáda, sbírka oblečení pro Diakonii
Broumov, měření CO2,…), ale i to, co se nepovedlo (průběžné bodování tříd). Všem členům
děkujeme za jejich práci a těšíme se na další společné aktivity i na nové členy z I. stupně.
Maják
Od ledna je naše škola zapojena do projektu Maják, který je zaměřen na podporu badatelsky
orientované výuky. Díky tomuto projektu máme zapůjčeno velmi pěkné vybavení –
programovatelné stavebnice Lego Mindstorms, stavebnice i-Triangle, 3D tiskárnu i scanner,
projektor i sady senzorů PASCO. Každý měsíc musíme pořádat projektová odpoledne pro
pedagogy z okolních škol i ze školy naší, natáčet videa se zajímavými pokusy. Podaří-li se
nám to vše splnit a s pomůckami seznámíme během dvou let dostatečné množství
pedagogů, vybavení naší škole již zůstane. S pořádáním projektových odpolední úžasně
pomáhají žáci 9. ročníku, aktivně se zúčastňují i žáci z I. stupně.
Fyzikální olympiáda – obvodní kolo kategorie G
Naše škola byla opět pořadatelem Archimediády - obvodního kola fyzikální olympiády
kategorie G (pro žáky 7. ročníku a odpovídajících ročníků gymnázia), které se konalo
23.5.2018. Soutěže se celkem zúčastnilo 10 dvojic - 4 dvojice z gymnázia Voděradská a 6
dvojic z naší školy. První místo získala dvojice z gymnázia Voděradská, druhé místo
vybojovala naše dvojice J. Řehák ze 7. A a D. Mlček ze 7. B. Vítězům gratulujeme a všem
dvojicím děkujeme za účast v soutěži.
Pythagoriáda (školní a obvodní kolo)
je dvoukolová matematická soutěž pro žáky 5.-8. tříd. Samostatná práce trvá 60 minut
čistého času a žáci řeší 15 úloh. Každá správně vyřešená úloha je oceněna 1 bodem.
Úspěšným řešitelem je každý, kdo získá 10 a více bodů.
Školní kolo se konalo 6.4.2018 a úspěšní řešitelé byli pouze v 5. a 7. ročníku. (5.A – 2,
5.B – 8, 7.A – 3, 7.B – 2)

Obvodní kolo se konalo na ZŠ K.Čapka v úterý 29.5.2018. Postoupit mohli jen úspěšní
řešitelé, z 5. ročníků jen ti, kteří získali minimálně 11 bodů. A tak bylo účastníků 10 (8 z 5.
ročníků a 2 ze 7. ročníků).
Velmi úspěšná byla A.Mateásková z 5.B, která obsadila 2.místo (správně vyřešila 14 úloh!)
Blahopřejeme!
Další úspěšní řešitelé:
5. roč. T.Stejskalová
5.B.
(11 b.)
L.Vejšický
5.B
(11 b.)
D.Plosová
5.B
(10 b.)
H.Ptáčková
5.A
(10 b.)
7. roč. D.Mlček
7.B
(12 b.)
S lítostí musíme konstatovat, že kromě jediné žákyně 5. ročníku, nás všichni řešitelé
opouštějí a odcházejí na víceletá gymnázia.
Výtvarná soutěž
V dubnu se v Domě Um pořádala výtvarná soutěž. Soutěž se vyhlašuje každý rok. Letošním
tématem bylo „Tajemství lesa“. Děti ze 4.A odeslaly do soutěže velkou koláž, která byla prací
celé třídy. Za své dílo obdržely děti diplom a mnoho krásných dárků pro výtvarnou výchovu.

-

Z dalších aktivit našich dětí
3.5. se 3. a 4. třídy zúčastnily představení maňáskového divadla Kejklíř. Cestování
po Evropě s maňásky se dětem příliš nelíbilo. Po úspěchu loutkového představení
(stejných herců) „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ přišlo zklamání.
9.5. třída 7.B uskutečnila vlastivědnou vycházku na Petřín.
14.5. byla třída 4.B na vycházce s průvodkyní na Vyšehradě.
15.-17.5. se uskutečnil poznávací zájezd „Města na Dunaji“ (Bratislava-BudapešťVídeň), kterého se účastnili zájemci z II. stupně. Jako první jsme navštívili
Bratislavu. Počasí nám vůbec nepřálo, ale ani déšť nezkazil zážitky z hlavního
města Slovenska. V Budapešti jsme navštívili parlament, ve Vídni Schönbrunn a
ochutnali tradiční Apfelstrudel. Všem patří poděkování za super přístup.
L.Filipiová, E.Novotná, I.Reindlová
21.5. děti z 2.A vyrazily na výlet do ZOO koutku v Malé Chuchli. Děti viděly zvířata
naší přírody. Zvládly turistický výšlap Chuchelským hájem, dozvěděly se spoustu
zajímavostí od veterináře, pana Douska, který třídu na výlet doprovodil.
21.5. třída 4.A navštívila, jako každý rok, ZOO Praha, kde si děti doplňují poznatky
z přírodovědy. Na vstupné byly použity peníze z Vánočního jarmarku. Ochrana
ohrožených zvířat a rostlin je základním poznáním.
22.5. 4.A a 4.B navštívily Koněpruské jeskyně. Žáci si prohlédli nádherné prostory
jeskyně a naučili se rozeznávat druhy krápníků. Uvědomili si, jak důležité je
ochraňovat živou i neživou přírodu.
22.5. 4.C a 3.C ve Strašnickém divadle zhlédly „Legendu o Karlu IV.“. Průměrné
vyprávění o životě Otce vlasti, které doplnilo výuku vlastivědy.
23.5. navštívila třída 3.B Divadlo Spejbla a Hurvínka.
25.5. 8.B v rámci cyklu Vycházky Prahou, navštívila Karlov. Jednalo se již o čtvrtou
vycházku.
25.5. 2.C navštívila IC zahradu. V rámci předávání výtěžku z Vánočního jarmarku se
seznámila s organizací IC zahrada, která funguje jako denní stacionář pro děti
s kombinovaným postižením. Děti strávily dopoledne na zahradě organizace a
navštívily také speciální třídy pro zrakovou koordinaci a jurtu, kde si moly udělat
malou výtvarnou dílnu.
29.5. připravili žáci 9. ročníků pro celý I.stupeň olympiádu na školním hřišti. Pěkné
počasí přispělo k hezky připravenému programu
31.5. měly děti z 2.C vystoupení v LDN Vršovice s pásmem písniček a básniček pro
klienty a zaměstnance.

-

-

-

-

-

-

1.6. v kině Světozor zhlédly děti z II. stupně cestopisný dokument na téma Barma,
další z pořadů Planeta Země 3 000.
4.-5.6. 2.C strávila podvečer a noc na školním hřišti a v okolí školy. Po hrách a
večerní bojovce se šlo spát pod hvězdy. Program se uskutečnil jako náhrada za
odvolanou akci, která měla probíhat v ZOO koutku Malá Chuchle.
5.6. 2.C uskutečnila výlet do Ekocentra Prales ve Kbelích. Jednodenní výlet děti
zvládly ihned po přespání na hřišti. V Ekocentru je volně přístupný výukový program
„Cesta dřeva“ a „Bosá stezka“. Všem tyto programy doporučujeme.
6.6. byla třída 5.B na vycházce s průvodkyní na Pražském hradě.
8.6. podnikla 4.C fantastický výlet i do méně známých míst Petřína. Součástí výletu
byla i komentovaná prohlídka bludiště a poutavý výklad o vzniku a původu památek.
8.6. 4.A opět po roce navštívila v Malešicích botanickou zahradu, krásné zákoutí
plné klidu a pohody. Návštěva tropického skleníku přiblížila dětem učivo z vlastivědy
a přírodovědy a přinesla poznání jak krásná a čistá je zdravá příroda.
9.-16.6. 6.A a 9.A již tradičně třídy p.u. Filipiové a p.u. Matysky vyjely na ozdravný
pobyt, tentokrát do Velkých Losin. Třídy navštívily papírnu, zámek, přečerpávací
elektrárnu Dlouhé Stráně a celodenní výlet vedl na Praděd. Všem dětem dík za
pohodový týden.
10.-15.6. 8.B strávila u Máchova jezera ve Starých Splavech. Celý týden žáci hráli
soutěže, poznávali okolí a užívali si přírody.
11.6. 7.B uskutečnila vycházku podél Vltavy v oblasti Braníku a Modřan.
11.6. 8.A navštívila v Chuchelském háji zookoutek, kde se žáci během komentované
prohlídky seznámili se zachráněnými a odchovanými zvířaty a zúčastnili se i krmení.
12.6.třída 9.B navštívila Planetárium ve Stromovce a zhlédla pořad Noční obloha.
Pořad byl velmi pěkný, dozvěděli jsme se, jaká souhvězdí i jaké planety můžeme na
noční obloze pozorovat. Promítání velmi dobře doplnilo téma vesmír, probírané
právě v 9. ročníku. Stejně tak tomu bylo na naučné procházce podél Vltavy, kde je
instalována Planetární stezka. Začíná modelem Slunce, pak následují planety a
některé měsíce i planetky. Vše je doplněno tabulkami s údaji o tom kterém
vesmírném tělese.
12.6. 6.B byla na exkurzi po památných místech na Vyšehradu. Prohlédla si nejen
kostel, stavby a hřbitov, ale součástí akce byl i piknik.
12.a 13.6. 7.A a 7.B vyjely na dvoudenní výlet do Českého Krumlova a Bavorského
lesa. Nezapomenutelný výlet třídy zavedl do jižních Čech a k německým sousedům
do NP Bavorský les. První den se žáci vypravili do Českého Krumlova, prohlédli
renezanční zámek, středověké centrum. Důlním vláčkem prozkoumali grafitové doly.
Jedinečným zážitkem byla stezka korunami stromů a trek rozlehlým areálem s lesní
zvěří (vlci, medvědi, sovy a mnohá další zvěř).
12.6. byla 8.A na celodenním výletě v Berouně, Koněpruských jeskyních a Tetíně.
V Berouně žáci navštívili medvědárium a městskou rozhlednu, pak po přesunu
autobusem následovala prohlídka Koněpruských jeskyní a pak pěšky do Tetína, kde
byla domluvena návštěva muzea věnovaná sv. Václavovi. Z Tetína šli pěšky zpět do
Berouna.
13.6. 6.B navštívila Národní zemědělské muzeum, kde absolvovala lektorovanou
prohlídku expozice „Voda v krajině“ a prošla se Letenskými sady.
13.6. žáci z 8.A mezi sebou poměřili síly v bowlingu.
14.6. 7.A se projela parníkem z Rašínova nábřeží do Troji. Unikátní pohledy na
historické centrum města byly završeny relaxační procházkou ve Stromovce.
14.6. navštívila 2.B Kouřim, kde při vycházce poznávali žáci život našich předků a
navštívili místní muzeum.
14.6. se 8.A vypravila na procházku Prahou. Při komentované procházce poznávali
žáci Staroměstské náměstí, Štupartskou ulici a baziliku sv. Jakuba.
14.6. 6.B měla exkurzi na vrch Vítkov, kde navštívila památník s lektorovanou
prohlídkou s názvem „Český lev se probouzí“.

-

-

15.6. se vydala 7.A na komentovanou prohlídku Prahou. Prohlídka začala u
památníku „Obětem komunismu“ a vedla kolem Hladové zdi až k bludišti a kostelu
sv. Vavřince. Žáci se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.
15.6. exkurze do Policejního muzea, kde se žáci 8.A seznámili s historií policie,
s kriminálními případy, s technikou, která se používá při vyšetřování.
18.6. třída 8.B podpořila projekt s názvem Pragulic, který pomáhá lidem bez
domova. Právě s jedním takovým bezdomovcem vyrazili na vycházku po Praze a
dozvěděli se něco o životě na ulici.
19.6. program děvčat z Ekotýmu (L.Kemerové a A.Hendrychové ze 7.tříd) pro děti z
1.C, 1.B, MŠ Tuchorazská. První společný program pro prvňáčky a předškoláčky.
Děti se zábavnou formou dozvěděly o práci Ekotýmu na naší škole, o třídění odpadů
i jiné péči o životní prostředí. Sledovaly ukázky, prezentaci a krátké filmy na
interaktivní tabuli, soutěžily. Odnesly si i drobné odměny. Prvňáčci se moc hezky
postarali o své mladší kamarády. Akce se vydařila.
20.6. podnikla 4.C a 3.C výlet do středověké vesničky Botanicus v Ostré, k vidění
byla také výrobna kosmetiky a bylinkové zahrádky.
21.6. se žáci 8. a 9. tříd v rámci prevence zúčastnili programu VZP „Vzpoura
úrazům“. „Moderátory“ jsou vozíčkáři, kteří žáky seznámí se svým příběhem, který je
vedl na invalidní vozík.
22.6. byla 4.B v areálu Vltavanů.
22.6. byla 5.A v ZOO Praha.
25.6. byla 3.B v ZOO Praha.
29.6. vyjela 3.A na výlet do Příbrami. Čekala je prohlídka dolu, projížďka důlním
vláčkem do staré stříbrné štoly, prohlídka gigantického parního stroje.

Závěrečné slovo
Chtěla bych Vám, vážení rodiče, poděkovat za Vaši spolupráci a Vám milí žáci děkuji za
řádné učení, dobré chování a mnohým příkladnou reprezentaci školy při různých soutěžích
(vědomostních i sportovních) a vystoupeních.
Žákům 9. ročníku přeji úspěšný start na nových školách. Všem přeji příjemné prázdniny nebo
dovolenou a na shledanou 3. září.
Mgr. Jana Jeřábková
ředitelka školy

