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5. A NA BĚŽKÁCH
Naše třída vyrazila o víkendu na běžky. Bylo krásné počasí a hodně sněhu. Na chatě Pláně pod Ještědem
bylo moc prima, dobře vařili. Všichni jsme si vyzkoušeli jízdu na běžkách, byla to pěkná legrace. Také
jsme si užili bobovačku a hry v klubovně. Těšíme se zase na další výlet. Moc jsme si užili sníh.

Julie Staníková a Rebeka Vokurková, 5. A
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Chor Alarm pobyt v Drážďanech
14.- 15. ledna 2019

Žáci druhého stupně se letos účastní mezinárodního projektu Chor Alarm, jehož cílem je spolupráce mezi
základními

školami

a Česku.. V polovině

v Německu,

Polsku

ledna zamířili

do

Drážďan, kde se svými německými protějšky
trénovali na pěvecké vystoupení. Tuto cestu
letos absolvují ještě jednou, přičemž celý
projekt

vyvrcholí

společným

vystoupením

v Semperoper, což je operní scéna saské státní
opery.
Druhý stupeň odjel do Německa 14. ledna, čeští
žáci se s německými školáky seznámili hned po
příjezdu do Drážďan. Společný program odstartovalo stavění papírových židlí, které však, jak lze vidět na
fotografii, dlouho nevydržely.
Následoval trénink písní. Kromě němčiny se zpívalo také
v českém nebo anglickém jazyce. Večer se česká výprava
přesunula na studentské koleje, které svým vzhledem
připomínaly spíš lepší hotel, a strávila zde noc.
Nacvičování česko-německého dětského sboru druhý den

pokračovalo, teď už za doprovodu hudebních
nástrojů. Kromě toho byly na programu
i společné hry.
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Po rozloučení s německou školou čekala naše žáky ještě prohlídka historického centra města, včetně
návštěvy již zmíněné Semperoper. Žáci si tak mohli na vlastní oči prohlédnout, kde budou v dubnu
vystupovat před německým publikem.
V rámci exkurze děti navštívily také komplex barokních budov Zwinger, díky kterému jsou Drážďany
známé po celém světě. V současnosti se v ní nachází výstava sbírky porcelánu nebo matematickofyzikální salón. V přilehlé galerijní budově se navíc
nachází impozantní sbírka renesančního výtvarného
umění s názvem Staří mistři.
Během pobytu došlo také na místní gastronomické
speciality -

místní

polévku

„Kartoffel-lauch“,

„Hirtetopf“ a Vanillesuppe s Apfelmuss a mandlemi.

Po Drážďanech nás provedla paní průvodkyně,
která nám sdělila pár informací o Zwinger,
Augustu Silném a Frauenkirche.
Světoznámý Zwinger patří mezi nejproslulejší
stavby německého baroka. Zahrnuje pavilóny,
galerie, Korunní bránu, fontánu s nymfami zvanou
Nymphenbad a zahradou na nádvoří.

Držte nám palce v dubnu, kdy nás čeká již zmíněné
vystoupení v Semperoper.

Lucie Mandová, koordinátorka projektu
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Poděkování dárcům
Vážení rodiče,
děkujeme vám za vaši důvěru! Děkujeme všem, kteří finančně podpořili činnost nadačního fondu školy.
I malá částka pomáhá! Vaše finanční podpora je pro nás potvrzením, že vám na škole vašich dětí záleží
a že naše práce má smysl! Děkujeme vám, že pomáháte s námi, aby se žáci v této škole měli ještě lépe!
Pojďme pro to společně i v roce 2019 udělat maximum!
Potvrzení o daru jsem v posledním lednovém týdnu rozeslala téměř všem dárcům. Dva dárci mi však ještě
neposkytli jejich údaje, proto je prosím, aby mě kontaktovali na mailové adrese
svoboda.nadacni.fond@gmail.com.
Irena Kučerová, předsedkyně správní rady

Co pro vás chystáme v druhém pololetí?
Na začátku dubna proběhne pokračování soutěže Pen and Story. Připomínám, že v kategorii komiksové
povídky zvítězil Dominik Maloy, žák naší školy. Jeho povídku si můžete přečíst na nástěnce v hale školy.
Pokračování soutěže Mouth and Story, jak název napovídá, bude zaměřené na anglicky mluvený projev.
Organizátoři soutěže budou DDM hl. m. Prahy, Svoboda – nadační fond přátel školy a Pinwheels.
V druhé polovině dubna, opět ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy, chystáme veřejnou cyklo dílnu „Starej
se o svý kolo“.
A nezapomněli jsme ani na naše již tradiční akce:
 Jarní bazar, který se bude
konat ve středu 13. 3. 2019
 Jarní výtvarný workshop, na
kterém se budou zdobit vajíčka,
trička a vyrábět skleněná
mozaika. Výtvarný workshop je
plánovaný na úterý 16. 4. 2019
 Velikonoční nadační mazance,
které se budou prodávat během
výtvarného
workshopu,
tj.
v úterý 16. 4. 2019
Přidejte se k nám! Hledáme dobrovolníky, kteří pomohou i jednorázově s organizováním akcí nadačního
fondu. Přivítáme také Vaše nápady a doporučení na nové akce.
Irena Kučerová
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Testování SCIO
Při podzimním testování žáků 6. ročníku dosáhla výborného ocenění naše žákyně – Mariana Hrůzová ze
6. B, jejíž výsledek v testu matematiky byl nejlepší ze všech žáků v Praze, včetně studentů prim
víceletých gymnázií. Gratulujeme!

Dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY
V následujících 2 týdnech uskuteční škola ve spolupráci se zřizovatelem dotazníkové šetření MAPA
ŠKOLY od společnosti SCIO.
Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali žákům znalosti
a vědomosti a pěstovali jejich dovednosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům
ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Své názory tak budou
moci vyjádřit děti, rodiče, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci, výsledky budeme moci porovnat
i s předcházejícími roky, kdy jsme šetření organizovali (2016, 2013).
Děti a zaměstnanci vyplní své dotazníky ve škole. Vás, rodiče, prosíme o vyplnění doma a odevzdání
tištěné verze do schránky ve vstupní hale u kanceláře hospodářek, a to do čtvrtku 14. února. Pokud Vám
tištěná varianta dotazníku nevyhovuje, napište to třídní učitelce / třídnímu učiteli Vašeho dítěte, zašle
Vám přístupy do on-line aplikace. Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jen jeden dotazník (= kolik dětí ve
škole máte, tolikrát dotazník vyplníte). Instrukce k jeho vyplnění budou uvedeny v hlavičce.
Výsledky zveřejníme na nástěnkách ve škole i na webu školy, podle sdělení organizace SCIO bychom je
měli mít v polovině dubna 2019. Věříme, že spolu s jinými aktivitami a názory rodičů přispěje šetření
k dalšímu rozvoji školy.
Předem děkuji všem rodičům za vyplnění dotazníku.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy
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Předškoláci
V měsíci
únoru
připravujeme
návštěvy
předškoláčků z okolních mateřských škol. Děti tak
seznámíme s tím, co je čeká ve „velké“ škole.
Třída 5. C si připravuje ukázkovou hodinu dramatizaci pohádky „O dvanácti měsíčkách“. Ke
každému měsíci si připravili obrázkovou kartu
s básničkou.
Mgr. Martina Eliášová, tř. uč. 5. C

Co nás čeká v únoru 2019?


návštěva českého rozhlasu



pořady s environmentální tematikou (ve spolupráci s letištěm)



preventivní pořady s Policií České republiky



návštěvy výstavy Paula Gauguina



zimní turnaj v miniházené pro 1. stupeň



Masopustní karneval školní družiny (pro všechny žáky 1. až 4. tříd)



Valentýnský ples pro žáky 5. až 9. tříd

Jarní prázdniny
pondělí 18. února až pátek 22. února
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