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Školní noviny – březen 2019 
 
 

Beseda s pamětnicí 2. světové války 

 

   5. A pozvala 12. února 2019 na besedu paní 

Čeňkovou, která přežila 2. světovou válku. 

Bylo to moc zajímavé téma, dozvěděli jsme 

se, jak krutý byl život v Terezíně. Do 

Terezína přišlo během  

2. světové války 158 000 Židů, přežilo jen 

38 000 z nich. Paní Čeňková si s námi 

povídala o tom, jak to tam vypadalo, co 

dělali, jak pracovali… 

Měli jsme pro ni připravené zajímavé otázky, 

na které nám s radostí odpověděla. 

 

Na začátku si Židé mysleli, že je Němci posílají do táborů na práci. Až mnohem později se dozvěděli, že 

je tam čeká smrt (Osvětim). Paní Čeňková měla také jet do Osvětimi, ale jako zázrakem byl rozkaz 

odvolán. 

 

 

 

 

 

 

 

Kristýna Wendlíková, 5. A 
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             Zimní turnaj v mini házené  

„O pohár ředitelky školy“ 

 

Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhl na naší škole turnaj žáků 

1. stupně v mini házené. Hrálo se ve dvou kategoriích. 

V jedné tělocvičně bojovaly proti sobě týmy  

2. – 3. tříd a v aule hrály týmy 4. – 5. tříd. Turnaj pobíhal 

celé dopoledne, hrálo se systémem každý s každým po dobu 

12 minut. Z obou hřišť se ozývalo velké fandění a podpora 

ostatních žáků a kamarádů ze třídy. Někteří si dokonce 

přinesli i bubny, jiní měli krásné plakáty nebo třásně. Silné 

hlasivky, které podporovaly a odměňovaly výborné výkony 

jednotlivých hráčů, se ozývaly po celou dobu turnaje. 

Rozhodně bylo na co koukat.  

Všichni hráči si zaslouží velkou pochvalu za své 

výkony, fanoušci a učitelé za velkou podporu.  

Na konci turnaje se všichni sešli v aule na velké 

vyhlášení výsledků a samozřejmě i odměny. A že jich 

bylo! 

Jak to vše dopadlo? 

V kategorii mladší:  1. místo 3. B             V kategorii starší: 1. místo 5. B 

         2. místo 3. A        2. místo 

5. C 

   3. místo 3. C        3. místo 

5. A 

   4. místo 2. C        4. místo 

4. B 

   5. místo 2. A        5. místo 

4. A 

   6. místo 2. B        6. místo 4. C 

Všem velmi gratuluji a přeji hodně energie a radosti ze sportu. Další turnaj nás čeká v červnu na 

venkovním hřišti, určitě za krásného počasí.      

                                                                                                   Martina Charvátová, organizátorka turnaje 
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BONJOUR, MONSIEUR GAUGUIN 

 

Je název známého obrazu od francouzského 

malíře Paula Gauguina, ale taky část názvu 

výstavy v Národní galerii Praha, v paláci 

Kinských na Staroměstském náměstí. První 

únorový týden roku 2019 měli žáci 9. A a 9. B 

třídy v rámci hodin Výtvarné výchovy možnost 

na výstavě zjistit, proč tam drsná krajina 

Bretaně přitahovala české umělce v letech 

1850–1950. Působit na sebe přírodu a místní 

zvyky západní části Francie nenechali jenom 

slavní umělci jako Paul Gauguin, Alfons Mucha, Josef 

Čapek, František Kupka, Jan Zrzavý nebo Toyen, ale 

skrze jejich obrazy i žáci 9. tříd. Nabytou pozitivní 

energii pak žáci s radostí využili při koulovačce cestou 

zpět do školy.  

 

 

                                 

 

                                                                                         

                                                                                       Ing. Lucia Levkaničová, učitelka Výtvarné výchovy 
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Podpora asistenta pedagoga v prvních třídách 

Asistent pedagoga usnadňuje školní den všech dětí. Při úspěšném vzdělávacím procesu je nezbytné 

vytvořit ve třídě takové podmínky, ve kterých se 

budou děti cítit dobře. A k tomu výrazně přispívá 

individuální přístup učitele, který bez pomoci asistenta 

pedagoga (AP) není možný. Pomáhá učiteli  

s přípravou výukových materiálů, s demonstrací 

probírané látky, s organizací dětí apod.  

Proto na konci listopadu předsedkyně dozorčí rady 

nadačního fondu, paní Mgr. Helena Březinová, Ph.D., 

oslovila rodiče žáků prvních tříd s výzvou, aby svým 

finančním příspěvkem podpořili rozšíření činnosti 

asistenta pedagoga. V té době všechny tři první třídy 

sdílely jen jednu asistentku, jejíž úvazek (20 hodin 

týdně) plně hradí nadační fond. Kromě ní pak několik 

hodin v 1. B působil ještě školní asistent pedagoga, který 

se věnuje dětem cizinců. Někteří rodiče výzvu vyslyšeli  

a do konce roku 2018 se vybralo 33.900 Kč. To není malá 

částka, ale bohužel není dostatečná na rozšíření úvazku 

AP. Roční úvazek AP při 20 hodinách týdně představoval 

v roce 2018 mzdové náklady 172 000 Kč (včetně odvodů), 

po navýšení tarifní mzdy, které proběhlo od 1. ledna, je to 

už 228 000 Kč (včetně odvodů).  

V mezidobí se však situace v prvních třídách změnila. Do 1. C přišel AP doporučený pedagogicko- 

psychologickou poradnou, takže sdílená „nadační“ asistentka pedagoga může ve zbylých 1. třídách trávit 

více hodin; tedy v 1. A i v 1. B je AP přítomen velkou část vyučování.  

Vybraná částka bude využita z části na dorovnání tarifního platu a z části na přesčasové hodiny, které 

„nadační“ asistentka pedagoga strávila a ještě stráví např. při přípravě pomůcek pro žáky prvních tříd, při 

akcích tříd a dalších činnostech spojených s výukou prvních tříd. 

Všem rodičům, kteří AP finančně podpořili, moc děkujeme! 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady NF Svoboda 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Jarní bazar 
Ve středu 13. března 2019 od 12:30 do 16:30 hodin se bude konat v hale školy tradiční jarní bazar. Jeho 

výtěžek bude využit v příštím školním roce na rozšíření úvazku školního psychologa a pro pedagogický 

dozor v relaxační zóně školy. 

Prodávat se bude OBLEČENÍ, DOPLŇKY, OBUV apod. PRO DĚTI i DOSPĚLÉ.  

 

 

Přijďte se podívat a podpořte školu a její žáky 

společně s námi nákupem nebo darováním 

pěkného, nepotřebného oblečení, doplňků 

apod.  

Věci, které chcete darovat na bazar, nechte, prosím 

u paní hospodářek od pondělí 11. 3. do středy  

13. 3. Neprodané věci budou předány na 

charitativní účely Červenému kříži. 

 

Hledáme dobrovolníky 
Myslíte si, že byste nám mohli být nápomocní? Staňte se naším dobrovolníkem. 

  

V čem nám můžete pomoci: 

 PR, propagace, psaní žádostí o příspěvky/granty,  

 pomoc na workshopech / bazarech, 

 pomoc při organizování nových akcí – jednorázových i pravidelných. 

Těšíme se na zprávy od vás  :) na svoboda.nadacni.fond@gmail.com 

Plavecký výcvik 

 

  

Třídy 2. A a 2. C začaly 6. února chodit na plavecký výcvik do nedalekého výstaviště Holešovice. Děti to 

moc baví a jsou nadšené. S nadcházejícím jarním počasím je stále příjemnější  

i procházka Stromovkou, kudy na výcvik docházíme. 

Mgr. Kateřina Průšová, tř. uč. 2. C 

mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com
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Den otevřených dveří 
                      

v úterý 

12. března 2019 
 

v 9.00 a v 17.00 
- 

informace vedení školy 
 

v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 

- 
prohlídky školy  

a informace p. učitelek o výuce 
 

Co nás čeká v březnu 2019? 
 

 

 návštěvy „mateřinkových“ dětí ve výuce a na sportovních dnech 

 čtvrtek 7. března: Exkurzní a projektový den 2. stupně 

 vzdělávací pořady pro děti (environmentální výchova, návštěva planetária, dentální 

hygiena, návštěva výtvarné galerie, divadla, Jeden svět ve školách)  

 preventivní pořady (ve spolupráci s Policií ČR, s Prev-Centrem) 

 středa 13. března: prezentace projektu Příběhy našich sousedů (kino Dlabačov) 

 17. až 23. Března: Lyžařský výcvikový kurz 

 soutěže v matematice, angličtině i ve sportu 

 literární soutěž Čtení mě baví 

 29. března: Noc s Andersenem 


