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Školní noviny – červenec 2022 
 

    Úspěšný žák 2022 
 

Dne 15. 6. 2022 proběhlo v Písecké bráně ocenění žákyň  

a žáků základních škol Prahy 6. 

Za naši školu získali ocenění Dorota Šarounová, Anna 

Pleskačová a Vladimír Pešička.  

                       Gratulujeme! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd 
 

Naši deváťáci zpracovávali během svého posledního roku závěrečné práce dle svých vlastních zájmů. 

Vybírali především z oblasti sportu, historie, vědy, zeměpisu, počítačových her či umění. Nebyl to úkol 

snadný zejména díky svému rozsahu a předepsaným požadavkům. Naštěstí na to nebyli sami. Scházeli  

a radili se se svými vedoucími práce, kteří jim pomáhali hlavně po odborné stránce. V předmětu Informační 

a mediální výchova se učili, jak obsáhlejší text formátovat, vkládat a popisovat obrázky, citovat, uvádět 

zdroje dle ČSN, vytvářet prezentace a další počítačové dovednosti. 21. a 22. června nadešel čas prezentovat 

svou práci spolužákům a odborné komisi. Přišli se na ně podívat i budoucí deváťáci, aby se zde inspirovali.  

Obhajoby probíhaly v přátelské atmosféře a doprovázelo je mnoho potlesků. Ovace byly zasloužené, neboť 

naši žáci dokáží nejen zpracovat dané téma, vytvořit prezentaci, ale i předat získané informace ostatním. 

Tyto dovednosti se jim hodí na středních a vysokých školách i v budoucích zaměstnáních.  

 

Mgr. Barbora Čapková, třídní učitelka 9. A 
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Kytice pro Věru – výtvarná soutěž 
 

Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže Kytice pro Věru, která byla uspořádána k významnému jubileu 

Věry Čáslavské, jakožto rodačky Prahy 6. 

Úspěšní autoři obrázků byli pozváni na slavnostní vernisáž v galerii Skleňák, kde byli oceněni. Čestné 

uznání s vyznamenáním získala Amelie Mc Sweeny a Tobiáš Vízek. Čestné uznání za úspěšnou práci 

získala Michaela Kelemenová a František Václavek. Moc všem gratulujeme a ceníme si jejich práce! 

Mgr. Andrea Havlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní zájezd do Londýna 
 

V tomto školním roce jsme po dvouleté přestávce uskutečnili studijně poznávací zájezd do Anglie. 

Zájezdu, který se konal ve dnech 11. až 18. června, se zúčastnilo 45 žáků ze sedmých a osmých tříd. Po 

první strávené noci v autobuse jsme překonali kanál La Manche vlakem v hloubce 175 m pod hladinou 

moře.  

První den jsme si prohlédli přímořské letovisko Brighton, kde jsme se vyvezli na vyhlídkovou věž i360 

do výšky 165 m, navštívili jsme nejstarší mořské akvárium na světě, které v tomto roce oslavilo 150 let. 

Také jsme si prohlédli královský pavilon, ochutnali typické fish and chips, nakoupili první suvenýry  

a zbytek dne odpočívali u moře. Večer jsme všichni odjeli do hostitelských rodin. 

Další den děti měly výuku s anglickými učiteli. Děti byly rozděleny do 3 skupin a absolvovaly  

6 zajímavých hodin výuky a obdržely certifikáty. Učitelé je chválili za vzorné chování a vynikající 

jazykovou úroveň. I dětem se výuka líbila a s chutí komunikovali s anglickými učiteli. Odpoledne jsme 

odjeli na křídové útesy, kde jsme si udělali 6 km vycházku a skončili jsme pobytem u moře.  

Další den jsme se vypravili do přístavního města Portsmouth, kde jsme navštívili válečnou loď ze 

začátku 19. století, na které bojoval admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Děti měly celý výklad pomocí 

audio průvodce v angličtině. Po projížďce lodí přístavem jsme odjeli do města Winchester, kde jsme si 

prohlédli nádhernou katedrálu, která je se svými 170 m nejdelší středověkou katedrálou, proběhl v ní výklad 

od průvodců a po návratu se děti těšily na své nové rodiny. 

Pátý den pobytu jsme se vydali do Londýna a prohlédli si část zvanou City of Westminster. Nejdříve 

jsme se svezli na oblíbeném kole London Eye, prohlédli si zblízka budovu parlamentu s věží, které se 

nesprávně říká Big Ben, prošli se okolo kostela Westminster Abbey, prohlédli si Buckinghamský palác  

a ukončili prohlídku Londýna na Trafalgarském náměstí. 
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Další den jsme se opět vypravili za přírodou a mořem. Jeli jsme trajektem na ostrov Wight a navštívili 

letní sídlo královny Viktorie, prohlédli si pláž, kde se královna koupala, a viděli jsme zvláštní koupací vůz 

královny Viktorie. Poté jsme odjeli na prohlídku Needles, což jsou křídové sloupy, vystupující z moře. 

Poslední den pobytu jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a vyslechli si pochvaly týkající se 

výborného chování našich žáků a jejich vysoké komunikační úrovně. Poté jsme odjeli do Londýna, kde 

jsme navštívili východní část města a City of London. Nejdříve jsme podnikli neplánovanou vyhlídkovou 

jízdu lanovkou nad řekou Temží a moderními mrakodrapy. Potom jsme se lodí přesunuli k pevnosti Tower, 

kde jsme si prohlédli korunovační klenoty, popraviště i zajímavé muzeum. Přešli jsme přes Tower Bridge, 

který je symbolem Londýna a měli jsme štěstí, že se nám podařilo vidět, jak se most otevírá pro 

proplouvající lodě. Prohlédli jsme si i další zajímavá místa, svezli jsme se doubledeckerem, vlakem  

a metrem jsme se vrátili k autobusu. 

Na zpáteční cestě jsme hodně odpočívali, poznatky ze zájezdu jsme shrnuli do soutěžního kvízu a po 

občerstvení na Rozvadově jsme v pořádku dojeli ke škole. 

Na zájezdu žáky doprovázeli pan učitel Jensen, paní učitelky Čapková, Waldhauserová a Jeřábková. 

Všichni účastníci si zájezd užili, žáci se zdokonalili v angličtině a prohloubili si znalosti z oblasti historie, 

kultury i životního stylu tamních obyvatel. Přálo nám i slunečné počasí s příjemnými letními teplotami, jen 

poslední den jsme zažili tropické vedro v Londýně. 

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí zájezdu 
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Zahraniční zájezd 5. C 
 

Na začátku června, od 5. do 12. 6. 2022 se třída 5. C zúčastnila 

zahraničního výjezdu do bulharského Careva. 

Bývalo příjemným zvykem, že na konci pátého ročníku třídní učitelé 

s dětmi vyjížděli na školy v přírodě do zahraničí k moři. Spousta žáků už 

z letecké přepravy byla velice nadšená, letěli často poprvé a někteří byli 

i poprvé u moře. Kam jsme přišli, tam jsme budili pozornost svými 

zelenými kšiltovkami, které nám pomáhali hlavně při počítání – na letišti 

i v moři. 😊 

Byli jsme ubytovaní v příjemném 

hotelu kousek od pláže, který 

disponoval také bazény a vlastním 

aquaparkem. Koupání jsme si užili 

v moři i v bazénu. 

Měli jsme čas i prostor prozkoumat blízké okolí a samotné město 

Carevo. Podívat jsme se byli 

v přístavu, u památníku a na 

mořských útesech. Žáci byli 

z tohoto zážitku nadšení. 

Byli velice rádi, že mohli 

strávit 7 dní u moře se 

svými spolužáky i paní 

učitelkou Kateřinou 

Průšovou, asistentkou Denisou Žákovou a speciální pedagožkou 

Dominikou Hošovou. Bylo to krásné rozloučení s 1. stupněm. 

          Kateřina Průšová, třídní učitelka 5. C 

 

Florbal 4. A 
 

V 1. ročníku DobroDne, organizovaného Nadačním fondem Svoboda, 

vyhrála naše třída trénink v Tatranu Střešovice. Návštěvu jsme 

uskutečnili letos v červnu. Průvodci a trenéry se nám stali dva výborní 

hráči Martin a Ondřej. Nejprve děti čekala prohlídka celého zázemí 

florbalového klubu. Nejvíce se jim líbilo venkovní hřiště, kde jim 

trenéři připravili soutěž o nejlepšího netopýra. Do samotného tréninku 

se zapojily, ze všech sil hrály a moc si ho užily. 

Děkujeme Tatranu Střešovice a Nadačnímu fondu Svoboda za 

možnost si takto zpříjemnit den. 

Žáci 4. A 

 

 


