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(1. část)

Olympiáda ve francouzském jazyce
Ve středu 6. dubna se dva naši žáci zúčastnili krajského kola olympiády ve francouzském jazyce, a to ve
dvou kategoriích. Jan Balog z 9. A získal 10. místo v kategorii 8. a 9. ročník. V kategorii 6. a 7. ročník nás
reprezentoval Michael Spencer ze 7. B, který se umístil na krásném 3. místě. Gratulujeme!
Mgr. Tereza Niedermaierová, učitelka francouzštiny

Velikonoční zvyky v hodinách anglického jazyka
V hodinách angličtiny žáci 1. A, 2. A a 2. B. oslavili Velikonoce ještě před velikonočními prázdninami.
Naučili se dvě pěkné básničky, vyplnili tematické pracovní listy a zahráli si hru “rolling eggs” Děti si do
školy přinesly uvařená vajíčka, která potom pomocí tužky kutálely po chodbě ze startovní čáry do cíle.
Některá vajíčka doputovala do cíle netknutá, některá vajíčka se trochu natloukla. Několik vajíček se však
úplně rozpadlo během putování do cíle. Jak to dopadlo, vidíte z fotografií. Všichni žáci při této hře zažili
hodně legrace.
Ing. Eva Jeřábková, učitelka angličtiny
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1. apríl neboli „no bag day“
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Literární soutěž „Čtení mě baví“
Ve středu 6. dubna 2022 proběhla na naší škole již tradiční literární soutěž Čtení mě baví. Čtrnáctého
ročníku soutěže se zúčastnilo 117 žáků nejen ze základních škol Prahy 6. Jednotlivá tříčlenná družstva byla
rozdělena do čtyř kategorií podle věku soutěžících. Každá škola mohla tedy vyslat čtyři soutěžní družstva.
V první části soutěže děti prokazovaly své znalosti v oblasti české a světové literatury. Druhá část pak byla
zaměřena na umělecký přednes textů českých autorů. Do některých úkolů se žáci museli pouštět
samostatně, každý za sebe, někde naopak úkol vyžadoval spolupráci a nápady každého z týmu. Výkony
soutěžních družstev hodnotila tříčlenná porota složená z řad pedagogů základních škol.
Vítězové si odnesli pěkné knihy. Soutěž byla financována v rámci „Celoměstského programu podpory
vzdělávání na území HMP“. Těšíme se na příští ročník, soutěž bude mít patnácté narozeniny.
Mgr. Ivana Žáková Jílková, koordinátorka soutěže
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
I. kategorie
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

II. kategorie
ZŠ Klecany, ZŠ náměstí Svobody
ZŠ Antonína Čermáka
ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Norbertov
ZŠ Jana Wericha
ZŠ Červený vrch

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Komenského
8. místo
9. místo
10. místo

ZŠ Emy Destinnové
ZŠ Věry Čáslavské
ZŠ Na Dlouhém lánu

III. kategorie

ZŠ Emy Destinnové
ZŠ Červený vrch
ZŠ Na Dlouhém lánu
ZŠ Klecany, ZŠ Věry Čáslavské
ZŠ Antonína Čermáka
ZŠ Jana Wericha
ZŠ náměstí Svobody, ZŠ J. A.
ZŠ T.G. Masaryka
ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ Norbertov

IV. kategorie

1. místo
2. místo

ZŠ Antonína Čermáka
ZŠ Emy Destinnové, ZŠ náměstí Svobody

3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ Jana Wericha
ZŠ Norbertov
ZŠ J. A. Komenského

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. – 8. místo
9. místo
10. místo
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ZŠ náměstí Svobody
ZŠ Červený vrch
ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ Jana Wericha
ZŠ Emy Destinnové
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ Norbertov, ZŠ Na Dlouhém lánu
ZŠ Antonína Čermáka
ZŠ Věry Čáslavské

Šikulové
Po dlouhé době se mohli naši žáci opět zúčastnit matematické soutěže mimo
školu. Matematická soutěž Šikula proběhla 6. dubna 2022 v ZŠ a MŠ Červený
vrch. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků 5. tříd. Ve velké konkurenci se mezi
nejúspěšnějšími umístili dva naši žáci. Daniel Rampula z 5. C na děleném 6.–
7. místě a Karolína Junová z 5. A se dostala mezi další úspěšné řešitele.
Soutěž byla zaměřena na netradiční matematické úlohy, se kterými se běžně
žáci ve výuce nesetkávají.

Kateřina Měřínská, Kateřina Průšová,
třídní učitelky 5. tříd

1. B v Národopisném muzeu
Žáci a žákyně třídy 1. B navštívili Národopisné muzeum. Program byl na téma Velikonoční příběh. Žáci si
prohlédli krásnou výstavu s kraslicemi, pomlázkami a připomněli si velikonoční zvyky. Na závěr celého
programu si upekli vlastnoručně své jidášky, které si odnesli domů. Program byl krásný, budeme se těšit
na další.
Mgr. Martina Charvátová, třídní učitelka
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Soutěž z anglického jazyka Come and Show
Po dvouleté přestávce se mohli žáci naší školy zúčastnit této celopražské soutěže, kde soutěží žáci
v kategorii jednotlivců i skupin ve zpěvu, recitaci nebo dramatizaci, vše v anglickém jazyce. V kategorii
nejmladších žáků se Katja Panova z 2. B umístila se sólovým zpěvem na 1. místě s písničkou od skupiny
ABBA a žáci 2. C. pod vedením paní učitelky Kejvalové získali také 1. místo za dramatizaci pohádky
Zlatovláska a tři medvědi. V kategorii třetích a čtvrtých tříd se žáci 3. A pod vedením paní učitelky
Jeřábkové umístili také na 1. místě s pohádkou O Červené Karkulce. V kategorii pátých a šestých tříd se
žákyně 5. C Nina Weigertová umístila v sólovém zpěvu s písničkou od Adele na 1. místě a 1. místo obsadili
také žáci 5. C s dramatizací pohádky Velmi hladová housenka pod vedením paní učitelky Průšové. Ani
nejstarší žáci nám neudělali ostudu, pod vedením paní učitelky Čapkové si připravili scénku žáci z 8. B
a umístili se na krásném 2. místě. Žákyně Rebeka Vokurková rovněž z 8. B se umístila v sólovém zpěvu
s písní od Adele rovněž na 1. místě. Všem žákům blahopřejeme k úspěchu a děkujeme jim za reprezentaci
školy.
Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise angličtiny
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Příběhy našich sousedů – Jiří Kotrč
V letošním školním roce se naše škola opět zapojila

do

projektu Příběhy našich sousedů. Tentokrát se sešel tříčlenný tým tvořený žákyněmi
9. ročníku: Tania Lee Airomwambor, Kateřina Jačková a Anna Pleskačová.
Naším pamětníkem byl bývalý reprezentant házené Dukla Praha Jiří Kotrč.
S panem Kotrčem jsme se setkaly v listopadu 2021. Pan Kotrč přišel k nám do školy
ve velmi milé náladě. Usadili jsme se v knihovně a holky začaly pana Kotrče zpovídat.
Pan Kotrč nám stručně představil svůj život, který byl velmi zajímavý. Níže se s ním
můžete seznámit.
ŽIVOTOPIS JIŘÍHO KOTRČE
Jiří Kotrč se narodil 25. června 1960 v Praze, v Krči. Narodil se do rodiny se
sportovní tradicí. Jeho tatínek se věnoval volejbalu a maminka basketballu. Jeho mladší
bratr Milan se věnuje házené.
Sport byl jeho celoživotní vášní. A není divu, od své rodiny měl podporu už od útlého věku, kdy se ve svých
pěti letech začal věnovat závodnímu plavání. Kromě plavání dělal také fotbal. Osudným sportem mu ovšem byla
házená, se kterou to Jiří Kotrč dotáhl na pozici pivota, a dostal se až na olympijské hry.
V roce 1984 se hrál v Bělehradě Pohár mistrů Evropy v házené. Tým Jiřího Výchy i s Jiřím Kotrčem zde zažil
jeden z největších úspěchů československých házenkářů, jelikož se jim podařilo vyhrát nad favorizovaným soupeřem
Metaloplastiko Šabac.
Sportovní kariéra Jiřího Kotrče vyvrcholila
roku 1984, kdy se od svých trenérů dozvěděl, že s týmem
prošli kvalifikací na Letní olympijské hry do Los
Angeles. Veškeré okolí jim úspěch přálo, o to větší bylo
zklamání, když byl odjezd na olympiádu bojkotován
komunistickou vládou.

Tým Dukla Praha po výhře nad Metaloplastiko Šabac (Jiří Kotrč s číslem 5)

„To bylo asi největší zklamání, kdy nás naše vláda nepustila. Bylo to bojkotovaný a tenkrát vlastně
jsme byli v tom nejlepším jako Československé republika. Byli jsme hodně vysoko v házený a myslím si, že
bychom na tý olympiádě uspěli.“
V roce 1988 byl tým Jiřího Kotrče vyslán na Olympijské hry do Soulu, kde naši bývalou ČSSR umístili na
6. příčku.
V devadesátých letech hrál profesionálně v Německu v prestižní soutěži Lohr. Předtím jim režim nedovolil
hrát v zahraničí, proto do Německa šel až po svých 30. narozeninách. Zde zůstal do roku 1994, kdy ho oslovila Dukla,
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tak se vrátil opět na pozici pivota. Se svou profesionální kariérou skončil v roce 1996. Od té doby se věnuje trénování
házené. Trénoval dorostence, ale byl také asistentem reprezentačního trenéra. Za svou profesionální kariéru byl 5x
vyhlášen nejlepším házenkářem Československa. Nosil dres s číslem 5 a za reprezentaci odehrál 250 zápasů.

Po rozhovoru holky čekala nejobtížnější práce. Musely zpracovat rozhlasovou reportáž. Naše
reportáž se zalíbila řediteli Post Bella Mikuláši Kroupovi, který ji zařadil do vysílání ČRo Plus.
Odkaz na naši reportáž: Reportáž ZSNS

Závěrečná prezentace
Nakonec nás čekala závěrečná prezentace, která proběhla 6. března 2022 na
Břevnově. Holky si připravily prezentaci, ale také vítězné video jednoho
z největších úspěchů Dukla Prahy z roku 1984. Oblékly se do reprezentačních
dresů a stručně odprezentovaly jeho životopis. Za svou práci byly společností
Post Bellum odměněny – každá dostala diplom, lístky do divadla, pamětní minci
a psací blok s propiskou.

Co si holky z projektu odnesly?
„Projekt se mi moc líbil, naučil mě něco nového, ať už jak dělat rozhovor, tak i to,
co se stalo v historii sportu.“
Kačka J.
„Projekt mě naučil zcela jinou spolupráci a mnohem větší zodpovědnost. Moc mě
bavil a doporučila bych ho všem.“
Anička P.
„Práce na projektu Příběhy našich sousedů mi přinesla mnoho zkušeností. Naučila jsem se pracovat
v týmu a kooperovat. Také už vím, jak třeba napsat scénář i životopis, což se mi může hodit.“
Tania A.
Pro více informací se můžete podívat na stránky www.pribehynasichsousedu.cz (hledejte Prahu 6)
Zpracovala vedoucí žákovského týmu Ing. Sabina Planíková
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Tvoření básní na hodině českého jazyka v 6. B
Na hodině českého jazyka si děti zkoušely vytvářet básně na vlastní téma. Barča Pojerová vymyslela
básničku na třídu 6. B. Jak se jí báseň povedla, můžete posoudit níže!
Třída 6. B
Dvacet devět super dětí,
jak ten čas ve škole letí.
Hodiny za chvilku zvoní,
už tu školní jídlo voní.
A poslední zvonění,
dává žákům znamení.
Utíkejte rychle ven,
čeká vás tam krásný den.
Děti běží do jídelny,
jídlo jim tam chutná velmi.
Děti škole zamávají
a hezký den potom mají.
Barča Pojerová, 6. B
Zpracovala Ing. Sabina Planíková, učitelka českého jazyka 6. B

Hodiny výtvarné výchovy ve 3. C a 8. B
Třída 3. C tvořila v projektu o koloběhu vody v přírodě. Žákyně 8. B Barbora Chorváthová zachytila při
hodinách Vv dvě zcela odlišné kultury. První
práce je kultura řecká – Medúza. V té druhé
pak posmrtná maska faraona Tutanchamona.

Mgr. Martina Eliášová, učitelka Výtvarné výchovy
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