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Školní noviny – červen 2016 
 

Shakespearovské setkání 
 

 
 
 
V úterý 17. května jsme jako upomínku 400 let od úmrtí významného světového dramatika 
Williama Shakespeara uspořádali setkání s významným českým překladatelem jeho díla  
p. prof. Martinem Hilským. 
 
Setkání jsme zahájili recitací z Shakespearova díla v podání našich žáků (viz fotografie). 
Následovala beseda, na kterou si žáci 8. a 9. ročníku se svými češtinářkami připravili 
otázky k práci překladatele. 
 
Setkání se neslo ve velmi milém naladění jistě také díky entuziasmu, kterým je každé 
vystoupení p. profesora Hilského prodchnuto. Velmi mu za jeho návštěvu školy děkujeme. 
 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Úspěšní žáci školy 
 

Jako každoročně jsme nominovali 3 naše žáky na titul Úspěšný žák – aktivitu Městské 
části Praha 6, která tímto oceňuje aktivní a úspěšné děti ze škol. Z naší školy titul získali: 
 

 
 

 
David Čapek, který aktivně pracuje jako předseda žákovského parlamentu, mimo jiné 
prezentoval práci parlamentu v Senátu Parlamentu České republiky. Své komunikační 
dovednosti prokazoval při moderování vánočních akademií a na Slavnostech školy. Zaujal 
anglickou recitací díla p. Shakespeara při školním setkání s překladatelem panem 
profesorem Hilským. Reprezentoval školu při soutěžích v anglickém jazyce. Svým 
příkladným vystupováním dělá škole vždy čest. 
 
Vavřinec Holeček je úspěšným žákem školy zvláště díky práci v projektu „Příběhy našich 
sousedů“ a díky postupu do krajského kola dějepisné olympiády. Výbornou znalost 
němčiny uplatnil i v soutěži „Cizí jazyky hravě“, kterou škola pořádá pro žáky pražských 
škol. Dlouhodobě pracoval v žákovském parlamentu, kde se rovněž podílel na jeho 
prezentaci v Senátu Parlamentu České republiky. Své recitační dovednosti prokázal 
v soutěži „Čtení mě baví“. 
 
Jakub Votruba také úspěšně reprezentoval školu v projektu „Příběhy našich sousedů“. 
Aktivně se zapojoval do čtenářské soutěže „Čtení mě baví“ i do recitační přehlídky 
„Hálkovo pírko“. Podobně jako další ocenění byl aktivním členem žákovského 
parlamentu, kde se ochotně zapojoval do všech aktivit. 
 
Děkuji všem pedagogům školy za příkladné vedení žáků i rodičům za vzornou 
výchovu jejich dětí. 
 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Open cup 2016 v miniházené 

 
Ve středu 1. 6. 2016 jsme se zúčastnili turnaje pražských škol, který pravidelně každý rok 
pořádá Pražský svaz házené ve sportovním areálu TJ Astra Zahradní město. V letošním 
roce byla účast opět hojná. Hrálo se ve dvou kategoriích: v kategorii 1. - 3. třída hrálo 20 
družstev, v kategorii 4. -   5. třída  hrálo 26 družstev. 
 
Atmosféra byla výborná, ale trochu nervózní. Pořadatelé byli skvěle připraveni, vše se 
rozběhlo úderem půl deváté. Rozhodčí rozhodovali spravedlivě a trpělivě i počasí nám 
přálo. Dařilo se prostě vše. 
No a jak jsme dopadli my? V mladší kategorii se vyvíjelo vše dobře. Ze skupiny jsme 
postoupili z 1. místa, dále vyhráli osmifinále i čtvrtfinále. V semifinále se nám již zvítězit 
nepodařilo, a proto jsme hráli o 3. místo. I v tomto případě přálo štěstí soupeřům.  Umístili 
jsme se na neoblíbeném 4. místě.  
V kategorii starší 4. – 5. třída jsme byli úspěšnější, vlastně nejúspěšnější. Stejným 
postupem jsme dopluli až do finále, kde štěstí přálo nám. V náročném boji se ZŠ Švehlova 
nejdříve dopadlo vše nerozhodně 13:13. Následovala střelba trestných hodů formou „náhlá 
smrt“. Za nás střílel Daniel Erebai, který proměnil 3 trestné hody, soupeř proměnil pouze 
2. Vítězství bylo naše. Odváželi jsme si krásný pohár za 1. místo a zlaté medaile. 
 
Všichni hráči si zaslouží velký dík a pochvalu za reprezentaci naší školy. Oba týmy 
podávaly nejen výborné výkony, ale úžasně se vzájemně podporovaly a fandily si. 
 

 
 
Mladší kategorie: Veronika Zastávková, David Petrásek, Stein Joseph, David Holas, Jan 
Vácha, Michal David, Bruno Valchář, Jakub Trčka, Marek Platil. 
Starší kategorie: Daniel Erebai, Roman Švéda, Kristián Duda, Ondřej Sedláček, Milan 
Vakulyuk, Marek Holomek, Vojtěch Rund, Viktor Svoboda, Jakub Jarolím, Vladimír 
Vácha, Petr Kubín  

Martina Charvátová, koordinátorka sportovních aktivit  
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„Helpíkův pohár 2016“ 

 
Žáci 5. tříd se letos poprvé zúčastnili krajského kola soutěže v první pomoci. Helpíkův 
pohár je zdravotně-výchovná soutěž určena žákům pátých tříd základních škol (10 - 11 
let). Letošní krajské kolo se konalo Na Vypichu, v Praze 6. 
 

 

Úroveň získaných dovedností dětem 
umožňuje jednoduchými postupy přispět k 
záchraně toho nejcennějšího - lidského 
života. 
 
Celkem soutěžilo 41 dvoučlenných týmů. 
Z 5. A nás reprezentoval Erik Štefl  
a Martin Dvořáček, z 5. B Viktor 
Svoboda a Marie Krátká, z 5. C Klára 
Rýparová a Julie Marjanovičová. 
 

Trasa byla dlouhá asi 2 km a vedla Oborou 
Hvězda. Celkem bylo 5 stanovišť se 
simulovanými situacemi zraněných osob. 
Dokonale namaskovaní figuranti se snažili 
navodit opravdovou atmosféru, která při 
nehodách vzniká. Dvojice pak měla za úkol 
zraněného figuranta ošetřit a přivolat 
záchrannou službu. 

 
Děti zvládly záchranu fiktivních zraněných dobře a umístily se na 24. místě (5. B),  
27. místě (5. C) a 39. místě (5. A).  
Děti si za své snažení zaslouží obrovskou pochvalu! 
 

Mgr. Dana Švarcová, třídní učitelka V. C 
 
 

Projekt „Zeleň na Svobodě“ 
 
Součástí osnov základního vzdělávání je vzdělávací obor Člověk a práce, který mimo jiné 
zahrnuje i pěstitelské práce. Jelikož naše škola nemá vlastní zahradu, pěstitelské 
dovednosti u dětí rozvíjíme péčí o pokojové rostliny nebo třídními „minizahrádkami“ (na 
1. stupni si žáci sejí do plastových obalů s hlínou semínka rostlin, převážně hrachu, fazole, 
dýní či různých bylinek). Možnosti jsou omezené, proto jsme velmi přivítali, že jsme 
mohli zažádat o dotaci v rámci dotačního programu na podporu ekologických aktivit MČ 
Praha 6.  
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Vypracovali jsme projekt „ZELEŇ NA 
SVOBODĚ“ a díky spolufinancování 
naší základní školy jsme získali finanční 
prostředky na jeho realizaci. Letos se do 
projektu zapojily děti z naší MŠ 
Tychonova, žáci 5. tříd a 2. stupně naší 
školy. Projekt bude v dalším období 
trvale realizován v rámci hodin 
pracovních činností ZŠ a pracovní 
výchovy MŠ. 

 

 
Projekt mají ve škole na starost paní učitelky Dana Švarcová a Hana Bubenková, které 
obstaraly před zahájením vše potřebné. 
 

 

 
Bylo zakoupeno 8 zahradnických 
stolů, zahradnický substrát, nářadí, 
náčiní, ochranné pomůcky  
a semínka zeleniny, léčivých bylin 
a okrasných rostlin. Začátkem 
dubna jsme se pustili do 
„zahradničení“. Trochu teorie  
a hurá do práce. Děti zasely 
ředkvičky, fazole, hrách, také různé 
druhy afrikánů  
a lichořeřišnic.  

 
 
Z bylinek bazalku, mateřídoušku, 
majoránku, pažitku. Nezapomněli jsme také 
na okrasné dřeviny (stromy a keříky). 
Předpěstovali jsme si rajčata a papriky, 
přesadili jsme je do velkých nádob.  
Pozorujeme, jak rostlinky rostou, pokud 
mají všechny podmínky k růstu. Učíme se 
protrhávat ředkvičky, zaléváme a kypříme. 
Jak se našim rostlinkám daří? 
  
 
Prohlédněte si naše fotografie. Těšíme se, jaká bude úroda, jestli nás rostlinky za naši péči 
odmění. Držte nám palce a my Vám to v září zase napíšeme. 
 

Mgr. Dana Švarcová a žáci 5. tříd 
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Antifetfest 2016 
 

 
 

V letošním roce se pod záštitou MČ Praha 6  
a radního pana Hoška konal už 9. ročník 
amatérských filmů s preventivní tématikou. Žáci 
naší školy se soutěže zúčastnili již počtvrté. 
V letošním roce natočili a poslali do soutěže 
3 snímky. Žákyně 6. B Eliška Pleyerová a Eliška 
Malíková natočily zajímavý dokument o anorexii  
a bulimii a varovaly tak všechny diváky před touto 
nebezpečnou psychickou nemocí.  
Žáci z 8. A Georgyi Aru, Valeryi Stojanov, 
Dominik Černý, Jan Dušek a Veronika Brožová 
přihlásili do soutěže zajímavý film s názvem 
Paralelní pohled, který se věnuje následkům užívání 
drog. Žák 9. A David Čapek uvedl krátký 
animovaný snímek s názvem Tak to může být, který 
ukazuje změny v životě člověka, který je drogově 
závislý. Všechny snímky byly velmi zajímavé  
a vzbudily zasloužený potlesk přesto, že se 
neumístily na vítězných pozicích.   

 
Antifetfestu  se v letošním roce zúčastnilo 5 základních škol a 1 střední škola  z Prahy 6. 
Program obohatilo vystoupení rappera LIPA a výborné moderování Jana Musila. Všichni 
účastníci zhlédli film Davida Vígnera JAKUB, který se věnuje problematice domácího 
násilí a který v žácích vyvolal bouřlivou diskuzi i rozhodnutí nepřehlížet tento problém. 
Celé dopoledne nám zpříjemnilo občerstvení, které poskytli sponzoři této akce. Těšíme 
se, že se žáci inspirovali a natočí příští rok zajímavé snímky. 

 
Ing. Eva Jeřábková, školní metodička prevence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Výročí narození Karla IV. 
 

 

 
Ve středu vyrazily páté třídy 
s 1. A na národní kulturní 
památku Vyšehrad. Shlédli 
jsme zde představení, které se 
odehrávalo v krásném 
prostředí přírodního divadla. 
Příběh dětem připomněl život 
tak významné osobnosti jako 
byl Karel IV. K oslavě výročí 
jeho 700. narození bylo toto 
divadlo velmi zajímavé  
a přínosné. 

 

 
Po skončení jsme ještě navštívili Slavín a připomněli si tak další významné osobnosti. 
Cestou domů jsme z hradeb pozorovali kulturní památky, které se tyčí nad naším hlavním 
městem Prahou.  

Martina Charvátová, třídní učitelka V. B 
 

Letem světem s družinkou 
 

Školní rok nám utekl jako voda a my už se 
všichni těšíme na léto. Zažili jsme spoustu 
zábavy, ale i vzdělávání při návštěvách 
různých výstav a besed. V měsíci červnu se 
budeme věnovat cestování a čekají nás ještě 
nějaké akce (viz webové stránky nebo 
letáky na dveřích jednotlivých oddělení). 
Doporučujeme shlédnout naší fotogalerii. 
Za všechny paní vychovatelky bych chtěla 
popřát všem našim dětem krásné prázdniny 
plné zážitků, a aby si léto užily ve zdraví. 
Rodičům děkujeme za veškerou spolupráci 
a budeme se těšit opět na viděnou v září. 

 

 

 
 
Kristýna Váchová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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Excelentní jazyková škola 
 
Naší škole se díky výsledkům žáků v cizích jazycích a díky všem jazykovým aktivitám, 
které pro žáky pořádáme, podařilo obhájit titul Excelentní jazyková škola Prahy 6. 
 

 
 
Ředitelka školy blahopřeje našim žákům a děkuje všem pedagogům za jejich 
celoroční práci. 

Slavnosti školy 
 

Všechny rodiče i další přátele školy zveme na Slavnosti školy, které se konají ve čtvrtek 
23. června 2016 od 16.00 v aule školy. Tradičně se Vám představí žáci naší školy  
a především se rozloučíme s našimi deváťáky. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Jeden školní rok končí, už se těšíme na nový … 
 

Jak všichni jistě víte, letošní školní rok ukončíme dříve (v pátek 24. 6.) z důvodu 
rekonstrukčních prací. Pro rodiče žáků 1. až 4. tříd jsme zajistili možnost náhradní školní 
družiny v ZŠ Antonína Čermáka. 
 
S největší pravděpodobností bude nový školní rok zahájen v pondělí 5. září 2016. Pro 
rodiče, kteří nemají možnost zajistit péči o své děti ve dnech 1. a 2. září zajistíme opět 
možnost náhradní školní družiny. Sledujte, prosíme, zprávy na svých e-mailových 
adresách. 
 
Přeji nám všem – dětem, rodičům i zaměstnancům školy – pohodové prázdniny, příjemné 
počasí, sportovní i jiné aktivity bez nehod a úrazů a těším se s vámi opět na shledání 
v novém školním roce. 
 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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