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Školní noviny – červen 2021 
 

SCIO testování v 6. ročníku: 
1) Angličtina 
Z důvodu epidemiologické situace a distanční výuky byla z anglického jazyka testována pouze třída 6. A. 

Všichni testovaní žáci splnili požadovanou úroveň A1 až na jednoho žáka, což představuje 0,25% 

z celkového počtu testovaných. Celorepublikově tuto úroveň nesplnilo 23% žáků. Vyšších výsledků 

úrovně A2 dosáhlo 40% našich žáků, celorepublikově lepší úrovně dosáhlo 35% žáků. Vynikající úrovně 

B1 dosáhl u nás 1 žák, což činí 0,25 %. Na základě těchto výsledků se naše umístila ve 30 % nejlépe 

hodnocených škol. 

 

2) Český jazyk 

Z důvodu epidemiologické situace a distanční výuky byla z českého jazyka testována pouze třída  

6. A. Průměrný percentil všech zúčastněných žáků byl 49,1. Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou 

lepší než u 50 % zúčastněných škol. Žáci 6. A dosáhli nejvyšších výsledků v oblasti literatura  

a čtenářská gramotnost, tři žáci dosáhli v této oblasti 100% úspěšnosti.  

 

3) Matematika 

Z matematiky byla testována třída 6. B. Výsledky žáků jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol. Žáci 

byli velmi úspěšní v řešení nestandartních aplikačních úloh. 

 

 

SCIO testování v 9. ročníku: 
 

1) Angličtina 

Všichni žáci naší školy splnili požadovanou úroveň A2, zatímco celorepublikově tuto úroveň nesplnilo 

25% žáků. Vyšší výstupní úrovně B1 a B2 splnilo 72% našich žáků, zatímco celorepublikově tohoto 

výsledku dosáhlo jen 43 % žáků základních škol včetně žáků z víceletých gymnázií. 

 

2) Český jazyk 

Průměrný percentil 9. A byl 52,3 a 9. B dosáhla percentilu 57,3. Výsledky našich žáků v českém jazyce 

jsou lepší než u 70% zúčastněných škol. Žáci 9. ročníku dosáhli nejvyšších výsledků v oblasti literatura  

a čtenářská gramotnost, 8 žáků dosáhlo v této oblasti 100% úspěšnosti, v oblasti sloh a komunikace měli 

2 žáci 100% úspěšnost.  

 

3) Matematika 

Výsledky našich žáků jsou lepší než 70% zúčastněných škol. Výborně byli hodnoceni žáci 

v části nestandartní aplikační úlohy a problémy. 

                                                                

                                                                Mgr. Mikešová Lenka, zástupkyně ŘŠ pro pedagogickou činnost                                                  
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Ze života IV. A 
Vzpomínky na online výuku 

Všichni jsme velice rádi, že už můžeme chodit do školy a nemusíme vysedávat hodiny u počítačů a učit 

se online. Ale to, co jsme zažili posledně, na to se nezapomíná …. 

V průběhu týdne, kdy byla Filipojakubská noc, děti pracovaly na Čarodějnických centrech, kde nejen 

prostřednictvím početních úloh hledaly jména jednotlivých čarodějnic, psaly různá zaklínadla a recepty, 

ale také vyráběly čarodějnice samotné. Celá centra uzavřel neplánovaný slet dvou čarodějnic Bordelíny  

a Elvíry, které svou návštěvou děti velice překvapily      . Při klasické prezenční výuce se všechny děti 

pochlubily svými výtvotry. Musím je moc pochválit za jejich nasazenost a pečlivost. 

Což takhle dát si špenát? 

Restaurace zůstávaly stále zavřené, tak jsem se inspirovala kolegyněmi a děti jsem pozvala ke 

společnému obědu prostřednictvím online spojení. Rozhodně nepodporuji stravování s jakoukoliv IT 

technikou na jídelním stole, ale tohle byla výjimečná situace. Všichni jsme si to náramně užili a předali si 

nápady na různá jídla ze zeleného špenátu. Dobrou chuť!  
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Lucemburkové 

V hodinách dějepisné vlastivědy jsme se věnovali období 14. století, kdy u nás vládli Lucemburkové. 

Toto téma děti velice bavilo. Učivo jsme propojili všemi předměty a ukončili ho nádhernou procházkou 

na prázdný Pražský hrad. Možná bude děti v červnu čekat překvapení      !  

 

 

 

 

 

 

Kateřina Měřínská, tř. učitelka 4. A 

Školní družina 
Naše milé děti, tento rok byl pro nás všechny prazvláštní a bohužel jsme neměli moc 

možnost se vídat jako dřív. I tak jsme se snažili se s vámi aspoň stýkat prostřednictvím 

schůzek na Teamsech, nebo vám zpříjemnit volný čas nabídkami na vyrábění a různé jiné 

aktivity v odkazech na našich webovkách, ale i tak jste nám všem moc chyběly.  

. 

Teď už nám nezbývá moc času, ale i tak se 

pokusíme si ho co nejvíc spolu užít – delší 

vycházky, hry, soutěže… jsou vám už 

umožněny i některé kroužky      . 

Za celý tým školní družiny bych vám chtěla 

popřát co nejpestřejší letní prázdniny a v novém 

školním roce, aby bylo vše tak, jak bylo dřív. 

Opatrujte se, mooooooc se na vás všechny budeme těšit a ať nám ti motýlci, co vyrobily 

děti ze 3. C, přinesou lepší časy!!! 
Kristýna Váchová, ved. vychovatelka ŠD 
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            Veselé hudební nástroje 
V období koronaviru, kdy se nesmělo zpívat, jsme se ve výuce hudební  

výchovy věnovali projektu HUDEBNÍ NÁSTROJE. 

Děti si vybraly libovolný nástroj a společně jej ve skupinách vyrobily. 

Pracovaly kreativně a s nadšením. Vznikla tak "hudební skupina 3. B" 
        

 
                                                                                    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                                                            Mgr. Jana Všetečková, tř. učitelka 3.B 
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Učíme se prožitkem. 

Po návratu do školních lavic žáci šestého ročníku  

a žáci 7. A absolvovali preventivní program na téma 

šikany formou interaktivního divadelního 

představení. Celkem se uskutečnila 3 představení. 

Herci divadla Forum představili divadelní 

představení, které žáci nejprve shlédli. Podruhé žáci 

do představení zasahovali a říkali, které scénky jsou 

špatné a potom sami tyto scénky hráli na pódiu. 

Mohli se tak vcítit do role oběti i agresora  

a vyzkoušet si, jaké pocity musí prožívat žáci, kteří 

jsou šikanováni. Naši žáci se zapojili do všech 

scének velmi odvážně, uměli zaujmout správná 

stanoviska a odsoudit nesprávné chování. Potvrdilo 

se, že učení prožitkem patří k nejefektivnějším 

způsobům osvojení si správných postojů. S touto to 

formou prevence budeme určitě pokračovat  

i v příštím školním roce, na tuto aktivitu jsme již 

získali grant od MČ Praha 6. 

Ing. Eva Jeřábková, školní metodička prevence 

 

 

Co nás čeká v červnu 2021 
 

 

➢ sportovní akce ke Dni dětí (1. června), který pro děti 1. stupně připraví členové Školního 

žákovského parlamentu 

➢ návštěvy dopravního hřiště pro žáky 4. ročníku 

➢ individuální konzultace (7. června od 16.00 do 18.00), případně třídní schůzky  

➢ schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků (14. až 16. června), rodičům přijde pozvání na konkrétní 

den 

➢ akce Nadačního fondu Svoboda DOBRODEN (17. června v 10.55 – přenos online) 

➢ setkání zástupců tříd z řad rodičů s ředitelkou školy (17. června v 18.00) 

➢ uzavření klasifikace v pátek 18. června 2021 

➢ společný třídní týden (21. až 25. června) – prožitkový týden žáků s třídními učiteli (výlety, 

exkurze, spaní ve škole, …) 

➢ informační online schůzka k půdní vestavbě, termín je zatím v jednání 

➢ sportovní turnaje O pohár ředitelky školy (28. a 29. června) 

➢ slavnostní předávání vysvědčení a loučení s žáky 9. ročníku (29. 6. ve 13.00) 

➢ předání vysvědčení a ukončení školního roku 1. až 8. tříd (30. června 8.00 – 8.45) 

 


