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náměstí Svobody 2/930, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 
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tel.: 224 324 783, mstychonova@centrum.cz 

 

 

Školní noviny – říjen 2013 
 

Jak jsme začali školní rok v mateřské škole  
 

 

Čas utíká jako voda. Ani jsme se nestačili rozkoukat a je tu říjen. Všem nově nastoupivším dětem se podařila 

adaptace bez větších problémů.  

 

Počasí se již od začátku září chová jako podzimní, tak pozorujeme den ode dne se měnící barvy přírody. 

Sbíráme listí, kaštany a žaludy. Stavíme si z nich venku zahrádky, domečky a vše, co nás napadne. Ve školce 

z přírodnin tvoříme různá zátiší třeba pro vyrobené  ježky, o kterých jsme se dozvěděli, jak žijí a umíme i 

básničku. Také nás ve školce navštívilo divadlo s krásným představením O palačinkové princezně. 

 

V říjnu k nám přijede divadélko s představením Tři přání, už se těšíme. Také plánujeme, že si všichni 

společně upečeme posvícenské koláčky a když bude příznivé počasí, pojedou se Lišáci na Břevnovské 

posvícení podívat.   

 

Také k nám do školky přijde pan zubař, aby nás naučil, jak se zoubky správně čistí.  A když budou naši 

rodiče chtít, mohou přijít do školky 23. října v 16.00 hodin a pan doktor je také naučí, jak pečovat o zoubky 

naše i své. 

Děti a paní učitelky z mateřinky 

 

 

Kam ráno s koly a koloběžkami 
 

V uplynulém školním roce jsme se zapojili do realizace projektu Bezpečné cesty do školy. Cílem projektu 

bylo zmapování nebezpečných míst v okolí školy a navržení možností zlepšení současného stavu tak, aby 

cesty našich žáků do školy a zpět byly co možná nejbezpečnější.  

Nedílnou součástí realizace projektu se staly doprovodné aktivity, které měly za cíl podpořit zdravý životní 

styl našich žáků. Díky získaným finančním prostředkům a prostředkům školy se nám podařilo na místo 

starých stojanů na kola umístit ocelový přístřešek pro kola a koloběžky, který je uzamykatelný.  

Do budoucna plánujeme, že jej budou naši žáci odemykat a zamykat pomocí čipu, který používají ve školní 

jídelně. Prozatím klec s dětskými „dopravními prostředky“ každé ráno pan školník zamkne. Po vyučování si 

děti vyzvednou klíček na recepci školy, odemknou si a mohou se vydat na cestu domů. Zveme proto všechny 

další zájemce, aby se na cestu do školy vydali na kole či koloběžce. 

Mgr. Elena Malchárková, koordinátorka projektu 
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Zveme rodiče do školy 
 

 

V rámci grantu „Otevřený svět  2013 – Aktivity pro rodiče a přátele školy“, vyhlášeného Městskou částí  

Praha 6, získala naše škola finanční příspěvek na realizaci společného projektu školy a školní komunity. 

Projekt nese název Otevřená škola – rozvoj aktivní otevřené spolupráce rodičů a přátel školy.  

 

V rámci projektu bude v pondělí 21. října v 16.00 hodin realizována výtvarná dílna pro rodiče a děti 

(Halloweenské tvoření s rodiči). Jelikož je kapacita omezená, v letošním školním roce jsme oslovili rodiče 

našich „prvňáčků“. Zájemci z řad rodičů dostali přihlášky na výtvarnou dílnu. Spolu s dětmi si pod vedením 

odborné lektorky Bc. Martiny Butkovičové vyrobí „halloweenskou dýni“. Výrobky budou vystaveny a přispějí 

tak ke zlepšení interiéru vnitřních prostor školy.  

 

Dalším programem v rámci tohoto projektu budou Centra aktivit pro rodiče (Začít spolu), kdy si rodiče  

a další zájemci vyzkouší prostřednictvím osobního prožitku práci žáků v centrech aktivit podle pravidel 

platících pro žáky 1. stupně naší školy. Tento program se uskuteční během měsíce listopadu. Program povede 

paní učitelka Bc. Andrea Tenorová. 

 

O přesných termínech budete včas informováni prostřednictvím webových stránek naší školy (Měsíční plán) a 

prostřednictvím informačního panelu umístěného v hale školy. 

 

Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu 

 

Projekt „Prevence pohádkou a příběhem“ 
 

 

V rámci grantového řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2013, 

vyhlášeného Městskou částí Praha 6, a grantového řízení specifické primární prevence Zdravé město 2013, 

vyhlášeného MHMP, získala naše škola finanční příspěvek na realizaci projektu školy.  

 

Projekt s názvem „Prevence pohádkou a příběhem“ je zaměřen na vytváření a upevňování správných 

postojů ke zdravému životnímu stylu a zároveň utváření a posilování prvních postojů k návykovým látkám  

u nejmladších žáků v 1. a 2. ročníku školy. Realizace projektu začala již v minulém školním roce 2012/13 

v loňských 1. třídách. V letošním školním roce projekt pokračuje v současných 2. třídách a začne u 

„prvňáčků“.  

 

Náplní je 5 tematických lekcí. Lektorka Mgr. Dagmar Nováková (Institut Filia, o. s.) se schází s dětmi každé 

pondělí, čte dětem nebo vypráví speciální pohádku či příběh. Děti vyprávěním o příběhu samy nacházejí 

„poučení“.  U malých dětí se názvy návykových látek neuvádí, pokud je samy nezmíní, vše vyplyne z příběhu. 

Právě žáci této cílové skupiny jsou ve věku, kdy je vhodné vytvářet první postoje k návykovým látkám  

a zdravému způsobu života. 

Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu 
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Školní zájezd do Francie – poslední informace před odjezdem 
 

 

Již se začínáme chystat na zájezd do Francie a těšíme se nejen na prohlídku Paříže (s výstupem na Eiffelovu 

věž a projížďkou po Seině), ale také na návštěvu Disneylandu a partnerské školy v Gauchy. Žáci místní školy 

pro nás chystají zajímavý program v sousedním městě Saint-Quentin.  

 

Rádi bychom ubezpečili všechny rodiče žáků, kteří se účastní zájezdu, že jsme ověřili informaci, kterou jsme 

obdrželi od jedné z maminek ohledně karantény tuberkulózy v minulém roce. Tato informace se týkala 

College Paul Eluard ve městě Evry, školy, kterou my navštívíme, se tato informace netýká. 

 

Všichni účastníci školního zájezdu odevzdávají vyplněné doklady potřebné na zájezd třídnímu učiteli nebo 

vyučující francouzštiny ZŘ Lence Šmejkalové. Pokud si rodiče nejsou jisti tím, co vše mají vyplnit a odevzdat 

před odjezdem, informace naleznou na webu školy v sekci Aktuality. 

 

      Mgr. Lenka Šmejkalová, organizátorka zájezdu 

 

 

Co prožily děti ve školní družině a co bude dál … 

 

 

V měsíci září jsme s dětmi začali pracovat na projektu „Škola a mé okolí“, kdy jsme vytvořili nástěnku 

s mapou naší školy a jejího okolí, kde jsme kladli důraz na zajímavé budovy v blízkosti školy – Skleněný 

palác (Skleňák), Ministerstvo obrany, Městský úřad a neopomenuli jsme ani naše oblíbené Puškinovo náměstí, 

zvané také jako Ural. Na projektu budeme pracovat i nadále a v rámci dopravní výchovy jej doplníme i 

dopravními značkami. 

 

Každé úterý a čtvrtek podnikáme různé sportovní soutěže na našem školním hřišti. 

 

Dále s dětmi pracujeme v jednotlivých odděleních na různých podzimních tématech – papíroví draci, 

větrníky, listoví skřítci … Mladší žáci (zejména prvňáčci) přispívají omalovánkami s podzimními motivy. 

 

Také jsme navštívili akci Lesů Praha - Dny vody (19. září) ve Stromovce, kde se dětem nejvíce líbila 

expozice dravých ptáků. Procházku jsme propojili i s poznáváním podzimní přírody, ptactva a stromů. 

 

Vzhledem k blížícímu se nepříznivému počasí, kdy se náš pobyt venku omezí, plánujeme i jiné mimoškolní 

aktivity, jako například návštěvu kina Oko či okolních divadel (velký zájem máme o návštěvu divadla Spejbla 

a Hurvínka) a samozřejmě se zaměříme na výtvarné dílničky a hudební aktivity. 

 

Moc se těšíme na naše společné zážitky ☺ 

Kristýna Váchová, vedoucí vychovatelka školní družiny 

 

 

Místo pro Vaše připomínky či dotazy: (tento lísteček můžete předat hospodářkám školy)  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Co nás čeká v nejbližší době 

 

 

➢ zvykáme si na novou přírodovědnou učebnu v suterénu školy, v nejbližších dnech zprovozníme i 

opravenou školní kuchyňku (žáci už se těší, až si sami usmaží řízky) 

 

➢ začne oprava „vytopené“ učebny I. B (kompletní rekonstrukce elektroinstalace, nová malba, nové lino) 

 

➢ v mateřské škole vyměníme dosluhující plynový kotel 

 

➢ pracujeme na nové podobě webových stránek – máte-li nějaký nápad, chybí-li Vám něco 

konkrétního, napište nám (např. na dolní část tohoto listu školních novin) 

 

➢ na další setkání žákovského parlamentu (první středa v listopadu) mohou zástupci tříd přinést 

náměty a nápady, co by se mohlo ve škole dít, změnit, zavést apod. 

 

➢ 6. třídy vyjíždějí na adaptační kurz 

 

➢ pro žáky jsou připraveny zajímavé aktivity: 

• návštěva Náprstkova muzea 

• návštěva anglického divadla 

• vystoupení žáků v rámci Břevnovského posvícení v neděli 13. října 

• preventivní programy s Policií České republiky 

• návštěva dopravního hřiště 

• program Praha bezpečně on-line 

 

➢ uskutečníme další návštěvu v projektu Comenius – tentokrát se vypravíme do Rumunska 

 

➢ připravuje se vánoční focení 

 

➢ v rámci zavedení iPadů do školy uskutečníme seminář pro rodiče 

 

➢ jednotlivé třídy se  začínají intenzivně připravovat na tradiční Vánoční trhy – opět přivítáme pomoc 

Vás, rodičů, s výrobou dárků či přispěním materiálu apod. (Vánoční trhy chystáme na 7. prosince) 


