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Školní noviny – říjen 2021

Díky aktivitě Nadačního
fondu Svoboda vítá naše škola
své žáky, rodiče, zaměstnance
i další návštěvníky pozdravy
v několika jazycích!

Nově zde také naleznete
aktuální informace ze školní
družiny a školní jídelny.
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Projekt Poznáváme nástrahy internetu II
Projekt Poznáváme nástrahy internetu II financovaný z grantového programu O2 Chytrá škola se
blíží ke svému konci. Na pondělí 11. října jsme pro pedagogické pracovníky z 1. stupně připravili
webinář Kyberšikana jako téma primární prevence. Pro žáky 6. ročníku nyní domlouváme termíny
programu Surfařův průvodce po internetu zaměřeného na téma fake news.
Pro rodiče našich žáků jsme na pondělí 1. listopadu od 17 hodin naplánovali webinář Nebezpečí na síti
pro rodiče. Jedná se o stejný program, který jsme rodičům nabídli na konci května. Webinářem nás
provedou lektorky Veronika Kynclová a Agáta Hrdličková z organizace Jules a Jim, z. ú. Týden před
konáním webináře umístíme na webové stránky a zašleme na rodičovské e-maily pozvánku s odkazem,
pomocí kterého se bude možné k webináři připojit. Těšíme se na Vaši účast.

Anotace webináře pro rodiče:
Internet je dnes nutnou součástí našeho každodenního života. Abychom mohli pracovat, studovat či
udržovat kontakt s blízkými, potřebujeme být často online. Rodiče pak mohou mít pochopitelný strach,
aby se jejich děti v labyrintu internetu a sociálních sítí neztratily. Na webináři se rodiče seznámí
s pohledem zkušených lektorujících, kteří nabídnou možnosti, jak s dětmi o online prostředí mluvit.
Společně budeme nacházet příležitosti, které online svět nabízí, a správnou cestu, jak se vyhnout
potenciálním rizikům. Internet se tak stane užitečným pomocníkem, a ne hrozbou.
Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka ICT

Provozní doba relaxační zóny
Od pondělí 4. října bude pro žáky k dispozici relaxační zóna v suterénu školy. Zde mohou žáci 4. až 9.
tříd trávit čas před odpoledním vyučováním nebo po skončení vyučování. Je zde posezení pro povídání
s kamarády, stoly na pink ponk, fotbálek či malá knihovnička. Díky příspěvku Nadačního fondu Svoboda
je zde zajištěn dohled nad žáky.
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.50 – 15.00
11.50 – 14.00
11.50 – 15.00
11.50 – 15.00
11.40 – 14.00
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Třídní týden 7. B
Pondělí 20. 9. Mirakulum
Skákali jsme na trampolíně, bylo to super! Byly tam velké houpačky, podzemní chodba, ve které je úplně
černo. Také bludiště, skluzavky, hrad a mini zoo, ve které je osel, kozy, mufloni, sova, veverka a také
mini zahrádka.

Milo Portanger,7. B
Úterý 21. 9. Karlštejn
V úterý jsme jeli vlakem směr Karlštejn. Byli jsme se podívat v kapli svatého Mikuláše. Viděli jsme
Mariánské nádvoří a ložnici Karla IV. Také jsme byli ve studniční věži s 78 metry hlubokou hradní
studnou. Měli tam funkční stroj, kterým v té době nabírali vodu. Expozice v podobě obrazů, předmětů
a modelů byly velmi zajímavé.

Michaela Herinková, 7. B
Středa 22. 9. Břevnovský klášter + Valdštejnská zahrada
Břevnovský klášter
Ve středu jsme navštívili Břevnovský klášter.
Prošli jsme celou zahradu. Tento první mužský
klášter založili 14. 1. 993 pražský biskup Vojtěch
a český kníže Boleslav II. Pro návštěvníky je
zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty,
románská krypta z 11. století a Tereziánský sál.
V celém areálu je také rybník a stromový háj.
Rostou zde citrony a mandarinky.
Eliška Seifertová, 7. B
Valdštejnská zahrada
Dnes naše třída navštívila Valdštejnskou zahradu
na Malé straně. Zahrada je velmi hezká
s rybníčkem uprostřed, kam tryskají fontány
a kolem plavou barevní kapři. V zadní části areálu
je několik sov výra velkého. V celém parku se
volně prochází několik pávů. Je to příjemné místo
na relaxaci, doporučuji.
Petr Babel, 7. B
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Čtvrtek 23. 9. Botanická zahrada v Troji
Botanická zahrada v Troji je moc pěkná a nachází se v ní velké množství různých rostlin a dalších
uměleckých prvků jako například kamenný nebo dřevěný xylofon či sochy ve tvaru žiraf. Zahrady se dělí
na části jako je Orientální les, Japonská zahrada, Africká zahrada anebo vinice s kaplí svaté Kláry.
Vladimír Pešička, 7. B

Halloweenské tvoření pozvánka na výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi 1. roč.
V pondělí 18. října se v rámci projektu Otevřená škola uskuteční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
z 1. tříd „Halloweenské tvoření“. Přihlášky na výtvarnou dílnu budou předány dětem jejich třídními
učitelkami. Vyřezanými dýněmi si vyzdobíme vstupní halu naší školy.

Co chystáme na říjen 2021?
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Projekt „Mladý záchranář“ pro 8. ročník (8. A, 8. B)
Předávání ocenění „Vynikající učitel Prahy 6 – 2021“
Výjezd žákovského parlamentu (projekt Demokratická kultura ve školách)
1. atletický den 1. i 2. stupně
„Halloweenské tvoření“ (výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 1. roč.)
Ředitelské volno 25. a 26. 10.
Podzimní prázdniny 27. a 29. 10.

Přejeme všem příjemné podzimní dny
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