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Školní noviny – listopad 2019

Atletické dny
Ve dnech 24. a 25. října nám základní škola
Pod Marjánkou zapůjčila svůj sportovní
areál, a tak si i naše děti mohly vyzkoušet
atletické disciplíny, které v našich
prostorách nejsme schopni realizovat.
Za organizaci akce děkujeme kolegyním
Mgr. Martině Charvátové a Bc. Jitce
Prouzové.
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PROJEKT: SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM KE SPOLEČNÉMU SOUŽITÍ 2
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001181

Vážení rodiče,
v rámci projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití 2 financovaného
z Operačního programu Praha pól růstu ČR a spolufinancovaného z Evropských
strukturálních a investičních fondů Vás zveme na společné setkání rodičů, externího
odborníka a zástupců školy s cílem pokračovat v rozvoji komunikace, sdílení zkušeností
a dobré praxe školy s Vámi, rodiči našich dětí.
Hlavním hostem tohoto setkání bude renomovaný dětský psycholog PhDr. Václav
Mertin. Bude se věnovat tématu „Co můžu jako rodič ve spolupráci se školou udělat
pro to, aby se mé dítě dobře rozvíjelo“. Setkání se zúčastní také zástupci školy.
Setkání se koná v pondělí 18. listopadu 2019 od 17.30 hod. v budově základní školy.
Po dobu konání setkání (cca do 19.00) bude zajištěn dohled p. vychovatelky nad školními
dětmi. Rodiče obdrží pozvánku s „návratkou“, prosíme o její odevzdání ve škole do středy
13. 11.

Nabídka pro 1 žáka 4. ročníku
V rámci spolupráce Městské části Praha 6 s česko-britskou základní školou The Prague
British School – Vlastina nabízíme pro jednoho našeho žáka současného 4. ročníku
tříměsíční studijní pobyt.
Žák či žákyně tak bude moci získat zkušenosti na mezinárodní škole, kde se spolu
s ostatními dětmi různých národností vzdělává podle britského i mezinárodního kurikula.
Rodiče žáků 4. ročníku obdrží v průběhu několika dní podrobnější informaci i s pokyny
k nahlášení zájmu o toto stipendium. Prosíme případné zájemce o prostudování webových
stránek školy: http://www.pbschool.cz.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy
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PROJEKT: SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM KE SPOLEČNÉMU SOUŽITÍ 2
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001181

Vážení rodiče,
v rámci projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití 2 financovaného
z Operačního programu Praha pól růstu ČR a spolufinancovaného z Evropských
strukturálních a investičních fondů jsme uskutečnili pracovní stáž učitelů ve finské škole.
Rádi bychom vás seznámili s našimi poznatky a proto vás zveme na setkání s tematikou
finského školství.
Představíme vám nejen naše zkušenosti z navštívených hodin, z pozorování školního
života a z besed s našimi finskými kolegy, ale představíme vámtaké ředitele navštívené
školy ve východofinském městečku Rantasalmi p. Antti Turkiho. Budete mít možnost se
i jej ptát na systém finského školství či jeho vlastní profesní zkušenosti z řízení základní
školy.
Setkání se koná v pondělí 25. listopadu 2019 od 17.30 hod. v budově základní školy.
Po dobu konání setkání (cca do 19.00) bude zajištěn dohled p. vychovatelky nad školními
dětmi. Rodiče obdrží pozvánku s „návratkou“, prosíme o její odevzdání ve škole do středy
20. 11.

Co nás tedy všechno čeká v listopadu 2019?
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1. listopadu – ředitelské volno
6. listopadu – exkurzní a projektový den 2. stupně
11., 12., event. 13. listopadu – individuální konzultace
11. listopadu - schůzka zástupců tříd s ŘŠ
12. listopadu – školní kolo „Hálkovo pírko“
13. listopadu – Den laskavosti
15. listopadu – projektový den k výročí sametové revoluce
18. listopadu – setkání s dětským psychologem PhDr. Václavem Mertinem
19. a 20. listopadu – dopravní hřiště Na Vypichu
20. listopadu – konverzační přehlídka Cizí jazyky hravě
25. listopadu – beseda k finskému školství, návštěva ředitele finské školy
28. a 29. listopadu – účast zástupců školy na výjezdním jednání Městského
žákovského parlamentu
➢ 30. listopadu – Vánoční trhy s vystoupením
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Pozvánka
30. listopadu 2019
pořádáme ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus
a s Nadačním fondem Svoboda

VÁNOČNÍ AKADEMII
vystoupení žáků naší školy proběhne v aule v 10.00
(vstup na akademii ze dvora školy bude otevřen od 9.30, prosíme o dochvilnost)

NAUTIS
Následně vás všechny zveme na

VÁNOČNÍ TRHY
prodej vánočních výrobků proběhne ve škole od 11.00 do 14.00
(hlavní vstup do školy bude otevřen od 11.00)
ČÁST VÝTĚŽKU BUDE TRADIČNĚ VĚNOVÁNA
NA DOBROČINNÉ ÚČELY

„DĚTI DĚTEM“
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