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Školní noviny – listopad 2017 
 

 

28. říjen – Den vzniku 
samostatného českého státu 

 

 

 
 

 

Dne 20. října žákovský parlament pořádal ve škole vlajkový den. Děti přišly do školy 

v barvách naší vlajky. Každá třída přišla v jiné barvě. O velké přestávce jsme se všichni 

shromáždili na dvoře a společně jsme vytvořili českou vlajku. Celá škola se zapojila velmi 

aktivně, skoro všichni žáci i učitelé přišli v barvách vlajky. Největší účast byla ve třídách 

na prvním stupni. Zde přišly téměř všechny děti včetně paní učitelek v barvách vlajky. 

Tento vlajkový den se konal proto, že dne 28. 10. slavíme vyhlášení samostatného 

československého státu. 

Zuzana Buchová, 8. A 
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„Halloweenské tvoření 2017“ 
(projekt Otevřená škola 2017) 

 

 

Říjen se stal v naší škole 

měsícem tradičního pořádání 

výtvarné dílny pro rodiče 

s dětmi s názvem 

„Halloweenské tvoření“. Tento 

program školního projektu 

Otevřená škola každoročně 

finančně podporuje Městská část 

Praha 6.  
 

Již 7. rokem naši prvňáčci se svými rodiči vytvářeli pod vedením paní učitelky Martiny 

Butkovičové originální strašidelné dýně. 

 

Děti společně s maminkami 

či tatínky usilovně  

a zároveň pečlivě dýně 

dlabaly, vypichovaly  

a následně do nich 

vyřezávaly zajímavé 

„halloweenské“ motivy 

(čarodějnice, kočky, sovy, 

duchy, upíry,…). 

 

 

 

 

Ve třídě vládla poklidná, 

pracovní a velmi přátelská 

atmosféra. Spolu s dětmi jsme 

vyřezané dýně naaranžovali 

v hale školy.  

 

 

  

 

 

Každé ráno po celý týden 

vítaly děti ve škole 

rozsvícené obličeje 

vyřezaných dýní  

a vytvářely tajemnou 

„předhalloweenskou“ 

atmosféru. 
 

 

Dětem i jejich rodičům patří velká pochvala za jejich píli, snahu a šikovnost! 

 

Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu 
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Živá historie v muzeích a galeriích města Prahy 
 

 
 

           I v letošním roce pokračujeme v realizaci projektu z grantu Ministerstva kultury ČR, který 

podporuje výchovně vzdělávací aktivity v muzejnictví. 

          V rámci tohoto projektu jsme se šestými třídami uskutečnili ve dnech 19. a 26. října 

návštěvu Muzea hl. m. Prahy. Z  programové nabídky jsme zvolili expozici Praha  

v pravěku a tematický program Pražské pověsti. Formou vyprávění, loutkových vstupů  

i aktivní účasti dětí se šesťáci seznámili s postavami z pověstí ze Starého Města, Malé Strany, 

Hradčan či Vyšehradu.  

           Druhá skupina, vybavená pracovními listy, plnila úkoly v expozici pravěku, kde se 

zábavnou formou prostřednictvím originálních nálezů, obrazových materiálů, modelů  

a rekonstrukcí dozvídala o způsobech bydlení, obživy a hospodaření, postupech výroby 

nejrůznějších předmětů, o odívání, úpravách zevnějšku, ozdobách a rovněž o způsobech 

pohřbívání dávných obyvatel dnešní Prahy.  

            Exkurze do muzea se tedy staly příjemným obohacením probíraného učiva v dějepise  

a českém jazyce i vydařeným zpestřením a osvěžením školní výuky. Z grantového rozpočtu bylo 

možno přispět na vstupné pro všechny děti. 

 

Mgr. Vladimíra Horká, koordinátorka projektu 

 

Programování na naší škole 

 
           V říjnu 2017 proběhl již 5. ročník Evropského týdne programování (Code Week 2017). 

V rámci výuky Informatiky se žáci 6. ročníku  a 5. A zapojili do Programování s Bobříkem. Pro 

řadu žáků to bylo poprvé, kdy si vyzkoušeli plnit úlohy založené na programování. 

           Od 6. do 15. listopadu 2017 se koná Bobřík informatiky. Pro naše žáky to bude další 

příležitost blíže se seznámit a vyzkoušet si otázky z oblasti informatického myšlení, 

algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Do této soutěže 

se v rámci výuky Informatiky zapojí všichni žáci 5. a 6. ročníku (v týdnu od 6. do 10. 11.)  

            Zájemci ze 7., 8. a 9. ročníku se budou moci zúčastnit Bobříka informatiky i přes to, že již 

výuku Informatiky nemají. Školní kolo Bobříka informatiky se koná pro kategorie Mini  

(5. ročník) a Benjamin (6. a 7. ročník), národní kolo pro kategorii Kadet (8. a 9. ročník) dne  

15. 11.) Žáci si mohou vyzkoušet úlohy z předešlých let Bobříka informatiky na www.ibobr.cz 

(Archiv testů). 

            V prosinci plánujeme v rámci Týdne vyučování informatiky zařadit do výuky Informatiky 

též Hodinu kódu (Hour of Code). Ve spolupráci s odborníkem z ČVUT bychom chtěli žákům  

5. ročníku představit program Scratch – „grafické programování“ pro děti. 

            Ve 2. pololetí školního roku bychom chtěli uspořádat projektový den pro 7. ročník, během 

kterého by se naši žáci celý den věnovali programování. 

            Věříme, že tyto aktivity naše žáky osloví a že někteří v sobě objeví skryté schopnosti 

programovat. 

Mgr. Gabriela Hanzlová, učitelka Informatiky 
 

http://www.ibobr.cz/
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Z tvorby 

našich  
dětí 
aneb  

 

na chodbách  
školy 

 

je veselo 

 
 

 
 
 

 

 

Exkurzní a projektové dny 2. stupně 
V průběhu školního roku organizujeme jako plnohodnotnou součást výuky na 2. stupni tzv. 

Exkurzní a projektové dny. V nich jsou soustředěny aktivity vhodně doplňující nebo rozšiřující 

výuku jednotlivých předmětů. Obvykle jde o aktivity, které svou časovou náročností přesahují 

vyučovací hodinu a nelze je proto realizovat v běžném rozvrhu. 

 

Vedle klasických exkurzí do muzeí jde o realizaci pohybových aktivit (parkour, bruslení, plavání) 

a také přírodovědně, cizojazyčně, hudebně či informačně zaměřených projektů. V květnu 2018 

přibude k akcím také uzavření našeho dvouletého projektu „Společným vzděláváním ke 

společnému soužití“ společným projektem a hudebně dramatickým programem. 

 

Na následující straně si můžete prohlédnout strukturu exkurzních a projektových dnů na letošní 

školní rok. 
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Informace Nadačního fondu Svoboda 
 

Podzim v plném proudu 

16. listopadu jsme zažili Puškiňák jinak. Bylo chladné sobotní ráno a při pohledu na šedivou 

oblohu se zdálo, že každou chvíli musí začít pršet. Představa, že celý den strávíme na ulici, 

nebyla vůbec lákavá. Když jsme se ale sešli před školou, podzimní nálada byla pryč a okamžitě 

jsme se pustili do stěhování lavic, flipchartů a dalších potřebných věcí. 

Stánek naší školy a jejího nadačního fondu 

jsme měli naproti Kidtownu v Uralské ulici. 

Na školní lavice jsme prostřeli ubrusy  

a rozložili dobroty, které jsme pro sousedy 

napekli. Na flipchartech jsme vystavili 

projekt „Společným vzděláváním ke 

společnému soužití“ a příběh paní Heleny 

Brabencové, který zpracovali žáci školy 

v rámci „Příběhy našich sousedů“. Vyvěsili 

jsme i informace o nadačním fondu. 

 

 

 

Během dne nabrala zábava na Puškiňáku  

a v přilehlém okolí na obrátkách, kolem nás 

proudili sousedé, kteří se zastavovali pro 

dobroty (do večera se všechno snědlo!), četli si 

vystavené projekty anebo zašli jen tak, na kus 

řeči. V příjemné společnosti den rychle 

uplynul. Bylo skvělé zažít Puškiňák jinak!  

12. listopadu proběhl tradiční podzimní bazar s oděvním workshopem „PLESOVÁ 

HONORACE aneb Neboj se a jdi za hvězdu!!“  

 

Sešli jsme se v hale školy už v 11:00 a hala se 

postupně proměnila v tržiště, kde se nabízelo 

oblečení, ale třeba i bábovka a muffiny. 

Chodba vedle schodiště se změnila ve 

výtvarnou dílnu, ve které byla všechna 

pracovní místa stále obsazená. Děti si zde 

zdobily trička a sukénky. A podle zaujetí, se 

kterým pracovaly, je to vážně bavilo.  
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Tohle čtvrteční odpoledne bylo ve škole opravu rušné. Doufáme, že jste si ho společně  

s námi užili! Výtěžek dobročinného bazaru a workshopu dělal téměř 10.000 Kč!!! Tuhle 

skvělou částku použijeme na financování dozoru v relaxační zóně školy pro 1. pololetí. Je 

báječné, že škole pomáháte s námi! Děkujeme! 

A co ještě do konce roku chystáme? 

 9. 11. Lampionový průvod (od 16:00) pro všechny věkové kategorie s promítáním filmu 

Maxinožka v kině Dlabačov – rodiče mohou s dětmi do kina, nebo na ně počkat v kině na 

baru. 

 2. 12. Famózní nadační vánočky pekařského mistra Hanuse 

 5. 12. Mikulášskou vernisáž prací žáků naší školy v galerii Skleňák 

Máte chuť se k nám přidat? Neváhejte, všichni dobrovolníci jsou vítáni. Pomoc budeme určitě 

potřebovat na školním festiválku, který plánujeme na jaro. 

 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Svoboda 

 

Nadační vánočka 

Milí rodiče, 

připojte se k nám a podpořte zajištění odborného dozoru v žákovské relaxační zóně školy pro  

2. pololetí tohoto školního roku charitativním nákupem lahodné máslové vánočky. Cena je 200,- 

korun, 95,- korun z každého prodeje se použije na zajištění odborného dozoru v žákovské 

relaxační zóně v suterénu školy. Jak mnozí z vás vědí, již druhým rokem mají žáci naší školy 

možnost trávit volný čas mezi hodinami výuky nebo po jejím skončení spolu s kamarády  

v neformálním a bezpečném prostoru školy, kde mohou hrát různé hry, ping pong, povídat si, 

poslouchat hudbu – zkrátka relaxovat. 

Tradiční máslovou vánočku podle receptury pekaře Martina Hanuse (www.hanustech.cz) pro nás 

napeče jedno z nejlepších pekařství v České republice - Pekařství Jan Mašek (pekarstvimasek.cz). 

Jedná se o rodinnou firmu, která již pátou generaci připravuje to nejkvalitnější pečivo výhradně  

z čerstvých přírodních surovin. Tradiční vánočka je vyráběná z másla, bio mléka z farmy  

a s přídavkem přírodního citrónu bez jakýchkoliv konzervantů nebo éček. 

S ohledem na náročnost pečení je třeba si vánočku objednat předem. K objednání vánočky budete 

vyzváni mailem nebo si budete moci vánočku zarezervovat zápisem do objednávkového archu, 

který bude ve vestibulu školy, zápis bude probíhat od 30. 10. do 8. 11.  

Vánočky budeme na základě objednávek prodávat pouze na školních Vánočních trzích na stánku 

nadačního fondu, v sobotu 2. 12. v hale naší školy, od 11 hodin do 13 hodin. 

Za podporu žáků školy předem děkujeme. 

Svoboda – nadační fond přátel školy 

http://www.hanustech.cz/
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Halloween na naší škole 
 

 

 

Také v letošním roce se 

31. října proměnila škola 

v dům duchů, čarodějnic, 

strašidel, kostlivců, upírů  

a podobných bytostí. 

V hodinách angličtiny se 

žáci učí halloweenské 

básně a následně si za ně 

ve třídách vyslouží sladkou 

odměnu. Kde jim nic 

nedají, tak jim samozřejmě 

provedou nějakou tu 

lumpárnu. 
 

 

Aktivně se zapojují také paní 

učitelky: nejenže pro děti 

připravily zajímavé hodiny 

(v matematice počítaly s dětmi 

dýně či duchy, v hodinách českého 

jazyka psaly strašidelné příběhy  

a ve výtvarné výchově kreslily 

symboly svátku), ale také se samy 

na tento den příslušně vyparádily! 

 

Za pedagogický sbor 

Ing. Eva Jeřábková 
 

 

 

Na co se těšit v listopadu? 
 

 2. listopadu – ekologické divadlo pro 1. a 2. ročník, exkurzní a projektový den 2. st. 

 3. listopadu – návštěva dopravního hřiště (4. třídy) 

 8. listopadu – anglické divadlo (2. až 4. třídy) 

 9. listopadu – lampionový průvod (akce Nadačního fondu Svoboda) 

 13. listopadu – Den laskavosti 

 14. listopadu – preventivní den 2. stupně 

 16. listopadu – recitační soutěž (školní kolo soutěže Hálkovo pírko) 

 20. – 22. listopadu – individuální konzultace 

 20. listopadu – setkání zástupců tříd s ředitelkou školy 

 29. listopadu – konverzační přehlídka „Cizí jazyky hravě“ 


