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Školní noviny – listopad 2021 
Vážení rodiče, 

před nedávnem jsem obdržela e-mail jedné z maminek žáků naší školy. Přetiskuji jeho část: 

Dobrý den, paní ředitelko, 

byla jsem dnes ráno vyprovodit děti do školy a stala jsem se svědkem velice nebezpečné situace na chodníku  

u budovy školy. …..   Přímo před námi zaparkovalo auto na chodníku vzadu za školou u kontejnerů na tříděný 

odpad. A to přestože byla v Sukově ulici vedle školy dokonce dvě volná parkovací místa. Ale to jsem si říkala, že 

budiž, že pán asi nerad parkuje podélně. Syn mi potvrdil, že už tam takto auto jednou také viděl. Pán vyprovodil 

chlapce do naší školy a opravdu neuvěřitelný kousek udělal pak při odjezdu. K mému úžasu nevycouval zpět na 

silnici, ale objel školu zadem po chodníku (v podstatě za mými zády s kočárkem) a do silnice vjel přes přechod pro 

chodce, který ústí do Uralské ulice. Na snímku jsem dráhu auta vyznačila červeně, zeleně je trasa, kterou chodí 

naše dvě děti každé ráno samy do školy. Respektive chodily, po dnešku je budu zase radši nějakou dobu doprovázet. 

Dost na tom, že v ulici Sukova podél školy čas od 

času najede nějaký rodič se svým SUV zešikma 

na chodník, to dětem připomínám, že se bohužel 

stává a mají chodit raději při zdi školy, ale tohle 

dnes ráno byl vrchol. … 

Kontaktovala jsem Místní oddělení Městské 

policie, zde je jejich odpověď: 

Vážená paní ředitelko, 

 

v návaznosti na Vaše podání ve věci parkování 

vozidel na chodnících kolem ZŠ a MŠ, náměstí 

Svobody 2, Praha 6, jsme provedli na zmiňovaném místě v ranním čase, tj. v době od 07:20 do 08:05 hod., kdy děti 

přicházejí do školy, několik kontrol. V průběhu těchto kontrol jsme nezaregistrovali  žádné vozidlo stojící na 

chodníku. Situaci dopravy v klidu zde budeme přesto namátkově kontrolovat. 

 

Závěrem bychom Vás chtěli požádat, v případě, že zaznamenáte takovéto protiprávní jednání, o jeho neprodlené 

oznámení na bezplatnou linku tísňového volání MP l. 156 nebo na naši stálou službu Operačního střediska OŘ MP 

6 na tel. č.: 222 025 390/391, neboť oznámení učiněné v aktuálním čase protiprávního jednání zvyšuje účinnost 

zásahu hlídky i pravděpodobnost odhalení osoby podezřelé z takového jednání.  

 

Prosím tedy všechny rodiče i zaměstnance školy, aby nám pomohli eliminovat výše popsané chování a zajistit tak 

bezpečnost našich dětí. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Pravěk 
 
➢ téma PRAVĚK se vždy těší velké oblibě dětí, tak tomu bylo i v naší třídě 4. B, 

➢ nejen, že jsme se společně naučili charakteristiku doby kamenné, bronzové a železné, ale také 

jsme si vyzkoušeli jeskynní kresby v podobě sádrových odlitků, vyrobili jsme si hliněné misky  

a Věstonickou Venuši a v neposlední řadě jsme se vyzdobili pravěkými šperky, 

➢ ve volném čase, za pomoci rodičů, jsme si vyrobili pravěké nástroje různého druhu – pazourek, 

sekyru, šíp, kladivo, kopí, pěstní klíny..., 

➢ putování pravěkem nás moc bavilo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                         Mgr. Všetečková Jana, tř. uč.4. B 
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Evropský týden programování CodeWeek 2021 
V letošním školním roce jsme se opět s žáky zapojili do Evropského týdne programování CodeWeek 2021. Tato 

akce, která letos probíhala od 9. do 24. října, si klade za cíl „… zábavným a aktivním způsobem přiblížit 

programování a digitální gramotnost každému člověku.“ 

S žáky 5. ročníku jsme si v hodinách Informatiky vyzkoušeli 

archivní testy Bobříka 

informatiky. Žáci 

2. stupně měli 

příležitost vyzkoušet si 

úlohy zaměřené na 

blokové programování, 

které se letos poprvé 

objeví v soutěži Bobřík 

informatiky. 

Naši pedagogičtí 

pracovníci měli 

k dispozici různé 

vzorové aktivity pro 

žáky 1. i 2. stupně. 

Během výuky si žáci  

6. A a 6. B vyzkoušeli 

s paní učitelkou 

Levkaničovou aktivitu Namaluj obrázek – vysílač a přijímač. Pro 

žáky 2. C si paní učitelka Kejvalová připravila aktivitu Hra na roboty.  

Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka ICT 

 
PODZIM 

Daniel Niederle, 5. C 

 

Byl košíček, 

v něm hruštička a pár jablíček. 

List ze stromu padal. 

A na dveře klepal 

podzim chladný a ledový. 

 

 

Draci už létají, 

vítr a déšť do nich šťouchají. 

 

 

Pod rouškou úsměv nádherný skrývá se 

a ježek ušklíbá se. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNÁ LIŠKA 

Nina Weigertová, 5. C 

 

Vítr zavolal na lišku, 

nelez nikdy pod hrušku. 

Liška se mu vysmála, 

pod hruškou se roztáhla. 

Vítr na ni: "Liško, liško, 

máš moc plné bříško!" 

Liška se jen otočila 

a dál si pochrupovala. 

Přišel za ní malý vlk, 

že dělá moc velký hluk. 

Liška na to jenom chrupla 

a už se s ním nebavila, 

nikoho si nevšímala, 

na všechny se vykašlala. 

Najednou zatřásla se hruška, 

spadla na ni hrouda hrušek. 

"Tak to vidíš, milá liško, 

nikdy nelez pod naši hrušku 

nebo pocítíš na své hlavě 

velkou šišku!" 
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„Halloweenské tvoření 2021“ 
Zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích - komunitně osvětové setkání 

 

Dne 18. října 2021 jsme v naší základní škole s radostí uspořádali tradiční výtvarnou dílnu pro rodiče 

s dětmi z 1. tříd s názvem „Halloweenské tvoření“, neboť v minulém školním roce se 

z epidemiologických důvodů setkání uskutečnit nemohlo. Toto komunitní osvětové setkání  

s multikulturním zaměřením jsme mohli zrealizovat díky projektu Společným vzděláváním ke 

společnému soužití 3 (SVSS 3) financovaného z Operačního programu Praha pól růstu ČR. 

Děti spolu s maminkami nebo tatínky s velkým nasazením dlabaly dýně a poté netradičním způsobem za 

odborného vedení paní lektorky a paní učitelky Mgr. Martiny Butkovičové vyřezaly strašidelné dýně se 

zajímavými „halloweenskými“ motivy. Těmito krásnými dýněmi jsme si vyzdobili vstupní halu naší 

školy a celý týden děti vítaly v setmělé hale rozsvícené „halloweenské dýně“ a děti byly náležitě na své 

výtvory hrdé.  

Moc děkujeme rodičům i dětem za velmi přátelské a příjemně strávené společné odpoledne. 

 

Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu SVSS 3 
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Divadelní představení ve škole 
Po návratu do školních lavic absolvovali žáci šestého ročníku preventivní program na téma kyberšikany 

formou interaktivního divadelního představení. Celkem se uskutečnila 2 představení. Herci divadla 

Forum představili divadelní představení, které žáci 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 žáci, kteří jsou šikanováni, prožívat. 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 formou prevence 

budeme určitě pokračovat i v příštím školním 

roce. Divadelní představení jsme hradili z grantu 

MČ Praha 6. 

Ing. Eva Jeřábková, školní metodička prevence 

 
Co chystáme na listopad 2021? 

 

➢ webinář pro rodiče „Nebezpečí na síti“ - 1. listopadu v 17.00 

➢ praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve třídách 3. A a 4. B 

➢ SCIO testy žáků 9. ročníku 

➢ preventivní pořady pro žáky 2. až 5. tříd (PrevCentrum, Policie České republiky) 

➢ dopravní výchova pro žáky 4. ročníku 

➢ vzdělávací aktivity pro pedagogy (kyberšikana, formativní hodnocení, čeština jako druhý 

vyučovací jazyk aneb jak učit děti-cizince česky, dovednosti s interaktivní tabulí, 

environmentální program „Les ve škole“, setkání vedení škol s programem ZAČÍT SPOLU) 

➢ klasifikační porada učitelů (hodnocení žáků za 1. čtvrtletí) – 15. listopadu 

➢ informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří budou podávat přihlášky na školy s talentovou 

zkouškou – 15. listopadu v 17.00 

➢ individuální konzultace (15. a 16. listopadu), setkání zástupců tříd s ředitelkou školy  

(22. listopadu) 

➢ kurikulární odpoledne pro rodiče žáků 1. tříd – „Centra aktivit pro rodiče“:  

                   1. A - 23. listopadu, 1. B – 24. listopadu, 1. C – 25. listopadu, vždy v 16.00 

 

a především 
 

Vánoční trhy s vystoupením – v sobotu 27. listopadu 


