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Školní noviny – prosinec 2017 
 

 

 

Pozvánka 
 

2. prosince 2017 
 

  

 
pořádáme ve spolupráci s Asociací pomáhající lidem s autismem  

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 9.40, 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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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
      V září jsme 3 holky ze 6. a 7. tříd (Julie Pšenčíková 7. B, Rozálie Skoblíková 6. B  

a Ema R. Sýkorová 6. A) a 4 kluci (Michal Butkovič 7. A, Filip Luxemburk 6. B, Václav 

Petras 7. A a Michal Sup 7. B) společně vyrazili na atletický čtyřboj na ZŠ Dědina. 

       

 

Soutěžili jsme ve 

skoku dalekém, 

někdo si vyzkoušel  

i skok vysoký. 

Dále jsme běželi 

sprint na 60 m, 

házeli kriketovým 

míčkem a na závěr 

běžely holky 600 

m a kluci 800 m.   

 

 

 

 

Kluci byli velmi 

úspěšní, v konkurenci 

dalších 12 týmů 

obsadili skvělé  

3. místo. Holky 

bohužel z důvodu 

nemoci čtvrté 

závodnice neutvořily 

kompletní tým,  

a proto nemohly být 

celkově 

klasifikovány.  

 

 

Byli jsme všichni rádi, že jsme naši školu mohli reprezentovat a změřit své síly se stejně 

starými žáky jiných škol. 

Ema Sýkorová, 6. A 
 

Naši žáci na anglické soutěži Handy Dandy 
 

Již tradičně naše škola vysílá žáky pátých tříd na soutěž z anglického jazyka, kterou 

pořádá ZŠ a MŠ Červený vrch. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 9 škol z Prahy 6, 

celkově 115 žáků.  

 

Z naší školy se zúčastnilo 14 žáků, kteří se umístili ve školním kole soutěže na předních 

místech. Naši žáci si vedli skvěle, žákyně 5. C Miriam Andrade se umístila na 6. místě  

a žák 5. A obsadil 11. až 12. místo.  

 

I další soutěžící z naší školy se umístili na dobrých místech. Žáci Ellia Charles Collard, 

Julie Gaydečková, Markus Veselý, Matěj Zikmund a Tomáš Engst se umístili do 50. 

pozice. I ostatní žáci Ema Nejedlá, Antonie Bezdíčková, Julie Votrubová, Tom 

Trembuľak, Růžena Vokurková a Klára Marjanovičová prokázali, že znalosti z anglického 

jazyka a reálií mají.  

 

Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně 

dalších úspěchů.  

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka 
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Městský žákovský parlament 
 

 

 

 
 

 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 byl v rámci projektu 

Místního akčního plánu ve vzdělávání Prahy 6 

(MAP) založen Městský žákovský parlament. 

Tento parlament se stal poradním orgánem 

zástupce starosty pro školství pana Mgr. Jana 

Laciny. Žáci škol Prahy 6 se jeho prostřednictvím 

budou moci vyjadřovat k dění v naší městské části, 

přicházet s vlastními nápady a vyjadřovat se 

k záměrům radnice. 

 

 

 

 

Každá základní škola v působnosti ÚMČ Prahy 6 

mohla delegovat 2 žáky, kteří od pana 

místostarosty obdrželi jmenování za členy. 

 

Naši školu budou reprezentovat zástupci našeho 

školního parlamentu – Amélie Dárková (7. A)  

a Jan Kryl (6. B). 

 

Po úvodním jednání, na kterém již členové 

parlamentu dostali své první dva úkoly, následoval 

seminář k problematice zastupitelské demokracie, 

který realizoval p. Tomáš Hazlbauer z Centra pro 

demokratické učení. 

 

Při dalším setkání budou žáci rozvíjet své 

komunikační dovednosti tak, aby dokázali 

představitelům obce kultivovaně a konstruktivně 

předkládat své návrhy. 
 

 

 

Mgr. Michaela Rybářová 

členka Realizační týmu Místního akčního plánu 
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Informace Nadačního fondu Svoboda 

Lampionový průvod za Maxinožkou se vydařil 

Sešli jsme se před školou v 16:00 a po menších zmatcích  

a krátkém čekání na opozdilce jsme konečně vyrazili směr 

Dlabačov. Asi osmdesátihlavý dav dětí a dospělých si to 

s lampiony šinul Bubenčí a Dejvicemi na Svatovítskou ulici, 

úspěšně překonal podchody pod ulicí Milady Horákové  

a pokračoval k Hradu.  

 

Kvůli bezpečnostním opatřením jsme ale Hrad obešli  

a prosvištěli jsme Jelení, Keplerovou a Parléřovou až ke kinu 

Dlabačov. Opravdu prosvištěli, protože děti, které šly v čele 

průvodu, nasadily velmi svižné tempo, a tak jsme do kina 

dorazili asi s půlhodinovým předstihem.  
 

 

To ale nebylo na škodu, aspoň byl čas v klidu si 

koupit vstupenku, něco k pití a chlebíček  

a pohodlně se usadit. A kdo z dospělých nechtěl 

sledovat Maxinožku, čekal na svou ratolest  

v útulné kavárně kina. 

Doufáme, že si průvod všichni užili stejně jako 

filmové představení. A že příští rok společně 

vyrazíme pěšky na Dlabačov znova! 

 

Zuzana Konrádová 

 

Tradiční máslové vánočky 
Objednali jste si přes 100 kusů – děkujeme! 

 
Ke konci října oslovil nadační fond Svoboda všechny rodiče a přátele s nabídkou nadačních 

vánoček z pekařství Jan Mašek. A vaše reakce byla skvělá. Během necelých dvou týdnů se nám 

sešly objednávky na více než 100 kusů tradičních máslových vánoček. Jejich nákupem podpoříte 

zajištění odborného dohledu v žákovské relaxační zóně v suterénu školy. Z každé prodané 

vánočky poputuje do fondu 95 korun. To znamená, že na zajištění dozoru v relaxační zóně se 

nám podaří vybrat téměř deset tisíc korun!  

 

Pokud jste si vánočku nestačili objednat, přijďte alespoň kousek ochutnat – stavte se u nás na 

stánku během vánočních trhů. Těšíme se na to, jak si s vámi popovídáme o činnosti fondu  

a budeme rádi za vaše názory i dotazy.  

 

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. 

Kryštof Hilský 


