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Školní noviny – prosinec 2018

Pozvánka
1. prosince 2018
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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„Halloweenské tvoření 2018“ (projekt Otevřená škola 2018)
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi s názvem
„Halloweenské tvoření“ (projekt Otevřená
škola) se stala na naší škole říjnovou tradicí.
Letos jsme se sešli s našimi prvňáčky a jejich
blízkými již po osmé.
Děti společně s maminkami, tatínky či dědečky
pod vedením paní učitelky Martiny Butkovičové
vyráběly originální strašidelné dýně. Usilovně
a zároveň pečlivě dýně dlabaly, vypichovaly
a následně do nich vyřezávaly zajímavé
„halloweenské“ motivy (čarodějnice, kočky,
sovy, duchy, mumie,…).

Ve třídě vládla pracovní a velmi přátelská atmosféra.
Po vytvoření „uměleckých“ děl se děti se svou dýní
vyfotografovaly. Poté byly vyřezané dýně
naaranžovány v hale školy. Každé ráno po celý týden
vítaly děti ve škole rozsvícené obličeje vyřezaných
dýní a vytvářely tak tajemnou „předhalloweenskou“
atmosféru.
Všem patří velké poděkování za příjemně strávený
podvečer.
Mgr. Dana Švarcová, koordinátorka projektu

Soutěž Handy Dandy
V letošním roce se 12 žáků z pátých tříd zúčastnilo anglické soutěže, kterou pořádá každoročně ZŠ
Červený vrch.
Na soutěž šli ti žáci, kteří se nejlépe umístili ve
školním kole a prokázali výborné znalosti nejen
z anglické mluvnice, konverzace, ale také z reálií
o anglicky hovořících zemích. Soutěže se zúčastnilo
celkem 109 soutěžících z 10 škol MČ Prahy 6 a naši
žáci se umístili na předních místech. Nejlepšího
výsledku dosáhl žák 5. B Samuel Grec, který měl 83%
úspěšnost v kvízu a byl na 5. – 7. místě, další byl
Adam Zamrzla také z 5. B s úspěšností 80% na
8. místě, následně na 9. – 12. místě skončila žákyně
5. A Nela Breburdová.
I ostatní žáci z 5. A i z 5. B David Holas, Matyáš Trnka, Amálie Hrůzová, Miroslav Vakulyuk, Radek
Mülpacher, Rebeka Vokurková, Oliver Píšek, Tobiáš Rousek a Leo Park se umístili na pěkných pozicích
v první polovině výsledkové listiny.
Ing. Eva Jeřábková, vedoucí PK anglického jazyka
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Představujeme vám školní poradenský tým
Výchovná poradkyně
Mgr. Naděžda Novotná
Poskytuje kariérové poradenství, spolupracuje
s odbornými pracovišti (PPP, SPC, ÚP, OSPOD….).
Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se
speciálně vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadanými a z této oblasti poskytuje konzultace
a informace žákům, rodičům a pedagogům.
Organizuje individuální jednání s rodiči při řešení
výchovných a výukových problémů.

Školní psycholožka
Mgr. Taťána Velková
Ve škole pracuje individuálně s žáky
s nejrůznějšími obtížemi (od problémů v oblasti
pozornosti, soustředění, až po žáky, kteří prochází
obtížnými životními situacemi). Zároveň je
nedílnou součástí její práce podpora zdravého
fungování třídních kolektivů. Vyhledat ji
samozřejmě mohou také rodiče.

Školní metodička prevence
Ing. Eva Jeřábková
Školní metodička prevence sestavuje a zajišťuje
preventivní programy pro žáky školy. Účastní se
jednání s žáky i rodiči při porušování školních
pravidel a výskytu rizikového chování.

Školní speciální pedagožka
Mgr. Jana Jelínková
Provádí reedukaci s dětmi s poruchami učení,
hospitace, depistáže k vyhledávání dětí se
specifickými poruchami učení. Konzultuje s učiteli
i rodiči dětí, spolupracuje s PPP a s učiteli při
vytváření IVP a plánů podpory. Také vyšetřuje
školní zralost dětí MŠ.

Školní speciální pedagožka
Mgr. Lucie Kielerová
S dětmi provádí reedukační činnost k rozvíjení
a posilování oslabených funkcí. Koordinuje práci
asistentů pedagoga a poskytuje jim metodickou
podporu. Současně vede práci dvojjazyčných
asistentů v rámci projektu Společným vzděláváním ke
společnému soužití II, který se zaměřuje na žáky
s odlišným mateřským jazykem.
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Projektový den – PARKOUR
Sedmáci se v rámci projektového dne vydali do
parkourové haly na Žižkově vyzkoušet si jednu z
nejmodernějších aktivit pro teenagery PARKOUR. Jejich zpětná vazba myslíme mluví za
vše.
„Parkour byl super! Naučila jsem se nové triky.
Jsem ráda, že nás tam učitelé vzali. Chtěla bych
tam ještě jednou!“
„Byl to super projektový den. Lepší než sedět
v lavicích.“
„Super trenéři, kteří nás naučili spoustu věcí. Bylo
to super!“
„Docela mě to bavilo. Zaujaly mě přeskoky, které
jsem ani trochu neuměla.“
„Nejdřív jsem si myslel, že je to divný sport, ale
ten trénink změnil můj názor. Užil jsem si to.
Nejvíc mě bavilo lezení na stěny.“
„Naučila jsem se nové věci. Sama bych se k tomu
asi neodhodlala. Když jsme odcházeli, pomalu
jsem padala na zem, jak mě všechno bolelo. Co
jsem si odnesla? Modřiny, namožené svaly a super
pocit.“

Projektový den – Spotřebitelské úvěry
Pro žáky 8. ročníku jsme v listopadu připravili projektový den na téma Spotřebitelské úvěry z projektu
Škola odpovědného spotřebitele. Žáci se šest vyučovacích hodin věnovali základním právům spotřebitelů
souvisejícím se spotřebitelskými úvěry. Dozvěděli se, na co si mají dávat pozor, seznámili se se základní
terminologií, pracovali se vzorovou smlouvou o úvěru a na závěr vytvořili antireklamu. Věříme, že toto
téma bylo pro naše žáky přínosné.

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2018
Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se žáci VIII. A již podruhé zapojili do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc
filmu na školách 2018. Promítali jsme dokument Případ Dr. Horáková. Na politickém procesu s Miladou
Horákovou jsme si ukázali, jakým způsobem byly komunistickým režimem připravovány monstrprocesy
s odpůrci tohoto totalitního režimu.

Následovala beseda s panem Martinem Růžičkou z Židovské obce v Praze, který nám představil jiný
politický proces – proces s Rudolfem Slánským, ve kterém byli ve vykonstruovaném procesu souzeni
mimo jiné Židé. V závěrečné reflexi se řada žáků vyjádřila k promítanému filmu velmi empaticky.
V následné diskuzi byla většina žáků sice zdrženlivá, ale ti, kteří se zeptali, položili velice zajímavé
otázky.
Mgr. Gabriela Hanzlová, učitelka dějepisu
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PĚŠKY DO ŠKOLY – Vyhlášení soutěže školních reportérů
8. listopadu proběhlo vyhlášení soutěže školních reportérů. Tuto zajímavou a užitečnou akci pořádá
spolek Pražské matky.
Naše škola se aktivně do tohoto projektu zapojila a 20. září jsme uspořádali pro
žáky, učitele i rodiče happening, jehož cílem bylo jít do školy pěšky nebo využít
MHD. Průběh happeningu zaznamenávalo 5 žáků naší školy: Vojtěch Maťátko,
Ela Pleyerová, Isabela Stojková, František Václavek a Bára Galasová.
Natočili krátké video, které poslali do soutěže a ve
Skautském institutu za přítomnosti poroty složené
z profesionálního fotografa, zástupce Magistrátu hl. m.
Prahy, redaktora ČR+, Jany Havrdové -moderátorky ČT
a Evy Šuchmanové ze spolku Pražské matky získali
nádherné 2. místo. Celkem se do projektu zapojilo 16
škol z celé ČR. Moc gratulujeme k tomuto úspěchu
a těšíme se na příští rok, kdy se zapojíme znovu!
Mgr. Věra Kejvalová, spoluorganizátorka akce

Pen and Story 2018
Soutěž o nejlepší anglicky psanou povídku už má své vítěze. Dominik Maloy, desetiletý žák naší školy,
vyhrál první místo ve své kategorii. Máme z toho radost a moc gratulujeme. Dominik soutěžil v kategorii
komiksová povídka, věková kategorie 7-11 let. Soutěž probíhala celkem ve čtyřech kategoriích, zbylé tři
byly: komiksová povídka (12-15 let) a psaná povídka (7–11 let) a konečně psaná povídka (12–15 let).
V kategorii povídek zvítězily sestry Lucie a Anna Šiřicové. Oběma blahopřejeme. Do kategorie
komiksová povídka (12-15 let) nebyla zaslána žádná povídka.

Věříme, že soutěž, která je zaměřená na bilingvní žáky základních škol, se do budoucna bude setkávat se
stále s větším ohlasem. Účast v soutěži je pochopitelně umožněna i všem ostatním dětem z příslušných
věkových kategorií. Pilotního projektu, který spoluorganizoval Svoboda – nadační fond přátel školy se
účastnilo 15 soutěžících. Všechny práce byly nápadité a s velkou mírou představivosti a originality
příběhu. Povídky a komiksy posuzovala tříčlenná porota, jejímiž členy byli Tereza Booth, ilustrátorka
a nakladatelka, Michael Stein, americký novinář a editor žijící v Praze a Kryštof Hilský, člen správní rady
nadačního fondu Svoboda. Na jaro chystáme spolu s dalšími organizátory, jimiž byli Dům dětí a mládeže
Praha 6 a knihkupectví Pinwheels, obdobnou soutěž, která se bude týkat anglického mluveného projevu.
O podrobnostech budeme všechny zájemce včas informovat.
Kryštof Hilský, člen správní rady nadačního fondu Svoboda
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Svoboda – nadační fond přátel školy v prosinci
oslaví už třetí narozeniny. Již tři roky pomáhá, aby
se žáci v této škole měli lépe, aby se cítili dobře a
bezpečně. Jeho pomoc spočívá v tom, že pro školu
našich dětí shromažďujeme finanční prostředky,
které se jí nedostávají v potřebné výši, např. na
asistenty pedagoga a na školního psychologa.
Kromě toho fond také financuje pedagogický dozor v relaxační zóně školy, což je místo, kde mohou děti
bezpečně trávit čas se svými kamarády. Podporuje i rovné příležitosti mezi žáky, a to rychlou
jednorázovou překlenovací podporou adresovanou konkrétnímu školákovi.
Na celý rok 2018 nadační fond zajistil pedagogický dozor ve školní relaxační zóně. Ve školním roce
2018/19 fond umožní navýšit úvazek školní psycholožky o 6 hodin týdně, díky tomu ve škole působí 32
hodin týdně. Přispěl na pozici asistenta pedagoga v loňských prvních třídách a plně financuje jednoho
asistenta pedagoga pro první třídy v školním roce 2018/19. Podpořil jednoho žáka zaplacením obědů do
doby, než se jej podařilo zařadit do projektu Obědy do škol. Umožnil výjezd nadanému žáku na výukový
zájezd do Anglie. A jak finance na podporu školy a jejích žáků získáváme? Hlavním zdrojem jsou
příspěvky rodičů, kteří posílají jednorázové nebo pravidelné finanční dary na účet fondu. Dalším zdrojem
jsou charitativní akce, které pravidelně pořádáme: bazary, výtvarné workshopy, prodej nadačních
vánoček a mazanců a také vánoční trhy. Současně se snažíme podávat grantové žádosti a oslovovat
sponzory. Bez podpory Vás, rodičů, bychom to nedokázali! Děkujeme všem přispěvatelům za jejich
podporu! Děkujeme vám, že pomáháte škole společně s námi! Přejeme vám krásné vánoční svátky
a hodně zdraví a pohody v novém roce!
Irena Kučerová, předsedkyně správní rady nadačního fondu Svoboda

Relaxační zóna
Žáci naší školy mají možnost trávit volný čas mezi hodinami výuky nebo po skončení
výuky v bezpečném prostoru v suterénu školy, kde si mohou číst knihy, hrát si různé hry
(třeba fotbálek nebo ping pong), povídat si, poslouchat hudbu, malovat – zkrátka
relaxovat.

Relaxační zóna je pro děti otevřená s odborným dohledem:
PO – 13.30 – 15.00
ÚT – 13.30 – 15.00
ST – 12.30 – 15.00
ČT – 12.30 – 15.00
PÁ – 12.30 – 15.00
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Den laskavosti
Již druhým rokem se třída Skřítků 5. A zapojila
opět do projektu „Jsem laskavec“. Letošní rok,
stejně jako loňský, jsme navštívili základní školu
Speciální na Praze 10, která poskytuje základní
vzdělání pro žáky se zdravotním postižením
i mentálním postižením v kombinaci s tělesným
nebo smyslovým postižením i vadami řeči. Těmto
žákům jsme tentokrát vezli ukázat naše třídní
želvičky a podělit se o to, jak se o ně ve třídě
staráme. Společně jsme celé dopoledne vytvářeli
projekty o zvířatech.

Výstupem byl společný plakát, při kterém jsme
dětem pomáhali stříhat, lepit, vybarvovat. Také
jsme si vyzkoušeli, jak tito žáci pracují na PC na
speciální klávesnici, učili jsme se jejich znakovou
řeč i písmo. Byl to moc pěkný pocit, když jsme
viděli v jejich očích radost z naší i želví návštěvy.
Andrea Havlíková, TU 5. A

Také 8. A se v úterý 13. listopadu 2018
zapojila do Dne laskavosti 2018. Během
prvních čtyř vyučovacích hodin jsme se
věnovali tématu POKOS (Příprava občana
k obraně státu), konkrétně zahraničním
misím našich vojáků. Pozvání na besedu
s žáky přijal pplk. Ivo Zelinka, výsadkář
a účastník zahraničních misí.
V rámci třídy jsme uspořádali sbírku pro
naše vojáky na zahraničních misích
a následně jsme balíček péče odeslali. Náš
Care Package obsahující sladkosti, rozpustné
nápoje, balzámy na rty, časopisy, dopisy,
vzkazy a obrázky žáků nakonec vážil více
než 12 kg.
Mgr. Gabriela Hanzlová, TU 8. A
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Novinka na naší škole

Poděkování

Děti ve škole mají nově možnost třídit také
gastroodpad (zbytky od svačin, pečivo, salámy,
sýry, ohryzky od jablek atd.) – ovšem vše bez
papírových či igelitových obalů. Doporučujeme
proto rodičům dětem svačiny dávat do krabiček
bez jiných obalů. Popelnice není určena na zbytky
od obědů.
V uvedeném rozsahu zde mohou ukládat tříděný
odpad i rodiče našich žáků.
Popelnice je umístěna na školním dvoře u vjezdu.

Moc děkujeme p. Pavlu Kusému za dodání
a ošetření květin.

Co nás čeká v prosinci 2018?










Školní kolo recitační soutěže Hálkovo pírko
Mikulášská v ŠD
Mikuláš ve škole
Exkurzní a projektový den 2. stupně
Pokračuje projekt Chor ALARM
Probíhají ekologické aktivity Koniklec
Zájezd do Vánoční Míšně
Předvánoční setkání zaměstnanců školy
Předvánoční zpívání

Přeji všem našim žákům, rodičům
i zaměstnancům školy krásné Vánoce a
v novém roce vše dobré naší škole i vám všem
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy

8

