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Školní noviny – prosinec 2020 
 

Vítáme děti zpět ve škole 
 

 

 

 

 

 

 
Po několika týdnech uzavření škol v celé republice jsme 18. listopadu přivítali zpět naše 

prvňáčky a druháčky. V pondělí 30. listopadu nastupují zpět i další ročníky 1. stupně  

a naši deváťáci. Žáci 6. až 8. tříd se budou v docházce do školy střídat vždy po týdnu. 

Distanční výuka jistě nebyla jednoduchá pro nikoho z nás, děkuji proto všem pečlivým 

žákům za aktivní účast a plnění úkolů, děkuji všem rodičům za jejich pomoc a děkuji všem 

pedagogům za jejich práci v tomto náročném období. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

Co nás čeká v prosinci 2020? 
 

 

➢ setkání rodičů prvňáčků se školní speciální pedagožkou a školní psycholožkou 

➢ v úterý 22. prosince – Vánoční zpívání na hale 

➢ 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 - Vánoční prázdniny 
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90 let výročí naší školy 
Dne 30.  9. 2020 jsme si exkurzním a projektovým dnem připomněli 90 leté výročí naší školy. Projektu se 

zúčastnily všechny třídy a žáci se seznámili s devadesátiletou historií naší školy. Původně jsme si 

představovali velkolepou oslavu, ale vzhledem k okolnostem si toto výročí připomněli žáci ve svých 

třídách. Žáci vyhledávali informace z kronik a školních novin školy, z domova přinesli staré fotografie od 

rodičů nebo prarodičů, kteří navštěvovali naši školu. Na interaktivních tabulích si žáci pouštěli dobové 

filmy, prováděli rozhovory s pamětníky, do školního rozhlasu společně zazpívali píseň Devadesát let, 

kterou s dětmi nacvičila Mgr. Martina Eliášová. Každý ročník zpracoval 10 let existence školy  

a výsledkem jejich práce je dlouhý filmový pás. 

                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

                Ing. Levkaničová Lucia, uč. Vv 
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Čtenářský most Praha – Hamburk –:             

 
30 let výročí městského partnerství mezi Hamburkem a Prahou.  

30 škol 3 000 000 stran! 
 

Naše škola se zapojila do společného projektu s městem Hamburk pod názvem “Die Insel liest”.  

Tento projekt patří pod nadaci Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg, která má již 17 let rozsáhlé zkušenosti 

s vytvářením konceptů a koordinací velkých meziinstitucionálních projektů na podporu čtenářské 

gramotnosti a literárních akcí pro děti se zaměřením zejména na děti a mládež, kteří jsou v oblasti 

vzdělávání znevýhodněni. 

Kooperačním partnerem je Senátní 

kancelář města Hamburk, 

spolek Seiteneinsteiger e.V. a projekt 

„Büchertürme“ hamburské autorky 

knížek pro děti Ursely Scheffler, na 

jehož internetových stránkách je 

projekt rovněž propagován.  

 

Projekt „Čtenářský most Hamburk – 

Praha“ si klade za cíl propojit děti  

z obou měst pomocí čtení i v této 

složité době. Vzdálenost necelých 500 

km mezi oběma městy děti zdolají 

pomocí čtení! Každou přečtenou 

stránkou se děti o kousek přiblíží, až se 

nakonec obě strany mostu virtuálně 

propojí.   

 

6 stránek knížky odpovídá cca 1 metru; 6 000 stran = 1 km; 600 000 stran = 100 km Pro vzdálenost mezi 

Hamburkem a Prahou (cca 500 km) tedy potřebujeme cca 3 000 000 stran!  

Projekt je určen žákům z prvních až šestých tříd. Do projektu se zatím zapojilo 25 žáků a společně 

přečetly 2164 stran a to za 3 dny!  

Připojte se k nám a pomozte tak propojit Prahu s Hamburkem         

                                        Lucie Mandová, uč. Aj 
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Poznáváme nástrahy internetu  

i na podzim roku 2020 

 

Kvůli jarnímu uzavření školy jsme byli nuceni prodloužit náš projekt Poznáváme nástrahy internetu 

financovaný z grantu O2 Chytrá škola na podzim letošního roku. Ve středu 7. října absolvovali žáci 

2. ročníku program Čtení z knihy On-line ZOO s následnou besedou. V pondělí 12. října proběhl 

webinář Surfařův průvodce po internetu pro paní vychovatelky a speciální pedagožku. Naši noví 

pedagogičtí pracovníci a asistentky a asistenti pedagoga se zúčastnili tohoto webináře v pondělí 

16. listopadu. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni zrušit tento program pro 

rodiče. Až se žáci 7. a 9. ročníku opět vrátí do školy, uspořádáme pro ně webinář na téma Fake news. Tito 

žáci měli program Surfařův průvodce po internetu naplánovaný již na 12. března. Učitelé zapojení do 

projektu průběžně zařazují do výuky materiály z webu www.o2chytraskola.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 1 – Čtení z knihy On-line ZOO s následnou besedou pro 2. ročník 

Fotografie 2 – webinář Surfařův průvodce po internetu pro paní vychovatelky 

Mgr. Gabriela Hanzlová 

 

Školní jídelna 

Po dobu nouzového stavu se vaří pouze jedno jídlo z důvodu rozdělení kuchařek na dvě směny. 

        

  

                     Hana Tydlitátová, vedoucí školní jídelny-výdejny 

                                                         

http://www.o2chytraskola.cz/
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Cesta za pravěkým uměním 
Jak asi vypadala ideální pravěká žena? Co malovali naši předci na zdi jeskyní? A proč to 

malovali? To jsou otázky, které se pokusili ztvárnit žáci a žákyně z 6. A. 

V pátek 13. listopadu jsme se společně stali pravěkými výtvarníky a sochaři. Jedna část dětí si 

hrála na sochaře, kteří se snažili ztvárnit ideál pravěké ženy. Vytvářeli sošky Venuše, konkrétně se 

pokoušeli vytvořit kopie naší nejznámější Věstonické Venuše. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá skupinka dětí se stala pravěkými malíři, kteří na nerovný povrch nakreslili divoká zvířata, 

která byla v pravěku lovena.  

Věstonické (pražské) Venuše jsou vyrobeny z modelíny, ale našla se tu i jedna, která z modelíny 

nebyla. Její autorka použila jiný materiál – těsto. Jak vypadá upečená Věstonická Venuše, můžeme 

obdivovat níže!       

                                        

 

 

Mgr. Sabina Planíková, uč. dějepisu 
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Online Výtvarná výchova 2.C 

 

 

Online Výtvarná výchova 2. C Pohádka O Sněhurce. Děti měly pohádkový příběh rozložit do čtyřech 

obrazů podle děje. Autorka – Adélka Trachtová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             Mgr. Martina Eliášová, tř. uč. 2. C 

 

Přejeme všem krásné vánoční svátky  

a do nového roku zdraví a společně 

prožitý školní i rodinný čas 


