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Školní noviny – prosinec 2021 
Vánoční akademie a trhy 

Naše škola se celý týden od 22. listopadu připravovala na sobotní vánoční trhy s vánoční akademií, žáci tvořili výrobky na své 

stánky a nacvičovali vystoupení. Ve čtvrtek odpoledne jsme se však dozvěděli nemilou zprávu, která nám naše plány s vánoční 

akcí překazila. Vláda rozhodla, že od páteční 18:00 hodiny zakazuje konání vánočních trhů kvůli 

zhoršující se epidemiologické situaci. Celý večer jsme přemýšleli, jak můžeme situaci zachránit, 

aby práce našich žáků nepřišla na zmar. Nakonec se pedagogický sbor po dlouhé večerní poradě 

ve čtvrtek shodl na variantě přesunout trhy o den dříve – na pátek od 14:00 do 17:00. Ještě ten 

večer všichni třídní učitelé předali nové informace rodičům, kteří nápad velmi kvitovali a aktivně 

nabízeli svou pomoc, aby se mohla celá 

akce v rychlosti přesunout, a přesto se 

zachovala její tradice a úroveň. Páteční 

dopoledne věnovali pedagogové s žáky 

posledním přípravám na trhy a nácviku 

vystoupení, odpoledne pomohli žáci  

9. ročníku chystat prostory před školou  

a ostatní žáci si připravovali své stánky plné 

zajímavých a nápaditých výrobků. I přes to, v jakém shonu se celá akce 

musela uskutečnit, byla velmi vydařená, nesla se v krásné vánoční 

atmosféře a všichni si ji velmi užili.                        

 Aneta Křivánková, tř. učitelka 2. B 

                                                    Čistý zisk z Vánočních trhů 

Děkujeme všem rodičům i dalším přátelům školy za vaše příspěvky při nákupu na vánočních trzích. Čistý zisk z této akce činí: 

142.018 Kč 

Dle dohody s organizací NAUTIS přispěje škola 20 % z vybrané částky (zaokrouhlené na tisícikoruny dolů) na činnost tohoto 

spolku, který podporuje rodiny s autistickými dětmi, tj. NAUTIS obdrží částku 28.400 Kč. 

Dle dohody s NADAČNÍM FONDEM SVOBODA obdrží fond 40 % z vybrané částky (zaokrouhlené na tisícikoruny dolů), 

tj. částku 56.800 Kč. 

Zbývající část (cca 40 %) zůstává škole, která ji využívá na financování aktivit a odměn pro děti (hudební produkce a program 

na karnevaly či Valentýnské plesy, odměny pro děti za účast v soutěžích a turnajích – obvykle formou knižních či jiných 

poukázek, sladkosti pro děti na Mikuláše a na Den dětí apod.) 

Jménem všech zaměstnanců školy děkuji rodičům za podporu celé akce a jejich finanční příspěvky, dětem, pedagogům  

i nepedagogickým pracovníkům za aktivní účast při přípravě vánočních výrobků i za jejich vystoupení v hale školy. Děkujeme 

také manželům Přikrylovým, rodičům z 1. B za zajištění pódia, díky kterému rodiče své potomky mohli lépe vidět a řada 

z nich jistě i natočit na dobře střežené vzpomínky na školní docházku. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Náš vánoční stromeček 
 

 

 

 

K vánočním tradicím patří bezesporu vánoční stromeček. Náš 

stromeček a krásný betlém můžete vidět na hale v přízemí. 

Zapojili jsme se do IX. ročníku soutěže o nejkrásněji nazdobený 

vánoční stromeček pro žáky základních škol. Společné téma pro 

letošní rok je „Pohádka“. 

Stromeček nám jako každý rok věnovalo zahradnictví Chládek. 

Pokud se vám náš stromeček líbí, můžete pro něj hlasovat na 

facebooku zahradnictví Chládek od 6. 12. 2021 9:00 do 16. 12. 

2021 12:00 – hlasuje se pomocí emotikonů (👍❤😃😮) a to na 

https://www.facebook.com/Zahradnictvi.Chladek/  a pomoci tak 

naší škole ke krásné květinové dekoraci, kterou můžeme 

v soutěži vyhrát.   

 

Předem vám moc děkujeme. 

 

 

Děti ze Svobody dětem z Klokánku 
 
Žáci z 3. A a 4. B se zapojili do projektu „Den laskavosti“, a tím podpořili domov Klokánek na Praze 8.  

V domově žijí děti, které nemají své blízké a nemohou být jimi obdarováni. 

 

Každý žák vyřadil ze svého pokojíčku několik hraček, knížek a her. Tímto skutkem udělají zajisté radost 

mnoha dětem. Moc jim děkujeme! ❤ 

                                                                                                   Mgr. Havlíková Andrea, tř. učitelka 3. A 

Mgr. Jana Všetečková, tř. učitelka 4. B 

 

https://www.facebook.com/Zahradnictvi.Chladek/
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Přijaté sponzorské dary v roce 2021 
 

 

Podporou školy a snahou pomoci všem dětem jsou rodiče našich žáků dobře známí. Projevilo se to  

i v letošním roce, kdy např. rodiče třídy 1. B přispěli částkou 279.500 Kč na financování pozice 

asistentky pedagoga ve třídě.  

Nadační fond Svoboda daroval škole 162.000 Kč, které využijeme na mzdové náklady pro pozici 

školního psychologa + dozor v relaxační zóně. Za touto částkou se skrývají opět příspěvky rodičů našich 

žáků, které od vás fond získal díky svým aktivitám. 

 

Děkujeme rodičům, prarodičům i dalším přátelům naší školy za poskytnutí sponzorských darů. 

 

Graffiti u hřiště Českomalínská 
 

V pátek 12. listopadu 2021 proběhla v rámci Světového dne laskavosti výzdoba podezdívky u nově 

otevřeného hřiště v Praze 6. Akce se postupně krátce zúčastnili všichni žáci 2. stupně, kteří měli vhodné 

oblečení a chuť pomoci při výzdobě pomocí sprejů. Zjistili, že to není tak jednoduché, jak se domnívali. 

Autorem výsledné práce je žák Lam Pelnář z 9. B, kterého snem je dostat se na výtvarně zaměřenou 

střední školu. Držíme mu palce. Věříme, že výzdoba na podezdívce dlouho vydrží nepoškozena od 

sprejerů – vandalů!  

Ing. Lucia Levkaničová, učitelka Výtvarné výchovy 
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Bobřík informatiky 2021 

V letošním školním roce jsme pro naše žáky uspořádali soutěž 

Bobřík informatiky 2021. Již 14. ročník této informatické 

soutěže se konal ve dnech 8. až 19. listopadu. Do soutěže se 

zapojilo celkem 156 našich žáků z 5. až 9. ročníku. Žáci 5. až 

7. ročníku se soutěže zúčastnili v rámci výuky Informatiky. 

Žáci dvou pátých tříd soutěžili dokonce během online výuky. 

Z 8. a 9. ročníku se soutěže zúčastnili čtyři dobrovolníci. 

Celkem 62 soutěžícím se podařilo Bobříka informatiky ulovit. 

V následující hodině Informatiky jsme společně s žáky 

všechny úlohy prošli a ukázali si správná řešení a souvislost 

úlohy s výukou Informatiky. 

                                                                                              Mgr. Gabriela Hanzlová, učitelka Informatiky 

 

Soutěž Handy-Dandy 

 

Žáci   naší školy se začátkem listopadu zúčastnili tradiční soutěže z anglického jazyka Handy-Dandy, 

kterou pořádá ZŠ a MŠ Červený vrch. Soutěže se v letošním roce mohli  bohužel zúčastnit jen žáci z 5. C, 

protože žáci z 5. A a 5. B byli v karanténě. Přesto byli naši   žáci úspěšní. Soutěže se účastnilo 92 

nejlepších angličtinářů z 9 škol z Prahy 6. Z naší školy   bylo na soutěž vysláno 7 žáků. Nejlepšího 

umístění dosáhla Anika Panova na 9. - 10. místě a Martin Houška na 11. - 12. místě. Tito dva žáci jsou 

pozváni na slavnostní vyhodnocení   soutěže a převzetí ocenění do ZŠ Červený Vrch. Další byla Nina 

Weigertová na 31. - 35. místě, Anna Ducháčková a Daniel Rampula na 40. - 47. místě. Daniel Niederle se 

umístil na 56. - 59.   pozici a Vojtěch Moravec byl 62. - 67. Všem zúčastněným žákům gratulujeme  

a děkujeme za reprezentaci naší školy.                                                                                                            

                                                                          Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise angličtiny  
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Paleontologický nález 

Žáci 6. ročníku si v hodinách Výtvarné výchovy hráli na paleontology. Nejdříve si ve třídě vytvořili 

z kartonu reliéf, jejich zkameněliny vystupovaly z plochy pozadí dopředu. Následně se žáci přemístili  

k „lokalitě paleontologického výzkumu“ - na nejbližší pískoviště 😊. Tam jejich zkameněliny opatrně za 

pomocí štětců vítězoslavně objevili!  

                                                                                       Ing. Lucia Levkaničová, učitelka Výtvarné výchovy  

 

 
  

 

Dějepis v 6. A 

Na začátku listopadu jsme se s žáky třídy 6. A věnovali 

v hodinách dějepisu tématu Předchůdci člověka. Na 

žáky v hodině čekaly tajemné bedýnky, které ukrývaly 

různé indicie. Žáci se sami rozdělili do pěti skupinek  

a podle indicií se snažili odhalit, o kterém předchůdci 

člověka si mají pro ostatní připravit ústní prezentaci. 

Měli například k dispozici různé obrázky a mapy, 

ukázky pravěkých zbraní, příklady rostlinné stravy  

a figurku. Pomocí různých zdrojů informací šesťáci 

doplnili připravený zápis, který jim následně sloužil 

jako osnova jejich ústní prezentace.  

Po ústních prezentacích, na které se všichni moc pěkně 

připravili, se i další skupinky seznámily s obsahy 

ostatních tajemných bedýnek. 

Mgr. Gabriela Hanzlová, učitelka Dějepisu 

 



 7 

Jak to teď vypadá na půdě školy? 
 

Zajímá vás, jak pokročila půdní vestavba? Tak se prosím podívejte: 

 

 

Je hotova hrubá stavba 

zadního schodiště ze dvora až 

do nového 3. patra školy,  

u kterého bude i výtah. 

 

Pohled dovnitř 

schodiště. 

 

Zde se rýsuje 

odborná učebna 

– laboratoř 

přírodovědných 

předmětů. Jsou 

připravovány 

přívody vody  

a elektřiny do 

laboratorních 

stolů. 

 

Kromě 

laboratoře jsou 

na chodbě  

3. patra 

plánovány 

další 4 velké 

učebny.  

 

 

 
 

Do jedné z „věží“ je 

kromě jazykové 

učebny a dvou 

kabinetů plánován  

i přesun současné 

počítačové učebny. 

Při rozvržení 

prostor musíme 

počítat  

i s původními 

komíny (na obrázku 

vpravo). 
 

Z bývalé servrovny 

(úplně původně 

kabinet) vzniklo 

nové vnitřní 

schodiště ze 2. do 

3. patra. 

 

Menší prostor 

bude využit 

pro 

jazykovou 

učebnu. 

 

 

V celém prostoru 

půdy se nyní 

pracuje na 

elektrických a 

datových 

rozvodech (zde 

foto z budoucího 

hudebně-

dramatického 

sálu). 
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Co chystáme na prosinec 2021? 
 

 

 preventivní programy v dalších třídách 1. stupně 

 

 „Mikulášské“ v jednotlivých odděleních školní družiny (proběhly v pátek 3. prosince) 

 

 recitační soutěže na 1. i 2. stupni (v úterý 7. a ve středu 8. prosince) 

 

 pokračují praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (v rámci naší spolupráce 

jakožto fakultní školy) 

 

 tradiční akce „Vánoční zpívání školy“ a vánoční besídky ve třídách (ve středu 22. prosince) 

 

 vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021, ve škole přivítáme děti opět v pondělí 

3. ledna 2022 

 

 

 

Přejeme všem krásné vánoční svátky  

a nový rok 2022 v plném zdraví! 
 

 

 
 

 


