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Školní noviny – prosinec 2022 
Vánoční akademie a vánoční trhy 

 

 

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

196.465 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 39.000 Kč. 

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

tj. částku 78.000 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, sportovního vybavení do tříd, sladkosti pro děti na Mikuláše a na Den dětí apod.) 

Jménem všech zaměstnanců školy děkuji rodičům, prarodičům i dalším příznivcům školy za podporu naší tradiční akce a jejich 

finanční příspěvky, dětem, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům za přípravu a prodej vánočních výrobků i za jejich 

vystoupení v aule školy.  

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

Vánoční antikvariát 
 

Jako součást naší vánoční akce pořádal v pátek 25. listopadu žákovský parlament opět vánoční antikvariát. Knížky do něj 

nosili žáci celé školy během listopadu. Výběr knih k prodeji byl pestrý, vybrali si děti i dospělí. O organizaci během vánočních 

trhů se starali zástupci našeho parlamentu. Prodejem knih jsme vydělali 6 609 Kč. Výtěžek použijeme na zlepšení prostředí 

školy. 

Justýna Huková a Mia Collard, zástupci parlamentu 
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Akce tříd ke DNI LASKAVOSTI 
 

Den laskavosti ve 3. C 

 
Cvrčci z 3. C se rozhodli, že podpoří Záchrannou stanici pro volně žijící 

živočichy hl. města Prahy. Záchranná stanice pomáhá zvířátkům, která 

jsou zraněná, nebo v nouzi. Mezi jejich klienty patří především ježci, 

veverky, dravci a holubi. Zvířátkům děti nosily slunečnici, směs pro 

ptáky, konzervy a granule pro psy i kočky a také klece, staré noviny  

a bavlněné látky, které využijí jako podestýlku.  

 

Záchranné stanici moc děkujeme, že se stará o nemocná zvířátka. 

 

Mgr. Věra Kejvalová a cvrčci z 3. C 

 

 

4. A pomáhá dětem 

 
Skřítci ze 4. A opět pomohli organizaci, která pomáhá ohroženým dětem a je do jisté 

míry závislá na podpoře ostatních. Proto jsme se naší sbírkou (drogistického a 

trvanlivého zboží) rozhodli takto pomoci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Andrea Havlíková, třídní učitelka 4. A 

 

Žákovský parlament 
 
Zástupci Žákovského parlamentu se rozhodli, že podpoří psí 

útulek Bouchalka v Buštěhradě. Všem dárcům moc děkujeme! 

 

 

Mgr. Věra Kejvalová, koordinátorka práce žákovského 

parlamentu 
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Den laskavosti v 9. A 
 

V předchozích letech se žáci třídy rozhodli pomoci zvířatům a potěšit osoby, letos jejich 

pomoc směřovala k životnímu prostředí. Hodiny výtvarné výchovy využili k tomu, aby 

své okolí dali do stavu uměleckého díla, které vytvořila příroda, tzn. aby jej zbavili 

odpadků. Žáci vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli k činnosti přistoupili svědomitě 

a za necelé dvě hodiny se pytle naplnily předměty, jež lidé zahodili. Je smutné, kolik smetí 

žáci sesbírali, současně je však pozitivní, že žákům naší školy není lhostejný stav 

prostředí, v němž žijí. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristýna Matulová, třídní učitelka 9. A 

 

Den laskavosti v 5. B 
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Den laskavosti ve 3. A 
 
V rámci oslav Světového dne laskavosti navštívila třída 3. A v pátek 11. listopadu Domov pro 

seniory Elišky Purkyňové. V rámci programu ergoterapie vyráběli žáci společně se seniory 

přáníčka. Pro děti nebylo zpočátku vůbec jednoduché navázat se staršími lidmi kontakt. Děti se 

však postupně přirozeně přizpůsobily prostředí. Začaly mluvit více nahlas, pomáhaly babičkám 

s tvořením přáníček a všichni postupně více spolupracovali. Bylo moc hezké vidět, jak si děti se 

seniory povídají a vyprávějí si o sobě a svých rodinách. Společný program byl pro všechny 

obohacující. Moc děkujeme! 

 

Mgr. Dana Rálišová, třídní učitelka 3. A 
 

Sbírka ke Dni válečných veteránů žáků 6. C 
 

Dne 11. listopadu 2022 proběhla v naší škole sbírka ke Dni válečných veteránů. Žáci 6. C se 

společně s paní třídní učitelkou Gabrielou Hanzlovou, paní asistentkou Martinou Křepelka  

a speciální pedagožkou Dominikou Hošovou připojili ke školním akcím věnovaným Světovému 

dni laskavosti sbírkou pořádanou Post Bellum, z. ú., projektem Paměť národa.Ve škole a v jejím 

okolí jsme nabízeli vlčí máky, kterých se podařilo prodat všech cca 150, které jsme měli  

k dispozici. Více informací o sbírce je k dispozici na webu https://www.denveteranu.cz/. Věříme, 

že budeme moci sbírku uspořádat i v příštím roce a přispět tímto laskavých činem na dobrou věc. 

 

Mgr. Gabriela Hanzlová, třídní učitelka 6. C 

https://www.denveteranu.cz/
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Školní kolo recitační soutěže 

 

Ve dnech 8. a 9. 11. 2022 proběhlo tradiční školní kolo recitační soutěže. Žáci, kteří nenavštěvují 

např. dramatický kroužek, si mohli poprvé vyzkoušet přednes na pódiu, které se nachází v nové 

hudebně-dramatické učebně půdní vestavby. Přednesy se mohla kochat nejen hodnotící porota, 

ale také žáci naší školy, kterým byl poskytnut online přenos, aby mohli svým spolužákům na 

dálku držet pěsti.  

Soutěž proběhla v sedmi kategoriích. Prvních pět kategorií bylo rozděleno dle jednotlivých 

ročníků. V každém ročníku 1. stupně byli vybráni tři výherci.  

 
Na druhém stupni byly dvě kategorie, v jedné se utkali žáci 6. a 7. tříd a v další žáci 8. a 9. tříd. 

Každý výherce byl odměněn diplomem a knihou.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všem zúčastněným děkujeme za výborné výkony. Výhercům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí 

v postupovém kole recitační soutěže Hálkovo pírko, které se bude konat 9. 12. 2022 na ZŠ 

Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě. Věříme, že i na předvánočním setkání recitátorů uspějí.  

 

Mgr. Kristýna Matulová, učitelka českého jazyka 
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Milí rodiče a přátelé školy, 
velmi vám chceme poděkovat za objednávky nadačních vánoček.  

U našeho stánku na Vánočních trzích jste jich zakoupili 65! 
 

Vánočku můžete objednat i online do 15. 12. 
 

Navštivte stránku www.nfsvoboda.cz a nahoře naleznete odkaz na objednávací formulář. 
Objednávku můžete provést do 15. 12. 2022. Vánočky 690 g pro nás upeče sousedské Lichtenbergovo 
pekařství, které mnozí znáte. Cena vánočky = min. příspěvek je 250 Kč a z této částky jde polovina do 

fondu. K vánočce můžete objednat i balicí papír za 50 Kč, tato částka jde do fondu celá. Vyzvednutí 
objednaných vánoček proběhne ve škole, pokud nemáte zaplaceno z trhů a budete platit na místě, 

moc prosíme, o částku co nejpřesněji v hotovosti. Děkujeme za pochopení. 
 

Výdej vánoček ve školní hale  
Středa 21. 12. od 13 do 16:30 hod.  

Čtvrtek 22. 12. od 7:30 do 8:00 hod.  
 

Aktuálně sbíráme prostředky na zachování plného úvazku školní psycholožky  
a zajištění dozoru v relaxační zóně. Společně s dětmi připravujeme a budeme financovat úpravu a 
vybavení relaxační zóny a výhledově i školního dvora tak, aby vznikly prostory pro smysluplné a 

bezpečné trávení volného času po škole  
nebo před odpoledkou. 

 
 
 
 
 
   
     
 
 

 

 

 

    

  Podpořte fond a naši školu a její    

  děti. Staňte se pravidelným dárcem      

  – pošlete 50 korun měsíčně –   

 pravidelná pomoc je oporou  

 našich aktivit. Děkujeme ♥ 

  
      Děkujeme! 

 

Vánočky pro Svobodu  
už se skoro pečou 

Objednejte si tu svou včas. Děkujeme ♥  

Potřebujete pomoc, nebo o někom z okolí víte? 
Pokud potřebujete v současné situaci pomoci se zvládáním nároků na školní aktivity, dejte 
nám vědět. Můžete se obrátit na třídní učitele nebo přímo e-mailem: info@nfsvoboda.cz 

Aktuální informace naleznete na www.nfsvoboda.cz 

Děkujeme za vaši podporu a přejeme vám krásné svátky 
 

mailto:info@nfsvoboda.cz
http://www.nfsvoboda.cz/
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Mezinárodní workshop v Polsku 

 

Na začátku listopadu proběhl workshop v rámci mezinárodního projektu na téma Uprooted 

– (Hi)Stories of Stolen Children during WWII v Polsku. Na tomto workshopu byli 

zástupci základních a středních škol z České republiky, Německa, Polska a Ukrajiny.  

 

Hlavní téma workshopu se týkalo osudů dětí, které byly násilně vytržené ze svých rodin  

a podle rasových teorií určené k poněmčení. Díky workshopům, diskusím, exkurzím  

a vzdělávacím aktivitám jsme se dozvěděli hlouběji o tomto tématu a navázali jsme 

mezinárodní spolupráci se zahraničními kolegy. Někteří ukrajinští kolegové toto historické 

téma připodobnili také na dnešní situaci v jejich zemi. 

 

Více informací o tématu můžete nalézt na stránkách Škol Paměti národa na tomto odkazu: 

Uprooted children, https://skoly.pametnaroda.cz/vyukove-materialy/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sabina Planíková 

učitelka dějepisu 

 

3. Výukové materiály do výuky dějepisu 1. Účastníci mezinárodního workshopu z České republiky, 

Německa, Polska a Ukrajiny 

2. Seminář o tématu „Uprooted children“ a následný workshop 

https://skoly.pametnaroda.cz/vyukove-materialy/
https://skoly.pametnaroda.cz/vyukove-materialy/
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Návštěva preventivního programu 

Protidrogového vlaku 

 
V polovině listopadu žáci 9. A a 9. B navštívili preventivní program REVOLUTION 

TRAIN. Žáci nastoupili do vlaku, který se nachází na dejvickém nádraží, a postupně byli 

seznamováni s příběhem, jenž pojednával o skutečné události. Žáci procházeli 

jednotlivými vagóny, ve kterých zhlédli, jak končí špatná životní rozhodnutí.  

 

 
 

Multimediální program byl založen nejen na filmovém zpracování příběhu, ale také na 

prostředí spjatém s danou problematikou. Žáci například procházeli barem, míjeli stěny 

orgánů poškozených návykovými látkami, vyzkoušeli si ve výslechové místnosti být 

obviněným či vyslýchajícím, procházeli celou, squatem narkomanů a dalšími prostory. 

 

      

Návštěva Protidrogového vlaku v žácích nejednou vyvolala chvíle k hlubokému 

zamyšlení. Program však nejen odrazoval od návykových látek, ale také nabádal k tomu, 

aby se žáci v jakékoliv nesnázi a v jakékoliv hodině neváhali obrátit na rodiče či jinou 

osobu jim blízkou. 

 

Mgr. Kristýna Matulová, třídní učitelka 9. A 
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Bobřík informatiky 2022 
 

Ve dnech 7. až 18. listopadu 2022 probíhal 15. ročník informatické soutěže Bobřík 

informatiky 2022. Do soutěže se zapojilo celkem 317 našich žáků ze 4. až 9. ročníku. Pro 

žáky základní školy je soutěž rozdělena do tří kategorií (Mini pro žáky 4. a 5. ročníku, 

Benjamin pro žáky 6. a 7. ročníku a Kadet pro žáky 8. a 9. ročníku). Pro žáky, kteří byli 

nuceni opustit svůj domov na Ukrajině, byl k dispozici podobný test, ve kterém bylo 

zadání úloh v ukrajinštině. Tento test si vyzkoušeli čtyři naši žáci.  

 

 

Řadě soutěžících se podařilo Bobříka informatiky ulovit, získali 120 a více bodů, a stali se 

úspěšnými řešiteli.  

 

Níže jsou uvedena hodnocení soutěže našimi žáky: 

 Bylo to zajímavé. Ráda bych se zlepšila a měla více bodů. 

 Nejvíce se mi dařilo kreslit obrázky pomocí příkazů. Mohl jsem se ale více snažit  

a získat více bodů. 

 Přišlo mi to jednoduché, ale podle bodů tam mám nějaké ty chybičky. Výsledky mi 

ta stránka nechce ukázat, takže nevím, kde jsem dělal přesně ty chyby. 

 Myslím, že se mi to povedlo až na jedno cvičení. Jsem spokojen s mým výsledkem. 

 Bobřík mi docela šel, bohužel kvůli konci hodiny jsem nestihla 2 úlohy. Pár úloh 

jsem bohužel nevěděla. Doufám, že příští rok získám více bodů. 

Na závěr uvedeme, že správná řešení úloh v kategoriích Benjamin a Kadet byla k dispozici 

až po ukončení soutěže a nyní se lze ke svému soutěžnímu testu přihlásit pomocí 

soutěžního kódu, který si měli žáci 5. až 9. ročníku zapsat do MS Teams. Pokud by někdo 

neměl k dispozici svůj soutěžní kód, může se obrátit na vyučující Informatiky, Pč – 

Využití digitálních technologií, nebo Informační a mediální výchovy.  

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast. 

Mgr. Gabriela Hanzlová, 

vyučující informatiky a koordinátorka ICT 
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Měsíc filmu na školách 2022 

 
Žáci 9. ročníku se v pondělí 28. listopadu 2022 zapojili na naší škole do již tradiční akce 

Měsíc filmu na školách, která byla součástí exkurzního a projektové dne.  

 

V úvodní části se žáci nejdříve zamýšleli, jestli může a případně jak ovlivňovat politický 

režim sport a sportování. Následně pracovali s dobovou fotografií a ilustrací souvisejícími 

s hokejovým národním týmem z konce 40. let 20. století. Z promítaného dokumentu 

Postaveni mimo hru z webu Jeden svět na školách (https://www.jsns.cz/) se žáci 

dozvěděli, jak se komunistický režim zachoval ke stříbrným medailistů ze ZOH ve Svatém 

Mořici z roku 1948 a mistrům světa ze Stockholmu z roku 1949. Při zážitkovém 

workshopu „Lidská práva – chraňme je“ od společnosti Post Bellum, z. ú., se žáci 

interaktivní formou seznámili se základy konceptu lidských práv prostřednictví příběhu 

pamětnice Milušky Havlůjové a diskutovali o významu základních lidských práv  

a svobod. Při besedě s pamětnicí Mgr. Janou Jelínkovou, naší školní speciální pedagožkou, 

si žáci vyslechli osobní zkušenosti v oblasti sportování, vzdělávání a zaměstnání v období 

komunistického režimu u nás. Nejvíce žáky zaujalo vyprávění o událostech srpna 1968  

a následných prověrkách v zaměstnání. Závěrečné aktivity projektového dne byly 

zaměřené na srovnání sportování v minulosti a v současnosti, žáci se zamysleli, jak by se 

zachovali, pokud by se dnes někdo snažil odstranit české reprezentanty, a na závěr shrnuli 

své postoje k lidským právům. 

 

Naší milé pamětnici bychom rádi touto cestou poděkovali, že se s námi podělila o část 

svého životního příběhu. 

Mgr. Gabriela Hanzlová, 

vedoucí exkurzního a projektového dne 
 

     

 
  

https://www.jsns.cz/
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Vánoční stromeček 
 

Jako každý rok, tak i letos zdobí naši školu stromeček, který věnuje Zahradnictví Chládek. 

Žáci 4. A nazdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami s obrázky Josefa Lady 

a snažili se přiblížit duchu „Staročeských Vánoc". 

 

O nejkrásněji nazdobený stromeček můžete hlasovat prostřednictvím Facebooku 

(fb.com/Zahradnictvi.Chladek) od 5. do 15. 12. 2022. Ovšem my jsme ho nazdobili 

především pro radost našich žáků, jejich rodin a všech zaměstnanců školy. 

                                                                  

 žáci 4. A jejich třídní učitelka Mgr. Andrea Havlíková 

                                                                             

                                   

      

  



 

 

 

12 

Úspěch v anglické soutěži 

Již tradičně se naši žáci zúčastňují soutěže z anglického jazyka, kterou pořádá ZŠ Červený 

vrch. Na tuto soutěž jsou delegováni nejlepší angličtináři z Prahy 6. V tomto roce se 

zúčastnilo celkem 114 žáků z 9 škol Prahy 6.  

Za naši školu přijalo účast 15 žáků z 5. A, B a C. Žák Ferdinand Rödling ze třídy 5. B se 

stal vítězem s úspěšností 94 %. Ale i ostatní žáci byli velmi úspěšní. Hned v první dvacítce 

se umístili Kryštof Kubeček na 7. - 11. místě, Marion Rubáková a Adam Vodáček na 15.-

21. místě. I ostatní žáci dopadli velmi dobře a téměř všichni se umístili v první polovině. 

Adam Fajfr byl na 22. - 24. místě, Jáchym Jirout na 25. - 26. místě, o příčku 27. - 30. se 

dělili hned 3 naši žáci Julie Koušová, Zdeněk Janovec a Robin Korbel. Hana Chroňáková 

byla na 31. - 35. místě, Rozálie Švankmajerová byla na 36. - 38. místě, Emil Valchař byl 

na 53. - 60. místě, Zuzana Beranová byla 63. - 66. a Samuel Suvadžiev byl 68. - 73.  

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Ing. Eva Jeřábková  

vedoucí předmětové komise anglického jazyka 

 

 

Všem dětem, rodičům, zaměstnancům  

i ostatním příznivcům naší školy 

přejeme krásné vánoční svátky  

a mnoho zdraví a spokojenosti  

v novém roce 2023 

 

 


