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Školní noviny – leden 2022 
 

Vánoční zpívání 

   

Ani tento rok jsme nechtěli dětem odepřít předvánoční školní zážitek a rozhodli jsme se pro neobvyklé 

online vánoční zpívání (celé vystoupení je ke zhlédnutí na Teamsech). Tímto bychom chtěli poděkovat za 

výborné výkony zpěváčků z 5. a 7. třídy a kolegyním Kristýně Váchové (příčná flétna), Lence Maškové 

(klávesy) a p. uč. M. Charvátové (kytara). Děkujeme také p. učitelce Gabriele Hanzlové za 

zprostředkování online přenosu. Zapojili se tak nejen všichni ve třídách ve škole, ale i žáci v karanténě na 

online výuce. 

                                                                        

Všichni jsme si tak mohli popřát pěkné Vánoce a úspěšný start do nového roku 2022. 
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Projektový den na téma prevence 

 

Na naší škole i v tomto složitém období proběhl 13. prosince projektový den pro žáky 2. stupně na téma prevence. 

Celý den probíhal za přísných bezpečnostních opatření, kdy se lektoři museli prokázat platným očkováním nebo 

negativním PCR testem a po celou dobu 

měli respirátory. Každá třída měla  

3 dvouhodinové semináře a workshopy na 

různá preventivní témata. Lektoři ze 

společnosti Jules a Jim realizovali pro žáky 

workshopy na téma prevence kouření, 

prevence pití alkoholu, kouření marihuany  

a užívání ostatních nelegálních látek. 

Zajímavé semináře byly od pracovníků 

Policie ČR na téma šikany, kyberšikany 

z pohledu obětí i pachatelů pro žáky 7. tříd. 

Žáci 8. tříd se zabývali tématem trestné 

činnosti související s návykovými látkami  

a alkoholem a pro žáky 9. tříd byl připraven seminář na téma trestní odpovědnosti. Paní učitelka Pokorná se ujala 

dvou seminářů na téma škodlivosti kouření 

pro žáky 8. tříd a naše nová školní metodička 

prevence Lucie Pospíšilová si připravila 

program pro 7. třídy na téma trestné činnosti, 

promítla dětem zajímavý film a připravila si 

navazující pracovní listy. Žáci 6. tříd si  

s lektory společnosti Zvol si info v rámci 

zvyšování počítačové gramotnosti prakticky 

ověřili zásady bezpečného chování na 

sociálních sítích. Naše školní psycholožka 

Anna Čermáková si pro žáky 6. tříd 

připravila program s aktivitami na posílení 

třídního kolektivu. Pro žáky 9. tříd jsme objednali lektory společnosti Loono s programem prevence rakoviny prsu 

a varlat. Žáci si měli možnost na modelech vyzkoušet způsoby samovyšetření; další workshop byl věnován 

bezpečnému sexuálnímu chování. Byli jsme rádi, že i v této složité době nám žádný lektor neonemocněl a program 

proběhl dle původního plánu. 

 

 

Ing, Eva Jeřábková, školní metodička prevence 
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Jezte zdravě, abyste byli zdraví 
 

Začátkem prosince se naše třída 3. C zapojila do projektu organizovaném Státním zdravotním ústavem 

Praha o zdravém stravování.  Projekt se jmenoval Jezte zdravě, abyste byli zdraví. Státní zdravotní 

ústav nám poslal depozitář her a videí a různé materiály, abychom se mohli zapojit. A tak jsme se  

v průběhu týdne dovídali, jak tělo funguje při stravování a následném trávení.  

Ukázali jsme si, jak vypadá prostředí v žaludku a co se v něm děje, když se do něj dostane sousto jídla. 

Zhlédli jsme zajímavá videa a zahráli si stolní hry o zdravém způsobu stravování. Dozvěděli jsme se 

mnoho zajímavostí a chceme informace, které teď víme, dobře využívat, aby naše tělo správně fungovalo! 

Na závěr jsme vytvořili knihu, kde jsme odpovídali na různé otázky.  

 

 
 

Knihu pak měli rodiče podepsat, aby podpořili vizi dětí, že máme jíst zdravě, abychom byli zdraví ... 

 

Mgr. Martina Eliášová + děti 3. C 

Poděkování 
 

Milé děti, paní učitelky, rodiče a všichni, kteří jste se do sbírky zapojili, 

 

celý pracovní tým a děti z Klokánku Praha 8 Vám srdečně děkují za sbírku, kterou jste pro nás uspořádali. 

Děkujeme, že jste do projektu vložili svou energii, nasbírali opravdu velké množství dárků a poslali 

radost „našim“ dětem.  

Naše Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, jako nestátní nezisková organizace 

pomáhající týraným, ohroženým  

a zanedbávaným dětem, je do jisté míry závislé na 

podpoře veřejnosti, proto si opravdu vážíme, že na 

„to“ všechno nejsme sami a máme okolo sebe 

laskavce, jako jste vy. 

 

Děkujeme a přejeme Vám v novém roce vše dobré! 
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SCIO testování 
 

Testování SCIO žáků 6. a 9. ročníků z českého i anglického jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů proběhlo tradičně v naší škole i v tomto školním roce, a to v měsících říjen a listopad. 

 

6. ročník 
 

Výsledky žáků v českém jazyce v porovnání s republikovým výsledkem základních škol jsou velmi 

dobré. Testování se zúčastnilo 23 žáků třídy 6. A a 25 žáků třídy 6. B. Obě třídy mají shodný průměrný 

percentil a to 58. Průměrný percentil základních škol ČR je roven 49, naše škola jej výrazně převyšuje.  

Dvou nejlepších výsledků dosáhli žáci 6. A (percentil 98 a 96), třetí nejvyšší percentil (94) měl žák 6. B. 

Žáci byli testováni v oblastech literatura a čtenářská gramotnost, sloh a komunikace a mluvnice. 

Z dovednostních částí testu si žáci vedli nejlépe při interpretaci a získávání informací. Celkově 

nadprůměrného výsledku s percentilem mezi 82 až 95 dosáhlo 10 žáků 6. ročníku. 

 

V anglickém jazyce splnili všichni žáci 6. ročníku úroveň A1 požadovanou pro konec 5. ročníku. 

Celorepublikově tuto úroveň nesplnilo 27 % žáků. Vyšších výsledků úrovně A2 a B1 dosáhlo 52 % 

našich žáků, zatímco celorepublikově lepší úrovně dosáhlo jen 26 % žáků. Vynikající úrovně B1 

(kategorie, ze které vychází maturitní zkouška) dosáhlo u nás 19 % žáků 6. ročníku, celorepublikově této 

úrovně dosáhlo pouze 8 % žáků. Na základě těchto výsledků se naše škola umístila v 10 % nejlépe 

hodnocených škol. Těchto výsledků dosáhla naše škola i přesto, že řada žáků odešla po 5. ročníku 

studovat na víceletá gymnázia. 

 

Výsledky žáků v matematice patří k horním 30 % zúčastněných škol. Percentil tříd je 57, což je 

v porovnání se všemi zúčastněnými školami o 9 percentilů více. Porovnáním výsledků testu z matematiky 

s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, 

výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

Hodnoceny byly tyto oblasti: číslo a početní operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy  

a práce s daty, nestandartní aplikační úlohy, znalosti a porozumění. Nadprůměrného až špičkového 

výsledku dosáhlo 10 žáků.  

9. ročník 
 

Výsledky žáků naší školy v SCIO testování z českého jazyka patří k horním 20 % zúčastněných škol. 

Nejvyšší celkové dosažené percentily jsou 97, 96 a 92. Obě třídy podle testování dobře využívají svůj 

studijní potenciál. Žáci 9. A měli nejlepší výsledky v části mluvnice a žáci 9. B v části sloh a komunikace. 

Třída 9. A i 9. B si velmi dobře vedla v dovednosti interpretace a získávání informací, v této dovednosti 

byla úspěšnost u 17 žáků stoprocentní. Studijní potenciál žáků naší školy je v českém jazyce využíván 

optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.  

 

Testy z anglického jazyka absolvovalo 40 žáků ze dvou devátých tříd. Všichni žáci kromě dvou splnili 

požadovanou úroveň A2, což představuje 4 % z celkového počtu (celorepublikově tuto úroveň nesplnilo 

26 % žáků). Vyšší výstupní úrovně B1, B2 a C1 splnilo 83 % našich žáků, zatímco celorepublikově 

tohoto výsledku dosáhlo jen 40 % žáků základních škol včetně žáků z víceletých gymnázií. 
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Výsledky našich žáků v matematice patří k horním 30 % zúčastněných škol. Několik žáků dosáhlo 

nadprůměrného až špičkového výsledku s percentilem 80 až 97. Porovnáním výsledků testu z matematiky 

s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, 

výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

                                                                      Mgr. Jana Pocová, zástupkyně ŘŠ pro pedagogickou činnost 
 

Školní kolo recitační soutěže  

V předvánočním čase v úterý 7. 12. a ve středu 8. 12. 2021 proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

V úterý pro žáky 1. stupně a ve středu pro žáky 2. stupně. 

Všichni zástupci z jednotlivých tříd předvedli své výkony v přímém přenosu do příslušných tříd. 

Vystupovali velmi pěkně, naučené texty přednášeli s velkou radostí a chutí. Pro lidské ucho na poslech 

velmi krásné. Jejich výkony hodnotila porota a neměla to vůbec jednoduché. 

Nakonec vybrala z každé kategorie vždy tři nejlepší recitátory, které odměnila knihami a knižními 

poukázkami. 

Všichni si zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Byla to dvě velmi příjemná recitační dopoledne  

a už těšíme se na další ročník. 

 

                                                                                                 
 

 Mgr. Charvátová Martina a Mgr. Kristýna Matulová, organizátorky soutěže 

 

Co nás čeká v lednu 2022 
 

➢ preventivní pořady pro šesťáky s Policií ČR  

➢ individuální konzultace v pondělí 10. ledna od 16.00 do 18.00 

➢ schůzka zástupců rodičů s ředitelkou školy v pondělí 24. ledna v 18.00 

➢ rozdávání vysvědčení za 1. pololetí v pondělí 31. ledna 

➢ akce Pasování na čtenáře pro prvňáčky v pondělí 31. ledna (rodiče budou pozváni) 


