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Školní noviny – únor 2020
Naši žáci zvítězili
V úterý 14. 1. 2020 jsme se účastnili obvodního kola
III. ročníku soutěže Pohár Věry Čáslavské pro školní rok
2019/20 v házené pro 8. – 9. třídy. Hráli jsme na
stadionu Juliska. Naši žáci odehráli čtyři utkání
a všechna vyhráli. Za první místo obdrželi pohár
a medaile a postupují do kola krajského. Držme jim
palce v dalších bojích.
Mgr. Martina Charvátová

Krásný víkendový pobyt
na horách
Žáci třídy 4. B strávili v termínu od 10. – 12. 1. 2020 víkend na Chatě Muhu v Jizerských horách,
v Lučanech nad Nisou. I přes nepřízeň
sněhových přeháněk se nám podařilo
bobovat a běžkovat. Dokonce měli žáci
možnost sledovat závody biatlonistů a po
závodech si část jejich dráhy projet na
vlastních běžkách. Ubytování a jídlo bylo
výborné. Všichni jsme přijeli do Prahy
s mnoha zážitky a věříme, že se nám
takový krásný výlet povede zopakovat
příští rok, snad již za zimních sněhových
přeháněk.
Mgr. Martina Charvátová, tř. učitelka 4.B
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Programy pro naše žáky z projektu
Poznáváme nástrahy internetu
Surfařův průvodce po internetu pro žáky 7. a 9. ročníku
V úterý 10. prosince 2019 proběhl v rámci Preventivního dne na naší škole workshop programu Zvol si
info, z. s. Surfařův průvodce po internetu pro žáky 7. a 9. ročníku. Lektoři Jakub Fišer a František Trojan
rozvíjeli mediální gramotnost našich žáků, kteří si vyzkoušeli různé praktické aktivity na iPadech či
vlastních mobilních telefonech. Workshopy byly financovány z projektu O2 Chytrá škola. V průběhu
2. pololetí uspořádáme tento program i pro žáky 6. a 8. ročníku.

Čtení knihy „ON-LINE ZOO“ s následnou besedou pro žáky 2. a 3. ročníku
Ve dnech 7., 14. a 16. ledna 2020 se 142
našich žáků z 2. a 3. ročníku zúčastnilo
programu Čtení knihy „ON-LINE
ZOO“. Tento program vedla lektorka
Michala Radotínská z výukového centra
sdružení
CZ.NIC.
Program
byl
financován z projektu O2 Chytrá škola.
Program probíhal v naší knihovně, kde si
mohli žáčci udělat pohodlí při čtení
příběhů a během následné diskuze.
Druháčkům i třeťáčkům se program líbil.
Přínos programu zaměřeného na aktuální
téma chování a bezpečnosti na internetu
ocenily i třídní učitelky. Každá třída
obdržela
knížku
s omalovánkami
a příběhy. Na jaře se zúčastní tohoto programu i žáci 1. ročníku.
Mgr. Gabriela Hanzlová, koordinátorka projektu

Výsledky voleb do školské rady
Přinášíme Vám výsledky voleb do školské rady:
Na místa zástupců nezletilých žáků byly do školské rady zvoleny p. Kateřina Kusá s počtem 168 hlasů
a p. Romana Petráňová s počtem 167 hlasů. Hlasování se zúčastnilo 46 % oprávněných voličů.
Na místa zástupců pedagogických pracovníků byly do školské rady zvoleny p. učitelka Mgr. Martina
Charvátová s počtem 27 hlasů a p. učitelka Mgr. Věra Kejvalová s počtem 19 hlasů. Hlasování se
zúčastnilo 81 % oprávněných voličů.
Zřizovatel školy jmenoval do školské rady naší školy p. Ing. Jiřího Lálu a p. Mgr. Ondřeje Chrástu.
První jednání nové školské rady proběhne v pondělí 17. února, všechny zápisy z jednání si můžete přečíst
na webových stránkách školy, nejnovější také na nástěnce ve vstupní hale školy.

Blahopřejeme všem zvoleným zástupcům a přejeme jim úspěšnou práci ve školské
radě.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy
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Ohlédnutí za vánočními trhy –
poděkování za podporu
O nadační vánočky z pekařství Jan Mašek byl velký zájem. Většinu zájemců, kteří neměli vánočku
objednanou, jsme nemohli proto uspokojit. Prodalo se celkem 109 vánoček, výtěžek na nadační činnost je
tudíž 10.355 Kč. Všem, kteří si vánočku objednali a zakoupili, děkujeme. Děkujeme panu Hanusovi za
jeho skvělý recept a pomoc.
Děkujeme všem rodičům a návštěvníkům vánočních trhů za jejich podporu formou nákupu výrobků žáku.
Díky Vám jsme získali na podporu školy krásných 53.000 Kč.
Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům za jejich finanční dary a podporu naší nadační
činnosti. Potvrzení pro daňové účely jim budeme rozesílat během příštího týdne.

Akce nadačního fondu
Masopustní výtvarný workshop
V úterý 11. 2. 2020 proběhne v hale školy Masopustní výtvarný workshop. Budou se zdobit masky,
vyrábět dekorace z oblíbené skleněné mozaiky apod. Kromě toho chystáme i malování na obličej
a tombolu, ve které vyhrává každý.

„Výprodej“ – vše za 50 Kč
V úterý 11. 2. 2020 společně s výtvarným workshopem proběhne dobročinný bazar oblečení a doplňků.
V rámci této akce bude veškeré zboží prodáváno za 50 Kč. Výprodejem končí pravidelné jarní a podzimní
bazary.
Výtěžek obou akcí bude použit v příštím školním roce na podporu dozoru v relaxační zóně školy.

Chcete podpořit školu? Podpořte ji spolu s námi!
Jsme tu proto, aby se děti v této škole měly ještě lépe!
•

Financujeme navýšení úvazku školního psychologa

•

Podporujeme činnost asistentů pedagogů na prvním stupni

•

Spoluvytváříme nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy − zajišťujeme pedagogický dozor
v relaxační zóně školy

•

Zmírňujeme sociální rozdíly a zajišťujeme tak rovné příležitosti mezi žáky (v akutních případech
na doporučení učitele)

Pomáhejte s námi! Pomůže jakákoliv jednorázová či pravidelná částka! Pomáhat můžete také jako
dobrovolník pravidelně i jednorázově! Zapojte se s námi do činnosti nadačního fondu!

3

Pokud chcete nadační fond podpořit finančně, zašlete, prosím Váš dar na účet číslo 1151753030217/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Dále se, prosím, zaregistrujte na http//:
www.nfsvoboda.cz, abychom Vám mohli vystavit potvrzení pro daňové účely.
Za Vaše dary a podporu
svoboda.nadacni.fond@gmail.com

Vám

předem

děkujeme.

Kontaktovat

nás

můžete

na

Uspěli jsme – bude se realizovat náš Nápad pro Šestku!
Na počátku prosince jsme netrpělivě očekávali výsledky Nápadu pro Šestku III. Náš nápad na revitalizaci
prostranství před oběma školami, který byl připraven za podpory sdružení Město přátelské k dětem, se
umístil na druhém místě, tedy bude v roce 2020 realizován! 30. 1. jsem absolvovala první jednání na
Úřadu městské části Praha 6, abychom dojednali další postup přípravy. Po jarních prázdninách chystáme
workshopy se žáky, z nichž vzejde několik návrhů, které budou předloženy MČ k posouzení. Poté bude
připraven projekt a následovat bude realizace tak, aby v ideálním případě upravené prostranství žáky
obou škol přivítalo 1. 9. 2020. Držme si palce, aby vše hladce proběhlo.
Irena Kučerová, předsedkyně správní rady

Pasování na čtenáře
Při příležitosti prvního vysvědčení našich prvňáčků proběhlo slavnostní pasování na čtenáře za
přítomnosti rytířů a dvorních dam. Vysloveným slibem je
vítáme mezi čtenáře.

Andrea Havlíková, tř. učitelka 1. A
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Slavnostní ceremoniál – ochrana životního prostředí
Dne 14. ledna 2020 dva zástupci žákovského parlamentu, Tom Trembuľak a Magdalena Hilská, převzali
od společnosti ECOBAT s. r. o. za naši školu Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019.
Slavnostní ceremoniál proběhl na Úřadu městské části Praha 6 a zúčastnili se ho zástupci všech škol
z oblasti Prahy 6. Osvědčením byla vyzdvihnuta snaha o třídění odpadu, především sběr monočlánků. Na
naší škole se za rok 2019 sesbíralo přes 40 kg monočlánků. Patří vám všem velký dík, že tyto
monočlánky neskončily v odpadkovém koši, ale ve speciální nádobě ve škole. Doufáme, že v letošním
roce 2020 budou kila monočlánků v nádobě opět přibývat a nebudou zatěžovat životní prostředí.

ŠESTKA – noviny Městské části Praha 6
Noviny změnily způsob distribuce a již se nebudou
doručovat do poštovních schránek, jako tomu bylo
v předchozích letech.
U nás budou noviny volně k rozebrání na hale
školy a na recepci.

Co dalšího si můžete přečíst u nás ve škole
Rodina a škola
Jde o časopis „pro všechny rodiče a učitele“,
vydávaný měsíčně pedagogickým nakladatelstvím
Portál, s. r. o. U nás si jej mohou vypůjčit zájemci
u paní recepční na hale, když např. čekají na své
ratolesti.
V lednovém čísle najdete články např. o významu
babiček pro život rodiny s dětmi, o tom, že klíčem ke
štěstí jsou vedle angličtiny, hokeje, lidušky … také
skromnost, vděčnost a pokora, o problematice strachu
dětí z návštěvy doktora, ale také typy na pěkné knihy
pro děti.
Jana Keprová, recepční
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Zimní turnaj v miniházené
Již pravidelně každý rok pořádáme pro naše žáky
1. stupně turnaj v miniházené. V letošním
školním roce tomu nebylo jinak. Turnaj jsme
rozdělili do dvou dnů.
V úterý 28. 1. 2020 si své házenkářské
dovednosti změřili žáci z 4. – 5. tříd. Ve středu
29. 1. 2020 následovaly další zápasy pro žáky
2. – 3. tříd. Oba dny byly plné sportování,
krásných gólů, soupeření a fandění. Během
dopoledne jsme viděli veselé žáky, kteří se
snažili na hřišti vstřelit branku, zabránit soupeři
při střelbě, dobře přihrát spoluhráči nebo na
střídačce z plna hrdla fandit a podporovat svůj
tým.
Na konci turnaje proběhlo vyhodnocení, ocenění všech
týmů a byla vidět velká radost a úsměvy na tvářích všech
žáků z krásně prožitého dopoledne. Děkuji žákům
devátého ročníku za roli rozhodčích, bez kterých by to
určitě nešlo.
Děkuji učitelům a vedení naší školy za velkou podporu a
možnost uspořádat krásný turnaj. Gratuluji všem hráčům
a hráčkám a přeji jim, aby i další dny trávili sportem a
zábavou.
Jak vše dopadlo si můžete zde prohlédnout:

Kategorie 4. - 5. třída: 1. místo třída 5.A
2. místo třída 4.B
3. místo třída 5.B
4. místo třída 4.A
5. místo třída 5.C
6. místo třída 4.C

Kategorie 2. – 3. třída: 1. místo třída 3.C
2. místo třída 3.B
3. místo třída 3.A
4. místo třída 2.B
5. místo třída 2.A
6. místo třída 2.C
Mgr. Martina Charvátová, organizátorka turnaje

Co nás čeká v únoru 2020?
➢ Masopustní karneval ŠD a Valentýnský ples ve čtvrtek 13. února
➢ Plavecký výcvik II. B a III. B od pondělí 17. února
➢ Jednání nové školské rady v pondělí 17. února
➢ Divadlo Minor – V. B v úterý 18. února
➢ Jarní prázdniny 24. – 28. února
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