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Školní noviny – únor 2018 
 

Poděkování za dary škole 
 

Škola děkuje všem dárcům, kteří se rozhodli podpořit činnost školy a škole věnovali finanční nebo jiné 

dary. 

          Především děkujeme Nadačnímu fondu Svoboda, který svými příspěvky podporuje zajištění 

dohledu nad žáky v relaxační zóně a činnost školního psychologa i asistenta pedagoga (více viz příspěvek 

dále). 

          Díky příspěvku organizace Women for Women (18.560,- Kč) jsme mohli nabídnout obědy dětem, 

jejichž rodiny se nacházejí ve složité finanční situaci. 

          Přímé příspěvky do tříd poskytli i rodiče: p. Pavel Kopecký (hlukový semafor pro třídu 3. B)  

a p. Radek Kysela - Rej dětí s. r. o. (hry a stavebnice pro třídu 2. C).  

          Děkujeme i dalším dárcům (květinové dary do školy i učitelům ke Dni učitelů, koberce do tříd, 

odborné publikace a počítačové vybavení), kteří nám nedali souhlas se zveřejněním jejich jména. Alespoň 

tímto prostřednictvím jim děkuji. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

Házená na Svobodě 

 

        Na naší škole se věnujeme v rámci hodin tělesné výchovy a i při mimoškolních aktivitách přípravě 

na různé sportovní soutěže a turnaje. DDM Praha 6 pravidelně pořádá různá setkání, kde si mohou žáci 

změřit síly v různých odvětvích sportu. 

        V nabídce máme i turnaje v házené, kterých se pravidelně účastníme. Žáci 2. stupně zvítězili na 

podzim ve dvou kategoriích (6. – 7. třída a 8. – 9. třída) na turnaji „O pohár Věry Čáslavské“, který 

proběhl na stadiónu Juliska. Odnesli si krásné vzpomínky na dobré výkony, medaile a pohár. Gratulujeme 

oběma týmům a držíme palce do dalších bojů. Tato vítězství je nominovalo do krajského kola ZŠ.  

 

       
 

Žáci 1. stupně se také účastnili házenkářského turnaje „O pohár Věry Čáslavské“. Tito hráči bojovali 

v miniházené 4+1. Turnaj proběhl 24. 11. 2017 opět na Julisce. I zde se nám velmi dařilo, všechna utkání 

skončila naším vítězstvím.  
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Celkové pořadí:  

                           1. ZŠ nám. Svobody 2 

                         2. ZŠ Emy Destinnové 

     3. ZŠ Petřiny – jih 

     4. ZŠ Járy Cimrmana 

     5. ZŠ Červený vrch 

 

Velká gratulace pro celý tým. 

 
 

         Mimo aktivit DDM je naše škola zapojena do Školní ligy Prahy 6 v miniházené, kterou má na 

starost Český svaz házené. Tento projekt už běží několik let nejen v Praze, hraje se i v mnoha městech 

České republiky. Někteří žáci se takto seznámili s házenou a dnes již hrají v klubech oficiální mistrovská 

utkání a celoroční soutěže. 

 

 

 

         My se pravidelně potkáváme na stadiónu 

Juliska s těmito týmy: ZŠ Emy Destinnové, ZŠ 

Bílá, ZŠ Hanspaulka a ZŠ Suchdol. Hrajeme zde 

ve dvou kategoriích: 1. – 3. třída a 4. – 5. třída. Ve 

čtvrtek 7. 12. 2017 proběhl první turnaj.  Někteří 

naši žáci zde byli poprvé, získali zde cenné 

zkušenosti, velmi dobře si zasportovali a nyní se 

všichni těší na další turnaj. Kategorie starší se 

umístila na 3. místě, kategorie mladší na 5. místě. 

Turnaje probíhají průběžně celý rok, výsledky se 

sčítají a na konci roku se vyhlásí celkové výsledky 

a týmy jsou odměněny. Dostanou drobné ceny, 

medaile a poháry. 

 

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 proběhl na naší škole tradičně ZIMNÍ TURNAJ V MINIHÁZENÉ 4+1 

 

 

        

Všechny třídy se zapojily se svými zástupci, kteří 

hráli, a s ostatními, kteří fandili. Hrálo se ve třech 

kategoriích: 1. třídy, 2. – 3. třídy, 4. – 5. třídy. Boje 

byly obrovské, výkony hráčů úžasné a atmosféra 

super. Rozhodčí byli féroví a zkušení. Pochází z řad 

našich žáků 9. tříd a před několika lety i oni byli 

hráči tohoto turnaje.  

 

 

 

Paní učitelky povzbuzovaly a podporovaly své 

týmy. Velmi důkladně se společně s žáky 

připravily. Vše se vydařilo na jedničku. Všichni si 

odnesli krásné zážitky a odměny. Všem za účast a 

výborné výkony děkuji a přeji hodně sil do dalšího 

trénování a přípravy na LETNÍ TURNAJ, který 

proběhne v červnu. 

 
 

 

Martina Charvátová, koordinátorka sportovních aktivit 



 3 

 

Nadační fond Svoboda 

 
Milí rodiče, 

 

první měsíc roku 2018 je za námi a tak mi dovolte stručné ohlédnutí za více než dvouletou činností 

nadačního fondu Svoboda. Za podpory paní ředitelky jsem fond společně s deseti dalšími rodiči  

15. prosince 2015 spoluzaložil. Posláním nadačního fondu je podpora výchovně-vzdělávací práce na naší 

základní škole, a v některých konkrétních případech i zmírňování sociálních rozdílů. Naplňování svého 

poslání uskutečňuje nadační fond zejména finančními příspěvky.  

 

Nadační fond Svoboda si klade za cíl podporovat vybrané projekty dlouhodobě. Proto jsme v roce 2016  

i v roce minulém finančně podpořili následují tři velké projekty: pedagogický dohled v žákovské 

relaxační zóně (20 000 korun), asistenci ve třídách (60 000 korun ) a práci školního psychologa (50 000 

korun).   

 

Jak je možné vyčíst z výroční zprávy za rok 2016, podařilo se nám v prvním roce existence fondu získat 

na činnost fondu také dary od dvou právnických osob v celkové výši 110 000 korun. Tento úspěch se nám 

ale bohužel v roce 2017 nepodařilo zopakovat.  

 

A tak přestože se během vánočních trhů 2017 podařilo vybrat rekordní částku 125.419 korun! (třetinu 

těchto peněz věnuje škola prostřednictvím nadačního fondu na finanční podporu shora zmíněných 

velkých projektů), zůstává financování dalších projektů fondu nejisté. Nadační fond uspořádal během 

podzimu a zimy ještě dvě dobročinné akce – bazar oblečení a prodej charitativních vánoček. Ty 

dohromady přinesly pěkný výsledek, 19 732 korun. Nicméně, na pokrytí všech zamýšlených aktivit fondu 

to nestačí. 

 

Proto pokud chcete fond podpořit, rád bych vás požádal o pravidelný měsíční dar formou trvalého 

příkazu. Tato forma podpory umožňuje nadačnímu fondu lépe odhadovat finanční možnosti a tedy  

i financování větších projektů. Tyto projekty probíhají v průběhu celého školního roku a náhlý nedostatek 

prostředků by znamenal pro školu nepříjemnou situaci. Pravidelný měsíční dar ve výši 100 nebo 200 

korun by představoval významné zvýšení jistoty při hospodaření, nadační fond by zkrátka věděl, s jakými 

pravidelnými příspěvky může každý měsíc počítat. Jednotlivé dobročinné akce máme samozřejmě  

v úmyslu organizovat i nadále.  

 

Závěrem bych rád poděkoval všem rodičům a učitelům, kteří nadačnímu fondu nabídli spolupráci. Pokud 

naše činnost oslovila i další z vás, kontaktujte nás, prosím, osobně nebo emailem, budeme rádi za každou 

další pomocnou ruku.  

 

Těšíme se na spolupráci s vámi. 

 

Za nadační fond Svoboda Kryštof Hilský, člen správní rady 
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Potvrzení o daru pro Nadační fond 
 

Vážení dárci, 

v současné době pro Vás připravujeme potvrzení o daru, které Vám rozešleme mailem do 

9. 2. 2018. 

 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru! Děkujeme všem, kteří nás podpořili! I malá částka 

pomáhá! Vaše finanční podpora je potvrzením, že Vám na škole Vašich dětí záleží! 

Děkujeme Vám, že pomáháte, aby se žáci v této škole měli ještě lépe! Pojďme pro to 

společně udělat maximum. 

 

Irena Kučerová, předsedkyně správní rady 

Co pro Vás chystáme v druhém pololetí? 
 

Čteme dětem! 

 

Ráda vzpomínám na chvíle, kdy mi maminka nebo děda předčítali. Byly to chvíle plné 

pohody a snění. Já sama však svým dětem předčítám málo, večer už na to nemám mnoho 

sil. Naštěstí náš děda čte rád a také dětem ochotně předčítá. Myslím, že i v ostatních 

rodinách to bude v dnešní uspěchané době podobné. Přitom číst dětem je tak důležité! 

Proto chceme společně s DDM hl. m. Prahy zahájit pravidelné předčítání dětem.  

Hledáme proto prarodiče, kteří by měli chuť do naší školy přijít dětem číst. Máte doma 

babičku  

a dědečka, kteří rádi čtou? A byli by ochotni se do takového projektu zapojit? Tak 

neváhejte a předejte jim náš kontakt nebo nás kontaktujte přímo Vy! 

 

Podrobnější informace budou následovat. 

 

Koordinátorka projektu za DDM hl. m. Prahy: Karla Braunová 

braunova@ddmpraha.cz 

Koordinátorky projektu za NF Svoboda: Anna Smetanová a Irena Kučerová  

svoboda.nadacni.fond@gmail.com 

        

Další připravované akce nadačního fondu 
 

 Jarní tvoření – výtvarný workshop – úterý 27. 3. 2018 

 Tradiční jarní bazar – pátek 21. 4. 2018 

mailto:braunova@ddmpraha.cz
mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com
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Přednáška pro rodiče 
 

V pondělí 8. ledna 2018 jsme pro rodiče uspořádali odborně zaměřené setkání s p. psycholožkou PhDr. 

Průšovou na téma Nejčastější rodičovské omyly v péči a výchově. Tato akce, kterou pro nás zajišťovala 

organizace Rodinné mosty, se setkala s velkým ohlasem a sami rodiče si žádali pokračování. 

 

Proto si Vás dovoluji již nyní upozornit na volné pokračování, tentokrát na téma Jak rozumět dítěti 

aneb dítě ve světě dospělých. Účastnit se mohou jak rodiče, kteří absolvovali první setkání, tak také noví 

zájemci. Konat se bude v pondělí 19. března od 16.30 (tentokrát v jednom termínu). Všichni rodiče školy 

obdrží e-mailem pozvánku začátkem března. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 

 

Setkání s p. místostarostou 
 

 

V pátek 12. ledna 2018 se v rámci výuky 

občanské výchovy sešli žáci 8. tříd  

s p. Mgr. Janem Lacinou, který je 

místostarostou MČ Prahy 6, zodpovědným 

za oblast školství. 

 

Žáci již v průběhu prosincových 

vyučovacích hodin diskutovali otázky 

života na Praze 6 a to na témata související 

s jejich životem v naší městské části.  

 

P. místostarosta odpovídal na jejich 

otázky, objasňoval záměry městské části. 

Neopomněl připomenout, že každý z nás 

může přispět (např. také tím, že budeme 

více využívat hromadnou dopravu namísto 

aut). 

 

 
 

Mgr. Gabriela Hanzlová, vyučující občanské výchovy  

 

Den elegance 
 

 

Tradičně se 

poslední 

pátek 

v měsíci stal 

tematicky 

zaměřeným 

dnem, 

tentokrát to 

byl Den 

elegance. 

 
 

Po celé škole se pohybovaly elegantně oblečené osoby a vyvstala i otázka, zda by se šaty, kravaty a saka 

nemohly stát běžnou součástí školního oblečení … 
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Dopisy pro Domov seniorů 
 

„A bude to na známky?“ Otázka, kterou my učitelé neslýcháme moc rádi. Značí totiž, že je 

hodnocení jedinou motivací a tažnou silou ke splnění úkolu. A to je málo! 

 

Snažím se, a věřím, že nejen já, propojovat náplň předmětu co nejvíce s praxí a životem dětí vně 

školních zdí, u některých témat a oblastí si s tím lámu hlavu dlouhé hodiny, jiná k tomu vybízejí přímo 

sama a soukromý dopis jedním z takových témat rozhodně je. 

 

Už když jsem o prázdninách pročítala školní vzdělávací program pro český jazyk v 6. ročníku, 

věděla jsem, že dopisy budeme rozhodně psát někomu opravdovému a žijícímu.  

 

Byl zrovna začátek prosince, když jsme se k tomuto tématu v  hodinách se šesťáky dostali. 

Oslovila jsem náhodně dva domy pro seniory v okolí Dejvic s nápadem, že pokud by o to jejich klienti 

měli zájem, rádi bychom jim poslali dopisy. Z Domova pro seniory Elišky Purkyňové mi odpověděli 

kladně a následně zaslali seznam 23 seniorů a seniorek se stručnými informacemi o jejich zájmech  

a koníčcích, aby bylo v dopisech na co navázat. 

 

Už samotné přiřazování babiček a dědečků k „mým“ dětem probíhalo za bouřlivých emocí  

a o některé seniory, například babičku motorkářku, se vedly doslova bitvy. 

 

Poté už se však žáci pustili do samotného psaní a musím říct, že se toho zhostili velmi 

zodpovědně. Již předtím jsme si povídali o tom, že mnoho ze seniorů z Domova je ležících a nebyli 

venku třeba i několik let, proto jsou pro ně informace ze světa „zvenčí“ extrémně zajímavé.  

 

Žáci se seniorů často ptali, zda jsou v Domově spokojeni, jak jim vaří, snažili se je rozveselit 

vtipy, zábavnými příhodami nebo namalovanými obrázky či pohledy, které jim do dopisů vkládali. Se 

vzorně přepsanými a zalepenými dopisy jsem potom běžela na poštu, kde ovšem byla před Vánoci fronta 

tak dlouhá, že jsem je nakonec donesla do budovy Domova osobně. 

 

Nikdo však netušil, co naše akce způsobí a vyvolá u adresátů … Ještě ten večer mi přišla od paní 

Salák Příhodové, se kterou jsme celou akci domlouvaly, SMSka, kolik emocí a radosti u jejich seniorů 

zalepené obálky vyvolaly. A protože jsme byly domluveny, že za týden nám přinesou do školy odpovědi, 

většina seniorů se do nich chtěla okamžitě pustit. Bohužel ne všichni zvládnou již udržet pero, uháněli 

proto prý hromadně sestřičky, aby jim mohli svou odpověď nadiktovat a někteří ji i několikrát měnili  

a upravovali. 

 

Za týden pak za námi dvě pracovnice přišly do školy, donesly dětem odpovědi a pro každého jako 

poděkování ještě knihu a dřevěný betlém. Moc jim za všechny seniory děkovaly a tlumočily nadšené 

reakce i dojetí svých klientů. 

 

Když jsme si pak s dětmi sedli na koberec a četli si nahlas odpovědi, nikdo ani nedutal. A 

představte si, nikdo se nezeptal, zda dopisy budou na známky. 

   

      Mgr. Pavla Danielková, učitelka českého jazyka 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 
 

Již tradicí naší školy se v den rozdávání pololetního vysvědčení stalo pasování našich nejmenších žáčků – 

prvňáčků – na čtenáře. A tak se i letos 31. ledna 2018 sešli žáčci, rodiče i prarodiče, leckdy také mladší 

sourozenci v hale školy, aby se stali svědky nejen pasování na čtenáře, ale také slibu prvňáčků, že se jim 

kniha stane dobrým přítelem na celý život. 

 

  
 

Děkujeme našim nejstarším žákům za pomoc při pasování prvňáčků i rodinám dětí za podporu při tomto 

významném dni. Rodiče dětí měli následně možnost být přítomni při rozdávání prvního vysvědčení. 

 

Třídní učitelky 1. ročníku 

 

Výtvarné práce našich dětí 
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Co nás čeká v únoru 
 

 plavecký výcvik žáků 2. B a 3. B 

 

 čtvrťáci absolvují teoretickou přípravu na dopravní hřiště 

 

 jarní prázdniny od 12. do 16. února  

 

 ve čtvrtek 22. února Valentýnský ples!!! 

 

 Masopustní karneval ve školní družině 

 

Přejeme všem příjemné (doufejme, že sněhové) 
jarní prázdniny! 


