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Školní noviny – březen 2018 
 

 

Sbírka pro kočičí útulek Felix v Klecanech 
 

 

Tento školní rok jsme opět pořádali sbírku v naší 

škole pro kočičí útulek Felix v Klecanech. Znovu 

nás překvapila velikost sbírky a Váš zájem 

pomáhat kočičkám bez domova. Majitelka útulku 

Felix je velmi vděčná za jakoukoliv pomoc.  

 

Velmi Vám všem děkujeme !!! 

Adam Grybauskas a Matyáš Karpaš, 7. A 

  

 

 

Odborně zaměřené tematické setkání 
 
Všichni rodiče obdrží pozvánku na další odborně zaměřené tematické setkání, tentokrát na téma „Jak 

rozumět dítěti aneb dítě ve světě dospělých“. Na základě velké spokojenosti s předcházejícím setkáním 

bude i tentokrát lektorkou p. PhDr. Lenka Průšová. 

 

Setkání se bude konat v pondělí 19. března 2018 v 16.30 v hudebně v 1. patře školy. Zájemci 

neopomeňte do středy 14. 3. poslat po dítěti zpět do školy potvrzení o účasti na setkání. 

 

Projekt  SPOLEČNĚ SE UČÍME 
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0002399) je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Knihovničky na Svobodě! 
 

V naší škole se objevily bílé knihovničky. Jsou na každém 

patře a jsou v nich knihy, které si můžete půjčit. Po přečtení 

knihu vraťte, nejlépe do 2 měsíců. Knihy budou postupně 

doplňovány. Prosíme všechny čtenáře o dodržování pravidel 

půjčování knih, najdete je na každé knihovničce.                   

 

 
 

 

 

Ale i vy můžete přispět a přinést knihy, které už máte přečtené. Ostatním určitě udělají radost! 

 
Za žákovský parlament Ema R. Sýkorová 6. A 

 

Olympiáda z anglického jazyka 2018 
 

I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola olympiády z anglického jazyka, kterého se 

účastní nejlepší žáci ze základních škol Prahy 6. Soutěž se konala 23. února na ZŠ Emy Destinnové. 

V kategorii mladších žáků Radim Motlíček ze 7. A skončil na 11. místě ze 16 soutěžících. Žákyně 9. A 

Mai Nguyen se v kategorii starších žáků umístila na vynikajícím 2. místě ze 17 soutěžících z Prahy 6.  

 

 

 

 

Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy a blahopřejeme.  

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise Aj 
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      Velikonoční mazanec 
 
 

Milí rodiče,  

 

za nadační fond Svoboda děkuji těm z vás, kteří reagovali na naší prosbu a stali se pravidelnými dárci 

nadačního fondu školy. Pravidelné dárcovství je ideální formou podpory jeho činnosti, protože dává 

jistější výhledy do budoucna a umožňuje některé projekty podporovat dlouhodobě; jako například dozor 

v žákovské relaxační zóně.  

Tento projekt máte nyní možnost podpořit i jednorázově a zároveň si obstarat výborný velikonoční 

máslový mazanec. Opět ve spolupráci s Pekařstvím Jan Mašek (www.pekarstvimasek.cz) vám toto 

tradiční velikonoční pečivo nabídneme za 200 Kč, 95 korun z každého prodeje použijeme na zajištění 

odborného dozoru v žákovské relaxační zóně v suterénu školy.  

Velikonoční mazance je možné objednávat elektronicky na odkazu, který vám poslala paní hospodářka do 

emailu, nebo se zapsat na objednávkový list, který je připravený na recepci školy.  Objednávat lze pouze 

do pátku 19. 3. do 18.00 hodin.  Velikonoční pečivo si budete moci vyzvednout v úterý 27. 3. od 7:40 do 

8:30 a od 12:00 do 17:00 v hale školy, kde bude cca od 12:30 do 16:00 hodin probíhat Jarní výtvarný 

workshop, na který vás a vaše děti srdečně zveme. Pokud se v úterý do školy nedostanete, je možné si 

mazanec vyzvednout ještě ve středu 28. 3. od 7:40 do 8:30 opět v prostorách školní haly.  

 

Za podporu naší školy vám předem děkuji. 

 

Kryštof Hilský 

člen správní rady fondu 

 

Jarní výtvarný workshop 

Zveme děti, rodiče i prarodiče na výtvarný workshop.  Pojďte s námi tvořit! Přineste si vajíčko a společně 

ho krásně ozdobíme třeba slámou! Nebo si můžete vyrobit netradiční velikonoční dekoraci z české 

skleněné mozaiky (www.beadgame.cz)! A kdo bude chtít, může zdobit i sukénky nebo malovat trička.  

Kdy? V úterý 27. 3. od 12:30 do 16:00. Na workshopu můžete strávit 15 minut nebo i celé odpoledne. 

Neplatí se za čas, ale za to, co si vyrobíte. Výtěžek workshopu bude z větší části použit na podporu 

projektů nadačního fondu a z menší části pak také poslouží na nákup materiálu a pomůcek na dílničku. 

Podrobnější informace budou uveřejněny na webové stránce fondu a také rozeslány mailem. 

 

 

 
 
 
 

http://www.pekarstvimasek.cz/
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Rodiče i předškoláčky srdečně zveme na 
 

Den otevřených 

dveří 
 

v úterý 

13. března 2018 
  

v 9.00 a v 17.00 

- 

informace vedení školy 

 

 

v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 

- 

prohlídky školy  

a informace p. učitelek o výuce 
 


