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Školní noviny – duben 2014 
 

  

Návštěva p. Jiřího Suchého ve škole 

 
V rámci pravidelné akce NOC S ANDERSENEM se v pátek 4. dubna 2014 

uskutečnila na naší škole beseda s principálem divadla Semafor p. Jiřím 

Suchým. 
 

 
 

 

Žáci 5. ročníku tak měli vzácnou možnost položit významné osobnosti české 

kultury své všetečné dotazy. Došlo i na společný zpěv. Několik žáků z vyšších 

ročníků zaznamenalo besedu na kameru a s p. Jiřím Suchým natočili také 

interview. To uveřejníme po zpracování na našich webových stránkách. 
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Z jednání školské rady 

 

Dne 10. března 2014 se sešla školská rada v novém složení. Přítomni byli MgA. Štěpánka 

Stein, Ing. Jiří Lála, Mgr. Kateřina Poláková a Mgr. Elena Malchárková, omluveni Mgr. 

Pavlína Ducháčková -  Chotková a  Ing. Helena Frankenbergerová. Předsedkyní byla 

jednomyslně zvolena paní MgA. Štěpánka Stein.  

 

Paní ředitelka Mgr. Michaela Rybářová seznámila přítomné s návrhem výuky hudební 

výchovy v anglickém jazyce v budoucích 6. a 7. ročnících. Vzhledem k tomu, že škola 

splňuje i další požadavky (spolupráci s mezinárodní školou, výuka 4 cizích jazyků), bude 

v následujícím roce usilovat o titul Excelentní jazyková škola. Zároveň byli přítomní 

seznámeni s plánovanou nabídkou cizích jazyků pro příští školní rok. Zazněla také informace 

o přijímacím řízení do prvních ročníků. 

  

Školská rada byla informována o Petici za rozšíření půdních prostor v ZŠ nám. Svobody 2. 

Členové školské rady se s peticí blíže seznámí a své stanovisko sdělí na příštím jednání 

školské rady. 

 

Zápisy a informace z jednání školské rady budou pravidelně uveřejňovány na webových 

stránkách školy a ve školních novinách. 

 

Mgr. Elena Malchárková, členka školské rady 

 

Výuka hudební výchovy v anglickém jazyce 

 

Informujeme všechny rodiče, že škola získala povolení vyučovat hudební výchovu v 6. a 7. 

ročníku částečně v anglickém jazyce. Znamená to, že od školního roku 2014/15 budou mít 

děti v „hudebce“ kombinaci českých i anglických písní, budou komunikovat česky i anglicky, 

referáty budou také zpracovávat v obou jazycích, zkrátka uplatní své dovednosti 

z dosavadního studia angličtiny. 

 

Mgr. Barbora Šupinová, učitelka hudební výchovy a angličtiny 

  

Mezinárodní spolupráce 

 

Od srpna 2013 realizujeme v rámci výuky francouzského jazyka mezinárodní projekt  

s francouzskou základní školou Collège Paul-Eluard v městečku Gauchy (region Picardie). 

První osobní kontakt s partnerskou školou jsme navázali v říjnu 2013 díky zahraničnímu 

studijnímu pobytu ve Francii. Název projektu „De la culture française à la culture tchèque et 

réciproquement“ – „Od francouzské kultury k české a naopak“ vypovídá o cíli našeho 

snažení: pomoci žákům poznat odlišnou kulturu, rozvinout dovednosti v oblasti interaktivních 

komunikačních dovedností, zažít práci na mezinárodním projektu a navázat vazby pro trvalou 

spolupráci škol. V projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce společně s žáky, kteří 

začnou v 6. ročníku se studiem francouzštiny a doufáme, že se nám i letos v září podaří 

zrealizovat studijní výjezd do Francie. V říjnu se chystá skupinka francouzských žáků k nám!  

 

Mgr. Lenka Šmejkalová, učitelka francouzského jazyka 
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Školní družina – stále se u nás něco děje 

 
Zima se s námi už pomalu rozloučila, a byť nám dostatečně nedopřála si užít zimních 

radovánek, máme od začátku nového roku s dětmi hodně zážitků. 

       Navštívili jsme naši pobočku Městské knihovny, kde jsme byli na besedě o hanspaulské 

památce „kostel sv. Matěje“, která byla zpestřena historickou pověstí a pak na besedě  

o dětských knihách, kde měly děti možnost si knížky samy pročíst a prohlédnout. Aspoň 

jednou za měsíc máme v plánu Městskou knihovnu opět navštěvovat, aby si děti mohly knihy 

půjčovat i vracet.  

       Při nepříznivém počasí se aktivně věnujeme různým výtvarným činnostem  

a družinovým projektům, a pokud nám počasí přeje, hrajeme venku sportovní hry a začínáme 

se věnovat pozorování přírody, které doplňujeme kvízy a otázkami z Prvouky. 

      Také jsme nedávno navštívili kino Oko na Letné – promítání filmu Šmoulové 2 se 

s potěšením zúčastnilo 52 dětí. 

       Zdraví jsme si utužili návštěvou Solné jeskyně v Korunní ulici, kterou určitě ještě někdy 

zopakujeme. 

       Vyvrcholením přivítání jara byla výstava květin (zejména tulipánů) a váz 

v empírovém skleníku na Pražském hradě, která byla opravdu okouzlující i díky krásnému 

počasí. Rozhodně doporučujeme shlédnout naši fotogalerii, kam průběžně vkládáme aktuální 

fotky z akcí, ale i z běžného provozu školní družiny. 

       V blízké době nás čeká Jarní ples (15. 4. 2014), abychom dětem vynahradili promeškaný 

Masopustní karneval. 

 

Kristýna Váchová, DiS., vedoucí vychovatelka 

  

 

 

 
 

Bětka Beranová a Isabelka Stojková (3. A) – výstava na Pražském hradě 
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Čtení mě baví 
 

Ve středu 26. března 2014 na naší škole proběhla již tradiční literární soutěž Čtení mě baví. 

V tomto roce tato soutěž oslavila již své osmé narozeniny a podle přibývajícího počtu 

zájemců se dá soudit, že je oslavila vskutku úspěšně. 

 

I v tomto roce se soutěžilo v několika kategoriích, rozdělených podle věku žáků. Skupinky 

jednotlivých škol tvořili vždy tři žáci, kteří se společně utkali na literárním poli. Čekalo je 

několik úkolů, které měly prověřit jak jejich rozhled po české literatuře, tak jejich čtenářské 

dovednosti. Do některých úkolů se museli pouštět samostatně, každý za sebe, někde naopak 

úkol vyžadoval spolupráci a nápady každého z týmu. Svoji kreativitu a fantazii mohli využít 

například při skládání básní a při její následné recitaci. 

 

Výsledky škol byly často dost vyrovnané, ale jelikož jde o soutěž, vyhrát může jen jeden. 

Vítězové ale svými vědomostmi a schopnostmi dokázali, že si první místo opravdu zaslouží. 

A my doufáme, že v příštím roce opět v naší škole přivítáme žáky, které čtení opravdu baví! 
 

Mgr. Vladimíra Koucká, učitelka českého jazyka  
  

Olympiáda z anglického jazyka 2014 
   

I v letošním roce se naši žáci zúčastnili obvodního kola olympiády z anglického jazyka. 

V kategorii žáků 6. a 7. tříd se Karolína Šerpánová umístila na 7. místě v konkurenci 15 žáků. 

V kategorii 8. a 9. tříd žákyně Karolína Uhlířová z 9. třídy obsadila krásné 4. místo ze 14 

soutěžících. Žák 9. třídy Patrick Kapila obsadil v krajském kole v kategorii žáků z bilingvního 

prostředí krásné 2. místo a postoupil do celorepublikového finále soutěže. 

 

Ing. Eva Jeřábková, vedoucí předmětové komise anglického jazyka 

 

Matematický klokan 
 

21. března 2014 se vybraní žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan, která má 

ve světě dlouholetou tradici.  Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií: Klokánek (4. a 5. 

třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy).  
 

Největší bodové ohodnocení získaly děti z kategorie Klokánek:  

1. místo: Rostislav Borovkov z IV. A (120 bodů – plný počet bodů!) 

2. místo: Martin Kondrát z V. B (104 bodů)  

3. místo: Tomáš Němeček z V. B (102 bodů). 

Kategorie Benjamín:  

1. místo: Timotej Adamec z VI. A (88 bodů) 

2. místo: Adéla Šrámková z VI. A (71 bodů)  

3. místo: Magdalena Kriegerová z VI. B (58 bodů)  

Kategorie Kadet:  

1. místo: Patrik Kapila z IX. třídy (67 bodů) 

2. místo: Yejune Lee z VIII. A (64 bodů) 

3. místo: Magda Fladungová z IX. Třídy (57 bodů)  

Výsledky soutěže byly poslány do olomouckého centra, kde budou vyhodnoceny za celou 

ČR. 

Markéta Belzová, organizátorka soutěže 


