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Školní noviny – květen 2021 
 

Projekt Poznáváme nástrahy internetu II 

Již druhým rokem je naše škola zapojena do grantového programu O2 Chytrá škola s projektem 

Poznáváme nástrahy internetu II. Ve dnech 19. a 21. dubna proběhly pro žáky 6. ročníku dva 

webináře Surfařův průvodce po internetu zaměřené na téma fake news. Dne 12. května se naši 

prvňáčci zúčastní besedy Čtení z knihy Online ZOO. Do konce školního roku bychom rádi uspořádali 

online únikové hry Fakescape pro žáky 8. a 9. ročníku. 

Pro učitele 2. stupně jsme na 24. května naplánovali webinář Kyberšikana jako téma primární 

prevence. Pro učitele 1. stupně webinář následovat. 

Pro rodiče našich žáků jsme na pondělí 31. května od 17 hodin připravili webinář Nebezpečí na síti pro 

rodiče. Tímto aktuálním tématem nás provedou lektorky Veronika Kynclová a Agáta Hrdličková 

z organizace Jules a Jim, z. ú. Týden před konáním webináře zašleme na rodičovské e-maily pozvánku  

s odkazem, pomocí kterého se bude možné k webináři připojit. Těšíme se na Vaši účast. 

Mgr. Gabriela Hanzlová 

 

  

 

Webinář Nebezpečí na síti pro rodiče – anotace: 

Internet je dnes nutnou součástí našeho každodenního života. Abychom mohli pracovat, 

studovat či udržovat kontakt s blízkými, potřebujeme být neustále online. Rodiče pak mohou 

mít pochopitelný strach, aby se jejich děti v labyrintu internetu a sociálních sítí neztratily. Na 

webináři se rodiče seznámí s pohledem zkušených lektorujících, kteří nabídnou možnosti, jak 

s dětmi o online prostředí mluvit. Společně budeme nacházet příležitosti, které online svět 

nabízí, a správnou cestu, jak se vyhnout potenciálním rizikům. Internet se tak stane užitečným 

pomocníkem, a ne hrozbou. 
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Soutěž ve francouzském jazyce 
V dubnu proběhlo okresní kolo soutěže ve francouzském jazyce. Žáci 

tento rok soutěžili online. Po postupu ze školního kola naši školu 

úspěšně reprezentoval Jan Balog z 8. A. Gratulujeme ke krásnému   

6. místu!  

                                                 Mgr. Tereza Niedermaierová, učitelka Fj  

 Atelier 2. C 

Při Ateliéru jsme si nejprve popovídali, jak může čarodějnice vypadat. Pak jsme vyslovili přání, které nám 

třeba splní. Od toho je přece čarodějnice! 

  
 

                                    Výtvarná výchova 7. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliášová Martina 

 

Anetka Martínková Loiza Putyerová Františka Putyerová 

Max Grybauskas 

Bára Chorváthová 

Agáta Čiháková 

Viktorie Ambrožová 
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Klára Petráňová  
Jan Macháček  
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                                                Světlo na konci tunelu 
„Hurá, konečně do školy!“ Tato věta se ozývala ze všech stran. V měsíci dubnu se po několika dlouhých 

měsících konečně otevřely dveře všech základních škol, tedy alespoň pro žáky 1. stupně. Sice nás čekalo 

nepříjemné testování, ale ani to nás neodradilo se vrátit zpět do lavic a začít se učit bez počítačů. 

  

První den jsme se věnovali hodnocení online výuky, při kterém nám pomohly kamarádky berušky. 

Všichni jsme se shodli, že nám nejvíce chyběli kamarádi. Děti si také mohly do školy přinést svoje 

oblíbené společenské hry, které jsme si s radostí všichni zahráli.  

 

V průběhu týdne naši třídu 4. A navštívila paní ředitelka, která 

přišla osobně pogratulovat a předat výhru našim úspěšným 

recitátorům (Jolance a Vojtíškovi), kteří se umístili ve školním 

kole recitační soutěže na krásných postupujících místech. Budou 

nás dále reprezentovat v krajském kole, kde jim všichni opět 

budeme držet palce k dalším úspěchům.  

Ať se vám všem ve škole líbí!  

 

22. duben DEN ZEMĚ 

Ve čtvrtek jsme si připomněli svátek – Den Země. Povídali jsme 

si, jak všichni můžeme naší krásné modré planetě pomoci. Děti 

si společně ve skupinkách vyplnily pracovní listy a vyrobily si 

svůj flipbook. V závěru vyučování jsme si pustili část 

zajímavého dokumentu světoznámého přírodovědce Davida 

Attenborougha Život na naší planetě.    
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Spisovatel ze 4. A – Vojta Jun 

Každý tráví svůj volný čas různě. Někdo s kamarády venku, 

jiný bohužel s IT technikou, a náš Vojta psaním vlastních knih. 

Svému koníčku se věnuje již delší dobu, ale v době distanční 

výuky měl více času a možná i nápadů, aby svoji sbírku 

rozšířil. Své knihy píše ručně a doplňuje je ilustracemi.  

V současné 

době pokračuje 

na dalším díle, 

kde své hrdiny 

nově 

pojmenoval Zlý 

T-rex, Stego, 

Bracha a 

Pteran. Možná i 

ve vás dřímá 

spisovatel, tak 

se nebojte, vezměte papír a tužku a můžete začít      . 

 

 Kateřina Měřínská, tř. učitelka 4. A  

 

Poetické setkání – recitační soutěž u nás ve škole 

Jak se říká: „Březen - měsíc knihy“. Tohoto hesla se naše škola drží a činí v tom ty správné kroky. 

V letošním roce poněkud netradičně – ONLINE. 

Právě v této době proběhla třídní kola recitační soutěže. Žáci si procvičili paměť a ve své třídě přednášeli 

naučené texty. Vybrali ze svých řad ty nejlepší a ti následně postoupili do kola školního. 

V týdnu od 6. – 9. 4. 2021 proběhlo online školní kolo v pěti kategoriích. 

Kategorie 0, což jsou naši nejmenší prvňáčci, byla úžasná. Výborní byli nejen recitátoři, ale i diváci a 

fanoušci. Tato kategorie není postupová. V příštím roce však již výherci budou postupovat do obvodního 

kola. 

Zde jsou vítězové: 
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Kategorie 2. – 3. tříd: Recitátoři měli velmi pěkný a příjemný přednes. I zde diváci drželi pěsti svým třídním 

zástupcům. Bylo to prostě super. 

Zde jsou již postupující: 

 

Kategorie 4. – 5. tříd: Tito soutěžící jsou již zkušení a pro porotu bylo velmi těžké vybrat vítěze. Nakonec se to 

podařilo, a i oni postupují dále do distančního kola dětských recitátorů Dětská scéna 2021. 

Zde je vidíte: 

 

Kategorie 6. – 7. tříd: Zde se nám objevilo šest výborných soutěžících. Bylo nádherné je poslouchat a užívat si 

pěkný přednes. Tři z nich opět postupují do dalšího kola. 

Zde jsou: 

           

 

 

Poslední kategorie 8. – 9. tříd: V této skupině jsme měli čtyři zástupce a soutěžící. Zde jsme slyšeli velmi těžké  

a náročné texty, které byly předneseny s grácií a umem. Každému posluchači to jistě zpříjemnilo celý den. Byli 

vybráni tři postupující: 

      

 

 

 

 

Ráda bych na závěr všem recitátorům poděkovala a pogratulovala. Výkony byly opravdu velmi pěkné. Zároveň 

děkuji i posluchačům za super atmosféru při online recitacích. Postupujícím držíme palce v dalším kole. Jejich 

vystoupení byla nahrána a poslána další porotě. Také děkuji za spolupráci kolegyni Kristýně Matulové, která se 

mnou organizovala tuto soutěž, všem učitelům, kteří se také přidali, porotcům, vedení školy a na2ší paní recepční 

Janě Keprové, která zajistila profesionální nahrávky postupujících. 

                                                   Mgr. Martina Charvátová, spoluorganizátorka soutěže 
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Bohové ze 6. A 
V rámci hodin dějepisu jsme se seznámili 

s řeckými bohy. Děti měly dobrovolný úkol 

ztvárnění řeckého boha či řecké bohyně. 

Fantazii se meze nekladly. Zde se můžete 

podívat na některé řecké bohy a bohyně ze 

6. A! 

Bůh Zeus byl velmi oblíbený, a 

proto se ho rozhodli ztvárnit hned tři 

umělci. Zeus s blonďatými vlasy je od 

Emmy, Zeus letící na mraku je od Pepy. 

Přesto se nám tu objevil také vládce moří! 

V Poseidona s mocným 

trojzubcem se proměnil Kuba 

Ř.! ☺ 

 

Na Olympu žily také krásné bohyně. 

Tu ze všech nejkrásnější ztvárnila Bětka. 

Míša se rozhodla stvořit bohyni Athénu, která 

se dle báje zrodila z Diovy hlavy. A na 

Olympu nesmí chybět ani manželka vládce 

bohů – Héra, kterou nakreslila Barča. 

 

 

 

Bohyni Artemis s lukem a šípem 

nakreslily hned tři autorky. Artemis se 

zlatými vlasy je od Dorky, s tmavými je od 

Aničky N. a bohyně s jelínkem a měsícem 

je od Máří. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sabina Planíková 

učitelka dějepisu v 6. A 



9 

Příběhy našich sousedů 
 

Do projektu Příběhy našich sousedů jsme se letos připojili na konci září 2020. Do projektu byli vybráni 

žáci z třídy 8. B. Naším pamětníkem se stal velký optimista pan Vojtěch Petr, který i v důchodu učí na 

ČVUT. 

Přes vládní opatření jsme se v menší skupině (Julča, Anička a paní učitelka), vyzbrojení 

respirátory, vydaly na konci ledna za naším pamětníkem na fakultu, kde měl proběhnout rozhovor. Pan 

Petr na nás již čekal a provedl nás areálem na své pracoviště. Dostali jsme se do ohromné výrobní haly 

vybavené neskutečnými stroji a viděli jsme, jak pracují ty nejmodernější technologie. Po malé ukázce 

jsme celé natěšené následovaly pana Petra do jeho kanceláře. Na začátek natáčení jsme vyfotografovaly 

tým a našeho milého pamětníka. Pak už jsme se jen usadily a zaposlouchaly se do dobrodružného 

vyprávění… 

 

Náš pamětník pan Vojtěch Petr 

Život pana Vojtěcha Petra je svázán s Prahou 6, kde žil ve svém dětství. Chodil na ZŠ v tehdejší 

Žukovově ulici a již od mládí se věnoval sportu. Přesto jeho studentská léta přinesla nové zážitky. 

S kamarády založil kousek od Kulaťáku Ralley klub i s nezapomenutelným obrázkem od českého malíře 

Káji Saudka.  

Po vítězství Čechoslováků v hokeji 1969 neváhal a jel oslavovat na Václavské náměstí. Co se tam 

dělo a jak se bujarých oslav účastnil sám pan Petr se dozvíte na stránkách Příběhy našich sousedů! 

Více o panu Vojtěchu Petrovi naleznete na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz  

(Praha 6, rok 2020/2021). 

 

  

 

Ing. Sabina Planíková 

učitelka dějepisu v 6. A 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/
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Pozvánka na závěrečnou prezentaci 
  

 

 

 

Závěrečná prezentace výstupů žáků Prahy 6 

proběhne online přes Zoom  

dne 12. 5. 2021 v 16 hodin. Více informací 

naleznete na Facebooku. Můžete se na ni připojit a 

poslechnout si i náš tým. ☺ 

 

 

Zpověď týmu: 

 
Co se vám líbilo na projektu? 

Julča – Bylo zajímavé přiblížit se k životu někoho jiného, ať už jen přes vyprávění a fotky. 

Anežka – Mně hodně bavilo zabývat se informacemi a zážitky ze života Vojtěcha Petra, který si myslím, 

že měl a má velmi zajímavý. Taky jsme měli super tým, a tak celkově to byl takový krásný zážitek. 

Elia – Bavilo mě zjišťovat, co pan Petr vyprávěl o tom, co se dělo na Praze 6. 

Kristýna – Díky projektu jsem se dozvěděla hodně zajímavých informací, nejen o panu Petrovi, ale 

hlavně jak to bylo v letech, kdy tady vládli komunisti. Jsem moc ráda, že jsem se projektu mohla 

zúčastnit. 

Anička P. – Líbila se mi naše spolupráce a také, že jsem se více přiblížila tomu, jaké to bylo v době, 

kterou jsem nezažila. 

Co se vám líbilo na panu Petrovi? 

Julča – Rozhodně jeho přístup k životu. Z rozhovoru jsem pochopila, že to vždy neměl lehké, a přesto se 

snaží ke všemu přistupovat s radostí a smíchem. 

Anežka – Líbí se mi, jaký má přístup k životu a že i přes to všechno, co si prožil, dokáže být stále 

optimistou a koukat na život z té lepší stránky. 

Elia – Jeho smích a jeho optimismus (jak je spokojený se svým životem :-)) 

Kristýna – Na panu Petrovi obdivuji, že nikdy nenastoupil na stranu komunistů a jaký má přístup  

k životu. Také obdivuji, jak je aktivní a že se zapojil do našeho projektu i v této době. 

Anna P. – Obdivuji to, jak je stále optimista, i přes všechno, co zažil. 

Zpracovali: 

Elia, Anežka, Kristý, Anička P. a Julča – žák a žákyně 8. B a Ing. Sabina Planíková, učitelka dějepisu 

 

Co nás čeká v květnu 2021 
➢ pěvecké a instrumentální soutěže 

➢ besedy pro žáky, rodiče i učitele v rámci projektu O2 Chytrá škola 

➢ jednání školské rady 

 

Ať vám neunikne v červnu 2021 
 

➢ informační online schůzka k půdní vestavbě (a vše kolem ní) 


