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Pozvání na Slavnosti školy 
 

   Všechny rodiče i ostatní příznivce a přátele naší školy zveme ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 16. hod 

na Slavnosti školy. Proběhnou v aule školy a jejich součástí bude jak akademie (vystoupení žáků 

školy), tak i rozloučení s našimi deváťáky. Těšíme se na viděnou se všemi rodiči. 

 

Úspěšní žáci 
 

Stejně jako v loňském školním roce i letos získali 3 žáci naší školy ocenění Městské části Praha 6 

„Úspěšný žák“. 

 

 

 

 

Eliška Šteflová:  

Eliška dosahuje vynikajících studijních 

výsledků. Reprezentovala školu na olympiádě 

z českého jazyka a se svými spolužáky 

pracovala ve školním týmu v rámci projektu 

Příběhy našich sousedů. 

František Bucha: 

František má vynikající studijní výsledky. 

Obsadil 1. místo v matematické soutěži 

Klokan, úspěšně reprezentoval školu 

v dějepisné olympiádě. 

Zuzana Buchová:  

Zuzana dosahuje vynikajících studijních 

výsledků. Postoupila do vyšších kol 

matematické i biologické olympiády, v obou 

soutěžích dosáhla výborného výsledku. 

Aktivně se zapojuje do práce školního 

parlamentu. 
 

 
Děkuji všem pedagogům školy za příkladné vedení žáků i rodičům za vzornou výchovu 

jejich dětí. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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Titul Exelentní jazyková škola 
 

Stejně jako v uplynulých letech se naší škole podařilo obhájit titul Excelentní jazyková škola Prahy 6, a to 

díky výborným výsledkům ve výuce angličtiny (úspěšnost žáků 6. a 9 ročníku v testování SCIO na úrovni 

horních 5% zúčastněných škol), začlenění rodilých mluvčích, výuce hudební výchovy v angličtině  

i mezinárodní spolupráci. Děkuji žákům i celému pedagogickému sboru za společné úsilí. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
 

Turnaj v přehazované 
 

V úterý 12. června 2018 jsme se vzbudili do šedivého uplakaného rána. Radost z plánovaného atletického 

dne ve Stromovce pro žáky 2. stupně se cestou do školy vytrácela, ale naděje na pobyt v přírodě 

přetrvávala. Postupně sice pršelo méně, ale vytrvale. Z bezpečnostních důvodů muselo být rozhodnuto 

o zrušení akce a náhradním programu. Dohodli jsme se na turnaji v přehazované pro dívky 2. stupně a pro 

brännball pro chlapce. 

 

Turnaj dívek v přehazované probíhal celé dopoledne. V I. kategorii mezi sebou soutěžily žákyně šestých 

a sedmých tříd a ve II. kategorii žákyně osmých a devátých tříd. V každé kategorii byla čtyři družstva po 

šesti hráčkách s libovolným počtem náhradnic. V I. kategorii se umístilo na prvním místě družstvo 7. B  

a ve II. kategorii se na prvním místě umístilo družstvo 8. B. Všechny účastnice byly za svou účast 

odměněny. Gratulujeme všem účastnicím i fandícím. Těšíme se na druhý ročník turnaje, který by se měl 

uskutečnit v příštím školním roce. 

Mgr. Soňa Háječková, organizátorka turnaje 
 

Hudební projektový den v 6. třídách 
 

Ve středu 20. 6. 2018 čekal na děti šestých tříd hudební projektový den plný hudby, muzicírování, 

objevování, poznávání a tvoření. Děti byly náhodně rozděleny do tří skupin: do skupiny kytaristů, 

pianistů a bubeníků. V těchto skupinách navštívily tři dílny. Dílnu společného hraní a zpívání, kde jsme 

se společně naučili zpívat a doprovázet na hudební nástroje indickou písničku „Jimba“. Děti si tak mohly 

zahrát na zvonkohru, xylofon, metalofon, cajon, congo, bonga, ruční bubínek, dřívka, perkuse, 

cabassu nebo drhlo. Vyzkoušeli jsme si rytmický i melodický vícehlas a společně jsme si zahráli na 

skladatele, kdy jsme společně tvořili vystoupení k závěrečné prezentaci a pracovali nejen s hudební 

formou skladby. V další dílně se pod vedením paní učitelky Kateřiny Ranšové děti obeznámily 

s rozdělením hudebních nástrojů na idiofony, aerofony, chordofony, membranofony, ale i na 

„kelímkofony“. Mohly si vyrobit vlastní elementární hudební nástroje, fantazii a tvořivosti se zde meze 

nekladly. Pod rukami dětí tak vznikly různorodé perkuse z balónků, kelímků a rýže, strunné nástroje 

z gumiček a různých nádob, bicí nástroje opět z balónků, kelímků i špejlí, nebo mnohé samozvučné 

nástroje, jako například zvonkohra z hřebíků nebo jazzové paličky „metličky“ ze špejlí. Ve třetí dílně 

poznávání a objevů děti pracovaly ve skupinách pod vedením paní učitelky Věry Kejvalové a plnily 

úkoly v pěti připravených centrech aktivit. Dle audio nahrávky skládaly rytmus, rozeznávaly hudební 

nástroje ve skladbě Bolero, rozdělovaly hudební nástroje do jednotlivých nástrojových skupin, hledaly 

odpověď na otázku ukrytou v puzzle nebo skládaly text vlastní hymny na melodii dětem známé písničky. 

Po skončení putování po dílnách děti čekal kvíz, ve kterém mohly prokázat své vědomosti získané 

v rámci tohoto projektového dne. Poté jsme se všichni společně sešli v hudebně, kde každá skupinka 

odprezentovala jednu dílnu. Na závěr jsme se rozloučili tříhlasým kánonem „Rock my soul“, který jsme si 

před odchodem na oběd od srdce zazpívali.  

 

Mgr. Barbora Bučková, vedoucí exkurzního a projektového dne 
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Studijní zájezd do Anglie 
Naše škola pořádala pro žáky převážně 6. tříd již 16. studijní zájezd do Anglie. Zájezdu, který se 

uskutečnil ve dnech 3. až 9. června, se zúčastnilo celkem 46 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci.  

Na cestu jsme se vydali v neděli po obědě a první noc jsme strávili v autobuse. Brzy ráno jsme 

prošli celní kontrolou a nastoupili na trajekt v přístavu Calais a pak jsme se přeplavili do Anglie do 

přístavu Dover. Dojeli jsme do malebného městečka Hastings a po jeho prohlídce jsme pokračovali 

vlakem na místo slavné bitvy, kde jsme navštívili bojiště i starobylý klášter. Ještě tentýž den  jsme vyjeli 

lanovkou v Hastings a navštívili pašerácké jeskyně. Večer jsme se ubytovali v hostitelských rodinách 

v okolí města Brighton. 

  

Další den následovala okružní jízda Londýnem, 

kde jsme z autobusu viděli všechny památky 

Londýna. Z autobusu jsme vystoupili v okolí hradu 

Tower a udělali jsme si procházku kolem, vyfotili 

jsme se u mostu Tower  Bridge a také jsme se po 

něm prošli. Odpoledne jsme jeli do malebného 

městečka Rochester, kde jsme navštívili typický 

čtvercový hrad z doby Viléma Dobyvatele  

a nakoupili suvenýry.  

 

Další den žáci strávili v jazykové škole, kde byli 

rozděleni do 3 skupin dle jazykové úrovně a pod 

vedením anglických učitelů se zdokonalovali 

v angličtině. Na závěr kurzu všichni žáci obdrželi 

certifikát. Odpoledne jsme si odpočinuli u moře  

a navštívili městečko Chichester s  katedrálou  

a starodávnou architekturou. Předposlední den 

našeho zájezdu jsme vyrazili do přírody. Prošli 

jsme se podél překrásných bílých útesů, sestoupili 

jsme k moři a zkusili i teplotu vody a odpoledne 

jeli na hrad Hever, kde jsme po prohlídce hradu  

a zahrad strávili příjemný odpočinek ve vodním 

bludišti, kde se žáci po náročném programu 

vyřádili.  

 

 Poslední den nás autobus dovezl do centra 

přímořského letoviska Brighton, kde musel čekat 

povinnou pauzu 9 hodin. My jsme mezitím 

navštívili novou vyhlídkovou atrakci i 360, mořské 

akvárium, molo, kde jsme ochutnali  fish and 

chips, nakoupili jsme poslední suvenýry a závěr 

jsme strávili u moře, kde žáci mohli díky odlivu 

brouzdat v moři a sbírat mušle. Večer jsme se 

trajektem přeplavili do Francie a poslední noc jsme 

přespali v autobusu a brzy odpoledne jsme přijeli 

do Prahy.   

Žáci byli během pobytu ubytováni v anglických hostitelských rodinách a tak si mohli vyzkoušet svoje 

komunikační dovednosti, seznámit se s životním stylem a stravováním. Učitelé ve škole i rodiny naše 

žáky chválili nejen za dobré znalosti angličtiny ale i za dobré chování. Všichni žáci obdrží příspěvek na 

zájezd ve výši 6000 Kč, který bude rodičům poukázán na účet v nejbližších dnech. Žáci během celého 

pobytu zpracovávali anglický deník, kde museli projevit znalosti z angličtiny a zapamatovat si informace 

z celého pobytu.                                                                  

         Ing. Eva Jeřábková, organizátorka zájezdu 
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Celoškolní multikulturní projektové dny 
 

 

 

 

Naše Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 získala finanční dotaci z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR na realizaci dvouletého projektu s názvem Společným vzděláváním ke 

společnému soužití (Education together – life together) v celkové výši 2 989 238 korun.  

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2016 a bude ukončena 30. června 2018. 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání všech žáků školy prostřednictvím inkluzivního 

vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí. 

Chtěli jsme, aby se z naší školy stalo místo, kde můžeme společně žít, společně se vzdělávat a vzájemně 

se respektovat. 

Projekt obsáhnul čtyři různé typy činností. Průběžné projektové činnosti ve třídách (za pomoci školních 

asistentů) realizované ve třídách, které navštěvují žáci s odlišným mateřským jazykem za účelem 

seznámení spolužáků s rodnou zemí (event. zemí původu), jazykem, kulturou a zvláštnostmi; v případě 

starších žáků např. též s historií a současnou situací v zemi. Jednodenní ročníkové projektové dny 

realizované v obou letech projektu se zaměřením na poznávání zemí a kultur, jejichž jazyky škola 

vyučuje v průběhu trvání projektu. Celoškolní projektové dny realizované v obou letech projektu v závěru 

školního roku a zaměřené na poznávání kultur a jazyků těch zemí, odkud pocházejí žáci školy s odlišným 

mateřským jazykem. Výchovně-vzdělávací hudebně-dramatický program realizovaný jako závěrečný 

výstup projektu formou prezentace znalostí a dovedností žáků z oblasti multikulturního světa pro 

veřejnost. A právě v rámci zmiňovaného projektu proběhly na naší škole již po druhé v dnech 14. 5. až 

16. 5. 2018 celoškolní multikulturní projektové dny. 

 

V prvních dvou dnech pracovaly děti ve svých třídních 

kolektivech. V každé třídě probíhaly různorodé činnosti 

v závislosti na složení třídy. V některých třídách se 

zpívalo, hrálo, tančilo, dramatizovalo, četlo se nebo 

recitovalo, v jiných třídách se zase vařilo  

a ochutnávalo, hrály se nejrůznější sporty či hry. Všude se 

však objevovalo, tvořilo, poznávalo a seznamovalo. Děti 

mohly v rámci hudební dílny navštívit země Skandinávie, 

Indii nebo Čínu. Žáci 9. A připravili workshop různých 

mezinárodních sportů, kde si děti mohly zahrát mnoho 

zajímavých her.   

Třetí den, ve středu, se všechny třídy pokusily podělit o co nejvíce z toho, co v pondělí a úterý zažily. 

Děti si před svou kmenovou třídu nachystaly reprezentační stánky těch nejrůznějších ochutnávek zemí 

světa, jejich kulturního dědictví a bohatství. Čas srazu utíkal moc rychle a člověk nevěděl kam dřív 

skočit, co dřív ochutnat, dozvědět se nebo zažít. Děti putovaly po celé škole s cestovním pasem, do 

kterého sbíraly razítka za návštěvu zemí a splnění úkolů. Letos tak mohli navštívit desítky zemí: 

Španělsko, USA, Anglii, Filipíny, Skotsko, Vietnam, Makedonii, Švédsko, Vietnam, Slovensko, Rusko, 

Řecko, Polsko, Finsko, Polsko, Kazachstán, Dánsko, Litvu, Venezuelu, Jižní Koreu, Čínu, Ukrajinu, 
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Itálii, Pákistán, Portugalsko, Chorvatsko, Jihoafrickou republiku, Litvu, Tunis, Izrael, ale i samotnou 

Českou republiku. Děti si pro sebe připravily různé rébusy, hádanky, křížovky a kvízy. Některé třídy si 

nachystaly rychlokurz cizích jazyků, ve kterých se „cestující“ mohli naučit základní pozdravy, užitečné 

fráze nebo slovíčka. Mohli si dokonce vyzkoušet psát arabským písmem zprava doleva, napsat své jméno 

v azbuce nebo dešifrovat různé texty v mnohých jiných jazycích.  

 

Na některých „zastávkách“ si děti mohly prověřit 

svou šikovnost při přenášení sójových bobů 

z misky do misky pomocí čínských hůlek nebo při 

hraní korejské hry „gonggi“, která se hraje s pěti 

malými kamínky, které se vyhazují z dlaně do 

vzduchu a chytají na hřbet ruky. Na „cestách“ 

určitě nikdo nehladověl, protože snad v každé 

„zemi“ čekala na všechny „dobrodruhy“ 

ochutnávka tradičních jídel a nápojů. Všechny 

země zářily barvami, tradiční výzdobou, vlajkami  

a zajímavými plakáty, projekty a informacemi. 

 

 

Toto „putování“ světem křížem krážem zpříjemnil kulturní program, kterého se účastnily některé třídy. 

Program byl nakonec opravdu bohatý a opět pestrý. Odehrál se hned dvakrát a programu i samotného 

putování se mohl zúčastnit kdokoliv, kdo měl zájem. Jsme rádi, že nás tento den navštívili rodiny našich 

žáků a přátelé školy. Na začátku hudebně-dramatického výchovně-vzdělávacího programu, který jsme si 

společně připravili, zazněla písnička plná světových pozdravů, kterou jsme si všichni od srdce zazpívali.  

 

 

Program začali žáci 2. A, kteří zazpívali čínskou rybářskou 

písničku, kterou si sami doprovodili na zvonkohry, xylofony, 

metalofon, triangl a ukázali nám jednu z tradičních čínských 

her. Poté je vystřídali žáci 1. C, kteří zatančili skotský tanec. 

Žáci 2. B nám předvedli hned tři tance, ruský, polský a řecký. 

Tanec na chvíli vystřídal zpěv, kdy zazněla slovenská písnička 

„Čierna vlnka na bielom baránku“ v podání žáků  

2. C. A poté se opět tančilo. 3. B předvedla ukázku 

venezuelského tance, 3. C zase taneční představení 

s gymnastickými prvky, třídy 4. A a 4. C zatančily španělské 

tance, 5. C kruhový řecký tanec nejdřív v tradičním podání a na 

závěr v moderním duchu. Oleksandra Kryvosheyeva z 6. A 

předvedla ukázku ukrajinského tance s baletními prvky. 6. B si 

připravila španělský tanec. 

 

Žáci 8. A připravili divadelní představení s názvem „Americké drama“, kterého scénář si sami vytvořili. 

Pokusili se tak divákovi přiblížit americkou kulturu a zapojit publikum do voleb nového prezidenta. 

Překvapuje vás, že vyhrál Homer Simpson? Na závěr vystoupili žáci 8. B, kteří nám přiblížili zemi Izrael 

a zatančili jeden z tradičních kruhových tanců při světle svíček.  

 

Tyto činnosti dokázaly spojit mnoho chutí, vůní, zvuků, vizuálních podnětů, tradic, zvyků a kultur. 

Dokázaly spojit celou školu, žáky prvního i druhého stupně, učitele, školní asistenty, asistenty pedagoga i 

rodiče. Děkujeme Vám, vážení rodiče, kteří jste vařili a pekli doma nebo přímo s dětmi ve škole, kteří jste 

si našli čas, abyste dětem povyprávěli o Vašich rodných zemích nebo jakkoliv jinak se zapojili. Děkujeme 

všem, kteří se projektových dnů účastnili, zapojili se a tím přispěli k výsledku, který v nás všech ještě 

dnes rezonuje a zůstane snad i navždy. 
 

Mgr. Barbora Bučková, koordinátorka projektových činností 

 

 



 6 

Školní turnaj v mini házené 1. stupně 
„O putovní pohár ředitelky školy“ 

 

V pátek 15. 6. 2018 za krásného slunného počasí proběhl turnaj našich malých házenkářů. Třídní družstva 

hrála ve třech kategoriích: 

I. kategorie: 1. třídy, II. kategorie:  2. – 3. třídy a III. kategorie: 4. – 5. třídy 

 

  

Rozhodčí pískali spravedlivě, výkony hráčů byly zajímavé a krásné. Třídní učitelé fandili jako o život. 

Všichni jsme si toto dopoledne užili naplno. Nakonec došlo na výsledky. Jak vše dopadlo? 

 

1. místa – 2. B a 1. C a 5. C 

2. místa – 3. A a 1. A a 1. B a 5. A 

3. místa – 3. B a 4. C 

Děkujeme všem hráčům, rozhodčím a fanouškům za krásné sportovní dopoledne.  

 

Martina Charvátová, organizátorka turnaje 

                 

Plavecký výcvik a první pomoc pro 8. ročník 
 

Dne 20. 6. 2018 proběhl v rámci exkurzního a projektového dne plavecký výcvik a výcvik první pomoci 

pro osmý ročník v bazénu ČZU v Suchdole. Škola podpořila tento plavecký výcvik 4/5 požadované ceny 

že školního rozpočtu, aby tato aktivita byla pro naše žáky dostupnější.  

 

 

 

Žáci se hned na začátku rozdělili do  

3 heterogenních skupin. V průběhu celého 

dopoledne byli seznámeni s pravidly chování  

u vody (přírodní i u bazénu), ve vodě, nácvikem 

umělého dýchání, praktického výcviku první 

pomoci ve vodě a proběhl plavecký výcvik. 

Skupina instruktorů plavání i první pomoci byla 

velice vstřícná a milá.  

 

 

 

Naši žáci si odnesli spoustu společných zážitků a věřím, že v příštím roce se budoucí osmý ročník 

zúčastní v hojnějším počtu. 

Mgr. Soňa Háječková, vedoucí exkurzního a projektového dne 
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Výprava 9. tříd na Říp 
 
Ve středu 20. 6., den před letním slunovratem, vyrazila v rámci exkurzního a projektového dne 

žáků 2. stupně skupina 20 statečných deváťáků místo do školních lavic na výpravu na mýtickou 

horu Říp. 

 

 

Čekalo na nás téměř 15 kilometrů chůze ve 

velmi horkém počasí, ale celou trasu jsme 

zvládli naprosto v pohodě a s úsměvem, 

povídáním a také osvěžením na vrcholu 

samotné hory. Cestou jsme se také zkoušeli 

zorientovat za pomocí mapy v prostoru 

kolem nás, spatřili úžasně velkého brouka 

roháče a mohli se také pokochat krásnými 

vyhlídkami na krajiny České tabule  

a Českého středohoří. Trasa vedla z Horních 

Beřkovic přes Říp a dále do Roudnice nad 

Labem, odkud jsme jeli vlakem a dorazili 

zpátky do Prahy kolem 16.00. 
 
Všem, kteří se této výpravy účastnili, se den strávený v klidném tepu lesa a přírody líbil. 

 

Martin Cvrček, vedoucí exkurzního a projektového dne 

 

Školní boulder pohár 2018 - semifinále 
 
Dne 18. června 2018 se dva žáci naší školy ze sedmých tříd dostali do semifinále školního Boulder 

poháru na pražském výstavišti, kde reprezentovali naši školu. 

  

V kategorii chlapců reprezentoval naši školu Matyáš Karpaš, který se umístil na skvělém 11. místě z 55 

účastníků. Bohužel mu postup do finále "utekl" o tři příčky. V kategorii dívek soutěžilo celkem 57 dívek. 

Naši školu za dívky reprezentovala Elisabeth Weisová, která podala skvělý výkon, bohužel do finále 

nepostoupila. 
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Programování pro žáky 7. ročníku 
 

Ve středu 20. června 2018 proběhl čtvrtý exkurzní a projektový den pro žáky 2. stupně. Pro žáky 

7. ročníku jsme připravili téma Programování. 

 

 

 

 

V úvodu byli žáci seznámeni s tím, co je to 

programování a programovací jazyk, následně si 

vyzkoušeli pomocí jednoduchých příkazů 

„programovat“ spolužáka. Během dopoledne žáci 

odpovídali na úkoly zadané v listopadové soutěži 

Bobřík informatiky. Programování si žáci 

vyzkoušeli ve výukových lekcích Hodina kódu. 

 

 

 

 

částí projektového dne byla  

i exkurze na Fakultu informačních 

technologií ČVUT. Program 

exkurze pro nás připravil Bc. Petr 

Hodač ve spolupráci s Bc. Otto 

Hollmannem, Bc. Jakubem 

Jančičkou a Milanem Kurkou. Žáci 

mimo jiné získali informace  

o možnostech studia na FIT 

ČVUT, zhlédli ukázku 

programování v operačním 

systému Linux a navštívili 

laboratoř 3D tisku, kde měli 

možnost chvíli sledovat práci 3D 

tiskárny a „osahali“ si vytisknuté 

3D modely. 

 

 

Věřím, že si každý žák našel v pestrém programu projektového dne alespoň jednu aktivitu, která ho 

zaujala a bavila, a že dnešní ochutnávka programování bude pro některé odrazovým můstkem k dalšímu 

programování nejen ve volném čase, ale i v budoucnu k profesní kariéře. 

 

Mgr. Gabriela Hanzlová, vedoucí exkurzního a projektového dne 

 
Kdy začne nový školní rok? 

 

Na všechny děti se těšíme v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin ráno. 

 

Přejeme všem dětem, rodičům  
i zaměstnancům školy pěkné prázdniny! 

 


