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Školní noviny – duben 2017 
 

 

Zápis do 1. tříd 
 

V úterý a ve středu 4. a 5. dubna proběhl v naší škole zápis do budoucích 1. tříd. 

Prohlédněte si fotky z našeho pohádkového zápisu – děti byly velmi šikovné a už se na ně 

těšíme. 

 

  
 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a na vstupních dveřích školy 

v pátek 21. dubna 2017 v 10.00. Pro přijaté děti chystáme kroužek Předškoláčka – rodiče 

dětí budou s nabídkou kontaktováni e-mailem. Na 14. června 2017 v 16.00 pak 

připravujeme pro rodiče budoucích prvňáčků informační schůzku, na kterou budou také 

pozváni e-mailem. 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
 

Pozvání do školy na pondělí 10. dubna  

 
16.00 – 17.00    Setkání zástupců nadačního fondu s rodiči (v hale školy) – viz info dále 
 

16.30/17.00       Společné třídní schůzky (přesný čas viz webové stránky tříd) 
 

18.00                 Setkání zástupců tříd s ředitelkou školy 

 
Těšíme se na setkání se všemi rodiči 
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Chemická olympiáda 
 

          Během měsíce února se u nás konalo školní kolo chemické olympiády. Účastnili se 

ho žáci devátého ročníku Jakub Votruba, Eliška Stančíková, Magdalena Kriegerová  

a Adéla Šrámková. První zkouškou uchazečů byla domácí teoretická příprava. Dále museli 

zvládnout laboratorní práci, kde zkoumali rozsah použitelnosti zadaných indikátorů. 

Nakonec museli napsat písemný test. Všichni zúčastnění byli v tomto kole úspěšnými 

řešiteli, žákyně E. Stančíková a M. Kriegerová, které se umístily na prvním a druhém 

místě, postoupily do obvodního kola konaného 3. března na ZŠ Hanspaulce, kde se jim 

také podařilo dobýt titul „úspěšný řešitel“.  
 

 
 

          Všem účastníkům bych chtěl poděkovat za jejich laskavou kolegialitu, se kterou 

vzájemně spolupracovali, dále pak za jejich píli a snahu. 

         Michal Němeček, učitel chemie 
 

Sbírka pro kočičí útulek 
 

 

 
Děkujeme všem, kteří se podíleli a zároveň přispěli na sbírku 

pro kočičí útulek Felix v Klecanech. Majitelka útulku a kočky 

byly nadšeny a těší se, až si na všech dobrotách smlsnou. 

Felix děkuje a posílá velké MŇAU!!  

Adam Grybauskas a Matyáš Karpaš, 6. A 
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „ČTENÍ MĚ BAVÍ“ 
 

Ve středu 22. března 2017 na naší škole proběhla již tradiční literární soutěž Čtení mě 

baví. Jedenáctého ročníku soutěže se zúčastnilo 94 žáků základních škol Prahy 6. 

Jednotlivá tříčlenná družstva byla rozdělena do čtyř kategorií podle věku soutěžících. 

Každá škola mohla tedy vyslat čtyři soutěžní družstva. V první části soutěže děti 

prokazovaly své znalosti v oblasti české a světové literatury. Druhá část pak byla 

zaměřena na umělecký přednes textů českých autorů. Do některých úkolů se žáci museli 

pouštět samostatně, každý za sebe, někde naopak úkol vyžadoval spolupráci a nápady 

každého z týmu. Výkony soutěžních družstev hodnotila tříčlenná porota, složená z řad 

pedagogů základních škol. Vítězové si odnesli pěkné knihy a drobné ceny. Soutěž byla 

financována v rámci „Celoměstského programu podpory vzdělávání na území HMP“. 

Těšíme se na příští ročník, soutěž bude mít dvanácté narozeniny.   
 

              
 

Mgr. Ivana Žáková Jílková, koordinátorka soutěže 
 

Vaření v hodině angličtiny 
 

Třídy 6. A a 6. B pekly pod vedením paní učitelky Jeřábkové jablečný drobenkový koláč 

(v angličtině zvaný „apple crumble“). S paní učitelkou jsme šli do malé kuchyňky, kde 

jsme se rozdělili do tří skupin (v jedné skupině byli čtyři děti a v ostatních pět dětí). Každá 

skupina si vzala trochu jablek, mouku, máslo a cukr. Nejdříve jsme nakrájeli jablka, 

následně jsme na plech dali jablka, posypali jsme je drobenkou a dali do trouby péct. 

Všechny instrukce jsme říkali anglicky. Po 15 minutách jsme ho vyndali a jablečný koláč 

(apple crumble) byl na světě. Všichni jsme si moc pochutnali a jsme rádi, že nám paní 

učitelka umožnila zažít pečení dle anglického receptu.                                      Žáci 6. B 
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Prevenci na naší škole rozhodně nepodceňujeme 
            Cílem všech pedagogických pracovníků je nejen kvalitně vzdělávat naše žáky, ale starat se také  

o vytváření pozitivních třídních vztahů, založených na principech přátelství, spolupráce, pomoci  

a respektování odlišností, tak aby se každý žák cítil v kolektivu dobře a nikdo nebyl zesměšňován ani 

vyčleňován. 

             K naplnění tohoto cíle nám pomáhá jednak náš program „Začít spolu“, kdy třídní učitelé na  

1. stupni se žáky pravidelně diskutují na komunitním kruhu, společně si vytváří třídní pravidla a řeší 

každodenní úspěchy či problémy jednotlivců i celé třídy. Podle preventivního programu školy jsou během 

celého roku do výuky zařazovány akce na různá preventivní témata.  

             Pracovníci preventivního oddělení Policie ČR realizují pro každou třídu semináře v rozsahu  

2 vyučujících hodin. Tyto semináře mají naši žáci již od 1. třídy a seznamují se se zásadami osobní 

bezpečnosti, jak se chovat ve styku s cizími osobami, s dopravní výchovou, šikanou a kyberšikanou a jak 

se chovat za mimořádných situací. Starší žáci probírali témata závislostí na legálních i nelegálních 

látkách, byli seznámeni s problematikou trestní činnosti a odpovědností dětí a mládeže. 

             Další prevence je na naší škole realizována lektory o. s. Prevcentrum, kdy dvojice lektorů 

v časové dotaci 4 hodiny pro každou třídu připravuje interaktivní programy na zvolené preventivní téma. 

Tyto programy mají žáci od 3. ročníku a témata jsou vybírána třídními učiteli ve spolupráci se školní 

metodičkou prevence. Žáci se tak seznámili s tématy přátelství a osamělost, agrese a řešení konfliktů, 

šikana a vztahy ve třídě, rasizmus, bezpečný pohyb na sociálních sítích či prevence kouření a alkoholu. 

             Pro 2. stupeň proběhl v listopadu projektový den na preventivní témata. Žáci navštívili přehlídku 

vítězných filmů v rámci festivalu Antifetfest, seznámili se s problematikou migrace a lidských práv  

a absolvovali interaktivní semináře o. s. Proxima Sociale na jednotlivá témata jako například vztahy ve 

třídě, poruchy příjmu potravy, partnerské vztahy a sexualita. 

            V případě potřeby zařazujeme pro jednotlivé třídy intervenční programy, které realizují naše 

školní psycholožky ve spolupráci se školní metodičkou prevence. Tyto programy nám pomáhají řešit 

aktuální problémy, které se vyskytnou v dané třídě. 

            Preventivní činností se nám daří minimalizovat výskyt rizikového chování. Obracíme se tímto 

také na rodiče, aby i oni působili na své děti a monitorovali jejich volný čas a kontakty na sociálních 

sítích, protože velký počet výskytů rizikového chování probíhá právě ve volném čase mimo školu. 

Děkujeme za spolupráci.  

Ing. Eva Jeřábková školní metodička prevence 
 
 

Informace o průběhu rekonstrukce střechy 
 

            Rekonstrukce zdárně pokračuje, harmonogram je dodržován. Začaly bourací práce 

na naší části střechy. Největším problémem v současné době je zvýšená prašnost a hluk, 

kvůli kterým mají třídy po dobu výuky zavřená okna. To ovšem způsobuje nepříjemné 

prostředí v učebnách – především vydýchaný vzduch, kdy ani větrání přes okna na 

chodbách není moc účinné. 

            Odbor školství zajistil 4 pračky vzduchu, což je velmi málo vzhledem k tomu, že 

do dvora vedou okna 23 učeben. Nadále se zřizovatelem jednáme. 

           Škola dohodla se stavbyvedoucím 2 „přestávky v práci“, kdy ustanou hlučné  

a prašné práce a bude možno třídy intenzivně vyvětrat. 

 

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy 
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"Nikdo nezná moji čtvrť lépe než já" 
 

         Máme za sebou již několik konzultací a práce dětí jsou více než inspirativní. Forma 

jednotlivých projektů jde od klasické kresby a malby přes realizaci soch a objektu až  

k multimédiím a fotografii. Děti prezentují ve svých projektech myšlenky, jak by chtěly, 

aby naše čtvrť  vypadala za 50 let. Co se nám na naší čtvrti líbí a co ne. A proč. Jací lidé 

žijí v naší čtvrti.  A mnoho dalších otázek osobního i obecného charakteru.  

          

Z pohledu nadačního fondu Svoboda bude výstavní projekt jednou ze součástí aktivit 

fondu a rádi bychom realizovali tematické výstavy každým rokem. Jedná se o velmi 

kreativní přístup, který dětem rozšíří vnímání okolního světa a zpestří každodenní rutinu. 

Úkolem projektu je zapojit skupinu dětí do celoročních konzultací s kurátory projektu 

(pedagog a zástupce fondu), ke kterým bude přizván I odborník z konkrétních výtvarných 

oborů.  

 

Akce nadačního fondu v dubnu 

 

Setkání zástupců nadačního fondu s rodiči 

 

Při příležitosti třídních schůzek proběhne dne 10. 4. setkání zástupců nadačního fondu 

s rodiči. Najdete nás v hale školy od 16:00 do 17:00.  

Jarní bazar oblečení a dětských sportovních potřeb 

 
Kdy:    PÁTEK 21. 4. od 11:30 do 17:00 hodin 

Kde:    Ve vestibulu školy 

 

Využijte možnosti zbavit se vytříděných oděvů z Vašich šatníků. Přijďte se podívat, co 

nabízejí k prodeji ostatní. Neprodané oblečení můžete ve škole zanechat, zajistíme jeho 

předání do charity. Vstupné na bazar je dobrovolné a bude vloženo v plné výši na účet 

fondu. 

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na: svoboda.nadacni.fond@gmail.com 

 

Váš Svoboda – nadační fond přátel školy  

mailto:svoboda.nadacni.fond@gmail.com
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Vítáme jaro s družinkou 
 

 

 

Konečně se nám umoudřilo počasí a my se pouštíme do dalších 

mimoškolních aktivit. Vzhledem k tomu, že nám není umožněn 

pobyt na školním dvoře, budeme čím dál častěji plánovat delší 

vycházky, o kterých budete vždy včas informováni na nástěnce 

v hale školy a na dveřích našich oddělení. Byla by škoda trávit čas 

ve vydýchaných třídách při příznivém počasí. Dále pokračujeme 

v návštěvách Městské knihovny, vybíráme různé zajímavé 

výstavy, naposledy na Pražském hradě „Předjaří“ a také jsme 

navštívili pro děti atraktivní ZOO s krokodýly. 

 

 
 

 

Na konci dubna  nás čekají Čarodějnice  

a po příjemně strávených školách 

v přírodě nás v měsíci červnu navštíví ve 

škole kouzelník. Do té doby bude ještě 

nespočet akcí.   

 

Jsme rádi, že naši nabídku vítáte se 

zájmem, určitě jsou tyto akce pro děti 

velkým zpestřením. 

 

Přejeme všem krásné prožívání jarních 

dnů. 
 

 

Paní vychovatelky školní družiny 

 

Jedeme na republikové finále AŠSK ČR v házené základních škol 
 

 
 

Naši žáci z osmých a devátých tříd se probojovali až do finále. Prošli obvodním a krajským kolem. 

Vítězství v těchto kolech nás nominovala do kvalifikace s ústeckým a karlovarským krajem. V úterý 4. 4. 

2017 jsme odehráli dvě utkání ve sportovní hale na Děkance. Obě skončila naším vítězstvím. Základní 

školu z Lovosic jsme porazili 19:14 a základní školu z Nejdku 33:3. 

20. – 21. 4. 2017 nás čeká republikové finále, které proběhne v Novém Veselí a Žďáru nad Sázavou. 

Našim žákům blahopřejeme k velkému úspěchu a věříme, že budou naše město Praha i naši Městskou 

část reprezentovat se stejným úspěchem. 

Martina Charvátová 
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Noc s Andersenem 
 

Jak je u nás ve škole již tradicí, tak i letos se žáci pátého ročníku účastnili 

celorepublikové akce „Noc a Andersenem“. Letošní ročník se nesl ve znamení Čtyřlístku. 

V pátek večer jsme se shromáždili před školou, kde jsme radostně vítali další 

spolužáky. Nejdříve jsme na naše nocování nachystali třídy, vybalili „spacáky“ a nadšeně 

očekávali příchod hostů. Naše pozvání přijal scénárista Petr Hudský, autor pohádky 

Korunní princ a seriálů Labyrint či Kriminálka Anděl. Přišel nás navštívit za doprovodu 

Davida Nesnídala, editora pánského časopisu ForMen. Oba pánové nám vyprávěli své 

zážitky a zkušenosti z literární oblasti. 

V průběhu večera jsme dramaticky ztvárňovali Andersenovy pohádky, vydali se na 

bojovku se Čtyřlístkem a dokonce jsme se setkali s duchem samotného Hanse Christiana 

Andersena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bc. Vendula Kučerová, tř. učitelka 5. B 
 

Matematický klokan 
 

17. března 2017 se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci byli podle věku 

rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (2. - 3. třídy), Klokánek (4. - 5. třídy), Benjamín (6. - 7. třídy) a Kadet 

(8. - 9. třídy).  

 

Kategorie Cvrček: 

1. místo: Samuel Grec, 3. B (80 bodů) 

2. místo: Zhou Hui, 3. C (78 bodů) 

3. místo: Kristýna Švastová, 3. B (78 bodů) 

Kategorie Klokánek: 

1. místo: Karolína Vaňková, 5. A (114 bodů) 

2. místo: Jáchym Cindr, 5. A (114 bodů)  

3. místo: Antonie Bezdíčková, 4. C (110 bodů) 

          

Kategorie Benjamín:  

1. místo: Ondřej Beran, 7. A (89 bodů) 

2. místo: Marek Wolski, 7. A (84 bodů) 

3. místo: Eliška Pleyerová, 7. B (83 bodů)  

Kategorie Kadet: 

1. místo: František Bucha, 8. B (89 bodů) 

2. místo: Jiří Lešner, 9. A (88 bodů) 

3. místo: Adéla Šrámková, 9. B (83 bodů)  
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Co nás čeká v dubnu? 
 

 klasifikační porada 10. dubna (3. čtvrtletí) 

 

 třídní schůzky a setkání zástupců tříd také v pondělí 10. dubna 

 

 účast žáků v anglické soutěži Come and Show 

 

 11. dubna nás navštíví delegace ředitelů škol a školských úřadů z Bulharska 

 

 pro 1. stupeň je připravena akce Pískové obrázky 

 

 velikonoční volno od čtvrtku 13. dubna do pondělí 17. dubna  

 

 ve středu 19. dubna proběhne v rámci evropského projektu „Společným 

vzděláváním ke společnému soužití“ realizace Multikulturního dne (rádi mezi 

námi přivítáme i rodiče či prarodiče našich žáků z jiných zemí) 

 

 proběhne soutěž mezi třídami 2. stupně ke Dni Země 

 

 ve středu 26. dubna bude realizován další exkurzní a projektový den (se sportovní, 

jazykovou a přírodovědnou náplní) 

 

 ve středu 26. dubna se u nás také sejdou příznivci programu ZAČÍT SPOLU na 

setkání, které pořádá organizace STEP BY STEP; tématem budou možnosti 

realizace programu ZAČÍT SPOLU na 2. stupni základních škol 

 

 prevenci kouření se budou věnovat pořady pro některé třídy 2. stupně 
 
 

 
 

Všem dětem, rodičům i zaměstnancům 
školy přejeme krásné Velikonoce 


