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Školní noviny – květen 2018 
 

 

Pozvánka - Den otevřených dveří  
 

středa 16. května 2018 
  

pro rodiče našich současných žáků a pro ostatní veřejnost 
 

 

Ve středu 16. května proběhne ve škole prezentace na závěr našeho projektu „Společným 

vzděláváním ke společnému soužití“, který jsme realizovali v rámci Operačního programu 

Praha – pól růstu. 
 

Zveme rodiče našich žáků i ostatní veřejnost na prezentaci jednotlivých tříd – děti budou 

představovat, co všechno se naučily o zemích a tradicích svých spolužáků, pocházejících 

z jiných zemí. 
 

Zároveň bude připraven výchovně-vzdělávací hudebně-dramatický program. Rodiče  

i veřejnost zveme na jeho prezentaci: 

 

Vystoupení žáků naší školy proběhne v 8.30 a v 10.00 v budově školy 

(jde o totéž vystoupení, vyberte si čas, který se Vám lépe hodí). 
 
 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
 

Již pátým rokem probíhá na naší škole pamětnický projekt Příběhy našich sousedů, jehož cílem je 

setkávání žáků základních škol s pamětníky v jejich okolí. Dobrovolníci z řad žáků poté zpracovávají 

reportáž o svém pamětníkovi a prezentují ho před ostatními školami Prahy 6. 
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V tomto školním roce se do projektu zapojili tři žáci z 9. B, a to Anna 

Šmejkalová, Eliška Šteflová a Tom Koupal. Právě Tom přišel s návrhem 

pamětníka pro letošní rok. Šlo totiž o jeho vlastní prababičku, paní 

Jaroslavu Doležalovou ze Žďáru nad Sázavou. 

 
 

 

 

O jedné zajímavé kapitole z jejího života se Tom dozvěděl až 

ve chvíli, kdy o jeho prababičce běžela reportáž v televizi. Do 

té doby její rodina nevěděla, že paní Jaroslava Doležalová, 

jako devatenáctiletá čerstvě vdaná žena, u sebe v létě 1944 

schovala židovskou holčičku Jarmilku Wilhelmovou. Z toho 

důvodu se Tom rozhodl zjistit o této události více informací  

a přemluvil k tomu i své spolužačky. A tak se celá skupina 

vydala do Žďáru, aby zde vyslechla příběh paní Doležalové. 

Více než dvě hodiny nám paní Jaroslava vyprávěla příběhy 

z období druhé světové války, ale i to, co následovalo po ní. 

Všechny její vzpomínky si žáci zaznamenávali na diktafon  

a na kameru. Již cestou zpět se ve vlaku začala rodit jejich 

reportáž. 

 

Během podzimu čekalo žáky mnoho práce, jednak 

s přípravou výstavy v Galerii Skleňák, jednak s audio 

reportáží, kterou žáci nahráli v Českém rozhlase  

a kterou také v únoru 2018 zařadilo na svůj program 

rádio ČRo Plus. Z nahraných videí sestříhal Tom 

Koupal několikaminutový film, který zachycoval 

nejdůležitější okamžiky z jejich rozhovoru. V lednu 

také vyšlo speciální číslo žákovských novin Svoboda, 

které se věnovalo příběhu paní Doležalové. 

 
 

 

 

 

 

Vrcholem celé práce pak byla závěrečná prezentace projektu 

před ostatními školami, které se konalo 1. března 2018 

v Národní technické knihovně. Šestnáct týmů zde 

prezentovalo příběh svých pamětníků a celá akce se velmi 

povedla. Náš tým si nakonec odnesl ocenění za 2. místo  

a získal tím hlavní cenu – zájezd do Berlína, který se 

uskuteční v červnu.  

 

 

Příběh paní Doležalové byl natolik silný, že se o něj začala zajímat také média. O celém našem projektu  

a paní Doležalové vyšel dokonce článek v časopisu Vlasta. Paní Doležalová získala za poslední rok 

několik významných ocenění, jako například čestné občanství města Žďáru nad Sázavou a v Izraeli je 

navržena na titul Spravedlivý mezi národy. Vyhodnocení našeho žákovského projektu se však nedožila. 

Zemřela krátce předtím, v sobotu 17. února 2018 ve věku 93 let. My však doufáme, že to nebyla její 

poslední ocenění a že se na paní Jaroslavu Doležalovou jen tak nezapomene. 

 

Mgr. Vladimíra Horká, koordinátorka projektu 
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Výsledky zápisu do 1. tříd 
 

 

 

Dne 10. a 11. dubna 2018 jsme v naší škole 

přivítali zájemce o naši školu z řad 5-6 

letých dětí. Přišly v doprovodu svých 

rodičů a prošly si zábavnou formou 

zápisem do 1. tříd. Doprovázeli je přitom 

žáci našich 5. tříd, kteří se jim snažili 

nelehký úkol usnadnit. 
 

 
 

 

 

Potěšilo nás, že se dětem dařilo plnit úkoly, 

a pokud se přece jen něco nepovedlo, určitě 

to děti do 1. září zvládnou. 

 

Pro rodiče byl zápis jistě také cennou 

informací, jak je jejich dítě šikovné, ale 

také třeba čemu se mohou ve výchově své 

ratolesti  více věnovat. 

 
 

 

Těší nás velký zájem rodičů a dětí o naši 

školu – zaregistrovali jsme 129 uchazečů. 

Mrzí nás, že nemůžeme vyhovět všem, ač 

jsme původní předpokládaný počet dětí (72) 

navýšili o další 3 na celkově 75 přijímaných 

dětí. 

 

S rodiči přijatých prvňáčků se těšíme na 

shledání na informativní schůzce ve středu 

13. června 2018 v 16.00. 

 
 

 

 

 

 

Na všechny naše budoucí žáčky se už nyní těšíme! 
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Matematický klokan a Matematická olympiáda 
 

16. března 2018 se naši žáci zúčastnili soutěže Matematický klokan. Žáci byli rozděleni podle věku do 

čtyř kategorií: Cvrček pro 2. a 3. třídy, Klokánek pro 4. a 5 třídy, Benjamínek pro 6. a 7. třídy a Kadet pro 

8. a 9. třídy.  

V kategorii Cvrček je na prvním místě Vladimír Pešička z 3. B se 79 body. V kategorii Klokánek se na 

prvním místě umístily žákyně Klára Marjanovičová z 5. C a Julie Gaydečková z 5. A, obě se 

120body. 

V kategorii Benjamín obsadila první místo Martina Málková ze 7. B se 114 body  

a v kategorii Kadet to byl František Bucha z 9. B s 91 body.  

17. dubna 2018 se uskutečnilo obvodní kolo Matematické olympiády, ve které naši školu reprezentovala 

Zuzana Buchová z 8. A a dosáhla vynikajícího výsledku. Je úspěšnou řešitelkou. 

 

Mgr. Miroslava Pešková, organizátorka soutěží 

 

Retro den 
 

 

 

Jako obvykle byl 

poslední pátek v měsíci 

něčím zvláštní – 

tentokrát ve stylu 

RETRO! 

 

Děkujeme našemu 

parlamentu za prima 

nápad! 

 
 
 

Na co se těšit v květnu 2018? 
 
 

 přírodovědné a zeměpisné pořady, divadelní a hudební představení, návštěvy dopravního hřiště, 

exkurze na Letiště Václava Havla, řada sportovních aktivit 

 

 16. května – prezentace projektu „Společným vzděláváním ke společnému soužití“ 

 

 v týdnu od 21. května „Školy v přírodě“ či „Školy ve městě“ 

 

 1. června – odevzdávání závěrečných prací žáků 9. ročníku 

 

 v dalším čísle školních novin Vás budeme informovat o úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na 

střední školy 


