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Pozvání na Slavnosti školy
Všechny rodiče i ostatní příznivce a přátele naší školy zveme ve čtvrtek 27. 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“

Kryštof Judl:
Opakovaně úspěšně reprezentoval
školu
v různých
předmětech,
projevuje aktivní přístup k vlastní
studijní přípravě, je vždy ochoten
pomoci svým spolužákům.

Tereza Setničková:
Svědomitá a pilná žákyně, svůj
výrazný literární a výtvarný talent
uplatňovala ve svých příspěvcích ve
školních novinách, které takto
pomáhala spoluvytvářet.

Zuzana Šrámková:
Svědomitá a pilná žákyně, vždy
ochotná
pomoci
spolužákům.
Zuzana školu výborně reprezentovala
na olympiádě z českého jazyka.
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 Excelentní 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

Zeměpisný pořad Kolumbie
Koncem tohoto školního roku se žáci druhého stupně naší školy opět zúčastnili vzdělávacího projektu
Planeta Země 3 000. Letos nám byla představena země Jižní Ameriky – Kolumbie, která je 14krát větší
než ČR a žije zde 48 milionů obyvatel. Hlavní město se nazývá Santa Fé de Bogotá. Bohužel zde stále
přetrvává velká kriminalita. Je
zajímavé, že velká část obyvatel se
hlásí ke katolické víře.
Více než polovina obyvatel jsou
mestici – míšenci bělochů a indiánů.
Indiáni z kmene Nukak Makú žili
před setkáním s civilizací v dokonalé
harmonii s okolní džunglí.
Po
vyhnání z pralesa o všechny své
zkušenosti přicházejí.
Kolumbie nabízí rozdílné klimatické
podmínky, což umožňuje dozrávání a
sklizeň kávových zrn v různou dobu po celý rok. Tato země je třetím největším producentem kávy na
světě. Flóra a fauna je zde velmi pestrá. Žije tady např. 160 druhů kolibříků, což je nejvíce na světě.
V Andách bývá často vidět kondor andský s rozpětím křídel až tři metry. Také podmořský život je
bohatý. V ukázce jsme viděli želvy, delfíny, žraloky, kladivouny a velryby. Velmi poučné bylo vysvětlení
slapových jevů a mořských proudů.
Pořadatel nám také přiblížil karnevaly a tradiční tanec Kolumbijců – salsu.
Zeměpisný pořad byl velmi zajímavý a přínosný. Již se těšíme na příští program o Senegalu.
Mgr. Hana Bubenková, vyučující zeměpisu
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Atletický den

V pátek 7. 6. 2019
"Atletický den" pro žáky 1. stupně.
soutěžích,
hod basketbalovým míčem, běhy
cvik tzv.

proběhl ve Stromovce
Děti si ověřovaly své dovednosti v atletických
kterých bylo dohromady osm. Zkoušely si nejen
na krátké a dlouhé tratě, skoky z místa, ale i obratnostní
postoj čápa. Paní učitelky pečlivě

zapisovaly
výkony z podzimního Atletického dne. U někoho
výsledků nedosáhli. To však není to nejdůležitější.
z pohybu.

výkony svých žáků. Nakonec si je žáci porovnali s
došlo určitě ke zlepšení, jiní možná takových
Důležitý je dobrý pocit z vykonané práce a radost

Počasí bylo krásné a tak po náročném sportování si děti ještě užily volných chvil v pěkném parku.
Mgr. Martina Charvátová, učitelka 3. B
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Exkurzní a projektový den
– Programování pro žáky 7. ročníku
V úterý 11. června 2019 proběhl čtvrtý exkurzní a projektový den pro žáky 2. stupně. Pro žáky 7. ročníku
jsme připravili téma Programování.
V úvodu jsme žáky seznámili s tím, co je
to programování a programovací jazyk.
Poté si vyzkoušeli pomocí jednoduchých
příkazů
„programovat“
spolužáka.
Následně jsme si stručně vysvětlili, co to
je robotika a robot a seznámili jsme se
s našimi novými školními robůtky –
ozoboty. Nato jsme žáky obou sedmých
tříd, kteří byli doplněni o několik
šesťáků a osmáků, rozdělili do tří
skupin. Žáci postupně absolvovali tři
stanoviště, na kterých si vyzkoušeli
různé aktivity spojené s ozoboty.

Prvním stanovištěm, které bylo
zaměřeno na kódování pomocí fix
a papíru, provázely naše žáky
paní učitelky Hana Bubenková a
Alexandra Matějková. Vznikaly
zde velmi kreativní cesty
s ozokódy,
křižovatkami
i různými překážkami.
Blokové programování podle
zadaných předloh v Games
Ozoblockly si vyzkoušeli naši
žáci na iPadech na stanovišti paní
učitelky Pavly Ubl a asistentky
pedagoga Ireny Šimkové. Některá
zadání se ukázala velmi záludná a
k efektivnímu řešení úlohy vedl
až několikátý napsaný program.

Blokové programování podle vlastních
nápadů v Ozoblockly bylo připraveno
v počítačové učebně a žákům při jejich
práci pomáhala paní učitelka Gabriela
Hanzlová a asistentka pedagoga
Veronika
Redková.
Na
tomto
stanovišti vznikaly velmi kreativní
krátké programy, při kterých ozoboti
střídali různé pohyby, barvy i
rychlosti. Na stanovištích si naši žáci
vyzkoušeli kalibraci ozobota (na
papíře, na iPadu i na PC) i nahrávání
programů z iPadu i počítače do
ozobotů.

V závěru projektového dne jsme se opět všichni sešli a z hodnocení vyplynulo, že se většině našich žáků
projektový den na téma Programování líbil a byli rádi, že si mohli programování ozobotů vyzkoušet.
Mgr. Gabriela Hanzlová, vyučující ICT
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Studijně poznávací zájezd do Anglie
Naše škola pořádala pro žáky školy již sedmnáctý zájezd do Anglie. Zájezdu, který se uskutečnil ve
dnech 9. až 15. června, se zúčastnilo celkem 46 žáků převážně ze 6. ročníku 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 přímořského letoviska Brighton, kde jsme i
přes nepřízeň počasí navštívili výškovou atrakci i 360,
mořské akvárium a molo, kde jsme všichni ochutnali
typickou specialitu fish and chips.
Večer jsme se ubytovali v hostitelských rodinách v okolí
města Brighton. Další den následovala návštěva Londýna, kde
jsme se svezli na slavném vyhlídkovém kole London Eye a
viděli tak celý Londýn z ptačí perspektivy. Viděli jsme také
Buckinghamský palác a po nápadné uzavírce dopravy policií
jsme s největší pravděpodobností zahlédli v autě manžela
královny Alžběty prince Filipa. Po pěší prohlídce centra jsme
jeli lodí po řece Temži a vystoupili před hradem Tower, který
jsme navštívili a prohlédli si korunovační klenoty, středověký
palác i muzeum v nejstarší části White Tower.
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 navštívili městečko Arundel
s hradem, katedrálou a starodávnou architekturou.
Potom jsme se proběhli v přírodní rezervaci Devils
Dyke, kde jme měli nádherné výhledy na pobřeží.
Předposlední den našeho zájezdu jsme opět vyrazili do
přírody. Přes deštivé přeháňky a silný vítr jsme se prošli
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, přesto že nebylo slunečno a teplo.
Poslední den nás autobus dovezl do malebného městečka Rochester, kde musel čekat povinnou pauzu
9 hodin. My jsme mezitím navštívili hrad z dob Viléma Dobyvatele, muzeum a pěší procházkou došli do
blízkého městečka Chatham, kde jsme nakoupili poslední suvenýry a občerstvení na cestu zpět
a autobusem jsme jeli do přístavu Dover. 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 5890 Kč, který byl
rodičům poukázán na účet. Žáci během celého pobytu zpracovávali anglický deník, kde museli projevit
znalosti z angličtiny a zapamatovat si informace z celého pobytu.
Ing. Eva Jeřábková, vedoucí zájezdu
5

Plzeň Techmánia 4. 6. 2019
V úterý 4. 6. 2019 vyjela třída 3. B na krásný výlet do Plzně. Navštívili jsme park, kde žáci objevovali
zákonitosti vědy a techniky. Cesta vlakem z hlavního nádraží byla příjemná, pěkně jsme se posilnili
dobrou svačinou a těšili se na připravený program. Na místě nás očekávala milá průvodkyně, která nám
v programu „Naše tělo“ objasnila zajímavosti lidských smyslů. Dále jsme byli účastníky „Cesty na
Mars“. Nakonec si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli různé přístroje, jak pracují a zároveň jsme si ověřili
svoji sílu. Cesta zpět utekla jako voda a najednou jsme byli v Praze.
Bylo to prostě „SUPER“.

Kdy začne nový školní rok?
Na všechny děti se těšíme v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin ráno.

Přejeme všem dětem, rodičům
i zaměstnancům školy pěkné
prázdniny!
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