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Školní noviny – duben 2019 
 

Jednodenní projekt „Modré kolečko“ 

 
Ve třídě Broučků v 1. B proběhl jednodenní projekt pod názvem „Modré kolečko.“     Děti si vystřihly 

modré kolečko, nalepily jej na čtvrtku a dokreslily k němu podle 

vlastní fantazie obrázek. Výtvarné práce se všem moc povedly.                                                                         

V druhé části 

projektu v rámci 

„Dílny psaní“ 

vymýšlely 

zajímavé příběhy 

ke svým obrázkům, 

ve  kterých 

popisovaly, co 

jejich „modré 

 kolečko“ zažilo. 

Všem Broučkům se 

 podařilo vymyslet 

 poutavé příběhy 

 a celé dopoledne si 

 náramně užili. 

 

Mgr. Jana Všetečková, tř. uč. 1. B 

 

 



 2 

Den učitelů 
 

 

Na čtvrtek 28. března nám připadl Den učitelů. Krásné překvapení pro nás nachystaly žákyně z 6. A 

Kačka Jačková a Swami Palma, které nás rozhlasem 

svolaly do školní kuchyňky. Tam nám naservírovaly 

vlastnoručně upečený čokoládový dort. Všechny 

paní učitelky odsunuly stranou své hubnoucí zásady 

blížícího se léta a s chutí si vynikající čokoládovou 

bombu vychutnaly.  

Ještě jednou moc 

děkujeme děvčatům 

i všem ostatním, 

kteří si na nás  

v tento den vzpomněli. 

Za pedagogický sbor Mgr. Kateřina Průšová, tř. uč. 2. C 

  

  

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „ČTENÍ MĚ BAVÍ“ 
 

 

 

Ve středu 27. března 2019  proběhla na naší 

škole již tradiční literární soutěž  Čtení mě baví. 

Třináctého ročníku soutěže se zúčastnilo 84 

žáků nejen ze 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.   
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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, 

ve třetí a čtvrté kategorii pak v porotě zasedly i zástupkyně z řad žáků. Vítězové si odnesli pěkné knihy. 

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

se na příští ročník, soutěž bude mít čtrnácté narozeniny.   

 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

 
I. kategorie 
1. místo ZŠ a MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY  
2. místo ZŠ KLECANY  
3. místo ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE -SUCHDOL  

4. místo ZŠ ODOLENA VODA 
5. místo ZŠ JANA WERICHA 
6. místo ZŠ NORBERTOV 
7. místo ZŠ VĚRY ČÁSLAVSKÉ 
  
 
II. kategorie 
 
1. místo ZŠ KLECANY  
2. místo ZŠ JANA WERICHA  
3. místo ZŠ a MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY  
4. místo ZŠ ODOLENA VODA  
5. místo ZŠ VĚRY ČÁSLAVSKÉ  
6. místo ZŠ MIKOLÁŠE ALŠE SUCHDOL 

                          ZŠ T.G. MASARYKA RUZYNĚ 
7. místo ZŠ DĚDINA 
8. místo ZŠ NORBERTOV  
 

III. kategorie 
 
1. místo ZŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY  
2. místo ZŠ NORBERTOV  
3. místo ZŠ ODOLENÁ VODA  
4. místo ZŠ JANA WERICHA  
5. místo MŠ A MŠ PETŘINY JIH  
6. místo ZŠ TGM RUZYNĚ  
7. místo ZŠ A MŠ KLECANY  
 
IV. kategorie 
 
1. místo ZŠ A MŠ PETŘINY JIH  
2. místo ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY 
3. místo ZŠ ODOLENA VODA  
4. místo ZŠ NORBERTOV  
5. místo  ZŠ JANA WERICHA 

 
 

                                                         

                                                         Mgr. Ivana Žáková Jílková, koordinátorka soutěže 
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Nepropásněte skvělé charitativní mazance  

z Pekařství Jan Mašek! 

Charitativní mazance si můžete objednávat už jen do pondělí 8. dubna do 24:00! Objednávku 

můžete provést elektronicky https://www.survio.com/survey/d/G2A5A3J2E4V9Y9J5N nebo 

prostřednictvím objednávkového listu, který je připravený na recepci školy.  

Cena charitativního máslového mazance je 200 Kč, 105 Kč je nákupní cena a 95 korun z každého 

prodaného mazance nadační fond použije na financování odborného dozoru v žákovské relaxační 

zóně školy a na navýšení úvazku školního psychologa ve 

školním roce 2019/20.  

Mazanec si můžete vyzvednout vy nebo vaše děti v úterý  

16. dubna od 7:40 do 8:30 a od 12:00 do 16:30 v hale 

školy, kde bude probíhat jarní výtvarný workshop, a ve 

středu 17. dubna od 7:40 do 8:30 opět v prostorách školní 

haly.  

 

Za podporu naší školy vám předem děkuji. 

Kryštof Hilský, člen správní rady fondu 

 

Akce nadačního fondu 

Na počátku března žáky 4. a 5. tříd navštívili zástupci organizace Lékařů bez hranic, kteří dětem 

vyprávěli o své práci v zemích, které potřebují lékařskou pomoc po přírodních katastrofách, při 

epidemiích nebo při válečných konfliktech. Děti velmi pozorně naslouchaly a během následné 

diskuse kladly zajímavé dotazy. Jsme rádi, že se nám toto setkání podařilo zorganizovat a věříme, že 

děti obohatilo!  

Ve středu 13. března i přes personální krizi způsobenou nemocemi úspěšně proběhl jarní 

charitativní bazar. Organizačnímu týmu ochotně na pomoc přispěchaly Viktorka Mikulíková, 

Swami Palma, Kateřina Jačková, Růženka Vokurková a Dorotka Šarounová.  

 

Na bazaru byla široká nabídku oblečení, obuvi a dalších věcí díky rodičům, kteří neváhali a konání 

bazaru podpořili věcnými dary. Celkový výtěžek bazaru činí krásných 4.800 Kč. Všem moc za jejich 

pomoc a podporu děkujeme! A holky -  byly jste skvělé!  

A co ještě chystáme? No přeci charitativní mazance a jarní výtvarný workshop! 

 

https://www.survio.com/survey/d/G2A5A3J2E4V9Y9J5N
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Jarní výtvarný workshop aneb pojďte s námi tvořit! 

Vyrábíte rádi? Tak pojďte s námi tvořit! Společně ozdobíme 

velikonoční vajíčko slámou, nití nebo korálky. Nebo si můžete 

vyrobit netradiční velikonoční dekoraci či rámeček z české 

skleněné mozaiky!  A kdo bude chtít, může si namalovat tričko 

dle své fantazie a děvčata si mohou ozdobit tylové sukénky!  

Nápadům se meze nekladou.  

A kdy? V úterý 16. 4. od 13:30 do 16:30 v hale školy. 

Na workshopu můžete strávit třeba jen 15 minut nebo celé 

odpoledne, záleží jen na vás. Neplatí se za čas, ale za to, co si 

vyrobíte. Děti mohou přijít tvořit i samy, pedagogický dozor je po celou 

dobu zajištěn. 

A kolik se platí? Za zdobení vajíček: 50 Kč za kus, 80 Kč za 2 kusy, třetí  

a každé další vajíčko za 25 Kč za kus; skleněná mozaika dle velikosti 

dřevěného výřezu 80 až 200 Kč (dřevěné výřezy jsou ve tvaru vajíčka 

různých velikostí, kruhu, čtverce nebo 

rámečku), tylová sukénka a tričko 150 Kč. 

Výtěžek bude využit na financování 

odborného dozoru v žákovské relaxační 

zóně a na navýšení úvazku školního psychologa v příštím školním 

roce. Výtvarný materiál byl zakoupen z části z účelově vázaného daru 

a z části je pokryt sponzorským darem od firmy Rej dětí s. r. o. 

   Irena Kučerová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Svoboda 

Studenty na praxi vítáme 
 

Ačkoli u vstupu do naší školy tabulku s nápisem „fakultní škola“ (zatím) nenajdete, se studenty plnícími 

si zde svou praxi, se zde setkat můžete čím dál častěji. 

Nejčastěji k nám přicházejí s žádostí o možnost odučit si povinné hodiny studenti z FTVS, letos k nám 

ale na 1. stupeň zavítala i celá skupina studentek pod vedením PhDr. Ondřeje Hausenblase z Pedagogické 

fakulty UK. Během návštěv naší školy měly možnost se blíže seznámit s programem Začít spolu, vidět 

několik ukázkových hodin a v neposlední řadě 

si vyzkoušet, jaké to je stát před žáky.  

V tomto roce na naší škole také probíhá akční 

výzkum, kdy dvojice složená z učitele  

a vysokoškolského pedagoga sleduje celý rok 

určitý cíl, v našem případě je to vyjadřování 

emocí ve čtenářských záznamech z četby. 

Jedná se jak o cennou spolupráci při plánování 

výuky, tak při hodnocení jejích dopadů. Díky 

navázání této spolupráce tak letos dorazil 

student z PedF UK na praxi i na 2. stupeň, 

konkrétně z katedry českého jazyka. 

                                      Mgr. Pavla Danielková, učitelka 
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Chlapci v basketbale na 5. místě v Praze 
 

Basketbalový tým chlapců složený z žáků 8. a 9. tříd dokázal postoupit až do finále Prahy, kde se umístil 

na skvělém 5. místě. Tento postup si chlapci vybojovali díky celkovému 

vítězství v rámci Prahy 6, kde zvítězili v 6 zápasech, z nichž zejména ty 

finálové snesly skutečné parametry basketbalové kvality. Kluci hráli nejen 

velmi týmově, ale v klíčových momentech zápasů se dokázali prosadit 

také individuálně. Největší předností týmu však byla velmi aktivní osobní 

obrana, díky které kluci donutili soupeře chybovat a ztrácet míče. 

 

Ve finále Prahy chlapci pokračovali ve skvělém a kompaktním týmovém 

výkonu, žel ti nejlepší soupeři již byli 

nad jejich síly. Ve skupině nejprve 

prohráli s pozdějším celkovým 

vítězem tohoto turnaje, pak ovšem jednoznačně porazili  tým 

gymnázia Sladkovského a v rozhodujícím zápase o postup do dalších 

bojů turnaje narazili na tým ZŠ Kuncova, kterému vévodil 

basketbalový hráč měřící 205 cm!  K sobě měl další 4 "baskeťáky", 

přesto s nimi naši chlapci drželi rovnocenný krok a 25 vteřin před 

koncem zápasu prohrávali pouze o 1 bod. Vyrovnat se nám však již 

nepodařilo a tak chlapce čekal zápas o konečné 5. místo, ke kterému 

se ovšem soupeř ze Kbel nedostavil - nejspíše díky velkému hernímu 

respektu, který naši chlapci na hřišti vzbuzovali. 

 

Vojtovi Pšeničkovi, Vojtovi Kocourkovi, Danovi Erebaiovi, Milanu Vakulyukovi, Tomáši Lešnerovi, 

Kristiánu Dudovi, Marku Birtovi a Marku Wolskému patří velké poděkování především za herní způsob  

a nasazení, kterým se ve všech 3 turnajích prezentovali. Mé bývalé basketbalové srdce plesalo radostí! 

Rovněž velmi děkujeme mamince Dana Erebaie, která nás ve všech 3 turnajích doprovodila a podpořila. 

 

                                               Martin Cvrček, učitel  

  

  

Co nás čeká v dubnu 2019? 
 
 2. a 3. dubna - zápis do 1. tříd 

 
 Pythagoriáda – školní kolo 

  
 8. dubna – třídní schůzky 

 
 9. dubna – slavnostní koncert – ChorAlarm (Semperoper Dresden) 

 
 16. dubna – soutěž Come and show 

 
 18. – 19. dubna Velikonoční prázdniny 


