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Školní zpravodaj 
 

Číslo   2                                                                                                   Školní rok 2019/20 
 

Vážení rodiče, 
právě vyšlo druhé číslo školního zpravodaje pro školní rok 2019–2020. Kromě 
pravidelných příspěvků zde najdete i informace o různých aktivitách našich dětí 
v září, říjnu a listopadu. 

 

Školní parlament,  
V úterý 15.10. uspořádal školní parlament akci s názvem „Suit up den“. Žáci i učitelé 
přišli do školy společensky oblečeni a  užívali si den s noblesou. 
Nyní školní parlament připravuje pro 1. stupeň Mikulášskou nadílku. 

 

Ekotým 
Ekotým již začal společně pracovat. V současné chvíli probíhá výtvarná soutěž o 
nejlépe vypracovaný Ekokodex pro 3. až 9. třídy. Na 2. stupni se jeho vypracování 
žáci věnují v rámci výtvarné výchovy. Nejhezčí práce za každou třídu je možné 
odevzdávat do konce prosince. Také by žáci 2. stupně měli sami zapracovat na 
zkrášlení svých tříd, neboť konec listopadu, a tím pádem i vyhodnocení soutěže, se 
blíží. V polovině října se naše škola připojila ke Světovému dni potravin, kdy se 6. a 
7. třídy při hodinách výchovy ke zdraví spolu s paní učitelkou L.Filipiovou věnovaly 
problematice plýtvání potravin, nákupu lokálních a sezónních produktů, fair-trade 
obchodu,… Žáci také měli vymyslet vtipné bannery k tomuto tématu – nejlepší jsme 
odeslali do soutěže. V současné chvíli již Ekotým pracuje na přípravě Světového dne 
Ekoškol, který se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince. A samozřejmě den předtím, již 
tradičně poslední středu před Vánocemi, připraví Ekotým Vánoční jarmark, na který 
Vás srdečně zveme. 

 

Matematická soutěž 
V listopadu se naši žáci již tradičně zúčastnili celorepublikové matematické soutěže 
pořádané Matematicko-fyzikální fakultou. Soutěž jako vždy nebyla jenom o řešení 
matematických příkladů, ale také o zvolené taktice a strategii ve hře – tentokrát se 
cestovalo po světě a sbíraly se body za navštívená města a památky. Tým ve složení 
A.Hendrychová, N.Hendrychová a T.Jodas (všichni z 9.A) si vedl velmi dobře a 
skončil na 117. místě z celkového počtu 235 týmů. Na jaře se chceme soutěže opět 
zúčastnit a zapojit i žáky z nižších ročníků. 

 

Primární prevence 
V průběhu podzimu proběhly ve všech třídách 1. stupně a ve většině tříd 2. stupně 
programy primární prevence. Zaměření bylo převážně na vztahy ve třídě či bezpečné 
chování. Programy bývají přizpůsobeny potřebám dané třídy, zajišťují je lektoři 
z organizací Proxima Sociale, Elio nebo Život bez závislosti. 
 

 

Úspěchy chlapců na  sportovních soutěžích:  
V tomto období jsme se zúčastnili tradičních sportovních soutěží POPRASKu – 
přespolní běh, malá kopaná, stolní tenis, florbal. Z různých důvodů – velká 
nemocnost, slabá výkonnost, těžký los, nepřízeň osudu – jsme nedosáhli na 
medailová umístění, zůstali jsme bez postupu v základních skupinách. Škoda, 
uvidíme, co přinesou další soutěže – košíková, nohejbal, odbíjená, atletika. 
 

Úspěchy dívek + mladších žáků  na sportovních soutěžích: 
Dívky se účastnily v září 2019 těchto soutěží: 

- přespolní běh  
 mladší žákyně: M.Kaletová 22. m., K.Kultová 23. m.,celk. umístění 6. m. 
 starší žákyně: V.Štáfová 25.m., L.Majznerová 26. m., celk. umístění 8. m. 

- minifotbal:   8. místo 
- stolní tenis:  2. místo 
- florbal:      6.-7. místo 

 

Pražský pramen 
27.9.se uskutečnila přírodovědná soutěž pro 8. a 9. ročníky, kterou pořádá 
Gymnázium Botičská. Tři vítězové školního kola: K. Seinerová 9.B, A. Langr 8.B, J. 
Vejdovec 8.B,  postoupili do dalšího kola, kdy úkoly plní formou domácí práce.. 
 

 

Odznak všestannosti – školní kolo                
Počátkem října se na škole konal další ročník školního kola Odznaku všestrannosti. 
Soutěže, kdy všichni žáci druhých až devátých ročníků plní desetiboj – běh na 60 
metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem, trojskok snožmo, 
kliky, leh-sedy, přítahy na lavičce, driblink a přeskoky švihadla. Všechny výkony se 
převádějí na body, za určitý počet bodů závodníci získávají odznaky všestrannosti – 
bronzový, stříbrný, zlatý a ti opravdu nejlepší (3 děti na škole) diamantový. Letos se 
mělo zúčastnit téměř 550 dětí a závodilo přes 500 dětí. Z nich více než polovina 
získala nějaký z  odznaků. A to i přes velkou nepřízeň počasí, která letošní ročník 
provázela. Vyslovuji velký dík a obdiv všem zúčastněným – závodníkům, rozhodčím 
(úžasným kolegyním a kolegům), pomocným rozhodčím (=kluci 8. + 9. tříd, kteří 
závodí a zároveň rozhodují, počítají, pomáhají rozhodčím). Děkuji i necvičícím 
dívkám z vyšších ročníků, které se zapojily do pomocných prací a pomáhaly 
s hladkým průběhem závodu. Poslední dík směřuji k vedení školy za možnost 
pořádání této obrovské akce a k Radku Zavřelovi (sportovní manažer Sazka 
Olympijského víceboje), který nám již tradičně pomáhá s administrativou a 
materiálním zajištěním. 
Výsledky najdete na stránkách školy.                                       M.Matyska 

 

Z dalších aktivit naších dětí: 
- 16.9. 2.A,C,D - program ekologické výchovy  v podobě zážitkové pedagogiky 

v terénu - „Ovečky“. Děti poznaly přírodní rezervaci Třešňovku na Jarově, 



staly se ovčáky, vyzkoušely si hlídání a  přehánění stáda oveček a koz. 
Součástí byla ukázky agility. Doporučujeme! 

- 25.9. Žáci 4.C si v Muzeu hl. m. Prahy s lektorkou a průvodkyní v jedné 
osobě zažili Prahu v době korunovace Karla IV. a v podzemí budovy se 
„prolétli“ modelem středověké Prahy pomocí 3D brýlí. 

- 2.10. Rolnička – „Houslová pohádka“ – děti z 1.B,C a ze všech 2. tříd se 
seznámily s hudebními nástroji, aktivně se zapojily a upevňovaly správné 
pěvecké návyky. 

- 8.10. Beseda 9.B - SŠ Gastronomická a hotelová. Žákům byly představeny 
obory a studentky školy jim popsaly zázemí a vybavení školy. 

- 10.10. Žáci 6.B vyrazili na vycházku Prahou. Navštívili zahrady Pražského 
hradu, a dokonce zbyla chvíle i na Valdštejnskou zahradu na Malostranské. 

- 10.10. Projekt 72 hodin – spočívá ve třech dnech dobrovolnických aktivit po 
celé ČR, třídy 2.A, D se zapojily v rámci 2 vyučovacích hodin. Naším cílem 
byla rekultivace školní zahrady. Děti si přinesly zahradnické náčiní a upravily 
záhony a zasadily nové květiny a keře. 

- 17.10. Divadelní představení – němčináři deváťáci si v říjnu vyzkoušeli svoje 
jazykové znalosti v praxi – na německém divadelním představení“Smombie“ 
v divadle v Kobylisích. Téma jim bylo velmi blízké a tím i srozumitelné – 
mobil a sociální sítě. 

- 18.10. 3.B navštívila Dům čtení. Společně s paní knihovnicí povídáním prošli 
žáci Prahu a poznávali pražské pověsti. Nakonec vypracovávali pracovní 
listy s rébusy a křížovky, kde si ověřili zapamatované informace o pověstech 
(O Libuši, Bruncvíkovi, Golemovi, atd.) 

- 18.10. 4.B se zúčastnila projektu Oživme Malešický zámek. Děti se při 
procházce seznámily s historií a s památkami Malešic. Potom následoval 
workshop, kde děti vymýšlely, jak zlepšit život v naší obci. 

- 22.10. Žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili exkurze do badatelského centra PALS 
Fyzikálního ústavu Akademie věd, kde si prohlédli laserovou laboratoř PALS 
s jedním ze tří největších laserů v Evropě. 

- 25.10. – Jarmark řemesel a služeb – žáci 9.A navštívili přehlídku řemeslných 
oborů vzdělání, kde se představili dvě desítky středních škol. Žáci si  reálně 
vyzkoušeli různá řemesla a technické činnosti napr. kovář, kadeřnice, krejčí, 
kuchař a řadu dalších. Žáci také měli příležitost diskutovat se studenty 
daných oborů a s jejich učiteli. 

- 1.11. 2.C byla v knihovně na pořadu „Jak spolu hospodařili pejsek a 
kočička“. 

- Začátkem listopadu naši školu opět na několik dní navštívil pan truhlář.  Žáci 
1.- 6. tříd si v jeho „dřevíčkové dílně“ vyzkoušeli práci se dřevem. 

- 5.11. 5.A měla zajímavé dvě hodiny. Tatínek jedné žákyně spolu se svými 
dvěma kolegy přinesli „Ozoboty“ a ukazovali dětem základy programování. 

- 5.11. – Mezinárodní řezbářské sympozium „Zlatý řez“. Žáci 9.A a B navštívili 
tuto akci, jejíž součástí byla řezbářská dílna a pozorování řezbářů při tvorbě 
výrobků. Žáci měli možnost s řezbáři – studenty pohovořit a protože přijeli 
z různých zemí, procvičili si i angličtinu. Každý žák si vyrobil dřevěnou misku 
z lipového dřeva. 

- 7.11. Žáci devátých ročníků si v Galerii Českých center připomněli 30. výročí 
událostí v roce 1989. Měli jsme možnost vidět komentovanou výstavu 
fotografií p.K. Cudlína dokumentující události listopadu 1989. 

- 12.11. Rolnička – „Zimní pohádka“ – 2. třídy a 1.B a C. Na hudebním 
představení s tématem zimy se děti dozvěděly,  jak se kdysi žilo a pracovalo 
za dlouhých zimních večerů (předení příze, starání se o dobytek), dozvěděly 
se různé pranostiky (sv.Lucie, sv. Ondřej, sv. Martin) a naučily se zimní 
písničky, které si několikrát zazpívaly. 

- V rámci týdne vědy a techniky se třída 8.A zúčastnila únikové hry Globální 
hrozby  v Ústavu Akademie Věd ČR. Hra byla hezky připravená, jednotlivé 
úkoly zajímavě formulované a přiměřeně obtížné. Ale je i několik věcí, které 
se nám až tak moc nelíbily. Třída byla rozdělena do několika skupin, které 
plnily stejné úkoly ve stejný čas v jedné místnosti – děti se navzájem rušily, 
napovídaly si, překážely si. Postrádali jsme také větší úvod o globálních 
problémech, případně závěrečnou besedu, rozhovor, něco o daném tématu. 

-  
 

Pro žáky naší školy nabízíme možnost zapůjčení běžeckých a krátkých sjezdových 
lyží: 

 
Cena:  týden  150,- Kč 
           víkend 100,- Kč 


