
2019/2020

ZŠ BÍTOVSKÁ



Mgr. Březinová Marie (1.A)
Mgr. Šímová Lenka (1.B)
Mgr. Hapková Dana (2.A)
Mgr. Prokšová Lenka (2.B)
Mgr. Daňhelková Jana (2.C)
Mgr. Koudelková Monika (3.A)
Mgr. Kubenková Veronika (3.B)
Mgr. Hrabová Kateřina (4.A)
Mgr. Jonášová Marika (4.B)
Mgr. Matoušek Roman (5.A)
Mgr. Holanová Hana (5.B)
Mgr. Bártová Jaroslava (5.C)
Mgr. Waidinger Miroslav (6.A)
Mgr. Nedvědová Věra (6.B)
Bc. Klapetková Kristýna (7.A)
Mgr. Prskavcová Pavla (7.B)
RNDr. Matějková Monika (8.A)
Mgr. Gabrielová Zuzana (8.B)
PaedDr. Aronová Helena (8.C)
Mgr. Pokorná Marie (9.A)
Mgr. Holanová Barbora (9.B)

Mgr. Boucová Olga
Mgr. Cichrová Venuše
Mgr. Slancová Monika
Mgr. Sváková Petra
Mgr. Vlková Iva
Mgr. Voštiňák Radek
Mgr. Zděnková Zděnka
Mgr. Benešová Markéta
Mgr. Jersáková Tereza
Mgr. Vesecká Martina
Ing. Petráčková Ladislava



ŠD I. Kordíková Jaroslava

ŠD II. Bc. Tolarová Dita

ŠD III. Černá Jitka

ŠD IV. Robaušová Karolina

ŠD V. Kabylová Jolana

ŠD VI. Slepičková Ivana

ŠD VII. Mgr. Koudelková Monika



Vedoucí školní jídelny: 

Jana Hauptová

Vedoucí kuchařka: 

Eva Dvořáčková

Lenka Sudová

Kristina Raczká

Marcela Smíšková

Miloslava Fialková

Miroslava Pekárková

Olga Burešová

Petra Láchová



V pondělí 2. září 
jsme slavnostně 
zahájili nový 
školní rok 
2019/2020.

Do prvních tříd 
nastoupilo 54 
žáků.



• SVĚTLUŠKA

Světluška je dlouhodobý projekt 
Nadačního fondu Českého rozhlasu 
založený na solidaritě a dobré vůli lidí, 
kteří se rozhodli darovat nevidomým 
trochu světla.
Žáci 9. ročníků při této akci pomáhali.

• MALÁ KOPANÁ

Zúčastnili jsme se obvodního kola v malé 
kopané 6. a 7. tříd. Turnaj se uskutečnil 
na ZŠ Plamínkové. Žáci naší školy 
předvedli bojovný výkon, ale na postup ze 
skupiny to nestačilo. Obsadili třetí místo.



• DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Žáci 5. tříd vyrazili na dopravní hřiště, 
kde si užili krásné 2 hodiny s Městskou 
policií. Zopakovali si pravidla silničního 
provozu z pohledu cyklisty. Své znalosti 
si ověřili při jízdě na kolech.

• NÁVŠTĚVA ČNB

Žáci čtvrtých ročníků navštívili prostory 
České národní banky, kde se mohli 
seznámit s vývojem bankovnictví 
v našich zemích.



• SBĚR PAPÍRU

V září se ve škole konal sběr papíru. Výtěžkem podporujeme chov želvy obrovské ze ZOO 
Praha.

1. 5. A 2105,5

2. 3. B 659,5

3. 4. B 573,5



• ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Žáci a žákyně 8. a 9. tříd se zúčastnili 
atletického čtyřboje, který se konal 
na ZŠ Jitřní. Naši mladí nadějní atleti 
porovnávali své síly v základních 
atletických disciplínách (sprint 60 m, 
skok vysoký, skok do dálky, vrh koulí, 
hod míčkem, dlouhý běh na 800 m a 
1000 m) a velmi dobře reprezentovali 
naši školu. Dívky se v celkovém 
hodnocení družstev umístily na 
krásném 4. místě a chlapci se 
radovali z pěkného 5. místa.

• ABECEDA PENĚZ

V tomto školním roce se žáci 4. tříd 
účastní projektu České spořitelny 
ABECEDA PENĚZ, který se zabývá 
finanční gramotností. Děti si založí 
vlastní třídní firmu, vymyslí výrobky, 
které pak budou prodávat na 
závěrečném jarmarku. Díky návštěvě 
České spořitelny se seznámí 
s koloběhem peněz. Na vlastní kůži 
si pak zkusí pracovat s rozpočtem, 
počítají náklady, vymýšlí ceny 
výrobků a promýšlí strategii prodeje. 
Za vydělané peníze pak mohou 
udělat radost sobě nebo potřebným. 

http://gufsd.org/2018/05/24/g-s-division-iii-track-meet-results/
https://www.amazon.com/Wallmonkeys-Track-Decal-Graphic-WM212435/dp/B00IKXK0JU
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihr5armf3kAhWLbFAKHcZnBY8QjRx6BAgBEAQ&url=http://silhouettesfree.com/download-silhouette/long-jump-silhouette/&psig=AOvVaw0Wh6dIwPAYqTI7EoPZ3ViN&ust=1570092720376887
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihr5armf3kAhWLbFAKHcZnBY8QjRx6BAgBEAQ&url=http://silhouettesfree.com/download-silhouette/long-jump-silhouette/&psig=AOvVaw0Wh6dIwPAYqTI7EoPZ3ViN&ust=1570092720376887
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihr5armf3kAhWLbFAKHcZnBY8QjRx6BAgBEAQ&url=http://silhouettesfree.com/download-silhouette/long-jump-silhouette/&psig=AOvVaw0Wh6dIwPAYqTI7EoPZ3ViN&ust=1570092720376887
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR_IHZmf3kAhXRLVAKHTU-CnoQjRx6BAgBEAQ&url=http://clipart-library.com/clip-art/track-silhouette-clip-art-10.htm&psig=AOvVaw23xCBPJpJEl4kvsCwjrqRI&ust=1570092817471367


• FOTBALOVÝ TURNAJ

Ve čtvrtek 4.10.2019 se uskutečnil finálový turnaj 
ve fotbale pro Prahu 4 v areálu FC Tempo Praha. 
Chlapci 8. a 9. ročníku se do finále probojovali přes 
obvodní kolo. Na finálovém turnaji podali bojovný 
a týmový výkon. Obsadili skvělé druhé místo v celé 
Praze 4, což je skvělý úspěch a všem gratulujeme a 
děkujeme za vzornou reprezentaci.

• CANISTERAPIE

Školní družinu navštívili pejsci Fidorka 
a Borůvka. Užili si s nimi krásné 
odpoledne plné her a zajímavého 
povídání.



• Gallery of Steel Figures
Galerie ocelových figurín (GSF) je prvním místem 
na světě, kde uvidíte 
zpracovaný kovový šrot, ze kterého jsou 
vytvořeny jedinečné a unikátní kousky.
Exponáty jsou vytvářeny pomocí sváření. Tvůrci 
dané předměty zhotovují dle svých představ,
můžete zde spatřit zvířata, luxusní auta, figuríny, 
nábytek, autoroboty.
Jedná se výhradně o ruční práci.
Tvůrcem tohoto originálního nápadu je Jose 
Mariusz Olejnik.

Věříme, že návštěva galerie bezesporu nadchne 
naprosto každého - v každém věku.
Doporučuje třída 5.C



• FLORBALOVÝ TURNAJ

Ve středu 16.10.2019 se chlapci 6. a 7. ročníků 
zúčastnili finálového turnaje ve florbale pro Prahu 
4. Už postup do finále byl úspěch. Všichni chlapci 
podali odvážný výkon, což nás dostalo do bojů o 
medaile. Tam už bohužel došla síla, ale konečné 
4. místo v celé Praze 4 je velký úspěch. Všem 
děkujeme a gratulujeme.



• ŠPANĚLŠTINA - VAŘENÍ

Děti z 8BC ve čtvrtek 17.10. vařily ve školní kuchyňce další ze 
španělských specialit. Po Paelle, Madalenas a plněných 
pomerančích se opustily tentokrát do „Tortilla espaňola“ –
španělské národní jídlo. Samy si obstaraly nákup surovin a 
mohly začít. Brambory a zeleninu si očistily, rozmíchaly vejce a 
vše dochutily. Podařilo se jim vše uhlídat a nic nespálily. Po 
večeři uklidily prostor kuchyňky a šly jsme domů.



• REPUBLIKA 2019

Dne 24. října se vybraní žáci devátých ročníku zúčastnili soutěže Republika 2019. Celý závod se nesl v duchu 
sokolských a legionářských zásad. Akce probíhala v areálu Vyšehradu zahaleného podzimní náladou, včetně mlhy. 
Děti soupeřily ve dvou družstvech a postupně prošly devět stanovišť, kde prověřily svou fyzickou zdatnost, odolnost 
a znalosti. Soutěže se účastnilo celkem 14 týmů. Náš tým "B" se umístil na krásném 11 místě. Tým "A" na skvělém 5 
místě.



• TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Ve středu 23. 10. 2019 naši žáci a žákyně úspěšně reprezentovali školu 
ve stolním tenise. Chlapci i přes nešťastný los a těžkou skupinu bojovali 
statečně a podali pěkný výkon. Družstvo dívek ze 7. A nestačilo pouze 
na jedny soupeřky a z turnaje si odvezlo pohár za krásné 2. místo.



• TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Dne 25.10.2019 jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise pro 8. a 9. třídy. Turnaj se konal na ZŠ Na Líše. 
Zúčastnil se tým jak chlapců, tak dívek. Řídili jsem se heslem barona Pierre de Coubertina, „Není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se.“ - výsledek tedy není důležitý, cením si hlavně bojovnosti, která nám nechyběla :-)



• VÝLET DO NĚMECKA
Letošní podzim jsme si zpestřili návštěvou německého města Norimberk.
Brzké ranní vstávání nám neubralo na náladě a těšili jsme se na krásný den. Po příjezdu do města jsme si prohlédli 
hrad, prošli centrum města a navštívili místní trhy. 
Následovala prohlídka zoologické zahrady, kde jsme viděli krásné představení cvičených delfínů, pozorovali jsme 
krmení kapustňáků, obdivovali jsme tygry, lvy, tučňáky a další krásná zvířata. Na závěr se děti vyřádily v dětském 
koutku na trampolínách a skluzavkách. 
Počasí nám přálo a odpoledne se na nás usmálo i sluníčko. 
Užili jsme si hezký výlet a těšíme se na další návštěvy zajímavých míst.



• LOGO TŘÍDY



• SBĚR KAŠTANŮ

Umístění tříd:  1. místo  3.A - 221,2 kg
2. místo 5.B - 214,1 kg
3. místo  4.A - 198 kg

Na naší škole během měsíce října proběhl sběr kaštanů. 
Celkem jsme nasbírali 1 423,5 kg . 



• HALLOWEEN
1. listopadu proběhla ve školní jídelně 
oblíbená slavnost anglického oddělení 
– Halloween. Oslavy se zúčastnily 1. - 4. třídy. 
Děti dorazily v nádherných kostýmech 
a během slavnosti tančily, zpívaly a soutěžily 
o nejstrašidelnější masku a nejlepšího 
tanečníka. Společně jsme uvařili dýňovou 
polévku pro smutnou čarodějnici a nakonec 
si všechny třídy vytvořily plakát 
se strašidelným hradem. Všichni jsme se 
krásně vyřádili a budeme se těšit zase za rok.

https://tumulus.skauting.cz/wp-content/uploads/2015/10/


• PLANETÁRIUM
Žáci 5. B navštívili Planetárium Praha 
pořad „Kde začíná vesmír“. 
V úvodním slově se dozvěděli něco 
o podzimní noční obloze, Měsíci 
a souhvězdích, která je možná okem 
pozorovat. Seznámili se zábavnou 
formou se základními údaji o planetě 
Zemi, Měsícem, Sluncem a planetách 
sluneční soustavy. Dozvěděli se něco 
o vesmírných vzdálenostech. 
Nechyběla ani informace o zatmění 
Slunce. Při hledání hranic vesmíru 
proletěli hvězdami z naší Galaxie 
do vzdálených světů. 



• PROJEKT PŮDA

Během projektu v hodinách přírodovědy se žáci 
5. B dozvěděli mnoho informací o půdě. 
Učili se vyhledávat informace v knížkách, 
zjišťovali rozpustnost, pozorovali lupami složení 
různých druhů půd. 
Během projektu plnili rozliční úkoly, vymýšleli 
otázky a zajímavosti pro své spolužáky. 
Nechybělo zapojení mezipředmětových vztahů. 
Kreslili osově souměrná zvířata žijící v zemi, 
počítali jak dlouho je který druh známý. Seznamovali se s mapou České republiky, 
kde vyznačovali nejúrodnější oblasti a zaznamenávali typy půd. Kreslili průřez půdou 
a její části. Více do hloubky se zabývali zvířaty žijícími v zemi, zjišťovali zajímavé informace 
o nich. Výstupem projektu bylo nejen nabytí informací, ale také si vytvořili „knihu – sešit“, 
kam celý výzkum zaznamenávali. Během evaluace většina dětí potvrdila, že je takové učení 
baví a rádi by si ho zopakovali.



• ŠKOLNÍ DRUŽINA V ČOKOLÁDOVNĚ

Výlet ŠD byl sladký a voněl čokoládou. 
Žáci si mohli zkusit malovat na čokoládu, 
odlévat ji do forem a zdobit ořechy a ovocem. 
Díky hezkému počasí je na závěr čekala 
i prohlídka minizoo.



• PROJEKT POČASÍ A PRANOSTIKY

Dnešní odpoledne navštívil naši 
družinu známý meteorolog 
Mgr. Michal Žák, který žákům 
zajímavě vyprávěl o počasí 
a všem, co se meteorologie týká. 
Žáci si pak roli moderátora 
předpovědi počasí mohli 
vyzkoušet i v praxi. 



• PŘEDNÁŠKA O TRANSPLANTACI PLIC

Dne 7.11.2019 se pro všechny osmé 
třídy konala přednáška Transplantace plic. 
Přednášela nám zdravotní sestra, 
která přímo u transplantací asistuje. 
Tato operace se v České republice 
provádí v Motole v Praze a každým 
rokem prodlouží život několika 
desítkám lidí.



• TURNAJ V BASKETBALU

Dne 5.11. (chlapci) a 7.11. (dívky) jsme se zúčastnili turnajů v basketbale. 
I přes velkou snahu a bojovnost se nám nepodařilo postoupit ze základních skupin. 
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci, speciálně Lindě Srpové, která skvěle vedla dívčí tým!



• HRA NA HRAD

Během tří zážitkových prohlídek se žáci 5. B seznamují s historií Pražského hradu. 
Během první návštěvy zhlédli desetiminutový film, poté se vydali plnit úkoly, 
které byly zaměřeny na určitý okruh exponátů. Stali se z nich pomocníci krále - malíři, 
sloužící, písaři nebo vojáci. Úkoly plnili ve skupinkách. 
Výstupem byl výuční list. Všichni učením prošli a prohlídku si moc užili. 



• VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY NA KŘIVOKLÁT



• VAŘENÍ - ŠPANĚLŠTINA

Žáci připravili výborné mexické Quesadillas. Naplnili tortilly směsí kuřecího masa, cibule, 
slaniny, rajčat a spolu s domácí salsou zapekli v troubě. 
Všichni si pochutnali a s plnými žaludky spokojeně odešli včas domů. 



• SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 7.A

Ve čtvrtek 21. 11. měla třída 7. A sportovní dopoledne, které strávila v Jumpparku na Jarově. 
Žáci si mohli zaskákat na různých typech trampolín, naučit se nové cviky nebo si třeba zahrát 
trampolínovou vybíjenou. 
Všichni jsme si skákání moc užili a těšíme se, že se někdy zase do Jumpparku vrátíme.



• FLORBAL
27.11. vyhráli naši chlapci finále Prahy 4 ve florbale kategorie 8. a 9. tříd a budou P4 reprezentovat 
na finále celé Prahy! Úspěch se nerodil lehce. Na předkole jsme prohráli ve skupině hned první zápas. 
Ukázalo se, že to byla jediná prohra na turnaji. Z předkola jsme postoupili z druhého místa. Ve finále už to 
byla jiná "show". Nastoupili jsme pokorně a bojovně, s taktikou nechat na hřišti všechno. Semifinále 
i finále už byla hra jednoho týmu, a suverénně jsme si došli pro pohár za první místo. Velké díky patří 
všem klukům + magnetické tabulce na taktiku :-) V lednu se jde na to a věříme, že kluci mají ještě na víc. 



• MUZEUM POLICIE ČR

Žáci 3. A a 3. B ve středu 27. 11. navštívili představení černého divadla, ve kterém si 
zopakovali, jak a proč má být vybavené jízdní kolo, proč mají nosit cyklistickou helmu 
a znát pravidla silničního provozu. Představení se dětem líbilo, bylo zábavné a srozumitelné.

Před samotným představením si 
ještě děti prohlédly výstavu z historie 
policie - uniformy, dokumenty 
a dokonce policejního psa. 
Velmi je zaujala místnost se 
speciálním světlem pro zjišťování 
pravosti dokumentů a bankovek.



• KONCERT ÚSTŘEDNÍ HUDBY ČA

Žáci devátých a osmých tříd navštívili koncert Ústřední hudby ČA.

Zaposlouchali jsme se
do nádherných 
pochodů od různých 
hudebních skladatelů.
Mnoho z nich ani 
nesouviselo s 
armádou, například
Vjezd gladiátorů od 
Fučíka nebo Svatební 
pochod od 
Mendelssohna.



• SCHOLA PRAGENSIS

Dne 29. 11. se třídy 9.A a 9.B vydaly na Vyšehrad do Kongresového centra, kde se konal 
veletrh středních škol Schola Pragensis. Všichni se nadšeně vydali hledat svou budoucí 
střední školu.



• NÁVŠTĚVA SENÁTU

V pátek 29. 11. třída 7. A navštívila Valdštejnský palác, ve kterém sídlí senát České republiky. 
Měli jsme možnost nahlédnout do hlavního a jednacího sálu, kde zasedají naši senátoři, 
projít se po chodbách, kde se dříve 
procházel také slavný šlechtic a bojovník 
Albrecht z Valdštejna nebo obdivovat 
honosnou výzdobu stropů a chodeb
po celém paláci. Součástí komentované 
prohlídky Valdštejnského paláce byla 
také výstava 30 let svobodnému 
skautingu. 
Celý výlet jsme zakončili návštěvou 
vánočních trhů na Staroměstském 
náměstí a naladili se tak na blížící 
se Advent.



• ABECEDA PENĚZ – vánoční jarmark

Projekt Abeceda peněz České spořitelny je realizována již několikátým rokem. 
Při závěrečném hodnocení byli žáci 4.B vyhlášeni za nejúspěšnější třídu 
a ZŠ Bítovská jako nej škola. 
Trhli jsme rekord v prodeji výrobků! 
Děkujeme žákům za reprezentaci,
paní učitelce Jonášové za organizaci 
a České spořitelně za možnost 
se zúčastnit.



• PRVŇÁČCI ZAHÁJILI ADVENT

V pátek 29.11. se sešli u vánočního stromečku v jídelně školy naši prvňáčci. Za doprovodu 
klavíru si zazpívali několik lidových koled. Potom předali paní zástupkyni Haně Holanové 
dárky pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici, které přinesli v rámci sbírky „ Děti 
dětem“. Rozsvícení školního vánočního stromečku už jen dokreslilo krásnou předvánoční 
atmosféru.



• DĚTI DĚTEM

Naše škola se zúčastnila sbírky Děti 
dětem, jejíž výtěžek bude věnován 
Dětskému centru při Thomayerově 
nemocnici v Praze. Nashromáždili jsme 
jednorázové plenky, mokré ubrousky, 
toaletní papíry, zubní kartáčky, čistící 
prostředky, kosmetiku a jiné drogistické 
zboží pro děti. Všem za podporu a 
pomoc moc děkujeme.



• JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. 
Propojuje lidi v domovech a dalších státních 
i nestátních zařízeních pro seniory. Školní družina se 
letos podílela na výrobě přáníček, která budou využita 
na dobrou věc. Moc žákům a paní vychovatelkám 
děkujeme.



• VÁNOČNÍ TRHY

2. prosince proběhly tradiční vánoční trhy, letos již osmnácté. Na zahájení nám žáci školní 
družiny s klavírním doprovodem paní vychovatelky zazpívali pár vánočních koled. Děti se 
mohly zabavit výrobou přáníček, barvením sádrových odlitků a výrobou placek. Stoly plné 
vánočních výrobků přilákaly mnoho nakupujících. Každý si tak mohl odnést dekoraci na 
stromeček, stůl či do koupelny.



• SUE RYDER

Zpříjemnit předvánoční čas přišli naši žáci do domova pro seniory Sue Ryder, který sídlí 
v historickém areálu Michelského dvora - krátkým hudebním a dramatickým pásmem. 
Předvedli pověst o sv. Martinovi –
písničkami a básničkami. 
S hudebním doprovodem paní 
vychovatelky zazpívali vánoční koledy. 
Měli veliký úspěch. Na konci představení 
všichni klienti obdrželi přání, které děti 
vyrobily. Těm, co nemohli představení 
navštívit, přišli zazpívat přímo na pokoje. 
Žákům i paní vychovatelce moc 
děkujeme.



• FLORBAL

3.12.2019 jsme se zúčastnili turnaje 
ve florbale pro první stupeň základní školy. 
Tento turnaj hrálo deset týmů a nám 
se podařilo vybojovat 4. místo. 
Oproti loňskému roku (7. místo) jsme 
se hodně zlepšili a věříme, že příští rok 
už pohár přivezeme. 
Všem velké díky za reprezentaci školy.



• MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Nastal čas, kdy k nám do školy zavítal Mikuláš, čerti a anděl. Prošli školou, navštívili celý 
první stupeň. V některých třídách se zdrželi déle, žáci slibovali, zpívali a recitovali. Všichni 
dostali malou medovou odměnu.



• ZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

I letos pomáháme vážně nemocným dětem nákupem 
reklamních předmětů, jako jsou magnetky, silikonové 
náramky, propisovací tužky a magnetické kolíčky. Akci 
pořádá prospěšná společnost Život dětem, která 
pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným 
dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou 
v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a 
podporu svého okolí. Všem, kdo přispěli, moc děkujeme.



• VÁNOČNÍ PEČENÍ SE ŠPANĚLŠTINOU

S dětmi jsme se vrhly na vánoční cukroví dle španělských receptů. Děti byly opět skvělé. 
Vše nachystaly. Udělaly těsta, vykrájely, upekly. Provoněly kuchyňku a cukroví si nesly i 
domů. Těší se na další kuchařskou akci.



• 5.B V KNIHOVNĚ

Žáci 5. B navštívili Městskou knihovnu Vikova. Paní knihovnice je seznámila s výpůjčním a 
provozním řádem knihovny. Po té měli možnost prohlédnout si všechna oddělení knihovny 
a vybrané knihy si půjčit. Pro ty, co neměli průkazku, byly připraveny formuláře k její 
získání. Už se těšíme na příště, až si budeme moci knížky půjčit.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-yd2a2K_mAhUPExoKHbX4Cy8QjRx6BAgBEAQ&url=http://siriusak.blog.cz/en/category/navstevni-kniha&psig=AOvVaw3DbuI3pGgpdn4zofvul6ij&ust=1576225636563308


• DRUHÁČCI VE SKANZENU

Děti ze třídy 2.A, 2.B a 2.C navštívily SKANZEN v Přerově nad 
Labem. Prohlížely staročeské chalupy, stodoly a kapličky. 
Ukazovaly si, jak lidé žili v minulosti a jaké byly předvánoční 
zvyky a obyčeje. Součástí vánoční výstavy byly také betlémy, 
návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Dále paní 
průvodkyně seznámila děti se starou vesnickou školou a 
vyprávěla jim o pravidlech a různých zajímavostech v dobách 
našich předků. Na závěr si všichni ozdobili vánočního kapříka.



• DRUŽINA V ČESKÉ TELEVIZI

5. 12. navštívily děti z 1. tříd s družinou Českou televizi.



• HRA NA HRAD

Doprovodný dětský program Hra na Hrad je komponován tak, že aktivně zapojí dětské 
návštěvníky do poznání historie Pražského hradu.
Žáci jsou rozděleni do skupin. Každé skupince je přiřazena role – rádce, řemeslník, strážce, 
učenec, … a každá tato role řeší na Mistrovský glejt určitý problém.
Děti se zároveň pohybují po výstavě, zhlédnou dané exponáty.
Touto hrou se ojedinělým a zábavným způsobem navrátíme do daleké minulosti, do doby 
Karla IV.
Těšíme se na pokračování této hry a vřele doporučujeme.



• SBĚR PAPÍRU

třídy:
1. místo – 5. A – 1448,5 kg
2. místo – 3. B – 507 kg
3. místo – 4. B – 449,5 kg

1 5. A 380
2 6. A 258
3 3. B 172
4 4. B 159
5 6. B 130
6 5. A 127
7 5. A 126
8 4. A 115
9 5. A 110,5

10 2. A 110,5

jednotlivci:

Celkem se zúčastnilo 142 žáků.



• TURNAJ V HÁZENÉ

9.12.2019 jsme se zúčastnili turnaje 4. kategorie v házené. Na celé Praze 4 jsme se umístili 
na druhém místě!!! Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.



• HRA NA HRAD

V druhé části programu Hra na Hrad žáci plnili další sérií úkolů, aby dosáhli mistrů malířů, 
vojáků, služebníků a řemeslníků. Dnes nechyběla prohlídka Katedrály sv. Víta i s odborným 
výkladem. Dohlížející paní učitelce moc děkujeme za krásné a poučné povídání.



• DRUŽINA – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Ve školní jídelně proběhlo vánoční tvoření a divadelní 
představení školní družiny. Jaké jsou vánoční tradice a 
zvyky ve světě? Děkujeme všem rodičům, kteří přišli 
podpořit své děti, strávit společně čas, vyrobit si 
vánoční dekoraci. Velké díky patří dětem ze školní 
družiny a paní vychovatelce. Všem přejeme krásný a 
klidný Advent.



• ZIMNÍ DEN

Akce školního parlamentu zimní den se moc vydařil. Žáci předvedli parádní zimní kostýmy.



• PROJEKT KONTINENTY SVĚTA

Třídy 5. B a 4. A měly projektový den, kde se děti seznámily se základními informacemi o 
jednotlivých kontinentech a vyráběly obydlí pro ně typická.



• ANGLICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek 12.12. a v pátek 13. 12. měli naši žáci možnost zhlédnout interaktivní, anglické 
představení Dr. Klutze. Menší děti, druháci a třeťáci navštívily představení „ The Cooking 
Show“. Starší děti, čtvrťáci a páťáci viděly představení“ The Mad Professor Show“ . Děti byly 
velmi rychle vtaženy do děje, krásně reagovaly a výborně se bavily. Užily si kouzelnické 
vystoupení Dr. Klutze, který si vzal na jeviště vždy nějaké dobrovolníky a společně s nimi 
kouzlil, nebo si z nich „utahoval“, což děti velmi bavilo. Představení jsme zařadili z důvodu 
setkání dětí s rodilým mluvčím a také proto, že se děti baví a přitom učí.



• DEN SÍDEL 4. A

V projektu jsme se dozvěděli, jak se bydlí na jiných 
kontinentech, jací jinde žijí lidé a z čeho staví. 
Vyrobili jsme mapy kontinentů a vyrobili typická 
obydlí pro daný kontinent.



• VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Celá třída 4.A si připravila 
vánoční příběh pro své 
mladší spolužáky. Bylo zde 
mnoho postav, které 
společně za zpěvu koled 
putovaly do Betléma, aby 
uvítaly Ježíška. Vystoupení 
se nám velmi povedlo a 
zakončili jsme ho společným 
zpěvem koled i s diváky.



• DEN ZIMY

Den Zimy se povedl, úkolem žáků bylo přijít 
v zimním převleku a to se i stalo. Každá třída si 
zvolila svého zástupce, který přišel do jídelny, 
kde bylo hromadné hodnocení. Porota, která 
byla složena ze tří učitelů, kteří nejsou třídní. 
Porota vybrala  tři zástupce z prvního a 
druhého stupně. Den Zimy nebyl pouze pro 
žáky, ale také pro učitele. A to sklidilo velký 
úspěch. 

Z prvního stupně byl absolutní vítěz 2. B, v převleku sněhuláka, druhé místo obsadila 1. B, která měla 
v soutěži převlek vločky. A na krásném třetím místě byla 4. B, za kterou soutěžil stromeček.
Druhý stupeň ovládla 9. B, která měla převlek Marfuši, v těsném závěsu byla 6. A jako přeplácané dítě a 
na třetím místě skončila 6. B s převlekem přeplácaného vánočního stromku. Netradiční převlek zvolila 
3. B, která přišla převlečená celá a to i s paní učitelkou, která šla za vánoční stromek, a děti byly dárky.

Marie Chocholatá za Školní parlament



• ČECHOVA STODOLA

Těsně před vánočními prázdninami se děti z 1. A a 1. B 
vypravily na výlet do Čechovy stodoly. Zde si připomněly 
staré vánoční zvyky, prohlédly si pekelnou třídu s čerty 
a nebeskou bránu s anděly. 

V tvořivé dílně si 
vyrobily pěknou 
vánoční dekoraci
a v místním obchůdku 
nakoupily drobné 
dárky. 
Potom už „ HURÁ 
DOMŮ„ - na 
prázdniny.



• PROJEKT VÁNOCE VE SVĚTĚ

Před prázdninami jsme se sešli ve 
školní jídelně, abychom si představili, 
jak se slaví vánoce v různých zemích 
světa. Každá třída si pro porotu ještě 
připravila píseň a dobrůtky.  

Porotě se nejvíc líbila třída 9.B, která 
nám předvedla, jak se slaví vánoce   
v Polsku.



• FOTBALOVÝ TURNAJ

15. 1. 2020 se naši nejmenší zúčastnili dětského fotbalového turnaje. V týmu bylo sedm 
žáků druhého ročníku a dva prvního. Celým turnajem jsme procházeli bez zaváhání a 
dokonce bez obdrženého gólu. Ve finále jsme se střetli se ZŠ Jeremenkova. Ve skupině jsme 
je dokázali porazit, ale ve finále nám to vrátili a na penalty vyhráli celý turnaj. My jsme tedy 
obsadili krásné druhé místo. Všem gratulujeme a těšíme se na další kolo, do kterého jsme 
postoupili. 



• FLORBALOVÝ TURNAJ

9. 1. 2020 se naše družstvo chlapců zúčastnilo finále Prahy ve florbalu. Už jenom to, že jsme 
vyhráli Prahu 4 a mohli tak tuto část reprezentovat je velký úspěch. V turnaji jsme 
nepostoupili ze skupiny a celý turnaj nám ukázal, na čem musíme ještě zapracovat, ať příští 
rok uděláme ještě větší úspěch. Věřím, že se všichni z tohoto turnaje poučí.



• ARTISTIC MAGIC SHOW v družině 

Artistic Magic Show - vystoupení, ve kterém se žáci školní družiny seznámili pomocí 
artisticko-kouzelnického vystoupení se základy společenské etikety.



• DENTÁLNÍ HYGIENA

Některé třídy 1. a 2. stupně se zúčastnily programu o dentální hygieně. Žáci se naučili 
správný nácvik čištění zubů. Z prezentace se dozvěděli o složení zubů, zjistili, jak vzniká zubní 
kámen, a prohlédli si obrázky, jak vypadají zuby, když se správně nečistí. Dostali informace, 
jaké zubní kartáčky a dentální nástroje používat.



• KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ

V pátek 17. 1. a ve středu 22. 1. 2020 proběhla na naší škole konverzační soutěž v AJ. 
Školního kola se zúčastnilo celkem 34 žáků. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií: 
6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. Obsahem soutěže byl poslech a konverzace, při které členové 
poroty (ve složení V. Cichrová a M. Pokorná, V. Nedvědová a M. Slancová) hodnotily 
plynulost projevu, správnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout 
konverzaci. 

V Kategorii 6. - 7. tříd první místo získala 
žákyně ze 7. B, v kategorii 8. - 9. tříd se jako 
první umístila žákyně z 9. A. 
Obě výherkyně budou naši školu zastupovat 
v obvodním kole. 
Všichni soutěžící obdrželi diplom nebo certifikát 
potvrzující účast v soutěži. 



• PŘEHAZOVANÁ – 5. TŘÍDY

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se žáci 5. třídy zúčastnili turnaje v přehazované. Turnaj byl velmi 
náročný a čekalo na nás 5 těžkých soupeřů. Nakonec jsme se umístili na krásném 3. místě ve 
skupině a na kontě měli 2 výhry, 2 remízy a 1 prohru. 
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.



• DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V lednu se žáci 5. a 4. ročníku 
účastnili dopravní výchovy, kde 
si upevňovali pravidla silničního 
provozu. 
Žáci pátého ročníku psali 
závěrečný test.



• DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

18. listopadu 2019 se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se 
zúčastnilo osm žáků. Do obvodního kola postoupili dva žáci, jeden žák se bohužel z osobních 
důvodů nemohl dalšího kola účastnit. Obvodní kolo se konalo 15. ledna 2020 a náš žák 
z 9. A se umístil na krásném 7. místě z 38 soutěžících. Z žáků pouze základních škol skončil 
na 3. místě. Moc gratulujeme.



• TEREZÍN

21. ledna se třída 5. A s několika 
dalšími žáky 5. a 7. ročníku 
zúčastnila vlastivědného zájezdu 
do Terezína. Terezín se do našich 
dějin zapsal v souvislosti s 2. 
světovou válkou, kdy byla Malá 
pevnost využívána jako věznice 
gestapa. Vedle na hřbitově leží 
téměř 30 tisíc obětí nacismu. 
Navštívili jsme také terezínské 
muzeum a krematorium.
Výlet byl pro všechny poučný. 
( Terka z V. A )



• MUZEUM KARLA IV.

Jak se žilo za doby Karla IV. v Praze? To a ještě víc 
se dozvěděla 4. A v muzeu Karla IV. 
v domě U Kamenného prstenu.



• ABECEDA PENĚZ 4. A

Navštívili jsme pobočku České spořitelny, ve které 
jsme viděli bezpečnostní schránky, videoporadce, naší 
i cizí měnu. Zkusili jsme si vybrat peníze z bankomatu 
a opět je vložit do vkladomatu. Založili jsme vlastní 
firmu, přijďte nás podpořit na jarmark 7. 4. 2020.



• VYSVĚDČENÍ

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 dostávaly děti vysvědčení za první pololetí. 



• DEVÁŤÁCI V LABORATOŘI

Žáci devátého ročníku navštívili v úterý 4. 2. Masarykovu střední školu chemickou v rámci 
projektových dnů, které tato škola pořádá pro žáky základních škol. Žáci měli možnost 
pracovat v opravdové laboratoři a vyzkoušeli si různé chemické postupy - filtraci, destilaci, 
měření hustoty, práci se sklem.



• VÝSTAVA UCHO – 4.A

Dnes jsme poznali, jak vypadá lidské ucho zevnitř. 
Seznámili jsme se s paní Luckou, která odezírala ze rtů 
a naučila nás i pár znaků ze znakové řeči plus prstovou 
abecedu.



• VAŘENÍ SE ŠPANĚLŠTINOU

V rámci Španělského jazyka žáci osmých tříd opět vařili. Tentokrát si upekli biskupský 
chlebíček. Při pečení si zbývající čas zpestřili tancem. Všem moc chutnal.



• PLES

Ve středu 12. února se konal 2. ples žáků 9. ročníků. Atmosféra byla úžasná. Během 
vystoupení tříd si žáci společně s rodiči a učiteli zavzpomínali na 9 let strávených na základní 
škole. Součástí plesu byla vystoupení žáků naší školy, judistka se svým trenérem, 
předtančení, malé gymnastky a klavírní vystoupení. Moc všem děkujeme. Našim deváťákům 
přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.



• MASOPUST V DRUŽINĚ

Děti si vyzkoušely připravené soutěže na motivy masopustních masek - krmení medvěda 
koblihami, čištění komína, překážková dráha s plnou nůší a slalom šimla. Nechyběl i tanec a 
sladká odměna.



• ABECEDA PENĚZ

Hravou formou přibližujeme malým druháčkům svět financí jejich rodičů. V druhé třídě jsme 
měli každý z nás o penězích poněkud zkreslené představy. A dnešní druháčci na tom nejsou 
jinak. Nevědí přesně, odkud se peníze v peněženkách rodičů berou a proč není dobré 
nechat všechny rodinné úspory v hračkářství. Tohle všechno a další věci žákům druhých tříd 
ukážeme interaktivní formou, kdy si na chvíli vyzkouší být v kůži svých rodičů. Naučí se tak 
chápat, co je rodinný rozpočet a jak o penězích přemýšlejí dospělí.
Představení se všem dětem i paní učitelkám velice líbilo.



• TOULCŮV DVŮR – 3.B

Žáci 3.B navštívili v pondělí 2. 3. Toulcův dvůr, kde se setkali s ovcemi, kozami, prasátky, 
krávou, drůbeží i králíky. Během programu se stali kontrolory kvality života zvířat. Díky tomu 
se dozvěděli, co všechno je třeba zajistit, aby byla zvířata spokojená.



• KARNEVAL SE SPOLKEM ŽELVA MELICHAR

Krásně strávené sobotní odpoledne s kouzelníkem a různými soutěžemi. Nechyběla ani 
bohatá tombola.



• ČTENÁŘSKÁ DÍLNA V 2.C

Jak se čte ve 2. C? Žáci v hodině českého jazyka měli čtenářskou dílnu. Každý se pohodlně 
usadil a dal se do práce.



• STAVBY Z HRÁŠKŮ – 5.B

Dítě co se učí, nezlobí. 
Stavby z hrášků a žáci z 5. B – prostorová orientace, 
geometrie, kreativita, spolupráce, komunikace, …. 
Moc jsme si to užili.



• PAVILONY V NOVÉM – polepy schodů

Polepy přední strany schodů jsou ideálním způsobem, jak 
využít prostor, který je denně v zorném poli žáků. Schody jsme 
nechali polepit dle předmětů, které se vyučují v pavilonech. 
Nám se líbí moc. Doufáme, že budou užitečné i pro žáky.



• FOTBALOVÝ TURNAJ

Dne 4. 3. se naši nejmenší zúčastnili 
turnaje ve fotbale. Jednalo se již 
o semifinále a obsadili jsme krásné 
3. místo. 
Do další části turnaje jsme nepostoupili, 
ale příští rok se nám to určitě povede. 

Všem klukům patří velké poděkování 
za vzornou reprezentaci školy.



• LYŽAŘSKÝ KURZ – 7.A a 7.B

Žáci 7. tříd se zúčastnili 
pravidelného lyžařského výcviku. 
V Jizerských horách ještě sníh na 
sjezdovkách byl, tak se mohlo 
lyžovat i jezdit na snowboardu.
O zábavu nebyla nouze.



• SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ

V obvodním kole v počítačové soutěži kategorie mladší 
žáci programovací jazyk Scratch se naši páťáci umístili 
na 3. a 5. místě. 
Mezi soutěžícími byli i žáci z víceletých gymnázií. 
Gratulujeme.



• COVID-19

Dle nařízení vlády byla škola od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Covid-19&psig=AOvVaw1wSBF3OkSaCkLENu9EP9mn&ust=1590512846584000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjDsKLAz-kCFQAAAAAdAAAAABAE


• VÝROBKY KERAMICKÉHO KROUŽKU

Na děti z kroužku čekají nádherné výrobky. Snad si je budou 
moci brzy vyzvednout.
Malované hrnečky a písmena, na která začínají jména dětí 
a věcí od stejného písmene.



• NOVÉ KNIHY

Děkujeme rodičovskému sdružení Želva Melichar za finanční dar na nákup knížek 
do školní knihovny.



• DEVÁŤÁCI SE VRÁTILI DO ŠKOLNÍCH LAVIC

Od 11. 5. se do školy mohli vrátit deváťáci. Pravidla byla přísná, ale děti se těšily. 
Přijímací zkoušky na střední školy se blíží, tak se opakování určitě bude hodit.



• 1. STUPEŇ ZPÁTKY VE ŠKOLE

25. května jsme přivítali žáky 1. stupně. Po více než dvou měsících jsme se vrátili do školy. 
Všichni jsme se na sebe moc těšili. Dětí přišlo mnoho, i když „klasická výuka“ vzhledem 
k malým školním skupinám neprobíhala. Ale společně jsme to všechno zvládli.



• 2. STUPEŇ ZPÁTKY VE ŠKOLE

8. června mohl do školních lavic zasednout i 2. stupeň. 



• POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

26. 6. dostaly všechny děti od svých třídních učitelů a učitelek vysvědčení. Deváťáci se pak 
za cinkotu pana školníka loučili se svou milovanou základní školou.



• ČASOPIS GOLEM

V červencovém kreativním časopisu Golem otiskli 
fotografie výrobků našich žáčků z keramického 
kroužku.


