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Přejeme Všem žákům úspěšný školní rok 2020/2021.



Školní rok začal 1. září. V letošním školním roce je na škole 21 tříd. Byly otevřeny 
dvě první třídy s počtem 48 žáků. Prvňáky přišli podpořit rodiče, prarodiče i přátelé.



PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Letošní školní rok jsme začali "Pasováním prvňáčků". Tančilo se, zpívalo, soutěžilo, 
kouzlilo a hlavně pasovalo na školáky. Bublinová show byla skvělá, jako i celý program 
vedený Cucínem. Děti byly úžasné a myslím, že si to náramně užily.



PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB 
Návštěva Přírodovědecké fakulty s přírodovědným klubem, hodnotící výstava živých 
bezobratlých.



ŠKOLNÍ VÝLET – 4.AB
Třídy 4. AB si moc užily vícedenní školní výlet v Libíně. Na závěr nechyběl parádní 
táborák.



ŠKOLNÍ DRUŽINA - farma Klínec
Školní družina vyrazila na výlet. Bylo to moc prima. Děti zažily mnoho nových zážitků a 
získaly informace o domácích zvířátkách a životě na farmě.



ADAPTAČNÍ DEN – 6.B
Dne 22. září se pro 6.B uskutečnil Adaptační den. Děti byly hravé a snaživé, zapojovaly 
se do všech aktivit, spolupracovaly spolu, pomáhaly si a nikdo se nikomu neposmíval, 
když se zrovna nedařilo. Výsledkem je vzájemná adaptace třídní paní učitelky a jejích 
nových žáčků :).



ŠKOLNÍ VÝLET 3.C



PRVŇÁČCI MODELUJÍ PÍSNIČKY



NAŠE ŽELVA
I v letošním školním roce jsme se stali adoptivními rodiči želvy obrovské ze Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy.



PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB
Přírodovědný klub hledá Život ve stínu...děti 
jsou na lovu, ale všechny živé tvory pak vrátí 
do svých domovů.



ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ
Žákyně sedmé třídy ZŠ Bítovská Nella Antonie 
Mecerová se zaskvěla v atletickém dresu ASK 
Slavie Praha. V posledních zářijových týdnech se 
konaly Přebory Prahy. Nejdříve ve smíšené 
soutěži družstev a následně v soutěži jednotlivců. 
Tyto závody jsou v kategorii mladších žáků 
vrcholem atletické hlavní sezony. Nejdříve se 
Nella stala Přebornicí Prahy v družstvech, kdy ke 
zlaté medaili přispěla nejrychlejším výkonem na 
60 m př., třetím místem na 150 m a druhým 
místem jako členka smíšené štafety 4 x 60 m. O 
týden později přišly na řadu individuální závody 
na tratích 60 m př., 150 m a štafetě 4 x 60 m. 
Osobní rekord na 150 m znamenal pro Nellu 
Antonii první místo, na které navázala stříbrnou 
medailí v běhu na 60 m př. Skvělý atletický den 
poté korunovala dalším zlatým úspěchem jako 
členka štafety na 4 x 60 m. Gratulujeme k těmto 
sportovním úspěchům a přejeme hodně štěstí 
v následující halové sezoně.



PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB
Lze sestavit model člověka jen z toho, co nabízí naše podzimní školní zahrada?
Dětem se to povedlo.



TRENÉŘI DO ŠKOL - projekt
Naši prvňáčci se účastní projektu "Trenéři do škol“.



NÁVŠTĚVA V PRVNÍCH TŘÍDÁCH
Paní zástupkyně byla navštívit prvňáčky, podívat, jak se jim ve škole daří a hlavně jim 
popřát mnoho úspěchů ve škole.



DRUHÉ TŘÍDY
Než se zavřely všechny školy, proběhlo pasování 
ve druhých třídách. Tentokrát to bylo na čtenáře. 
Moc jim gratulujeme a přejeme mnoho krásných 
přečtených knih.



DISTANČNÍ VÝUKA
Od 14. 10. přešla celá škola na distanční způsob vzdělávání.

Od 18. 11. mohli do školy                                                                                                       
prvňáčci a druháčci.
Od 30. 11. nastoupili i ostatní 
žáci 1. stupně a deváťáci.
Šesťáci, sedmáci a osmáci 
mají „rotační“ výuku.



DĚLÁM VÍC, NEŽ MUSÍM
Za školní rok 2019/2020 byla na ocenění "Dělám víc, 
než musím 2020" nominována Tereza Dolejšková. Jde 
o každoroční projekt městské části Praha 4. Letos se 
musel bohužel obejít bez oficiálního slavnostního 
předávání. Jeho významu to však neubralo na 
důležitosti. Gratulujeme



POMÁHÁME SE SVĚTLUŠKOU
Světluškové dny proběhly od 7. do 11. září 2020. Nejméně polovina z ceny každého 
předmětu putuje do veřejné sbírky Světluška na přímou pomoc nevidomým a 
slabozrakým. 
Všem, kdo přispěli, moc děkujeme.

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.font.cz/logo/svetluska-po-sestnacti-letech-meni-logo.html&psig=AOvVaw24nlMer2FCNRssMfVtmn0K&ust=1607671781331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiX54Hywu0CFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.font.cz/logo/svetluska-po-sestnacti-letech-meni-logo.html&psig=AOvVaw24nlMer2FCNRssMfVtmn0K&ust=1607671781331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiX54Hywu0CFQAAAAAdAAAAABAU


NAŠE ŠKOLA V ČASOPISE TUČŇÁK
V listopadovém časopise Tučňák vyšly krásné články o našich 
žákyních - "Úspěchy atletických nadějí" a "Dělám víc, než musím 
2020". Toničce i Terezce gratulujeme.

Gratulujeme paní učitelce Boucové, která dostala 
ocenění "Emeritního pedagoga" za celoživotní práci 
ve školství.
Děkujeme za reprezentaci školy.



ČESKÁ TELEVIZE VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 19. 11. byla Česká televize v naší škole natáčet reportáž ohledně návratu žáků 
do škol. Reportáž vysílali na začátku hlavních zpráv.



KRESLÍME PRO ZÁCHRANÁŘE
Děkujeme.



„DĚTI DĚTEM“
I v letošním roce se uskutečnila 
sbírková charitativní akce „Děti 
dětem“, kterou pořádá Městská část 
Praha 4.
Výtěžek z akce byl opět určen 
Dětskému centru při Thomayerově 
nemocnici.

Všem, kdo se sbírky zúčastnili, velice 
děkujeme. Sešlo se toho opravdu 
hodně.



TUŽKY OD MELICHARA
Spolek rodičů Želva Melichar nechal vyrobit 
tužky s logem školy pro naše žáky. Děkujeme.



DRUHÁČCI – náslechové hodiny
Představujeme práci našich druháčků v hodinách českého jazyka. Psali, četli, vytleskávali, 
opisovali, přepisovali .... a šlo jim to moc krásně. Náslechové hodiny byly moc krásné. 
Děkujeme za jejich práci i práci paní učitelek.



WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Sdružení rodičů Želva Melichar společně se školou vybudovala našim žákům 
workoutové hřiště.



HURÁ, SNÍH
I v Praze se můžeme těšit ze sněhové nadílky. Trávit 
hodinu venku je super. Druháci si to parádně užili.



CO JE U NÁS NOVÉHO?
Ježíšek navštívil i naši školu.



MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dne 27.1. se uskutečnilo krajské kolo matematické 
olympiády v kategorii Z9. Za naši školu se ho zúčastnila 
statečná žákyně z 9.A.

Držíme palce k postupu do dalšího kola!



ŠKOLNÍ PARLAMENT
I v době distanční výuky náš školní parlament nezahálí.



PREVNENTIVNÍ PROGRAMY



NOVÁ HALA



TRANSPLANTACE PLIC – přednáška 
Dnes měla naše 
třída přednášku o 
transplantaci plic. 
Přednášela nám 
zdravotní sestřička, 
která u tohoto 
zákroku asistuje 
v nemocnici Motol. 
Například jsme se 
dozvěděli, že to není 
lehké a celá operace 
trvá hodně dlouho. 
Ročně transplantují 
kolem 40 plic. Bylo 
to určitě zajímavé a 
poučné a všichni 
zdravotníci mají u 
nás nyní větší 
respekt než kdy 
dřív.
Žákyně 8. B

Dnes jsme měli 
přednášku o 
transplantaci plic. 
Přednášela nám 
zdravotní sestřička, 
maminka žáka školy, 
která asistuje u 
transplantací. Prezentace 
byla skvěle připravená, 
zajímavá a v reálném 
čase. Byly vidět obrázky z 
operačních sálů, obrázky 
orgánů, a i samotného 
týmu. Mně přišla 
přednáška velice 
zajímavá, protože bych 
chtěl na zdravotní školu. 
Moc mě to bavilo a chtěl 
bych více takových 
přednášek. Moc obdivuji 
celé transplantační 
oddělení za čas, který 
musí věnovat 
pacientům.
žák 8. A/



POMOC ZOO
Žáci 6. B vybrali s paní učitelkou zvíře ze 
ZOO Praha a společně se rozhodli, že jej 
podpoří v této nelehké situaci.
Zde je ukázka možného demokratického 
hlasování a karta sponzora. Za tento 
charitativní počin jim všem děkujeme.



UČÍME ZAJÍMAVĚ

Jak se dá učit zeměpis? Žáci se 
učí navzájem, dozví se mnoho 
informací z celého světa. Učí se 
komunikovat a prezentovat, 
obhájit si svůj výběr. Dát prostor 
ostatním k vyjádření, respektují 
se. Učitel je pozorovatel a 
průvodce.



CO JE U NÁS NOVÉHO?

U nové haly vzniklo krásné nové multi hřišťátko pro 
1. stupeň a školní družinu.
Prvky se hodí nejen na matematiku, prvouku, český 
jazyk, ale i na venkovní sportování. Už se těšíme, až 
ho vyzkoušíte.



NOVÝ DOMEK PRO ŠD

Mezi novou halou a školním hřištěm nám "vyrostl" krásný nový domeček. Je připravený 
pro školní družinu na hračky a sportovní náčiní.



VZKAZY PRO ŽÁKY NA PLOTĚ

Před velikonocemi učitelé posílali svým žákům vzkazy. Na plotě si je všichni mohli přečíst.



Tyhle záložky dostanou naši 
budoucí žáčci prvňáčci a 
mnoho dalšího.
Týmu ze školní družiny 
děkujeme, za přípravu 
balíčků pro budoucí 
prvňáky

NÁMĚT NA PRACOVNÍ ČINNOSTI - krásné záložky 

do knížek



Praktika v 6. třídě – pitva žížaly. 
Jupí! 

KONZULTACE Z PŘÍRODOPISU



Nejen venku budujeme hřiště a domečky, ale vybavili jsme všechny pavilony krásnými -
novými - barevnými nástěnkami.

BAREVNĚJŠÍ PAVILONY



Naše vlastní informační centrum, Portál ÁMOS, přináší digitalizaci do praxe a umožňuje 
snadno a rychle předávat všechny důležité informace od vedení školy žákům, učitelům 
i návštěvníkům školy.

INFOCENTRUM MODERNÍ ŠKOLY

Aktuality, kalendář akcí, pozvánky, 
rozvrhy a suplování, školní řád i 
plánek školy. Vše přehledně, rychle 
a na jednom místě.



Obrázky posíláme do časopisu Blesk, který je bude 
předávat do nemocnic.

MALUJEME PRO ZÁCHRANÁŘE



Jak se pracuje ve škole při rotacích. 
Čteme, spolupracujeme, píšeme maminkám
k svátku.

ROTAČNÍ VÝUKA



"Škola je základ života. Proto pomáháme školám dětem vysvětlit, jak to chodí 
s penězi. Když se s nimi děti naučí zacházet, v dospělosti je to ochrání před 
zbytečnými chybami. Získají sebejistotu a bude se jim dobře dařit. Vytvořili jsme 
proto zábavné programy a sestavili kvalitní vzdělávací materiály a interaktivní hry. 
Stačí si jen vybrat."

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Naši žáčci z 2. a 4. tříd se zúčastnili projektu "Abeceda peněz" s Českou spořitelnou. 
Vše bylo propojeno i s digitální gramotností. Moc jsme si to užili a dnes jsme se dozvěděli 
mnoho důležitých a zajímavých věcí.



Tak jsme se konečně dočkali a 
můžeme si zacvičit v naší krásné 
a nové hale.

TĚOCVIK V HALE



SRDÍČKOVÉ DNY
Naše škola se pravidelně účastní sbírky 
„Srdíčkové dny“. Letos jsme vybrali 9 358,- Kč.
Všem moc děkujeme.



Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. 
U příležitosti dne dětí měli žáčci 1. B připravené hry 
a jiné sportovní akce. Celý dopolední program 
zakončili zmrzlinou.

DEN DĚTÍ



Ve třídě 3.C si na Den dětí udělali takový 
„den naruby". Celý den učili žáci žáky i paní 
učitelku. Celá akce se velmi vyvedla.

DEN „NARUBY“



Happy žáci!
8. B v červnu vyrazila na třídenní 
školní výlet do Nalžovic. Obec 
Nalžovice se nachází 6 km 
severozápadně od Sedlčan v okrese 
Příbram ve Středočeském kraji. Užili si 
mnoho koupání, her a nechybělo ani 
opékání buřtíků.

VÝLET 8.B

Výlet se konal u Slapské přehrady v kempu Maják.



Žáci z 6. B si zopakovali část učiva z 
matematiky formou projektu. Vytvářeli 
sítě těles a hledali všechny možné 
varianty. Venku hravou formou pátrali 
po tělesech kolem nás.

TĚLESA KOLEM NÁS



VÝLET 6. ABC + 9. A



HLAVOLAMY – MOZKOLAMY v 6.B



SPORTOVCI V 3. C



MATEMATIKA V 9. ROČNÍCÍCH



MATEMATIKA 6. B - tangramy



1.B V KNIHOVNĚ

Jak to v knihovně funguje?
Jak se mohu zapsat do knihovny?
Srovnání knihovny a knihkupectví. Jak se správně chovat ke knihám?
Co všechno knihovna nabízí? Jak se v knihovně řadí a vyhledávají knížky?
Odpovědi na tyto otázky se děti dozvědí při úvodní besedě v knihovně.



9.B VYRAZILA NA PIKNIK

Žáci z 9.B využili letních veder a vyrazili s paní učitelkou na piknik. 



LASER GAME S 8.A

Netradiční zábava na závěr školního roku.



DOBRONAUTI V 5. A

Pomocí dobrých rad, které dávali, se jim podařilo celý konflikt vyřešit. Vědí, co by poradili 
Nandavačovi, Schytavačovi i Všímalům co se jen dívají.



STATISTIKA V 5. A

Žáci 5.A si užili zábavu s lentilkami. 
I takhle se dá vysvětlit matematika.



PRÁCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Vybírá se logo školní textil.



SPORTOVNÍ DEN – 1. stupeň



3.C - VÝLET



9.C - VÝLET



5.B – VÝLET DO ZOO

Vítězná třída sběru 5. B vyrazila poslední 
týden školy do pražské zoologické zahrady. 
Výlet si moc užila. 



SPORTOVNÍ DEN – 2. stupeň



SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

Po slavnostním stužkování si žáci devátých ročníků 
zkusili vytvořit obrovskou bublinu a dostali 
cukrovou vatu.



POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

Celá škola se přišla rozloučit s 9.A, 9.B a 9.C.


