
Březen 2011 
 
NAŠI KLUCI VYBOJOVALI 
FANTASTICKÝ BRONZ 
 
Začátkem března chlapci z 6. a 7. tříd pod 
vedením pana učitele Karla Červeného získali v 
rámci obvodního kola turnaje Poprask 
v basketbalu  nádherné třetí místo. 
Cesta k tomuto úspěchu nebyla snadná. Měsíce 
dřiny na kroužku basketbalu, brzkého ranního 
vstávání na rozcvičky a usilovná  píle na 
hodinách tělesné výchovy se zúročily. 
V únorovém boji o postup do finálové skupiny 
je předběhla pouze ZŠ Kunratická, na kterou 
narazili i ve finále. 
Tam jim porážku vrátili i s úroky. 
Chlapci si ve finálových zápasech skvěle přihrávali ze zabezpečené obrany a 
drtivými kombinacemi dvojtaktů a trojek dokázali vybojovat bronzový pohár. 
  

  
 
 



Nemalou zásluhu na úspěchu měla i naše děvčata, která svým skandováním 
vyburcovala naše basketbalisty k obrovskému nasazení. Jejich povzbuzování velmi 
často přehlušilo i hvizd rozhodčího. I pan ředitel, který přijel na poslední zápas,  
velmi hlasitě našim klukům fandil. Chlapci však měli již za sebou dva těžké a dlouhé 
zápasy. V boji o druhé místo drželi v první polovině zápasu krok se soupeřem, ale 
druhý poločas se nechtěně otočil. Škoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva pro příští rok je jasná. 
Minimálně stříbrný pohár poputuje na Táborskou !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zúčastněné potěšil nejen pohár a diplomy, ale i společné posezení v pizzerii, do 
které všechny pozval pan učitel a trenér v jedné osobě. Bylo co probírat.  



ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 
 
 

Tak jako vloni i letos se uskutečnila na naší škole 
zeměpisná olympiáda. 
Zúčastnili se jí téměř všichni žáci, kteří měli na 
vysvědčení ze zeměpisu jedničku a také další zájemci, 
kteří si s nimi chtěli porovnat síly. 
Celkem bojovalo ve znalostech ze zeměpisu 54 
soutěžících rozdělených do 3 kategorií. 
Otázky nebyly vůbec jednoduché. Jedna část byla 
věnována znalostem z různých částí světa, druhá část 
se zabývala prací s atlasem a posledním úkolem byla 
práce s mapou. 
 

 
 
A jak to dopadlo? 
6. třídy  1. místo  Marková Johana 
    2. místo   Max Oweyssi 
    3. místo  David Vopálka 
7. třídy 1. místo  Ondra Svoboda 
    2. místo   A. Marie Divišová 
    3. místo  Marie Padevětová 
8. třídy 1. místo  David Švorc 
   2. místo   Honza Svoboda 
   3. místo  Vojta Resler 
9. třída 1. místo  Tereza Pokorná 
    2. místo  Kristýna Tesařová 
   3. místo  Andrea Pavlíková 
 
 
 
 
 
Do obvodního kola postoupili Johanka Marková, která v něm obsadila 9.místo, Daniel 
Švorc, který skončil 13.  a nejlepší umístění získal Ondra Svoboda, když skončil na 
5. místě. Blahopřejeme !!!!!! 
 
 
 



BŘEZNOVÉ  OBOROVÉ  DNY 
 
Březnové oborové dny se opět rozjely naplno. Tentokrát přinášíme dokumentaci 
k oborovému dni Mám rád sport – s adrenalinem i bez. 
 

Na dnešním oborovém dni jsme hráli freesbe a podívali se 
na ukázky historického šermu. Dopoledne se naše skupina 
adrenalinového sportu sešla před školou a jeli jsme do 
Stromovky.  Tam nás učitelé seznámili s různými způsoby 
házení létajícího talíře a pak jsme si vyzkoušeli hrát 
freesbe.  
Nejprve jsme si přišli jako bezrucí, ale časem se vše 
zlepšilo a naše hra vypadala jako opravdové freesbe. 
Kolem poledne jsme se ze Stromovky vrátili do školy.  
 
 

 
 
 
Ve školní tělocvičně nás již čekali tři šermíři. 
Přinesli si spoustu zbraní, ke kterým nám řekli,  
do jakého patří období a jakým způsobem se 
s nimi bojuje. 
Nakonec jsme si mohli i každou zbraň vzít 
do ruky a zblízka se na ni podívat.  
 
 
 

 
 
Bojovat s nimi by 
bylo pro nás 
nebezpečné, a tak 
naše životy 
zachránily plastové 
atrapy, které nám 
šermíři půjčili. Boje 
to byly vskutku 
nelítostné. 
 
 
 



O FOUS NÁM UTEKLO PLAY OFF 
 
Ve středu 23. 3. 2011 se naše děvčata z 6. a 7. tříd zúčastnila turnaje v basketbale 
v rámci turnajů Poprasku Prahy 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hráčky se velmi snažily, vypichovaly 
úspěšně míče, blokovaly, doskakovaly a 
nádherně si přihrávaly, ale v koncovce 
mělo naše družstvo smůlu. V dalších 
utkáních se děvčata zlepšovala, ale na 
postup to bohužel nestačilo.  
 
Na Praze 4 je 24 škol, všechny se sice 
nezúčastnily, ale i tak jsme vybojovaly 
fantastické 5. místo a postup do 
semifinále na Praze 4 nám utekl o fous 
(pouze o jeden jediný bod) !!! 
 
 

 
 
 
 



 
Každopádně děvčata nechala na hřišti 
duši a za své nasazení si zaslouží velký 
obdiv. Velmi pomohla výborná hra 
kapitánky Áni. Další body přidaly Naty 
a Verča.  
Samozřejmě nemůžeme zapomenout 
ani na Terku, Lucku, Zuzku, Alču, 
Kačku, Johanku a Anežku, které se 
také zasloužily o naše dobré umístění.  
 
 
 
Dopředu je hnal náš chlapecký fan 
club, který sice začal s fanděním 
vlažně, ale pak rozburácel celou 
tělocvičnu.  
 
 

Každopádně se všichni dohodli, že příští rok nás již medaile nemine. Děkujeme tak 
všem, kteří se zúčastnili a výborně reprezentovali naši školu. 
 



  JARNÍ PETRKLÍČ 2011   
 
 

 
Sdružení Dlouhý Široký a Bystrozraký společně 
s Pedagogickou fakultou UK uspořádaly v jesenickém 
kulturním domě 24.3.2011 již 24. ročník festivalu, 
který je určen pro mladé hudebníky a zpěváky celé 
republiky.  
Na jevišti se od rána do večera střídali mladí umělci a odhadnout, kolik jich tam bylo 
letos, nebylo jednoduché.  Zájem o tuto akci je totiž každým rokem větší, a tak 
hlediště bývá plné rodičů, babiček, učitelů a kamarádů.  
Do kategorie instrumentalistů a zpěváků se letos z našich žáků nikdo nepřihlásil,      
a tak  jediné želízko v ohni byl již tradičně náš pěvecký soubor Táboráček. 
Ten zde vystoupil s programem "Od hada až po vláček, zpívá Táboráček" . 
Jeho nápadité vystoupení se líbilo nejen divákům, ale zaujalo i porotu. Táboráček si 
tak z Jesenice přivezl nejen hezký umělecký zážitek a vzpomínky, ale i pěkné 
čestné uznání. 

 

 



TÝDEN ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
 
Již tradičně se na naší 
škole koná Týden čtení                           
s porozuměním. Žáci I. i 
II. stupně soutěží, kdo 
dovede nejlépe pracovat 
s textem, porozumí jeho 
obsahu, dovede 
odpovědět na otázky, 
text analyzovat a 
kriticky hodnotit. Na 
nižším stupni bývají 
diplomem odměněni 3 
nejlepší v každé třídě.  
Na II. stupni je 
hodnocení mnohem 
obtížnější, protože je třeba sečíst body získané v několika předmětech.  
 

 
 
Na vyhlášení výsledků museli ti nejúspěšnější počkat až do 28. března. A tak přímo 
na Den učitelů předal pan ředitel diplomy těm nejlepším. Gratulujeme. 



VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ SE DĚJÍ VĚCI ! 
 
 
 
Jaro je sice podle kalendáře tu, ale venku 
je stále zima . Na to měli naši předci  prima 
radu:  za kamna vlezem. 
Kamna v naší škole nemáme, ale to nikomu 
z družiny nevadilo.  

 
Hned po obědě se všichni převlékli do 
svých pyžámek, vzali pod paži polštář, 
do ruky svého oblíbeného plyšáka a 
přesunuli se do divadla, ze kterého se 
rázem stala jedna velká noclehárna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všichni se pohodlně uvelebili a zhlédli pohádku od šikovných Bobíků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poté paní vychovatelky náměsíčníkům  pustily trochu hudby, aby se jim po střechách 
lépe tancovalo. Kdo byl unavený, vyzkoušel  si, jak se spí slonovi nebo netopýrovi.  

 
 
 

Nakonec se strhla pořádná polštářová bitva, aby nikdo za pecí nezůstal spát a mohl 
s ostatními zase dovádět ve družince. 
 
 



PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY 

V letošním roce se opět uskutečnil program pro předškoláky "Začít spolu jinak". 
Koná se pravidelně od února do konce dubna. Předškoláci se pravidelně setkávají ve 
škole se svými budoucími spolužáky. Seznamují se mezi sebou, ale i se svou budoucí 
školou. Až v září nastoupí, mohou se tu cítit jako doma. 

Letos se programu 
zúčastnilo 28 dětí. 
V programu si hrají 
na různá zvířátka. 
Jak je vidět na 
fotografii, právě  
se proměnili v raky. 
Hrou poznávají svět 
kolem nás, rozvíjí 
řeč, zrakové i 
sluchové vnímání, učí 
se, jak se drží  
tužka, soustředěně 

pracovat, ale umět se i uvolnit a zadovádět si.  
Poslední lekce je pak věnovaná setkání rodič - dítě – vedoucí kurzu.  
To proto, aby rodiče se speciální pedagožkou společně probrali, které dovednosti je 
potřeba ještě rozvíjet, aby bylo dítě ve škole úspěšné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program vedly: 

PhDr. Hana Valentová - školní psycholog a PhDr. Kamila Balharová - 
školní speciální pedagog. 


