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CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Na začátku roku jsme se   
 rozhodli, že vás provedeme  
 naším školním chovákem. 
 O jeho chod se stará parta     
 nadšených dobrovolníků   
 z různých tříd. Scházejí se  
 zde nejen o přestávkách, ale  
 často i odpoledne. Ani o  
 prázdninách nezůstávají c 
 chlupatí kamarádi sami. Vždy   
 se najdou zájemci, kteří si je 

na dny volna vezmou k sobě domů. Touto cestou bychom vám  všem rádi poděkovali. 
 



PTÁCI V NAŠÍ ZAHRADĚ 
 
Přes mrazivé lednové počasí zavítali k nám do 
školy ptáci! Nepřiletěli sami, ale přinesli je 
žákům předvést opět odborníci ze sdružení 
Ornita. Žáci různých ročníků se seznámili s 
druhy, které mohou běžně potkat v okolí lidských 
sídel, dozvěděli se jak hnízdí, vychovávají 
mláďata či sbírají potravu a poslechli si i jejich 
hlasové projevy.  
Po místnosti se poté proletěly hrdličky a 
představil se i krahujec Čikina, který u 
některých budil velký respekt.  

 
 
 
 
 
Víte, který z nich je strakapoud    

a který datel ???? 
 
 

MY UŽ   ANO  !!! 
 
 
 
 

 



FREESTYLE SHOW 
 
 
 
Naše tělocvična už leccos zažila. Tentokrát to 
byla freestylová show.  
Všichni žáci školy se shromáždili ve velké 
tělocvičně, aby zhlédli ukázky netradičních 
sportů. Bylo to například moderní yoyování, 
footbag, freestyle frisbee a jiné. 
Málokdo podle názvu tušil, o co se bude jednat. 
Brzy však bylo všem jasno. Vzduchem létaly 
míče, míčky, yoya i létající talíře.  Šestice 
zručných sportovců, kteří sklidili úspěch i na 
mezinárodních soutěžích,  našim dětem 
předvedla své umění. Mezi diváky se našli i 
odvážlivci, kteří se jejich triky pokusili 
napodobit. Některé žáky tyto ukázky tak zaujaly, že si yoya koupili a hned druhý den o 
přestávkách yoyovali.  

 
Celou akci zorganizovala ČTVRTÁ VOLNOČASOVÁ, která podporuje kulturu a sport v 
Praze 4. Jednalo se o nabídku netradičních sportů, které nejsou náročné na prostor a 
vybavení, a proto jsou vhodné pro každého.  
 
 
 



ZÁPIS DO 
1.TŘÍD 
 
Ve dnech 17. a 18. ledna 
přivítala naše škola 
budoucí prvňáky. 
V doprovodu rodičů jich 
letos k zápisu dorazilo 
kolem šedesáti.  

 
Novinkou letošního zápisu byla 
možnost objednat se na určitou 
hodinu, kterou někteří rodiče rádi 
přivítali. Předešli tak zbytečné 
časové prodlevě. Ti, kteří se 
neobjednali, mohli si volnou chvilku 
zpříjemnit v naší  zápisové 
kavárničce. Zatímco rodiče popíjeli 
kávu,  jejich děti zabavili žáci 
osmých tříd.  
 
Jak probíhal samotný zápis? 
Tradičně to byla básnička, kresba 
postavy, poznávání barev a podobně.  
 
 

 
V obou dnech 
vládla 
příjemná 
atmosféra. 
Každý 
budoucí 
prvňáček si 
na závěr 
vybral 
odměnu, 
kterou 
vyrobily děti 
z vyšších 
tříd.   
 



KLUCI Z 9. A OBHAJUJÍ SVÉ 
PRVENSTVÍ V BASKETBALE 

 
I v letošním školním roce dokázali deváťáci vyhrát 
školní turnaj  O pohár ředitele školy v košíkové. 
Podobně jako vloni hráli pouze ve čtyřech hráčích, 
ale bez problému dokráčeli ke zlatu. Svůj úspěch 
korunovali i vítězstvím nad výběrem učitelů. 
Výrazný pokrok zaznamenali kluci z 8. B, kteří si 
svým výkonem  polepšili z loňského čtvrtého místa 
na místo druhé. Velkým překvapením turnaje byli 
chlapci z 6. A. Dokázali se při své premiérové účasti 
umístit na bronzové příčce. Nejúspěšnějším dívčím 
týmem byly holky z 8. B. Všem týmům děkujeme za 
účast a pevně doufáme, že se příští rok zúčastní i 
8. A, která letos žádný tým nepostavila. 
 
 
 

VYBÍJENÁ 
 
V pátek 13. ledna proběhlo utkání ve 
vybíjené mezi páťáky a šesťáky.  
 
Nejlepších deset chlapců z 5 A a 5.B 
vyzvalo na souboj 10 chlapců z 6.A a 6.B. 
Byl to velmi napínavý a vyrovnaný souboj. 
 
 

 
 
Hrály se dva zápasy. V prvním zvítězili 
šesťáci, ale páťáci napjali svaly, zpřesnili 
mušku a  pak vyrovnali skóre. 
 
 
Utkání skončilo remízou. Celý souboj 
probíhal v duchu fair play za velké podpory 
a skandování nehrajících spolužáků. 
 



DELEGACE Z VELKÉ BRITÁNIE V NAŠEM PARLAMENTU 
 
 
V lednu navštívila naši školu 
delegace z Velké Británie. 
Jednalo se o tým britský 
tým odborníků, který se 
zabývá školním 
parlamentem ve Velké 
Británii a nyní se přijel 
podívat, jak se nám daří 
zavádět demokracii do 
života naší školy. 
 

Britští odborníci se setkali       
s naším panem ředitelem, 
který je provedl po škole, 
nahlédli společně do výuky v některých třídách a diskutovali o spolupráci s naším 
Třetím okem. Poté navštívili přímo zasedání této naší parlamentní skupiny. Zasedání 
mělo přátelskou atmosféru a  probíhalo vcelku tradičně. Nejprve došlo na 
představování a seznamování a potom se své role ujaly děti, které podle svých úkolů 
řešili plánování dalších projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velmi zajímavé bylo pro naše děti srovnání s fungování parlamentu ve Velké Británii. 
Dozvěděli jsme se, že i v Británii musí řešit podobné problémy, jako řešíme my.  


