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MLADÝ DÉMOSTHENES 2012 
 
Ve čtvrtek 2. února se konalo regionální kolo soutěže v umění komunikace Mladý 
Démosthenes. Naše škola vyslala na tuto celostátní soutěž již loni oceněnou 
Natálii Schejbalovou ze 7.A. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natálie složila jako jedna z mála svůj projev ve verších. Porotu zaujal její 
přednes natolik, že ji i přes silnou konkurenci v I. kategorii (12-13 let)         
ocenila 3. místem! Blahopřejeme!! 



 

KDYŽ DO CHUCHLE, TAK NA BĚŽKY 

 
V pátek 17. února vyrazily naše   páté třídy  do Chuchle.  Každý by řekl, že se jeli 
podívat na závodní koně. Ale páťáci vyrazili na běžky !!!   

 
Na závodišti v Chuchli vyrostl letos 
nový SKI PARK VELKÁ CHUCHLE , 
který umožňuje dětem z Prahy 
zdarma využít upravenou běžeckou 
stopu a pod vedením zkušených 
instruktorů a půjčeného vybavení  
se naučit základním běžeckým 
dovednostem.  
Pro naše děti to byl velký zážitek. 
Z celé skupiny jich  21 stálo na 
lyžích poprvé! A co se naučily?  

 
 
Nejprve jezdili ve stopě, potom si 
vyzkoušeli plužení při jízdě z kopce a 
nakonec trénovali bruslení. I když o 
pády nebyla nouze, všichni se moc 
snažili, a tak druhý den každého 
bolely paže, jak se mohutně 
odrážel hůlkami. 
 
 
Je škoda, že  letošní zima sněhu moc 
nepřeje, a tak se těšíme napřesrok, jak tuto možnost využijeme znovu. 



 
 

TÁBORSKÁ OPĚT  
VE  VELKÉ  
CHUCHLI  
 
Uplynul přesně týden od 
běžkařského výcviku páťáků a 
před školou se začali houfovat 
šesťáci. Cílem byl znovu 
SkiPark ve Velké Chuchli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počasí jim přálo. Sluníčko svítilo celé dopoledne, avšak sníh nebyl vůbec kvalitní. 
Byl zmrzlý, zledovatělý, ostrý a pro pády naprosto nevhodný. Pravda-pádů nebylo 
mnoho, ale když na ně došlo, tak stály za to. Zasloužil se o ně instruktor, který 
učil naše šesťáky otáčet se s běžkami na místě. Bylo to takové malé koordinační 
cvičení.  Zábavné a úspěšné byly hlavně soutěže ve družstvech – běhalo se na 
jedné běžce, pozadu, bez hůlek, ve dvojicích a podobně.  
 
 
 



Ve skiparku byl připraven i 
malý kopeček, na kterém si 
děti mohly zkusit „drobný“ 
sjezd či vyběhnout 
stromečkem do kopce.    
To dělalo některým větší 
problémy. Každý však 
zvládl oběhnout celou trasu 
kolem dostihového 
závodiště.  
Velkou škodou bylo, že 
letošní zima nebyla pro 
běžkaře v Praze dobře 
načasovaná. Sněhu bylo 
málo a moc dlouho 
nevydržel, proto jsme byli 
rádi i za tyto chvilky 
zábavy na běžkách.  
                        Těšíme se opět na příští zimu, že opět znovu vyrazíme do Chuchle.  

 



EKOSTOPA                
 
Během února měli možnost naši žáci navštívit 
výstavu s názvem:   UNESE ZEMĚ NAŠE KROKY ?   
Z barevných, výtvarně a graficky ztvárněných a 
interaktivních panelů umístěných v atriu naší školy 
se všichni dozvěděli, co znamená pojem ekologická 
stopa, jak jejich životní styl, zvyky a různá činnost 
zatěžují naši planetu, jaké jsou rozdíly mezi 
obyvateli různých států světa nebo co mohou 
udělat pro to, aby zátěž pro naši Zemi byla menší a 
život na ní byl udržitelný a v rovnováze.  
 

 
 
 
Některé třídy pracovaly 
s tématem i v rámci hodin 
přírodovědy a přírodopisu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



GENERÁLKA NA HRY 4 x 4 
PROBĚHLA NA VÝBORNOU 

Naše škola se zúčastnila, podobně jako v 
loňském roce, turnaje v basketbale v 
rámci Poprasku. Bohužel jsme nemohli 
trénovat, tak jako rok předtím a 
nepostoupili jsme do finálové skupiny, ale 
zanechali jsme vynikající dojem a ukázali 

jsme, že složíme Dream team na hry 4x4 v červnu. Velkým překvapením pro 
soupeře byla hra Tomáše Vlacha, který dokázal obehrát i profesionální hráče.  

           Velký dík patří všem chlapcům a      
    dívkám, kteří velmi důstojně     
     reprezentovali naší školu. 
 

 



4. B VYHRÁLA TURNAJ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY  
NA I. STUPNI VE FLORBALE 

 
Již v loňském roce velmi 
překvapila 4. B, když 
dokázala držet krok se 
staršími žáky v rámci 
florbalového turnaje pro 1. 
stupeň.  Letos se jí její 
dravost, kombinace i 
technika vyplatila, a tak 
dokráčela v rámci systému 
play off k prvnímu místu.  
 

Ve finále porazili 5. A, která s nimi sehrála velmi vyrovnanou partii. Žáci 3. A 
získali bronzové pozice. 4. místo uhájila třída 2. A, která byla velmi milým 
překvapením celého turnaje, poněvadž dokázala přehrávat své starší soupeře. Dík 
patří také skvělému publiku, které vytvořilo atmosféru daleko bouřlivější než 
jejich spolužáci na 2. stupni. 

KROUŽEK TVORBY Z FIMO HMOTY 
 
Pro vás, kteří nevíte, co to FIMO hmota je, 
přinášíme pár informací: 
 
Fimo je velmi kvalitní modelovací hmota podobná 
moduritu. Po krátkém ručním hnětení se stává měkkou a 
poddajnou a dá se lehce modelovat jako 
plastelína. Z hmoty lze vytvářet různé předměty - 
postavičky, korálky a šperky. Hodí se také pro dekoraci skla. Hotový výrobek se vypéká v troubě 
na 110°C po dobu 20-30 min nebo jej lze 20 minut vařit ve vodě. Po vychladnutí se výrobek 
přelakuje lakem. 
 
 
V letošním roce se 
tento kroužek otevřel 
poprvé a zájem o něj 
mají nejen dívky , ale i 
šikovní a nápadití 
chlapci. 
 

        



OPĚT NA LYŽÍCH V PECI POD SNĚŽKOU  
 
Ani letos jsme neporušili tradici a vyrazili jsme za sněhem do Pece pod Sněžkou. 
V letošním roce se k nadšeným lyžařům ze 4.tříd přidalo i několik třeťáků, páťáků 
a dokonce i tři šesťáci. A tak nás byla velká parta a o to víc legrace jsme si užili! 
Letos jsme bydleli na Mělnické boudě, která stojí až na vršku sjezdovky 
Zahrádky. Výstup k ní nás stál dost sil, ale výhled z oken do údolí a na večerní 
osvětlené sjezdovky stál za to! 

 
 
 
 
Druhý den ráno nás přivítalo sluníčko a my 
vyrazili na svah. Čekalo nás rozřazování do 
družstev. To našim vedoucím trošku 
zamotalo hlavu, protože všichni jsou již 
zdatní lyžaři. Ale nedalo se nic dělat, 
rozdělili jsme se do tří družstev a pustili se 
do pilování techniky lyžování. 
 
 
 



 Na svahu jsme byli vždy dopoledne i po poledním klidu. Jen když přišla obleva a s 
ní i déšť, vyměnili jsme dopolední lyžovačku za přednášku člena horské služby.  

 

Byla nejen poučná, ale hlavně zajímavá. Prohlédli jsme si lyže na skialpinismus a 
vyzkoušeli si speciální dlahu. Nejzajímavější byly zážitky, které nám záchranář z 
horské služby vyprávěl. Protože u horské služby sloužil přes 40 let, měl jich 
opravdu mnoho.  
Úterní lyžování si někteří z nás zpestřili výcvikem na snowboardu s profesionální 
instruktorkou. 

 
 
 
Ve středu jsme se 
vypravili do Pece na 
nákupy a do cukrárny-
to je také každoroční 
tradice. Každý si na 
společný účet poručí 
to, co má rád. S plnými 
žaludky nás čekal 
výstup zpět na chatu. 
Uf, uf!! 
 



Ve čtvrtek na nás čekalo překvapení! V chatě jsme měli bazén a po skupinkách 
jsme se v něm 
pořádně vyřádili. 
Vodní bitvy 
pokračovaly i v pátek 
po večeři.  
 
Páteční večer byl o to 
zajímavější, že byly 
vyhlášeny výsledky 
závodů ve slalomu. 
Vítězové obdrželi 
opravdové medaile a 
diplom, ostatní 
alespoň cenu útěchy. 
 

A pak už nezbylo nic jiného, než zabalit lyže, lyžáky a zavazadla a pořádně se 
vyspat na zpáteční cestu. A protože po páteční oblevě v noci umrzlo, doslova 
jsme se do Pece k autobusu doklouzali!!! 
Tak zase za rok, možná zase v Peci? Asi jo, je tam totiž moc fajn!!! 



RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Nejlepší recitátoři naší školy se v polovině února sešli ve školní knihovně, kde se 
konalo celoškolní kolo recitační soutěže „Pražské vajíčko“. Do tohoto školního 
kola se nominovali tím, že vyhráli třídní kolo recitační soutěže „Pražské vajíčko“. 
Kteří autoři se letos nejvíce recitovali? Byl to P. Šrut, J. Žáček, O. Mikulášek,  
M. V.Kratochvíl, Z. Svěrák i klasik F. Hrubín. 
Porota složená z několika vyučujících měla nelehký úkol. Zejména v kategorii  
4. a 5. tříd byla konkurence opravdu veliká.  
Konečné pořadí bylo následující: 
  2. a 3. třída  1. místo  Josef Labuda           2.B 

              Ondřej Cihla             3.B 
    2. místo Anežka Zadražilová  3.B 
    3. místo Danuška Nguyen        2.A 
 4. a 5. třída  1. místo Kamila Felgrová         4.A 
      Lucie Pirklová            4.B 
    2. místo     Veronika Hrtoňová    4.A 
      Barbora Holubová     4.B 
    3. místo Anna Šejnostová       4.B 

 
V oblastním kole budou naši školu reprezentovat Kamila Felgrová a Lucie Pirklová, 
obě ze 4.tříd a Josef Labuda ze 2.B. 
Blahopřejeme a držíme palce! 
 



TŘETÍ OKO V DOBRONÍNĚ 
 
Výjezd Třetího oka se uskutečnil 22.2.2012. Hlavním cílem naší návštěvy  bylo 
podívat se, jak funguje školní parlament  na jiné škole. Už na Hlavním nádraží 
v Praze  jsme  vymýšleli program setkání a zároveň jsme hlídali četné přestupy, 
abychom šťastně  dorazili na  místo.  

   
V Dobroníně  nás 
čekalo příjemné 
uvítání. Školou nás 
provázeli někteří 
členové parlamentu 
a pan ředitel Aleš a 
my  jsme díky  nim 
mohli nahlížet do 
učeben při výuce, 
prohlížet  si 
vybavení školy nebo 
krásnou prezentaci 
různých akcí školy 
na  chodbách.           
  

Hlavní program návštěvy se  odehrával v malém divadle školy, kde jsme  se v 
kruhu vzájemně  představili, zahráli si různé hry a diskutovali nad  možnostmi  
školních parlamentů.  
 
Velice  nás překvapila vysoká úroveň 
vedení jejich zasedání, jejich schopnost 
konstruktivně diskutovat a řešit  dílčí 
problémy a hlavně  si  navzájem bez 
problémů naslouchat.  
 
Také nás oslovily jejich nápady na školní 
akce a jejich strategie  pro  realizaci. 
Bylo toho  dost, co bychom se  od  nich 
mohli  učit.  V neposlední řadě bychom 
rádi zmínili přátelskou a uvolněnou 
atmosféru, v které  se  nesla celá akce. 
 
Děkujeme Dobronínským za  velikou 
inspiraci. 



ČTVRŤÁCI OPĚT  
V NÁRODNÍ GALERII 
 
Nevěřili byste, jak může být návštěva 
Národní galerie zajímavá! Zejména pokud 
jdete do Veletržního paláce na program, 
který vede lektorka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V poslední době si tam čtvrťáci začarovali s barvami. Zjistili, že voda může mít 
různé barvy. Záleží na odrazu světla, na barvě okolí atd.  

Pozorovali na vystavených 
obrazech, proč není vždy voda jen 
modrá. A ve výtvarném ateliéru si i 
začarovali s barvami, vodou, 

barevnými foliemi, baterkou, tmou 
atd. Nakonec z barevných folií složili 
koláž do diarámečku. 
Při promítání vlastních obrázků na zeď pozorovali vznik nových barevných 
odstínů.   
           Byl to zážitek! 



A tak se za pár dní do Veletržního paláce vydali znovu.  
 
 
 
 
 
Tentokrát si 
vyzkoušeli, že se 
čarou dají vyjádřit 
třeba chutě a 
vůně. Opravdu!  
 
 
 
 
 
Společnými silami vytvořili obrovský obraz s názvem “Cukrárna“. 
  

A pak se v 
něm s 
troškou 
fantazie 
naučili číst. 
Jak?                        
No,        
třeba takhle: 
zelená čára-
to je přece 
pistáciová 
zmrzlina.   
 
Tyhle 
červené 
připomínají 
jahody                               

                       a ta hnědá není nic jiného než čokoláda, ne? 
 
 
Do galerie prostě fantazie patří. A nejen proto se do ní čtvrťáci vždy těší.  
 
 



HURÁ DO ŠKOLY - PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Hurá do školy probíhá každý čtvrtek od 16.2. Letos byl zájem veliký, a proto 
jsme otevřeli hned dva kurzy. Jeden od 13.30 - 14.30 a druhý od 15.00 do 16.00. 
Akce probíhá bez rodičů v pracovně speciální pedagogiky pod vedením          
PhDr. Kamily 
Balharové a Adama 
Drahoše. Celý kurz má 
10 lekcí. 
Nyní už se všichni 
orientují v přízemí 
školy, ví, kde se 
zouváme i kam si 
odkládáme věci. 
Předškoláci vzorně 
plní zadané domácí 
úkoly a za ně pak 
dostávají obrázky 
opiček do průkazky, 
kterou si nosí. 
Musíme je moc 
pochválit. 
 
 
Na fotkách vidíte alespoň něco z programu. Každá lekce začíná pohybem - dnes 

jsme se učili vlnit jako 
žížaly. Na zemi jsme 
se protahovali a 
převalovali, pak jsme 
se stali želvami, které 
mají na zádech krunýř .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluchové vnímání jsme trénovali v klidu na koberci. 
Všechny předškoláky chválíme.  PhDr. Kamila Balharová a Adam Drahoš 


