ÚNOR 2013
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ
Ani v literárních talentech naše škola nezaostává. Žáci prvního stupně se do
soutěže zapojili všichni, a to v hodinách českého jazyka. Psali dopisy pohádkové
postavě. Pro žáky druhého stupně byla účast dobrovolná, nicméně, účast byla i
letos převeliká. Psali na téma „V devět hodin přijíždí na Hlavní nádraží…“
V divadle proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, a autorská čtení jejich děl.

Letos poprvé proběhla literární soutěž i v anglickém jazyce. Moc nás potěšilo, že
na naší škole máme mladé nadané autory, kteří se nebojí psát ani česky, natož
v cizím jazyce! A takhle to dopadlo:
Kategorie 7.-8.tříd, AJ:

Kategorie 9.tříd, AJ:

1.místo: Zuzana Zahradníková 7.A

1.místo: Marie Padevětová 9.B

2.místo: Natálie Schejbalová 8.A

2.místo: Anna Thanhová 9.A

3.místo: Tran Thi Phuong Linh 7.A

3.místo: Jiří Gumančík 9.A

Nguyen Le Tuan Hai 8.A

Ondřej Svoboda 9.B

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ
Žáci 9. tříd se zapojili do konverzační soutěže v anglickém jazyce. Účast byla
hojná. Žáci prošli širokou škálou témat a všichni se do rozhovorů velmi aktivně
zapojili. Všichni účastníci soutěže se již dokáží bez větších problémů v anglickém
jazyce domluvit, konkurence byla tedy letos opravdu obrovská. Nicméně, vybrali
jsme ty žáky, kteří s největší přesností předvedli dialogy a mluvili smysluplně,
nahlas a plynule. Jako druhá se umístila Natálka Schejbalová. O první místo se
podělili Nela Švandelíková s Ondrou Svobodou. Vítězům gratulujeme a ostatním
děkujeme za účast!

UČÍME SE PRO ŽIVOT
Předmět

Svět

práce

provází

žáky

celou

základní školou a je to jeden z předmětů, kde
se děti nepotřebují ptát: „K čemu nám to
bude?“ Praktická výuka, ať už se jedná o práci
se dřevem ve školní dílně, sázení a pěstování
rostlin ve skleníku nebo oblíbené vaření, kde se
žáci učí něco, co mohou druhý den použít doma
a navíc se u toho dobře pobaví…

OBOROVÉ DNY LETOS POTŘETÍ
Letem světem Orientem aneb “Od sushi až po karate”
Třetí oborový den jsme se nechali
inspirovat

zemí

vycházejícího

slunce – Japonskem. Příprava sushi
nás nejen pobavila, ale i nasytila.
Domácí zázvorová limonáda nás
osvěžila při tradičním japonském
umění

origami,

tedy

skládání

rozličných motivů z papíru. Na
závěr jsme absolvovali trénink v
tradičním karate s vicemistrem ČR
Jakubem Štěpánem.

„Underground“
Tentokrát jsme se věnovali dvěma hlavním tématům: „Práce s obrazem a textem –
možnosti komiksu, plakátu a ilustrace“ a „Práce s obrazem a textem formou
instalace“. Do školy byl přizván expert na obor grafika/ilustrace, a to pedagog a
výtvarník Vojtěch Pinc. Ten nám ukázal současné tendence v tomto oboru a
předvedl možnosti a šíři grafiky od kreseb, plakátů, propagačních materiálů až po
animaci, a to jak ve své tvorbě, tak v tvorbě svých kolegů a kolegyň.
V druhé části oborového dne jsme si počínali tak trochu v utajení, takže bude
lepší, když za nás necháme mluvit naše činy a díla:

Multikulti
Vyrazili

jsme

po

spisovatele

Karla

Náprstkova

muzea.

jsme

Maye

tam

indiánských

stopě
do

Spatřili
předměty

kultur

i

světa

orientu, zahráli si na stopaře,
a kdo chtěl, vytvořil si své
vlastní indiánské jméno. Ze
strachu ze skalpování jsme
pak

raději

s

náčelníkem

„Láskyplně utopeným orlem“ utekli o patro výše na průzkum každodenního života
asijských, afrických a amerických kultur.
Stihli jsme si ale samozřejmě
také na Karlově mostě anglicky
popovídat s turisty. Pak jsme
vyčkali

u

orloje

na

úder

jedenácté a na závěr jsme si
pochutnali

na

typických

amerických specialitách.

Praha všemi smysly
Tento oborový den jsme pojali
trochu jinak, zjistili jsme, jaké to
je žít, když nějaký ze smyslů
nemůžeme používat – na semináři
Kultura neslyšících jsme se od
neslyšící lektorky a její tlumočnice
dozvěděli,

jak

žijí

neslyšící

v Praze, jak funguje znakový jazyk a jak se liší od znakované češtiny, jak neslyšící
chodí k lékaři nebo jaká mohou vykonávat povolání...

Československá armáda
Tentokrát se účastníci oborového
dne vydali Prahou a poznávali
místa, kde se v minulých dobách
bojovalo.

Putování

začalo

na

Vyšehradě. Tady jsme diskutovali
o tom, jak mohla vypadat válka
mezi

Československem

a

Německem v říjnu 1938, resp. v
březnu

1939.

Poté

jsme

se

přesunuli na Václavské náměstí,
které

bylo

dějištěm

mnoha

politických a vojenských událostí v české historii. Naše poznávání pokračovalo u
památníku na Vítkově, kde jsme si připomněli české hrdiny, kterým je na tomto
místě vzdán hold. Nakonec jsme zamířili do armádního muzea, kde jsme viděli
vývoj naší armády, jaké uniformy měli naši vojáci, jaké používali zbraně, tanky
apod.

Pokusy nás baví
Třetí oborový den jsme strávili převážně v
Národním technickém muzeu, tentokrát v
oddělení

věnovaném

historii

knihtisku

a

knihovazby. A samozřejmě jsme se tu nebyli
pouze podívat, ale hlavně si něco vlastníma
rukama

vyzkoušet.

Naučili

jsme

se

jednoduchý způsob, jakým si můžeme vyrobit
vlastní
knížku
nebo
opravit takovou, která se už rozpadá. Zjistili
jsme, jak se dělá pergamen a jak vypadá
papyrus. A nakonec jsme si vyzkoušeli psát
různými násadkovými pery a dokonce i husím
brkem.

Doprava 21. století
V rámci

oborového

dne

jsme

zavítali opět na pražské Hlavní
nádraží. Poprvé to bylo na podzim,
kdy

jsme

cestovali

vlakem

RegioJet do Pardubic po stopách
Jana Pernera, po kterém je jeden
z rychlíků nazván. Tentokrát jsme
poznali moderní vlak společnosti
Leo express, který se nám líbil pro
moderní design, ale také možnost
pustit si ve vlaku film nebo chatovat během jízdy se spolucestujícími.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
V únoru se konala také zeměpisná
olympiáda.

Témata

byla

různá.

Šesťáci se věnovali planetě Zemi a
jejímu

postavení

přírodním
snažili

ve

poměrům.

vesmíru
Sedmáci

rozlousknout

a
se

tajemství

regionů Asie, Afriky a Ameriky a
dva nejvyšší ročníky se zajímaly o
náš

světadíl

Evropu.

A

jak

to

napínavé vědomostní klání dopadlo?
V 6.

třídě

zvítězil

Jan

Suchomel, Mikuláš Pikhart a
Dan Fialka (na fotce), mezi
vítězy

v dalších

ročnících

nechyběl Jan Babák ze 7.B,
Ota Pokorný z 8.A a Maruška
Padevětová z 9.B.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Naše škola má kromě spisovatelů i velmi šikovné recitátory. Tak jako každý rok, i
letos se v únoru konalo školní kolo recitační soutěže. Sešla se spousta malých
recitátorů z 1. stupně (2. stupeň byl zastoupen pouze dvěma dívkami – šesťačkou
Ester a deváťačkou Verčou) a porota si poslechla pěkné přednesy básniček a
dokonce i jednoho prozaického textu. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili
do obvodního kola přehlídky Pražské poetické setkání.
Výsledky recitační soutěže 2013
kategorie 1. tř.
1. místo Anika Markova 1.A
2. místo Vincent Grec 1.A
3. místo Matyáš Pořízek 1.B
kategorie 2. a 3. tř.
1. místo Kryštof Šejnost 2.B
2. místo Šimon Bucek 2.A
3. místo Anna Růžičková 3.A

kategorie 4. a 5. tř.
1. místo Beata Nováková 5.A
2. místo Anna Šejnostová 5.B
Kamila Felgrová 5.A
3. místo Anežka Zadražilová 4.B
kategorie 6. a 7. tř.
1. místo Ester Arnautová 6.A
kategorie 8. a 9. tř.
1. místo Veronika Kubová 9.B

ŽIJEME SPORTEM!
Stolní fotbal
Další z turnajů O pohár ředitele školy se
uskutečnil

tentokrát

kolem

stolu

s fotbálkem, nebyl tak ale o nic méně
napínavý! O první tři místa se podělili
deváťáci – zlatí Kuba Kokoška s Kačkou
Zemanovou a bronzoví Michal Mozola
s Luckou Rosenbaumovou z 9. A, čest
druhé

devítky

uhájili

stříbrem

Dan

Jarkas a Mirek Dojáček.

Nejlepším dívčím týmem se stala
dvojice

Kačka

Hudáková

a

Naty

Schejbalová z 8. A, které předvedly
celkově velmi kvalitní zápasy.

Pražský pětiboj všestrannosti
Letos poprvé se naše škola účastnila zajímavého sportovního mítinku Pražského
pětiboje
Školní

všestrannosti.
tým

z rychlých,
nadšených

byl

složen

pružných

a

sportovců:

Kryštof Svoboda, Matylda
Winterová,
Studenovská,

Laura
Dominika

Junková, Fany Sedláčková,
Honza

Ruttner,

Ben

Spálovský a Filip Šandera.

To

jsou

jména

školních

šampiónů, náš tým totiž skončil
na

22.

místě,

to

znamená

v polovině startovního pole, což
napoprvé není špatné.

Dívky se vydávají se všech sil při skákání přes
švihadlo na čas. Mezi další disciplíny patří sedylehy, driblink, medicinbal a trojskok.

Hráč měsíce
Tento měsíc přesněji hráčka měsíce, protože nejúspěšnějšími ve sportu byly
v únoru Adélka Kasiková ze 3. A a Dominika Junková a Laura Studenovská z 6. A.
Všechny dívky jsou ranními ptáčaty, aktivními členkami klubu KPC. Pilně trénují a
neustále zlepšují své výkony ve všech čtyřech disciplínách tohoto pololetí.

ZE ŽIVOTA JEDNÉ TŘÍDY: BÍLOU STOPOU ZA TŘEŤÁKY
Běžkařský okruh ve Ski parku ve
Velké Chuchli nabídl během zimy
ideální

podmínky

naučit

nebo

zdokonalit se v lyžování na běžkách.
Žáci 3. A i 3. B se svými třídními
učiteli

využili

nejednou

tuto

možnost a vyrazili užít si běžky
v Praze! K tomu jim pomáhali milí a
vstřícní instruktoři, kteří s dětmi
během výcviku zažili pády i úspěchy
a hlavně hodně legrace a nezapomenutelných zážitků.
Pomocí různých hravých technik se
děti

měly

možnost

seznámit

s běžkami a třeba i propadnout jejich
kouzlu.
Třídní

učitelka

Harenčáková

3.A

využila

Petra
možnosti

poděkovat za všechny své žáky na
tiskové

konferenci

magistrátu

u

na

příležitosti

pražském
končící

lyžařské sezóny za přínos areálu
nejen našim dětem.

