
DUBEN 

Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem. „Za kamny“ 
jsme ale nezaháleli. V dubnu jsme například přivítali a starali se o 
naši mezinárodní návštěvu z Itálie, Turecka a Polska. Měli jsme 
zajímavé oborové dny. Hráli jsme divadlo, zpívali a sportovali na 
Letních hrách 4x4 Prahy 4! 

 

MEZINÁRODNÍ NÁVŠTĚVA V PRAZE – COMENIUS 

V dubnu proběhla další schůzka 
našeho mezinárodního týmu 
Comenius, tentokrát u nás v 
Praze. Opět se setkali žáci i 
učitelé ze všech partnerských 
škol – z Polska, Itálie, Turecka 
a samozřejmě České republiky. 
V programu byla kromě 
seznamovacích aktivit spousta 
workshopů – například v 
dramatickém workshopu Táni 
Tobolové jsme ze sebe shodili 

všechen stud a připravili se tím na vlastní natáčení. Učili jsme se improvizovat a 
sehráli krátké divadlo.  
 
Na workshopu pana 
učitele Nováka jsme 
se naučili tančit 
standardní tance polku 
či valčík. Paní učitelka 
Sládková nás zase 
naučila vyrábět krásné 
šperky z Fimo hmoty.  

FIMO? 

FIMO! 



 
Po celý týden jsme 
v mezinárodních týmech 
pracovali na naší filmové 
tvorbě. Téma bylo 
tentokrát „Město a život 
v něm“ a jak jinak, než 
Praha. Každý mezinárodně 
smíšený tým pojal toto téma 
po svém. Na projektovém 
blogu∗ můžete shlédnout 
naše zamilované, 
strašidelné, bláznivé a jiné příběhy.  

V rámci natáčení jsme navštívili 
studia Barrandov. Jako 
prostředí pro své natáčení jsme 
si vybrali Zlatou uličku, Karlův 
most, Kampu, Staroměstskou 
věž či Vyšehradské kasematy. 
Natáčeli jsme i na Arkádách, u 
Lennonovy zdi, nebo ve škole. 
Všichni jsme si to náramně užili. 
 

Jak pro naše děti, tak pro 
cizince to byl velice zajímavý a 
všestranně přínosný projekt. Ze 
začátku jsme pozorovali velký 
ostych. Pro každého nebylo 
lehké navazovat kontakty a 
dorozumívat se v angličtině. Při 
prvním obědě to dokonce 
vypadalo, že spolu děti týden 
nepromluví ani slovo. Znaly se pouze děti, které byly v únoru v Itálii, ale pro Italy 

                                                           

∗
  http://emotionpictures-comenius.blogspot.cz/ 



byla návštěva v Praze první zkušeností být daleko od rodiny a rozhodně to neměli 
jednoduché.  Nicméně, nakonec se ale děti rozpovídaly, dobře se poznaly, užily si 
spoustu legrace a chvílemi se zdálo, jako by se znali už celou věčnost. Nemluvily 
jenom anglicky, ale naučily se i pár frází italsky, polsky a turecky. Ve volném čase 
děti ukázaly hostům Prahu z pohledu teenagera a užívali si volnočasových aktivit, 
jak kdo uměl nejlépe (někdo šel do ZOO, jiní do bazénu nebo dokonce na 
projížďku limuzínou).  
V odletový den 
přišel smutek a 
loučení. Na letišti 
jsme byli svědky 
slziček a dojemného 
loučení. Někteří 
poznali opravdu 
dobré kamarády a 
snad jim toto 
přátelství vydrží co 
nejdéle.  
Deváťáci se již se 
svými kamarády 
rozloučili, nicméně, s projektem ještě zdaleka není konec! Příští školní rok se 
těšíme na další setkání v Turecku a v Polsku.  
 

 

Jak dělá medvěd 
anglicky? 

Roar! 

Growl! 

Snarl! 
Yawn! 



OBOROVÉ DNY 

Nejen prstem po mapě 

Naše kroky se zaměřily v poslední 
oborový den do Olomouce a na 
Svatý Kopeček. Místní veřejnou 
dopravou jsme vyjeli k bazilice 
Navštívení Panny Marie, kde se 
nám rozprostřel nádherný pohled 
na celou Olomouc. Zlatý hřeb 
tohoto městečka je však místní 
zoologická zahrada. Byl to 
úchvatný zážitek vidět spícího 
dikobraza, šplhajícího nosála, 
létajícího netopýra. Získali jsme 
nové poznatky o zvířatech žijících 
mimo naši republiku. Po poledni 
jsme se vydali do centra města 
Olomouc, kde jsme byli překvapeni 
nádherným náměstím, kde se 
nachází orloj, morový sloup a secesní zástavba. Všech pět oborových dnů stálo za 
to. Poznali jsme různé kontrasty i podobnosti jednotlivých krajských měst.  



Letem světem 

V průběhu oborových dnů jsme se postupně vydali na různé světové strany a ve 
vybraných oblastech jsme sledovali lidové tradice, především hudbu, kulturu, 
sportovní a historické zajímavosti a řadu věcí jsme si též vyzkoušeli. Skandinávie 
nás ohromila přírodními krásami a historií Vikingů, Mongolsko nás inspirovalo k 
plstění vlny, oblast Balkánu nás roztančila a Indiánské kmeny nás naučili využívat 
přírodní vlákna. Poslední den jsme strávili v Národopisném muzeu, protože tento 
den nesl podtitul „Všude dobře, doma nejlíp“.  

Film Makers 

V posledním letošním oborovém dni jsme dokončili své reklamy, vložili je do svých 
krátkých filmů, vše jsme sestříhali, přidali hudbu, titulky a bylo hotovo. Na 
stránkách školy můžete shlédnout pár ukázek. V druhé polovině oborového dne 
jsme se pak soustředili na dubnové tradice, a to zejména na Velikonoce, 
čarodějnice či apríl. Naše nahrávky ještě zpracováváme. Příští školní rok v říjnu 
je budeme prezentovat partnerským školám v Turecku.  

 

Tak na kom si 
vyzkoušíme 
naši novou 
pomlázku? 



ZELENÁ VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 

1.B se s paní učitelkou 
Procházkovou 
rozhodla udělat si o 
projektovém dnu 
rukodělnou dílničku 
na velikonoční téma. 
Vyráběli jsme různé 
dekorace a také jsme 
nezapomněli připravit 
si o velké přestávce 
společnou zelenou 
svačinku z čerstvého 
chlebíčku, másla a námi vypěstované řeřichy. 

TÁBORÁČEK NA JARNÍM PETRKLÍČI 

I v letošním roce se školní pěvecký sbor Táboráček zúčastnil hudebního festivalu 
malých a mladých muzikantů Jarní Petrklíč 2014, který se konal v Kulturním 
centru v Jesenici u Prahy. Krásné čestné uznání sbor získal za interpretaci lidové 
písně Kudy, kudy, kudy cestička a za předvedení písně od současného hudebního 
skladatele Jana Vičara Kampak pluje malá lodička? Za svůj výkon byl sbor oceněn 
zaslouženým potleskem. 

 

 

 

 

 

 
Kudy kudy cestička, 

Tralalalalalala! 



ZEMĚPISNÁ EXKURZE DO SCHÖNY A HŘENSKA 

Zeměpisu máme dvě hodiny 

týdně a už toho spoustu 

víme a umíme. Ale poznat 

místa, o kterých se učíme 

v praxi, to je jiná. Na to se 

všichni vždy moc těšíme. 

V dubnu jsme se proto 

vlakem vydali do německé 

Schöny, kde jsme pozorovali 

mraky – kumulonimbus, 

neboli bouřkový mrak, jsme velmi dobře poznali a proto hurá pryč, přívozem do 

Hřenska a ke známým soutěskám. V Edmundově soutěsce nám průvodce vyprávěl 

mnoho zajímavostí. Ve skalních masívech jsme procvičili svou fantazii – 

předháněli jsme se v nápadech, co nám který kámen připomíná. A pan učitel 

Červený nám k tomu vyprávěl příběhy z dávných dob, jak tyto masívy vlastně 

vznikaly. Počasí si s námi opravdu pohrálo – tajemná mlha, tisíce kapek deště, 

bublající hladina a jedinečná atmosféra, to vše na nás tak zapůsobilo, že jsme si 

připadali jako v Jurském parku. 

Rychléééé! 
Ať nám neujede vlak 

do Táborské! 



VELKÁ KOČIČÍ POHÁDKA 

Ve čtvrtek 3. dubna se v našem divadelním sále konalo představení, které 
nacvičila třída 6.A,  spolu s paní učitelkou Jitkou Svobodovou. Jednalo se o 
Velkou kočičí pohádku na motivy Karla Čapka. Seznámili jsme se s princeznou, 
kouzelníkem, detektivy, a napjatě jsme čekali, jak to dopadne s ukradenou 
kočkou Jůrou. Sledovali jsme skvělé kostýmy, kulisy a hlavně výkony všech herců. 
Generálka proběhla o den dříve pro děti z prvních tříd, takže tréma stačila 
opadnout. A jak už to tak v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadlo. Děti 
se dočkaly několika potlesků a my už se těšíme, co si pro nás připraví příště. 

ŽIJEME SPORTEM! 

Letní hry 4x4 Prahy 4 



Již čtvrtý ročník her, kterých se účastní téměř dva tisíce žáků ze základních 
škol z městské části Praha 4, byl slavnostně zahájen v ZŠ Plamínkové již 
v březnu. Během celého dubna pak naši žáci v rozmanitých sportech 
reprezentovali naši školu. Zcela bez předchozích zkušeností chlapci z 8. a 9. 
ročníku vybojovali krásné 12. místo z celkového počtu 20 škol. A bylo se opravdu 
na co dívat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  přehazované se 
utkaly dívky šestého 
a sedmého ročníku 
na hřišti ZŠ Jižní. 

Naše holky díky 
skvělým zákrokům a 
dravé náladě 
společně vybojovaly 
senzační 4. místo! 
Gratulujeme! 

Dobře ty! 



V bazénu ZŠ Nedvědovo náměstí soutěžily děti v plavání, které není tak často 
k vidění. Ve štafetovém plavání volného stylu soupeřili žáci třetích a čtvrtých 
ročníků. Naši plavci skončili na desáté příčce. 

Vynikající 5. místo dovezli chlapci ze 4. a 5. tříd v našem vyhlášeném školním 
sportu – florbale. Hladce postoupili z 1. místa do play off, paní učitelka 
Harenčáková je zkušenou trenérkou a se svým florbalovým týmem sbírá jeden 
úspěch za druhým.. 

 

 

Zabéérrr! 


