
KVĚTEN 

Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné 
pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a 
Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen 
ochutnávka aktivit naší školy v květnu! 

MELLENDORF 

Výměnné pobyty se školou v Mellendorfu u 
Hannoveru se uskutečňují jednou za školní 
rok, letos vyrazilo našich sedm statečných 
žáků v doprovodu pana ředitele a pana 
učitele Kučery na zkušenou do německých 
rodin, kde si zdokonalili své jazykové a 
komunikační schopnosti. Kromě navázání 
nových přátelství a spousty zajímavých 
zážitků toho také naši mnoho viděli. Všichni 
společně navštívili město Hannover a 
dozvěděli se něco z jeho historie, také se 
podívali do malebného středověkého 
městečka a na zámek Celle a také si 
prohlédli samotný Mellendorf.  



V tamní škole si žáci společně s novými kamarády užili několik hudebních, 
výtvarných a sportovních workshopů, kdy měli možnost zahrát si na různé 
hudební nástroje nebo museli týmově spolupracovat při hrátkách v tělocvičně. 

 

 

 

 

 

Zachraň se 
kdo můžeš!!! 



PTAČÍ TŘÍDA 2.B 

Již v zimě vyráběli žáčci 2.B s paní 
učitelkou Janou Bezecnou ve 
spolupráci se sdružením Ornita 
ptačí budky, které umístili do parku 
před školou. Jejich úkolem bylo 
potom budky sledovat a vést si 
záznamy o tom, zda se v některé z 
nich neuhnízdili ptáci. Nyní během 
jara, když ptáci hnízdí a přivádějí na 
svět mláďata, opět přijel pan 
ornitolog a s dětmi se šel společně 
podívat, zda byly naše školní budky 
ptákům k užitku. 

 

 

Čípak je to 
hnízdo? 



DEN MATEK 

K příležitosti květnového 
svátku matek školní pěvecký 
sbor Táboráček připravil 
maminkám dárek v podobě 
lidových i umělých písní s 
doprovodem Orffových 
nástrojů či pohybovým 
doprovodem, kde mimo jiné 
zaznělo dílo dvojice Emila 
Straška a Václava Čtvrtka 
Podvečerní písnička. Výkon 
sboru byl oceněn 
zaslouženým potleskem! 

 

PŘÍRODOVĚDCI Z 1. B 

Třída 1.B s paní učitelkou Procházkovou opět nezahálela a vydala se poznávat 
přírodní zákoutí Prahy. Tentokrát jejich kroky směřovaly do Stanice 
přírodovědců na Smíchově, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o 

zvířatech. Chtěli 
byste například 
vědět, jak poznáte 
samečka papouška 
od samičky? A 
zajímá vás, proč už 
nebudete vonět, 
když vás poplije 
lama? Odpovědi na 
všechny tyto 
otázky vám můžou 
děti dát! 

 

Vstávej semínko 
holala…! 



WITTENBERG V PRAZE 

V květnu obvykle vyhlížíme příjezd německých kamarádů z partnerské školy 
z Lutherstadt Wittenberg. Tradiční akce se velmi vydařila, letní počasí nám 
dovolilo užít si v lese geocaching a zapádlovat si na lodích na Vltavě. 

 

 

 

 

 

 

Během workshopů ve škole jsme se 
učili irský tanec, vyráběli jsme pro 
sebe navzájem módní placky i 
staročeské krkonošské vánoční 
ozdoby! Také jsme navštívili černé 
divadlo a muzeum čokolády. 



ŽIJEME SPORTEM! 

Stolní tenis 

Žáci I. stupně si v květnu užili soutěž v netradičních sportech a to v ping pongu. 
Letos vyhrál Bruno z 3. B, stříbrný se stal Kuba z 2. A a bronzový Patrik z 5. A. 
Nejlepší dívkou byla Adéla ze 4. A. 

 

 

 

 

 

 

 

4x4 Letní hry Prahy 4 

Od března do května probíhaly na celé Praze 4 sportovní soutěže mezi základními 
školami, po dvou letech si tak naši žáci opět změřili síly v basketbale, florbalu, 
házené, vybíjené, přehazované, kopané, plážovém volejbalu, pohybových hrách, 
plavání a v disciplínách OVOV. Mezi dvaceti školami Prahy 4 skončila naše škola na 
skvělém 8. místě! 



Nejlépe si vedly dívky (6. – 7. tříd), které obsadily 4. místo v přehazované. 
Krásná dvě pátá místa jsme získali díky florbalistům (4. – 5. tříd) a výběru žáků 
naší školy, kteří plnili disciplíny Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů. V 
tomto závodě jsme byli celkově pátí, ale získali 2 bronzové medaile díky 
výborným výkonům Boreše Šteffla z 6.B a Lukáše Zadražila z. 8. A. 

 

Děkujeme za 9. místo basketbalistům z 6. – 7. tříd, za 10. místo žákům 3. – 4. tříd 
v plavecké štafetě, děvčatům z 1. – 3. třídy za 11. místo v pohybových hrách. 
Velké poděkování patří za 13. místo v házené chlapcům 8. – 9. tříd, kteří ve velmi 
tvrdé konkurenci nezklamali. V neposlední řadě chceme také poděkovat děvčatům 
4. – 5. tříd za 13. místo ve vybíjené. V plážovém volejbalu a kopané máme ještě 
rezervy, tak doufejme, že na příštích hrách se umístíme lépe. Celkem se z naší 
školy na letních dětských olympijských hrách 4x4 Prahy 4 zúčastnilo 72 žáků. 
Všem soutěžícím patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci naší 
školy. 

 


