
LEDEN 

S novým kalendářním rokem nás čeká spoustu nových zážitků, 
exkurzí, výletů a soutěží všeho druhu! Přejeme vám v něm hodně 
zdraví, spokojenosti, elánu a chuti aktivně se zapojovat do chodu 
naší školy. Někdo si do nového roku sepsal svá předsevzetí, jiný už 
má vše dávno naplánováno, jisté ale je, že hned od ledna je zase o 
čem psát! Různé akce tříd, prvňáčci na horách či pestrá výuka 
angličtiny, to je jen pár témat vybraných z následujících stránek! 

 

TŘI KRÁLOVÉ Z 2.A 

Třída 2.A začátkem ledna definitivně uzavřela vánoční čas, a to oslavou Tří králů.  
Žáčci si přečetli zajímavý příběh o mudrcích z východu, zazpívali koledu a 
vyrobili si korunky, ve kterých se vydali koledovat po škole. Po zazpívání u 
sborovny druháci nadepsali iniciály K+M+B nad dveře a vyrazili do své třídy toto 
téma výtvarně zpracovat. Tento den si všichni náramně užili.  



6.A SPALA VE ŠKOLE 

 

Třída 6.A začala nový rok naprosto ukázkově – prý naši školu mají tak rádi, že zde 
budou už i spát! Na prvním letošním spaní ve škole započali žáci celoroční soutěž, 
kdy byli rozděleni do čtyř barevných týmů a prostřednictvím různých instrukcí 
budou pátrat po záhadné tajence. Budou sbírat důležité body. První bodíky mohly 
týmy získat v rámci hodiny zeměpisu, kdy si při opakování litosféry zahrály hru 
(kombinace starších známých her „Riskuj“ a „Nejslabší máte padáka“). V pátek 
večer se rozehrály soutěže ve Twisteru, či páce. Protože 6.A je sportovní třída, 
měla potřebu se věnovat sportu – kluci i holky si zahráli přehazovanou a florbal, 
samozřejmě zbyl čas i na cheerleading.  

To je ale 
šikovná hra... 



SOUTĚŽ O LOGO COMENIA 

Právě probíhají přípravy na mezinárodní 
výměnný projekt Comenius – eMotion Pictures. 
Vybraní žáci devátých tříd v únoru pojedou 
reprezentovat naši školu do Sicílie. Připravují 
si podklady k prezentacím, které je v Itálii 
čekají, natáčejí film o naší škole a pilují své komunikační schopnosti v anglickém 
jazyce.  

Ostatní žáci, kteří se zapojili do projektu, se již těší na duben, kdy k nám přijede 
20 dětí ze zahraničí. Připravujeme pro ně spoustu zajímavých aktivit. 

V rámci tohoto projektu proběhla v lednu soutěž o nejoriginálnější logo projektu. 
Do soutěže se mohli zapojit všichni žáci naší školy - prvního i druhého stupně a 
soutěžilo se o MP4 přehrávač.  Porotou byli žáci a učitelé z našich partnerských 
zemí. Nejlepší logo vytvořila Máří Košťálová z 9.A. Gratulujeme! Ale i ostatní žáci 
vytvořili zajímavá loga. 

 

 



PRVŇÁČCI NA LYŽÍCH 

Prvňáčci se měli na horách v Peci pod 
Sněžkou zasněženě a mrazivě. Užívali si 
nejen lyžování, sluníčka, dobrého jídla, ale 
i všech svých kamarádů, kteří byli okolo. 
Kromě lyžování zažili spoustu aktivit a 
soutěží venku i v chatě. Na svůj první 
školní lyžařský kurz jen tak nezapomenou! 
Někteří vyjeli poprvé na vleku kopec a 
velké děti si užily i večerní lyžování.  

 

 

Kterou nohou 
mám vyrazit? 



ANGLICKY? MLUVÍME! 

Teen achievers 

V lednu proběhlo finální kolo 
celorepublikové soutěže v anglickém 
jazyce. Konkurence bývá 
v takovýchto soutěží vždy obrovská - 
soutěží totiž děti z jazykových škol a 
nižších gymnázií, děti z bilingvních 
rodin a jazykoví nadšenci. Šanci mají 
ale i žáci základních škol, ti, kteří se 
jazyku věnují aktivně. Z naší školy se 
do finálního kola probojovali dva žáci 
– Pavel Oriniak z 8.A a Mikuláš 
Pikhart ze 7.A. Už to, že postoupili do tohoto kola, je velká výhra. Well done! 

eTwinning – FILM STARS 

„Film Stars“ je pokračováním eTwinningového projektu žáků 6.AB, který probíhá 
v hodinách anglického jazyka. Loni jste o nás možná slyšeli pod „PPC News“. Na 
projektu se podílíme už 3. rokem a letos máme novou partnerskou třídu ve 
Francii. Společně se zdokonalujeme v angličtině formou hádanek a krátkých 
filmových nahrávek. Během projektu si žáci mimo jiné uvědomili, jak je důležité 
mluvit jasně, srozumitelně a hlasitě. Seznámili jsme se s francouzským přízvukem 
a zjistili, že Francouzi mají problém zase s jinými anglickými hláskami, než my. 

 

Canberra, že je 
hlavní město 
Austrálie?  

Do you like 
French girls? 

Do you like 
Czech boys? 



BAREVNÁ 1.A 

Děti z 1.A si celé první pololetí užívaly barev duhy. Jak takové barevné dny 
probíhají? Vždy na začátku měsíce přijdou všichni oblečení do jedné barvy. Září 
bylo například zelené. Vypadalo to, jako kdyby do třídy dorazili samí vodníci a 
vodnice. Rekordmani měli na sobě i 1O a více zelených věcí! Kromě zeleného 
oblečení donesou děti i odpad v zelené barvě a společně se ho pak učí třídit na 
plast, papír a směsný odpad.  

 

Celým měsícem je pak provází pohádková postavička odpovídající barvy. 
 
 
 
  



V září, které bylo zelené, četla paní učitelka Linda Kotoučková dětem každé ráno 
Rákosníčka, v modrém říjnu to byla knížka Modrý medvídek. V červeném prosinci 
poslouchaly děti Kukyho atd. Po oranžovém dni byla poslední barvou duhy žlutá. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Žlutá mi fakt sluší! 



ŽIJEME SPORTEM! 

Pingpongový turnaj 

Všichni se již nemohli dočkat turnaje ve stolním tenise. Byla to první netradiční 
sportovní disciplína v tomto školním roce. Nejlepší dívkou se stala Klárka 
Mattanelli ze 6.B, která jde v ping-pongových stopách staršího bratra.  Dalším 
úspěšným šesťákem byl Boreš Šteffl. Dokázali toho tolik, že se mohou rovnat 
starším spolužákům. O putovní pohár si to rozdali tradiční machři a soupeři 
Matyáš Mattanelli a Patrik Chmel z 9.B, prvně jmenovaný nakonec zvítězil. Za 
učitelský tým to tentokrát vzal sportovně zdatný pan školník Pavel, který byl 
nejúspěšnější. Všem výhercům gratulujeme. 

 

 

Letos to je silná 
konkurence... 



Včelky poprvé na plese 

Vyzkoušeli jsme si další premiéru. Cheerové týmy běžně vystupují na plesích, my 
jsme tak ale letos předvedli své umění poprvé. Odlišili jsme se od ostatních tím, 
že jsme měli desetiminutové pásmo vystoupení kombinované show s akrobacií, 
tancem, hip hopem a nakonec vícestupňovými pyramidami. Publikum bylo nadšené! 

Mistryně republiky u nás ve škole 

Tereza Mrkvicová, mistryně republiky ve 
sportovní gymnastice a úspěšná účastnice 
mistrovství světa v akrobatickém rock and 
rollu, navštívila v lednu naši školu a 
především se zúčastnila tréninku 
cheerleaders. Děvčata byla touto 
návštěvou velice nadšená a snažila se 
ukázat, co umí. Jsme rádi, že k nám 
zavítala a že ji zase uvidíme – bude s námi 
trénovat častěji. Máme alespoň další 
motivaci dotáhnout to ještě dále. 



Basketbal 
 
I přes nepříznivé rozlosování se naši chlapci se svými soupeři doslova prali  o 
každý míč. Sportovní školy Filosofská a Ohradní nás sice porazily, ale zápas së 
ZŠ Jílovskou byl koncertem pro oči všech. Dařila se střelba, přihrávky, 
uvolňování a konečný výsledek 27:14  hovoří za vše. Škoda, že se nám tak nedařilo 
se ZŠ Ohradní. Tady stálo štěstí na straně soupeře. Když se podařilo přejít do 
protiútoku, koše prostě nepadaly a nepadaly. I tak jsme v počtu pouhých 7 hráčů 
podali výborný výsledek. Děkujeme za bojovnost, která se někdy cení víc než 
vítězství. 

A pořádně 
švihem! 

Ta ví, jak 
na to... 


