
PROSINEC 
I když v prosinci jdete do ZOO, stejně se nic nezmění na tom, 
že vánoce se zkrátka blíží! Naše škola slaví v prosinci své výročí a 
Den školy bývá ve znamení blížících se svátků. Žáci pilně vyrábějí 
zboží na trhy, nacvičují velkolepá vystoupení pro všechny přátele 
školy a také naši školu pravidelně navštěvuje Mikuláš s anděly a 
čerty!  

 

ZIMA V ZOO 

Ani ledovka, která komplikovala začátek měsíce, nás neodradila od návštěvy 
zoologické zahrady, kam naši žáci chodí v rámci vyučování zdarma v rámci školní 
permanentky! Ačkoliv řada zvířat je v zimě zalezlých, zahrada nabízí celoročně 
spoustu zajímavého k vidění. Sedmáci tak vyrazili za plazy, např. želvami nebo 
ještěry a osmáci zase za savci, o kterých se právě učí v hodinách přírodopisu. 
Během pobytu v zoo jsme si prohlédli třeba nový pavilon slonů, navštívili jsme 
pavilon šelem nebo Indonéskou džungli. 

Kolik ta želva 
asi váží? 

Želva sloní váží 
60 – 80 kg! 



DEN ŠKOLY 

K prosinci neodmyslitelně patří Den školy. Je to tradice, na kterou se spousta 
tříd těší a připravuje již od začátku roku. Děti se učí divadelní texty, nacvičují 
zpěv či hraní na nějaký hudební nástroj, připravují si kostýmy, vyrábějí 
rozmanité zboží na vánoční trhy, cheerují a podobně. Je to předvánoční čas 
potkávání a sdílení… 

Prvňáčci každoročně na den školy svým rodičům, strýčkům či tetičkám, 
babičkám, dědečkům i sourozencům předvádějí, jak už se doposud ve škole 
naučili číst. Letos jim to šlo zase bravurně. Všichni to zvládli na jedničku, a to i 
přes trému před všemi těmi diváky a panem ředitelem. Blahopřejeme jim a držíme 
palce, ať jim vše ve škole jde tak dobře, jako čtení. 



V tělocvičně bylo v den školy také rušno. Konala se zde přehlídka našeho 
sportovního týmu Cheerleaders. Naši nadaní sportovci a sportovkyně ukázali 
publiku, jak suverénně staví lidské pyramidy, dělají salta a jiné akrobatické triky. 
Divácký potlesk byl slyšet až ve druhém patře, skvělá práce!  

A samozřejmě se v den 
školy konaly všemi 
oblíbené vánoční trhy. 
Žáci všech tříd zde 
prezentovali a prodávali 
své rozmanité výrobky. 
Výběr byl opravdu široký 
a u stánků pěkné 
tlačenice. Mohli jsme 
zakoupit nejrůznější 
svícny, ozdoby na 
stromeček, přáníčka či 
novoročenky.  

Mohli jsme si i zahrát ruletu 
nebo si dokonce nechat 
namalovat obličej či 
zjizvenou ruku – někteří žáci, 
ale i učitelé, vypadali jako na 
oslavách Halloweenu. 

Také se vybíraly dobrovolné 
příspěvky na kamaráda 
z Etiopie, kterého adoptuje 

třída 7.B. Na možnost, aby se mu 
dostalo potřebné vzdělání, můžete 
přispět kdykoliv i vy! 

Kupte si 
podkovu pro 
štěstí od 2.A! 



Největší show byla ale v pozdních odpoledních hodinách v divadelním sále naší 
školy. Program tradičně zahájil Táboráček, a to líbezným zpěvem v doprovodu 
klavíru paní učitelky Syrovátkové. Pak jsme shlédli výborný muzikál tříd 2.A a 
2.C, který nás velice pobavil a zahřál u srdce. Jednalo se o Červenou Karkulku od 
Uhlíře a Svěráka. Naši nejmladší žáčci v prvních řadách jej sledovali s otevřenou 
pusou a druháci za toto představení sklidili ohromný potlesk! 

Babičko, proč máte 
tak velké zuby?! 



Poté nastoupili naši nadaní básníci, zpěváci, flétnisté, houslisté či kytaristé, je 
vidět, že máme v naší škole spoustu hudebních talentů. 

Shlédli jsme svižné taneční vystoupení oborového dne V rytmech Karibiku v čele 
s paní učitelkou Danielou Černou. Poté se v divadelním sále setmělo, a nastoupili 
neonoví tanečníci a tanečnice ze 4.B. Nikdo ani nedutal. Čtvrťáci v temném sále 
nádherně zazářili. 

Když jinak nedáte, 
tak vám zazpívám... 



Dále vystoupili Tři králové ze 7.B, 
kde si jednoho z králů dokonce 
zahrál pan ředitel. Nádherně nám 
zazpívali a zahráli na kytaru žáci z 9. 
B v doprovodu pana učitele Jardy 
Nováka, ani jsme netušili, jaké v této 
třídě máme talenty. 

Program byl tradičně zakončen 
vystoupením učitelského pěveckého 
sboru, kdy se spousta diváků přidala 
a zazpívala si vánoční koledy. 

Po této akci se 
všichni krásně 
vánočně naladili a 
pak rychle běželi 
domů dopéct či 
dozdobit cukroví, 
anebo už začít 
balit dárečky, 
které na našich 
trzích pořídili. 

 



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

O oslavu Mikuláše se již 
tradičně postarali žáci 9. 
ročníku. Převlékli se za 
Mikuláše, čerty a anděly a 
kostýmy jim padly tak skvěle, že 
u některých postaviček jsme ani 
nepoznali, kdo se vlastně pod 
kostýmem skrývá. Ve školní 
jídelně si vyzvedli připravené 
balíčky a hurá do jednotlivých 
tříd, rozdávat Mikuláše hodným 
dětem, které se neopomněly 
naučit nějakou básničku. A 
protože na naší škole jsou jen 
samí hodní a šikovní žáci, dostal 
balíček každý. A pokud se někdo 
čerta nebál a přeci jen trošku 
zazlobil, byl za to zaslouženě 
potrestán – odveden do pekla!  

 

 

 

 

Já byla hodná, jsem 
přece Červená Karkulka! 



Po návratu ze žhavého pekla měli tito 
žáci od popela pak úplně černé 
obličeje, jako důkaz, že s peklem si 
není radno zahrávat. Deváťáci na 
Mikuláše hrozili odvodem i panu 
řediteli. Ten se ale na poslední chvíli 
zachránil - do rozhlasu nám totiž 
zazpíval mikulášskou koledu. 

KAMPAŇ ČISTÁ ŠKOLA 

Cílem akce pořádané Třetím Okem je, aby naše škola byla čistá a opravená, aby 
se nám prostě líbila. Každý měsíc se za opravy zničeného školního majetku utratí 
spousta peněz. Pokud se podaří od prosince do března školu udržovat čistou a 
neničit ji, ušetříme peníze a budeme si za ně moci něco koupit. A budou o tom 
rozhodovat žáci. Pokud vše půjde podle plánu, děti začnou odhazovat odpadky 
tam, kam patří, přestanou kreslit na dveře, zdi, či lavice, a budou se chovat ke 
školnímu majetku ohleduplně, mají šanci získat až 24 800 Kč! Držme jim palce! 



STARÉ POVĚSTI PRAŽSKÉ NA HRACHU A ŠPEJLÍCH 

Workshop, který se konal ve spolupráci se studenty katedry matematiky PedF UK 
navštívilo přes 40 dětí. Jak již název napovídá, jednalo se o stavění různých 
historických budov Prahy 4 a nejen geometrických útvarů s pomocí namočených 
hrachových kuliček a párátek. Ke značnému překvapení organizátorů děti z větší 
části nestavěly pouze podle fantazie, ale držely se předloh uvedených na 
tematicky zaměřených plakátech. Spousta z nich dokázala postavit i velmi 
obtížné útvary. Velké oblibě se těšil třeba dvacetistěn, jejž jedna z dívek 
dokázala postavit za neuvěřitelných 5 minut, tedy za poloviční dobu než 
nejrychlejší dospělák! 

To jsem netušil, k čemu 
je hrášek dobrý... 



VÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLE 

Předvánoční čas patří 
více než kdy jindy 
třídám a jejich 
třídním učitelům. 
Plánování vánoční 
besídky patří také 
k náplni třídnických 
hodin během 
prosince. Když může 
být hraní her, 
společná výroba 
bramborového salátu 
a rozdávání dárků 
spojeno rovnou se 
spaním ve škole, je to 
úplně nejlepší! Třídy společný čas využívají rozmanitě, na návštěvu přijdou také 
rodiče, kteří přinesou různé dobroty a někteří vyrazí na společnou procházku 
Prahou spojenou s prohlídkou vánočních trhů. Celotřídní „štědrý“ večer 
s kamarády a oblíbenými učiteli navodí i ve škole tu pravou vánoční atmosféru!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš salát bude nejlepší, 
děláme ho podle receptu 
mojí maminky! 



ŽIJEME SPORTEM! 

U nás ve škole se sportuje každý měsíc! Ať je zima nebo léto, naši žáci nemají o 
sportovní turnaje všeho druhu nouzi. V prosinci se sešli v malé tělocvičně největší 
šplhouni, aby změřili své síly v mrštnosti, rychlosti a síle u tyče nebo lana. A že 
šplhu chtivých bylo hodně! 

Na 1. stupni byla nejlepší dívkou a zároveň absolutní vítězkou Terezka ze 4. B, 
nejlepší chlapcem byl Marek Péchy z 5. B, stříbro si odnáší Jáchym z 5. B a bronz 
získala Adéla Kasiková pro 5. A. Nejlepším šplhounem z dívek na 2. stupni byla 
Bára Chmelová z 9.A. 


