
ŘÍJEN 

K sychravému podzimnímu počasí každý žák i učitel přistupuje 
jinak. Někteří se zavřou v teplíčku s deskovými hrami nebo stráví 
hodiny s novými přáteli na Skype, jiní napečou dorty, aby si 
zlepšili náladu, dalším to nevadí a klidně vyrazí na dostihy a ti, 
kteří to nesou opravdu špatně, radši ještě odletí chytat sluneční 
paprsky do Turecka! A jak snášíte podzimní počasí vy? 
 
PÁŤÁCI NA DESKOHRANÍ 

Tradiční podzimní akce vyhledávaná mnoha školami i veřejností? To je festival 
Deskohraní konaný v Tyršově domě na Malé Straně. Den plný deskových a 
karetních her, předváděček, 
turnajů, volného hraní a jiných 
atrakcí si sem přišli užít páté 
třídy se svými třídními 
učitelkami. Někteří zkoušeli 
různé novinky, jiní vsadili na 
klasiku třeba v podobě 
Scrabble. Během turnajů 
nebyla nouze o napětí a zároveň 
děti pořádně zapojily své 
mozkové závity!  

Teď mám úplně 
nejdelší slovo! 



TÁBORÁČEK PRO ČTYŘKU 

V sobotu 4. října uspořádala MČ Prahy 4 akci s názvem Koncert pro čtyřku, kde 
vedle známých zpěváků různých žánrů zazpíval i školní pěvecký sbor Táboráček. 
Zazněly mimo jiné pohádková Kdybys byla vlaštovkou či Podvečerní písnička Emila 
Straška a Václava Čtvrtka. I přes počáteční technické problémy se dětem za 
klavírního doprovodu paní učitelky Syrovátkové dobře zpívalo a jejich snahu 
publikum ocenilo zaslouženým potleskem. 

 
MYSTERY SKYPE! 

Letos se ve výuce 
anglického jazyka ještě 
hlouběji zaměřujeme na 
komunikaci. V některých 
třídách jsme se zapojili do 
hry Mystery Skype.  



Jedná se o vzdělávací hru, kterou 
vymysleli učitelé a většinou hrají 
dvě třídy prostřednictvím portálu 
„Skype in the Classroom“, kde jsou 
zaregistrované školy a učitelé z 
celého světa. Učitelé vědí, s kým 
budou děti mluvit, ale tuto 
informaci jim zatají. Cílem hry je 
totiž uhodnout, odkud jsme, a to 
prostřednictvím správně kladených 
otázek formy ANO/NE. Tato aktivita je vhodná pro všechny věkové skupiny a 
může být použita pro výuku všech možných předmětů, nejen angličtiny. 
Předpokladem je ale samozřejmě znalost anglického jazyka na komunikativní 
úrovni. 

My jsme se do Mystery Skype nově zapojili 
letos v říjnu a hra nás všechny moc baví. Je to 
fantastická příležitost jak procvičit cizí jazyk a 
dozvědět se nové věci o různých zemích. V říjnu 
jsme se spojili s žáky z Irska, Francie, z africké 
Keni a z Islandu. Bylo téměř neuvěřitelné mluvit 
s dětmi z takové dálky, kolikrát z jiného 
časového pásma a z velmi odlišného prostředí. 
Těšíme se na spoustu dalších telefonátů s 
videem, které máme naplánované na měsíc 
listopad. 

 

I think… 



PROJEKT COMENIUS - TURECKO 

Sedmičlená posádka dětí 
2. stupně se v polovině 
října vydala na výměnný 
pobyt do tureckého 
Izmiru, a to vše díky 
grantu z Programu 
Celoživotního učení. 
Cesta byla dlouhá, s 
přestupem v Istanbulu, 
ale bez velkého čekání na 
letišti. Nebyl to pouze 
výlet do zahraničí, celá 
akce byla totiž velkou výzvou pro všechny zúčastněné děti. Měly před sebou 
cestu do neznáma, s bydlením v cizím prostředí a plnění úkolů v mezinárodních 
týmech, kde se ne všechny děti ještě dobře znaly. Za ten týden pobytu jsme 
hodně vyrostli a osamostatnili se. Naučili jsme se spoustu nových věcí, pracovali 
na zajímavých místech a poznali nové přátele. Ubytováni jsme byli v rodinách, a 
tak jsme maximálně pronikli do místní kultury. Všichni si vedli výborně. Byl to i 
kulinářský zážitek - ochutnali jsme domácí speciality, navštívili místní restaurace 
a kavárničky a obdivovali jídla ze školní jídelny. Mile nás překvapila turecká 
vřelost a pohostinnost. A i počasí nám přálo – většinou bylo 28 °C a sluníčko. 
Někteří se dokonce vykoupali v moři. 

Na prestižní soukromé škole 
Özel Cakabey Lisesi si pro 
nás připravili nespočet 
workshopů a aktivit. Vše bylo 
v angličtině a možností se v 
jazyce procvičit bylo 
nespočet. Měli jsme dvě 
hodiny s rodilými mluvčími z 
Británie, kteří nás maximálně 
zaměstnali. Navíc turecké 

děti této školy mají minimálně 8 hodin AJ týdně, takže i oni mluví perfektně 
anglicky a dost nám pomohli. Máme za sebou hodinu tureckého jazyka, takže už 

  Ať žije Comenius!!! 



umíme pár jednoduchých frází. Na mezinárodní hodině zeměpisu jsme se 
dozvěděli vše o Turecku. Prohlédli jsme si učebnu multimediální výchovy a 
nahrávací studio, které mají luxusně vybavené. V týmech jsme zde nahráli 
písničky ve 4 jazycích. Venku jsme si zahráli karetní i sportovní hry a hurá do 
počítačové učebny, kde jsme pracovali s Windows Moviemakerem. 
V terénu jsme pak samozřejmě 
natáčeli, což je jedním z hlavních cílů 
našeho projektu eMotion Pictures. 
Tématem tohoto výjezdu byly 
tentokrát legendy. Byli jsme 
rozděleni do šesti mezinárodně 
smíšených skupin, ve kterých jsme 
nejprve prezentovali legendu, pak se 
domluvili, jak ji upravíme a filmově 
ztvárníme a pak kde co natočíme.  
Místy našeho natáčení byly například starověké řecké obce Pergamon či 
Asklepion, známé velkoměsto iónského Řecka - Efes, nebo v malebná vesnička 
Sirince. Natáčeli jsme v šesti mezinárodně smíšených skupinkách, kdy byl 

většinou vždy jeden žák z 
ČR, a tak jsme opět byli 
nuceni komunikovat pouze 
anglicky. Všechny naše 
natočené legendy, včetně 
Golema z Pergamonu, 
můžete shlédnout na 
stránkách naší školy (sekce 
projekty – Comenius). 

Díky pohostinnosti tureckých rodin a učitelů si děti tento pobyt maximálně užily. 
Všichni byli nadšeni a máme na co vzpomínat.  
 

 
 
 
 
 
 



OBOROVÝ A PROJEKTOVÝ DEN 

Svět kolem nás 
 
První oborový den jsme 
se zabývali jedním z 
globálních problémů, a 
to chudobou a školstvím 
v jiných zemích. Vše 
jsme zažili interaktivním způsobem – přes Skype jsme zrealizovali 
videokonferenci se vzdělávacím centrem Cheery Centre v Nairobi v Keni. Mluvili 
jsme s dětmi a učiteli z obrovského slumu. Měli jsme možnost si s nimi zahrát 
krátkou hru, a poté jsme se vyptávali na život v této chudé části východní 
Afriky. Byla to ohromná zkušenost a mnoho věcí jsme si uvědomili. Některé z nás 
překvapily názory dětí ze slumu. Například pokud by vyhráli milion dolarů, řekli, 
že by všechny peníze darovali chudým. Nebo jak rádi všichni chodí do školy. Není 
to obyčejná škola, na tu by tyto děti neměly peníze a většina z nich nemá rodinu, 
která by jim na školu přispěla. Jedná se o centrum, kam se chodí asi 250 sirotků 
zdarma vzdělávat a najíst. Bylo to velice milé a oboustranně přínosné setkání.  
 

 
 
 

Hello, we are from 
Africa! And you…?? 



Sladká krása 
První oborový den 
jsme tvořili mini 
dorty z třeného 
těsta a pudinkového 
krému. Nejdříve 
jsme udělali návrhy a 
poté začali tvořit 
těsto a krém. Když 
bylo vše hotové, 
pomocí vykrajovátek 
a skleniček jsme těsto vytvarovali. Zdobícími sáčky jsme dortíky zdobili zbytky 
krému, dělali jsme různé kytičky apod. Nakonec jsme vše vyfotili a mohli sníst. 
Během tohoto dne jsme se toho spoustu naučili, zjistili, jaké jsou techniky 
zdobení dortů a jak vše chutná. 

ZahraHrátky 
První oborový den 
byl o bylinkách. 
Nejdříve jsme se 
věnovali jejich 
rozeznávání bez 
pomoci zraku. Měli 
jsme bylinky sušené 
i čerstvé. Některé 
jsme snadno poznali, 
jako např. bazalku 
nebo pažitku, s 
jinými jsme se 
seznámili. Vyrazili 
jsme do Stanice 

přírodovědců na Praze 5. Zdejší zahradnice nás zasvětila do pravidel přírodní 
zahrady, ukázala nám celou řadu rostlin, z nichž většinu jsme mohli ochutnat (už 
víme jak chutná ačokča) nebo si části rostlin odnést domů na přípravu čaje. Na 
závěr jsme na cestu dostali jejich ekologicky pěstovaná jablka, abychom mohli 
porovnat jejich chuť s chutí chemicky hnojených jablek z některých obchodů. 

Na a sněz to! 



Po stopách významných osobností 

Skupina paní učitelky Červové se první oborový den vypravila po stopách 
významného českého výtvarníka, animátora a režiséra Karla Zemana. V jeho 
muzeu mohli žáci vidět např. různé artefakty právě ze Zemanových filmů. 

2.A Dostihová 

Třída 2.A navštívila závodiště ve Velké Chuchli, kde si žáci prohlédli stáje, 
nakrmili koníky a dozvěděli se plno zajímavostí. Víte třeba, že kůň dokáže běžet 
až 60km rychlostí? Nebo že bělouš se narodí tmavý? A že koni stačí 4h spánku? 
Na památku děti dostaly 
opravdové podkovy a na 
jaře se do Chuchle vypraví i 
s rodiči na dostihy znovu. 
Zafandit si a třeba i vsadit 
na koně! Zatím druháci 
s paní učitelkou Lindou 
Kotoučkovou závodí na 
jejich třídním závodišti ve 
skupinkách hnědáků, 
ryzáků, grošáků, běloušů a 
vraníků. 



MATEMATICKÝ WORKSHOP TANGRAMY S PŘÍBĚHY 

V říjnu se uskutečnil první 
matematický workshop s 
názvem Tangramy s příběhy. 
Žáci z prvního stupně 
sestavovali zvířátka, která se 
objevila v písničce od 
skladatelů Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře „Svátek 
zvířat“. Druhostupňáci se 
ponořili do hlubin naší bájné 
historie a tvořili postavy, 
zvířata a stavby na motivy 
pověsti „O Brunclíkovi“. 
Účastníky sedm dílků 
hlavolamu natolik pohltilo, že 
musel být prodloužen čas 
konce dílničky. Tangram tedy 
ještě na naší škole neřekl 
svoje poslední slovo… Těšit se 
můžete i na další matematický 
workshop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohle bude paví 
očko v akváriu… 



ŽIJEME SPORTEM! 

Turnaj v basketbalu 

Sportem měsíce pro školní turnaj o pohár ředitele školy byl tentokrát basket. 
Opět jsme byli svědky napínavých akcí a soubojů a skvělých výkonů. Již potřetí 
za sebou získal pohár kolektiv třídy 8.A. Ceny převzali Ráďa Dostálová, Verča 
Machuldová a Honza Suchomel. 

Proč nepískáš, 
to byl faul?! 

Toto je můj 
pohár! 


