
BŘEZEN 

První jarní měsíc jsme přivítali rozmanitými aktivitami! Měli jsme 
oborové a projektové dny, škola se zapojila do několika 
charitativních akcí, přijeli žáci z Německa v rámci výměnného 
pobytu a společně jsme také pozorovali unikátní zatmění slunce! 

ZOO 

Březen je poslední měsíc, kdy 
mohou žáci zdarma se školou 
vyrazit do zoologické zahrady. 
Proto druháci využili pěkné 
jarní počasí a prohlédli si zoo i 
s průvodcem zaměřeným na 
primáty. Dozvěděli se mnoho 
zajímavostí o oblíbené pražské 
primátí tlupě a také si prošli i 
další části zahrady, kde si 
každý najde to svoje oblíbené 
zvíře! 

Víte, proč je 
plameňák růžový? 



TRILOPARK 

Víte, že stačí ujít pár metrů 
od naší školy a ocitnete se 
hluboko v minulosti? Stačí 
navštívit Trilopark a zahrát si 
na paleontology. Paní učitelka 
Kotoučková se svou třídou 
2.A byla z návštěvy nadšena! 
Hned u vchodu vás uvítá 
model vyhynulého dinosaura a 
o kousek dál předchůdce 
nosorožce. Od průvodců se 
dozvíte mnoho zajímavého, 
dostanete do rukou plno 
zkamenělin a dokonce i pravé 
zuby dinosaura. Na vlastní 
kůži si zkusíte práci 
paleontologů. Vyhrabávat 
kostry z písku a zakreslovat 
jejich části těla, skutečně napínavá práce! Vrtačkou budete opracovávat horninu 
se zkamenělými hlavonožci a odlijete si ze sádry trilobita i lebku dinosaura. 

 

Hej lidi! Asi jsem 
něco objevil! 



MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Začátkem měsíce proběhl další z 
tradičních výměnných pobytů s 
partnerskou školou v německém 
Wittenbergu. Tentokrát jsme hostili 
my a na celý týden jsme pro naše 
přátele připravili zajímavý a pestrý 
program. Většinu týdne nám přálo 
počasí, mohli jsme tak představovat 
Prahu v prvním jarním sluníčku. Při 
procházce Prahou vystoupala celá 
skupinka v čele s paní učitelkou Danou 
Sládkovou a Danielou Černou na 
Petřínskou rozhlednu, ze které se 
naskytl krásný výhled na stověžaté 
město. Také děti měly možnost projít 
si zrcadlové bludiště, což všechny 
velmi pobavilo. Navštívili jsme 
zoologickou zahradu nebo jsme 
malovali keramiku v dílně Ma říž.  

Das habe ich sehr 
schön gemacht! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Velký úspěch měla prohlídka nového muzea voskových figurín Grévin v Celetné 
ulici, kde jsme potkali slavné celebrity, sportovce, ale i historické osobnosti, 
navíc jsme si mohli vytvořit vlastní 3D podobiznu! Společně jsme také tančili a 
nově vyzkoušeli aquapark Šutka. 

Nesmí chybět společná fotka s naším zlatým slavíkem! 

To je ale zapeklitá 
cesta ven z bludiště! 



TŘETÍ OKO 

Náš školní parlament Třetí oko stále pilně pracuje! V březnu se uskutečnila další 
ze schůzek s panem ředitelem u kulatého stolu. Projednávala se mimo jiné změna 
zvonění, opět nás čeká hlasování a výběr vašich nových oblíbených písniček! Do 
konce března pořád trvá naše kampaň Čistá škola. Jsme velmi zvědaví, jakých 
výsledků jsme společně dosáhli! 

VODA PRO KAMERUN 

V neděli 22. března na Světový den vody začala akce Voda pro Kamerun na 
podporu ochrany přírody v Africe, konkrétně horského mlžného lesa v Kamerunu, 
kde žije řada unikátních druhů živočichů, především šimpanzi. Když v době do 7. 
dubna zajdete do některé ze zapojených kaváren a restaurací v celé ČR a koupíte 
si kohoutkovou vodu, půjdou tyto peníze na vysazení nových stromů v této oblasti. 
Neboli litr za dvacku, dvacka za strom! I naše škola se do letošního ročníku akce 
pořádané sdružením Kedjom Keku zapojila! Žáci 2.B a 3.B vyráběli se svými 
třídními učitelkami Ivankou Procházkovou a Janou Bezecnou pro tento projekt 
speciální tematické kasičky, do kterých budete vaše peníze v restauracích 
vhazovat. Zároveň se děti seznámily s problematikou kácení pralesů a ohrožení 
přírodní rozmanitosti. 

Pijte vodu! 



ŠITÍ PANENEK PRO UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V polovině března se žáci 1. a 2. stupně i jejich rodiče zúčastnili akce šití 
panenek pro humanitární organizaci UNICEF. Sešlo se nás opravdu hodně a celé 
odpoledne příjemně ubíhalo i díky známým osobnostem, které přišly akci podpořit. 
Pomáhali nám herečky Kateřina Macháčková, Tereza Herz Pokorná, bývalý 
hokejový brankář Dominik Hašek a zpěvačka Leona Machálková. 



Šití panenek jsme pojali i trochu netradičně - přišli jsme s inovací - polštářkové 
panenky. Na zakoupený polštářek jsme ušili potah a na něj vytvořili panenku z 
barevných látek. Panenkám jsme vyplnili a připevnili rodné listy a nyní nedočkavě 
čekáme, až se naše panenky objeví na webových stránkách UNICEFU v e-shopu 
panenek. 



OBOROVÝ A PROJEKTOVÝ DEN 

Svět kolem nás 

Jedním ze zásadních témat 
rostoucí lidské civilizace je 
narůstající množství odpadu a 
jeho likvidace, proto se skupinka 
žáků s paní učitelkou Sládkovou 
vydala do Pražských služeb 
zjistit, jak funguje sběrný dvůr 
nebo co se děje s vytříděným 
papírem např. ze školního sběru. 
Při exkurzi jsme se dozvěděli, co 
vše se ve sběrném dvoře třídí a 
jak se s tím dál naloží. Viděli 
jsme také obrovské množství 
papíru a kartónů putujících do 
třídící linky předtím, než bude 
materiál odvezen do zahraničí 
k recyklaci. Neberte odpad na 
lehkou váhu, je to totiž pěkná 
věda! 

 

Graffiti 

Na oborovém dnu Graffiti vyšel tým paní učitelky Halamové opět do ulic, aby 
zjistil, že se tvůrce graffiti musí při práci pohybovat i v méně příjemném 
prostředí jako jsou průchody, okraje frekventovaných ulic nebo podloubí mostů. 
Místem k tvorbě se jim nakonec stal jeden z pilířů Barrandovského mostu, který 
je celý k dispozici graffiti umělcům a je jednou z legálních ploch v Praze. Každý 
měl možnost věnovat se vlastnímu projektu, nebo se podílet na skupinovém street 
artu, veliké mozaice složené z barevných geometrických ploch. Žáky provázela 
také Kamila Karagavrilidisova, studentka doktorandského studia z Pedagogické 
fakulty v Praze, která se didaktice graffiti a street artu věnuje ve své práci. 

  Recyklace je COOL! 



Sladká krása 

Čtvrtý oborový den přímo vybízel k tématu pečení na Velikonoce. Žáci pod 
vedením paní učitelky Moniky Škábové začali oborový den plánem a přípravami 
kynutého těsta na velikonoční mazanec a piškotového těsta na beránka. Během 
pěti vyučovacích hodin celá parta stihla upéct mazance, hotové beránky ozdobit 
rozinkami a stužkami, své výtvory, na které byli všichni náležitě pyšní si vyfotit a 
pochopitelně po sobě uklidit celou školní kuchyňku. 



Výlet do skanzenu 

Projektový den využily třídy 1.C a 5.B s učitelkami Luckou a Jitkou Svobodovými 
k výletu do Přerova nad Labem, aby navštívily místní skanzen. Děti měly možnost 
prohlédnout si různá vesnická stavení a nadcházející Velikonoce byly ideální 
příležitostí si zde z různých přírodních materiálů vytvořit drobnou velikonoční 
výzdobu. 



ZATMĚNÍ SLUNCE VE ŠKOLE 

Když se na obloze děje něco neobvyklého, je třeba to vidět ať jste, kde jste! V 
pátek 20. března v dopoledních hodinách jsme měli možnost vidět nad Českou 
republikou více jak 70% zatmění Slunce, navíc krásné počasí ideální možnost 
pozorování tohoto jevu jen podpořilo. Děti pozorovaly zatmění přímo ze školy, se 
svými učiteli před školou nebo dokonce vyjeli na exkurzi do hvězdárny, kde jsou 
možnosti pozorování a zároveň dovědět se něco zajímavého nejjistější! 

Pozorovat zatmění Slunce ale není jen tak. Všichni pozorovatelé měli k dispozici 
speciální brýle nebo skla, aby nedošlo k poškození zraku. Tým složený ze žáků 5.A 
a 7.B se vydal pozorovat tuto neobyčejnou scenérii až do Ondřejovské 
hvězdárny. 

 

 

 

 

 

Wow, tak to je 
hustý! 

To je úplně nejlepší, 
co jsem kdy viděla! 



Zde na ně čekal mluvčí České 
astronomické společnosti 
Akademie věd ČR pan Pavel 
Suchan, který celým 
dopolednem provázel. Žáci 
absolvovali i přednášku se 
slunečním astrofyzikem 
Michalem Švandou, který 
přítomným vysvětlil, jak a 
proč k zatmění dochází.  

Na 20. března připadl i první 
jarní den a žáci ve hvězdárně 
tak měli možnost sledovat na 
speciálně vyrobené soše, jak 
skrze ni v pravé poledne 
projde sluneční paprsek. Děti 
dokonce mohly chytit první 
jarní paprsek do dlaně. Celý 
den si všichni pozorovatelé 

náramně užili! A všichni se už těší na další zatmění! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjč mi to 
už taky! 



ŽIJEME SPORTEM! 

Tanec 

Naše škola byla požádána, aby vystupovala v hudebním videoklipu Adama Mišíka. 
Tento zpěvák složil hudbu i text k propagaci sportu pro Český olympijský výbor v 
rámci jejich projektu "Česko sportuje". I přesto, že byla akce na poslední chvíli a 
naše děvčata se učila choreografii až na místě, zvládla to bravurně. Zároveň to 
byl pro holky velký zážitek, s oblíbeným mladým zpěvákem se potom každá mohla 
i vyfotit. 

Áááá akceéé! 


