
DUBEN 

Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové 
počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, 
sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový 
a oborový den byl také velmi rozmanitý!  

PÁŤÁCI NAPSALI KNIHU POHÁDEK 

Městská část Praha 4 letos vyhlásila u příležitosti Mezinárodního dne dětské 
knihy literární soutěž 
pro děti. Jmenovala se 
Malí, velcí spisovatelé a 
jejím smyslem bylo 
nabídnout žákům 
možnost napsat, 
ilustrovat a vyrobit si 
vlastní knihu a poslat ji 
do soutěže. Třídu 5.A 
tento nápad velmi zaujal 
a žáci se rozhodli, že 
společně knihu napíší. 
Jako téma si zvolili Pohádky na dobrou chuť a snažili se napsat pohádku o jídle 

tak, aby na něj dostal čtenář 
během čtení chuť. Za každou 
pohádkou potom následoval recept 
☺ . Psaní a ilustrování páťákům 
zabralo hodně času, ale výsledek 
stál za to. I porotě se knížka líbila 
a získali 2. místo. Při slavnostním 
vyhlášení na radnici dostali krásné 
dárky a diplom. Třeba se z letošních 
páťáků opravdu jednou stanou velcí 
spisovatelé ☺ 

 



WITTENBERG V PRAZE 

Začátkem měsíce 
jsme v Praze a ve 
škole již po 
několikáté hostili 
žáky z německého 

Lutherstadt 
Wittenberg, kde byli 
naši žáci na podzim 
na výměnném pobytu. 
Společný týden byl 
jako obvykle nabitý 
mnoha rozmanitými 
aktivitami a počasí 
nám víc než přálo! 
Krásné slunečné a 
skoro letní dny 
skupina žáků s paní 
učitelkou Danou 
Sládkovou a Danielou 

Černou a německými dětmi a jejich paní učitelkami využila k výletům nejen po po 
Praze. 



Navštívili jsme hrad Karlštejn, prošli jsme 
Vyšehrad a poznávali centrum Prahy. Ani 
sport nemůže během společného programu 
chybět: byli jsme si zaskákat v Jumpparku, 
což všechny velmi uchvátilo a užili si tam 
skvělou zábavu! 

Tradičně oblíbené plavání jsme 
zařadili na odpočinek po 
celodenním výletu.  Také jsme 
podnikli výlet do svíčkárny, kde si každý mohl vyzdobit svoji svíčku a namíchat 
koupelovou sůl, navíc v areálu se nachází i minifarma, kde milovníci zvířatek 
strávili hodně času a přitom se naučili i hodně nových slovíček! 

 



Ve škole se žáci zúčastnili workshopu skupinového bubnování a také uměleckého 
workshopu s paní učitelkou Věrou Palánovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ 1.C PRO RODIČE 

Naše škola je plná hereckých talentů a že na věku nezáleží nám ukázali ti 
nejmladší, tedy žáci třídy 1. C. Svým rodičům zahráli  v divadelním sále 
představení veršované pohádky O dvanácti měsíčkách od Dagmar Vysoké. 
Pohádku nacvičili s paní učitelkou Martinou Valentovou v hodinách dramatické 
výchovy. Nechyběly barevné kulisy, převleky ani fialky s jahodami. „Malí herci“ se 
dočkali i zasloužené sladké odměny od rodičů. 



CHEERLEADERS BEES V DOMOVĚ SENIORŮ 

Již v březnu jsme zahájili drobnou spolupráci s Domovem seniorů v Michli a to, 
když jim třeťáci hráli divadlo. Tentokrát do domova za starými lidmi zavítaly 
naše Včelky! Školní cheerleadingový tým rád ukazuje sport, kterým žije, ostatním 
lidem a velmi rád jim zpříjemňuje volný čas.  

 

Návštěva domova pro 
seniory byla úžasná. 
Celé publikum napjatě 
čekalo, až uvidí akční 
akrobatické a taneční 
vystoupení. Odměnili 
náš tým velkým 
potleskem a 
následnou diskusí o 
tom, že i oni v mládí 
sportovali a věnovali 
se gymnastice třeba 
v Sokolu! 



PROJEKTOVÉ A OBOROVÉ DNY 

1.A v Českém rozhlase 

Letošní poslední projektový den strávila 1.A s paní učitelkou Veronikou Bouškovou 
v Českém rozhlase. Žáci viděli a poslechli si zkoušku Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu 
a dokonce zažili i 
nahrávání přímo v 
režii. Navíc se 
ještě zúčastnili 
živého vysílání v 
nahrávacím studiu 
Radia Junior, kde 
potkali Ušouna 
Rušouna. Když se 
rozsvítilo červené 
světlo, všichni 
dokázali být úplně 
potichu, aby 
nerušili 
nahrávání.Ti nejodvážnější z prvňáčků si vyzkoušeli mluvení na mikrofon. Při 
průchodu rozhlasovou budovou mnohé zaujal netradiční výtah páter noster. 
Návštěva Českého rozhlasu 1.A moc bavila a už teď říkaj, že se tam zase někdy 
znovu půjdou podívat. 

 



2.A v přírodě 

Svůj projektový den měla 2.A zaměřený na prvouku. S paní učitelkou Terezou 
Besedovou se vypravila do přírody k Hamerskému rybníku do Záběhlic. Tam si 
zopakovali a shrnuli, co už všechno ví o rostlinách a zvířatech, vyskytujících se u 
vody. Počasí jim vyšlo náramně. Sluníčko svítilo a nové kachní rodinky vyváděly 
svá mláďata. Během odpočinku a svačiny objevili i krásně kvetoucí blatouch 
bahenní. 

 



Stavebnicový den ve 3.A 

Třída 3.A měla poslední projektový den zaměřený zase úplně jinak. Paní učitelka 
Linda Kotoučková vymyslela, že by si mohli trochu pohrát se stavebnicí Merkur. A 
věřte, že není to nic jednoduchého! 

Přestože to vypadá, že Merkur je spíš zábava pro kluky, ve 3.A se dařilo zejména 
holkám! Nezůstalo jen u Merkura. Do třídy totiž děti přinesly i spoustu vlastních 
stavebnic. Byla to nejen výborná zábava, ale naši třeťáci se také mnoho nového 
naučili. Protože k splnění některých úkolů jim nestačily pouze šikovné ruce, 
museli i přemýšlet, aby se vše podařilo sestavit a fungovalo to tak, jak má. Jak 
vidíte, kromě herců, přírodovědců a rozhlasových 
moderátorů máme na prvním stupni i stavbyvedoucí! 



Svět kolem nás 

Skupina žáků s paní učitelkou Danou Sládkovou se tentokrát věnovala recyklaci. 
Ovšem recyklaci z trochu jiného pohledu, žáci sami totiž recyklovali staré věci 
tím, že z nich vytvořili něco nového. Během oborového dne tak začaly vznikat 
rozmanité „recy věci“. Stará obnošená trička se proměnila v praktickou látkovou 
tašku na nákup, barevné PET lahve posloužily k výrobě různých přívěsků na 
náušnice a různé plastové obaly, sáčky a tašky se pod šikovnýma rukama proměnily 
v kopací míč! Poučení z tohoto 
oborového dne? Ne vše, co vypadá jako 
nevyužitelný odpad, jím skutečně je!  

 



Máme rádi divadlo 

I poslední oborový den se divadelníkům vyvedl. 
Nejdřív s paní učitelkou Jitkou Svobodovou 
zkoušeli a pak hráli pro prvňáčky pohádky, a to 
Královna Koloběžka I. a O rybáři a jeho ženě. 
Podruhé hráli druhákům dokonce tři pohádky – 
Královna Koloběžka I., O rybáři a jeho ženě a O 
Lakomé Barce. 

 

Pohádky měly obrovský 
úspěch a nadšený potlesk. 
Pro třeťáky do třetice už 
byli žáci bohatší o hodně 
hereckých zkušeností, proto 
se jim to povedlo asi nejvíc. 



 
Kolem po Praze horem i dolem 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední z cyklo oborových dnů byl výlet přímo do centra Prahy. Skupinka 
sportovců se od školy na kolech a vybavena helmami a nezbytnými energetickými 
svačinami vydala nuselským údolím až na pražské nábřeží. Cyklostezka podél 
Vltavy je dovedla k Mánesu, přes most Legií až vzhůru na Petřín, což byl 
nejnáročnější úsek cesty. Velký okruh cyklisté uzavřeli přes Strahov, Ladronku 
až do Divoké Šárky a na Letnou. 

PLAVÁNÍ TŘETÍCH TŘÍD 

Od druhého pololetí mají třeťáci plavecký výcvik. Každý čtvrtek chodí do bazénu 
v YMCE na náměstí Republiky. Podle plaveckých dovedností jsou rozděleni do čtyř 
družstev. Kromě pilování plaveckých stylů si tam užívají i spoustu legrace - 
potápění pro puk, skoky do vody atd. Občas dojde i na skluzavky a bitvy na 
podložkách, což je dost baví! 

 

 

 

 



DĚJEPIS V PRAXI 

Nejlepší způsob učení je za chůze, jak říkaval 
kdysi řecký filozof Aristoteles. A naše hlavní 
město je nejlepším příkladem pro porovnání 
jednotlivých architektonický stylů. Proto se 
pan učitel Karel Červený rozhodl, že toho 
využije a vzal třídu 7.A na vycházku po Praze. 
Společně si prošli významná místa,  zhlédli 
architektonické skvosty, aby mohli lépe rozlišit 
jednotlivé styly a orientovat se v nich. Kromě 
románských a gotických, rozpoznali renesanční, 
barokní a secesní architekturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.A V TEREZÍNĚ 

Celý druhý stupeň probírali 
deváťáci historii a nyní už mají za 
sebou učivo 2. světové války. Aby 
si dokázali lépe představit, jak 
těžký byl život během tohoto 
válečného konfliktu, vypravil se 
s nimi pan učitel Karel Červený do 
Terezínské pevnosti.



5.A NA TOČNÍKU 

Poslední dubnovou sobotu se 
páťáci vypravili na výlet na hrad 
Točník. Vyzkoušeli si tam, jak se 
žilo v pravěku. Na třech 
nádvořích hradu bylo postaveno 
pět zubříků (pravěkých stanů), ve 
kterých byla stanoviště jednotlivých experimentálních „tlup“. 

Děti si například zkusily používat 
pazourkové nože, vyrobily nádobku 
z keramiky, rozdělávaly oheň třením dřev, 
vyzkoušely kovotepectví, sezámily se 
s textilními technikami, ochutnaly 
pravěkou polévku a placičky a nakonec si 
opekly na ohni hady z mouky a vody. 
Jednou z největších atrakcí bylo prase, 
které je cestou na hrad přivítalo. Páťáci 
mu začali říkat Pepa a každý (dokonce i 
paní učitelka) se s ním chtěl vyfotit. Byl 
to báječný den, kdy se každý dozvěděl 
něco nového a zároveň si všichni spolu 
užili spoustu zábavy. 

 


