
Duben 2007 
3.oborový den  

Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost 
pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý  
oborový den se konal v 1.pololetí.  

Žáci byli s tématy oborových dní seznámeni na v září 2006 formou 
upoutávek a prezentací učitelů, kteří jednotlivá témata zvolili. 
 
upoutávka na oborové dny 
 

 



V letošním školním roce byla vyučujícími vybrána následující témata: 

 

Název oborového tématu Vede vyučující Počet přihlášených 
žáků 

Poznáváme ZOO J. Všetečka, 
A. Vodehnalová 

15 žáků 

Chov užitkových zvířat J. Buchal 10 žáků 

Loutkové divadlo T. Tobolová, 
L. Hajdušková 

25 žáků 

Magické rituály H. Havránková, 
J. Linhartová 

22 žáků 

Ahoj! M. Pilař, 
B. Chadimová 

20 žáků 

Sport zdravotně 
postižených 

Z.Kopasová 18 žáků 

Vývoj české kuchyně P. Machalová, 
P. Křížová, 
P. Zelenková 

25 žáků 

Poezie v hudbě V.Palusová 10 žáků 

Muž v domácnosti F. Prokop 16 žáků 

Největší Čech H.Suchánková, 

P.Jičínská 

16 žáků 

Co rádi čteme a proč? J.Svobodová Pět žáků 

V labyrintu knih I.Milerová Osm žáků 

Tvorba webových 
rozcestníků přírodovědných 
předmětů 

V. Vojta,  
J. Kačeňáková 

5 žáků 



 

Následují oborový dne se uskuteční dne 7.května. 

Poslední oborový půlden, který se uskuteční 31.května,  bude věnován 
prezentaci oborových prací. Žáci 9. ročníků své práce budou obhajovat 
před ostatními spolužáky v červnu 2007. 

 

 

Návštěva ve Wittenbergu 
 
 

 

Ve dnech 19. až 23.dubna       navštívili  naši vyučující  H. Suchánková, 
P. Machalová, Fr. Prokop a B. Chadimová  partnerskou školu v  německém 
Wittenbergu.  

 

V pátek    si prohlédli naši učitelé školu a 
historické město Wittenberg. V sobotu 
odjeli do Berlína, kde  navštívili Pergamon 
museum a prohlédli si hlavní město Německa. 
Neděle byla věnována návštěvě nedalekého 
parku Wörlitz a v pondělí se účastnili 
celoškolní akce – prohlídky automobilky 
ve  Wolfsburgu. 

 

 

Naši učitelé byli ubytováni v rodinách pracovníků partnerské školy. Ti 
přijedou na oplátku na podzim 2007. 

 

 



Ukázková hodina matematiky vedená Prof. Milanem 
Hejným CSc. 

 
Dne 17. dubna 2007 se učitelé 1. stupně a učitelé matematiky 2. stupně 
zúčastnili ukázkové hodiny matematiky ve třídě 1.C. 
Tuto hodinu vedl Prof. Milan Hejný CSc., který působí na Pedagogické 
fakultě UK Praha. Je autorem řady knih, vědeckých studií a učebnic. 25 
let působil na UK v Bratislavě, rok na Concordia University v Kanadě a půl 
roku na Central Michigan University v USA. 
 
V současné době pracuje spolu s RNDr. Darinou Jitkovou a PhD.  
PhDr. Janou  Slezákovou PhD.na řadě učebnic matematiky pro 1.stupeň 
ZŠ, které vycházejí v nakladatelství Fraus.  
 
V ukázkové hodině vyučující seznámil s technikou krokování, která u dětí 
rozvíjí logické myšlení. V následné diskusi vysvětlil principy tvořivého 
učení, které rozvíjí logiku žáka za použití her (krokování, schody, hadi, 
pavučiny atd.) 
 
Pan profesor při názorné ukázce 

 



Děti při krokování 

 
 

Naši zaujatí vyučující při ukázkové hodině 

 



 

Prezentace jeho metod výuky i ukázek učebnic byla pro naše kolegy velmi 
přínosná. 

 

 

Školení ke klasifikaci 

Dne 26.dubna se naši vyučující z I. a II.  stupně zúčastnili školení na 
téma „Hodnocení a klasifikace žáků“. První část porady byla věnována 
rozboru situace na naší škole.  

Ve druhé části vystoupil host,  zástupce ředitele z 1. obnoveného 
reálného gymnázia (PORG) v Praze  D.Přibík, který nám představil systém 
hodnocení na reálném gymnáziu. 

 Žáci jsou hodnoceni nejen podle úrovně znalostí, ale i podle úrovně 
přístupu k danému předmětu, což je velmi zajímavé a podnětné. 

 

Coca-Cola- Školský pohár 
2007 

 
 
Žáci naší školy se zúčastnili fotbalové soutěže, kterou  pro žáky a 
žákyně II. stupně základních škol a prvních až čtvrtých ročníků 
víceletých gymnázií pořádá společnost Coca-Cola Beverages Česká 
republika, spol. s r. o. Oficiální záštitu nad turnajem převzalo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem bylo zaregistrováno 
1192 škol . 
 Našimi soupeři ve skupině v 1.kole (č. 276) byli žáci z následujících škol: 
 

P 
ZŠ Rakovského 

3136 
Praha 4 - 
Modřany 

 

 
ZŠ 

Modřanská 10a 
Praha 4 - 
Modřany 

 

 
VG 

Nad Štolou 1 
Praha 7 
 

 

 



 Ve 2. kole  (č. 606) byly našimi soupeři následující školy -  
Soupeři ve skupině č. 606 - 2.kolo 
 

P 
ZŠ Trávníčkova 

1744 
Praha 5 - 
Stodůlky 

 

 ZŠ Ostrovní 9 Praha 1  
 ZŠ Jánošíkova 1320 Praha 4 – Krč  
 
 Naši chlapci ve 2. kole obsadili pěkné 2., ale bohužel nepostupové místo. 
 
Celý náš tým složený z chlapců z osmých a devátých tříd na všechna 
utkání doprovázela paní učitelka tělesné výchovy Zuzka Kopasová. 
 
Motivací pro naše chlapce do příštích let by mohla být hlavní cena, 
kterou je každoročně účast žákovských týmů na mezinárodním turnaji 
v Brazílii!! 

 

 

 

 

 

 

 
 


