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Školení emoční inteligence 
Ve dnech 1. a 2. 5. absolvovali učitelé naší školy seminář věnovaný rozvoji emoční 
inteligence. Vedla ho MgA. Irena Swiecicki, která se této problematice již řadu 
let věnuje.  
První den dopoledne  byla představena tzv. teorie instinktů, odpoledne jsme si ji 
prakticky vyzkoušeli. Druhý den byl neméně zajímavý, byl věnován tzv. koučování 
jeho použití ve školní praxi. Zabývali jsme se i týmovou spoluprací. 
Seminář nás obohatil o mnoho nových poznatků.  
 
 
 

 

Týden mexické kuchyně 
 
Jídelníček 
Pondělí Polévka: mexická slepičí s rýží 
 1. Mexická pánev 
 2. Zeleninové špagety a‘ la Mexico 
Úterý Polévka: mexická 
 1. Tortillas – Fajitas kuřecí se zeleninou 
 2. Jogurtové knedlíky s ovocným přelivem 
Středa Polévka: zeleninová mexická 
 1. Mexické kuřecí kousky, dušená rýže 
 2. Mexické špízy, brambory 
  
Čtvrtek Státní svátek 
  
Pátek Polévka: kuřecí mexická 
 1. Mexický guláš a la Dasty, brambory 
 2. Jižanské vepřové plátky, těstovinová rýže  

 
 
Týden od 5. 5.  do 9. 5. patřil mexické kuchyni. Ochutnali jsme mexické 
speciality. O výzdobu se postarali žáci z 8. B .  
 
 
 



 
 
 

Kluci ze 6. třídy nad mexickými specialitami. 

 
 

Návštěva v rámci projektu Comenius 
Od 9. do 12. května navštívily naši školu kolegyně z německého Zweibrückenu a 
rakouského Bad Ischlu. Jejich návštěva byla pracovní a proběhla v rámci projektu 
Comenius, který se věnuje vytváření  portfolií. Práce v loňském roce byla 
věnována čtenářskému a  v letošním matematickému portfoliu.  
Všichni spolupracující kolegové, především ale koordinátorka celého projektu 
Zuzana Keilová, měli po celé čtyři dni plné ruce práce.  
Následující setkání by měla proběhnout v příštím školním roce v Rakousku a 
v Německu.  
 
 

Účastníci projektu při diskusi v naší sborovně 

 



 
Zprava : Zuzka Keilová (koordinátorka) s Naďou Kolářovou 

 
 
 

Losování vítězů kalendáře 
 
Ve druhém květnovém týdnu  16.května autor letošního kalendáře pan učitel 
Mgr.Robert Tippman spolu s ředitelem školy Mgr. Františkem Prokopem pozvali 
všechny děti naší školy na losování vítězů soutěže, která byla vyhlášena při křtu 
kalendáře. 
V kresbách na kalendáři bylo ukryto 24 přísloví či úsloví. Do osudí bylo vloženo 
všech 21 správných odpovědí. Žákyně 3.A  vylosovala tři vítěze, jimž budou 
v nejbližší době předány ceny. Na prvním místě se umístily děti ze ZŠ Krušovice, 
na druhém místě p. Iva Kuncová z Berouna. Třetí místo  patří Majdě Chrástecké 
z 5.A.  
Všem vítězům blahopřejeme!!! 
 
Zleva : ředitel školy F. Prokop, autor kalendáře R. Tippman 

 
 



 

Divadelní představení „Kytice“ 
 
Již v zimních měsících začali žáci 5.A s nácvikem 
balad z Erbenovy „Kytice“. Příprava byla náročná – 
bylo nezbytné vyrobit nespočet rekvizit a 
dekorací.  
Výsledek několikaměsíční práce předvedli páťáci 
svým rodičům a známým 21.5. v divadélku školy. 
Hrála se Polednice, Zlatý kolovrat a Vodník 
dokonce ve dvou nastudováních. Úspěch sklidily 
nejen představitelky hlavních rolí, jejichž herecký 
talent nelze přehlédnout, ale i všichni ti, kteří se 
do nácviku zapojili a předvedli se třeba v nepatrné 
roli.  
 
Potlesk patřil všem!!! 
 
 
  

Vodník u jezera 

 
 
 
 



 
 
 

Scéna z „Vodníka“ 

 
 

Závěr balady „Polednice“ 

 
 



Májový koncert Táboráčku 
Soubor vystoupil dne 21. 5. v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle. Pod vedením 
p.uč. Veroniky Čížkovské a p. uč. Veroniky Palusové zazpíval několik lidových písní 
a výběr z oblíbených písniček Z.  Svěráka. Spolu s Táboráčkem účinkovaly i dívčí 
pěvecký kvartet Pampelišky, smyčcový soubor Melody, Soukupovo smyčcové trio 
a na violu zahrála Dorota Rybková.  

 

 
 

 
 
 



 
 
Branný den 
 
Pátek 30. května se konala tradiční akce naší školy – branný den. Jako v minulých 
letech i ten letošní proběhl v Krčském lese. Připravily ho naše tělocvikářky – 
B.Chadimová a Z. Kopasová spolu s žáky 9. ročníků, kteří celou trasu vytyčili a na 
jednotlivých stanovištích bodovali výkony ostatních žáků.  
Celý první stupeň se po třídách přesunul metrem z Vyšehradu do stanice Roztyly. 
Zde byly děti z 1. až 3. třídy rozděleny do 11 skupin, stejně jako žáci z 4. a 5. 
tříd. Skupiny doprovázeli po celé trase vyučující z 1. i 2. stupně a naše paní 
vychovatelky z družiny.  
Žáci z 2. stupně se na start dostavili samostatně a byli též rozděleni do skupin 
napříč ročníky. Trasu procházeli samostatně bez učitelů. 
Děti získávaly body na stanovištích: hod granátem, hod na cíl, překážková dráha, 
zdravověda, lanová dráha, přenášení raněného, přetahování lanem a jiné.  
Celá akce dopadla i díky skvělému počasí na výbornou.  


