
Září
Vítání prvňáčků

Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí 
prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. 
Čekaly tam na ně paní učitelky Jana Dvořáková, Zuzana Keilová a Olga 
Roubíčková.  Kromě  uvítání  pro  ně  měly  hned  první  úkol:  každý  si  na 
čtvrtku  obkreslil  svou  ruku  a  podepsal  si  ji.  Pak  už  si  děti  rozebrali 
deváťáci. Utvořili dvojice a každý deváťák toho „svého“ prvňáčka odvedl 
do jeho třídy. V dalších dnech chodili deváťáci navštěvovat naše nováčky 
(sami ze své aktivity), což nás potěšilo.
Přehoupne  se  pár  měsíců  a  tyto  dvojice  se  opět  slavnostně  potkají. 
Tentokrát vyprovodí prvňáci své velké kamarády 30.června při posledním 
zvonění ze školy. Je to jedna z tradičních akcí na naší škole. 

Prvňáci na hřišti Z.Keilová s panem ředitelem

Prvňáci ve třídě Nástup prvňáků s deváťáky



Adaptační pobyt šesťáků

Stejně jako v minulých letech se i letos  ve dnech 11. 9. - 18. 9. uskutečnil 
stmelovací výjezd šesťáků. Jeho cílem bylo vzájemné hlubší seznámení 
dětí a navázání vztahu s novou třídní učitelkou. V prvních třech dnech si 
děti prožily různé seznamovací a stmelovací aktivity, učily se přemýšlet 
nad vzájemnými vztahy a vytvářely si pravidla, která jim mají pomáhat při 
každodenním životě ve třídě. V návaznosti na to v dalších dnech 
absolvovaly preventivní program zaměřený na utváření dobrého klimatu 
třídy. Kromě toho také sportovaly a bavily se při nejrůznějších hrách. 
Celý adaptační pobyt probíhal v dobré náladě. Těšíme se na další třídní 
výjezd.
Pomocí přírodnin jsme vyjadřovali svou osobnost, přemýšleli jsme, 
odpočívali, smáli se … a řádili. 

Takhle jsme se měli:



Návštěva Wittenbergu

Ve dnech vyjeli  naši žáci  s paní učitelkou němčiny  H. Suchánkovou na 
výměnný pobyt do partnerské školy v německém Wittenbergu. 
Naši  žáci  byli  ubytováni  v rodinách  žáků,  ktří  přijedou  na  oplátku  na 
návštěvu  Prahy  na  jaře.  Ve  Wittenbergu  na  všechny  čekal  zajímavý 
program, ale především se naše děti podívaly k Baltskému moři. V pátek 
odjely společně se svými novými německými kamarády k Baltu.
V úterý v nočních hodinách se naši žáci  vrátili  zpět  do Prahy.  Určitě 
navázali  mnohá nová přátelství  a uvědomili  si  důležitost znalosti  cizího 
jazyka. 

Skupinka našich žáků s paní učitelkou H. Suchánkovou



Naši žáci u Baltu



A takto popsala výlet do Německa jedna z účastnic:

Německo 2007

Sešli jsme se na Hlavním nádraží někdy ráno ve čtvrtek 20. 9. Za 
sebou  jsem táhla velký kufr plný oblečení a dárků pro hostující rodinu. 
Cesta do Berlína utekla docela rychle, hráli jsme šachy, poslouchali hudbu 
atd. Zanedlouho všichni stojíme na nádraží ve Wittenbergu, kde nás vítá 
část  německých dětí.  Po zjištění že jsem byla přidělena ke klukovi  co 
bydlí asi 20km za městem a kamarádí se jenom s Pulim a kočkama, jsem 
byla  trochu  rozčarovaná,  ale  na  druhou  stranu  za  dva  dny  jedeme 
k Baltskému moři kde už budeme všichni pohromadě. První den jsme měli 
k večeři obložené chleby. Maminka Mikeho mi ukázala celý dům a zahradu, 
na které si z velké části pěstovali zeleninu. 

Druhý  den  ráno  jsem  vstávala  velmi  brzy,  museli  jsme  totiž 
stihnout jediný autobus který jel ke škole. Čekala nás prohlídka školy a 
také hodina zeměpisu, kde jsem se dozvěděla celkem užitečné informace 
o Baltském moři. Po obědě jsem absolvovala prohlídku města Wittenberg. 
V obchodě jsem si  koupila nové sluneční brýle a tričko. Doma jsem se 
dohodla  s Mikym  že  se  půjdem  na  návštěvu  k jeho  kamarádovi  který 
bydlel ve stejné vesnici a měl u sebe také ubytovanou češku. Další den 
jsme jely k moři. Tím začalo opravdu pěkné Německo! Po příjezdu jsme se 
šli projít na pláž a měli jsme volno až do večeře. Nepamatuji si přesně co 
jsme dělali  den po dni u moře, jen si pamatuji  že to byly strašně fajn 
čtyři dny. Moc se mi líbil výlet do Roztocku a parníkem. Koupila jsem si 
tam diář a tašku. Po ukončení pobytu u moře jsme museli vzorně uklidit 
bungalov a  šlo se na autobus.  Cesta vlakem byla  sice dlouhá,  ale stále 
zábavná. Poslední večer v rodině jsme grilovali, já jsem si musela dobalit 
poslední drobnosti a šla jsem brzy spát protože ráno jsme vstávali zase 
hodně brzy. 

Před vlakem jsme si s němci dali  své poslední sbohem (vidíme je 
naposledy) a smutně jsme nasedli do vlaku. Těšila jsem se domů, lákala mě 
vidina volného víkendu s česky mluvícími lidmi:-) 

 Zájezd do Legolandu

Na 28.září  připadá státní svátek. A v právě v tento den jsme pro děti 
a jejich rodiče uspořádali zájezd do německého Legolandu.
Kdo měl zájem, mohl přijít do školy už kolem 19. hodiny (odjezd byl až po 
půlnoci).  Byla zde připravena diskotéka a  promítání filmu .  Zájemci si 



mohli  vytvořit  „pas  do  Legolandu“.  Po  půlnoci  všichni  nasedli  do  dvou 
autobusů a ráno se probudili  již na místě. Protože nám nepřálo počasí, 
mnozí si zakoupili u vstupu pláštěnku. A pak už hurá na atrakce! Protože 
nikde  nebyly  fronty,  všichni  si  den  užili  na  sto  procent.  Mokří,  ale 
spokojení , v 17 hodin nasedli do autobusů a po půlnoci je přivítali jejich 
blízcí opět u školy. Zájezd se vydařil a všichni mají na co vzpomínat.

Žáci před odjezdem A v Legolandu

Svačina v  parku
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