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Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok odstartoval, a než jsme se nadáli, první čtvrtletí je pryč. To, co nás těší ze všeho nejvíce, je „normálnost.“ Těší nás, že cho-
díme „normálně“ do školy a nesedíme doma před obrazovkami. Radujeme se společně ze všech mimoškolních akcí, a že jich letos na 
podzim je! Nejspíš si všichni chceme vynahradit to, o co jsme v covidových dobách přišli. Ukrajinské děti, z nichž většina u nás zů-
stala od jara, se učí „normálně“ ve třídách se svými spolužáky a dělají velké pokroky v českém jazyce, někteří opravdu až překvapivě 
výrazné. A děti také „normálně“ dostávají dobré i špatné známky, zlobí, nebo nezlobí, pracují někdy pilně a někdy vůbec…A všichni 
doufáme, že tentokrát nám „normálnost“ vydrží po celý školní rok, protože to už všichni, učitelé i žáci, opravdu potřebujeme. Přesto 
musíme být připraveni na to, že v životě jedince i společnosti nastávají složité, náročné a komplikované okamžiky. A my se musíme 
naučit se s nimi vypořádat, poučit se a vybrat si to, co nám může v budoucnosti pomoci. Myslím, že to je jedním z poselství, která 
nám přinesl covid, válka na Ukrajině i následná energetická krize – problémy přicházejí a přicházet budou. A jedním z důležitých 
úkolů školy, který ve světle aktuálního dění vystoupil do popředí, je připravit děti na to, že v životě nejde vše vždy hladce, že občas 
nastanou složité a nepříjemné okamžiky, ale je třeba se postavit k problému čelem, umět ho pojmenovat a hledat řešení. A to, ruku 
na srdce, občas neumíme ani my dospělí.

A protože věříme, že tento školní rok bude opravdu „normální“, naplánovali jsme všechny tradiční školní akce, jako jsou adventní 
slavnosti, čarodějnice, školní ples, zahraniční zájezdy, školy v přírodě, sportovní kurzy a řadu dalších. Těšíme se, že se na řadě z nich 
setkáme a že z nich všichni budeme mít spoustu radosti a pozitivních zážitků, které všichni v životě potřebujeme.

Mgr. Bc. Jana Libichová 
ředitelka školy

Adventní slavnosti 14.12. od 16:00.
Rok se s rokem sešel a my už se opět můžeme těšit na vánoční svátky. Rádi bychom vás pozvali na 2. ročník Adventních slavností, 
které se budou konat venku na vnitřní zahradě školy, jako tomu bylo i v loňském roce. 

Těšit se můžete na několik krátkých vystoupení žáků, kteří navštěvují divadelní kroužek Horadlo. Představí vám nové hry, které zkou-
šejí a připravují na únorové premiéry. Nově si společně zahrají i žáci ze školního orchestru. Pod taktovkou paní učitelky Jahodové 
Vondráčkové zapreludují několik vánočních koled. V programu nebudou chybět vystoupení některých tříd či talentovaných žáků. 
Zazpívat nám také přijde pěvecký sbor Rolnička Praha 12.

Budete se moci vyfotit u Živého Betlému, který pro vás ztvární děti z divadelního kroužku.

Tradičně vás pohostíme perníčky a čajem. Nově pro vás chystáme stánek s keramickými perníčky, které si budete moci zakoupit a 
přispět tak na sbírku, o jejímž účelu následně rozhodne školní parlament.

Pokud si budete chtít vyzkoušet některý z vánočních zvyků, budete mít možnost využít stánky, ve kterých si například odlijete vosk 
nebo vyrobíte papírovou ozdobičku.

Přijďte spolu s námi vytvořit tu pravou vánoční atmosféru. 

Za celý tým - Mgr. Veronika Svobodová



Představujeme: Ing. Martina Havelková 
učitelka prvního stupně 

Vzdělání: 
VŠE v Praze Fakulta podnikohospodářská

Pracovní zkušenosti: 
Vždy mě bavilo pracovat s lidmi. Již na vysoké škole jsem se věnovala oboru 
lidské zdroje a získala praxi ve společnosti Zentiva. Po prvním roce studií 
jsem odjela na několikaměsíční pobyt do Velké Británie. Krátce před ukon-
čením VŠE jsem nastoupila do společnosti Accenture, kde jsem pracovala do 
roku 2021. Roku 2019 jsem dostala příležitost pracovat pro PJZŠ Horáčkova 
jako lektor angličtiny, poté zde pracovat jako třídní pedagog. Nadále se sna-
žím vzdělávat v oboru pedagogiky.

Jak ráda trávíte volný čas?
Ráda trávím svůj volný čas s rodinou. Cestujeme a objevujeme krásná místa 
nejen u nás v Čechách a společně sportujeme. Mým velkým koníčkem je 
moderní tanec, četba knih a kreslení.

Co Vás dokáže potěšit?
Každý den mě dokáže něco potěšit, ať už je to úsměv a radost druhých či 
jakákoliv jiná maličkost.

Jakou knížku máte na nočním stolku?
Nejhezčí knížka, kterou jsem četla: Hana Androniková – Zvuk slunečních 
hodin – opravdu velmi silný příběh. Doporučuji.

Životní krédo
Vše špatné je v životě k něčemu dobré. 



Představujeme: Mgr. Vladimír Šanda 
učitel prvního stupně

Vzdělání:
Střední školu mám trochu neobvyklou. Studoval jsem na průmyslové škole tech-
nologie masa, odkud jsem pokračoval na VŠ chemicko-technologickou. Tu jsem 
nedokončil a po dvouleté pracovní praxi jsem absolvoval Pedagogickou fakultu 
UK v Praze – učitelství pro 1. Stupeň se zaměřením na Tv a Vv.

Pracovní zkušenosti:
Po ukončení Pedagogické fakulty jsem učil na několika pražských základních 
školách. Jedna z  nich byla také při HC Sparta Praha. Každá třída byla záro-
veň jeden hokejový tým. Školství jsem krátce opustil a pracoval jako redaktor 
v České televizi. 

Od roku 1994 jsem 14 let působil na zdejší škole. Pak jsem cítil potřebu si od 
učení odpočinout a věnoval jsem se jiným profesím. Konkrétně to byla distribu-
ce zdravotnických prostředků pro jednu z pražských nemocnic a práce pro spol. 
Canon. V obou případech jsem získal nové zkušenosti, za které jsem rád. Pak 
jsem znovu našel motivaci pro učení a v loňském roce jsem se vrátil na zdejší 
školu.

Co rád děláte ve volném čase?
Můj velký koníček je cyklistika. Z dalších sportů pak běh, lyžování, kopaná. Rád 
si přečtu knížky, zvlášť od Bohumila Hrabala nebo Johna Steinbecka. S manžel-
kou a občas i s odrostlými dětmi rádi cestujeme po Čechách i zahraničí.

Pravidelně se vracíme do Budapešti a Chorvatska.

V červenci se nám narodil první vnuk, tak si užíváme každou chvíli, kterou s ním můžeme být.

Jaké předměty jste měl rád ve škole?
Na základní škole to byl hlavně tělocvik a fyzika - měli jsme pěkně vybavenou učebnu.

Na střední pak biologie – učili jsme se hodně o zvířatech, a analytická chemie. Tam bylo zajímavé dostat nějaký vzorek látky a po-
stupně zjistit, co obsahuje.

Životní krédo
Nerad odsouvám nepříjemné věci, do kterých se mně nechce. Raději se do nich pustím a mám pak dobrý pocit z toho, že jsem je už 
udělal.

Jan Werich: „Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá.“



Mangenta experience center
V nákupním centru na Arkádách asi žádnému z návštěvníků neuniklo pozornosti nově 
vybudovaný prostor Mangenta experience center. Zde se můžete seznámit s řadou mo-
derních technologií (roboti, 3D tiskárny, virtuální realita…), pořádají se zde setkání 
s odborníky a připravují i programy pro žáky 2. stupně. Společně s kolegy jsme vybrali 
pro všechny třídy druhého stupně programy, které budou nejlépe korespondovat s aktu-
álním vzdělávacím obsahem daného ročníku. 

Některé třídy již program absolvovaly a učitele i žáky program i přístup lektorů zaujal a pozitivně ho hodnotili. Ukážeme tak dětem, 
že i nákupní centrum může být místem, kde se mohou dozvědět spoustu nového, získat informace o nových technologiích. Toto cen-
trum organizuje také kroužky a příměstské tábory, a tak možná někoho z našich dětí návštěva bude inspirovat a najde si další aktivity, 
které je zaujmou.

Jaké programy jsme pro naše žáky vybrali?

6. ročník - Workshop Robotika & AI a  základy 
programování 
Žáci se dozvěděli něco o umělé inteligenci a možnostech 
programování. Na začátku bloku provedl lektor žáky 
základy blokového programování a vysvětlil jim, jak 
správně a účelně pracovat s programovacím jazykem. 
Dozvěděli se, jak robota Codey Rocky správně napro-
gramovat tak, aby splnil požadovaný úkol.

7. ročník - Kde se vzal mobilní telefon, jak fungu-
je a co bude dál? 
Žáci se společně podívali do historie, aby pochopili, jak 
se vědci dostali až k dnešním telefonům, co ovlivnilo je-
jich vznik a funkce.

8. ročník - Virtuální a rozšířená realita ve výuce 
– Zeměpis 
Žáci se seznámili s technologií virtuální reality. Dozvě-
děli se rozdíly mezi virtuální a rozšířenou realitou a vy-
zkouší si různé způsoby zobrazení. Naučili se pracovat 
v aplikaci CoSpaces Edu. Vytvořili si virtuální realitu, 
kterou následně odprezentovali.

9. ročník - IoT - Internet věcí 
Žáci se seznámili s tím, co znamená pojem internet věcí, 
kde se s ním mohou potkat. Ve skupinkách naprogra-
movali zařízení, které automaticky dokáže zalévat kvě-
tiny. Současně také viděli v centru, jak se reálně využívá 
zařízení pro pěstování rostlin pomocí hydroponie. 

Na závěr všech workshopů lektoři představili vzdělávací centrum – 3D tiskárnu, jak funguje „chytrá domácnost“, moderní kuchyň, 
hydroponické pěstování rostlin, rozšířenou i umělou realitu a také prostor pro nahrávání podcatsů.

Všem třídám i učitelům se program moc líbil, a tak již domlouváme další workshopy. 

RNDr. Ivana Čapková



Mezi anglickými spolužáky
Po vynucené kovidové pauze, která nás všechny, ale zejména děti, 
připravila o dva cenné roky, jsme se opět vydali mezi přátele v ang-
lické North Walsham Junior School. 

Cesta autobusem tam i zpět byla opravdu náročná, nicméně všech-
ny cestovatelské strasti bohatě vynahradí nabyté zkušenosti a nová 
přátelství. Přijetí ve škole bylo vřelé a působilo jako shledání sta-
rých dobrých přátel. Naši žáci si ihned povšimli klidu a pohody, 
jaké v anglické škole panují. Ani žáci, ani učitelé na nikoho nekřičí, 
všichni respektují pravidla, jejichž dodržování je ovšem důsledně, 
leč vlídně vyžadováno. 

Anglické děti měly radost z nových spolužáků a zahrnuly své české 
přátele mnohými dotazy. České děti na oplátku představily v prezen-
tacích svoji školu, Prahu i celou Českou republiku, porovnávaly národní a kulturní odlišnosti a ze všech sil se snažily zapojit do výuky 
v anglické gramatice, literatuře, matematice, historii, francouzštině, ale i v tělesné a hudební výchově. Naše žáky asi nejvíce nadchla 
školní zahrada s hřištěm, která je oproti naší přibližně dvojnásobná, a také to, že škola v Anglii začíná až v 8:45. Naopak školní uni-
formy by většina našich dětí nechtěla. 

Ve škole jsme strávili celkem tři dny. Ve středu jsme si vyjeli na výlet do Cambridge, kde na nás dýchla atmosféra univerzitního stu-
dentského života. Při prohlídce s průvodcem se děti zasmály studentským žertíkům, dozvěděly se, kde přednášel Isaac Newton, ve 
které budově byla objevena DNA nebo jak vznikla první webová kamera.

Stihli jsme navštívit i přímořské letovisko Cromer, zmáchat si nohy na pláži, prohlédnout si námořní muzeum MO a podpořit zá-
chrannou farmu pro opuštěná nebo týraná zvířátka. 

Strava i ubytování bylo vynikající, personál milý a hostel čistý a krásně nově vymalovaný. 

Loučení se školou i celou Anglií bylo dojemné, sem tam ukápla i slzička. Všichni jsme plni odhodlání ve spolupráci nadále pokračo-
vat a podpořit anglické žáky, aby mohli přijet na oplátku k nám do Prahy. 

Veliký dík patří naší průvodkyni Pavle i oběma řidičům, kteří nám byli trpělivě k dispozici po celou dobu a vždy nás všude bezpečně 
a včas dopravili. Znovu jsme si ověřili, že naši žáci se ve světě neztratí a umí svou školu i svou zemi reprezentovat se ctí. Opravdu 
hezky se poslouchá, když nám učitelé ve škole, zaměstnanci hostelu i muzea, průvodci i prodavači v obchůdcích opakovali, že jsou 
naše děti slušné a vzorně vychované. 

Na závěr si poděkování zaslouží i doprovodný a realizační tým ve složení Dany Petrů, Denisy Bohus, Hany Malíkové a Zuzany Fol-
týnové, které s dětmi celý týden strávily, tišily noční stýskání, bolavá bříška, nevolnosti v autobuse i na trajektu, řešily ztracené věci, 
hrály na kytaru i piano, zpívaly a hlavně s dětmi sdílely jejich radost z poznání. 

Pevně věříme, že nejdéle za dva roky za kanál La Manche vyrazíme s novou partou páťáků a šesťáků.

Mgr. Dana Petrů



Erasmus +
Naše škola získala akreditaci Erasmus + na období 2022 – 2027. V prvním roce naší akre-
ditace vyjede 9 učitelů do zahraničí a současně připravujeme skupinovou mobilitu žáků do 
partnerské školy ve Francii.

Během letních prázdnin se metodologických kurzů v zahraničí zúčastnili 4 učitelé. V tomto 
článku vám stručně představíme jednotlivé mobility.

Význam zkratek, které jsou uvedené v článku:

STEM je zkratkou pro čtyři obory: Science (přírodní vědy), Technology (technika), Engi-
neering (technologie) a Mathematics (matematika). STEM lze zároveň vnímat i jako novo-
dobý vzdělávací koncept, který využívá přirozené blízkosti těchto čtyř oborů.

CLIL – je zkratka, které vychází z anglického názvu metody Content Language 
Integrated Learning. Učitelé, kteří využívají tuto metodu, propojují výuku cizí-
ho jazyka s výukou odborného předmětu

Irena Matyášová

Na začátku července jsem vycestovala do slovenského Popradu. Účastnila se 
sedmidenního kurzu „STEM vzdelávanie s prepojením na CLIL metódu“. 
V průběhu kurzu jsme se seznámili s různými nástroji a aplikacemi pro tvor-
bu kvízů, testů, prezentací, plakátů a dalších materiálů. Vyzkoušeli si základy 
programování v programu Scratch, seznámili se s roboty pro výuku informati-
ky. Celý kurz probíhal ve velmi příjemné atmosféře, účastníci spolupracovali a 
vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti z našich škol. Určitě bych kurz dopo-
ručila a ráda se v budoucnu podobného kurzu zúčastním znova.

Viktor Turok

Odjížděl jsem do velkého neznámého a byl jsem velmi příjemně překvapený 
z úrovně programu, zaměření na CLIL. Výhodou byla malá skupina frekventan-
tů, prohloubení praktického využití AJ. Pobyt v hostitelské rodině byl velkým 
přínosem - denní komunikace v AJ a ochutnávání středomořské a sicilské ku-
chyně. Nedílnou součástí bylo poznávání Malty, její kultury a památek.

Hana Malíková

Díky výjezdu jsem po velmi dlouhé době byla opět v roli studenta. Mým hlav-
ním záměrem bylo zdokonalení v AJ (Cambridgeskou zkoušku jsem skládala 
před 19-ti lety). Pobyt na Maltě mi pomohl se zlepšit v komunikaci a osvěžit si 
znalosti AJ, také poznat jinou kulturu. Kurz metodiky byl bohužel veden lekto-
rem, který suploval za nemocného kolegu. Náhradní lektor bohužel neučí dět-
ské kurzy, proto byla pro mě metodická část málo praktická.

Kristýna Mayerová

Kurz 1st Century Skills for Teachers and Students v Amsterdamu byl pro mne 
velkým přínosem v oblasti vztahů. Kurz byl zaměřen na tzv. „soft skills“, na které 
je v současné době kladen velký důraz na trhu práce, protože schopnost použití 
nějakého programu se dá snadno naučit, na rozdíl např. od schopnosti řešit 
problémy nebo kritického myšlení. 

Hlavní téma byla tzv. 4 C – Critical Thinking, Communication, Collaboration, 
Creativity. Kromě teorie a získání přehledu o současných výzkumech jsme také 
prakticky vyzkoušeli hrát i navrhovat aktivity a hry, které mají tyto schopnosti 
pomoci rozvíjet. Mnoho z nich jsem již vyzkoušela ve svých hodinách a kur-
zech, s menšími i většími úspěchy. 

Všichni učitelé se vrátili nabiti energií a novými poznatky. Věříme, že všichni 
své zkušenosti promítnou do svojí výuky. 

RNDr. Ivana Čapková 
koordinátorka projektu



Stáž v Nizozemsku
V říjnu jsme měly možnost vycestovat na stáž do Nizozemska, kterou organizovala Step by Step 
ČR, o. p. s. Čekal nás bohatý program. Během týdne jsme navštívily několik škol určených pro 
žáky od 4 do 12 let. V Nizozemsku děti nastupují do školy den po jejich čtvrtých narozeninách a 
navštěvují stejnou školu až do jejich dvanácti let. Poté se rozhodují, jakým směrem se vydají dále. 

Měly jsme možnost vidět komunitní školu, která měla pouze 200 žáků. Žáci byli rozděleni do tříd 
zhruba po 28 dětech. V každé třídě působil jeden učitel a jeden asistent. V této škole byla hojně 
využívána projektová výuka, do které byla systematicky zapojena celá škola. Zajímavá myšlenka 
spočívala také v tzv. vrstevnickém učení, kdy byly do skupin seskupovány děti z různých věkových 
kategorií a společně pracovaly na zadaném projektu. 

V Nizozemsku se v současné době zaměřují na tzv. well being. Jejich současné motto zní: „Pokud 
se žák cítí dobře, je otevřený ke vzdělávání.“ Úroveň well being se dokonce testuje i v národním 
testování, které je také součástí školní docházky. Všechny děti bez rozdílu musí absolvovat národní 
srovnávací testy každého půl roku. 

Navštívily jsme také Monessori školu, ve které na nás dýchla pohodová pracovní atmosféra. Fasci-
nující bylo, že ačkoliv děti pracovaly ve skupinách mimo lavice volně v prostoru tříd, aktivně vyu-
žívajíce nejrůznějších pomůcek, komunikujíce s ostatními, byla zde velmi klidná a tichá atmosféra.

Mezi výrazné zážitky patřila také návštěva místní univerzity v Ni-
jmegen. Studentky učitelství si pro nás připravily prezentaci o 
jejich způsobu vzdělávání. Dozvěděly jsme se, že budoucí učitelé 
jsou ihned od prvního ročníku vtaženi do praxe. Nejprve absol-
vují náslechy ve školách, které trvají půl roku, a poté se rozhodují, 
zda studium učitelství je pro ně cesta, kterou se chtějí vydat. Dále 
pak úzce spolupracují s učiteli z praxe a stále docházejí několik dní 
v týdnu do školy, kde se postupně z pozorovatelů stávají asistenti 
a z asistentů učitelé. Pochopily jsme, že studium je úzce propojené 
s praxí a oproti českým univerzitám nabízí méně akademických 
znalostí, ale o to více těch praktických.

V dalších dvou školách, z nichž jedna z nich byla speciální, jsme 
mohly pozorovat způsoby práce s  dětmi se specifickými poru-
chami učení. Obdivovaly jsme architektonické uspořádání školy, 

která efektivně využívá každičký prostor. Využívání IT technologií bylo ve všech školách na denním pořádku.

Celá stáž byla pro nás obě velmi inspirativní. Nejen Nizozemské školství, ale i tým kolegů, se kterými jsme se na stáži potkaly, nám 
přineslo nové zkušenosti a poznatky

Nizozemsko nás uchvátilo i svou kulturou. Malebné studentské 
město Nijmegen patří mezi nejstarší nizozemská města. Nijme-
gen se může pyšnit nádhernou katedrálou a jednou z nejstarších 
ulic, na které obchodovali už i Římané. Všude kolem vás projíž-
dějí v neuvěřitelném množství kola a vy se nestačíte divit, když 
vidíte, jak maminka ve společenském kostýmku šlape na kole a 
drží řídítka svému malému dítěti, které vyprovází do školy. Kolo 
je prostě v Nizozemsku nejběžnějším dopravním prostředkem.

Jsme rády, že jsme měly možnost vycestovat a poznat Nizozem-
sko nejen z hlediska školství, ale i kultury.

Mgr. Veronika Svobodová a Mgr. Kristýna Dvorníková



Horáčkova má talent
Koncem letošního roku proběhne opět po covidové přestávce hudební soutěž. Budeme v řadách našich dětí hledat nové hudební 
talenty. 

Původně tuto soutěž vymysleli bývalí žáci 9. tříd, a to po vzoru soutěže «Tvoje tvář má známý hlas.» Během let jsme však přišli na to, 
že máme ve škole nejen pěvecké talenty, ale i řadu vynikajících instrumentalistů. Což se nám potvrdilo i v roce před covidem, kdy 
vítězka soutěže udělala zkoušky na konzervatoř. 

Nyní se tedy soutěž jmenuje „Horáčkova má talent“ a zahrnuje jak pěvecká, tak instrumentální vystoupení. Třídní kola proběhnou 
koncem listopadu. Žáci si vyberou své hudební zástupce, kteří je budou reprezentovat ve školním kole. To se uskuteční v jídelně ve 
čtvrtek 22.12. 2022 v dopoledních hodinách za přítomnosti žáků 5. - 9. tříd. Doufáme, že nás letos ani covid, ani jiné nemoci nepře-
kvapí a užijeme si řadu hudebních zážitků.

                                                                                                                  Pavla a Eliana Vondráčkovi

Beseda pro rodiče
s Janem Kršňákem
V úterý 4. 10. 2022 od 17 h jsme zorganizovali besedu s názvem 
Děti a technologie. Zájem vás rodičů nás velmi mile překvapil. 
Je vidět, že téma děti a technologie je pro vás více než aktuální a 
ve výchově dětí hledáte odpovědi na řadu otázek, které vás na-
padají. Během besedy se určitě nepodařilo zodpovědět všechny 
dotazy, přestože se protáhla až téměř do 19:30 h. 

Žáci 7. B obsluhovali rodiče v „kavárničce“. Na každého rodiče 
čekala kávička a dva malé koblížky k zakousnutí, které zajistily 
paní kuchařky ze školní jídelny. 

Někteří z  vás neměli příležitost se besedy zúčastnit. Pro vás 
máme několik postřehů od účastníků, kteří se besedy zúčast-
nili a vyplnili dotazník, který byl zveřejněn na stránkách školy. 
Třeba pro vás bude jejich postřehy inspirativní:

•	 Zeptat se svých dětí co by chtěly, aby se změnilo v chování rodičů. Nikdy nemusíš reagovat či odpovídat v kyberprostoru IHNED.

•	 Generace rodičů 45+ je poslední, která si své dětství pamatuje bez internetu. Svět technologií již s námi bude navěky, nikdo teď 
nedokáže odhadnout, jaké to bude mít dopady. Beseda nám nedala jednoznačný návod, jak situaci řešit, ale byla plná zajímavých 
postřehů, na kterých se dá stavět.

•	 Technologie by měly sloužit nám, ne my (naše děti) technologiím. To byl prvotní účel přece. Otevřená komunikace s dětmi je 
základ toho, aby ony samy rozpoznaly „teď už jsem tu já“ a je úplně jedno, co se kde píše. Každý jsme originál, nesrovnávám se 
s ostatními, můžu se nechat motivovat ostatními k zlepšení slabších stránek, ale nejsem ani horší, ani lepší, prostě jsem to já. 
Velký úkol pro nás rodiče - musíme tady být pro naše děti, tj. udělat si čas s nimi právě komunikovat, sdílet radost i bolest, přání 
a představy. Dát jim do ruky mobil je časově úsporné pro nás, ale oni potřebují NÁS a TEĎ, proto je máme, jsme tu pro ně.. My 
jim ukazujeme cesty, kudy se mohou vydat a naopak kudy by to nebylo dobré. Oni si jednou vyberou...

•	 Dozvěděla jsem se rizika a další konsekvence pužívání IT, o kterých jsem vůbec netušila. Velmi mě oslovilo propojení používání 
IT s morálními a osobnostními stránkami dítěte.

•	 Povolit dětem na internetu „lhát“ o svém věku/jménu...aby si uvědomily, že i ostatní to stejně tak mohou dělat. Zkusit udělat 
„časovou banku“ toho, kolik a kdy mohou na „přístrojích“ být.

•	 Konečně mi někdo vysvětlil, proč naše generace nepochopí závislost svých dětí na internetu. Trochu mne to popostrčilo, jak se 
k tomu postavit a nebýt na ně naštvaný.

Pro lektora Jana Kršňáka bylo milým překvapení, že se vás ve školní jídelně sešlo tolik. Na jiných školách bývá výrazně méně rodi-
čů. Cituji z mailové komunikace: „Děkuji za uspořádání tak velké besedy, bylo to fajn být jednou ve škole, kde se daří dostat rodiče 
dovnitř.“

Na besedu máme velmi pozitivní ohlasy, proto plánujeme na jaře uspořádat 
další. 

Finanční prostředky na besedu jsem čerpali z grantu O2 Chytrá škola. Občer-
stvení bylo financováno z Trianglu Z. S. 

RNDr. Ivana Čapková



Навчання й дозвілля українських дітей
Уже восьмий місяць První jazyková základní škola v Praze 4  з теплом і турботою приймає 
українських дітей. 

Адміністрація та педагогічний колектив постійно цікавляться самопочуттям, настроєм 
і захопленнями українських дітей. У позаурочний час вони із задоволенням відвідують 
шкільні гуртки. Багато позитивних вражень і спогадів залишається в дітей після екскурсій 
з класами історичними пам’ятками Праги. Приємною несподіванкою для українських 
дітей і їхніх батьків стало доброзичливе, турботливе ставлення однокласників. Чеські 
діти підтримують, допомагають під час навчання, зажди детально пояснюють особливості 
навчання в школі.

Адміністрація і вчителі з розумінням поставилася до мовного бар’єру. Щоб діти краще 
розуміли навчальний матеріал, вільно спілкувалися з однокласниками, комфортно 
почувалися в школі організовано додаткові курси чеської мови. Під час занять учні в ігровій 
та доступній формі вивчають чеську мову. На цих курсах панує весела, щира та невимушена 
атмосфера. Для молодших і старших учнів також було організовано додаткові заняття з 
англійської мови, на яких учителі дають можливість дітям розвивати мислення, стимулюють 
їх інтерес до вивчення англійської мови. Акцент робиться на практику розмовних навичок, 
вивчення лексики за допомогою інтерактивних завдань.

З особливим захопленням українські діти діляться враженнями про форми роботи на 
уроках. Учителі використовують цікаві та нестандартні, інтерактивні завдання. Діти із задоволенням працюють на уроках 
у парах, у групах, активно спілкуються між собою. Усе це викликає в них пізнавальний інтерес до навчання. Під час занять у 
школі панує доброзичлива атмосфера й чудовий психологічний клімат. Українські діти вчаться конструктивно взаємодіяти 
з чеськими однокласниками, що сприяє підвищенню мотивації до навчання. Багато позитивних вражень викликала робота 
над проєктами. Позитивною була колективна діяльність, учні вчилися знаходити альтернативні рішення, розвивали 
креативне мислення.

З великим задоволенням учні 1-4 класів відвідують групу продовженого дня, яка забезпечує насичене дозвілля. Вони 
займаються улюбленими справами, навчаються новому та відпочивають з користю. Особлива увага приділяється 
розвивальній складовій та творчості дітей.

Успішне навчання залежить не тільки від форми викладу матеріалу, а від атмосфери в навчальному закладі. У První jazy-
ková základní škola v Praze 4 панує дружня атмосфера, доброзичливий клімат, шанобливе ставлення до думки дітей, повага 
до їхньої гідності. Кожен учитель налаштовує учнів на відверте та товариське спілкування. Українські діти навчаються 
у вчителів чуйності, взаєморозумінню та готовності допомогти. У цьому унікальність і винятковість цього навчального 
закладу!

Віaлетa Opлова, Oленa Демчишина

Vzdělávání a volný čas ukrajinských dětí
První jazyková základní škola v Praze 4 vítá ukrajinské děti s vřelostí a péčí během osmi měsíců.

Vedoucí a pedagogičtí pracovníci se neustále zajímají o blaho, náladu a zájmy ukrajinských dětí. V mimoškolním čase rádi navštěvují 
školní kluby. Po exkurzích s třídami do historických památek Prahy zůstává s dětmi mnoho pozitivních dojmů a vzpomínek. Přátel-
ský, starostlivý přístup spolužáků byl pro ukrajinské děti a jejich rodiče příjemným překvapením. České děti podporují, pomáhají při 
studiu, vždy podrobně vysvětlí zvláštnosti studia ve škole.

Administrativa a učitelé pochopili jazykovou bariéru. Aby děti lépe porozuměly vzdělávacímu materiálu, svobodně komunikovaly se 
svými spolužáky a cítily se ve škole dobře, jsou pořádány doplňkové kurzy češtiny. Během vyučování se žáci učí český jazyk hravou a 
přístupnou formou. Tyto kurzy mají zábavnou, upřímnou a uvolněnou atmosféru. Pro mladší a starší studenty byly také zorganizo-
vány další hodiny angličtiny, kde učitelé dávají dětem příležitost rozvíjet myšlení a podněcovat jejich zájem o výuku angličtiny. Důraz 
je kladen na procvičování konverzačních dovedností, učení slovní zásoby prostřednictvím interaktivních úkolů.

Se zvláštním nadšením sdílejí ukrajinské děti své dojmy z forem práce ve výuce. Učitelé využívají zajímavé a nestandardní, interaktiv-
ní úkoly. Děti s radostí pracují ve dvojicích, ve skupinách, aktivně spolu komunikují. To vše v nich vzbuzuje kognitivní zájem o učení. 
Během vyučování panuje ve škole přátelská atmosféra a výborné psychologické klima. Ukrajinské děti se učí konstruktivní interakci 
se svými českými spolužáky, což pomáhá zvyšovat jejich motivaci ke studiu. Práce na projektech vyvolala mnoho pozitivních dojmů. 
Kolektivní činnost byla pozitivní, žáci se učili nacházet alternativní řešení, rozvíjeli kreativní myšlení.

Obzvláště rádi navštěvují žáci 1. až 4. ročníku rozšířenou školní družinu, která 
poskytuje bohatý volný čas. Dělají své oblíbené věci, učí se nové věci a dobře 
odpočívají. Zvláštní pozornost je věnována vývojové složce a kreativitě dětí.

Úspěšné učení závisí nejen na formě prezentace materiálu, ale také na atmosféře 
ve vzdělávací instituci. V První jazykové základní škole v Praze 4 vládne přá-
telská atmosféra, přátelské klima, respektující postoj k názorům dětí a respekt 
k jejich důstojnosti. Každý učitel připravuje žáky na otevřenou a společenskou 
komunikaci. Ukrajinské děti se od svých učitelů učí citlivosti, vzájemnému po-
rozumění a ochotě pomoci. V tom je jedinečnost a exkluzivita naší školy!

Olena Demchyshyna, Vialeta Orlova



Český jazyk pro ukrajinské žáky 1. – 3. ročníku
Ukrajinští žáci, kteří se rozhodli studovat na naší škole, získali i mož-
nost studia českého jazyka pro cizince. Tito žáci, pod vedením Mgr. 
Kláry Bucharové, navštěvují 3x týdně extra kurz češtiny, který je or-
ganizován po skončení řádné výuky. Obsah hodin je veden zábavně, 
hravě a tvořivě tak, aby žáci získali tu správnou motivaci a vztah k na-
šemu rodnému jazyku, češtině.

Čtenářské kluby - podpora čtenářské gramotnosti žáků 
naší školy
Vzpomínáte si na Klub mladých čtenářů? 

Provázel nás od prvního školního roku. S rodiči jsme vybírali z dlouhého seznamu nabízených knížek, tehdy většinou českých autorů.

Před několika lety přibral KMČ Albatros pod svá křídla další nakladatelství a vznikla Albatros Media a.s. Vydává knihy pro děti i 
dospělé. 

Žáci v naší škole dostávají několikrát v roce katalogy Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment a Egmont. Nabídka 
je pestrá. Od leporel pro předškolní děti, pohádky, povídky o dětech a zvířátkách, dobrodružné a detektivní příběhy až po literaturu 
pro dospívající mládež. V některém z katalogů najdete i publikace pro přípravu na zkoušky do středních škol, či knihy pro rodiče, 
kteří se hlouběji zajímají o výchovu svých dětí.

Několikrát ročně dostáváme také katalogy Dětského knižního klubu z nakladatelství Grada.

Všechna nakladatelství mají v katalozích ceny o 20 % nižší, než je běžná prodejní cena.

Vyplněnou objednávku knih, podepsanou některým z rodičů, předávají děti důvěrníkovi klubů. Platba se provádí až při předávání 
knížek dětem. Před Vánocemi je možné domluvit zaslání objednávky mailem a osobní odběr knížek rodiči ve škole.

Přeji všem čtenářům krásné zimní večery s oblíbenou knihou.

Mgr. Ivana Doleželová 
důvěrník čtenářských klubů

Чеська мова для українських учнів 1-3 класів 
Українськi учні, які вирішили навчатися в нашій школі, також отримали можливість вивчати чеську мову для іноземців. 
Під керівництвом магiстра Клари Бухарової додаткові курси чеської мови проходять тричi на тиждень після закінчення 
основних занять. Уроки проводяться у веселій, ігровій та творчій формі, щоб мотивувати учнів до вивчення нашої рідної 
мови, чеської.

Vytvořeno ukrajinskými dětmi  
pod vedením paní učitelky Oleny a Vialety



Klub mladých diváků
Po dvouleté pauze jsme na naší škole obnovili Klub mladých diváků. Během školního roku navštívíme pět různých divadelních před-
stavení pražských divadel. 

V listopadu zhlédneme přestavení divadla Na Jezerce Už je tady zas! Premiéra této hry byla v roce 2017, hra je založena na bestsel-
leru Timura Vermese, jejíchž výtisků se prodalo přes milion. Kniha, a potažmo i hra, laškuje s myšlenkou, že se Vůdce Třetí říše po 
tragické prohře druhé světové války nezastřelil, ale třeba jen… usnul. 

Tato hra přináší žákům nový pohled na historické události a také zamyšlení nad negativy a zlozvyky moderní doby. Otevřeně upo-
zorňuje na problémy spojené s otevřenou kritikou, manipulací médií.

Mgr. Barbora Jelínková 
vedoucí KMD 

Evropský dům, 
Evropská unie.
Všechny 8. třídy se během října zúčastnili 
besedy o Evropské unii v Evropském domě 
v  Jungmannově ulici. Od historie vzniku 
EU, přes unijní instituce se dostali k mož-
nostem, které členství nabízí a které mohou 
do budoucna využívat. 

Paní lektorka si předem z  našich stránek 
zjistila, že je naše škola zapojena do programu Erasmus+ a část besedy věnovala právě tomuto programu. 

Na závěr pracovali žáci ve skupinách a zpracovávali téma výhod a nevýhod členství v EU. Všichni dostali také materiály o EU, se 
kterými jsme následně pracovali v hodinách zeměpisu a při projektových dnech. Pro procvičení polohy států vystřihovali a nalepo-
vali názvy států s vlajkami do mapy Evropy. Protože budou žáci 8. tříd v brzké době zpracovávat prezentace na vybrané státy Evropy, 
mohli na kartách o jednotlivých státech načerpat informace o zajímavostech příslušných států. Příklady prací si mohou žáci prohléd-
nout na nástěnce zaměřené k předsednictví ČR v EU. Nástěnku lze využít jako výukový materiál pro mladší třídy. 

Mgr. Irena Matyášová

Turistický kroužek 2023
Letos má náš malý kroužek laťku vysoko již na začátku. První výpra-
va letos proběhla testováním nových nohou, potřebovali jsme zjistit, co 
snesou. To jsme ale netušili, s čím máme tu čest. Protože jsme chtěli jít 
jen po Praze, neztráceli jsme čas sezením ve vlaku a rovnou nasadili 
zběsilé tempo už od školy. Trasa byla z Horáčkovy 1100 do Prokopského 
údolí a zpět. Hnala nás pochopitelně (jako vždy) představa něčeho dob-
rého nad ohněm nebo v kavárně poblíž cíle. Shodli jsme se naprosto bez 
problémů, že naše výlety musí mít také gastronomický rozměr, příroda 
je samozřejmě stále náš Bůh, ale paliva na její zkoumání je nám také 
třeba. 

Po opečení všeho slaného i slad-
kého i různých kombinací jsme 
uhasili oheň do poslední jiskry a 
vyšplhali na skály zkontrolovat, 
zda se tam netoulá nějaký zapo-
menutý trilobit. Cesta zpátky se 
nesla v  duchu cíleného trhání rekordů, takže 
ani vedoucí, která se domáhala vyjet aspoň Je-
remenkovu ulici autobusem, neměla šanci. Ušli 
jsme celkem minimálně 28 kilometrů, a to i 
ta nejmenší členka výpravy, která chodí do 2. 
třídy. Byl to krásný den - od úsvitu do stmívání 
jsme jen chodili, jedli, pili a dobře se bavili. 

Letos se máme na co těšit – příští výprava za-
míří na Panskou skálu (přírodní geologickou 
památku na úpatí Lužických hor), odkud do-
jdeme do České Lípy. Další výpravy plánujeme 
směrem Jizerské hory, Slavkovský les nebo na 
Labské pískovce.

Mgr. Kristýna Mayerová



Horáčkova na Letišti Václava Havla

Dne 18. října se třídy 2.A a 3.A vydaly prozkoumávat pražské letiště Václava Havla. 

Jako každí správní návštěvníci této budovy jsme museli projít bezpečnostní kontro-
lou, ze které někteří z nás byli docela nervózní. Vše ale dopadlo dobře, všichni jsme 
prošli (uff J), a tak jsme se mohli společně s panem průvodcem vydat dál poznávat 
zákoutí našeho největšího letiště. Letištním autobusem jsme se projeli v těsné blízkos-
ti letadel, která se chystala na odlet, viděli jsme v přímém přenosu několik přistání a 
odletů, nakoukli jsme do hangárů, ve kterých se letadla parkují, a jako třešničku na 
dortu jsme navštívili i letištní požární stanici. Celou exkurzi jsme si velmi užili, do-
zvěděli jsme se spoustu nových informací a odnesli jsme si nezapomenutelné zážitky.

Bc. Adéla Svojtková, Ing. Martina Havelková, Ivan Machač

Společné víkendy rodičů a dětí
Během měsíce září a října se uskutečnily 4 adaptační víkendy pro rodi-
če a děti z  jedné třídy. Pobyty jsme trávili v Krkonoších a nebo v  Jizer-
ských horách. Hlavním cílem těchto víkendů bylo navázání dobrých 
vztahů mezi rodiči, dětmi, učitelem, ale též příležitost, jak poznat své dítě 

hlouběji při jejich nejpřirozenějším projevu – hře v kolektivu 
věkově stejně starých dětí. Otevřená komunikace a spolupráce 
s rodinami je důležitý předpoklad zdárného učení a podpory 
rozvoje dítěte.

Jako přidaná hodnota bylo i to, že se rodiče zapojovali do ak-
tivit a díky tomu na všech pobytech panovala uvolněná atmo-
sféra, spolupráce, bližší poznání.

 Děkuji tímto paní učitelce Svojtkové, Havelkové, Svobodové, 
které se ve svém volném čase těchto víkendů zúčastnily.

Mgr. Jana Sadilová



Kurz 1. pomoci
Na škole v přírodě v Podhradí v červnu 2022 se žáci 7. C a 9. A zúčastnili celodenního kurzu 1. pomoci pod vedením zkušených 
lektorů z organizace Oddyssea, která pomáhá školám v nejrůznějších oblastech osobnostní a sociální výchovy a se kterou již mnoho 
let úspěšně spolupracujeme. 

Kurz byl zaměřen jak na teoretické znalosti, tak na skutečné praktické dovednosti. Žáci si vyzkoušeli resuscitaci na figurínách, sezná-
mili se s nejrůznějšími pomůckami a hlavně si museli poradit se simulovanými situacemi a namaskovanými zraněními spolužáků.

Jak je vidět na fotkách, některé situace vypadaly velmi reálně.

Mgr. Eva Mervartová, Mgr. Martina Stojanovićová

Lesní čarování – 4.třídy
Naše třída 4.A byla 22.9. na akci Lesní čarování, kterou pro nás připravili lesníci hl.m. Prahy. 
Byly zde čtyři stanoviště a na každém hromada zábavy. Na 1.stanovišti bylo povídání o šiškách 
a dřevinách. Na 2.stanovišti bylo povídání o broucích a lýkožroutech, nejzajímavější brouk byl 
nosorožník. 3.stanoviště přinášelo prezentaci o houbách a hru na nalezení stejné vůně. Ovšem 
nejlepší bylo stanoviště 4. Byla tu supr hra na netopýra, který poslepu hledal můry. Dále poví-
dání o jezevci a dalších nočních živočiších. Nakonec bylo překvapení – pohlazení sovy jménem 
Rudolf. No zkrátka to stálo za to. Mně se nejvíce líbilo stanoviště 4, dávám pět hvězdiček. *****

Tomáš Kaňovský 4.A

Pancake Day
V  rámci hodiny anglického jazyka se děti 3.B a 3.C 
v  lekci Dinner Time dozvěděly novou slovní zásobu 
na výrobu palačinek a mimo jiné si i samy palačinky 
upekly.

Ochutnaly tradiční příchuť britských palačinek, které 
se servírují s cukrem a vymačkanou citronovou šťá-
vou. Podle ohlasů dětí to vypadá, že tuto kombinaci 
zařadí mezi své další palačinkové příchutě.

Kateřina Soukupová



HORÁČKOVA ART
S novým školním rokem se opět každý měsíc se-
znamujeme v GALERII HORÁČKOVA ART s vý-
tvarnými díly talentovaných žáků a žákyní druhého 
stupně naší školy. Svá díla si sami vybírají, rozmýšlí 
si koncepci své výstavy a podílí se na její realizaci.

V září vystavila své práce Kateřina Tomanová 
z 9.A. Představuje soubor kreseb, doplněný něko-
lika barevnými malbami, s výrazným fantazijním 
obsahem, pracuje s  motivem figury či portrétu. 
Stejně jako u kreseb zátiší jde o citlivou vystíno-
vanou práci výborně znázorňující tvar, objem a 
prostor.

Autorkou říjnové výtvarné prezentace je Marie Matoušková ze 7.B. Předkládá menší soubor kreseb inspirovaný japonským komik-
sem a doplňuje jej studií architektury a anatomie.

Jmenovaným autorkám velmi děkuji, přeji hodně zajímavých nápadů a inspirací, radosti ze své práce a úspěchů při dalším výtvarném 
tvoření.

Mgr. Jana Stránská



Podzim v 2.C
Podzim byl bohatý na mnoho aktivit nejen ve škole, 
ale i za jejími branami. 

Podařilo se nám uskutečnit společný víkend pro 
rodiny a děti v Jizerských horách, kde jsme se měli 
možnost vzájemně více poznat během nejrůznějších 
her a společného tvoření. Jizerské hory přímo vybí-
zely k procházkám a my jsme si mohli naplno užít 
barevné podzimní přírody.

S  dětmi jsme se podívali několikrát do Toulcova 
dvora, kde jsme stopovali žáby a vyzkoušeli si udělat 
„zvukovou mapu“. Schválně se někdy zkuste posadit 
třeba na lavičku v parku, zavřete oči a poslouchejte. 
Na kus papíru si pak můžete zakreslit rozpoznané 
zvuky. V okolí Botiče jsme měli štěstí a zaposloucha-
li jsme se do zvuků nejrůznějšího ptactva i žab.

Během projektových dnů, které se nesly v duchu zdravé výživy, jsme si vyzkoušeli zahrát si na kuchaře. Sestavili jsme si seznam 
surovin, nakoupili jsme, co jsme potřebovali, vše jsme nakrájeli a uvařili. Podařila se nám uvařit zeleninová polévka, kterou nám 
pochválily i paní kuchařky.

Nizozemsko bylo tématem, kterému jsme se věnovali v centrech aktivit. V ateliéru jsme se seznámili s Vincentem van Goghem, v ma-
tematice jsme rýsovali a podle přesného postupu konstruovali jednoduchý větrný mlýn. 
Centrum pokusů a objevů sloužilo k tomu, abychom s pomocí tabletů zjistili co nejvíce 
informací o Nizozemsku. Vytvořili jsme plakát, který zachycuje to, co bychom si mohli 
o Nizozemsku zapamatovat. Ve čtenářském centru jsme se seznámili s úryvkem z knihy 
od nizozemského spisovatele Dijskry a podařilo se nám dopsat a vyrobit jednoduchou 
knihu s příběhem o malém rytíři a drakovi.

Toulcův dvůr nás znovu uví-
tal, tentokrát na „Snídani 
pana Toulce“. Přesvědčili jsme 
se o tom, že to naši předkové 
neměli úplně snadné, když si 
chtěli pochutnat na celozrnné 
placičce. Ono jenom vymlátit 
a umlít obilí vyžadovalo velké 
úsilí. Vše se podařilo a my 
jsme si odnesli novou zkuše-
nost.

Podzim nám ještě nekončí a 
my už se těšíme, co dalšího 
společně zažijeme.

Mgr. Veronika Svobodová

Celostátní testování tělesné zdatnosti.
Testování zdatnosti je realizováno na základních a středních školách v období měsíců října a listopadu 2022 Testování se týká žáků 3. 
a 7. ročníků základních škol a žáků 2. ročníků středních škol, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Tělesná zdatnost žáků je měřena prostřednictvím sady motorických testů podle metodiky, kterou pro Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s 
Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportov-
ních studií Masarykovy univerzity v Brně a vybranými pracovišti dalších českých vysokých škol.

Testová baterie zahrnuje vždy čtyři motorické testy, které zohledňují věková specifika žáků, a částečně se proto v případě žáků zá-
kladních a středních škol liší.

 V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) jde konkrétně o skok daleký z místa, 
leh-sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. 

Učitelé tělesné výchovy byli proškoleni jak v oblasti přípravy testování a samotné realizace motorických testů, tak v oblasti záznamu 
pořízených dat do nové aplikace České školní inspekce začleněné do rodiny informačních systému InspIS–InspIS FITPA. Zde také 
naleznete podrobnější informace k testování .

Testování 7. ročníků probíhá v rámci hodin tělesné výchovy a žáci vše bez problémů zvládají.

S testováním 3. ročníků budou pomáhat starší spolužáci.

Mgr. Irena Matyášová



Třída 2. B na snídani s panem Toulcem
7. listopadu se třída 2. B vydala na návštěvu do Toulcova dvora. Zúčastnila se edukativního programu, v kterém se děti seznámily 
s tradičním způsobem výroby nekynutého chleba a tvarohu. Vlastní silou vymlátily z obilí zrno, namlely mouku a upekly křupavou 
chlebovou placku. Společně si při tom pěkně pomáhaly.

Mgr. Klára Bucharová

Projektové dny ve 2. B 
ZDRAVÁ NINA – zelenina. Tak se nazývá workshop, který si žáci z druhých ročníků užili do slova dosyta!

Děti si v rámci dvouhodinovky nejdříve utřídily své poznatky. Poté získaly nové. Následovalo zeleninové “řádění“ a tvoření, spolu s 
ochutnávkou zeleniny. A nakonec, to byste koukali, že i poslední mrkvička byla snědena!

Z workshopu si každý odnesl nejen nové informace, prima zážitek a novou zkušenost, ale i malou pozornost pro své blízké doma. 

Inspirace by Giuseppe Arcimboldo

Ve třídě 2. B se druhý projektový den hodně vyrábělo. Děti byly seznámeny s tvorbou G. Arcimbolda, který tvořil podobizny na 
způsob zátiší z různých plodů, květin, ovoce, zeleniny….

Níže se podívejte, jak děti spolutvořily, vyráběly a kreslily. Celý den byl zaměřený, mimo jiné, na rozvoj spolupráce, přátelství a vzá-
jemné pomoci jeden druhému.

Mgr. Klára Bucharová



Škola v přírodě - Nová Živohošť
Na konci minulého školního roku 
jsme vyrazili na školu v  přírodě 
do nádherné krajiny kolem řeky 
Vltavy. Filip (žák 4. třídy) nám 
tento zájezd představí.

Živohošť

My 4.C jsme byli na škole v pří-
rodě v Živohošti. Chatky byly 
menší, ale krásné. Byli jsme tam 
v červnu. Na jídlo jsme chodili do 
jídelny, ale byly tam i různé hos-
pody či restaurace. Koupat jsme 
se chodili do řeky Vltavy. Někde 
ve vodě byly kamínky nebo písek. 
Bylo tam krásné a velké hřiště, na 
kterém se daly dělat různé akce 
nebo sporty. 

Jeden večer jsme byli opékat chut-
né buřty. Po opékání buřtů nás 
paní učitelka zavedla do lesa v 
noci, kde se potom uvedla bojov-
ka. Jeli s námi 4. B, 6.C a pár de-
váťáků. Dopravili jsme se tam au-
tobusem. Každé odpoledne jsme 
měli pauzu, ve které jsme mohli 
hrát vybíjenou, karty, a dokonce 
jsme si mohli jít koupit něco dob-
rého a pohledy! Bylo to překrásné 
a dobrodružné. Moc jsme si to 
tam užili!

Filip



Družina plná pohody
Vítáme Vás ve školním roce 2022/23. 

Jedním z našich prvních projektů bude Rok se zvířátky. Součástí tohoto pro-
jektu je sběr kaštanů a žaludů pro Sdružení myslivců Týnec. 

Brzy k nám zavítá divadelní společnost Pohádky z pytlíčku s pohádkou Mlsná 
princezna. Není to však jediné představení, které nás čeká. Pořádáme i zábavné 
odpoledne, které zahájí kouzelník.

Jednou z nejoblíbenějších akcí, která se kvapem blíží, je každoroční charita-
tivní Jarmark. Uspořádáme ho na konci měsíce listopadu. Dopolední prodej 
bude opět věnován dětem, odpolední potom i Vám, rodičům. Letošní výtěžek 
poputuje již po osmé v řadě k  Jakubovi a letos poprvé část peněz pomůže i 
Karolínce. Částí peněz přispějeme i zvířecím kamarádům.

I v letošním roce Triangl přispěl k nákupu her a hraček. 

Těšíme se na společný, zážitky nabitý školní rok.

Vychovatelky školní družiny

Čtyřka sportuje - SPORTUJEME S TRENÉRY 
Městská část Praha 4 zajistila v tomto školním roce pro děti v prvních třídách jednu hodinu týdně 
výuku tělesné výchovy s odborným trenérem. Spolu s paní učitelkou vede vyučování trenér, který se 
specializuje na daný sport. 

V naší škole se od začátku září vystřídali již tři trenéři. Děti trénovaly běžecké disciplíny, florbal a nyní si zkoušejí baseball.  Děti 
ochotně a s radostí nacvičují nové dovednosti a s nadšením se vrhají do vzájemného zápolení. 

Těšíme se také na trenéry gymnastiky a atletiky. 

Mgr. Ivana Doleželová, 1.C
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