
 

 

Listopad 

4. 11. proběhlo v I. A školení pro učitele jak pracovat s interaktivním displejem. 

6. 11. odpoledne navštívili někteří žáci z II. stupně a PrŠ v rámci akce Laskavec 

domov pro seniory Palatu.  

7. 11. od 10 hodin se vybraní žáci zúčastnili soutěže v psaní na PC klávesnici ve 

škole v Nových Butovicích. M. Lavrjuk získal 1. místo, K. Chábera 2. místo a 

T.  Hron 3. místo. 

 
7. 11. od 10 hodin proběhla pro žáky MŠ a I. B canisterapie. 

8. 11. se pí Skrbková a pí Mejzrová zúčastnily odborného školení v Brně. 

11. 11. žáci K. Chábera, A. Široký, J. Singer a A. Brožová soutěžili v showdownu 

ve škole na náměstí Míru. Umístili se na 4. místě. 

13. 11. jeli žáci II. A na výlet do Lán. 

Dne 13. 11. si třída II. A zajela na třídní výlet do muzea T. G. Masaryka v Lánech. 

Nejprve se děti zastavily na hřbitově, zapálily svíčku a zazpívaly prezidentovu 

oblíbenou píseň „Ach synku, synku.“ V muzejní kavárně se ohřály a posvačily u šálku 

horké čokolády. Výstavou o životě a době T. G. M je provedla velmi milá paní 

průvodkyně. V rámci výstavy si mohly děti osahat předměty z doby 1. republiky. Děti 



 

 

si výlet moc užily a mnoho informací si zapamatovaly. Marta Hrušková, třídní uč. II. A

                                                          

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 11. od 13 hodin navštívila MŠ knihovnu na Pohořelci. 

14. 11. proběhla na internátě canisterapie. 

 



 

 

15. 11. p. Milan Pešák z firmy Spektra představil žákům na pracovně nové 

pomůcky pro ZP.  

 

18. 11. od 15 hod. šlo 7 internátních žáků na hokejový trenažer HTC Hostivař. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. 11. proběhla od 9 hod. pedagogická rada vychovatelů a od 13 hod. učitelů.  

21. 11. se od 13. 30 konal seminář pro asistenty pedagoga klientů SPC. 

21. 11. od 9 hod. šli žáci VI. A někteří VII. A na anglické divadlo s názvem Frank 

Novotny and The Prezent Perfect. 

26. 11. odpoledne se konala v sále školy beseda s hercem Václavem Vydrou. 

 

27. 11. proběhla preventivní zubní prohlídka. 

28. 11. od 10 hod. besedovali žáci II. – IV. A v knihovně na Pohořelci se 

spisovatelkou Ivonou Březinovou a jejím hostem p. Markem Novákem. 

Ve čtvrtek 28. 11. jsme byli v knihovně na Pohořelci na besedě se spisovatelkou 

Ivonou Březinovou a Ing. Markem Novákem. Paní spisovatelka píše knihy o dětech, 

které mají nějaký problém. Představila nám knížku s názvem Řád sladkého 

sněhuláka, ve které vypráví o klukovi, který má cukrovku. Když knihu psala, seznámila 

se s panem Novákem. Pan Ing. Novák vyvinul přístroj, glukometr, který umí posílat 

informace o glykémii rodičům dítěte na mobilní telefon. Právě vyvíjí glukometr pro 

nevidomé.             Nela, 6. ročník 

28. 11. od 13. 30 žáci 2. stupně a II. PrŠ navštívili Knihovnu Václava Havla a 

poslechli si vypravování paní Anny Freimanové, blízké spolupracovnice 

V. Havla z doby totality i po ní. 



 

 

Včera jsme byli na besedě o Václavu Havlovi. Odehrávalo se to v knihovně Václava 

Havla v Ostrovní ulici, kousek od Národní třídy. O Václavu Havlovi nám povídala 

jedna pamětnice, která si ho moc dobře pamatovala. Na besedě s námi byl celý druhý 

stupeň a 2. PrŠ. Byla tam s námi paní Výmolová, paní Fišerová, paní Machová, paní 

Valentová a paní Ziková.  

Dozvěděl jsem se, že Václav Havel byl nejen prezident Československa, ale i 

spisovatel. Napsal např. knihy Vyrozumění, anebo Zahradní slavnost. Pamětnice nám 

také vyprávěla o tom, jak s ním trávila společné chvíle na chalupě na Hrádečku u 

Trutnova. Byla tam i  jeho manželka Olga Havlová.  

V té době ještě nebylo Československo demokratickou zemí. Jen chvíli bylo 

Československo demokratické, ale pak se to zase vrátilo zpátky. Stalo se to 21. srpna 

1968, kdy většinu československých měst včetně hlavního města Prahy zasáhly 

ruské tanky. Pan Václav Havel neměl tuto dobu rád, a chtěl, aby Československo bylo 

demokratické. Ale v té době se s tím bohužel nedalo nic dělat. Nikdo se v té době 

nemohl svobodně rozhodovat, ani svobodně cestovat, protože západní hranice s 

Německem byla uzavřena. Mohlo se cestovat buďto po Československu, NDR, 

Rumunsku, Bulharsku či Polsku. Ti, kteří v té době chtěli emigrovat na západ, např. 

do Ameriky, nemohli, protože by byli zatčeni a uvězněni nebo i zastřeleni. Jen málo 

lidem se to povedlo. Chtěli to udělat proto, aby nežili v tehdejším nesvobodném 

komunistickém Československu.  

 

Pamětnice, která ráda vzpomíná na Václava Havla, nám také vyprávěla o tom, jak ji 

pronásledovala tajná policie. Ať jela kamkoliv, všude byla policejní auta. Přijela do 

hospody, a co neviděla, stálo tam policejní auto. Když přijela k nějaké jiné budově, 

např. k divadlu, zase ji tam pronásledovala tajná policie. Zkrátka, bylo to strašné.  



 

 

Pamětnice také ráda vzpomínala na události 17. listopadu 1989, které se týkaly 

především sametové revoluce. Ta přinesla změnu režimu. Komunismus se změnil 

v demokracii. Mohlo se svobodně žít, ale také svobodně cestovat. Lidé už mohli 

cestovat i na západ. Paní pamětnice, která nám o tom všem vyprávěla, vzpomínala 

také na demonstrace počátkem roku 1989. Odehrávaly se v Praze na Václavském 

náměstí, kdy občas někdo dostal pendrekem. 17. 11. se konal pochod z Albertova na 

Národní třídu, kde demonstranti zablokovali skoro celou ulici. Lidé se nemohli ani 

pohnout, protože ulice byla nacpaná téměř k prasknutí. Lidí bylo tolik, že se člověk 

nemohl ani hnout z místa.  

Dozvěděl jsem se, že Václav Havel byl v době komunismu jeden ze zakázaných 

autorů. Mohl ty knihy psát, ale nesměl je vydávat.  

To samé bylo i s hudbou. Paní pamětnice ráda vzpomínala na to, jak v koncertních 

sálech hrála skupina Plastic People. Byla to rocková hudební skupina. Hudební styly 

pocházející z Ameriky, jako např. rock, pop anebo třeba jazz, se mohly poslouchat 

jen omezeně. Pamatuju si, jak zpěváci a jiní hudebníci této skupiny byli za zakázanou 

hudbu zavíráni do vězení, anebo šli k výslechu. Nebylo to hezké, ale v dnešní době 

se tohle díky bohu neděje.  

Beseda se mi líbila. Bylo to krásné povídání, a moc hezky jsme si to užili.  

                              Marek, II. PrŠ 

29. 11. zhlédla MŠ představení Putování do Betléma v Divadle U Hasičů. 

V tomto měsíci jsme zahájili čtenářský projekt Čteme rádi, já i moji kamarádi. 

Tímto projektem se snažíme podporovat čtenářskou gramotnost našich žáků, 

vytvářet pozitivní vztah ke knize a ke čtení. Snažíme se tak podporovat a doplňovat 

domácí čtení a předčítání.  

Součástí projektu jsou tyto aktivity: 

Školní čtenářská soutěž (v průběhu celého školního roku). 

Účast vybraných žáků na čtenářské soutěži Braillský klíč v Brně.  

Návštěva městské knihovny a beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (1. 

stupeň). 

Návštěva Knihovny Václava Havla (2. stupeň a PrŠ). 

Předčítání vybraného titulu ve třídách na I. stupni, ve školce a ve speciálních třídách 

(od listopadu, do dočtení vybraného titulu). 

Společná třídní aktivita - výroba vlastní knihy včetně ilustrací a její prezentace na 

celoškolním ukončení letošního projektu (na jaře). 

Zapojení školy do celostátního projektu: „Celé Česko čte dětem", výsledky a 

prezentace našeho společného projektu. 



 

 

Individuální zapojení (v rámci domácí přípravy) do projektu: „Čtení pomáhá“, úspěchy 

vašich dětí můžeme prezentovat na čtenářské nástěnce na kanóně u nás ve škole. 

Každá třída dostane k přečtení knihu v Braillově písmu a zároveň v černotisku, která 

bude přiměřená svým obsahem vzhledem k posluchačům. Ve čtení se tak budou 

plynule střídat vidící i nevidomí čtenáři. Kniha bude po krátkých částech (max. 20 

minut) předčítána v jedné třídě. V předčítání se budou střídat starší žáci naší školy, 

učitelé a zaměstnanci školy. Moc přivítáme i pomoc ze strany rodičů. Rodiče, starší 

sourozenci a samozřejmě i prarodiče jsou srdečně vítáni, aby se zapojili do našeho 

projektu. Stačí se jen individuálně domluvit s paní učitelkou vašeho dítěte, na 

konkrétním čase a termínu.  

 

Předčítat budou všichni žáci těchto tříd: V. A, VI. A, VII. A, II. Prš a vybraní žáci 

II. A, III. A, IV. A, I. Prš. 

Rozdělení tříd, kterým bude předčítáno a přiřazení třídy, která bude předčítat, včetně 

vybraného titulu pro danou třídu: 

I.B – předčítají II. Prš a I. Prš 

II. B – II. Prš a I. Prš 

MŠ – II. A a III.A 



 

 

I.A – VII. A 

II. A – III. A a IV. A 

III.A – VI. A 

IV.A – V. A 

Předčítané knihy: 

MŠ  Dášeňka 

I.B  Maxipes Fík 

II.B  Mach a Šebestová ve škole 

I.A  Kocour Modroočko 

II.A  Čarodějův klobouk 

III.A  Luisa a Lotka 

IV. A  Domov pro Marťany 

Děti i učitelé ze školy J. Ježka se zapojili do programu „PŘÍRODA A ZOO VŠEMI 

SMYSLY – ochrana a vnímání živé přírody lidmi se zrakovým postižením“. Tento 

projekt vyhlásila ZOO Praha ve spolupráci se Světluškou. Cílem této akce je 

zapojit kolektivy dětí se zrakovým postižením ze škol a volnočasových organizací do 

ochrany přírody, konkrétně do ochrany goril v Kamerunu. Tato podpora je možná 

jednoduše díky sběru a recyklaci vysloužilých mobilních telefonů a tabletů. 

V současné chvíli se podařilo  již sesbírat 125 kusů. 

 


