
Prosinec 

2. 12. žáci VI. A se seznámili se softwarem Alexa (TMobile). 

2. 12. od 14 hodin proběhl v sále koncert Českého rozhlasu, na kterém vystoupili 

Mário Biháry a Bára Hrzánová.  

 

2. 12. od 16 hodin vystoupil školní pěvecký sbor v MŠ MZV ČR. 

3. 12. od 13 hodin navštívila MŠ pořad v knihovně na Pohořelci. 

3. 12. od 14 hodin se konalo v SPC setkání se studenty Gymnázia J. Keplera. 

5. 12. od 13. 30 byl zahájen na pracovně Vánoční jarmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 12. od 9 hodin proběhla na pracovně Mikulášská nadílka.  

 

 

 

 



 

6. 12. dopoledne se p. Raška účastnil workshopu v ZOO, kam odnesl staré mobilní 

telefony, které žáci přinesli v rámci projektu ZOO na ochranu goril nížinných. 

Žáci měli také za sebou 1. kolo čtenářského projektu Čteme rádi, já i moji 

kamarádi a své dojmy vyjádřili takto: 

Když jsem se dozvěděla, že budeme každý pátek každou druhou hodinu chodit číst 

prvňákům Modroočka, řekla sem si: „No, tak se aspoň uleju z výuky, proč ne, že jo...“. 

Ono to tak trošku dopadlo, protože jsem měla jít číst na dvacet minut, jednu kapitolu 

o dvou stránkách jsem přečetla tak za CCA pět minut a pak jsem přečetla ještě jednu, 

o které jsem nevěděla, že už nemám číst, protože se u nich četla jen jedna kapitola. 

Když jsem skončila, až pak mi to všechno došlo, že jsem se v podstatě ulila 

doopravdy.                                                                   Nelinka55 

Docela se mi to líbilo!         

Tadeáš  

Čtení prvňáčkům se mi moc líbilo, Kocour Modroočko je už od útlého dětství má 

oblíbená knížka. Přivedla mě k tomu paní Vachtlová a líbí se mi, že pak paní učitelka 

s dětmi probírá, o čem se četlo.                                                                       Evelína  

Čtení prvňáčkům bylo super, protože mám strašně ráda, když jsou malé děti šťastné.                               

                                                         Marika 

Při čtení jsem měl trošičku trému. Ale pak to bylo dobré. Moc se mi to líbilo.  

                                                           Toník  



Líbila se mi knížka o Dášence. Chtěla bych ještě číst dál a chtěla bych dělat různým 

dětem radost. Děkuji vám a také děkuji sobě.                                               Kristýnka 

Moc se mi čtení líbilo. Bylo to moc pěkné.    

Baruška 

Projekt se mi moc líbí. Čteme knihu od Markéty Drijverové Domov pro Marťany. Líbilo 

se mi, když k nám přišly číst děti z V. A                                                               Nela  

Moc se mi líbilo to, že k nám do třídy přišli číst. Knížka je moc hezká.           Terezka  

Ve čtenářském projektu se mi líbí naše kniha od Markéty Drijverové. Když jsem šla 

číst do II. A, tak jsem byla dost nervózní, ale dopadlo to dobře. V naší škole je tento 

projekt poprvé. Moc se mi líbí, když nám čtou děti z V. A.       Kamilka 

Líbí se mi na tom ta knížka. Je velmi zajímavá. Knížka se jmenuje Mach a Šebestová. 

Já jsem četla o tom, jak se Mach měl učit o zajících. No a učil se to tak, že si s tím 

zajícem hrál.                                                                            Eliška  

Na knihu Mach a Šebestová se moc těším. Moc a moc se těším, jaký příběh mě čeká.                          

                                                             Jirka 

Četla se moc hezky a moc se mi ta knížka líbila. O Machovi a Šebestové, jak byli na 

výletě.                                                                           Agáta 

Naše kniha se jmenuje Domov pro Marťany. Když bych měl ohodnotit tuto knihu, dal 

bych 7 z 10. Z toho důvodu, že to je zajímavé. Co se mi na tom nelíbí? Nelíbí se mi 

ten název knihy. Nevím sice proč, ale prostě se mi to nelíbí. Co se mi líbí na projektu? 

Líbí se mi, když přijde nějaký žák do naší třídy a čte 20 min. Zdá se mi, jako bychom 

tak trochu zdržovali hodinu.                                    David 

 

8. – 13. 12. v poledne odjížděli mikrobusem žáci D. Váša, A. Široký, J. Dvořák, M. 

Benešová a J. Šubrová spolu s pí Vondřejcovou a pí Výmolovou na běžecké 

soustředění na Černou horu do Krkonoš.  

Lyžařské soustředění proběhlo ve dnech od 8. – 13. 12. v hotelu Černá bouda na 

Černé hoře nad Jánskými Lázněmi v Krkonoších. Byli tam kromě našich žáků také 

žáci z Plzně, Opavy, SPC Liberec a Brna. Žáci byli rozděleni do 3 družstev a učili se 

základům běžeckého lyžování. Zároveň se učili střílet ze zvukové pušky pro biatlon 

ZP. Naši chlapci byli zařazeni do 1. družstva a děvčata do 3 družstva. Ve čtvrtek 

proběhly závody, jejichž součástí byl biatlonový a běžecký závod jednotlivců 

s traséry. V biatlonovém závodě se umístil na 1. místě Adam Široký, který se jako 

jediný trefil zvukovou puškou do všech terčíků. V běžeckém závodě se na 3. místě 

umístil Jakub Dvořák.                   M. Výmolová 



 

 

9. 12. navštívila MŠ vánoční trhy na Pražském hradě.  

9. 12. navštívili SPC učitelky integrovaných ZP žáků z Mostu.  



10. 12. dopoledne zpíval pěvecký sbor na Barče.  

11. 12. od 13.30 proběhl pro žáky PrŠ vánoční pořad Pražského arcibiskupství 

s názvem Hvězda naděje. 

12. 12. v 10 a 16 hod. se někteří žáci zúčastnili canisterapie. 

12. 12. od 18 hod. pěvecký sbor vystoupil na koncertě pro Lions club na 

Konzervatoři J. Deyla. 

16. 12. sbor zazpíval při zahájení výstavy vánočních stromků s názvem „Zdobit 

může každý“ na protější zahradě u hasičů. 

 

16. 12. zhlédla MŠ představení v Divadle S+H.  

Spolek Jaroslava Ježka dal každé třídě určitý obnos peněz, za který mohli 

jednotlivé třídy navštívit muzeum, restauraci, cukrárnu nebo nějakou výstavu. Tak 

například žáci VI. A byli na kebabu, II. A navštívila Přírodovědeckou stanici, kde 

krmili žáci zvířátka, žáci IV. A a V. A byli v Muzeu legend a strašidel a v Mac 

Donaldu, žáci III. A byli na výletě spojeném s návštěvou cukrárny. 



 

 

18. 12. od 9.45 – 11.40 proběhla na pracovně Vánoční čajovna, kterou připravili žáci 

PrŠ. 

 



 

 

18. 12. od 15.30 – 17 hod. se zúčastnily M. Helešicová, E. Průchová, H. Machová, 

L. Matěnová, M. Policarová, P. Rybová aj. Mejzrová školení pedagogů v ICT pro 

ZP v učebně PC. 



19. 12. odpoledne si MŠ připravila vánoční besídku. 

 

20. 12. proběhla v sále Vánoční slavnost, na které se jako každý rok podílely svým 

vystoupením všechny třídy naší školy.  

 



 

 

20. 12. odpoledne se sešli zaměstnanci školy na Vánočním rozjímání.  

21. 12. – 5. 1. měli žáci vánoční prázdniny. 


