
Prosinec 

4. 12. od 9 hodin proběhla tradiční Mikulášská nadílka. Akce se zúčastnili žáci 

MŠ, ZŠS a 1. stupně ZŠ. 

 

 

4. 12. byly vyvěšeny ve čtenářském koutku výsledky hlasování o nejzajímavější 

žáky vyrobenou knihu z projektu Čteme rádi, já i moji kamarádi. Nejvíce hlasů 

dostala kniha VI. A Hell class aneb co se ve škole stát nemělo.  

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ KNIHU VYROBENOU ŽÁKY PŘI 

PROJEKTU “ ČTEME RÁDI, JÁ I MOJI KAMARÁDI“. 

1. místo – VI.A  získala 13 hlasů 

2. místo – V.A  získala 7 hlasů 

3. místo – I.Prš a III.A  získaly 4 hlasy 

4. místo – II.B a IV. A získaly 3 hlasy 

5. místo – I.B, II.A., VII. A, II.Prš získaly 2 hlasy 

Všechny knihy jsou pěkné, všechny se moc povedly!  

Knihy budou umístěny v naší školní knihovně. 

Všem zúčastněným moc děkujeme. 

                 Marta Hrušková 



Naši žáci se v listopadu, jako už několikátý rok, zúčastnili akce jsemlaskavec, 
kterou organizuje nadace Karla Janečka v rámci Světového dne laskavosti. I 
v letošních ztížených podmínkách kvůli koronaviru se podařilo doručit do domova 
pro seniory Palata dopisy a výrobky od našich žáků. Jako poděkování jsme od 
Nadace Karla Janečka obdrželi tento dopis: 
 
Milá paní Kazimírová, 
moc děkujeme za krásné fotky a krásné výrobky, je jasné, že takovéto "srdcem 
vyrobené dárky" musely klienty z Domova Palata potěšit. Je skvělé, že děti dostaly 
reakci od babiček a dědečků a že se tak radost šíří.  
My máme také radost, že se do projektu jsemlaskavec opakovaně zapojujete, už 
jsou to asi 2 nebo 3 roky, kdy jsem v domově Palata byla s vámi - a vaši žáci 
servírovali samé dobroty :o) Na to se nedá zapomenout. 
Přejeme vám poklidný advent, všem pevné zdraví a kouzelné Vánoce, 
s pozdravem 
 

                     Barbora Růžičková 
 

 

 

10. 12. se žáci MŠ a ZŠS zúčastnili canisterapie. 



Od 14. 12. byla zahájena akce Prahy 1 „Zdobit může každý, zdobit bude každý“ 

na protější zahradě u hasičů. Naše škola měla ke zdobení také jeden stromek. Akce 

se konala do 18. 12. 2020 a stromek naší školy získal první místo! 

 

O hudební doprovod se při zahájení akce postarali žáci Martina Zita, Filipa Lana a paní učitelka Hana 

Tenglerová. 

 



 

 

17. 12. od 15 hodin se vybraní žáci zúčastnili canisterapii. 

18. 12. se žáci rozjeli na vánoční prázdniny. 


