
Září 

2. 9. byl zahájen nový školní rok. 

4. 9. třídy III. a IV. A navštívily v Dejvicích Festival vědy. 

 

 



8. – 13. 9. se žákyně N. Horváthová, B. Jičínská, K. Kratochvílová, Z. Jirkovská, 

J. Šubrová a B. Zajícová zúčastnily Sportovního soustředění v Železné Rudě. 

Doprovázely je paní Caletková a Pušová. 

 

V neděli jsme si vybalovaly. Pak jsme se seznámily se dvěma holkami z Plzně. 

Jmenovaly se Karolína a Tereza. V pondělí po snídani jsme všichni hráli ping pong a 

plavání. Po obědě jsme měli polední klid. Odpoledne jsme hráli goalball a čekala nás 

atletika. V úterý jsme začínali goalballem a atletikou, po obědě byl bazén a ping pong. 

Ve středu atletika, goalball, jízda na tandemu a bazén. Ve čtvrtek byly závody. 

                                          Jessika, 5. ročník 

 



Soustředění v Železné Rudě 

První den v Železné Rudě jsme se vybalili a pak jsme měli volno. Na pokoji jsme byly 

já, Jess a dvě holky z Plzně. Jmenovaly se Kája a Terezka a moc jsme se s nimi 

skamarádily. V pondělí jsme už začaly sportovat. První den jsme hráli pink – ponk, 

potom jsme měli plavání. Další dny to probíhalo úplně stejně, akorát v jiném pořadí a 

střídalo se to s goalballem a atletikou. Každý večer v osm hodin jsme měli setkání 

v takové hale. Tam jsme si říkali, co se stalo a jestli někdo nemá zranění. Ve čtvrtek 

byly závody. První se začínalo plaváním a pak byl goalball, oběd, po obědě jsme měli 

odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme měli atletiku. V atletice jsme měli čtyři 

disciplíny. První byla hod do dálky, druhá disciplína skok do dálky a třetí vytrvalostní 

běh. Po večeři jsme měli vyhlašování. Dopadli jsme na čtvrté místě, ale ne jako škola. 

Všechny děti ze všech škol byly namíchané do čtyř družstev. Moc se mi tam líbilo. 

Natálie, 5. ročník 

 

 

10. 9. žáci II. PrŠ běželi běh pro sportovně-charitativní akci Teribear. Na 

pražském Vítkově zdolali 6 koleček.  

11. 9. navštívili žáci MŠ knihovnu na Pohořelci. 



13. 9. od 7.30 – 15 hod. se konaly v sekretariátu školy volby zástupce rodičů do 

Školské rady. 

19. 9. byly zahájeny pravidelné canisterapie. 

24. 9. od 14 hodin proběhla v sále školy beseda s hercem Martinem Zounarem.                  

 

 


