
Duben 

4. 4. MŠ navštívila knihovnu na Pohořelci. 

5. 4. proběhl v sále školy koncert kytaristy Štěpána Raka. Akce se konala pod 

záštitou Českého rozhlasu.  

 

 



5. 4. se žáci MŠ zúčastnili hippoterapie.  

6. 4. I. A zhlédla v Divadle v Dlouhé představení Broučci. 

 

7. 4. proběhl zápis do ZŠ. 

8. 4. vystoupil pěvecký sbor na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí. 

12. 4. od 9 hodin se konala v sále školy pedagogická rada vychovatelů a od  

13 hodin učitelů. 

12., 21. a 26. 4. se vybraní žáci zúčastnili canisterapie. 

13. – 18. 4. proběhly Velikonoční prázdniny. 

19. – 21. 4. do školy přišla Česká televize natáčet pořad Klíč. 

 

21. 4. navštívila MŠ Dinopark. 

 

 

21. 4. proběhla zubní preventivní prohlídka. 



21. 4. od 21 hodin 8 žáků a 5 dospělých běželo Běh pro Světlušku. 

Noční běh pro Světlušku 

Dne 21. 4. 2022 jsem se zúčastnil akce Noční běh pro Světlušku. Světluška je 

nadační fond, který přispívá a pomáhá zrakově postiženým lidem. Akce se koná vždy 

na jaře. Lidé si koupí vstupné a peníze využijí na pomoc lidem, kteří to potřebují. Akce 

začala v 19:00 na pražském Výstavišti. V oblasti při čekání na start běhu se 

nacházelo plno stánků. Některé nabízely občerstvení, některé nabízely si něco 

vyzkoušet. Také jsem měl možnost si vyzkoušet, jak se sedí v elektro autu Škoda 

Eniak IV s koženými sedačkami. Ve 21:00 začal běh. Běžel jsem 3 km. Nakonec jsem 

si to velmi užil.                                                              Honza S., II. PrŠ 

 

 

 

Běžel jsem s mamkou delší trasu Běhu pro Světlušku. Potom jsem plnil různé úkoly. 

Například jsem byl u stánku, kde byla Policie. Ptali se mě, jakou nejvyšší rychlostí se 

může jezdit v Praze. Běh byl moc hezký a už se těším na další.   

                                                                                           Jirka I. PrŠ 

 

 



 

 



22. 4. od 10 hodin žáci VII., VIII. A a PrŠ besedovali s právníkem, prezidentem 

SONSu a naším bývalým žákem panem Mgr. Lubošem Zajícem. 

22. 4. se Adam H. zúčastnil obvodního kola biologické olympiády. 

25. 4. odpoledne navštívila MŠ knihovnu na Pohořelci. 

26. 4. odpoledne proběhla pro vybrané žáky hippoterapie. 

26. 4. přišel s žáky pobesedovat herec Petr Štěpánek. 

 

 



26. 4. vystoupil pěvecký sbor na hudebním večeru Pavla Šporcla. 

 

 

28. 4. od 8 hodin proběhly přijímací zkoušky do Praktické školy. 


