
Prosinec 

1.12. navštívila MŠ knihovnu na Pohořelci. 

1.12. vystoupil školní pěvecký sbor v MŠ na Ministerstvu zahraničních věcí. 

 

5. 12. přišel do školy Mikuláš. Nadílky se zúčastnili žáci MŠ, 1. stupně ZŠ a ZŠS. 

 



6. 12. proběhlo v sále školy slavnostní předání not v Braillově písmu zástupci 

Českého rozhlasu. Vystoupili Michal David a Monika Absolonová. Akce se 

zúčastnily také ředitelky škol pro zrakově postižené z Brna, Bratislavy a Levoče. 

  

 



 

6. 12. se vybraní žáci zúčastnili hippoterapie. 

 

7. 12. navštívila MŠ představení Kvak a Žbluňk v divadle Gong. 

 

7. 12. zhlédli film žáci V. A v kině Anděl. 

 

 



8. 12. využili žáci VI., VII. a VIII. A a II. PrŠ finanční dárek od Spolku rodičů a přátel 

školy Jaroslava Ježka a šli si zahrát bowling do ulice V Celnici. 

Bowlingový zážitek  

Včera jsme byli s paní učitelkou Fischerovou na bowlingu. Bylo to mega super! Byli 

jsme rozděleni na dvě skupiny po třech a střídali jsme se. Nejprve jsme hráli jednu 

hru, potom jsme si dali pití a něco k jídlu a potom jsme si ještě chvíli zahráli.  

               Derek, II. PrŠ 

 

  

 

Čtvrteční bowling 

Ve čtvrtek se paní Fischerová rozhodla, že nás vezme na bowling. Nejdřív jsme jeli 

tramvají 22 a pak 15. Při bowlingu jsme se rozdělili a hráli na dvě dráhy. Na jedné hrál 

Adam, Derek a paní Fischerová a na druhé jsem hrála já, Honza a Tomáš. Během 

čekání na hod jsem se učila přes telefon maďarštinu, a když jsem házela, Honza 

natočil i pár videí. Díky bowlingu jsme přišli naštěstí i o tělocvik. Sice jsem měla 

nejméně bodů, ale bowling se mi líbil.        

                                                       Marika, II. Prš 

 



 

Včerejší bowling se mi moc líbil. Moc mě to bavilo, protože se mi občas podařilo shodit 

všechny kuželky, ale většinou ne. Jsem moc rád za tento nápad paní Fischerové. Byl 

to krásný sportovní zážitek!                                                                     Adam, II. PrŠ 

 

8. 12. od 18.45 koncertoval pěvecký sbor pro Lions klub v sále školy. 

 



11. 12. odjeli žáci Anna S., Jevhen N., Adam Š., Adam H. a Adéla M. s paní 

Kučerovou a Vondřejcovou na lyžařské soustředění do Janských Lázní. 

Janské Lázně 

Naše škola jako každý rok organizovala pobyt v Janských Lázních. Letos jsme jeli od 

11. 12. do 16.12. V neděli 11. prosince byl plánovaný odjezd v jednu hodinu 

odpoledne, ale nakonec jsme vyjeli až v půl druhé, protože jsme čekali na dvě děti 

z naší výpravy. Celkem nás bylo pět dětí – já, Adam, Anička, Žeňa a Adéla. S námi 

jely také paní učitelka Kučerová a paní vychovatelka Vondřejcová. Cesta proběhla 

v pohodě. Když nás pan Artýszek dovezl do Janských Lázní, tak jsme společně 

vyložili všechen náklad k lanovce. Chvilku jsme čekali na lanovku, než pojede ta 

poslední, která nás vyvezla na Černou horu. Zatím jsme se přivítali s jinými 

výpravami, kterými byla Plzeň, Brno, Opava a Liberec. Já jsem pomáhal na horní 

stanici lanovky vykládat náklad všech škol a překládat do rolby, která nám odvezla 

věci do hotelu. My, děti a dospělí, jsme šli pěšky až k hotelu Černá Bouda. Po 

příchodu jsme se dozvěděli číslo pokoje, ve kterém jsme po celý týden bydleli. Vyložili 

jsme si zavazadla. Potom byla večeře, po které jsme měli osobní volno.  

Druhý den při snídani jsme se dozvěděli, do jakého družstva budeme zařazeni. Já 

jsem byl v tom nejlepším s Adamem, Anička byla zařazena do prostředního družstva 

a Áďa s Žeňou v posledním družstvu. Já a Adam jsme již hned od první chvíle začali 

s naším družstvem jezdit na běžkách. Venku jsme byli do oběda a po něm byl polední 

klid. Během dne venku pořád sněžilo. Takže když jsme šli odpoledne běžkovat, tak 

to vůbec po čerstvém sněhu nejezdilo, a moc daleko jsme se nedostali. Byli jsme 

venku do čtyř odpoledne, potom byla svačina, po které jsme měli přednášku o 

správném mazání běžek. Následovala večeře, po které jsme se dozvěděli program 

na další den a taky jsme si zazpívali.  

Další den jsme zase po snídani šli se svým družstvem na běžky. S námi jezdili taky 

studenti, kteří nám dělali traséry. Venku jsme byli až zase do oběda. Po obědě jsme 

si odpočinuli a zase se šlo na běžky do svačiny. Po ní jsme měli takový zajímavý kvíz. 

Do večeře jsme měli osobní volno. Po jídle bylo sezení na chodbě.  

Ve středu byl den, kdy každé družstvo vyrazilo na výlet. My a prostřední družstvo 

jsme šli ke Kolínské boudě a naše družstvo pokračovalo k Lesní boudě a zpátky 

ke Kolínské, kde jsme si dali menší zastávku s občerstvením a vraceli jsme se zpátky 

k hotelu. Zde nás čekal oběd, po kterém byl pro naše družstvo celé odpoledne polední 

klid. Po večeři bylo také osobní volno. Na chodbě jsme se dozvěděli informace ke 

čtvrtečnímu závodu, vylosovali jsme si čísla, pod kterými jsme jeli a dozvěděli jsme 

se, jak budou dlouhé trasy. V našem a prostředním družstvu muži jeli 4 km a ženy 3 

km, v posledním družstvu jeli muži i ženy 2 km.  

Nastal den D a ráno po snídani jsme vyrazili zatím kromě posledního družstva závodit. 

Začínali jsme my muži a po nás ženy. Pak přišlo poslední družstvo. Po ukončení 

závodu jsme šli na oběd, po kterém byl polední klid a po něm už jsme si měli začít 

balit věci domů. Po večeři jsme měli slavnostní vyhlášení a já jsem skončil druhý.  



V pátek ráno jsme vstávali dřív než obvykle, protože jsme museli jet první lanovkou 

dolů do Janských Lázní. Já jsem opět pomáhal vykládat zavazadla, ale pro změnu 

v dolní stanici lanovky. Zde jsme se všichni rozloučili a nakládali své věcí  do svých 

vozidel, která každou výpravu odvezla do svého města.                     Adam, 9. ročník                              

 

15. 12. předal ministr zahraničí vánoční cukroví žákům I. A v atriu školy. 

 



12. 12. byla zahájena akce MČP1 Zdobit může každý v zahradě u hasičů. Při této 

příležitosti vystoupil náš pěvecký sbor. 

 

 



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

13. 12. proběhla ve školní jídelně Vánoční čajovna, kterou připravili žáci PrŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 13.12. 2022 se konala ve školní jídelně čajovna bylo to mega super, přišlo 

mi, že to bylo lepší než na pracovně. Dokonce jsme si tam i zazpívali. Každý jsme 

dostali punč a pak jsme si mohli objednat, co jsme chtěli. Já jsem si dal horkou 

čokoládu, která byla vynikající. Nejvíc mně z cukroví chutnalo to s tím sněhem. Taky 

bylo hezký, že jsme si mohli dát i nějakou vánoční písničku či koledu na přání. Byli 

jsme tam hodinu, potom jsme šli zase zpátky na vyučování. Bylo to fakt skvělý. 

                               Derek, II. PrŠ 

Úterní čajovna 

V úterý jsme při prvních dvou hodinách pekli cukroví, protože místo svačiny byla 

školní vánoční čajovna. Když jsme přišli do jídelny, sedli jsme si ke stolu a asistentky 

nás obsluhovaly. Kuchař Honza nám přinesl punč, který mi moc nechutnal, ale vypila 

jsem ho. Potom nám paní Fischerová rozdala cukroví a mně nejvíc chutnali slaní 

šneci. Po ochutnávání začala paní Tenglerová hrát na klavír a zpívaly se vánoční 

písně. Nejvíc se mi líbila Barča Jičínská, která byla slyšet ze všech nejvíc. Čajovnu 

jsem si moc užila.           

                                                                       Marika, II. PrŠ 

V úterý dopoledne jsme měli akci Čajovna. Probíhalo to tak, že jsme přišli do jídelny 

a sedli si k vyhrazeným stolům, na kterých byly různé druhy cukroví, například 

vánočka, vánoční štola, linecké či vanilkové rohlíčky, perníčky, kuličky, pracny a 

marokánky. Pak tam pro nás byly různé druhy nápojů jako dětský punč, káva, čaj, 

Caro, čokoládové a karamelové cappuccino. Ochutnal jsem od každého cukroví 

několik kousků a k pití jsem si dal čokoládové cappuccino a punč. Zpívali jsme různé 

koledy. Čajovna se mi moc líbila.                                                           Dan, 7. ročník                                        



 

         

14. 12. v rámci třídní akce rozezněli žáci II. PrŠ zvon v kostele na 

Strossmayerově náměstí. 



14. 12. žáci MŠ navštívili knihovnu na Pohořelci. 

15. 12. školní pěvecký sbor vystoupil na Adventním koncertě VOŠ v hotelu 

Diplomat. 

 

16. 12. proběhla v sále školy Vánoční slavnost. Letos bez žáků PrŠ. 

 



 

 

 

 



16. 12. šla II. PrŠ do centra Prahy na trdelník nebo do cukrárny či kavárny. 

Výlet místo ručních prací 

Dneska místo dvou hodin ručních prací nás paní Fischerová chtěla vzít na trdelník. 

Jeli jsme tramvají 22. Když jsme přijeli ke stánkům, zjistili jsme, že žádný z nich není 

otevřený. Paní Fischerová na druhé straně ulice viděla kavárnu. Zašli jsme tam a já 

jsem si dala slaného šneka se šunkou a limonádu. Kluci si dali croissanty a čaj. Po 

jídle a pití jsme jeli zpátky do školy. Dvouhodinový výlet jsem si moc užila.  

                               Marika, II. PrŠ 

16. 12. se konalo na pracovně vánoční posezení zaměstnanců školy. 

21. 12. se žáci odpoledne rozjeli na vánoční prázdniny.  

 

 


