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Berlín a Postupim 

V říjnu vyjeli žáci 2. stupně do Berlína a Postupimi. V  
Berlíně se rozhlédli z televizní věže,  prohlédli si Brani-
borskou bránu, Berlínskou zeď, budovu Říšského 
sněmu, Památník holocaustu, expozici v Muzeu tero-
ru, Muzeu  DDR, Muzeu voskových figurín, dokonce i 
berlínský Dóm,  osvícený barvami festivalu Signal, a 
další místní zajímavosti. V Postupimi početná výprava 
navštívila rokokový zámek Sanssouci a absolvovala 
komentovanou prohlídku zámku Cecilienhof, místa 
konání postupimské konference v roce 1945. 

   Slavnostní předávání Slabikářů 

Žáci 9. ročníku opět připravili pro prvňáčky slavnostní 
hodinu čtení. Předčítali jim z dětských knih, povídali si 
s nimi o oblíbených pohádkových hrdinech a nakonec 
jim předali nové Slabikáře, které si společně prohlédli. 
Tímto okamžikem se ze všech žáčků prvních tříd stali 
opravdoví čtenáři!  

                       Vánoční jarmark 

Před Vánoci se školní chod-
by proměnily v tržiště s vá-
nočními ozdobami a drobný-
mi dárky, které vyrobily sa-
my děti. Zájem kupujících 
byl velký, a tak každá zúčast-
něná třída získala pěknou 
finanční částku. Těší nás, že 
část výdělku věnovali žáci charitativním organizacím.

Příloha Průvodce školním rokem je rekapitulací zajíma-

vých aktivit, projektů a setkání, které přinesl uplynulý 

rok 2019/2020. Pravidelný přehled školních akcí přináší 

měsíčník Školní zpravodaj, který zveřejňujeme na webu 

ZŠ Lupáčova.   

 Na počátku září absolvovali žáci nově 

utvořených tříd 6. ročníku dvoudenní 

adaptační kurz, který pro ně uspořádali 

třídní učitelky a lektoři DDM Ulita. V Ulitě 

mohly třídy po zajímavém celodenním 

programu sestaveném z nejrůznějších kví-

zů, zkoušek obratnosti a vzájemné spolu-

práce i přespat.  

 I v tomto roce jsme si jako škola s 

rozšířenou výukou cizích jazyků tříd-

ními workshopy připomněli Evropský 

den jazyků, naši žáci se skvěle umístili 

v konverzačních jazykových soutěžích 

v německém a anglickém jazyce. Ob-

sadili též přední příčky vědomostních 

soutěží a olympiád ve fyzice, českém 

jazyce, matematice i zeměpisu.  

Školní rok začal Dnem bezpečnos-

ti, který pro žáky 2. stupně uspořá-

dala společnost DEKRA. Na něko-

lika stanovištích si žáci pod odbor-

ným dohledem vyzkoušeli první 

pomoc, simulaci účinků omam-

ných látek na řidiče, poznali výho-

dy používání zádržných systémů 

ve vozidlech a ve velké tělocvičně 

se projeli na několika  zajímavých 

dopravních prostředcích. 

Velmi uži tečným, žáky i  pedagogy 
obl íbeným, projektem byly  Vzdělávací  
programy paměťových insti tucí  do škol .  
Některou z  památek České republ iky  
zdarma navštív i la  většina tř íd  naší  školy .  
Nabyté  vědomosti  žác i  využi l i  př i  výuce.  



Školní družina 

Školní družina v ZŠ Lupáčova nabízí širokou 

škálu relaxačních, vzdělávacích a zájmových 

činností pro žáky 1. - 4. ročníku. Vychovatelky 

pořádají exkurze, návštěvy filmových předsta-

vení, organizují sportovní, přírodovědné a 

výtvarné aktivity, společně se žáky si připomí-

nají lidové zvyky, tradice a významné svátky. 

        Klub nadaných žáků 

Druhým rokem působil ve škole žákovský 

klub spolupracující se společností MENSA ČR.  

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 a 

naše plány pro rok 2020/2021 

Uplynulý školní rok, zejména jeho druhé pololetí, 

byl zvláštní. Vlivem mimořádných epidemiologic-

kých opatření se na několik měsíců zcela změnil 

systém naší práce i režim v rodinách našich žáků. 

Toto období kladlo mimořádné nároky na vůli a 

samostatnost dětí, ale také na flexibilitu, spolupráci 

i vzájemnou toleranci nás, dospělých. Mnoho plá-

novaných akcí jsme byli nuceni přesunout či zrušit. 

Věříme, že nový školní rok začne tradičně, ve škol-

ních lavicích, pomůžeme žákům adaptovat se po 

dlouhé pauze na školní prostředí a zahájíme sys-

tematickou výuku. Pokračovat budou projekty 

Erasmus+, So Far So Near, Šablony pro podporu 

vzdělávání. Žákům nabídneme přípravné kurzy k 

přijímacím zkouškám na střední školy, či na mezi-

národní zkoušky z angličtiny, pestrá je i nabídka 

zájmových útvarů. Uspořádáme adaptační  kurz pro 

6. ročník a  tři sportovní kurzy, připravujeme také 

výjezd do německy mluvících zemí.   

ZŠ Lupáčova pro charitu  

Opět jsem se zapojili do charitativ-
ních projektů, např. Teribear hýbe 
Prahou, spolupracujeme se spolkem 
Nedoklubko, jenž podporuje rodiny 
předčasně narozených dětí, přispívá-
me na kompenzační pomůcky handi-
capované Natálce, vozíme dárky zví-
řatům do útulku Voříškov. 

 17. listopad - Den boje za svobo-

du a demokracii - 30. výročí  

Při výuce společenských věd pro-
běhly besedy a workshopy, při kte-
rých se žáci seznámili s příčinami a  
průběhem listopadových dnů roku 
1989. Také s pedagogy diskutovali o 
významu Sametové revoluce pro 
další vývoj politické a ekonomické 
situace v České republice. 

Projekt So far—So Near 

Ve spolupráci s MČ Praha 3 jsme ukon-
čili další část projektu So Far - So Near, 
zaměřenou tentokrát na populární dět-
ské knihy ze zemí našich žáků - cizinců. 
Ze získaných materiálů třídy vytvořily a 
na chodbách vystavily knihovničky. 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá výuka 

Ve výuce nadále vedeme žáky k samo-
statnosti a odpovědnosti za výsledky 
jejich práce, rozvíjíme informační, ma-
tematickou i čtenářskou gramotnost. 
Účelně využíváme informační technol-
ogie. O totéž usilujeme u našich žáků.  

Škola se opět zapojila do akce Hour of 
Code zaměřené na rozvoj algoritmické-
ho myšlení.   

Sportem ku zdraví! 

Žáci se úspěšně zúčastnili sportov-
ních soutěží v přespolním běhu, 
florbalu, minifotbalu, basketbalu či 
stolním tenisu, ve kterém jsme 
uspořádali i vánoční turnaj. Jsme 
zapojeni do dlouhodobého projektu 
Sportuj ve škole.  

   Cyklistický výcvikový kurz 

V září absolvovalo přes padesát žáků 
8. ročníku tradiční cyklistický kurz v 
jižních Čechách. Prověřili svou fyzic-
kou kondici, dozvěděli se, jak mají 
pečovat o technický stav jízdního 
kola, a navštívili zajímavá místa naší 
republiky. 


