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 Salzburg a Solná komora 

Na konci října navštívilo 80 dětí z 2. stupně  Rakousko. 
Prohlédly si Salzburg a jeho památky, projely se lodí 
po Wolfgangsee a v Hallstattu sfáraly do solného dolu. 

   

       Wales 

V dubnu vyjeli žáci 2. stupně do Walesu. Byli ubyto-
váni v hostitelských rodinách. Výprava si prohlédla 
Shakespearovo rodiště, hrad Baumaris, most Menai 
Bridge i zámek Windsor a plavila se po řece Temži. 

 

 

 

 

 

 

     Švédsko - ostrov Öland 

Žáci 5. ročníku pravidelně navštěvují švédský os-
trov Öland. Letos jej opět prozkoumali od severu k 
jihu, vyzkoušeli teplotu moře a podívali se do základní 
školy , kde představili naši školu a odehráli tradiční 
přátelský fotbalový zápas. 

  Maďarsko 

Koncem května  navštívili naši starší žáci Maďarsko, 
kde si prohlédli především  kulturní  i architektonické 
památky  hlavního města Budapešti.   

Příloha Průvodce školním rokem je malým ohlédnutím 

za zajímavými aktivitami, projekty a setkáními, které 

přinesl uplynulý rok 2018/2019. Ucelený přehled zajíma-

vých akcí přináší každý měsíc Školní zpravodaj, který 

zveřejňujeme na webu ZŠ Lupáčova.   

 V září devět tříd nacvičovalo pod 

vedením týmu mladých hudební-

ků několik písní v rámci projektu 

Kapela ve škole, který nám byl 

poskytnut Úřadem městské části 

Praha 3. Žáci si vyzkoušeli hru na 

zajímavé hudební nástroje. Vyvr-

cholením společné snahy byl ori-

ginální koncert. 

 Jako základní škola s rozšířenou výu-

kou cizích jazyků využíváme ve výuce 

rodilé mluvčí, každoročně pořádáme 

několik zahraničních výjezdů, zapoju-

jeme se do mezinárodních projektů a 

jazykovými workshopy si připomínáme 

Evropský den jazyků.  Zprostředková-

váme žákům mezinárodní jazykové 

zkoušky při British Council. 

Na jaře naši školu navštívili 

národní koordinátoři sítě 

přidružených škol UNESCO, 

jíž je ZŠ Lupáčova členem, 

pan Petr Čáp, koordinátor pro 

ČR, a paní Ann Beatty z Velké 

Británie. Oba nahlédli do výu-

ky a také ocenili velké množ-

ství aktivit, kterým se ve škole  

věnujeme. 

 J iž  někol ik  let  je  škola  zapojena do 
mezinárodního projektu  Erasmus+,  
který  je  skvělou př í ležitostí  k  na-
vázání  neformálních vztahů se  žáky  
a  uč ite l i  par tnerskýc h škol  a  k  
prohloubení  znalost í  o  vzdělávání  
a  kultuře  v  zahranič í .  Dlouhodobě 
spolupracujeme se  školou v  
i ta l ském Cavalese .  Zjara  j sme pro  
Ita ly  př iprav i l i  program v Praze,  
naši  žác i  8 .  ročníku po té  navštív i l i  
Cavalese  a  okol í .  



Školní družina, zájmová činnost 

Žáci měli možnost navštěvovat 30 estetických, 

jazykových, tělovýchovných a ICT zájmových 

útvarů, další pak v rámci činnosti školní dru-

žiny.  Klub nadaných žáků spolupracuje s  

MENSOU ČR, polytechnický klub s Katedrou 

informačních technologií PedF UK. 

Malí čtenáři 

 

 

 

 

 

 

Na podzim jsme pro prvňáčky  uspořádali ma-

lou slavnost, při níž jim žáci 9. ročníku četli 

pohádky, předávali slabikáře a připnuli od-

znaky na památku toho, že se z nich stali sku-

teční čtenáři. 

Naše plány pro školní rok 2019/2020 

 V novém školním roce se ve výuce zaměříme 

na kompetence žáků v oblastech matematic-

ké, čtenářské, informační i finanční gramot-

nosti, nadále budeme podporovat efektivní 

využití informačních technologií. Pokračovat 

budou projekty Erasmus+, So Far So Near, 

peer program S kamarády proti kyberšikaně, 

Šablony pro podporu vzdělávání učitelů i 

žáků budou rozšířeny i do školní družiny, 

opět využijeme programy paměťových insti-

tucí. Žákům nabídneme přípravné kurzy k 

přijímacím zkouškám na střední školy, či na 

mezinárodní zkoušky z angličtiny, vyžití v 

mnoha zájmových útvarech. Uspořádáme tři 

sportovní kurzy, připravujeme výjezdy do 

německy mluvících zemí. Dále budeme spo-

lupracovat s externími vzdělávacími subjekty. 

Programy paměťových institucí  

Pokračovali jsme v projektu MŠMT, 
který ověřuje vliv zážitkové pedago-
giky na zvýšení kvality výuky spole-
čenskovědních předmětů. Třídy vyu-
žívaly možnosti zdarma navštěvovat 
památky v celé republice. 

Společenský večer - divadlo 

Odysseova dobrodružství 

Uplynulý rok jsme ve spolupráci s 
Unií rodičů zakončili společenským 
večerem v sále SOŠ Jarov. Prakticky 
celá škola se podílela na přípravě a 
provedení divadelního představení 
Odysseova dobrodružství. 

Preventivní programy 

Spolupráce s NCBI (Národní centrum 
bezpečnějšího internetu) pokračovala i 
v uplynulém roce peer programem S 
kamarády proti kyberšikaně. Pro žáky 
1. stupně jsme zorganizovali projektový 
den se složkami IZS, pro veřejnost be-
sedy s odborníky  o  aktuálních otáz-
kách výchovy a vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá výuka 

Ve všech ročnících a předmětech 
klademe důraz na zajímavou a efek-
tivní výuku, na samostatnost žáků i na 
smysluplné využití informačních tech-
nologií.  

Sportovní kurzy 2. stupně 

V roce 2018/2019  proběhly tři spor-
tovní výcvikové kurzy: turistický pro 
6. ročník, lyžařský pro 7. ročník a 
cyklistický pro 8. ročník. 


