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2.B Atrium 
 
Žáci 2.B si přišli do Atria Žižkov zazpívat, zatančit 
a seznámit se s kamarády Djembe a Caxixi, kteří k 
nám přiletěli z Afriky. Společně s nimi se vydali na 
dalekou cestu po světě za hudbou Herbieho Han-
cocka, do Brazílie na karneval do Ria de Janeira a 
cestovatelskou seanci zakončili v Africe, ve vesnici, 
kde žije hrošík Mali Sajo, který se touží skamarádit 
s místními dětmi. Workshop vychází z interaktivních 
koncertů Timbalooloo izraelsko-amerického klarinetis-
ty, držitele ceny Grammy a tvůrce metody Timbalooloo 
Orana Etkina. 
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Návštěva dětí z Mateřské školy 
Vozová 

Ve čtvrtek 17.3. měli žáci z prvních tříd ná-
vštěvu z Mateřské školy Vozová. Předškoláci 
přišli nahlédnout do výuky a seznámit se s 
prostředím naší školy.  Děti společně plnily 
úkoly, počítaly a učily se správný úchop tuž-
ky. Na konci byl každý předškoláček odmě-
něn malým dárečkem, který jim děti z naší 
školy vyrobily. Věří-
me, že se jim u nás 
ve škole líbilo a těší-
me se na ně již brzy 
v dubnu u zápisu. 

 

UKLIĎME SVĚT 

Dne 17. 3. 2022 se třída VIII. C pod vedením 
pana třídního učitele a paní asistentky zúčastni-
la akce Ukliďme svět. Žáci se rozhodli uklidit 
žižkovský park Parukářka, neboť do parku 
chodí na tělocvik a na Parukářce sportují a trá-
ví i volný čas. Materiální prostředky na úklid 
(rukavice a pytle) obstaral Český svaz ochrán-
ců přírody. Svoz odpadu zajistila Praha 3, pro-
jekt Čistá trojka. Během dvou hodin žáci na-
shromáždili 16 velkých pytlů odpadu. Stráně 
parku byly uklizeny od papírků, plastového od-
padu a byla též zlikvidována i menší lokání 
skládka. V rámci akce proběhlo i školení, jak 
postupovat při nálezu nebezpečného toxické-
ho odpadu (jehly a 
stříkačky). Třídě 
VIII. C děkujeme 
za účast a vysoké 
pracovní nasazení v 
tomto projektu! 

 


