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PROSINEC 2022 

Sportovní úspěchy žáků 

PosledníÊměsícÊrokuÊ2022ÊpřineslÊmnohoÊsportovníchÊ
událostí.Ê NejdříveÊ seÊ snažiliÊ našiÊ žáciÊ reprezentovatÊ
školuÊvÊobvodníchÊsoutěžíchÊPrahyÊ3.ÊKonalÊseÊturnajÊvÊ
basketbalu,ÊkdeÊnášÊvýběrÊobsadilÊslušnéÊ5.Êmísto.ÊNá-
sledovaloÊcelopražskéÊkoloÊveÊflorbalu,ÊdoÊkteréhoÊpo-

stoupilÊnášÊvýběrÊjakoÊvítězÊobvoduÊPrahyÊ3.ÊVÊzákladníÊskupiněÊseÊpodařiloÊvybojovatÊdruhéÊmísto,Ê
kteréÊposouvaloÊnášÊtýmÊdoÊbojeÊoÊfinálovouÊskupinu.ÊBohuželÊZŠÊJitřníÊbylaÊnadÊnašeÊsílyÊaÊfinálo-
váÊšestkaÊnámÊutekla.ÊIÊtakÊjeÊtentoÊvýkonÊúspěchem. 20.Ê12.ÊseÊuskutečnilÊkaždoročníÊvánočníÊtur-
najÊveÊstolnímÊtenisu.ÊTurnajeÊseÊzúčastniloÊpřesÊ60ÊhráčůÊvÊpětiÊkategoriích,ÊcožÊznamenaloÊode-
hrátÊpřibližněÊ200Êutkání.ÊKÊviděníÊbylaÊatraktivníÊaÊvelmiÊvyrovnanáÊhra,ÊkdeÊ rozhodovalyÊnej-
menšíÊchybičky.ÊVšeÊseÊpodařiloÊaÊnejlepšíÊhráčiÊzakončiliÊturnajÊsÊmedailemiÊnaÊkrku.  

6.B v Anežském klášteře 

VÊpředvánočnímÊčaseÊnavštívilaÊtřídaÊ6.BÊAnežskýÊklášter,ÊkdeÊjsmeÊseÊzúčastni-
liÊ programuÊ "PročÊ slavímeÊ Vánoce?"Ê NašíÊ průvodkyníÊ bylaÊmaminkaÊ jednéÊ zÊ
žákyň,ÊkteráÊnámÊnejprveÊukázalaÊněkteréÊ významnéÊobrazyÊaÊ vysvětlilaÊnám,Ê
jakÊporozumětÊjejichÊsymbolice.ÊHodněÊjsmeÊsiÊtakéÊpovídaliÊoÊVánocíchÊaÊcelýÊ

programÊ zakončiliÊ výtvarnouÊ dílnou,Ê vÊ rámciÊ kteréÊ žáciÊ pracovaliÊ sÊ klovatinouÊ aÊ suchýmÊ paste-
lemÊ,aÊmohliÊsiÊtakÊdomůÊodnéstÊvlastníÊvýtvarnéÊdíloÊsÊvánočníÊtematikou. 

TypografickáÊúprava:ÊKroužekÊpsaníÊvšemiÊdesetiÊaÊúpravyÊtextu 

Událost na kroužku francouzštiny: 

NaÊkroužkuÊfrancouzšti-
nyÊ došloÊ kÊ dlouhoÊ oče-
kávanéÊ události,Ê aÊ toÊ kÊ
ochutnávceÊ palačinek.Ê
ÚkolyÊ bylyÊ jasněÊ rozdě-
lené,Ê takžeÊ siÊ všichniÊ
mohliÊ pochutnatÊ naÊ
mnohaÊ různýchÊ varian-
tách.Ê OchutnávkuÊ jsmeÊ

využiliÊtakéÊkÊpovídaníÊoÊfrancouzskéÊku-
chyniÊjakoÊtakové. 

1. A Třídění odpadu 

VÊpondělíÊ12.ÊprosinceÊseÊtřídaÊ
1.Ê AÊ zúčastnilaÊ přednáškyÊ za-
měřenéÊ naÊ tříděníÊ odpadu.Ê
DozvěděliÊjsmeÊseÊspoustyÊdů-
ležitýchÊ informací.Ê NaÊ závěrÊ
jsmeÊ samiÊmuseliÊ tříditÊ různéÊ

odpadkyÊ doÊ kontejnerů.Ê TéměřÊ všeÊ jsmeÊ zvládliÊ bezÊ
chyb.ÊVeÊtříděÊmámeÊtakéÊmožnostÊtříditÊodpad,ÊtakÊseÊ
snažímeÊ všeÊ vyhazovatÊ doÊ správnéhoÊ odpadkovéhoÊ
koše.  

Vánoční jarmark 

14.Ê12.ÊseÊškolníÊchodbyÊproměnilyÊvÊjednoÊvelkéÊtržiště,ÊněkteréÊučebnyÊožilyÊÊ
zpěvemÊvánočníchÊkoledÊaÊvánočnímiÊbesídkami.ÊDětiÊzeÊvšechÊtřídÊ1.Êstup-
ně,ÊzeÊškolníÊdružinyÊiÊzeÊtřídÊ2.ÊstupněÊvyrobilyÊnepřebernéÊmnožstvíÊvánoč-
níchÊozdob,ÊdekoracíÊiÊpochoutek,ÊkteréÊběhemÊodpoledneÊnabízelyÊzaÊpříz-
nivéÊcenyÊnávštěvníkůmÊzÊřadÊrodičů,Êprarodičů,ÊpedagogůÊiÊspolužákůÊaÊka-
marádů.ÊDůkazemÊtoho,ÊžeÊoÊzbožíÊbylÊvelkýÊzájem,ÊbylyÊprázdnéÊprodejníÊ
pultyÊnaÊkonciÊjarmarku.ÊČástÊvýdělkuÊvěnujíÊtřídyÊnaÊcharitativníÊúčely. 
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Mezigenerační setkávání—projekt s domem seniorů  

VÊletošnímÊškolnímÊroceÊseÊŠDÊzapojilaÊdoÊprojektuÊmezigeneračníhoÊ
setkáváníÊsÊKlubemÊseniorůÊpřiÊpečovatelskémÊdoměÊvÊuliciÊRoháčova.Ê
KoordinátoremÊ programuÊ "Povídej"Ê jeÊ PavlínaÊ Dubská,Ê koordináto-
remÊsetkáváníÊjeÊpanÊOndřejÊSyrový,ÊvedoucíÊKlubuÊseniorů.ÊZeÊstranyÊ
ZŠÊLupáčovaÊvedeÊprojektÊvychovatelkaÊIvanaÊLehovcováÊseÊsvýmÊod-
dělenímÊŠD. 

PrvníÊschůzkaÊseÊuskutečnilaÊvÊpátekÊ11.11.Ê2022ÊvÊodpoledníchÊhodinách.ÊNámětemÊbyloÊspolečnéÊÊ
seznámeníÊaÊprohlídkaÊprostorÊkÊsetkávání.ÊDalšíÊschůzkaÊproběhlaÊvÊúterýÊ22.11.,ÊkdyÊseÊdětiÊzapo-
jilyÊdoÊhryÊRiskuj,ÊaÊ29.11.ÊprobíhalaÊÊIndiánskáÊpárty.Ê 

SetkáváníÊ seÊbudouÊkonatÊvždyÊ1-2ÊxÊměsíčně,ÊvětšinouÊvÊúterýÊvÊdoběÊvycházekÊodÊ14:00-15:30Ê

Voříškov - sbírka  

VÊ průběhuÊ měsíceÊ prosinceÊ or-
ganizovalaÊŠD ÊpředvánočníÊcha-
ritativníÊ akciÊ –Ê sběrÊ proÊ útulekÊ
opuštěnýchÊ pejskůÊ ”Voříškov”. 
DoÊsbírkyÊproÊzvířátkaÊseÊzapoji-
laÊvšechnaÊodděleníÊŠD. VÊúterýÊ

20.12.2022ÊbyloÊodvezenoÊdoÊútulkuÊVoříškovÊ
autoÊplnéÊdárkůÊproÊopuštěnéÊ kočičkyÊ aÊpej-
sky. 

1.A Mikuláš 

5.ÊprosinceÊseÊzeÊvšechÊžákůÊtří-
dyÊ 1.Ê AÊ staliÊ Mikuláši,Ê čertiÊ aÊ
anděléÊ aÊ celýÊ denÊ jsmeÊ plniliÊ
mikulášskéÊ úkoly.Ê KdyžÊ kÊ námÊ

přišelÊvelkýÊMikulášÊ seÊ svýmiÊpomocníky,Ê takÊveÊ
svéÊkouzelnéÊknizeÊpřečetl,ÊžeÊvÊnašíÊ tříděÊmámeÊ
skoroÊ saméÊhodnéÊaÊ šikovnéÊ školáky,Ê takžeÊ čertiÊ
nikohoÊdoÊpeklaÊneodnesli.ÊNaÊzávěrÊ jsmeÊzazpí-
valiÊpísničku.ÊMocÊseÊnámÊtentoÊdenÊlíbil.  

TypografickáÊúprava:ÊKroužekÊpsaníÊvšemiÊdesetiÊaÊúpravyÊtextu 

Jarmark 

IÊvÊletošnímÊškolnímÊroceÊžákyněÊtřídyÊ8.AÊvyrobilyÊvelkéÊmnožstvíÊnádhernýchÊvýrob-
kůÊaÊzúčastnilyÊseÊvánočníhoÊjarmarkuÊškoly.ÊVybranouÊčástkuÊpenězÊseÊrozhodlyÊvěno-
vatÊnaÊcharitu.ÊVřeléÊdíky!ÊIvetaÊPlánkováÊ-ÊtřídníÊučitelka  

Basket dívky 

ŽákyněÊnašíÊškolyÊseÊ
vÊprosinciÊzúčastnilyÊ
soutěžeÊ obvodníhoÊ
kolaÊ vÊ basketbalu.Ê
PoÊ velmiÊ náročnýchÊ
soubojíchÊ veÊ fináleÊ

prohrályÊ pouzeÊ oÊ 1Ê košÊ aÊ obsadilyÊ krásnéÊ 2.Ê
místo.Ê GratulujemeÊ aÊ děkujemeÊ zaÊ vzornouÊ
reprezentaciÊškoly. 

7.C v prosinci 

5.12.ÊtřídaÊ7.CÊnavštívilaÊJumpÊPark.Ê
KrásněÊ jsmeÊ siÊ zaskákali,Ê dětiÊ siÊ toÊ
náramněÊužily.Ê22.12.ÊmělaÊVII.ÊCÊveÊ
svéÊtříděÊvánočníÊbesídku,ÊpodÊstro-
mečkemÊjsmeÊnašliÊplnoÊdárkůÊaÊdě-
tiÊpřipravilyÊproÊ

svéÊ spolužákyÊdrobnéÊobčer-
stvení.Ê VzájemněÊ jsmeÊ
ochutnávaliÊ cukrovíÊ aÊ dívkyÊ
dokonceÊ upeklyÊ výbornýÊ
dort. 


