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INFORMACE
Pojďme spolu do Minoru
Pojďme spolu do Minoru – na představení 8.11. jsou vstupenky k zakoupení v kanceláři u paní Nápravníkové. Připomínáme, že je nutné je vyzvednout hned po prázdninách!!

Rozšíření učitelského sboru
Vítáme v našem týmu nové kolegyně a přejeme jim hodně radosti z práce s dětmi.

Mgr. Lucie Škudrnová

Mgr. Bohumila Kohoutová

Učitelka NJ a AJ

Třídní učitelka ve 4.B

Projekt třídy 5.A - „30 let od Sametové revoluce“
Letos 17. listopadu oslavíme 30 let od sametové revoluce, přechod od nesvobody ke svobodě. Tuto důležitou a radostnou událost chceme dětem v rámci
předmětu Etika přiblížit. Děti zjišťují informace o tom, jak se žilo před listopadem 1989, během Sametové revoluce a jak se nám život změnil po ní.
Vedeme děti k samostatnému vyhledávání a zjišťování informací, ke spolupráci ve skupině a k prezentování získaných poznatků. Děti budou ze získaných materiálů vyrábět plakáty, které budete
moci shlédnout v hale školy.

Reprezentace školního dětského orchestru
12. října vystoupil náš školní orchestr pod vedením Ramony Schulz na setkání německé menšiny v
Praze. Děkujeme všem muzikantům. Více informací najdete v článku LandesEcho ZDE.
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PRAHA - SCHILDOW

Druhá část projektu Praha – Schildow – partnersttví škol, který byl podpořen Česko – německým fondem
budoucnosti pokračovala koncem října 2019. Zúčastnilo se ho 25 žáků našich škol. Žáci byli ubytováni
v Jugendherberge a na společném programu bylo: Bootsfahrt an der Spree, Stadtrallye FACE to FACE,
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prohlídka Potsdamerplatz a Alexanderplatz, Berliner Mauer + DDR MUSEUM – návaznost na výročí 30
let sametové revoluce v ČR, prezentace EUROPAFEST Schule am Fließ, sportovní odpoledne.
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DIVADLO MINOR - 0. ROČNÍK

18. října navštívili Mravenečci představení Koukej, svět! v divadle Minor. Zážitkem pro ně bylo nejen samotné představení, ale pro některé
z nich i jejich první jízda metrem v životě.

PRALES - 2.AB

Ve středu 23. října si druháčci zajeli na návštěvu do
Pralesa. Ale nebojte se, nezabloudili tam. Bylo to totiž
Ekocentrum v Kbelích a pro děti tam byl připraven
zajímavý program. Dozvěděly se, co vše nás čeká na
cestě od semínka k samotnému chlebu. Vyzkoušely si i
obtížnější práce, jako je mlácení obilí a mletí mouky.
Do Pralesa se ještě určitě někdy rádi vrátíme.
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HERBSTPROJEKT - 1.AB

Prvňáčkové si vyzkoušeli svůj první projekt. Vyráběli
jsme draky a ovocné ježky, mandalu z přírodniny, pracovali jsme se stavebnicí LÜK, naučili jsme se písnič-
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ku Es ist Herbst a zvládli jsme podzimní matematiku.
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- 1.B

V říjnu se prvňáčci už podruhé setkali s muzikantem Ondrou. Tentokrát si děti přinesly vlastní hudební nástroje,
které našly v přírodě, doma nebo si je vlastnoručně vyrobily. Hned jsme je použili a opět společně vytvořili kapelu.
Děti nadšeně muzicírovaly a improvizovaly na své nástroje. Už se těšíme na další Ondrovu dílničku.

SANITKA -

CELÁ ŠKOLA

Všichni žáci naší školy měli na začátku října praktický seminář o první
pomoci. Zkusili si masáž srdce a prohlédli si sanitku i zevnitř.
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STRAŠIDLA - 1.A

Pozor - v 1.A straší!!!

DIVOKÁ

ŠKOLNÍ ZAHRADA

- 1.AB

16. října jsme zažili krásné chvíle
s Ornitou a programem "Divoká školní
zahrada". Viděli jsme různé ptáčky,
veverku, hladili si holuba pavího a naučili se stavět budky a krmítka.
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ČESKÁ FILHARMONIE - 1.AB + 0.

ROČNÍK

Krásným zakončením týdne bylo páteční vystoupení České filharmonie v KD Ládví „S hudbou
do snu“. Na pódiu čekalo na Mravenečky a děti z prvních tříd celé těleso PKF. Během pořadu
se děti seznámily s jednotlivými nástroji a aktivně se zapojily do muzicírování. Ve snu se
můžete stát dirigentem, lovcem, pirátem i boxerem. Vše za doprovodu krásné hudby.

DIVOKÁ

ŠKOLNÍ ZAHRADA

- 2.AB

Ve škole nás navštívili lektoři ze sdružení Ornita
s programem Divoká školní zahrada. Povídali jsme si
o tom, kteří živočichové mohou pod okny našich tříd
žít a jak o ně můžeme pečovat. Prohlédli jsme si také
stehlíka, čížka, zvonohlíka, špačka i hrdličku.
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DIVADLO APOLLO - 1.A

21. října jsme byli v hudebním divadle Apollo. Muzikál Modroočko se
nám moc líbil, krásně zpívali a tancovali. Na závěr se s námi vyfotili.

MUZEM POLICIE ČR - 1.AB

23. října jsme byli v Muzeu Policie ČR na představení Pohádkový
semafor. Procvičili jsme si dopravní značky, naučili se, jak
předejít dopravní havárii, zazpívali si a hodně se nasmáli. Krásně
jsme si to užili.
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ROZUMÍME

SI

- 5.B

Jak posílit pozitivní atmosféru ve třídě? Např. programem primární
prevence Rozumíme si. Pomocí her a dramatizace se děti nejen pobavily, ale prohloubily i své sociální cítění.

PLANETÁRIUM - 5.B

V dohledné době začneme v přírodopise probírat téma
týkající se vesmíru. Motivovat jsme se šli do planetária.
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SALZBURG - 4.AB

Před podzimními prázdninami navštívili čtvrťáci Mozartovo město Salzburg a Carl Orff Institut. Zde
absolvovali krásné dva dny plné představení a workshopů s tématem hudba a pohyb. Kromě procházek v
centru města byli v interaktivním muzeu Haus der Natur, kde je to moc bavilo, dozvěděli se spoustu věcí
o přírodě a jejím fungování a ve vědeckém centru si sami mohli i spoustu věcí vyzkoušet.

RATOLEST - 5.A

V rámci sociálního projektu etiky proběhlo začátkem října společné
dopoledne třídy 5.A a dětí z Ratolesti. Žáci si prohlédli učebny a
prostory speciální školy. Po svačině si všechny děti venku zazpívaly a
po skupinkách se vydaly na nedaleké hřiště. Společně trávený čas
utekl velmi rychle. Děti se vzájemně obohatily o zajímavé zkušenosti.
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PLANETÁRIEUM - 5.A

Žáci pátých tříd navštívili pořad, který vysvětluje příčiny střídání dne a noci. Součástí je i přehled těles
sluneční soustavy. Živě vedená prohlídka aktuální oblohy a souhvězdí pozorovatelných během jednotlivých
ročních období zavedla žáky až do vesmíru. Úvodní hodina nové látky v přírodovědě se skvěle vydařila.

HUDBA

V ŽIVOTĚ RODINY

Na podvečerním semináři s Ondrou Tichým se sešli rodiče, prarodiče, děti i batolata. Užitečné rady a typy
v oblasti hudební jsme doplnili společným muzicírováním.
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REMINISCENCE - 4.AB

Každoroční setkávání dětí a seniorů jsme si nenechali ujít ani v letošním roce.
Na první setkání se pracovní týmy připravily během září. Tématem našich povídání je nejen dětství a koníčky, ale i 2.světová válka a Sametová revoluce.

DRUŽINA

V pátek 18. října jsme se s 1.A a 1.B vypravili pouštět draky do Ďáblického lesa. Počasí bylo nádherné a i když vítr téměř nefoukal, podařilo se nám některé dráčky dostat nahoru. Radost byla obrovská.
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DATUM

ČAS

AKCE

5.11.

10.30

3ab – Muzeum policie – prevence – dopravní výchova

6.11.

4ab - reminiscenční projekt – dopoledne

6.11.

1ab - Hudbou k sobě – hudebna školy

6.11.

12.15

focení vánočních portrétů – celá škola

7.11.

8.30

5b – Pražská komorní filharmonie do 10:30

8.11.

9.00

2ab – divadlo Jiskra

8.11.

18:00

Pojďte s námi do Minoru / ZÁTOPEK – rodiče a děti

11.11.

Martinský projekt – nj – třídy 1a + 1b – náp, svo, mat + TU

13.11.

5A – Minor – Lipany

15.11.

10.30

5ab – škola – Sametová revoluce – Co? Kdy? Kdo? Jak? Proč? / bou

18.11.

9.15

3ab – prevence – muzeum Policie

19.11.

9.00

2ab – prevence – jeden za všechny – Muzeum policie / TU

20.11.

9.00

reminiscenční projekt – 4a – zakončení / skl, náp

20.11.
20.11.

15:15

2.pedagogická rada – 2.patro

16:30

setkání zástupců rodičovské rady – 2.patro_ nj – D7

17:00

Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b

17:30

rodičovské schůzky

21.11.

Erasmus – Vídeň – zahajovací konference / bou, náp

25. – 28.11.

jazykový projekt Mittelalter – SRN – 3ab / nap, bou, mik, kra, hon

25. – 27.11.

jazykový projekt Advent – SRN – 2ab / TU + svo, mat

27.11.

10.10

4ab – prevence – Muzeum Policie / TU

29.11.

9.00

reminiscenční projekt – 4b – zakončení / čeh, náp

DRUŽINA
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2ab - Hudbou k sobě – hudebna školy

zábavné odpoledne plné her v němčině

