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Infostránky z PodMarjánky

ZŠ POD MARJÁNKOU

23.11.2009

Vážení rodiče,
opět se Vám dostávají do rukou naše
Infostránky z PodMarjánky, které Vám nabízejí spoustu informací o dění ve škole. Myslím, že po třech měsících toho máme za sebou
již hodně, například studijní pobyt v Anglii či
dokonce ve Washingtonu D.C. Doufám, že k
těmto akcím přibudou i další. Bohužel se nám
zatím stále nedaří navázat kontakt s nějakou
španělskou a francouzskou školou, a to ani
přes jejich velvyslanectví. Pokud byste měli
nějaké nápady či možnosti, prosím, dejte mi
vědět, velmi ráda je uvítám.
Na závěr Vám přeji krásné Vánoce a klidný
zbytek roku 2009.
Marcela Pácalová
ředitelka školy

Washington D.C.
Letos poprvé měla naše
škola možnost zúčastnit se
akce „People to People
Leadership Summit“ v
USA ve Washingtonu.
19. října 2009 se vybraní
dva žáci s paní učitelkou
Lodinovou dostavili na
letiště Ruzyně, odkud přes
Vídeň odletěli do vytouženého Washingtonu. Let

trval přibližně 11 hodin s
přestupem ve Vídni.
6ti denní pobyt byl naprosto úžasný, každý den
měl velmi pestrý a nabitý
program. Viděli jsme
např. Bílý dům, Kapitol,
Muzeum holokaustu, Space muzeum a mnoho dalších míst.

Američtí studenti jsou
velmi přátelští a komunikativní. Všem budoucím
účastníkům tohoto programu držím palce a přeji
mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků.

Jan Coufal, 7.B

Halloween párty
Ve středu 4. listopadu se
ve školní jídelně konala
„Halloween párty“ pro
žáky prvního stupně naší
školy. Tuto akci organizoval školní parlament a
školní družina ve spolupráci s paní učitelkou

Dagmar Lodinovou. Začátek párty byl v 15 hod.
a podmínkou vstupu byla
maska. I přes tuto podmínku přišlo neuvěřitelných 64 dětí, na které
čekalo mnoho soutěží
(např. hod do dýně, ki-

movka, dokonce i věštění z karet) a hlavně diskotéka, na které děti
tančily ploužáky a zahrály si spoustu her.
Halloween párty vedly
Jana Matznerová a Eliška Šedivá, která měla
celou akci na starost.
Dále tady byli skvělý DJ
Dominik Švejcar a Martin Šťastný, který se
staral o mikrofony a
techniku. Na konci byla
vyhlášena nejlepší maska. Podle slov některých
účastníků se párty velice
povedla a všichni se těší
na další podobnou akci.

David Makovský, 7.C

Zájezd do Anglie (19.9. - 2.10.2009)
Tak jsme se konečně dočkali začátku
nového školního roku a našeho dlouho očekávaného výletu do Anglie. V
sobotu 19.9. ve večerních hodinách
jsme nastoupili do autobusu - směr
Anglie.
Po cestě jsme navštívili belgické město Bruggy, plavili jsme se trajektem
přes kanál La Manche a viděli jsme
světoznámý Stonehenge. Do anglického města Barnstaplu jsme dorazili v
pondělí odpoledne. Zaparkovali jsme
u moderního kostela, který nám po
celou dobu pobytu sloužil jako škola.
Tam jsme poznali Roye a Angelu,
naše anglické vedoucí. Pak jsme byli
rozděleni po dvou do různých rodin.
Každodenní dopolední škola byla moc
fajn, ale výlety byly ještě lepší. Některé dny byl výlet i na celý den. Prohlédli jsme si Barnstaple, navštívili

jsme města Lynton a Lynmouth a také
Exeter. Někteří si i zaplavali ve sportovním centru. Byli jsme u moře, například
ve Westward Ho! (místo plavek jsme
ale měli čepice a rukavice, ale ani to
nepokazilo tu nádheru). Přinesli jsme si
odtamtud spoustu krásných kamínků a
mušlí. V Tintagelu jsme viděli zříceniny
hradu krále Artuše. Nejvíce jsme si to
asi užili na nedělním dnu s rodinou a v
zábavním parku Milky Way. V Milky
Way byla horská dráha, obří skluzavka,
něco jako strašidelný hrad a mnoho
dalších skvělých atrakcí.
Na zpáteční cestě jsme navštívili Londýn a to byla ta nejlepší tečka za našimi
báječnými dvěma týdny v Anglii. :-)

Marie Hrůzová a Marie Tyburcová, 7.A

Den evropských jazyků
U příležitosti Dne evropských jazyků a to v cizím jazyce.
zorganizovala naše škola ve spolupráŠesté třídy se potýkaly s angličtinou,
ci s agenturou Wenku
hru „Objevování zlaté
Prahy“ pro žáky druhéHello!
Hola!
ho stupně. Skupinky
žáků plnily v centru
Ahoj!
Prahy úkoly týkající se
historie i současnosti
našeho hlavního města,
Grüß Dich!
Salut!

děti z dalších ročníků pak pracovaly
ve druhém cizím jazyce (NJ, FJ, ŠJ).
Během své cesty žáci také vystoupili na Staroměstskou mosteckou věž,
občerstvili se v cukrárně a seznámili
se s pražskými pověstmi.

Ivana Urbanová

Zážitková Odyssea 2009

Řekni mi, co jíš?

V září letošního školního roku se
žáci 6. tříd zúčastnili seznamovacího a stmelovacího soustředění plného zajímavých zážitků. Každá třída
se svým novým třídním učitelem
vyjela na tři dny do přírody mimo
Prahu, kde na ně čekal program
připravený lektory sdružení Odyssea. Program byl nastaven tak, aby
všechny nejen bavil, ale aby se třída
lépe poznala a rychleji umožnila
novým spolužákům najít své místo
v novém kolektivu. Smyslem celé
akce byla naše snaha usnadnit všem

dětem přechod na 2. stupeň a nový
rok začít pozitivně v příjemné atmosféře. Program byl plný netradičních
her zaměřených zejména na spolupráci skupiny, dodržování domluvených pravidel, umění si důvěřovat,
respektovat se a pomáhat si v náročnějších situacích. Každý student měl
možnost se uplatnit podle svých
možností a schopností a být tak platným členem skupiny.

V rámci prevence proběhla 5.11. beseda pro žáky 7. tříd na téma Zdravá výživa. Netradiční formou s psychodramatem a písničkami si všichni účastníci
pod vedením paní doktorky Jitky Počarovské vyjasnili a urovnali své vlastní
poznatky a zkušenosti kolem jídla. Dověděli se podrobnosti o možných problémech příjmu potravin (obezita, bulimie, diety, mentální anorexie, …), jak
je řešit a kam se obrátit pro radu a pomoc.

Kateřina Štanclová

Kateřina Štanclová
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Tradice se stužkami očima třeťáčků
Natálka
Stojím před školou a je mi zima,
protože mi maminka vnutila silonové punčocháče. Máme totiž dneska
stužkování, a tak jsou všichni slavnostně oblečeni. Naštěstí už otevřeli
vchod a můžeme si ve třídě povídat
o tom, co nás čeká. Ale stejně si za
chvíli začneme povídat o domácích
mazlíčcích, což nás zajímá úplně ze
všeho nejvíc. Za chvíli odcházíme
do Břevnovského kláštera.

sourozence ostatních kamarádů. Ještě
nám zazpívají a zahrají žáci školy
(taky moje spolužačka Anička s bratrem), poslechneme si pana zástupce i
paní ředitelku. Pak už nás začnou stužkovat. Volají nás podle abecedy a já

jsem někde uprostřed. Vždycky si nás
vyzvedne nějaký deváťák a dá nám stužku. Strašně se stydím, když vyvolají moje
jméno a za ruku mě bere deváťačka s
dredy. Povede se nám to všechno zvládnout a už nám jenom popřejí, aby se nám
líbilo v nové škole. Když vycházíme,
deváťáci se rozprchnou a my se jdeme
vyfotit s kamarády před klášter. Bereme
si věci a jedeme domů.
Do Břevnovského kláštera se podíváme
zase v létě, kdy budeme stužkovat deváťáka my...

Když tam dojdeme, odložíme si věci
v malé místnůstce a my děvčata si
jdeme upravit vlasy. Pak už se seřadíme do dvojic a jdeme do Tereziánského sálu. Pak už si sedáme na
židle a díváme se, kde jsou naši rodiče nebo prarodiče.
Mně mává i sestra
Slavnostní stužkování třeťáčků v Tereziánském sále Břevnovského kláštera
Verča a prohlížím si i
25.9.2009

Karolína

Martin

Stužkování se mi moc líbilo. Ani
ve snu jsem to neměla tak hezké.
Všude panovala slavnostní nálada.
V Břevnovském klášteře to bylo
nádherné. Dostali jsme krásné fialové stužky.

Ahoj,
budu vám vyprávět o tom, jak naše třída absolvovala oficiální stužkování. Tak to
bylo takhle: Nejdřív jsme vyšli na most, který vedl přes silnici, a když jsme ho přešli,
pokračovali jsme dál do Břevnovského kláštera. A když jsme tam přišli, šli jsme do
takového sálu, který se jmenoval Tereziánský. Když jsme tam vešli, viděli jsme
spoustu maminek a tatínků a všechny známé. A pak nás kluci a holky z devátých tříd
stužkovali a všichni jsme se dohromady vyfotografovali a to byl konec.

Absolventské práce
Absolventské práce se v naší škole
staly již pravidelnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu žáků 9. ročníku. I v letošním školním roce se
tedy žáci pustí spolu s vedoucími učiteli, které si volí společně s tématem
své práce, do jejich vypracování. To
bude probíhat podle předem stanoveného harmonogramu s ohledem na
skutečnost, aby vždy v průběhu čtvrtletí mohla být určitá část absolventské
práce ohodnocena v rámci průběžného
hodnocení tak, jak je to zakotveno ve
školním řádu. Termín pro odevzdání
definitivní podoby práce je stanoven
na 21. 5. 2010. V období mezi tímto
datem a termínem ústních obhajob,
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které budou probíhat v druhém týdnu
měsíce června, se budou hodnocením
prací zabývat oponenti z řad učitelů
školy.

zúčastní všichni žáci během měsíců
prosince a ledna.
Přehled témat je možné zhlédnout na
webových stránkách naší školy.

Žáci si mohou volit z velké a pestré
Jaroslav Štercl
nabídky celkem 42 témat, které jednotliví vyučující pro letošní školní rok
zástupce ředitelky
připravili ke zpracování. V tématech
jsou zastoupeny všechny oblasti výuky, tedy jazyková,
humanitní, společensko-vědní,
Termín odevzdání 21.5.2010!
oblast přírodních věd i výchov.
Novinkou je v letošním roce Ústní obhajoby v druhém červnovém týdnu!
pro žáky připravený „Minikurz
efektivního zpracování tématu“, kterého se v rámci výuky chemie
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Školní parlament
21. října se konaly volby do školní rady parlamentu pro letošní školní rok.
Složení rady:
předsedkyně: Eliška Šedivá
ZŠ P OD M AR J ÁNKOU

zástupce předsedkyně: Dominik Švejcar
organizátorka akcí: Angelika Sbouli

Pod Marjánkou 1900/2
Praha 6 - Břevnov
16900

tiskový mluvčí: Alex Czapek
členové: David Makovský, Albert Jasanský, Anna Vystydová, Štefan Živčák

Telefon: 220 513 176
Fax: 220 517 292
El. adresa: sekretariat@zspodmarjankou.cz

Základní škola s rozšířenou
výukou jazyků

Gratulujeme!!!

Co nás čeká do Vánoc...
3.12. každoroční vánoční zájezd, tentokrát
do Drážďan
3.12. mikulášská diskotéka pro žáky 1. stupně, od 15 hod. ve školní jídelně

Jsme na webu!
www.zspodmarjankou.cz

5.12. mikulášská diskotéka pro žáky 2. stupně se tradičně uskuteční od 15 hod. v klubu
Hvězda
10.12. 16 hod. - pěvecké vystoupení ve vánočním stanu Prahy 6 na Vítězném náměstí
14.12. vánoční bruslení na stadionu Hvězda
21. a 22.12. ředitelské volno

Noc ve školní družině
Letošní školní rok družina zahájila
akcí, která by se mohla stát dobrou
tradicí. Aby se děti z nových třetích
tříd lépe poznaly, rozhodli jsme se v
družině přespat. V pátek odpoledne
jsme si na školním
hřišti zasoutěžili,
k večeři opekli na
ohni buřtíky a
poté vyrazili směr
Petřín. Ve Štefánikově hvězdárně
nás čekalo příjemné povídání o planetách,
potom
jsme měli možnost v obou kopulích
pozorovat
některé planety a
souhvězdí. V úplné tmě jsme natěsno objali Petřínskou rozhlednu,
bylo nás potřeba
51, zahráli si hry,

baterkami posílali morseové zprávy
do vesmíru, atd. Ve 23 hodin jsme se
vrátili do tělocvičny, kde nás čekaly
rozestlané pelíšky. Za hodinku, po
přečtené pohádce, již všichni spali. V

sobotu ráno po snídani, připravené ve
školní kuchyňce, spokojené děti odešly s rodiči domů. Počasí nám přálo,
nálada byla výborná.

Helena Poláková
vedoucí ŠD

