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Vážení rodiče,

Infostránky z PodMarjánky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD MARJÁNKOU, PRAHA 6

24.11.2008
dovolte mi, abych Vás informovala o
našich oslavách Evropského dne jazyků.
Vzhledem k tomu, že jsme škola zaměřená na výuku jazyků, každým rokem se
snažíme jej nějakým způsobem „oslavit“.
Letos bylo naším cílem seznámit se s
minoritními jazyky v Evropě a v rámci
možností je poznat. Většina žáků navštívila jednotlivá velvyslanectví, případně
jejich kulturní střediska a instituty. V
tomto ohledu nám vyšly vstříc velvyslanectví Švédska, Polska, Slovenska, Maďarska, Belgického království, Srbska a
Černé Hory. Celá akce probíhala formou
projektového dne, jehož výstupem byly
mimo jiné projekty na dané téma. Nejlepší práce budou použity k trvalé výzdobě

školy, prezentaci školy, např. v odborném
tisku, budou vystaveny na webových stránkách školy apod.
Dále bych Vás touto cestou ráda požádala o spolupráci. Jelikož je to již delší
dobu, co jste vyjadřovali své názory týkající se výuky i provozu školy, dovoluji si Vás
tímto opět oslovit a požádat o vyplnění
hodnotících dotazníků, které Vám budou
předány na třídních schůzkách.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála krásné Vánoce a klidný zbytek roku
2008.
Marcela Pácalová, ředitelka školy

Stručně o přijímacím řízení na střední školy
Náležitosti přihlášky
Součástí přihlášky jsou
originály nebo ověřené
kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků školy, ve
které uchazeč splnil nebo
plní povinnou školní docházku.
Pokud je klasifikace z
příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou
(razítko a podpis ředitele
školy), ve které žák splnil
nebo plní povinnou školní
docházku, nemusí tyto doklady přikládat.
Lékařský
způsobilosti

posudek o
navštěvovat

daný typ školy doložte,
pokud ho střední škola vyžaduje.
V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč
podat až 3 přihlášky.
Přihlášku ke studiu podává uchazeč nebo zákonný
zástupce řediteli střední
školy nejpozději do 15.
března, do 30. listopadu v
případě oborů vzdělání
s talentovou zkouškou.
Vyhlášení prvního přijímacího kola
Ředitel střední školy
vyhlásí první kolo přijíma-

cího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
nejpozději do 31. října, do
ostatních oborů vzdělání do
31. ledna tak, aby informace byla veřejně přístupná.
Ředitel střední školy je
zároveň v daných termínech
povinen vyhlásit informace
o náplni přijímacích zkoušek a kritéria pro přijetí
žáků v přijímacím řízení.
Uchazeči zašle ředitel SŠ
pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nejpozději 7
dní před jejím konáním.
Pokračování na straně 4

Zážitky a postřehy třeťáčků
po 10 týdnech v nové škole
Největší dojem na mě udělalo stužkování v Břevnovském klášteře. Všichni bily hezky
oblečený a podávali nám ruce.
Hned se mi líbila jídelna a paní učitelka, taky tělocvična a šatna, rvali se tam deváťáci.
Na této škole je hodně změn, a ta největší změna je ta že máme možnost si koupit tousty!
Mňam!
Nejvíce jsem se těšil na kamarády a na učitelku. Ta na minulé škole byla hrozná.
Změna je v tom že mám lepší známky a líp tady vařej.
Ano, je to tu super! A je tu častěji bílá káva!
1. září jsem se do školy moc těšil. Nejvíce jsem se těšil na barevné WC.
Byli tam na minulé škole více sprostí a tady jsou taky, ale skoro míň.
Nejvíc jsem se bál českeho jazika.
(bez jazykové úpravy)

Dva týdny za La Manchem
Cesta autobusem nám trvala
téměř dva dny. Cestou jsme
absolvovali prohlídku krásného města Bruggy v Belgii
a před naloděním na trajekt
jsme ve Francii přenocovali
v hotelu. Když jsme přistáli
u doverských břehů v Anglii, zamířili jsme ke slavné
památce Stonehenge. Po
procházce kolem obelisků
jsme vyrazili do Barnstaplu,
cíle naší cesty, kde jsme
byli ubytovaní po dvojicích
v místních rodinách.
Jako každoročně na přelomu září a
října, i letos naše škola připravila pro
žáky sedmých tříd dvoutýdenní zájezd
do Velké Británie. Měla jsem to štěstí,
že jsem se mohla zúčastnit i já. Těšila
jsem se moc, protože před dvěma lety si
tento pobyt můj bratr velmi užil.

V dalších dnech začala výuka
anglické konverzace, kde jsme se seznámili s milými učiteli Royem, Helenou a
Belindou. V rámci výuky jsme zpracovávali projekt na zvolené téma. Po vyučování se pravidelně vyráželo na výlety,

během nichž jsme zhlédli Exeter, Lynton, zábavný park Milky Way, mořské
pobřeží Westward Ho! a na závěr i Londýn s hradem Tower.
Kromě procvičení jazykových
znalostí jsme měli příležitost pozorovat
běžný život anglické rodiny, jejich zvyky, tradice, jídelníček, … V naší rodině
se živě zajímali o náš program, pravidelně se nás ptali, co jsme dělali, jak
jsme se měli a co doma. Moc se snažili
nám pobyt zpříjemnit. Neustále se ujišťovali, zda je vše OK.
Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost poznat Evropany za La Manchem, odlišné tradice a zvyky země, ze
které pocházejí. V tom právě spočívá
kouzlo cestování, objevování a poznávání světa. A to je velká zábava!
Míša Vávrová, 7.B

9.A v atelieru Kaštan
V pondělí 3.11. jsme s mými spolužáky navštívili atelier Kaštan na výtvarně-hudební dílně. V první části jsme
poslouchali hudbu Johanna Sebastiana
Bacha, různé jeho variace, i ty psané na
něho. Poté následovala část druhá, ve
které jsme přenášeli naše pocity z hudby
na papír. Tvořili jsme křídami buď ve
větší skupině (bylo nás asi 9), nebo ve

kud budete mít čas a chuť, zajděte se
podívat. Myslím, že se nám to docela
Mně osobně se to moc líbilo a užila
povedlo. Kdy to bude,
jsem si to, a doufám, že
uveřejníme na našich
Naše díla budou vystavena v
mé pocity sdílí i ostatní.
školních webovkách.
sídle Prev-Centra. Pokud
Také jsem zjistila, že
Anča Růžičková, 9.A
naše díla budou vystavena budete mít čas a chuť, zajděte
v sídle Prev-Centra. Po- se podívat. Myslím, že se nám
dvojicích.

to docela povedlo.

Tradice se stužkami
Již tradičně se na začátku školního
roku účastní žáci 3. ročníku naší školy
inauguračního procesu, jehož vrcholem
je slavnostní stužkování.
Tak se stalo i v letošním školním
roce. V pátek 26. září 2008 postupně
všech 72 nových žáků tříd 3.A, 3.B a
3.C společně se svými třídními učitelkami převzali stužky, které jsou mimo jiné
symbolem příslušnosti k naší škole.
Jejich držiteli jsou všichni žáci školy.
Celá akce se jako v minulých letech
uskutečnila v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Samy tyto prostory
navozují velmi příjemnou atmosféru,
přispívají u všech zúčastněných k navození slavnostní nálady a svojí mírou
reprezentativnosti podtrhují důstojnost
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samotné akce. Slavnostní atmosféru
školy Mgr. Marcela Pácalová poté popodpořily svým zpěvem a kytarovým
přála svým žákům a jejich rodičům
duetem i žákyně Lenka Filipová, Anna
mnoho příjemných chvil strávených v
Pekarovicsová a Anna Růžičková se
naší škole a žákům dále mnoho úspěchů
skladbou Lemon tree a zpěvem lidové
nejen při studiu cizích jazyků, které jsou
písně Kdybys měla má panenko sestry
prioritou vzdělávání v naší škole.
Kristina a Tereza Flekovy. MelancholicV tomto slavnostním okamžiku se
ký valčík Alexandra Darnejstarší žáci setkávají s
gomišského v podání Donejmladšími žáky školy na
miniky Charvátové na konakci za přítomnosti rodinných
certním křídle se rozezněl
příslušníků, svých učitelů a
celým sálem a podpořil
pozvaných hostů. Neuplyne
míru již tak slavnostní názase až tolik času a pozice
lady všech přítomných.
žáků se již v měsíci červnu
Role inaugurátorů se i tentohoto školního roku obrátí…
tokrát zhostili žáci 9. tříd, V tomto slavnostním okamžiku
Jaroslav Štercl, zástupce ředinejstarší žáci setkávají s
kteří osobně předali stužky se
nejmladšími žáky školy
telky
žákům 3. tříd. Ředitelka
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Školní družina
Školní družina při ZŠ Pod Marjánkou
má tři oddělení, v každém je zapsáno 30
dětí ze třetích až pátých tříd. Jednotlivá
oddělení mají svůj vlastní prostor, dohromady pak prostornou hernu a letní
terasu. K dispozici je také hodně využívané venkovní školní hřiště. Všechny tři
vychovatelky jsou kvalifikované a aprobované, s dlouholetou praxí. Dvě mají
vysokoškolské vzdělání příslušného
směru. Vychovatelky se účastní třídních
schůzek, porad, spolupracují s učiteli i
rodiči. Vzdělávací program ŠD navazuje na školní vzdělávací program. Družina pracuje podle vytvořených měsíčních
plánů, dbá na denní skladbu činností.
Vedle činností vychovatelky dbají o
psychosociální působení, snaží se u dětí
o rozvoj citlivosti pro vzájemnou pomoc
a toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a
solidaritu.
Čas strávený v družině dětem poskytuje pohodu, radost, dostatek pohybu,
smysluplnou činnost, možnost osobního
rozhodování. Cílem je vytvářet prostředí, ve kterém se děti budou cítit spoko-

Gemini Lyceum PM
Máme popsat Lyceum PM na pár
řádků, ale kdybychom měli popsat
všechny ty skvělé zážitky, nestačil by
nám k tomu ani celý blok.
Lyceum bylo na téma o Tolkienových hobitech. Vše bylo super. Od rána
do večera byl program plný her a akcí.
Na lyceum jsme jeli ze dvou důvodů.
První byl ten, abychom se mezi třídami
poznali, a to se splnilo. Druhým důvodem bylo naučit se spolupracovat, i to se
splnilo (alespoň u většiny ano). Proto si
myslíme, že Lyceum PM bylo úspěšné a
i předčilo mnohá očekávání. Doufáme,
že něco podobného ještě zažijeme!
Karolína Robová a Prokop Novák, 6.C

Pochvalu si
zaslouží...
… všichni zástupci tříd ve školním
parlamentu, kteří už 4krát od začátku
šk. roku vstávali brzo ráno a pospíchali
do školy, aby přišli na 7.15 hod.
2/2008/2009

Koloběžkiáda

jeně, bezpečně a jistě, nestresovaně. Je
snahou, aby každé dítě v družině mělo
šanci uplatnit své specifické vlohy a
schopnosti, být tak v některých z nabízených činností úspěšné. Důraz je kladen na prezentaci a zveřejňování úspě-

chů dětí. Provoz ŠD začíná ranní družinou od 7 hodin a končí v 17.30 hod.,
respektive v pátek v 17 hodin.

První setkání žáků 6. roč.
s lektorkami Prev-Centra

Výměnný pobyt s
Dánskem v plném
proudu!

Během tří hodin se žáci seznámili s
obsahem seminářů, které budou probíhat 2krát za rok až do 9. ročníku.
Z některých názorů na závěr semináře:

Helena Poláková, vedoucí ŠD

Bylo fajn si zahrát hry, vytvořit společná pravidla chování, nakreslit svůj
osobní erb a všem vysvětlit, co obsahuje
a proč jsem tam nakreslil určité symboly. Ani jsme netušili, jaký kdo je, co je
mu blízké a co rád dělá. Také bylo dobré, že se všeho účastnily i lektorky a
paní učitelka. Už se těšíme na další setkání!

Tradičního výměnného zájezdu do
Dánska se letos zúčastní 23 žáků z
osmých tříd, kteří již napsali první dopisy svým budoucím hostům z dánského
městečka Ringe. Dánské děti přijedou
do Prahy vlakem dne 21. dubna 2009
večer a stráví zde pět dní. Předpokládaný termín našeho pobytu v Dánsku je od
10. do 15. května 2009.

Dagmar Lodinová

Irena Svobodová

k tradiční debatě o školních záležitostech, organizaci různých akcí apod.
Zvolena byla rada školního parlamentu:
5. ročník - Jaroslav Šejko
6. ročník - Karolína Robová
7. ročník - Anna Vystydová

8. ročník - Dominik Švejcar
9. ročník – Roman Machek, který se
zároveň stává předsedou školního parlamentu!
GRATULUJEME A PŘEJEME VYTRVALOST V JEJICH PRÁCI!
Dagmar Lodinová
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Pozor změny!

Výtvarná výchova
+ Keramika

pondělí

13:30

14:30

Jursová Tereza

keramická dílna

Šachy

pondělí

14.45

15.30

p. Černoušek

učebna 205

Bojové sporty
a sebeobrana

pondělí

15:30

16:15

Jan Krmela

tv

la od listopadu paní učitelka Julie
Quadratová.

Aerobic

pondělí

16:00

16:45

Kadlecová Petra

tv

 Novou vedoucí školní družiny se

pondělí

14:30

15:15

Bartelová Jana

učebna 102

středa

14:30

15:15

Valenta Martin

učebna 102

Počítače

 Kolegyni T. Furmaňskou nahradila
od října paní učitelka Iva Hlůžeová.

 Paní učitelku J. Vlasákovou nahradi-

stala paní Helena Poláková. Nahradila v této funkci paní Helenu Čmelovou, která zůstává vychovatelkou
jedné ze tří současných tříd.

Zdravotnický
kroužek

úterý

13.30

14.15

pí Marková

učebna 107 (5.B)

 Záloha na stravovací čip ve školní

středa

13.30

14.15

pí Marková

učebna 107 (5.B)

Hip-hop

úterý

15:45

16:30

Kurková Karolina

tv

jídelně se od 1.11.2008 zvýšila na
157,- Kč.

Keramika

středa

13.30

15.00

pí Lakomá

keramická dílna

Florbal
3. – 4. třída

čtvrtek

15:45

16:30

Karnet Ondřej

tv

Florbal
od 5. třídy

čtvrtek

16:45

17:30

Karnet Ondřej

tv

Flétna

pátek

13:15

14:00

Pokračování ze strany 1

Gabriela Ježková učebna 107 (5.B)

dnech v termínech od 22. dubna do 7.
května. Dny konání zkoušky stanoví
ředitel školy.

Průběh přijímacího řízení
Přijímací zkouška v prvním kole
přijímacího řízení, pokud o jejím konání
rozhodl ředitel SŠ, se koná v pracovních

Talentová zkouška do oboru vzdělání
s talentovou zkouškou v prvním kole

VELKÝ ÚSPĚCH!
Olda Kos z 5.A se umístil na 10. místě
v celorepublikové soutěži Logická
olympiáda pořádané Mensou ČR.
Základního kola se účastnilo téměř
4000 dětí z více než 150 škol.

přijímacího řízení se koná v pracovních
dnech v termínech od 2. do 15. ledna, na
konzervatoři v termínech od 15. do 31.
ledna.
Marie Ferechová, výchovná poradkyně

Co chystáme…
V pondělí 1.12. se již potřetí vydají
vybraní žáci 9. tříd v doprovodu třídních
učitelů do ulic Prahy a prodejem stužek
podpoří celosvětovou osvětovou akci
Červená stužka - Světlo pro AIDS. Výtěžek bude věnován boji proti této nemoci.
Ve čtvrtek 4.12. přijdou do
školní jídelny navštívit žáky
1. stupně čerti a Mikuláš.
Očekávaní hosté by měli pobýt v budově školy od 15 do
17 hod. O hudební doprovod
se postarají naši bývalí žáci
František Hába a Tomáš Jirkal. Děti i rodiče jsou srdečně
vítáni!
Tradiční „mikulášskou“
pro žáky 2. stupně uspořádají
zástupci rodičů Obecně prospěšné společnosti školy v
sobotu 13.12.! Zatancovat si s
čerty a Mikulášem mohou
přijít děti i dospělí do vysoko-

školského klubu Hvězda od 15 do 19
hod.
Ve dnech 5. a 6. prosince se vydá 40
žáků do předvánoční Vídně, kde navštíví adventní trhy a prohlédnou si historické památky města (např. Schönbrunn,

Belveder, Chrám sv. Štěpána a jiné).
Děti zavítají i na trénink španělské jezdecké školy.
Pokud se chcete vánočně naladit a
zazpívat si s námi, zajděte se podívat do
vánočního stanu Prahy 6 v úterý 9.12.
od 16 hod.! Žáci si společně s pí uč. Stejskalovou
pro vás připravují pásmo
koled různých národů.
15. prosinec dopoledne
opět vánočně probruslíme.
Žáci 2. stupně již mohou
začít ostřit čepele a trénovat piruety!

Vystoupení ve vánočním stanu na Vítězném náměstí v prosinci 2007

… kromě těchto akcí budou v následujících týdnech probíhat různé besedy, přednášky, setkání tříd
s lektory z Prev-Centra,
návštěvy koncertů a řada
dalších zajímavostí.

