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Vážení rodiče a přátelé školy,        

dovolte pozdravit vás a představit vám další číslo našeho občasníku. Čas ve škole běží 

velmi rychle, a tak přijměte malé ohlédnutí za uplynulým čtvrt rokem.  

V Národní technické knihovně proběhlo v listopadu historicky první setkání montessori 

učitelů. Celá konference se nesla v duchu tématu:,,Jak připravit prostředí, aby montessori 

fungovalo“. V úvodní části jsme se zabývali připraveným prostředím pro batolata, poté 

vystoupila Dorothy Paul a připravené prostředí pro věkovou skupinu 3 -6 let. Zajímavé 

povídání zakončila Cordula Lehrer a připravené prostředí pro děti 6 -12 let. 

Celé setkání montessori bylo také místem sdílení a setkávání, zároveň bylo pozvánkou 

na celosvětový mezinárodní kongres Montessori, který se uskuteční v příštím roce 

v Praze. 

Přeji vám příjemné čtení a klidný takřka předvánoční čas.  

 

Martina Štanclová 

 

 

 

 



 

 

Soutěž Modrý pták a naše Emma ze Zelené třídy očima její babičky 

     

Modrý pták je dětská interpretační soutěž ve třech disciplínách: hra na hudební nástroj, 

zpěv a tanec. Je několika kolová.  

Není to žádná legrace, byla jsem s Emmou v šatně, když se připravoval televizní záznam 

a musím říct, že místní děti, které se rozcvičovaly na vystoupení, jsou hodně dobře 

připravené.  

Nicméně důležité je, že následně dostala pozvání na workshop, kde budou s dětmi 

spolupracovat sólisté z Balšovo těatra!  

Balet v Rusku jede po jiné koleji a jinou rychlostí. Výuka tam je hodně tvrdá.  Takový už 

je balet… Ale možná, že díky pohodě, s jakou Emma chodila a „chodí“ do školy, zatím 

všechno překvapivě dobře snáší.  

 

Sylvie Dvořáková (babička Emmy Stráníkové) 

 

 

 



 

 

 Modrá třída  - 1. čtvrtletí 2016/2017 

V Modré třídě se v letošním roce nachází 26 dětí (9 prvňáků, 7 druháků, 10 třeťáků). 

V tomto školním roce se prohloubila spolupráce se Zelenou třídou. Žáci se propojují při 

projektech kosmické výchovy. Starší děti ze Zelené třídy občas docházejí do Modré třídy 

prezentovat nové učivo. Čtyři žáci z Modré třídy se zúčastnili kosmického příběhu 

společně se Žlutou třídou. Třída se v průběhu dvou měsíců sžila ve velmi dobrý kolektiv. 

Družina navazuje na výuku a doplňuje ji o další aktivity. V Modré třídě proběhly tyto akce: 

Trilopark, Divadlo Minor – představení Divadlo, Klapzubova 11, Molab – zaměstnání 

rodičů, Geofyzikální ústav, Prokopské údolí. 

Žlutá třída - 1. čtvrtletí 2016/2017 

Třída má 26 žáků (13 dívek a 13 chlapců), 7 žáků z prvního ročníku, 7 druháků a 12 

třeťáků. Dvě dívky jsou první pololetí nepřítomny z důvodu zahraniční cesty s rodiči. 

V září proběhl adaptační kurz v Křivsoudově, kde se mimo jiné nastavila třídní pravidla. 

Ve škole se žáci seznámili s učebním plánem, na jehož obsahu se částečně sami 

podíleli.  

Žáci navštívili Pražský hrad, rozhlednu na Velkém Blaníku, Parazoo, Českou televizi a 

lanové centrum. V rámci cyklu povolání měli možnost poznat, co obnáší profese 

sportovní redaktorky a violistky. Z kulturních akcí žáci zhlédli představení Dědeček Oge 

v Divadle Kampa a Klapzubovu jedenáctku v divadle Minor. 

Zatím proběhly tři konzultace, které byly převážně informativního charakteru. Žáci prvního 

ročníku se postupně adaptovali na nové prostředí a mezi ostatní děti se bez problému 

začlenili. 

Zelená třída 

V Zelené třídě je v letošním roce 20 žáků, (12 čtvrťáků a 8 páťáků). Kolektiv posílili dva 

noví žáci, kteří se aktivně zapojují a seznamují s montessori principy a pomůckami. 

V prvním školním týdnu proběhl adaptační pobyt v Toulcově dvoře. Hlavním cílem tohoto 

pobytu bylo vytvoření bezpečného prostředí, kde se mimo jiné vytvořila třídní pravidla a 

proběhly některé z edukačních programů. Děti se následně seznámily se školním řádem 

a organizací školního roku.  

V prvním čtvrtletí proběhly konzultace s rodiči a dětmi, na kterých se probrala témata 

ohledně výchovy, vzdělaní a klimatu třídy. Tripartitou byly dohodnuty individuální cíle a 

postupy, na kterých se všichni zúčastnění shodli. 



 

 

V průběhu celého čtvrtletí věnujeme pozornost aktivitám posilujícím kolektiv třídy, denně 

při ranních elipsách a páteční třídnické hodině, kde nadále pracujeme na rozvíjení 

pozitivních vztahů a klimatu třídy. Žáci občasně docházejí prezentovat své práce 

mladším spolužákům, tyto aktivity prolínají všemi oblastmi (českého jazyka, matematiky, 

kosmické výchovy). 

Byli jsme součástí několika akcí, ať už se uskutečnily ve škole či mimo ni. Mimo školu 

jsme navštívili Den zdraví (vyšší zdravotnické školy), Pomník 17. 11. 1989, představení 

Laterny Magicy Malý Princ, několik vzdělávacích programů Toulcova dvora. Do školy nás 

přišel navštívit Lukáš (nevidomý), který pro nás udělal program ohledně života bez zraku. 

Angličtina 

Během září až listopadu pracovaly všechny děti s učebnicemi Incredible English 

v úrovních Starters až 5. díl této učebnicové řady. Mimo práci s učebnicemi děti pracují 

s různými pomůckami, hrají didaktické hry a připravují minimálně 1x za pololetí prezentaci 

v anglickém jazyce. Děti ze Zelené třídy čtou navíc 1 anglickou knihu za pololetí. Po 

přečtení knihy vypracují krátké shrnutí obsahu do předem připraveného formuláře. Děti 

z prvního trojročí navštívily divadelní představení s názvem Green Eggs and Ham, které 

se konalo přímo ve škole. Všichni společně jsme oslavili ve škole Halloween a seznámili 

se tak s touto tradicí a legendami, které se k ní vážou. Děti ze 4. a 5. ročníku se 

zábavnou formou seznámily s nepravidelnými slovesnými tvary (minulý čas, minulé 

příčestí). Vybrali jsme nejčastěji používaná slovesa, ze kterých jsme připravili krásnou a 

užitečnou pomůcku – jazykové schody. Ve Žluté a Modré třídě proběhl anglický den, 

v rámci kterého děti vytvářely projekty. V Zelené třídě se tento den chystá.  

Zpráva školního metodika prevence a výchovného poradce 

V prvním zářijovém týdnu se uskutečnily adaptační pobyty všech tříd, kde hlavním cílem 

bylo stmelení stávajících a nově vzniklých třídních kolektivů. Vytvoření bezpečného 

prostředí nejen mezi žáky, ale i průvodci a školou. Cíle byly zaměřeny na pravidla soužití 

a navození pozitivního třídního klimatu. Toto také bezprostředně probíhá prostřednictvím 

ranních elips, třídnických hodin, školních i mimoškolních akcí dle individuálních 

harmonogramů jednotlivých tříd. 

Výchovné problémy si průvodci jednotlivých tříd řešili individuálně v rámci tříd či ve 

spolupráci s výchovným poradcem.  

V Zelené třídě proběhly s rodiči a dětmi úvodní konzultace v rámci kariérního 

poradenství.    

Školní metodik prevence se na přelomu měsíců října a listopadu zúčastnil XIII. ročníku 

Česko-Slovenské konference na téma Primární prevence rizikového chování a 

Kyberfestu na téma kyberšikany. 



 

 

Žáci s průvodci se v průběhu prvního čtvrtletí zúčastnili několika školních a mimoškolních 

akcí, které korespondovali s MPP. Průvodci se pravidelně potkávají s ředitelkou školy při 

pedagogických radách, kde konzultují a sdílejí své zkušenosti. Také proběhlo několik 

setkání se supervizorem školy. 

Družina modrá 

V Modré družině postupujeme dle stanoveného ročního plánu. 

Začátek roku jsme věnovali vzájemnému seznamování, především formou 

seznamovacích a psychosociálních her a to jak v místnosti, tak venku. Ve stejné době 

jsme společně diskutovali nad pravidly družiny, které se průběžně upravují dle potřeb. 

Nemalé úsilí stálo (a stále stojí) tato pravidla skutečně dodržovat, z čehož vznikly i 

drobné konflikty s několika žáky, které se musely posléze řešit s rodiči. 

Od září mají žáci možnost účastni se celostního motorického testu a sledovat rozvoj své 

síly a mrštnosti. Postupně se na tuto aktivitu přihlásili téměř všichni. 

Z výtvarné činnosti jsme se věnovali tvorbě z přírodních materiálů (land art, řetězy, 

lepené obrázky), výrobě ozdobných a stavbě létajících draků, vyřezávání dýní o 

Halloweenu, výrobě Mikulášských lucerniček. 

Připomněli jsme si svátek sv. Václava, seznámili se s problematikou lidských práv formou 

hry (Gollob, Krapf Výuka demokracie), připomněli si opět formou hry nedožité 80. 

narozeniny Václava Havla. 

V souvislosti se svátkem ,,Dušičky“ jsme navštívili Olšanské hřbitovy, kde děti zapalovaly 

svíčky na opuštěných hrobech a seznámily se s uměleckými díly v podobě náhrobků. 

Navštívili jsme vrch Parukářka, kde proběhla ,,drakiáda“, seznámili se s významnými 

stavbami v okolí školy (Vinohradská vodárna, Husův sbor, Vršovický zámeček). 

V současné době nacvičujeme divadlo Vánoční příběh, které chceme před Vánoci zahrát 

ostatním družinám a rodičům. 

V odpočinkové části dne se věnujeme četbě knih C.S. Lewise Letopisy Narnie, kterou 

doplňujeme pouštěním tohoto seriálu a sledujeme rozdíly mezi knihou a filmem. 

Družina Zelená 

V úvodu roku jsme se sešli na adaptačním kursu v Toulcově dvoře. Kromě přírodně 

vzdělávacích programů a dalších aktivit na ně navazující (např. příprava didakticko-

pohybových aktivit na téma podnebí a řeka pro mladší trojročí) jsme si stanovili pravidla 

družiny a způsob vzájemného fungování. A co jsme nestihli na adaptačním kursu, zvládli 

jsme v prvních dnech ve škole. 

Úterky a čtvrtky, kdy jsme obvykle chodili ven, jsme věnovali fyzickému rozvoji na 

okolních hřištích a sportovištích a poznávání okolí školy. V ostatních dnech jsme pak 

často navazovali na probíranou látku, děti si zpracovávaly a prezentovaly zájmové 

prezentace, dotvářeli jsme některé prvky výzdoby (které byly často začaty ve výtvarné 



 

 

výchově – planety, narozeninový strom, aj.). Jindy děti rády hrály deskové a jiné 

společenské hry, četly zajímavé knihy či jinak relaxovaly.  

Z hromadných akcí za zmínku stojí například Drakiáda, exkurse ve Vršovickém zámečku 

spojená s poučením o historii výroby hedvábí a historii Heroldových sadů, tvorba 

improvizovaných slunečních hodin (v průběhu 1 celého dne v Heroldových sadech) či 

návštěva nevidomého průvodce (z Neviditelné výstavy) ve třídě a následný dopis dětí 

psaný v Braillově písmě. 

 

Kroužky v prvním čtvrtletí 2016/2017 

Tvořivé ruce 

Děti, které si techniku háčkování již dříve osvojily, se pustily do vytváření háčkovaného 

lapače snů, který ovšem ještě čeká na dokončení, neboť se jedná o rozsáhlejší projekt. 

Začátečníci s háčkem se naučili řetízkové oko a zjistili, že i z pouhého řetízku se dá 

"vyrobit" mnoho věcí, zručnější z nich už trénují krátký a dlouhý sloupeček. V listopadu 

jsme háčkování pro osvěžení přerušili jinou aktivitou, šitím, kdy si děti ušily sovičky z 

ponožek (a naučily se přední a zadní steh a přišívání knoflíků). Zde dokumentaci již 

máme. Děkujeme mamince Zuzky za zásoby:-)!  

Protože se jedná o kroužek kreativní a ruční práce patří mezi činnosti, které podle mého 

názoru úplně nejdou dělat "na sílu", přijdou-li děti s vlastním návrhem práce, mají 

možnost ho uskutečnit, zrodilo se tak již na kroužku mnoho háčkovaných šperků a 

módních doplňků, květin, šitý automobil nebo zákeřný Lichožrout. Do Vánoc nás ještě 

čeká výroba andělů, kde zkombinujeme různé aktivity a ti rychlejší se ještě možná naučí 

háčkovat vánoční hvězdu. 

  



 

 

  

Sportovky 

Na kroužku se sešla velmi početná skupinka sportovců nadšených pro veškeré akční 

činnosti. Společně se snažíme rozvíjet zdatnost a podporovat sportovního ducha. Řídíme 

se heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 

Děti nejvíce baví kolektivní hry jako je florbal a fotbal. 

Zkoušíme také základy házené, metodiku hodu a mnoho dalších pohybových aktivit. 

 

Sportu zdar. 

 

 
 

Balintovská skupina 

Tak to jsme my. :-)  

Každé pondělí se společně potkáváme nad všemi našimi důležitými tématy, o kterých si 
tu můžeme v bezpečí vyprávět. Sdílíme své osobní zkušenosti, názory i pocity.  



 

 

Naše příběhy, které se v kruhu objevují, nám mohou být někdy vzdálené i velmi blízké. 
Již jsme tu zažili bohaté situace na téma ohleduplnost, čestné jednání, citlivost, hovořili o 
sobě, rodině, kamarádech či o aktuálním tématu rovnocennosti a nadvládě. 

       

Výtvarné dílny 

Výtvarné dílny je kroužek, na kterém kreslíme, malujeme, tvoříme, přemýšlíme, 
diskutujeme, povídáme si nejen o umění. Je to kroužek, na kterém si dítě rozvíjí svou 
osobnost, fantazii, zručnost, vnímaní barev a světa kolem sebe. 
Naše hodiny mají koncepci učení se např. nových technik (ale i jejich opakování), tvoříme 
sezónně (podle ročních období) i aktuálně (podle aktuálních událostí kolem nás a ze 
světa). Temperové barvy používáme jenom základní odstíny, všechny sekundární barvy 
jako je např. oranžová se učíme míchat ze základních barev (žlutá + červená = oranžová). 
Každou hodinu připravím předlohu daného tématu a dítě se podle své osobnosti a 
fantazie přidá k jeho realizaci. 
V prvním pololetí plánuji s dětmi ještě vánoční témata a samozřejmě si vytvoříme 
adventní kalendář, v novém roce budeme pokračovat s perspektivou, kresbou lidských 
částí těla, ale také s aktuálním dění. 

      

Šachový kroužek 

Šachový kroužek jsme v letošním roce rozdělili na dvě skupiny – začátečníci a pokročilí. 

Pokročilí více hrají a připravují se tak na reprezentaci školy v letošním ročníku přeboru 

pražských základních škol v kategorii mladších žáků. Ti mladší se nejdříve učili matovat, 



 

 

a poté, co to většina z nich už zvládla, se nyní učíme různé šachové finty, kterými lze 

zmást protivníka. Dva členové kroužku mají zajímavé úspěchy. Ondra Folda zvítězil na 

amatérském turnaji „Talent Prahy 10“ a ještě většího úspěchu dosáhl Lukáš Linhart, který 

je již registrován v klubu Bohemians. Na prvním ze série turnajů pražského přeboru 

v kategorii do 10 let získal 4 body ze 7 utkání. To je na začátek kariéry velmi nadějné. 

 

Dramatický kroužek 

Na kroužku dramatické výchovy pracujeme s klasickými pohádkami, na které se ale 

díváme z jiných úhlů pohledu. Vytváříme prostředí, dotváříme děj, vstupujeme do rolí 

postav a tím si utváříme na známé konflikty vlastní názor. Hrajeme různé pohybové a 

rytmické hry k tématu. Děti pracují samy i v malých skupinkách. 

        

 

Další vzdělávání týmu Kouzelných škol 

Celý tým se rád a s chutí i nadále vzdělává 



 

 

- Konference pro učitele angličtiny – Let´s Motivate 2016 

- English Language Teaching Czechlist – Ideas from the Heart of Europe 

- Oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori 

filozofie – lektorovala Dr. Eva Štarková  

- Primární prevence rizikového chování - konference 

- Kyberpsycho 2016 

- Tajemství jedovaté podlahy (geometrie) - SpoMo 

- Montessori konference 

 

 

Organizace ve zkratce 

- Dne 24. 11. se uskuteční Den otevřených dveří od 14-17 hod.  

- Na vánoční jarmark se těšte 20. 12. od 14-17 hod. 

- 22. 12. ředitelské volno - škola bude zavřena. 

- Vánoční prázdniny od 23.12 2016 do 2.1 2017 včetně, výuka začíná v úterý 3.1. 

2017 

 

 

V Praze, 24. 11. 2016 

 


