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Zpravodaj – prosinec 2018 

Vážení rodiče a přátelé školy, 

dětem přinese dárky Mikuláš a Vám dospělákům jsme připravili Kouzelný Zpravodaj. 

Čtyři svíčky na adventním věnci 

 

 

Na adventním věnci hořely tiše čtyři svíčky. Bylo slyšet, jak si mezi sebou šeptají. První svíčka vzdychla 

a řekla: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice 

svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo. Světlo druhé 

svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou 

pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych 

svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla. Smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji 

se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, 

že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a 

zhaslo. V té chvíli vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: „Proč nesvítíte, kdo vás zhasl?“ 

A rozplakalo se. V tom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! 

Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit. „Od ní pak dítě zapálilo 

zápalku a pak všechny ostatní svíčky. Plamen NADĚJE by v našem životě neměl nikdy zhasnout. Každý 

z nás by měl plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE stále udržovat. 

Přejeme Vám krásný adventní čas.  

Martina Štanclová a tým Kouzelných škol   

http://www.obechradek.cz/userdata/articles/676/866.jpg
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Charitativní sbírky 

V listopadu u nás proběhly dvě  charitativní sbírky. První je určena pro Domov seniorů Laudon v 

Albrechticích u Lanškrouna. S tamní paní ředitelkou jsme v písemném styku. Nedostávají žádné dotace, 

žijí tam senioři, kteří většinou již nemají žádné příbuzné a za naši pomoc jsou velice vděčni. 

Rodiče žáků nám téměř okamžitě začali nosit krásné  nové věci, o které si senioři napsali. Tak do 

Domova poputuje nádherná vánoční deka s červenými soby, nové ručníky, ponožky či krásné polštářky.  

Naše dárky zpříjemní seniorům Štědrý večer dvakrát. Vedle vlastní funkce dárku, je pod stromečkem 

potěší vědomí, že nejsou sami, že na nich někomu přece jen záleží. 

Druhá sbírka má v naší škole již tříletou tradici. Je známá pod názvem Krabice od bot. Do ní nosí děti 

hračky, se kterými si již nehrají, případně i nové hračky. Ty se dají do krabice od bot, vánočně zabalí, 

popíší informací, zda jsou určeny chlapci či děvčeti a jakého věku. V určený den žáci odnesou osobně 

balíčky ho Husova sboru, kde je sběrné místo a odkud se dárky distribuují dětem ze sociálně slabých 

rodin. 

Určitě udělají radost! 

Den otevřených dveří  

Dne 22. listopadu se uskutečnil první den otevřených dveří. Zájemci o studium na naší škole přicházeli 

během celého odpoledne. Kromě budoucích žáků a jejich rodičů nás navštívily ředitelky z některých 

spřátelených mateřských Montessori školek, odkud k nám již pravidelně děti přicházejí.  

Dění v Modré třídě 

Za první čtvrtletí jsme toho v naší třídě zažili opravdu hodně. Na začátku roku jsme měli seznamovací 

týden, který jsme trávili velmi bohatým programem, týkajícím se Vesmíru. V záři jsme navštívili město 

Plzeň, kde jsme viděli a zažili vědu na vlastní kůži. Během měsíce října jsme navštívili Geosvět a 

chráněnou dílnu Lemniskátu, kde jsme si vyrobili s pomocí postižených lidí svůj vlastní sešit. V Toulcově 

dvoře jsme zažili pokusy s vodou a naučili jsme se ji filtrovat. Začátkem listopadu jsme společně 

s Oranžovou třídou navštívili Berounské muzeum a Koněpruské jeskyně, kde jsme měli možnost nalézt 
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korály, trilobity a další zkameněliny. V divadle Minor jsme navštívili představení "Sněhová královna", 

děti si to moc užily. Fotky z těchto výletů naleznete na webu Kouzelných škol. 

Naši nejmenší spolužáci v 1. třídě se velice rychle adaptovali, velice krásně spolupracují se svými 

staršími spolužáky a už s nimi hrají i deskovou hru Ypsylonii (na vyjmenovaná slova), už poznávají čísla 

do 9999 a velice rádi pracují na matematické aréně, která jim umožňuje dostatek pohybu a propojování 

číselných operací, názvů a perlového materiálu v Montessori prostředí. Naši prvňáčci dokončují svoji 

knížečku tiskacích písmen a už poznávají, jak jdou písmenka v abecedě za sebou. Velmi rádi se přidávají 

i k lekcím pro starší, tento týden většina z nich byla u vysvětlování rozdělení hlásek (měkké, tvrdé a 

obojetné) a následně se jim propojila informace o tom, že při obojetných souhláskách se objevují 

vyjmenovaná slova, na kterých pracují děti z 2. a 3. třídy. S dětmi jsme již udělali Příběh o vzniku světa, 

Příběh o vzniku Země a Příběh geometrie. Druháčci si stále cvičí psací písmo, opakují si matematické 

příklady a už se pouští do práce na nových pomůckách "Velké dělení", "Známková hra" apod. Třetáci 

mají opakování Velkého dělení, Známkové hry, násobilkových mandal a zlomků. V českém jazyce se 

věnují vyjmenovaným slovům po B a jejich procvičování. Začali jsme čtení s porozuměním ve všech 

ročnících a část pracovního dne se věnujeme čtení knih a časopisů, které děti zajímají. Nejvíce času děti 

tráví prací s pomůckami, jsme moc rády, že děti si samy připravují zajímavé  prezentace, na kterých si 

zkoušejí mluvit před celou třídou a třída se učí soustředit a poslouchat ostatní. Chceme mít mezi sebou 

hezké vztahy, a proto jsme si  udělali pokus s vodou a rýží a ukázali jsme si na ní, co se stane s rýží a 

vodou, když se jim posílají krásná slova – láska a co se stane, když je tomu naopak. 
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Dění v Oranžové třídě  

V září děti nastoupily do přejmenované třídy. Místo Žluté je čekala třída Oranžová. První týden jsme si 

společně užili adaptační kurz, kdy jsme se seznámili, zažili spoustu zážitků a společně se sblížili. Pro 
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většinu dětí byl největší zážitek v lanovém centru, kdy mohly vyzkoušet i překážky hodně vysoko nad 

zemí. Silným zážitkem bylo také přespávání ve škole, které děti výborně zvládly.  

Celé září jsme věnovali opakování z předchozích ročníků. Kromě opakování děti slyšely i první velký 

příběh o vzniku vesmíru. Třída se nám hezky usadila a děti dělaly a stále dělají velké pokroky. Druháci 

začali navštěvovat lekce plavání, které je velice baví. V říjnu naše škola také zahájila volnočasové 

aktivity, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené.  

Zhruba v půlce října se děti začaly těšit na Halloween a zdobit si třídu vlastní tvorbou. Moc se nám líbila 

jejich kreativita, kterou jsme podpořili výstavou dýní v botanické zahradě v Troji a v rámci pracovních 

činností jsme dlabaly dýně i ve škole. Ve středu 31. 10. nám od rána vypukla ta velká halloweenská 

sláva, kdy místo dětí přišly do školy jen strašidla. V průběhu dopoledne děti procházely stanovišti, kde 

na ně čekaly zábavné úkoly jako např. poznávání vůní se zavázanýma očima, výroba náramku, malování 

na obličej, ale také občerstvení se strašidelnou tématikou. Dopoledne to bylo krásné, propojily se nám 

dohromady všechny třídy, děti se seznámily s dalšími spolužáky a užily si spoustu legrace.  

Ze začátku listopadu jsme dětem představily další velký Montessori příběh o vzniku Země, ke kterému 

se váže i široká škála pokusů. Na tuto aktivitu nám také krásně navazoval celodenní výlet do Berouna, 

kde jsme navštívili Geopark Barrandien, Koněpruské jeskyně a děti měly možnost najít si i svou vlastní 

fosilii.  

Ve školních lavicích děti pracují pilně a pozorujeme u všech pokroky a velkou motivaci do práce. Těšíme 

se na další společné zážitky a úspěchy.  

Dění ve Fialové a Zelené třídě   

Září v Zelené a ve Fialové třídě bylo ve znamení poznávání nového – noví spolužáci, nově ustálený tým 

učitelů a především nové prostory. Přestěhovali jsme se do větších tříd na protějším křídle budovy 

ve třetím patře. Těšíme se zde z většího klidu a soukromí, a to je znát zejména v tom, jak využíváme 

chodbu během celého dne – ve výuce, o svačině i v době školní družiny. Novinkou je také velká 

informační tabule, na které mohou žáci (ale také rodiče) nalézt témata lekcí, úkolů a náplň výuky pro 

celý aktuální týden. 
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Navíc se nám poštěstilo získat i třetí místnost; využíváme ji dopoledne jako Kosmickou učebnu a 

odpoledne jako družinovou místnost pro Fialové oddělení ŠD. Nové prostory nám umožňují dále se 

rozvíjet a realizovat naše smělé plány na obohacení výuky i volného času ve škole. Ze všech jmenujme 

například pořízení studentských počítačů (dva pro každou třídu), či kuchyňský dřez – v budoucnu 

s celou linkou a vybavením – pro realizaci fyzikálních pokusů, ale i drobných kulinářských aktivit. 

Mnoho toho zažily obě třídy společně – v rámci samostatných aktivit v obou třídách jsme však také 

nezaháleli. Bylo potřeba se sžít s novými kamarády, vytvořit si společné rituály a vazby. Žáci si teď sami 

řídí ranní elipsu a sami dohlíží na její klidný a harmonický průběh. Osvojujeme si novou podobu 

studentských indexů a jejich pravidelný zápis. Učíme se být více samostatní a odpovědní za sebe i 

za okolí – v současné době například rozbíháme projekt třídění odpadu. Pozorněji si také všímáme, jak 

probíhá žákovská sebeorganizace při odchodu ze třídy či v průběhu svačin.  

Školní rok jsme začali tradičně na adaptačním kursu – jednu noc jsme letos přespávali v Toulcově dvoře 

a dva dny jsme se zúčastnili vzdělávacích programů ekocentra. Čtvrtek a pátek jsme se již ve škole 

věnovali poznávání nového prostředí a spolužáků.  

V rámci Kosmické výchovy jsme si obě třídy společně vytvořily mnoho zajímavých projektů. V jednom 

z nich jsme navštívili největší planetární stezku v ČR – 13km úsek vedoucí v Praze podél řeky Vltavy 

nabízí modely vesmírných těles z naší Sluneční soustavy (všechny byly vyrobeny tak, aby jejich 

vzájemná velikost i vzdálenosti odpovídaly realitě). Na úvod jiného projektu jsme se podívali 

do Staroměstské radnice – na obrazovou výstavu Osudové okamžiky Československa. Očima mnoha 

českých a československých fotografů jsme se seznámili s významnými okamžiky uplynulých sta let naší 

vlasti. 
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Angličtina 

Angličtinu se v tomto školním roce děti učí rozdělené do celkem 13 skupin. Kromě pravidelných hodin 

angličtiny (zaměřených na rozvoj poslechu, čtení, psaní i mluvení) se děti v prvním trojročí s angličtinou 

sekávají ještě při anglických elipsách a kosmické výchově. Anglické elipsy i kosmická výchova 

v angličtině probíhají vždy v pondělí ráno a dopoledne, děti z Modré třídy mají jedenkrát za 14 dní 

anglickou ranní elipsu a děti z Oranžové třídy kosmickou výchovu, matematiku a čtení v angličtině a 

naopak.  

Ve Fialové a v Zelené třídě mají kromě obvyklých lekcí angličtiny ještě čtvrtek jako anglický den. V tento 

den probíhá kosmická výchova v angličtině a páťáci z každé ze tříd mají vždy jedenkrát za 14 dní hodinu, 

na které se připravují na přijímací zkoušky z angličtiny. Testy, které na těchto hodinách děti napíší, mají 

nosit domů a ukázat rodičům.   

 

Na konci října jsme jako obvykle společně oslavili Halloween. Všem rodičům, kteří dětem pomáhali 

s přípravou skvělých masek i vynikajícího halloweenského občerstvení, touto cestou ještě jednou moc 

děkujeme. Děti se dozvěděly fakta o původu svátku a užily si den na stanovištích s nejrůznějšími 

aktivitami.  
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V kosmické výchově jsme se věnovali projektu 100 let Československa, kdy děti rozdělené do skupin 

po dvou až třech členech připravovali prezentace v angličtině, které se týkaly nejrůznějších oblastí 

života v tomto období (například móda, sport, jídlo, válečné období, známé osobnosti). Na začátku 

projektu jsme navštívili výše zmiňovanou výstavu dobových fotografií Osudové okamžiky 

Československa. Prezentace děti představily ostatním 29. listopadu.  

 

Dění v Modré družině 

Začátek školního roku byl ve znamení letního počasí. Toho jsme v Modré družině využili k co 

nejčastějšímu pobytu venku. Vedle našich takřka domovských Heroldových sadů, jsme navštívili i 

Grébovku, Gutovku, park U Vodárny s oblíbenou trampolínou a Parukářku, kde jsme stejně jako v 
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předchozích letech pouštěli draky. 

Svoji šikovnost žáci prokázali při výrobě zvířátek a staveb z kaštanů, skřítků z listí, dušičkových věnečků, 

nebo vlčích máků ke Dni válečných veteránů. 

Listopad je již tradičně měsíc, ve kterém nacvičujeme divadlo, určené kamarádům a rodičům jako 

vánoční dárek. 

 

Dění v Zelené a Fialové družině 

Zelené a fialové oddělení ŠD letos navštěvuje po 15 žácích (z celkových 34 žáků v obou třídách). 

V úvodu roku jsme si stanovili pravidla družiny a způsob vzájemného fungování. Díky novému 

atraktivnímu rozvrhu třídy máme letos možnost trávit venku mnohem více času. Kromě tradičních 

úterků a čtvrtků se ven (nejčastěji do blízkých Heroldových sadů) podíváme alespoň na hodinu také 

ve středu a v pátek. Věnujeme se zde fyzickému rozvoji žáků i psychohygieně – hrajeme různé hry a 

poznáváme okolí školy. Ve vnitřních prostorách zase žáci rádi hrají deskové a jiné společenské hry, čtou 

knihy či jinak relaxují. Při mnoha příležitostech pak aktivně navazujeme spolupráci s jinými odděleními 

ŠD. 

Hned z kraje září nás oslovil profesionální frisbee tým PRAGUE SEVEN, který posléze věnoval část 

odpoledne našim dětem a představil jim tento sport. O Halloweenu jsme si užili oslavy i v družinovém 

čase – po celodenním vyrábění v maskách jsme po obědě navázali klidnými aktivitami (hry a promítání 

filmu). Na konci listopadu jsme si také užili tradiční drakiádu na vrchu Parukářka, kterou jsme zakončili 

večerním posezením v místní kavárně. V blízké době nás pak čeká Mikulášská nadílka, kterou již 

tradičně připravují naši starší žáci pro své mladší kamarády.  
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Dění v Oranžové družině 

Oranžovou družinu navštěvuje 21 dětí.  

Začátek roku se nesl ve znamení vzájemného poznávání nových spolužáků, třídy a okolí školy. Děti si 

společně vytvořily pravidla družiny a hodně času jsme společně trávili v blízkých Heroldových sadech. 

S příchodem chladnějšího počasí se děti věnovaly vyrábění a výzdobě třídy. Na Halloweena si děti 

zkusily dlabání a vyřezávání dýní. V Listopadu děti vyráběly draky a podzimní dekorace z přírodnin.  

V blízké době nás čeká Advent a těšení na Vánoce.         

Organizace ve zkratce 

Prosinec 

06.12. Mikulášská nadílka  

10.12. Rudolfinum celá škola  

18.12. Vánoční ladění  

20.12. - 21.12. Ředitelské volno - škola uzavřena  

22.12. - 02.01. Vánoční prázdniny - škola uzavřena 

Leden 

22.12. - 02.01. Vánoční prázdniny - škola uzavřena  

03.01. Zahájení vyučování  

31.01. Předávání vysvědčení 

Únor 

01.02. Jednodenní pololetní prázdniny - škola uzavřena  

18.02. - 24. 02. Jarní prázdniny (Praha 6 - 10) - škola uzavřena  

28. 02. Masopustní karneval 

 

V Praze dne 5. 12. 2018 

 


