Zpravodaj – květen 2019

Vážení rodiče a přátelé školy,

školní rok se blíží do svého závěru a my Vám přinášíme informace z naší školy.
Rádi bychom se rozloučili s našimi páťáky. Gratulujeme k přijetí na víceletá gymnázia i základní školy.
Na gymnázia od září 2019 nastoupí 14 dětí, 7 dětí bude pokračovat na základních školách. Všem
přejeme mnoho dalších studijních úspěchů a štěstí v životě.

Martina Štanclová a tým Kouzelných škol
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Dění v Modré třídě
Je tady jaro a všechno kolem krásně kvete a ptáčci zpívají. Modrá třída zažila v Novém roce spoustu
zajímavých podnětů ve vzdělávání. Naše třída navštívila program v Touclově dvoře, kde jsme si rozdali
pololetní vysvědčení. Dále jsme navštívili Muzeum hudby, Rudolfinum, prošli jsme příběhy: „O vzniku
naší planety, "O vývoji lidí", "Příběh geometrie" a měli jsme 14 denní projekt o „Lidském těle“.

Jsme moc rádi, že rodiče našich dětí se aktivně zapojují a spolupracují s námi, velmi se vydařila akce
ranní čtení rodičů s dětmi na elipse s rodiči (dokonce jsme zažili i čtení ve francouzském jazyce):
Maminka Alexe Kondáše naučila děti pracovat v týmech a uvedla je do oboru „Projektového manažera“
a vznikla nádherná kniha „ O LIDSKÉM TĚLE“. Děti toho stihly za poslední 3 měsíce opravdu mnoho.

Naši třeťáci procvičují vyjmenovaná slova, poznávají mnoho Montessori matematických pomůcek a
udělali hodně pokroku v geometrii. Pravidelně navštěvují své starší kamarády ve čtvrté a páté třídě na
jejich lekcích matematiky a českého jazyka. Druháčci a prvňáčci získávají nové znalosti právě od svých
starších spolužáků, kteří se učí předávat své dovednosti a znalosti svým mladším spolužákům - jde jim
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to opravdu výborně. Také se těšíme velkému zájmu o prezentace, kde nás děti seznamují s obory, které
je zajímají. V posledním týdnu odkrýváme zajímavé jarní téma „ O ptácích“, které sledujeme a
poznáváme z různých úhlů pohledu.

Dění v Oranžové třídě
Podle lidových tradic oslavovaly děti v oranžové třídě konec zimy výrobou masopustních masek a
zpěvem masopustních písní. Pro příchod jara děti vyráběly Moranu a vhozením Morany do Botiče za
zpěvu jarních písní zimu vyhnaly. Zimu jsme zahnaly, nikoliv však naše nabyté vědomosti.

V lednu si děti rozšířily obzory příběhem o geometrii. V únoru nás zcela pohltil příběh O vzniku života
na Zemi. Zjistili jsme, že v oranžové třídě máme pár opravdových znalců prehistorických zvířat. Vývoj
života na zemi děti zachytily na originálně zpracovaných plakátech, které nám stále zdobí třídu. Z života
pravěkých zvířat jsme přešli k současným zvířatům. Březnová návštěva Toulcova dvoru byla ve znamení
mláďátek. Děti pracovaly ve skupinách na různých úkolech, viděly prosvícené vejce a uvnitř zárodek
kuřátka. Poté si mohly pohladit několikadenní kuřátko, králíčka i kůzlátka. Dozvěděly se spoustu
zajímavých informací ze života zvířat.
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Při návštěvě Rudolfina si děti vyzkoušely hru na trumpetu a dozvěděly se mnoho podrobností o hře na
housle. Houslařská dílna nám odkryla tajemství výroby smyčcových nástrojů. Jelikož jsou naše děti
zdatní hudebníci, celou návštěvu pozorně naslouchaly a jejich dotazy byly na odborné úrovni. Svůj
pozitivní vztah k hudbě třeťáci potvrdili velmi povedenými prezentacemi, kdy ve dvojicích dokázali
výborně spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Někteří své prezentace završili hrou na klavír či
violoncello.

Příběh o slovních druzích nás všechny moc bavil. Skákání po značkách slovních druhů zhotovených
z filcu je oblíbená činnost pro druháky i třeťáky. Třeťáky také zaměstnává procvičování vyjmenovaných
slov.
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Matematika ve druhé a třetí třídě se nese v duchu násobení a dělení (jen na rozdílných úrovních).
Multiplikační tabulka, tabulky na násobení a dělení práci dětem značně usnadňují. Díky těmto
pomůckám děti nepočítají jen abstraktně, ale dané příklady si mohou i prakticky vyzkoušet. Balanční
pomůcka s geometrickými tvary, kterou jsme do třídy dostali v únoru, nás všechny moc baví a jsme již
zdatnými inženýry.
Třeťáci s radostí, ale též s respektem, navštívili lekce matematiky i českého jazyka ve čtvrté třídě, kam
po prázdninách nastoupí. Je skvělé, že si mohou vyzkoušet, co je čeká v příštím školním roce.
Naši nejmladší prvňáčci trénují písmenka při čtení i psaní – baví je psát do sešitů i do písku. Spojovat
smirková písmenka s obrázky a hrát „Hádej co?“ je naše oblíbená zábava. Také je radost být u toho a
pozorovat, jak jsou stále lepšími čtenáři. Perlový materiál a krokovací pás při počítání je pro prvňáčky
stále populární. V současnosti se prvňáčci nejvíce těší, že nyní čtyři středy nebudou nejmladší, ale
budou pomáhat svým budoucím spolužákům, současným předškolákům, kteří k nám budou chodit na
zkušenou.
Vzájemná spolupráce všech dětí napříč ročníky je úžasná a pro nás je ohlédnutí se za prací našich dětí
radostné, jelikož odvedly velký kus skvělé práce.
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Dění v Zelené a Fialové třídě

Nový kalendářní rok v Zelené třídě začal ve vysokém tempu. Hned, jakmile jsme si šťastně
oddechli po úspěšné kontrole z České školní inspekce, soustředili jsme svou pozornost na blížící
se pololetní vysvědčení. Pro mnohé naše páťáky šlo o jedno z nejdůležitějších vysvědčení, protože mívá
obvykle největší váhu při přijímacích řízeních na nové školy. V únoru pak následovaly obvyklé tripartitní
konzultace a pak další porce zajímavých projektů, nových lekcí a skvělých seminářů.
Rádi bychom zde zmínili například workshop pro prevenci šikany na školách, divadelní představení
„Neslyším, i když jsem online“ se zaměřením na kyberšikanu, či přednášku na téma Energetika
a ekologie, v rámci které nám paní lektorka v často velmi nečekaných souvislostech přiblížila důležitost
šetrnosti v našem každodenním nakládání se zdroji, které nám naše planeta nabízí.
Dále jsme také pokračovali a ještě rozvíjeli projekt třídění odpadu. Uspořádali jsme například workshop
na téma třídění a ekologie, ale byly to především naše děti, které se staly inspirací pro své okolí.
Nejednou jsme byli svědky, jak si starší spolužáci (z Bankovní akademie) šli vypůjčit naše ručně
vyrobené koše, aby tam vyhodili své odpadky a podpořili tak tento projekt – a přišli za námi i jejich
učitelé, kteří si vzrůstajícího zájmu svých žáků také všimli. A naše děti neúnavně dál pokračují v třídění
odpadu v celých Kouzelných školách a jejich vynášení na patřičná místa. Děkujeme.
Abychom ale nezapomněli i na další společné zážitky, připomeňme, že jsme absolvovali Týden s
Andersenem – nikoliv tradičním přespáváním s knihou (Den s Andersenem), ale formou drobných
projektů po celý více než týden. V dubnu jsme také navštívili Muzeum Bedřicha Smetany, kde jsme se
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kromě života tohoto významného českého umělce podrobně (a interaktivně) seznámili i s jeho asi
nejznámějším dílem z cyklu Má vlast – symfonickou básní Vltava.
Dalším velkým tématem v naší třídě byla pomoc projektu SOS dětské vesničky. Vše začalo tím, že nás
jeden z rodičů seznámil se svou prací pro tuto celosvětovou organizaci. Nakonec děti několik dní
vyráběly perníčky, šperky z českého skla a další drobnosti (a přidaly se k těmto aktivitám i všechny další
naše třídy), které pak samy prodávaly na dvou stáncích v rámci Velikonočního tvoření rodičů s dětmi.
Výtěžek ze zabezpečené schránky putuje přímo na pomoc obou SOS vesniček v České republice. Opět
nezbývá než poděkovat – dětem, rodičům, pedagogům i všem dalším, kteří se na projektu podíleli.
Na závěr již jen shrňme, co nás čeká v následujícím měsíci a půl. Naši páťáci dokončí několikatýdenní
projekt tvorby svých diplomových prací a vše završí týdnem plným báječných prezentací před svými
spolužáky, rodiči i dalšími blízkými. Nacvičujme představení na závěrečnou slavnost a mezi tím si
odskočíme na různé výlety a další zajímavé akce.

Angličtina
Během dubna a května se děti z Fialové a Zelené třídy se zabývaly projektem týkajícím se názvů zemí.
Při tomto projektu se děti učily názvy jednotlivých států a přídavná jména k nim příslušející. Následně
si děti ve skupinkách připravily prezentace o vybrané zemi, které také prezentovaly ostatním. Celý
projekt vyvrcholí v úterý 21. května dopoledne, kdy se mohou zájemci zúčastnit interkulturní snídaně.
Kdo bude mít zájem, může pro spolužáky připravit ochutnávku snídaně ze země, o které měl
prezentaci. Před zahájením degustace anglicky ostatním představí, co nabízí.
Jako již tradičně jsme v pondělí 18. března oslavili s Damianovým tatínkem irský svátek svatého Patrika.
Frank pro děti připravil irskou snídani a převyprávěl legendu spjatou s tímto svátkem. Vyprávění bylo
v anglickém jazyce a my Frankovi ještě jednou moc děkujeme.
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V období před Velikonocemi se děti z prvních trojročí seznámily s oslavami těchto svátků v anglicky
mluvících zemí a také s názvy rostlin, zvířat a mláďat, která se na jaře líhnou a rodí.

Dění v Modré družině

Stolpersteiny, nebo-li kameny zmizelých.
V modré družině jsme se dozvěděli, že v okolí školy, stejně jako po celé Praze a dalších městech,
je celá řada mosazných dlažebních kostek, které připomínají osoby, které byly za války
deportovány ze svého bydliště.
Vytiskli jsme si mapku výskytu těchto kamenů a dobrodružná cesta mohla začít.
První stolpersteiny jsme našli pár bloků od školy, vedle popelnic, hned přes ulici další, se
stejným příjmením, asi zde žila rozvětvená rodina.
Podnikli jsme okruh a našli těchto kamenů ještě mnoho, některé vedle patníků, ke kterým se
chodí venčit psi.
Zamýšleli jsme se nad osudy lidí, o kterých dnes již málokdo něco ví. Někteří z nás se pokusili
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o nich něco zjistit na internetu, ale nepodařila se nám objevit žádná informace.
Dobrý nápad na sebe ale nedal dlouho čekat a děti se rozhodly, že převezmeme starost alespoň
o ty nejbližší a párkrát to roka je zajdeme vyčistit.

Dění v Zelené a Fialové družině
Od začátku nového roku 2019 jsme se s Fialovou a Zelenou družinou snažili zkrášlit a zútulnit si
družinové prostředí vlastními obrázky, výrobky a nápady na zlepšení designu i funkčnosti našeho
interiéru. Zaměřili jsme se i na úklid a třídění odpadu, který každé úterý pravidelně vynášíme i mladším
dětem z ostatních tříd. Počasí nám pro inspiraci přálo, takže jsme postupně s průběhem zimy a
přicházejícím jarem vytvářeli nové tematické dekorace a měnili výzdobu tříd.

Kouzelné školy – Mateřská škola a Základní škola
Kodaňská 54/10, Praha 10 - Vršovice, 101 00
tel.: (+420) 210 088 807
e-mail: info@kouzelneskoly.cz
IČ: 71341021 / DIČ: CZ699002927
www.kouzelneskoly.cz

Před Velikonocemi jsme se rozhodli zapojit do pomoci dětem ze SOS dětských vesniček a vyráběli jsme
vlastní produkty (šperky, perníčky, přáníčka, pohlednice…), které děti prodávaly na Velikonočním
tvoření. Rodiče za zakoupené výrobky přispívali přímo do kasičky SOS dětských vesniček. Děti měly
velikou radost z toho, že jejich výtvory a snahu rodiče ocenili a ještě přispěli dobré věci. Na
Velikonočním tvoření si děti tak mohly nejen vyzkoušet tvořit různé dekorace, malovat vajíčka a plést
pomlázky, ale i prodej vlastních výrobků pro charitativní účely.
V zimě nás neodradilo chladné počasí od pravidelných vycházek do Heroldových sadů a navštívili jsme
i park Grébovka a Stromovka, kde si děti užívaly vlastních i organizovaných her. S jarním oteplením
pobyt v Heroldových sadech s nadšením dětí prodlužujeme a snažíme se využít volných chvil
k vycházkám do přírody i ve dnech, kdy to není pravidlem (pondělí, středa, pátek).

Dění v Oranžové družině
V druhém pololetí roku jsme se s dětmi více věnovali vyrábění a společné četbě.
V únoru jsme dokončili knižní kvíz a na konci měsíce nás navštívila skupina Hraj si! s programem Afrika.
S příchodem jara jsme měli možnost se více věnovat venkovním aktivitám, pozorovali jsme změny
přírody a jarní květiny v Heroldových sadech. Před Velikonočním jarmarkem nás děti z druhého
dvojročí zapojily do projektu pomoci dětem ze SOS dětských vesniček. Děti z oranžové družiny vyráběly
náhrdelníky z mušlí, korálků a třpytek, které si pak mohli rodiče koupit přímo na jarmarku a přispět tím
do kasičky SOS dětských vesniček.
Nyní nás čeká škola v přírodě, Den dětí a závěrečná slavnost.

Kouzelné školy – Mateřská škola a Základní škola
Kodaňská 54/10, Praha 10 - Vršovice, 101 00
tel.: (+420) 210 088 807
e-mail: info@kouzelneskoly.cz
IČ: 71341021 / DIČ: CZ699002927
www.kouzelneskoly.cz

Ukázka práce dětí (napsala Adélka Jeleneková)
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Finanční gramotnost do škol

Ve spolupráci se společností Yourchance o.p.s jsme si také letos vytyčili vysoké cíle z oblasti
finanční gramotnosti do škol. Zatímco vloni jsme zprostředkovali celkem 9 seminářů pro děti
(z toho jeden celodenní workshop), letos jsme se zaměřili na pedagogický sbor.
V období od ledna do května pedagogové absolvovali semináře zacílené na rozšíření finanční
gramotnosti a na metodiku předávání tohoto tématu dětem. Tím jsme také splnili poslední
podmínky k udělení statutu Finančně gramotná škola (akreditováno MŠMT). Samotné
oceňování by mělo proběhnout ještě v tomto školním roce. Chceme tímto také poděkovat
paní Ing. Evě Krhovské a paní Ing. Monice Čepelkové za jejich osobní přínos pro naši školu.

Kouzelné školy získaly grant
Z usnesení Rady HMP č. 547 ke dni 1. 4. 2019 jsme získali finanční podporu v programu všeobecné a
selektivní primární prevence rizikového chování pro školní rok 2019/2020.
Modul je zaměřen na podporu projektů primární prevence všech typů rizikového chování zaměřené na
děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní a indikovanou.

Kouzelné školy jsou zapojeny do projektu MAP II
V rámci projektu MAP II jsme se připojili k členské základně na spolupodílení se na místním akčním
plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Prahy 10. Tato realizace MAP II probíhá od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2022. Hlavním cílem projektu MAP II je pokračovat společně v započatém procesu místního akčního
plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10. Řídící výbor MAP rozvoje vzdělávání II sdružuje
zástupce/aktéry působící v oblasti předškolního, školního, neformálního vzdělávání a zástupce rodičů,
veřejnosti, a je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.
Hlavní cíl:
Hlavním cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území MČ Praha 10
a intervence naplánované během MAP I. Projekt je zaměřena na zlepšení kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ a MŠ,
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nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně
rodičů dětí a žáků a veřejnosti.
Na hlavní cíl navazují následující cíle:
1. Realizace klíčových aktivit a podaktivit projektu, včetně implementace MAP na území MČ
Praha 10.
2. Prohloubení stávající partnerské spolupráce v daném území, zlepšení spolupráce škol s rodiči,
zřizovateli a s veřejností.
3. Vymezení investičních i neinvestičních priorit ve vzdělávání na území MČ P10.
4. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
5. Vytvoření čtyř pracovních skupin - pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti,
matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti, které budou součástí RT MAP.
6. Budování znalostních kapacit členů RT MAP, Řídícího výborů a všech zapojených partnerů
prostřednictvím organizace tematických setkání, workshopů, seminářů, konferencí atd.
7. Vytvoření finálního dokumentu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. s časovým
přesahem i po skončení projektu.

Organizace ve zkratce
Květen
27. 05. – 31. 05. Škola v přírodě

Červen
05.06.

Program předškolák

12.06.

Program předškolák

27.06.

Závěrečná školní slavnost

28.06.

Konec školního roku

29. 06. - 01. 09. Hlavní prázdniny - škola uzavřena
V Praze dne 31. 5. 2018
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