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EDITORIAL
Vážení rodiče, 
pololetí je bezesporu vhodný čas k bilancování, proto jsme vám všem poslali dotazník 
spokojenosti. Zatím nám odpovědělo na čtyři desítky rodičů, kterým tímto velmi děku-
jeme. Moc vás prosíme, abyste nám odpověděli i vy ostatní. Je to pro nás velmi důležitý 
zdroj informací. Termín na odpovědi prodlužujeme do neděle 7. února Děkujeme.

Děti přinesou pololetní vysvědčení a také slovní hodnocení, kterému jsme dali od le-
toška jednotnější rámec. Věříme, že to bude pro vás zajímavé čtení a že vám děti udě-
lají radost.

Přejeme vám i dětem hezké pololetní prázdniny.
            Jana Blažíčková, Iva Kodlová, Gabriela Brummelová



HAMLET
Na základě našeho podnětu uvede kino Dla-
bačov v neděli 7.února  ve 20 hodin záznam 
divadelního představení National Theatre 
London Hamlet v hlavní roli s Benedictem 
Cumberbatchem.
Představení je v původním znění s titulky 
a je vhodné i pro  žáky 4. tříd, kteří mají 
Shakespearova díla ve školní knihovně.
Vstupenky je možné zakoupit v předprode-
ji, více na www.dlabacov.cz.
      /jabla/



Těsně před pololetním vysvědčením jsme měli ve třídě zajímavou besedu.  Přijely nás navštívit atletky z USK Praha, sestry 
Anežka a Eliška Drahotovy. Anežka s Eliškou nám blíže představily svou závodní disciplínu, kterou je chůze. Ukázaly nám 
medaile, které jsme si mohli prohlédnout. Někteří neodolali a medaile si nasadili. Dozvěděli jsme se, že nezávodí jen v at-
letice, ale také v silniční cyklistice, kde jsou také úspěšné. Zjistili jsme, že za jejich úspěchy stojí velká dřina a několikadenní 
tréninky. Dostali jsme pochvalu, že mnoho z nás dělá atletiku a další sporty. Velkou radost jsme měli, když nám Anežka s 
Eliškou daly své podepsané fotky i s věnováním. Děkujeme paní Moberly, která nám besedu zařídila.
                      /Smaž/

BESEDA S ATLETKAMI



NEW YEAR’S RESOLUTION
As a class, we thought about our individual targets and aspects of our learning we 
would like to improve on throughout the rest of Grade 3. We wrote one target for 
school and one target for home to be displayed in the class.
            /3.D + EvDa/



NÁVŠTĚVA RUDOLFINA
Třídy bilingvního programu z Petřin (2. C a 3. D) navštívily v úterý 26. ledna inter-
aktivní program “Vytvořte si orchestr” v pražském Rudolfinu.
Pro děti byl připraven pestrý program, v rámci kterého se děti seznámily s hrou 
na trubku a navštívily také mistra houslaře v zákulusí Rudolfina.
            /HanaR/



Zahájili jsme intenzivní přípravy na zajištění 
pedagogů pro anglicky vyučované předměty 
na příští školní rok a již nyní probíhají první 
kola pohovorů. Výběrové řízení je tříkolové 
a bude pokračovat i v dalších měsících. Rádi 
bychom dále spolupracovali se současnými 
učiteli.
Ukončili jsme prezentace programu pro bu-
doucí prvňáky, zájem je opět vyšší než v 
loňském roce a jsme rádi, že opět otevřeme 
první třídy v obou školách.
Připravujeme i letní tábory, tentokrát dva – 
pro budoucí prvňáky příměstský a pro starší 
děti stejně  jako v loňském roce na Šumavě. 
Oba tábory se uskuteční od 33. týdne, o or-
ganizačních detailech Vás budeme včas infor-
movat.
V lednu proběhla schůzka se studenty PedF 
UK se zaměřením na první stupeň a angličtinu, 
kterým jsme představili náš bilingvní program.  
Cílem je navázat dlouhodobou spolupráci a ty 
nejlepší ze studentů v budoucnosti získat do 
našich řad. Někteří ze studentů projevili zá-
jem se s programem blíže seznámit a mohli by 
ještě v tomto školním roce začít působit jako 
asistenti ve výuce a zároveň sbírat podklady 
pro své diplomové práce.

DĚNÍ V TOSCOOL



Již několik měsíců v kanceláři TOSCOOL pravidelně probíhá odpolední kroužek přípravy na gymnázium, ve-
dou ho učitelé našeho spolku a účastní se ho přes dvacet dětí našich 4. tříd. Děti pracují například s IQ testy a 
rozšiřují si povědomí o kulturním a společenském životě. Zvykají si rovněž na nutnost zvládnout práci v určitém 
časovém limitu. Máme velkou radost z jejich přístupu a snahy. Jen tak dál! 
                     /VoNo/

PŘÍPRAVNÝ KROUŽEK NA GYMNÁZIA



V pátek vyrazily děti ze čtvrtých tříd z Petřin na jednu z dalších vlastivědných 
vycházek, které jsou součástí celoročního projektu. Tentokrát děti zamířily na 
Klárov, kde si zopakovaly význam památníků z 2. světové války, následně se vy-
daly k Senátu ČR a došly na Malostranské náměstí, kde si prohlédly chrám sv. 
Mikuláše a porovnávaly gotický a barokní sloh.
Po zahřátí v podobě horké čokolády se vydaly k americké a německé ambasádě 
a následně na Petřín, kde si prohlédly slavné bludiště a pokračovaly kolem Stra-
hovského kláštera na Pohořelec, odkud se vydaly zpět ke škole na oběd. I přes 
mrazivé počasí se vycházka povedla a už se těšíme na další!
              /VoNo/

VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA



Students in 3D and I have been learning about the different states of Matter; Solids, 
Liquids and Gases, and we are doing different Science experiments to show chang-
es in Matter and what can be produced with chemical reactions. For our Elephant 
Toothpaste experiment we mixed Hydrogen Peroxide with liquid dish soap, water, 
and dry yeast that caused an instant foam reaction.
                /Rebekah/

ELEPHANT TOOTHPASTE



Děti prezentují své práce na téma Dobrovolnictví, které vytvářely po celý měsíc.
V nich popisují činnosti několika organizací, které sdružují dobrovolníky. V další práci 
mají popsat aktivitu, kterou by rády navrhly pro naši školu- koncert, čtení seniorům, 
návštěvy pacientů v nemocnicích, sbírka pro chudé apod.
Součástí projektu  o dobrovolnictví je i návštěva útulku pro zvířata v Teplicích. Děti 
vybraly na vánočních trzích peníze (3500,- Kč), které chtějí využít ke koupi jídla pro 
zvířata apod.
Účastníme se také sbírek šatstva pro lidi bez domova a naše třída 3. B byla také číst v 
domově pro seniory na Praze 8. 
             /JanaT/

PROJEKT  UČÍME SE POMÁHAT



VÝSTAVA TITANIC V PRAZE
10. únor 2016 – 30. červen 2016
Fascinující výstava, která vás seznámí s osudem nejznámě-
jší zaoceánské lodě. Mezi exponáty jsou části vybavení lodě, 
dobový nábytek, originální porcelán a celá řada osobních před-
mětů pasažérů. Exponáty výstavy Titanic byly přepravovány se 
stejnými bezpečnostními opatřeními jako nejslavnější umělecká 
díla světa včetně astronomicky vysokého pojištění. Všechny orig-
inální artefakty z Titaniku mají nevyčíslitelnou historickou i osob-
ní hodnotu.
http://www.vystavatitanic.cz/

KULTURNÍ TIPY

PLANETÁRIUM PRAHA
v pátek 29. 1. od 15.30 hodin
Kde začíná vesmír(vhodné pro děti od 10 let)

v neděli 7. 2. od 11 hodin
Povídání pro zvídavé děti (živá přednáška vhodná přibližně 
pro děti od 6 do 9 let)

ZIMNÍ EXKURZE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA
16. leden 2016 10:00 - 31. březen 2016 17:00

Pro zpestření zimy připravilo Letiště Praha pro své 
návštěvníky exkurze se zaměřením na zimní provoz. 
Pokud by v den exkurze mrzlo či padal sníh, budete 
mít možnost vidět v akci různé stroje pro zimní údržbu 
letiště a letadel, jako je třeba odmrazování letadel před 
startem.
http://www.prg.aero/
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