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ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

Školní rok byl slavnostně zahájen 4. září 2017. O den později představil ředitel školy žákům 

prvního i druhého stupně v tělocvičně jak sebe, tak pedagogy.

Novým ředitelem byl ještě před koncem předchozího školního roku jmenován Radou 

Městské části Praha-Libuš pan Mgr. Jaroslav Kulik (* 1979),  který nastoupil 1. července 2017, 

a školní rok 2017/2018 byl tak jeho prvním ve funkci. Pan ředitel, absolvent Pedagogické 

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (aprobace biologie – tělesná výchova), 

přišel z modřanského gymnázia s představou školy, kde se nejen žáci budou „více hýbat“. 

S tím souvisela první patrná změna učebního plánu, a sice zavedení třetí hodiny tělesné 

výchovy v prvním a šestém ročníku s tím, že toto opatření bude v průběhu let rozšířeno na 

ročníky všechny. Náplní této hodiny měla být zejména výuka východního bojového umění 

karate do, jehož je nový ředitel nejen v českém prostředí významným propagátorem, ale i 

aktivním cvičencem a lektorem. Pro výuku tohoto předmětu byl nově zřízen tzv. úpolový sál. 

Děti, které o výuku karate zájem nemají, trávily třetí hodinu tělesné výchovy tradičním 

způsobem. Výuky karate se v daných ročnících v tomto školním roce účastnilo přes 50% žáků.



Vedení školy:

Ředitel: Mgr. Jaroslav Kulik

Statutární zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Stehlíková

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: Mgr. Monika Exnerová

Výchovná poradkyně: Mgr. Hedvika Mašková

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Ilona Kiliánková

Garant pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ): Mgr. Jitřenka Malíková

Vedoucí školní jídelny: Ľubica Kubrichtová

Noví členové pedagogického sboru na začátku školního roku: Mgr. Jaroslav Kulik (ředitel 

školy), PaedDr. František Fousek, Mgr. Viktor Keller, Mgr. Iveta Kopecká, Mgr. Eva 

Nývltová



Třídy a třídnictví na začátku školního roku:

1. stupeň

1.A – Mgr. Hedvika Mašková

1.B – Mgr. Eva Nývltová

1.C – Mgr. Lara Vogeltanzová

2.A – Věra Piková

2.B – Mgr. Šárka Šedinová

3.A – Mgr. Alena Dušková

3.B – Mgr. Helena Durchánková

3.C – Mgr. Zdeňka Baštová

4.A – Mgr. Eva Hrubá Říhová

4.B – Mgr. Jindra Němečková

4.C – Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová

5.A – Mgr. Soňa Štefanová

5.B – Mgr. Lenka Nováková

5.C – PaedDr. František Fousek

Třídy Montessori:

2.M1, 2.M2 – Mgr. Radmila Falgenhauerová

1.M3, 1.M4, 1.M5 – Pavlína Povondrová, DiS.

2. stupeň:

6.A – Bc. Denisa Walterová

6.B – Mgr. Monika Exnerová



7.A – Mgr. Eva Hájková

8.A – Bc. Martin Šrámek

8.B – Mgr. Alena Jiřičková

9.A – Bc. Dominika Polanková

9.B – Mgr. Jitřenka Malíková

Kurz pro získání základního vzdělání (KZZV) – Ing. Jaroslav Turinek

Bez třídnictví:

Bc. Libor Hostaša

PhDr. Alexandros Charalambidis

Mgr. Viktor Keller

Mgr. Iveta Kopecká

Mgr. Eliška Kořínková

Mgr. Eliška Šveňková

Asistenti: Johana Bělecká, Martina Exnerová, Bc. Kamila Gawliková, Huong Ho, Bc. Petra 

Múdrá, Markéta Pellantová

Vychovatelky školní družiny: Ilona Kiliánková (vedoucí), Bc. Jana Fílová, Renata Hampelová, 

Alice Mrzenová, Markéta Račanská, Helena Burešová Skuhrovcová, Lenka Škodová, Eliška 

Zasimenková, Blanka Zirnsáková, Bc. Erika Zoubková

Provozní úsek zabezpečovalo pod vedením ekonomky Pavly Křížové sedm pracovnic a 

pracovníků. Nově nastoupil školník Pavel Juhos.

Ve školní jídelně pracovalo pod vedením Ľubici Kubrichtové sedm pracovnic.

Správcem počítačové sítě byl externí spolupracovník Ing. Roman Sixta.



Na začátku školního roku nebyla bohužel obsazena funkce školního psychologa. Školními 

speciálními pedagožkami byly Mgr. Helena Durchánková a Mgr. Monika Mračnová. Funkci 

metodika prevence sociálně patologických jevů zastávala zástupkyně ředitele Mgr. Alena 

Stehlíková.

Výuka pokračovala podle školního vzdělávacího programu Škola pro každého ve vzdělávacích 

programech Montessori (1. stupeň) a Amos (1. i 2. stupeň). První cizí jazyk – anglický – byl 

vyučován od 1. ročníku, druhý cizí jazyk německý v 6. – 9. ročníku a ruský v 6. a 9. ročníku. 

Docházelo k postupné implementaci inovací navržených novým ředitelem, zejména zavádění 

třetí hodiny tělesné výchovy. Ve školním řádu žáci i vyučující nejvýrazněji zaznamenali zákaz 

používání mobilních telefonů nejen během vyučovacích hodin, ale i o přestávkách, a také           

zavedení domácích úkolů jako možné součásti hodnocení.

CELOROČNÍ AKCE

Na začátku školního roku nabízela škola možnost zájmové činnosti v pětadvaceti kroužcích 

vedených jejími zaměstnanci a dalších devětadvaceti, které zajišťovali externí partneři.

Bibliobus Oskar

Srdíčkové dny (garant: J. Malíková)

Prev Centrum (preventivní programy pro 1. i 2. stupeň) – Bezpečný pohyb na internetu, 

Masová média a společnost, Přátelství, kamarádství, osamělost, Bezpečné chování v dopravě 

a při sportu, Zvládání agrese a řešení konfliktů, Zážitkový blok na podporu spolupráce ve 

školním kolektivu, Závislostní chování – legální návykové látky, Prevence rizikového 

sexuálního chování, prevence HIV/AIDS, Prevence agrese a šikany, Spolupráce a komunikace, 

Vztahy ve třídě a šikana, Zdravý životní styl, Partnerské vztahy, Závislostní chování – 

nelegální návykové látky, Dospívání, dospělost, přechod na střední školu.

CPP DropIn – Běžné závislosti, Právní dopady rizikového chování.



Výuka plavání ve 2. a 4. ročníku v plaveckém bazénu Jedenáctka VS (Aqua Sport Club Praha).

Sběr papíru a plastových víček (J. Splítek, J. Malíková).

Výpůjčky a fond školní knihovny zajišťovala D. Walterová.

Pod vedením M. Šrámka pokračoval v činnosti pěvecký sbor Zvonek.

Ve školní družině se vzdělávalo v devíti odděleních celkem 253 žáků.

Spolupráce s Mgr. Novotnou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 11 a 12. Škola 

věnovala pozornost vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Celkem 23 žáků 

mělo indikováno podporu asistenta pedagoga. Pro školu je charakteristické vysoké 

zastoupení žáků s odlišným mateřským jazykem (více než 100). Děti, které český jazyk 

neovládají nebo ho ovládají jen velmi málo, měly možnost účastnit se v několika skupinách 

jeho specializované výuky.

Ve škole pracovala jako poradní orgán ředitele školy Žákovská rada, se školou úzce 

spolupracovalo Žákovské zastupitelstvo. Zástupci rodičů měli možnost prezentovat své 

názory a podněty v Radě rodičů. Na vedení školy se dle zákona spolupodílela Školská rada.

Na chodbách školy byly v průběhu školního roku instalovány automaty na chlazenou pitnou 

vodu, herní prvky (stolní tenis, stolní fotbálek) a tzv. papíromat na sešity a psací potřeby.



Úvodní slovo nového ředitele školy

Vážení občané, milí žáci, 

začíná nový školní rok, který je pro mnohé z nás plný očekávání a nových cílů, proto bych Vás 

rád obeznámil s několika novinkami, které na naší škole připravujeme. 

Ze zákona nám nově přibyla povinnost uskutečnit výuku plavání, která musí mít celkovou 

dotaci 40 hodin v rámci prvního stupně. Po úvaze jsme se rozhodli, že se pravidelného 

plaveckého výcviku zúčastní 4. ročník v prvním pololetí s dotací 20 hodin a 2. ročník ve 

stejném rozsahu v pololetí druhém. Plavecká výuka bude probíhat v plaveckém areálu 

Jedenáctka VS, Praha 4 – Chodov a žáci by měli využívat k přepravě MHD za doprovodu 

vyučujících.

V rámci snahy o nalezení originální a přitom společensky co možná nejpřijatelnější profilace 

školy jsme pro Vás připravili pilotní program rozšíření výuky tělesné výchovy v 1. a 6. ročníku 

pro letošní školní rok. Žáci mají na výběr ze dvou variant, třech klasických hodin TV nebo dvě 

hodiny TV a výcvik okinawského bojového umění karate do, který překvapivě uvítala většina 

oslovených rodičů resp. žáků daných tříd. Od výuky karate do si slibujeme zejména 

vyrovnanější osobnostní růst, zlepšení kondice, zvýšení zdravého sebevědomí, identity se 

školou a zvládnutí základních prvků sebeobrany.  Předpokládáme, že nabízená 

jednohodinovka v rámci TV nebude stačit poptávce a určitě bude nabídnut i kroužek, který 

by mohly navštěvovat i jiné ročníky naší školy. 

Uvědomujeme si, že projekt karate do ve škole je počinem odvážným, přesto ne zcela 

nereálným. Studiem a výuce karate do se zabývám 25 let a mám za sebou silný lektorský tým 

České asociace OkinawanGojuRyu Karate Do. Posledním obrovským úspěchem je organizace 

týdenního evropského semináře karate do s účastí 400 lidí z 26 zemí. Jednou z vizí jsou 

v budoucnu návštěvy národních i zahraničních seminářů, soutěží a dětských kempů, či už v 

přírodě nebo u moře. Rád bych tak propojil radost z pohybu se zdokonalováním cizích jazyků 

a společnými projekty s jinými školami podobného zaměření v zahraničí. Karate však chápu 

jako prostředek, nikoliv podmínku k rozvoji žáků naší školy, kteří budou mít ve finále stejné 

možnosti ke svému rozvoji a seberealizaci.



Výhledově počítáme s rozšířením dotace hodin tělesné výchovy i v dalších ročnících. Rádi 

bychom připravili přehledné a zajímavé projekty i v jiných předmětech, abychom uspokojili 

poptávku po poznání a zároveň nabídli něco více…

Těšíme se na Vás v příštím školním roce.

S úctou

                                                                   Mgr. Jaroslav Kulik

                                                                Ředitel ZŠ Meteorologická



ZÁŘÍ

- Nástup asistentky Mgr. Kateřiny Francové.

- Návrat učitelky Mgr. Zuzany Mikové z mateřské a rodičovské dovolené.

- Projektové dny týkající se finanční gramotnosti. Pro 1. i 2. stupeň je zajišťovala 

externí organizace. Děti se účastnily programu ve skupinkách vytvořených napříč 

ročníky. Celá akce měla formu poměrně komplikované hry, kde práci na jednotlivých 

stanovištích spojovala smyšlená postava Rosti Rozpočtáře.

- Adaptační pobyt žáků 3. – 5. ročníku vzdělávacího programu Montessori v rekreačním 

středisku Slunečné údolí pod vedením třídní učitelky Pavlíny Povondrové.

- Vzdělávací program Bezpečnost 3x jinak pro  1. ročníky v Domě dětí a mládeže 

Monet.

- Účast třídy 8.B na literárním festivalu Čtení ve vlaku. Na trase mezi Prahou a 

Berounem měli žáci možnost poznat některé významné současné české spisovatele 

(Např. Jáchym Topol) a jejich dílo.

- Sportovní soutěž v přespolním běhu pro žáky 2. stupně na základní škole Angel 

v Praze-Modřanech.

- Výukové programy k dopravní výchově pro 1. ročníky a všechny ročníky programu 

Montessori.



- Školení pro všechny vyučující k chystanému zavedení elektronických třídních knih. 

Učitelé si na nový systém velmi rychle zvykli a ocenili jeho přednosti oproti klasickým 

papírovým třídním knihám.

- Výlet tříd 8.A a 8.B do Jílového u Prahy, kde měli žáci možnost prohlédnout si staré 

hornické štoly.

- Táborák pro rodiče, žáky, zaměstnance a přátele školy v prostoru mezi novou a 

starou budovou představoval pokračování oblíbené tradice.

- Přírodovědná soutěž Pražský pramen pro zájemce z řad žáků 2. stupně.

- Sportovní soutěž v atletickém čtyřboji pro žáky 2. stupně na základní škole Campanus 

v Praze-Chodově.

- Den jazyků – projektový den pro celou školu připravili členové oborové komise cizích 

jazyků ve spolupráci s dalšími vyučujícími a asistenty. Žáci měli možnost seznámit se 

nejen s cizími jazyky, které jsou ve škole vyučovány (angličtina, němčina, ruština) a 

používány (vietnamština), ale i s reáliemi, případně kuchyní zemí, kde tyto jazyky za 

cizí považovány nejsou.

- Akce školní družiny: Zážitky s papoušky, Sokolení, orientační běh Modřanskou roklí.



DNY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V pondělí 11. září a v pátek 15. září proběhly dny finanční gramotnosti pro čtvrtý až devátý 

ročník. Cílem projektového dne bylo seznámení žáků s rodinným rozpočtem a za pomoci 

lektorů odhalit všechny jeho položky. Žáci tak mohli využít své dosavadní poznatky 

z matematiky a pochopit důvody, proč jsou po nich tyto znalosti ve škole vyžadovány. 

Celodenní projektový den byl proveden formou hry, kde za vydělané peníze žáci vyhrávali 

různé drobné ceny – od pravítek, sladkostí až po hrnečky. Soutěžilo se v týmech po čtyřech 

žácích. Družstva byla náhodně vybrána, a tak měli žáci příležitost naučit se pracovat v 

„neokoukaných“ týmech. I to se jim bude v budoucnu hodit!

Martin Šrámek



ŘÍJEN

- Ve funkci školního psychologa provizorně zastupuje Mgr. Marek Šulc.

- Pořad Pohyb Země pro žáky 6. ročníku v pražském planetáriu.

- Pořad Drum Circle (bubnování) v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 

3. a 4. ročníku.

- Sportovní turnaj v malé kopané pro žáky 6. a 7. ročníku v Základní škole Rakovského 

v Praze-Modřanech.

- Školní kolo soutěže Přírodovědný klokan pro zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníku.

- Programy Praha v pravěku a Škola mladých archeologů v rámci výuky dějepisu 

v Muzeu hlavního města Prahy pro žáky 6. ročníku.

- Dny pro záchranu života – zajímavého programu o poskytování první pomoci a 

chování v situacích ohrožujících život pořádaného externí organizací se postupně 

zúčastnily všechny ročníky.

- Sportovní turnaj ve stolním tenisu pro vybrané žáky 6. – 9. ročníku na Základní škole 

Rakovského v Praze-Modřanech.



- Zajímavý vzdělávací program o Vietnamu v rámci cyklu Svět kolem nás v Modřanském 

biografu pro 5. – 9. ročník přispěl alespoň malým dílem k poznání země, která je pro 

značnou část našich žáků druhým (či prvním) domovem.

- Školní kolo zeměpisné soutěže Pražský globus pro vybrané žáky 2. stupně. Do 

krajského kola konaného v listopadu postoupili Jaroslav Kváš ze 7.A a Michal Novák 

z 9.A.

- V pátek 19. října bylo zkrácené vyučování z důvodu konání voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky (budova školy je sídlem jedné z volebních 

komisí) a ve dnech 26. a 27. října proběhly podzimní prázdniny.

- Hudební škatulky – program pro žáky 2. – 4. ročníku v kulturním domě KC 12 v Praze-

Modřanech.

- Akce školní družiny: Keltské inspirace, Indiánská bojovka.

Dny pro záchranu života 

Dne 9. října jsme se zúčastnili celoškolní akce Dny pro záchranu života. Záchranáři nás učili, 

jak dát správně první pomoc a jak dál pokračovat v záchraně života. Před školou na nás čekal 

vůz záchranné služby. Jednu hodinu jsme strávili výukou ve třídě a druhou v sanitce, kterou 

jsme si mohli celou prohlédnout. Jeden z kamarádů předstíral, že spadl ze schodů. Další dva 

kamarádi si zahráli na záchranáře. Zraněného dali do vakuové dlahy a zabalili do termofolie. 

Před převozem ještě napíchli žílu a nechali kapat fyziologický roztok. Poté jsme se přemístili 



do třídy, kde byl další pacient (figurína) s otevřenou zlomeninou a tepenným krvácením. 

Jeden z kamarádů si zahrál na operátora  a další volal na 155 a zajišťoval pacienta. Sám by to 

nezvládl, proto mu přišli na pomoc další dva. Jeden volal s operátorem a dva zajišťovali 

pacienta. Společnými silami se nám krvácení podařilo zastavit. Celá akce byla velmi poučná a 

moc se nám všem líbila.

Martin Svoboda, 8. B



LISTOPAD

- Odchod asistentky Markéty Pellantové.

- Proběhlo pilotní testování žáků s odlišným mateřským jazykem.

- Sportovní turnaj starších žáků ve florbalu pro chlapce z 8. a 9. ročníku v Základní škole 

Na Beránku v Praze-Modřanech.

- Pedagogická rada ukončila 8. listopadu první čtvrtletí.

- Návštěva Divadla v Korunní – představení Kocour Modroočko pro žáky 1. ročníku.

- Testování České školní inspekce žáků 9. ročníku v oblasti sociální gramotnosti.

- Představení Kouzelný zvon v Divadle Na Cikorce pro žáky 1. a 3. ročníku.

- Pořad Jeden den na zázračné planetě v Modřanském biografu pro žáky 4. – 7. 

ročníku.

- Pořady Tatínek není k zahození a Pověsti české v kulturním domě KC 12 v Praze-

Modřanech pro žáky 2. ročníku.

- Preventivní program Bezpečný pes pro žáky 1. a 2. ročníku.



- Návštěva programu Rozprávky jsou pohádky v Muzeu hlavního města Prahy – žáci 1. 

a 2. ročníku tříd Montessori.

- Stejná třída absolvovala ve třídě program Animace s K. Knappovou.

- Školní kolo Dějepisné olympiády. Do okresního kola (leden) postoupila Martina 

Hrůzová z 9.A.

- Florbalový turnaj pro vybrané žáky 6. a 7. ročníku v Domě dětí a mládeže Monet.

- Exkurze do podniku Škoda Auto v Mladé Boleslavi pro žáky 5. ročníku.

- Školní kolo pěvecké soutěže Vánoční nota.

- Představení Perníková chaloupka v kulturním domě KC 12 pro žáky 4. ročníku

- Program Hrátky s krystaly na Gymnáziu Písnická pro žáky 2. stupně.

- Exkurze do depa Kačerov (metro) pro žáky 1. ročníku programu Amos a 1. a 2. ročníku 

programu Montessori.

- Program Letem světem neslyšících pro žáky 3. – 5. ročníku programu Montessori.



- Školní kolo Olympiády z českého jazyka pro žáky 8. a 9. ročníku. Do obvodního kola 

konaného 30. ledna postoupily Aneta Hrášková a Martina Hrůzová (obě z 9.A).

- Akce školní družiny: Noty na buben (divadlo KAKÁ), Jak roste chleba.



Halloween v 1.A

V závěru října u našich prvňáčků jasně vyhrál Halloween. Během celodenního projektu se 

dozvěděli mnoho zajímavého, vyzkoušeli si spoustu nových činností a do hlaviček uložili další 

anglická slovíčka. Přišli na to, co mají společného keltský Samhain, anglosaský Halloween a 

křesťanský svátek Všech svatých, naše české Dušičky.

  Listopad nám přinesl několik kulturních zážitků. Hned 10.11. jsme vyrazili na muzikál 

Kocourek Modroočko a „teda, kočky, to bylo něco!“ Všechny děti byly nadšené, studenti 

Mezinárodní konzervatoře Praha hráli a zpívali v Divadle v Korunní s takovou vervou, že to 

pohltilo všechny diváky. Při závěrečném focení s herci se někteří prvňáčci nechali slyšet, že 

budou také divadlit. Máme se na co těšit!

Mgr. Hedvika Mašková



PROSINEC

- Prezentace některých kroužků při Svatomikulášských oslavách na Libuši.

- Vystoupení školního pěveckého sboru Zvonek pod vedením Martina Šrámka v Písnici, 

Michli a Lhotce.

- Vánoční merenda – pořad pro žáky 3. ročníku v kulturním domě KC 12 v Modřanech.

- Charitativní akce Čteme pro kuře na Staroměstském náměstí – účast žáků 5. a 6. 

ročníku.

- Představení Vánoční kabaret v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 2. 

ročníku.

- Adventní dílna v Domě dětí a mládeže Monet pro žáky 1. ročníku.

- Tradiční mikulášská nadílka, kterou pro žáky nižších ročníků zajišťovali (často hrůzu 

budící) deváťáci.

- Sportovní turnaj v přehazované pro dívky z 6. a 7. ročníku v Základní škole Mráčkova 

v Praze-Modřanech.

- Soutěž Den s médii v Bankovní akademii pro vybrané žáky 5. ročníku.



- Hudebně-dramatická dílnička Staré pověsti české v Českém muzeu hudby pro 1. a 2. 

ročník programu Montessori.

- Představení Legenda o hvězdě v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 

2. ročníku.

- Anglické divadelní představení XmasEscaped pro žáky 1. ročníku programu Amos a 3. 

– 5. ročníku programu Montessori.

- Adventní zájezd do Drážďan a na zámek Moritzburg pro žáky 2. stupně.

- Výtvarná dílna v Domě dětí a mládeže Monet pro žáky 2. ročníku.

- Program Setkání před Betlémem v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro 

žáky 4. a 5. ročníku.

- Program Kouzelné vánoce v Divadle kouzel v Líbeznicích pro žáky 6. ročníku.

- Přírodovědný program Plazi kolem nás a s námi ve třídách 1. ročníku programu Amos 

a 3. – 5. ročníku programu Montessori.

- Beseda s cestovatelem o Africe pro žáky 8. ročníku.

- Workshop Druhohory a dinosauři pro žáky 1. a 2. ročníku programu Montessori.



- Tradiční sportovní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka pro žáky z 8. a 9. ročníku.

- Program Zpátky do Betléma v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 2. a 

3. ročníku.

- Deváťáci připravili čtení pro malé děti z Mateřské školy Lojovická.

- Ekologický program Třídění odpadu s plyšovými potkany pro žáky 1. ročníku 

programů Amos i Montessori.

- Program Mobilní planetárium pro žáky 1. a 2. ročníku.

- Sportovní dny pro 1. i 2. stupeň – projektové dny oborové komise tělesné výchovy. 

Na programu se podíleli i žáci 9. ročníku.

- Ve třídách všech ročníků probíhaly v prosinci vánoční dílny, během nichž děti 

vyráběly drobné vánoční ozdoby a upomínkové předměty. Akce vyvrcholila 20. 

prosince, kdy se do dílen zapojili i žáci 2. stupně. V odpoledních hodinách se konal na 

chodbách školy za hojné účasti veřejnosti oblíbený tradiční jarmark Vánoční hvězda, 

kdy zástupci jednotlivých tříd prodávali tyto výrobky návštěvníkům i zaměstnancům 

školy. 

- Předvánoční výlet do Kutné Hory pro žáky 3. ročníku.

- Divadelní představení John And Mary v Divadle Dobeška pro žáky 5. ročníku.



- Filmové představení Paddington 2 v Modřanském biografu pro žáky 3. – 5. ročníku.

- Předvánoční vycházka do Betlémské kaple s programem Jak se kdysi vařilo a svítilo… 

pro žáky 6. ročníku.

- Akce školní družiny: Když přijde Mikuláš, Sněhová královna, Vánoční dílnička.



Mikuláš ztratil plášť...

(ten náš naštěstí ne!)

Rok rychle utekl a my netrpělivě čekali, až nám čerti zaklepou na dveře. Někteří se báli a 

dokonce měli slzičky na krajíčku. Jiní svému spolužákovi mačkali ruku tak, že ji měl celou 

červenou. Když jsme slyšeli za dveřmi chrastit řetězy, vypukla panika a řev. Čerti vtrhli mezi 

lavice a pouštěli hrůzu. Naštěstí se všichni uklidnili, když si svatý Mikuláš vzal slovo a otevřel 

knihu hříchů. Zlobivce čerti odtáhli na chodbu, kde si své hříchy museli odčinit. Andělé rozdali 

všem dárečky. Protože celá Mikulášova družina byla usměvavá, už jsme se nebáli a dokonce 

se přiznali i další zlobiví hříšníci, na které sv. Mikuláš ve své knize zapomněl. Děkujeme třídě 

9. A za krásný zážitek!

J. Němečková + 4.B



LEDEN

- Odchod učitelky Mgr. Elišky Kořínkové, asistentky Bc. Kamily Gawlikové a 

ekonomky Pavly Křížové.

- Nástup učitelů Martina Jasanského a Mgr. Daniely Řepáskové.

- V sobotu 6. ledna proběhl v tělocvičně tradiční karneval pro nejmenší žáky.

- Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký v kulturním domě KC 12 v Praze-

Modřanech pro žáky 2. ročníku.

- Testování KALIBRO pro žáky 5. a 9. ročníku z českého jazyka, přírodovědného základu, 

anglického jazyka, matematiky a humanitního základu.

- Školní kolo Biologické olympiády. Do obvodního kola konaného 12. dubna postoupil 

Tomáš Horčík z 6.B.

- V pátek 12. ledna a 26. ledna bylo zkráceno vyučování z důvodu prvního a druhého 

kola volby prezidenta České republiky. Ve škole se nacházela jedna volební místnost.

- Divadelní představení Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma v Divadle Na Cikorce 

pro žáky 1. a 3. ročníku programu Amos a 3. – 5. ročníku programu Montessori.

- Diskuse s klienty a zaměstnanci diagnostického ústavu na téma Trestní odpovědnost 

mladistvých pro žáky 9. ročníku.



- Oborová komise 2. ročníku připravila pro celý 1. stupeň projekt Náměstí – místo 

k setkávání.

- Program Archa Noemova – zvířata nad Prahou v Národním muzeu pro žáky 1. a 2. 

ročníku programu Montessori.

- Školní kolo Zeměpisné olympiády. Do obvodního kola konaného dne 20. února 

postoupili Martin Žofka ze 6.B, Vojtěch Šilar ze 7.A a Michal Novák z 9.A..

- 6. a 9. ročníky navštívily v rámci výtvarné a estetické výchovy výstavu Sedmičky 

Josefa Lady v Galerii Tančící dům.

- Obvodního kola Matematické olympiády se zúčastnil žák Jakub Sixta z 5.A.

- Školní kolo Olympiády z německého jazyka.

- Pedagogická rada uzavřela klasifikaci i hodnocení chování za 1. pololetí.

- Školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Do obvodního kola konaného 14. února 

postoupily Lucie Šebeňová ze 7.A a Lucie Fílová z 9.B.

- Sportovní turnaj v basketbalu pro žáky 8. a 9. ročníku v Domě dětí a mládeže Monet.



- Seminář karate pro žáky 1. a 6. ročníku, kteří se tomuto sportu věnují v rámci třetí 

vyučovací hodiny tělesné výchovy, a rovněž pro žáky z kroužků karate.

- Pořad Astronomie pro děti pro žáky z 3. ročníku.

- Exkurze do tiskárny Europrint pro žáky z 5. ročníku.

- Exkurze do Židovského muzea pro přihlášené žáky 8. ročníku.

- Program Posviťme si na život v Národním muzeu pro žáky 1. a 2. ročníku programu 

Montessori.

- Pololetní vysvědčení bylo žákům slavnostně předáno 31. ledna.



6. ledna 2018 proběhl již 14. ročník maškarního odpoledne – karnevalu ZŠ Meteorologická

K vidění byly krásné kostýmy: malé baletky a princezny, dinosaurus, ovečka, dýně, upír a 

černá vdova, holub, pirátka, želva ninja, vlk, kravička, kuchař, šáša, Šebestová s Machem i 

sluchátkem, Elza a mnoho dalších.

Konaly se soutěže v přeskakování obručí, slalomu s míčkem na lžíci, podlézání a přeskakování 

švihadel, točení obručí na čas, židličkovaná a další. Za absolvování dostali všichni sladké 

odměny. Připravené bylo také další občerstvení u stánku s našimi havajskými tanečnicemi. Na 

závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších kostýmů a předání cen. Věřím, že si všichni letošní 

karneval užili a přijdou opět příští rok.“

S přátelským pozdravem,

Bc. Helena Burešová Skuhrovcová



ÚNOR

- Nástup učitelky Mgr. Dariny Škvarové a ekonomky Naděždy Bártové.

- 2. února pololetní prázdniny.

- 5. února – 9. února jarní prázdniny

- Příroda kolem nás – přírodovědný program pro žáky 1. – 4. ročníku.

- Co dokáže voda – program v Toulcově dvoře pro žáky 2. ročníku.

- Nicholas Winton – síla lidskosti. Promítání dokumentárního filmu a beseda s jeho 

tvůrci v Modřanském biografu na děti hluboce zapůsobily. Program pro žáky 2. 

stupně.

- Pražské pověsti – program v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro 2. ročník.

- Sportovní turnaj  ve florbalu v Domě dětí a mládeže Monet pro žáky 4. a 5. ročníku.

- Pořad Tancem letem světem v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 4. 

ročníku.

- Program Ztracený masopust v Muzeu hlavního města Prahy pro žáky 1. a 2. ročníku 

programu Montessori.



- Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost.

- Program Veselé zoubky pro žáky 1. ročníku a 2. ročníku programu Montessori.

- Akce školní družiny: Strašidla – beseda, výtvarná dílna, Karneval školní družiny, 

Čertoviny.

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Dne 13. 2. zhlédl celý druhý stupeň ZŠ Meteorologické v Modřanském biografu neuvěřitelně 

silný příběh jednoho statečného a obětavého muže, který před druhou světovou válkou 

pomohl několika stovkám dětí odjet před hrozícím nebezpečím do Anglie. Jaký dojem 

zanechal tento dokumentární film na divácích z 8. B?

Aneta Hübnerová

Sir Nicholas Winton byl vážně hrdina. Dokázal za svůj život něco neskutečného, a to zachránit 

několik set nevinných dětí. Za mě dokument, který bych doporučila všem zhlédnout, protože 

v této době si lidé neváží toho, co mají. Například domova, který děti z dokumentu ztratily.

Barbora Kapsová

Když jsme přišli do kina, myslela jsem si, že pan Nicholas Winton byl jen obyčejný člověk, ale 

nebyl. Zachránil spoustu lidských bytostí před smrtí a to je pro mě hrdinství. Většina těchto 

dětí by totiž skončila v koncentračních táborech. Tento pán na mě působil velmi optimisticky. 

Navždy si zapamatuji jeho větu: „Dožil jsem se tolika let, protože se každých 20 minut 

usměju.“ Tímto se zkusím řídit i já. 



Klára Nowaková

Bylo mi moc líto rodičů, co museli své děti opustit. Od anglických rodin mi přišlo pěkné, že se 

ujali cizích dětí a chovali se k nim jako k vlastním. Připadá mi důležité, aby tento film viděli i 

mladí diváci. Je potřeba, abychom i my věděli, jaká byla tehdy situace a abychom nedopustili, 

aby se něco tak hrozného jako za války ještě někdy opakovalo.

Barbora Smetanová

Nejvíce smutný byl pro mě konec. Děti, které se po válce vracely zpátky domů, nenašly své 

rodiče. Začala jsem plakat. Ten pocit, že ztratím vlastní rodiče, nepředstavitelné!

Johana Zívrová

Měla jsem velmi dobrý pocit z toho, že na světě existují lidé, co myslí i na druhé, a to ve 

velkém měřítku!

 



BŘEZEN

- Nástup asistentek Adriany Růžičkové a Květy Tesařové a referentky správy majetku 

Soni Kučové.

- Program KidsLab – Chytří gurmáni v Národním technickém muzeu pro žáky 1. a 2. 

ročníku programu Montessori.

- Program Afričtí savci pro žáky 1. a 2. ročníku programu Amos a 3. – 5. ročníku 

programu Monterssori.

- Příběh peněz – program muzea v Říčanech pro žáky 3. – 5. ročníku programu 

Montessori.

- Divadelní představení O princi z knížky v Divadle Na Cikorce pro žáky 1. a 3. ročníku.

- Sportovní turnaj v minikopané v Základní škole Na Beránku pro žáky 6. a 7. ročníku.

- 11. – 16. března – zimní ozdravný pobyt na horách pro žáky 2. stupně v Herlíkovicích 

(Krkonoše).

- Obvodní kolo Poháru pražských škol (POPRASK) v sálové kopané v Základní škole Na 

Beránku pro žáky 8. a 9. ročníku.



- Pašijový týden – program v chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě pro 

žáky 5. ročníku.

- Školní kolo soutěže Matematický klokan pro žáky 2. – 9. ročníku.

- Divadelní představení O princezně na hrášku v Domě dětí a mládeže Monet pro žáky 

1. a 2. ročníku a 3. – 5. ročníku programu Montessori.

- Obvodní kolo Poháru pražských škol (POPRASK) ve volejbalu na Základní škole 

Rakovského v Praze-Modřanech.

- Program Velikonoce na statku pro žáky 2. ročníku.

- Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu (5. ročník) v Základní škole Bronzová.

- Představení Velikonoční pohádka v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro 

žáky 2. ročníku.

- Noc s Andersenem – oblíbená literární akce spojená s přespáváním v prostorách 

školy. 

- Program Tapatan – ostrov čtení pro žáky 3. – 5. ročníku programu Montessori.

- Školu navštívili předškoláci z mateřských škol K Lukám, Lojovická, Ke Kašně.



- Sportovní turnaj ve fotbalu pro žáky 8. a 9. ročníku na Základní škole Rakovského 

v Praze-Modřanech.

- 29. března – velikonoční prázdniny.

- Program Velikonoční dílna s paní Váňovou pro žáky 5. ročníku.

- Akce školní družiny: Skunk v družině, Velikonoce, Zpívání a krmení pro ptáčky, Svět 

kostiček, Jíme zdravě, Velikonoční dílnička.

Noc s Andersenem 2018

23. 3. – 24. 3. 2018

Letošní téma Noci s Andersenem bylo Povídání o pejskovi a kočičce od českého spisovatele 
Karla Čapka. Z prvního stupně se zúčastnilo 215 dětí a 43 pomocníků z druhého stupně. Pro 
děti z prvních tříd bylo připraveno pohádkové zpívání, čtenářská dílna, kde si vyrobily svou 
vlastní knížku a bojovka ve tmě. Druhé a třetí ročníky zhlédly divadelní představení 
„Cirkusová pohádka“ a čtvrté a páté třídy absolvovaly besedu s autorem. O svých knihách 
nám přišli popovídat Martin Vopěnka a Ilka Pacovská. Ve zbylém čase obcházeli pomocníci 
z vyšších ročníků jednotlivé třídy, kde se předvedli se svými aktivitami. Mou rolí bylo pomáhat 
u paní vychovatelky Heleny Skuhrovcové. Já a tři dívky z 6. B jsme pomáhaly v družině, kde 
byla naprostá tma a celá místnost byla osvícená UV lampami. Paní Helena nám pomocnicím 
namalovala na obličej různé symboly, které svítily ve tmě, takže jsme byly pěkně vidět. Poté 
k nám chodily děti z prvního stupně, které měly za úkol hledat písmenka se znaky (motýl, 
hvězdička, apod.) a zapisovat je do tabulky, aby jim vyšla tajenka. Jenže nebylo to tak 
jednoduché! Papírky s písmeny byly schované všude, byly na nábytku, pod židlemi a na 
stěnách, kde je málokdo viděl. A některá písmena byla napsána svítící fixou na nábytku, takže 
je děti musely najít speciální baterkou, aby je viděly. A my jsme jim radily při rozluštění 
tajenky, hledaly jsme s nimi a napovídaly jsme jim, kde jsou písmenka, která jim chybí. 
Myslím, že jsme byly velmi úspěšné, i když se nám někdy poztrácely baterky a my jsme je pak 
chodily po třídách hledat. Dětem se hra moc líbila. Mně také a jen lituji, že jsem se této akce 
účastnila poprvé.

Klára Koubová, 8. A



DUBEN

- Nástup ekonomky a vedoucí provozního úseku Ing. Michaely Halvové a asistenta 

Zdeňka Vinše.

- Program Povídání o češtině v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 3. 

ročníku.

- Program Leonardium – kutilská laboratoř v Malostranské besedě pro žáky 3. – 5. 

ročníku programu Montessori.

- Sportovní turnaj v basketbalu v Domě dětí a mládeže Monet pro žáky 6. a 7. ročníku.

- Komponovaný pořad Barma (Myanmar) v rámci cyklu Planeta Země 3000 

v Modřanském biografu pro žáky 2. stupně.

- Setkání žákovských zastupitelstev z Prahy 12 a Prahy-Libuše ze zúčastnili Jan Horčík a 

Johana Zívrová (oba z 8.B) a Kamila Lišková z 9.A.

- Matematická soutěž Pythagoriáda pro žáky 5. – 8. ročníku.

- Ukázka dravců společnosti Zayferus pro žáky celé školy na louce za školou.

- Krajské kolo soutěže Eurorebus pro žáky 3. – 9. ročníku.



- Dějepisná exkurze do Muzea hlavního města prahy (Langweilův model) pro žáky 8. 

ročníku.

- Představení Lenka And The Tea Witch v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 3. ročníku.

- Pořad The Australian Show II v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 7. 

a 8. ročníku.

- Sportovní turnaj v basketbalu pro žákyně 7. a 8. ročníku v Domě dětí a mládeže 

Monet.

- První kolo přijímacího řízení na střední školy pro žáky 9. ročníku.

- Program Kalendář v Muzeu hlavního města Prahy pro žáky 1. a 2. ročníku programu 

Montessori.

- Přírodovědný program Záchrana zvířat pro žáky 1. – 6. a 8. ročníku.

- Obvodní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentoval Jaroslav Kváš ze 7.A.

- Pedagogická rada uzavřela 18. dubna 3. čtvrtletí.

- Divadelní představení Tobiáš Lolness v Divadle v Dlouhé pro žáky 4. a 5. ročníku.



- Projektové vyučování Víš, co je balet? ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Monet 

pro žáky 1. a 2. ročníku programu Amos.

- Dějepisná exkurze na Pražský hrad pro žáky 7. ročníku.

- Akce Jarní úklid v ZŠ Meteo, při níž se pracovníci a žáci školy, jakož i zájemci z řad 

rodičů podíleli po dobu jednoho týdne na úpravě okolí školy. 

- Program Kouzla a čáry tajemné Prahy v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 2. ročníku.

- Zážitkový program TEP Faktor v Chotilsku u Příbrami pro žáky 8. a 9. ročníku.

- Divadelní představení Peter Pan v Divadle Hybernia pro žáky 1. - 6. ročníku.

- Zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019.

- Turnaj ve fotbalu McDonalds Cup pro žáky 1. – 5. ročníku.

- Projektový den oborové komise 5. ročníku „V liščích děrách“.

- Den Země – projektový den oborové komise přírodovědných předmětů pro žáky 2. 

stupně.



- Akce školní družiny: Kouzelník ve školní družině, Trilopark – výukový program, 

Prevencí k bezpečí, Bowling, Indiánská bojovka + záchranná stanice Penthea, Králíček 

Petr, Perníková chaloupka, Jóga smíchu.

- 30. dubna – ředitelské volno.



KVĚTEN

- Nástup školní psycholožky Mgr. Lenky Zaliberové a učitelky Ondřejky Eleonory 

Černé.

- Odchod učitelky Mgr. Zuzany Mikové na mateřskou a rodičovskou dovolenou.

- Krajské kolo sportovní soutěže McDonalds Cup pro žáky 4. a 5. ročníku v ZŠ Na 

Pražačce v Praze 3. Finále krajského kola v Praze na Strahově.

- 7. května ředitelské volno.

- Písničkový kolotoč – pořad pro žáky 4. ročníku v kulturním domě KC 12 v Modřanech.

- Třídní výlet 8.A do Jinolic.

- Třídní výlet 6.A a 8.B do Nového Města pod Smrkem.

- Návštěva předškoláků z Mateřské školy Mezi Domy.

- Beseda o indiánských zvycích pro žáky 3. – 5. ročníku programu Montessori.

- Prahou s mapou – projektový den oborové komise společenskovědních předmětů pro 

žáky 6. – 9. ročníku. Žáci hledali dle map a itinerářů cestu k jednotlivým významným 

místům hlavního města, kde plnili zadané úkoly.



- Pořad DrumCircle v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech pro žáky 2. a 3. 

ročníku.

- Třídní výlet 9.A do Jinolic.

- Dětský den v Thomayerově nemocnici – program Centra Lékořice pro žáky všech 

ročníků programu Montessori.

- „Hra na školu“ pro žáky přijaté do budoucího 1. ročníku.

- Sportovní víkend na Meteo – víkendová akce pro rodiče, žáky a přátele školy.

- Třídní výlet 9.B do Jinolic.

- Cyklojízda – závod pro žáky 1. stupně s organizační výpomocí žáků stupně druhého.

- Akce školní družiny: Hasičská stanice Modřany, Horská dráha (Dům dětí a mládeže 

Monet), Bowling, Malíři bez štětce, Piknik v lesoparku Kamýk, Moderní zemědělství, 

Mláďata (záchranná stanice Penthea), O hubaté houbě – oslava Mezinárodního dne 

dětí.



Plaveme rádi

Od začátku druhého pololetí i děti z našich druhých tříd začaly chodit na plavecký výcvik. 
Každý pátek nemůžeme dospat a ráno se pravidelně scházíme před školou a autobusem č. 
197 jezdíme do plaveckého bazénu „Jedenáctka“ na Chodově. Plavání nás moc baví a na 
závěr každé lekce se vydovádíme na skluzavce a tobogánu. V se létě těšíme na prázdniny, kdy 
své umění uplatníme u moře nebo u rybníka.
Stali se z nás plavci.

Šárka Šedinová a Věra Piková



ČERVEN

- Třídnictví ve třídě 5.C převzal Mgr. Viktor Keller.

- Interaktivní výstava v areálu České televize pro žáky 4. ročníku.

- Filmové představení V husí kůži v kině CineStar Anděl v Praze na Smíchově pro žáky 3. 

ročníku.

- Filmové představení Planeta Česko pro žáky 4. – 8. ročníku v Modřanském biografu.

- Oslava Mezinárodního dne dětí pro žáky třídy 4.A.

- Návštěva Poslanecké sněmovny pro žáky třídy 9.B.

- Třídní výlet 7.A do Jinolic.

- Celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Naši školu reprezentovali Veronika 

Dvořáková, Matthias Khou a Michal Novák (všichni z 9.A).

- Třídní výlet 2.A a 2.B na Kunětickou horu.

- Klimatická snídaně – ekologický program pro vybrané žáky 8. ročníku.

- Program Den dětí v Domě dětí a mládeže Monet pro žáky 1. a 4. ročníku.



- Filmové představení Aldabra v kině IMAX pro žáky 1. ročníku.

- Zahradní slavnost spojená se školním plesem – první ročník rozloučení se žáky 9. 

ročníku v této slavnostní formě.

- Týdenní zahraniční zájezd do Itálie pro přihlášené žáky z 2. stupně.

- Škola v přírodě ve Špindlerově Mlýně pro žáky 5.C.

- Škola v přírodě v Bedřichově pro žáky 3.B a 4.C.

- Loučení se školním rokem – program v areálu školy pro žáky 1.C a 4.B.

- S Krtkem do vesmíru – program pro všechny ročníky programu Montessori.

- Plavba lodí ke Kazínu – třídní výlet pro 1. a 2. ročník programu Montessori.

- Vývoj světové rockové hudby ve 20. století – hudební program v kulturním domě KC 

12 v Praze-Modřanech pro všechny třídy 2. stupně.

- Křižovatky české státnosti – expozice Národního muzea v Praze na Vítkově – program 

pro žáky 9. ročníku.



- Český lev se probouzí – program pro žáky 5. ročníku v expozici Národního muzea 

v Praze na Vítkově.

- Škola v přírodě pro žáky 1. stupně spojená s letním sportovním kurzem pro žáky 2. 

stupně na Bílé Skále u Jindřichova Hradce.

- Návštěva Památníku Lidice pro žáky 9.B.

- Výlet třídy 3.C na Vyšehrad.

- Třídní výlet 4.B a 5.A do Malešova.

- Leonardium – program v Malostranské besedě pro žáky 1. a 2. ročníku programu 

Montessori.

- Výlet žákovského zastupitelstva do Litoměřic.

- Tajemství hedvábí – program v Náprstkově muzeu pro žáky 5. ročníku.

- Výlet do parku Mirákulum v Milovicích pro žáky 6.A a 8.B.

- Výlet do Holic (Včelí svět a Vodní dům) pro žáky 1.B a 1. a 2. ročník programu 

Montessori.



- Vycházka z Vypichu přes Strahov do centra Prahy pro žáky 5.C.

- Keltové v Národním muzeu – program pro žáky 5. ročníku.

- Prohlídka Národního divadla pro žáky 5. ročníku.

- Oslava konce školního ročníku spojená s opékáním buřtů pro třídy 1.A a 1.C.

- Villa Pellé – výtvarný program pro žáky 6. ročníku.

- Třídní výlet 3.A, 3.B, 3.C a 4.C do areálu Botanicus v Ostré.

- Vycházka 5.C do Kunratického lesa.

- Vycházka 9.A a 9.B do Sportparku Modřany.

- Výlet vláčkem ze Smíchova na Zličín – 1. a 2. ročník programu Montessori.

- Výlet 1.A a 1.C na hrad Hauenštejn.

- Exkurze 5.B do továrny Lego v Kladně.

- Výlet 8.A do Jílového u Prahy.



- Piknik 8.B v Praze-Kunraticích.

- Vycházka 4.A do lanového parku Vltavanů v Praze-Braníku.

- Vycházka žáků 1. a 2. ročníku programu Montessori do Žlutých lázní v Praze-Podolí.

- Akce školní družiny: Vodácká projížďka po Vltavě, Drobné hry pro děti mladšího 

školního věku, Rozloučení dětí se školní družinou v zookoutku v Praze-Kunraticích, 

minifotbálek v ZŠ L. Coňka v Praze-Písnici, Ptačí trylky, Rozlučka se školním rokem 

v restauraci Korkorán v Praze-Braníku.

- Pedagogická rada 25. června uzavřela klasifikaci a zhodnotila chování ve 4. čtvrtletí.

- Závěrečné vysvědčení bylo slavnostně rozdáno 29. června.

- Na konci školního roku ze školy odcházejí učitelé PaedDr. František Fousek, Mgr. 

Lenka Nováková, Mgr. Eva Nývltová, Mgr. Lara Vogeltanzová a vychovatelka Bc. 

Jana Fílová.

Údaje do školní kroniky zapsal: Mgr. Viktor Keller

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kulik
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