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2018 - 2019 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA METEOROLOGICKÁ 

        METEOROLOGICKÁ 181, PRAHA 4 - LIBUŠ  



 

Školní rok 2018 – 2019 byl slavnostně zahájen 3. září 2018. 

 

Vedení školy: 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Kulik 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Pilař (nově ve funkci) 

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. Kateřina 

Francová (nově ve funkci) 

 

Vedoucí školní jídelny: Ľubica Kubrichtová 

 

Noví členové pedagogického sboru: Mgr. Tomáš Pilař (zástupce ředitele),          

Mgr. Stanislava Bíbová, Lucie Gruberová, Jana Kaliánová, DiS., Mgr. Dominika 

Šťastná 

 

 

 

 

 

 

 



Třídy a třídnictví na začátku školního roku: 

1. stupeň 

Přípravná třída (PT) – Jana Kaliánová, DiS. 

1.A – Mgr. Jindra Němečková 

1.B – Mgr. Helena Durchánková 

1.C – Mgr. Zdeňka Baštová 

2.A – Mgr. Hedvika Mašková 

2.B – Mgr. Soňa Štefanová 

3.A – Věra Piková 

3.B – Mgr. Šárka Šedinová 

4.A – Mgr. Alena Dušková 

4.B – Mgr. Stanislava Bíbová 

4.C – Lucie Gruberová 

5.A – Mgr. Eva Říhová Hrubá 

5.B – Bc. Jan Splítek 

5.C – Mgr. Bohumila Janhubová Ehlenová 

Třídy Montessori: 

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

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

 

 

 



2. stupeň: 

6.A – Mgr. Iveta Kopecká 

6.B – Mgr. Alena Stehlíková 

6.C – Mgr. Viktor Keller 

7.A – Mgr. Denisa Walterová 

7.B – Mgr. Monika Exnerová 

8.A – Mgr. Eva Hájková 

9.A – Mgr. Martin Šrámek 

9.B – Mgr. Alena Jiřičková 

 

Kurz pro získání základního vzdělání (KZZV) – Mgr. Jitřenka Malíková 

 

Bez třídnictví: 

Martina Exnerová 

Bc. Libor Hostaša 

PhDr. Alexandros Charalambidis 

Martin Jasanský 

Bc. Dominika Polanková 

Mgr. Dominika Šťastná 

Mgr. Eliška Trněná (dříve Šveňková) 

Ing. Jaroslav Turinek 



Asistenti: Johana Bělecká, Ilona Habešová, Huong Ho, Bc. Petra Múdrá, Adriana 

Růžičková, Květa Tesařová, Pavla Vystrčilová 

Vychovatelky školní družiny: Ilona Kiliánková (vedoucí), Renata Hampelová, Alice 

Mrzenová, Markéta Račanská, Helena Skuhrovcová, Lenka Škodová, Blanka 

Zirnsáková, Bc. Erika Zoubková 

Provozní úsek zabezpečovalo pod vedením ekonomky Ing. Michaely Halvové osm 

pracovnic a pracovníků. 

Ve školní jídelně pracovalo pod vedením Ľubici Kubrichtové sedm pracovnic. 

Správcem počítačové sítě byl externí spolupracovník Ing. Roman Sixta, v průběhu 

školního roku jej vystřídal Ing. Stanislav Král. 

Funkci školní psycholožky vykonávala Mgr. Lenka Zaliberová. Školními speciálními 

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

metodika prevence sociálně patologických jevů zastávala 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 2. ročníku, druhý cizí jazyk německý       

v 6. – 9. ročníku a ruský v 6., 7. a 9. ročníku. 

 

V souvislosti s postupným zaváděním třetí hodiny tělesné výchovy docházelo 

postupně ke změnám v učebním plánu a školním vzdělávacím programu. 

V 6. a 8. ročníku byla nově zavedena výuka předmětu Informační a komunikační 

technologie. 

Ve školní družině se v devíti odděleních vzdělávalo a trávilo volný čas více než 250 

dětí. 



CELOROČNÍ AKCE 

 

Spolupráce s CPP DropIn v Praze-Modřanech v rámci primární prevence: 

Netolismus I a II, Prevence internetové komunikace I a II, Tabák a alkohol I a II, 

Běžné závislosti I a II, Úvod do problematiky prevence I a II, Lehké a společensky 

tolerované drogy I a II, Právní dopady rizikového chování I a II, Tvrdé drogy         

a systém rozvoje závislosti I a II. 

 

Spolupráce s PrevCentrem: Prevence rizikového sexuálního chování, prevence 

HIV/AIDS, Bezpečné chování v dopravě a při sportu, Kyberšikana, bezpečné 

užívání sociálních sítí, Zvládání agrese a řešení konfliktů ve třídě, Zážitkový blok   

na podporu spolupráce ve třídním kolektivu, Bezpečný pohyb na internetu, 

Přátelství, kamarádství, osamělost, Masová média a společnost, Spolupráce              

a komunikace ve třídě, Vztahy ve třídě a šikana, Prevence kouření a užívání 

alkoholu, Dospívání, dospělost a přechod na střední školu, Prevence agrese             

a šikany, Zdravý životní styl a poruchy příjmu potravy, Partnerské vztahy. 

 

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

Club Praha-Chodov). 

 

Sběr papíru a plastových víček. 

 

Srdíčkové dny (charitativní akce). 

 



Spolupráce s  Mgr. L. Novotnou z Pedagogicko-psychologické poradny                   

pro Prahu 11 a 12. 

 

Ve škole pracovala jako poradní orgán ředitele školy rada rodičů, žákovská rada,    

se školou úzce spolupracovalo žákovské zastupitelstvo. 

 

Na vedení školy se dle zákona podílela školská rada. 

 

Jako každoročně nabízela škola žákům širokou nabídku kroužků. Jednalo se            

o kroužky karate, frisbee, pohybových a tanečních her, míčových her, lakrosu, 

angličtiny, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, přípravu na přijímací 

zkoušky a sborový zpěv (školní sbor ZVONEK). Další řadu kroužků zajišťovali 

externí partneři. 

 

Ve škole byla po letech obnovena činnost Klubu mladých diváků. Starší žáci měli 

možnost navštívit v průběhu školního roku čtyři představení v předních pražských 

divadlech. 

 

Během školního roku pokračovala rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky 

ve školní kuchyni, výmalba tříd a výměna podlahových krytin. 

 

 

 

 

 

 



ZÁŘÍ 

- Tradiční táborák pro rodiče, žáky, zaměstnance a přátele školy spojený se 

slavnostním pasováním prvňáčků. 

- Zeměpisný program Svět kolem nás – Kuba v Modřanském biografu        

pro 6. – 9. ročník. 

- Adaptační pobyt žáků 2. ročníku. 

- Program Dopravní hřiště v Muzeu Policie ČR pro žáky 2. a 3. ročníku          

a 1. – 3. ročníku programu Montessori. 

- Adaptační pobyt žáků 3. – 5. ročníku programu Montessori. 

- Dějepisný program Škola mladých archeologů v Muzeu hlavního města 

Prahy pro žáky 6. ročníku. 

- Akce školní družiny: Veletrh volnočasových aktivit, Sokolení, Orientační běh 

Modřanslou roklí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nad kufříky plnými prázdninových zážitků se sešly děti ze 4. oddělení ZŠ 

Meteorologická. 

 

Děti s radostí plnily úkoly, vybarvovaly na mapě ČR místa, kam se podívaly, psaly o knize, 

kterou o prázdninách přečetly a luštily tajný vzkaz v morseovce. Dokonce přinesly na ukázku 

vstupenky z různých hradů a zámků, dětských zábavních center, akvaparků a také letenky  

z cest. 

Jsem moc ráda, že se tento nápad zalíbil dětem i rodičům, a že si  můžeme zavzpomínat          

nad jejich krásnými zážitky všichni společně. 

 

Bc. Helena Burešová Skuhrovcová 

 

 
 

 

 

 



ŘÍJEN 

- Nástup asistenta Jana Brejtra. 

- Odchod vychovatelky Elišky Zasimenkové. 

- Sportovní závod v přespolním běhu na základní škole Rakovského     

v Praze-Modřanech pro vybrané žáky 2. stupně. 

- Strakaté bajky – program v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech    

pro žáky 3. ročníku. 

- Kouzla skřítků – pořad v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech       

pro žáky 1. ročníku. 

- V prostorách školy probíhaly volby do Evropského parlamentu a Senátu 

Parlamentu České republiky. Z toho důvodu bylo zkráceno vyučování. 

- Sportovní turnaj v malé kopané pro vybrané žáky 6. a 7. ročníku. 

- Program Dny za záchranu života pro žáky celé školy. Nejatraktivnější byl 

bezesporu nácvik evakuace z místnosti zamořené dýmem. 

- Exkurze do hasičské stanice v Praze 11 pro žáky 5. ročníku. 

- Vlastivědná vycházka Prahou pro žáky 5. ročníku. 

- Školní kolo přírodopisné soutěže Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. 

ročníku. 

- Program Spolupráce a komunikace pro žáky 3. ročníku. 

- Sportovní turnaj ve stolním tenisu pro vybrané žáky 2. stupně na základní 

škole Rakovského v Praze-Modřanech. Žáci mohli zúročit trénink 

probíhající na chodbě u jídelny téměř každou přestávku. 

- 1. ročník nové recitační soutěže organizované naší školou s názvem Libušské 

veršování. 



- Školní kolo zeměpisné soutěže Pražský globus. Do celoměstského kola 

konaného 19. listopadu postoupili Martin Žofka ze 7.B a Jakub Fousek  

z 8.A. 

- Představení Pohádkový semafor v Muzeu policie ČR pro žáky 1. a 2. 

ročníku.  

- Dvoudenní projekt ke 100. výročí vzniku republiky pro 2. stupeň. Zástupci 

každé třídy si vylosovali téma (Rok 1918, Sport a olympijské hry, Věda          

a průmysl, Naši prezidenti…). Poté absolvovali k danému tématu exkurzi 

(zpravidla do centra města), kde museli podle mapy nalézt příslušná místa      

a objekty a na základě pracovních listů o nich zjistit řadu skutečností. 

Následující den zpracovávali obsahově i graficky výsledky svého zkoumání 

na velké plakáty, které byly až do konce školního roku vystaveny ve foyer 

školy. Současně probíhal program jazykový a hudební. Akci společně 

připravily oborové komise společenskovědních předmětů, cizích jazyků         

a výchov. 

- Beseda s Davidem Drahonínským, handicapovaným lukostřelcem, pro žáky 

5. ročníku. 

- Akce školní družiny: Oáza přírody na Vyšehradě, Beseda s nevidomým, 

Návštěva u lukostřelců, Cesta do pravěku – přednáška + workshop. 

- 29. a 30. října proběhly podzimní prázdniny. 

 

Cesta do dějin Československa na ZŠ Meteorologická 

25. a 26. října proběhly na ZŠ Meteorologická projektové dny k příležitosti 100. výročí založení 

Československa. Samotná příprava na projekt začala již 1. října, kdy si každá třída druhého 

stupně vylosovala téma svého projektu. Následovaly přípravy na projekt, a to tak, že si žáci       

ke svému tématu vyhledávali a shromažďovali potřebné informace. V rámci prvního projektového 



dne se třídy vydaly do ulic Prahy. Každá na místo, které nějak souviselo s jejich vylosovaným 

tématem.  Cílem se stal například Pražský hrad a socha T. G. M. k tématu „Galerie 

prezidentů“, Národní technické muzeum k tématu „Průmysl a technika v dějinách 

Československa“, Strahov a Tyršův dům pro téma „Sport v Československu“ a další. Žáci       

do poslední chvíle netušili, kam jejich kroky ten den vlastně povedou. Ráno před odchodem 

obdrželi do té doby přísně střeženou obálku s mapou a s instrukcemi k cestě. Děti si musely samy 

poradit s tím, jak se na místo dostanou. V cíli od svého doprovázejícího učitele obdržely úkoly     

a otázky, které řešily přímo v terénu. Žáci prováděli na místě i různé ankety s kolemjdoucími     

a pořizovali vlastní fotodokumentaci. Všechno pak zúročili v průběhu druhého projektového dne. 

Tvůrčím způsobem zpracovali sesbírané informace na velkoformátové papíry. Všechny projekty 

jsou opravdu povedené a nyní zdobí recepci naší školy. Na druhý projektový den byly pro děti 

připraveny různé další aktivity, prostřednictvím kterých se například seznámily s germanismy      

v češtině, s azbukou, historií české hymny a mnohým dalším. Cílem projektu bylo žáky seznámit 

s různými rovinami československých dějin, ale také podpořit jejich vzájemnou spolupráci, 

tvořivost, zacházení s informacemi a jejich zpracování. Zdálo se, že témata děti zaujala, dobrým 

důkazem toho jsou velmi vydařené práce našich žáků.  

 Martina Exnerová           

 

 



LISTOPAD 

- Nástup asistentky Alice Součkové. 

- Odchod asistenta Jana Brejtra. 

- Otvíráček – workshop v Rudolfinu na Starém Městě pro žáky přípravné 

třídy. 

- Sportovní turnaj ve florbalu v rámci soutěže POPRASK (Pohár pražských 

škol) pro dívky a chlapce z 2. stupně  v areálu Hamr v Praze-Braníku. 

- Program Trapas nepřežiju v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech    

pro žáky 5. ročníku. 

- Lakomá Barka – představení v divadle ABC pro žáky 1. a 2. ročníku 

programu Montessori. 

- Divadelní představení Manon Lescaut v Národním divadle pro Klub 

mladých diváků. 

- Exkurze Mise Vyšehrad pro žáky 4. ročníku. 

- Kolo tety Berty – program v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech   

pro žáky 3. – 5. ročníku programu Montessori. 

- 14. listopadu pedagogická rada uzavřela klasifikaci a zhodnotila 

chování žáků v 1. čtvrtletí. 

- Školní kolo Dějepisné olympiády. Do obvodního kola postoupil Jaroslav 

Kváš z 8.A, z důvodu jeho časového zaneprázdnění reprezentoval naši školu 

Jakub Fousek z téže třídy. 

- Schola Pragensis – veletrh pražských středních škol pro vycházející žáky. 

- Program Vláčkem za Dvořá(č)kem v Rudolfinu na Starém Městě pro žáky 

přípravné třídy a žáky 1. a 2. ročníku programu Montessori. 



- Akce Pletení košíků pro žáky 4. ročníku. 

- Program Vesmír kolem nás v pražském planetáriu pro žáky 4. ročníku. 

- Program Jeden za všechny, všichni za jednoho aneb Šikana není hra pro žáky 

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

- Program Asie – fascinující exotika v kulturním domě KC 12 v Praze-

Modřanech pro žáky 4. ročníku. 

- Naučný program Hrátky s kapkami pro vybrané žáky 2. stupně na Gymnáziu 

Písnická. 

- Sportovní turnaj ve florbalu smíšených družstev pro žáky 3. – 5. ročníku. 

- Soustředění školního pěveckého sboru Zvonek. 

- Pilotní testování Kalibro – Ekonomika pro žáky 3. ročníku.  

- Akce školní družiny: Projekce – Hotel Transylvánie 3, projekt Kamarád ježek 

ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy, Hebká ouška, měkké tlapky, 

Ezopovy bajky, Keltové a jejich svět – archeologický workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSINEC 

- Tradiční Mikulášská nadílka, kterou připravili deváťáci pro žáky nižších 

ročníků. 

- Divadelní představení Zpátky do Betléma pro žáky 3. ročníku. 

- Sportovní turnaj v přehazované pro žákyně 6. a 7. ročníku. 

- Program Čtení pro kuře: čtení z knížky Co se děje v Podpostelí v Městské 

knihovně v Praze na Starém Městě pro žáky 2. ročníku. 

- Školní kolo pěvecké soutěže Vánoční nota. 

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

obvodního kola konaného 29. ledna postoupili Lucie Šebeňová z 8.A           

a Michal Dvořák z 9.A. 

- Představení Vánoční příběh v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 1. ročníku. 

- Program Vánoční dílna – spolupráce dětí a rodičů – pro žáky 1. ročníku. 

- Představení O kapru Karlovi v Divadle Kampa pro žáky 1. a 2. ročníku 

programu Montessori. 

- Přednáška a prohlídka hasičské stanice v Praze-Modřanech pro žáky            

5. ročníku. 

- Čtení pro děti v Mateřské škole Lojovická prezentovali vybraní žáci z 8. a 9. 

ročníku. 

- Sportovní turnaj ve fotbalu dívek pro žákyně 3. – 5. ročníku programu 

Montessori. 

- Program Půjdem spolu do Betléma v Národopisném muzeu pro žáky 1. a 2. 

ročníku programu Montessori. 



- Hudební pořad Metalové Vánoce pro žáky 2. stupně v tělocvičně zaujal 

nejen děti, ale i účinkující, kteří s tímto projektem na naší škole vystoupili 

premiérově. 

- Vystoupení školního pěveckého sboru Zvonek v kostele v Praze-Lhotce. 

- Program Hlídali jsme Ježíška v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 3. ročníku. 

- Divadelní představení Kašparova sláva vánoční v Divadle v Celetné          

pro Klub mladých diváků. 

- V předvánočním týdnu proběhly tradiční akce Vánoční dílna a Vánoční 

hvězda. Žáci ve skupinách pod vedením pedagogů vyráběli drobné předměty 

se sváteční tematikou, které následně společně s doneseným cukrovím 

prodávali v rámci bohatě navštíveného školního bazaru. 

- Divadelní představení Sněhová královna v divadle Ta Fantastika pro žáky    

1. a 2. ročníku programu Montessori. 

- Sportovní soutěž Vánoční laťka ve skoku vysokém pro žáky 2. stupně. 

- Exkurze do skanzenu v Třebízi pro žáky 1., 4. a 5. ročníku. 

- Akce školní družiny: Ježíškova vnoučata - výroba přáníček pro seniory, 

Vánoční superstar. 

- 27. 12 . - 5. 1.:  Vánoční prázdniny a ředitelské volno. 

 

 

 

 

 

 



Vánoční nota 

 

Vánoční nota je každoroční předvánoční soutěž v sólovém zpěvu. Žáci si mohou vybrat, zda 

budou písničku zpívat s klavírním doprovodem, s vlastní nahrávkou či a capella (tj. bez 

doprovodu). Účastníci jsou rozděleni do čtyř kategorií dle věku a nejprve se účastní školního kola. 

Nejlepší zpěváci pokračují do obvodního kola, kterého se účastní několik základních škol 

z okolí. Vítězové již tradičně získávají diplom a sladkou podobu ve formě perníku ve tvaru 

stromečku, hvězdy či s jiným Vánočním motivem.  

V letošním školním roce se konalo školní kolo Vánoční noty 7. prosince, obvodní kolo připadlo 

na 12. Spolu s naší školou se obvodního kola se v letošním školním roce účastnili zpěváci           

a zpěvačky ze ZŠ Ladislava Coňka, ZŠ Ohradní a gymnázia Elišky Krásnohorské. 

Gratulujeme všem účastníkům k jejich pěkným výkonům a budeme se těšit příští rok! 

 

Mgr. Martin Šrámek a Mgr. Soňa Štefanová 

 

 



LEDEN 

- Nástup učitelky Mgr. Renáty Klčové a asistentky Anety Niny 

Janouškové. 

- Odchod učitelky Bc. Dominiky Polankové a ekonomky Naděždy 

Bártové. 

- Program Malajsie – z mrakodrapů do pralesa Bornea v kulturním domě KC 

12 v Praze-Modřanech pro žáky 4. ročníku. 

- Představení O dvanácti měsíčkách v kulturním domě KC 12              

v Praze-Modřanech pro žáky 1. ročníku. 

- Program Rudolfínek: Ouška (h)oboje pro žáky přípravné třídy a 1. a 2. 

ročníku programu Montessori. 

- Tradiční Maškarní odpoledne v tělocvičně. 

- Ozdravný pobyt na horách pro žáky 2. stupně v Herlíkovicích (Krkonoše). 

- Představení Větrná pohádka v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 3. ročníku. 

- Testování Kalibro z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, 

přírodovědného základu a humanitního základu pro žáky 5. a 9. ročníku. 

- Program Putování Severní Amerikou v Náprstkově muzeu pro žáky            

4. ročníku. 

- Školní kolo olympiády z anglického jazyka pro vybrané žáky 2. stupně.       

Do obvodního kola konaného 22. února postoupili Patrik Slepička ze 7.A    

a Jana Brcek Fermin z 8.A. 

- Školní kolo Olympiády ze zeměpisu. Do obvodního kola konaného            

20. února postoupili Tomáš Rejhon z 6.C, Ha Anh Thu (Monika) ze 7.B       

a Klára Koubová z 9.A. 



- Akce školní družiny: Zábavná logika (ukázková hodina), Indiánské 

dobrodružství, Louskáček a čtyři říše. 

- Pedagogická rada uzavřela 28. ledna klasifikaci a zhodnotila chování 

za 1. pololetí. 

- Pololetní vysvědčení bylo slavnostně rozdáno 31. ledna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚNOR 

- Nástup učitelů Mgr. Kláry Blahůtové Kavanové, Adama Kopeckého a 

Mgr. Lenky Koubkové. 

- Odchod učitelky Mgr. Aleny Jiřičkové na mateřskou dovolenou. 

Třídnictví ve třídě 9.B převzal Mgr. Martin Šrámek, který tak měl až 

do konce školního roku na starost obě deváté třídy. 

- 1. února: Pololetní prázdniny. 

- Dějepisná exkurze do památníku v Terezíně pro žáky 9. ročníku. 

- Program Veselé zoubky pro žáky 1. ročníku. 

- 11. – 17. února: Jarní prázdniny 

- Program Velká rodinná rada – finanční gramotnost pro žáky 5. a 6. ročníku. 

- Program History Park – S kufrem do pravěku pro žáky 4. ročníku. 

- Program Evropa – pestrý kontinent v kulturním domě KC 12             

v Praze-Modřanech pro žáky 4. ročníku. 

- Testy Kalibro „Škola a já“ pro žáky 8. a 9. ročníku a zástupce žákovské rady 

z 6. a 7. ročníku. 

- Program Pověsti staré a české v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 3. ročníku. 

- Exkurze do redakce časopisu ABC pro žáky 4. ročníku. 

- Sportovní soutěž ve šplhu v rámci soutěže POPRASK (Pohár pražských 

škol) na základní škole Angel v Praze-Modřanech pro žáky 3. – 9. ročníku. 

- Program Tajemství knihy v Národním technickém muzeu pro žáky              

4. ročníku. 

- Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. 



- Dějepisná vycházka do Národního památníku hrdinů heydrichiády pro žáky 

9. ročníku. 

- Sportovní turnaj v basketbalu v rámci soutěže POPRASK (Pohár pražských 

škol) pro žáky 8. a 9. ročníku. 

- Přednáška Cesta na Mars pro žáky programu Montessori. 

- Akce školní družiny: Karneval školní družiny, Zdobení stromů krmením    

pro ptáčky v areálu školy s písničkou a básničkou, Bowling. 

 

Exkurze do Czech News Center a Národního technického muzea 

Třída 4. B ze Základní školy Meteorologická Praha 4 měla dne 26. února příležitost navštívit 

Czech News Center, nejsilnější mediální dům na českém trhu. Zvídaví školáci zavítali              

do atraktivního prostředí redakce Blesku, který je nejčtenějším deníkem u nás. Zavítali             

do redakce oblíbeného vědecko-technického magazínu ABC.  Dozvěděli se, jak se jednotlivá čísla 

připravují, jak probíhá jejich výroba a jak vypadá spolupráce s tiskárnou. Děti samozřejmě 

časopis ABC znají, ale nejvíce je zajímalo, jak se vybírá fotografie na titulní stranu, kdo vymýšlí 

vtipy, kde redakce bere komiksy či vystřihovánky a co se dělá s výtisky, které se neprodají. Celou 

návštěvou je provázel pan šéfredaktor.  

      Druhý den, 27. února, navštívili Národní technické muzeum a jeho expozici Tiskařství. 

Paní lektorka děti seznámila s historií psaní nejstarších knih (kdo knihy psal, jak dlouho trvalo, 

než byla celá kniha dokončena), s nejstaršími typy písma – klínové, obrázkové, hieroglyfické. 

Dozvěděli se o vynalezení knihtisku J. Gutenbergem, prošli si tiskařskou dílnou v prostoru 

připomínajícím atmosféru průmyslového prostředí tiskárny s historickými stroji z 19. – 20. století. 

Její součástí je například knihtiskový ruční lis z pražské Jezuitské tiskárny z přelomu 17. a 18. 

století. Dojem navíc umocnila vůně tiskařských barev, originální pomůcky. 

Poté byli rozděleni na dvě skupiny. Jednu pan lektor seznámil se s postupem výroby poloplátěné 

knižní vazby a naučil je, jak si mohou opravovat rozpadlou knížku. Všichni si vyrobili malý 

bloček, který si mohli odnést domů. Druhá skupina si pod vedením paní lektorky zkusila vlastní 



zdobenou iniciálu tradičním stínovaným krasopisem kaligrafickým perem, štětečkem a husím 

brkem.  

V každé exkurzi viděli žáci zcela něco jiného:  v jedné  - kdy je celý časopis připraven v redakci a 

následně poslán rovnou do tiskárny, ve druhé - úplné začátky psaní, jejich opisování, zdobení a 

později jejich tisk. 

 

Mgr. Stanislava Bíbová 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN 

- Nastoupila nová recepční Blanka Poulová. 

- Divadelní představení  Bedřich Smetana: The Greatest Hits v Divadle ABC 

pro Klub mladých diváků. 

- Program Povídání o češtině v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 3. ročníku. 

- Prohlídka Národního divadla pro žáky 5. ročníku. 

- Sportovní turnaj v basketbalu v rámci soutěže POPRASK (Pohár pražských 

škol) pro žáky 8. a 9. ročníku. 

- Program Jak statečný Honzík zoubky… v kulturním domě KC 12      

v Praze-Modřanech pro žáky 1. ročníku. 

- Sportovní turnaj v sálové kopané v rámci soutěže POPRASK (Pohár 

pražských škol) v domě dětí a mládeže v Praze-Modřanech pro žáky            

6. a 7. ročníku. 

- Návštěva výstavy vláčků – 1. a 2. ročník programu Montessori. 

- Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu v ZŠ Bronzová v Praze 5  

pro žáky 5. ročníku. 

- Školní kolo soutěže Matematický klokan. 

- Program Zvířátka a loupežníci v pelechu v Rudolfinu na Starém Městě      

pro žáky přípravné třídy. 

- Školní sportovní soutěž ve šplhu pro vybrané žáky ze všech ročníků. 

 

 



- Proběhl další ročník oblíbené akce Noc s Andersenem. Starší děti připravily 

ve spolupráci s pedagogy pro své mladší spolužáky program s různými 

literárními tématy. Nejatraktivnější součástí akce bylo samozřejmě spaní ve 

škole. 

- Jarní bazárek ve vestibulu školy - zajistili rodiče. 

- Krajské kolo soutěže EUROREBUS pro zástupce tříd z 2. stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUBEN 

- Nástup učitelky Ing. Lucie Kostolné. 

- Zeměpisný pořad Kolumbie v rámci cyklu Planeta Země 3000 

v Modřanském biografu pro žáky 2. stupně. 

- Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Do obvodního kola 

konaného 28. května postoupili Š. Kalivoda a Z. Ploch z 5.B, Nguyen z 5.C, 

Tomáš Rejhon z 6.C, Jan Pavel Šilar ze 7.B, Jaroslav Kváš, Vojtěch Šilar, Xu 

Le Le (Aleš) – všichni z 8.A.  

- Sportovní soutěž v basketbalu pro žáky 6. a 7. ročníku. 

- Návštěva lezecké stěny na výstavišti v Praze-Holešovicích pro žáky              

4. ročníku. 

- Projekt ke Dni Země pro žáky 3. – 5. ročníku. 

- Návštěva dětí z mateřských škol K Lukám, Lojovická, Ke Kašně, Mezi domy 

v 1. ročníku. 

- Ekologický program Tonda Obal k třídění odpadu pro žáky 1. a 2. ročníku. 

- Návštěva multikulturního festivalu Vítání jara pro vybrané žáky vietnamské 

národnosti. 

- 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy pro vycházející žáky. 

- Divadelní představení Králova řeč v Divadle pod Palmovkou pro Klub 

mladých diváků. 

- Projektový den k Velikonocům pro žáky 2. ročníku. 

- Sportovní Velikonoční turnaj ve florbalu pro družstva žáků ze všech ročníků. 

- Účast vybraných žáků 5. – 9. ročníku na jednání Studentského fóra. 

- Návštěva Muzea pověstí a strašidel pro žáky 4. ročníku. 



- 18. dubna: Velikonoční prázdniny. 

- Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi v kulturním domě KC 12   

v Praze-Modřanech pro žáky 1. ročníku. 

- Pořad Den Země – luxus vody z kohoutku pro žáky 2. ročníku. 

- Jarní úklid v ZŠ Metgeorologická – rodiče, pedagogové a žáci měli možnost 

podílet se na úpravách v okolí školy. 

- Den Země – projektový den pro žáky 2. stupně spojený s úklidem okolí 

školy.  

- Pedagogická rada uzavřela 24. dubna klasifikaci a zhodnotila chování 

ve 3. čtvrtletí. 

- Branný den – nová akce pro žáky celé školy. Děti měly možnost seznámit se 

na několika stanovištích s prvky branné výchovy. Největší zájem vyvolala 

možnost zastřílet si ze vzduchovky a nácvik užívání plynových masek. 

- Program Tajný život nástrojů v divadle Studio Ypsilon pro žáky 1. a 2. 

ročníku programu Montessori. 

- Akce školní družiny: Filmové představení v Modřanském biografu, Muzeum 

alychymistů a mágů staré Prahy, Návrat ježečka do přírody. 

- Zápis dětí do budoucího 1. ročníku. 

- Na škole proběhlo šetření České školní inspekce s velmi dobrým 

výsledkem. 

 

 

 

 



KVĚTEN 

- Nástup asistenta Roberta Paradiho. 

- Třídnictví ve třídě 5.A převzala Bc. Martina Exnerová. 

- Hudební pořad o skupině Beatles pro žáky 2. stupně. 

- Pomoc žáků naší školy při obsluze na jedné z občerstvovacích stanic během 

Pražského maratonu. 

- Návštěva veletrhu Svět knihy – žáci 2. ročníku. 

- Sportovní Atletický den pro vybrané žáky ze všech ročníků. 

- Návštěva dopravního hřiště v Muzeu Policie ČR – žáci 1. a 4.ročníku. 

- Představení Šípková Růženka v kulturním domě KC 12 v Praze-Modřanech 

pro žáky 3. ročníku. 

- Sportovní den pro žáky a veřejnost. 

- Návštěva výstavy Leporelo v Malostranské besedě pro žáky 1. ročníku          

a 3. – 5. ročníku programu Montessori. 

- Návštěva tanečního představení InDance v Divadle Hybernia pro žáky 5. 

ročníku programu Amos a všechny ročníky programu Montessori. 

- Exkurze na hrad Karlštejn pro žáky přípravné třídy. 

- Exkurze na výstaviště v Praze-Holešovicích (Maroldovo panorama),            

do planetária a návštěva programu Naší přírodou pro žáky 4. ročníku. 

- Edu Program ve firmě Alza pro žáky 6. ročníku. 

- Masobraní – program v potravinářském učilišti v Praze-Písnici pro žáky       

7. a 8. ročníku. 

- Sportovní Boulder Pohár na lezecké stěně pro vybrané žáky 2. stupně. 



- Sportovní soutěž ve vybíjené pro žáky 3. – 5. ročníku. 

- Program Čtyřlístek dětem v Muzeu hlavního města prahy pro žáky               

1. ročníku. 

- Program Hra na školu pro přihlášené předškoláky. 

- Program Stará Praha a my pro žáky 4. ročníku. 

- Zkrácení vyučování 22. května z důvodu konání voleb do Evropského 

parlamentu v prostorách školy. 

- Srovnávací testování z českého jazyka, matematiky, předmětu Člověk           

a společnost pro žáky 2. ročníku. 

- Vzdělávací program Barvy světa pro žáky 4. ročníku. 

- Školní výlet do Hluboké nad Vltavou pro žáky třídy 6.B. 

- Škola v přírodě v Roudnici v Krkonoších pro žáky tříd 3.A a 5.A.  

- Školní výlet 8.A do Jinolic. 

- Tradiční Cyklojízda pro žáky z 1. stupně. 

- Akce školní družiny: Filmové představení Dumbo v Modřanském biografu, 

Vodní svět – modřanskou tůní, Horská dráha, Hrací odpoledne Korkorán, 

Vodácká projížďka Kondor Šán, vystoupení školního pěveckého sboru 

Zvonek, oslava Mezinárodního dne dětí. 

 

Není Zeman jako Zeman… 

Ještě nedávno jsme si připomínali výročí 100 let od založení republiky. Žáci školy vytvořili 

nádherné plakáty, na které můžete narazit hned ve vestibulu školy. Ovšem s těmito sto lety se pojí 

také ony „osudové osmičky“, které v naší historii znamenaly mnohé – od oslavných událostí       

po pády a temné chvíle. V rámci estetické výchovy jsme si proto ještě chvíli zavzpomínali na jednu 



takovou osmičku pojící se s  pojmem „EXPO 58“ a ikonickým Bruselským pavilonem.          

Ne náhodou se design inspirovaný výstavou stal pro mnohé nadčasovým. Ba co více, na Expu 58 

zazářil i film Karla Zemana Vynález zkázy, který tehdy získal Velkou cenu, a to nás 

inspirovalo k vytvoření projektu „Pocta Karlu Zemanovi“. Nejprve žáci zhlédli původní film 

(samozřejmě v již digitalizované podobě), a ten posloužil jako inspirace k jejich následné tvorbě. 

Podmínkou bylo využít pouze dvě „dostupné“ filmové barvy – černou a bílou. Tvorba zahrnovala 

širokou škálu možností – návrh smyšleného technického vynálezu odpovídající představám Julese 

Verna, vytvoření animace, model ponorky, kresba scény z filmu apod. Důležitou podmínkou ale 

také bylo, aby se veškeré výtvory nesly v duchu Zemanových animací – tedy s využitím onoho 

„proužkovaného designu“, který byl typický pro ilustrátora knih Julese Verna Léona Benetta. 

Zda se projekt vydařil? Snad ano, což konec konců můžete posoudit z přiložených fotografií. 

Důležité však je, že žáci poznali další kousek z naší filmové a vlastně umělecké kultury. 

 

PhDr. Alexandros Charalambidis 

 

 



ČERVEN 

- Nástup asistentky Kateřiny Brejchové. 

- Návštěva u hasičů v Praze-Písnici – žáci 1. a 6. ročníku a 2. ročníku 

programu Montessori. 

- Škola v přírodě v Janských Lázních pro žáky programu Montessori. 

- Exkurze do Památníku národního písemnictví pro žáky 9. ročníku. 

- Ozdravný pobyt v rekreačním středisku Bílá skála pro žáky 1. stupně. 

- Školní výlet lodí do zoologické zahrady v Praze-Troji pro žáky 5.C a 7.B. 

- Školní výlet do Jinolic pro žáky 9. ročníku. 

- Divadelní vystoupení kroužku Kurz velkého herectví. 

- Škola v přírodě třídy 4.C. 

- Program Hrajeme si se slovy pro 1. a 2. ročník programu Montessori. 

- Závěrečné testy Kurzu pro získání základního vzdělání. 

- Výlet do bazénu v Praze 8 pro žáky 4.B. 

- Školní výlet s přespáním na hradě Hauenštejn ve Stráži nad Ohří pro 1. a 2. 

ročník programu Montessori. 

- Týdenní zahraniční zájezd do Bulharska pro žáky 2. stupně. 

- Návštěva semifinále a finále Boulder Poháru na lezecké stěně – žáci 7.A       

a 7.B. 

- Škola v přírodě v Jičíně pro žáky 1.B, 4.B a 5.C. 

- Škola v přírodě v Nových Křečanech pro žáky 6.C a 7.A. 

- Program Antifetfest v kině Dlabačov pro žáky 9. ročníku. 



- Školní výlet do ZOO v Praze-Troji pro žáky 1.A a 2.B. 

- Dějepisná vycházka na oppidum Závist pro žáky 6.C. 

- Školní výlet do areálu Botanicus v Ostré pro žáky 6.A a žáky s odlišným 

mateřským jazykem. 

- Pedagogická rada uzavřela 24. června klasifikaci a zhodnotila chování 

ve 2. pololetí. 

- Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku spojené s jejich šerpováním a 

zahradní slavností. 

- Část rodičů se pokusila iniciovat odvolání ředitele školy Mgr. Jaroslava 

Kulika z funkce. Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš na svém zasedání 

25. června neshledalo pro takové opatření zákonné důvody.  

- Návštěva bowlingu v Praze-Písnici – 4.C a 6.B.   

- Návštěva Laser Arény v Praze-Braníku pro žáky 5. ročníku. 

- Návštěva workshopu na téma Dálkové pozorování Země v Národní 

technické knihovně pro žáky 3. – 5. ročníku programu Montessori. 

- Program Zeměráj pro žáky 1. a 2. ročníku. 

- Návštěva krokodýlí ZOO pro žáky 4.C. 

- Návštěva Muzea městské hromadné dopravy v Praze-Střešovicích a depa 

Hostivař (metro) pro žáky 6.C. 

- Školní výlet do Plzně pro žáky 5.A a 5.B. 

- Návštěva filmového představení v Cinema City v Praze na Smíchově – 1.B. 

- Návštěva Funparku Žirafa v Čestlicích –  3. – 5. ročník programu 

Montessori. 

- Piknik třídy 4.C. 



- Návštěva cukrárny v Kunraticích – 3.B. 

- Program podmořský svět na výstavišti v Praze-Holešovicích – 2.B. 

- Program Bratři Čapkové v Městské knihovně Praha pro žáky 1. a 2. ročníku 

programu Montessori. 

- Rozloučení se školním rokem pro žáky 2.A v Kamenném dvoře          

v Praze-Písnici. 

- Akce školní družiny: Lakrosení, Zahradní slavnost. 

- Závěrečné vysvědčení bylo slavnostně rozdáno 28. června. 

- Na konci školního ročníku odcházejí ze školy učitelky Lucie 

Gruberová, Jana Kaliánová,DiS., Mgr. Lenka Koubková, Mgr. Hedvika 

Mašková – výchovná poradkyně, Mgr. Eva Říhová Hrubá, Mgr. Alena 

Stehlíková – metodička prevence sociálně patologických jevů,       

Mgr. Šárka Šedinová, vedoucí vychovatelka školní družiny Ilona 

Kiliánková, vychovatelka Erika Zoubková a asistentka Aneta Nina 

Janoušková. 
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