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Školní projekt – Děti učí 
 

V Mendelce proběhl první projektový 

blok letošního školního roku. Byl 

realizován ve dvou dnech. Každá třída 

si zvolila oblast, kterou chtěla 

prozkoumat.  

Během prvního dne navštívili žáci se 

svými učiteli různé zajímavé lokace, 

případně pracovali kreativně přímo ve 

škole. Následující den žáci 

zpracovávali nové poznatky a posléze 

je prezentovali před žáky jiných tříd.  

Témata byla různorodá: například 

dopravní značky, lesní zvěř, historie, 

hospodářské stroje, vesmír, Antonín 

Dvořák, predátoři, archeologie, 

zajímavá pražská místa, iluze, vývoj 

Země, netopýři, pohádky, tvorba 

oblečení a mnoho dalších.  

Stejně tak pestrá byla místa, která 

naši žáci navštívili: statek Křeslice, 

Milíčovský les, Národní muzeum, 

planetárium, pražské Staré Město, 

archeologický park, Kongresové 

centrum Vyšehrad, Rudolfinum, 

Ekocentrum, Chlupáčovo muzeum 

historie Země, Imaginatorium, Slavín, 

Muzeum iluzí, dendrologická zahrada, 

Technické muzeum. 

Každý si odnesl něco jiného, ale 

všichni byli plni dojmů a zážitků. 

 

Mendelánkování 

Tradiční zábavné dopoledne pro děti 

z mateřských škol připravují  učitelé 

spolu s žáky v pátek 8. října 2021 

od 9:00 do 11:30 hodin. 

Jedná se o projekt, který podporuje 

kreativitu i sociální rozvoj našich 

žáků, jelikož se stávají pro tento den 

hlavními tvůrci a průvodci.  

Doučování žáků 

Již od září mají naši žáci ve škole 

mnoho aktivit pro individuální podporu 

žáků (pedagogická intervence, 

program pro nadané žáky, kroužky 

doučování, jazyková příprava žáků 

s odlišným mateřským jazykem).  

Nově využíváme program pro 

individuální podporu. Ve škole 

pomáhají vyučujícím doučovatelé a 

věnují se žákům podle potřeby.  

Pro žáky i pedagogy se jedná o velmi 

cennou pomoc, neboť mnozí žáci si 

stále ještě doplňují učivo, které si 

v době distanční výuky zcela 

neosvojili, potřebují jej dovysvětlit a 

procvičit. 

Velkou měrou se naši doučovatelé 

věnují také žákům cizincům, aby 

zvládli výuku v jazyce, který se teprve 

potřebují naučit. 

http://www.zsmendelova.cz/
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Spolupráce s OPPP 

Úzká spolupráce s PPP Kupeckého je 

na vysoké úrovni. Pravidelně každý 

měsíc naši učitelé konzultují s  Mgr. 

Terezou Ryšánkovou, psycholožkou, a 

od září také s novou speciální 

pedagožkou Mgr. Markétou Zelenou.  

Rodiče učí 

Oblíbený dlouhodobý projekt 

zajímavým způsobem propojuje teorii 

a praxi. Podstatou je, že si do výuky 

připraví rodič, případně rodinný 

známý, program, ve kterém přiblíží 

svou profesi, své koníčky, 

cestovatelské postřehy apod.  

V případě zájmu kontaktujte prosím 

třídního učitele svého dítěte. 

Závěrečné práce 

Žáci 9. ročníku mají za sebou volbu 

mentora, který je bude provázet při 

vytváření závěrečné práce.  

Jde o příležitost zjistit, co vše za 

devět let zvládli. Prakticky si 

vyzkouší své schopnosti sbírat, třídit 

a zpracovávat informace, poznají svou 

úroveň jazykového vyjadřování a 

zvládání informačních technologií, 

ověří si komunikační dovednosti. 

Nyní nastává fáze, kdy si každý žák 

vybere téma a zahájí spolupráci se 

zvoleným pedagogem.  

Mentorský tým 

Mentorink v naší škole má zelenou. 

Během několika let se mnozí 

pedagogové z Mendelky vzdělávali 

v Akademii Libchavy, aby nyní jako 

tým rozvíjeli školu „zevnitř“. 

Jsou připraveni nabídnout kvalitní 

kolegiální podporu v práci i 

v profesionálním rozvoji. Cílem je 

vytvořit příjemné školní klima, kde 

nejen žáci, ale i učitelé budou zažívat 

své úspěchy.  

Prázdniny 

Děti si užijí podzimní prázdniny ve 

středu 27. října  a v pátek 29. října 

2021. Ve čtvrtek 28. října je státní 

svátek – Den vzniku samostatného 

československého státu. 

Zapomenuté oblečení 

Ve škole se nachází větší množství 

oblečení, které žáci zapomínají na 

lavičkách, ve třídách i na hřišti.  

Prosíme, aby se děti podívaly 

v suterénu školy, kde je vše 

vyskládáno na šatních skříňkách.  

http://www.zsmendelova.cz/

