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Školní projekt – Děti sportují 
 

Letošní projekt je zaměřen na 

podporu pohybu dětí. Při tělesné 

výchově, která je ve 2. a 3. ročníku 

posílena na tři hodiny týdně, cvičí děti 

maximálně venku, jsou vedeny 

k aktivnímu pohybu. Dále uspořádáme 

projektové dny, které mají za úkol 

podpořit zájem žáků o sport. Ve škole 

je mnoho tělovýchovných kroužků a 

v neposlední řadě se děti zapojují do 

aktivit, které pořádají tělovýchovné 

organizace v naší tělocvičně v odpo-

ledních hodinách. 

V říjnu probíhá testování České školní 

inspekce, které je zaměřeno na 

tělesnou zdatnost žáků ve 3. a 7. 

ročníku. 

Důležité je, aby děti mohly sportovat 

ve volném čase, nejen na našem 

školním hřišti a na hřištích Jižního 

Města, ale na všech prostranstvích, 

která si najdou. Děti se dokáží dobře 

pohybovat po sídlišti, je potřeba jim 

dát důvěru. Podpora přirozeného 

pohybu je velký vklad pro další život.  

Větší nebezpečí číhá doma 

v pokojíčku s mobilem v ruce, kdy si 

mnozí myslíme, že je dítě ochráněno. 

 

 

 

 

 

Odevzdávání přihlášek 

na školu v přírodě 

 

Dětem byla rozdána nabídka na školu 

v přírodě. Pobyty se uskuteční 

v červnu 2023 na Šumavě v hotelu 

Zadov. Upozorňujeme, že ve čtvrtek 

22. října 2022 je termín 

k odevzdávání přihlášek. Podle počtu 

přihlášek budeme děti rozdělovat do 

turnusů. Poté je potřebné zaplatit 

zálohu 2 000,- Kč do 15. listopadu 

2022. Na základě záloh budeme 

zajišťovat již konkrétní turnusy 

s majitelem hotelu.  

Informace včetně přihlášky jsou 

zveřejněny na webu školy v sekci 

Pobyty a kurzy. 

Prázdniny 

Ve středu a čtvrtek 26. – 27. října 

2022 jsou podzimní prázdniny. 

V pátek  28. října je státní svátek – 

Den vzniku samostatného 

československého státu. 
 

Ředitelské volno 

Další volno plánujeme na pátek 

18. listopadu, bude stanoveno ředi-

telské volno. 
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Závěrečné práce 

Žáci 9. ročníku zpracovávají 

závěrečné práce. V září se přihlásili  

ke svým mentorům a ve středu 

19. října budou mít první konzultaci, 

která se bude konat 5. a 6. vyučovací 

hodinu. 

Žáci 6. až 8. ročníku budou mít tento 

den zkrácené vyučování do 11:55 

hodin.  

Zážitkový kurz 

Pro žáky  7. ročníku jsme připravili 

v rámci projektu Rozvoj demokra-

tické kultury ve školách – Praha 11 

zážitkový kurz, který se uskuteční 

v týdnu od 7. do 11. listopadu 2022 ve 

škole. Cílem aktivity je práce 

s třídním kolektivem, formování 

vztahů, nastavování pravidel, asertivní 

chování apod. 

Spolu s žáky se kurzu zúčastní i třídní 

učitelé. 

Soutěže 

V naší škole podporujeme individualitu 

každého žáka. Nabízíme účast na 

soutěžích, které preferují vzdělávání 

žáka a jeho rozvoj. 

V současné době probíhají soutěže 

v informatice a matematice ITSlot,  

 

MaSo, rybářská soutěž, výtvarná 

soutěž a v neposlední řadě i mnoho 

sportovních turnajů. 

Žáci se též připravují na olympiády 

v českém jazyce, dějepisu, fyzice, 

matematice a chemii. 

 

Polytechnická hnízda 

Ve spolupráci se středními školami ve 

Weilově ulici a na Zeleném pruhu 

navštěvují děti z 2. stupně tamní 

dílny, kde si mohou prakticky 

vyzkoušet poznatky z robotiky a 

mechaniky. 

Děti jsou z aktivit ve středních 

školách nadšeny: 

„Bavilo mě vyrábění krabiček 

z kartonu, které mají na sobě 

magnet.“ Míša, 6. C 

„Zaujala mě celá škola, možná tam 

budu jednou studovat.“ Julča, 6. C 

„Stavěli jsme robotická auta, potom 

jsme s nimi závodili.“ Christián, 6. C 

„ Líbil se nám program robotiky a 

roboti.“ Honza a Matyáš, 6. A 

„Bavilo mne opracovávat a řezat 

dřevo. Vyrobili jsme si svícínky.“ 

Lucka, 6. A 

http://www.zsmendelova.cz/

