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OHLÉDNUTÍ 

ZA PROJEKTOVÝM DNEM 

 
Cílem projektového dne „Děti učí“ je 

najít a prozkoumat společnou oblast 

zájmu ve třídě. Téma si vybírají žáci 

ve spolupráci s třídním učitelem. První 

den je badatelský. Druhý den žáci 

zpracovávají výsledky svého 

pozorování a prezentují žákům 

v ostatních třídách. 

 

Jak se jim projektový den líbil? 

 

Spolupracovali jsme a bavili se, 7. A 

Líbila se nám cesta lanovkou na Petřín 

a pěkné výhledy, 9. C 

Vyzkoušeli jsme, jak se vyrábí film, 

5. B 

Cestou jsme hledali putovní kamínky a 

hráli hry, 1. A 

Líbila se nám expozice Evoluce a 

promítání od velkého třesku do 20. 

století. Bylo to bezva, 9. B 

Vyzkoušeli jsme si pokus, při němž 

jsme nechali vybouchnout umělou 

sopku, 8. B 

Velkým zážitkem bylo vidět několik 

hodin narozená jehňátka, 1. C 

Super procházka ve Stromovce 

cestou z planetária! 6. A 

Poznala jsem, jak na hvězdách 

vypadají znamení zvěrokruhu, 5. C 

 

 

Zaujalo mě piknikové místo 

v lesoparku, 5. A 

Při pozorování jsme se naučili 

pojmenovat ptáčky, 1. B 

Bylo to super, veverky nám málem 

skočily na hlavu, 1. B 

Vůbec jsme se neučili, 2. C 

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH 

SOUTĚŽÍ 

 
Soutěž v anglické konverzaci: 

kategorie A1: Pham Gio Linh 

kategorie A2: Karolína Paterová 

zvláštní uznání: Sarah McBurney 

 

Olympiáda z českého jazyka: 

Eneko Goikoetxea 

Monika Myslíková 

Tereza Nosálová 
 

Dějepisná olympiáda: 

Šimon Erdinger 

Jonáš Bašta, Dalibor Baštýř 
 

Vítězové postupují do obvodních kol. 
 

Chemická soutěž: 

Barbora Hrbková 

Anna Křížová, Monika Myslíková 
 
 

Z matematiky nás čeká Pythagoriáda 

a Matematický klokan. Těšíme se na 

tradiční Pražské poetické setkání. 

 

http://www.zsmendelova.cz/
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MASOPUST 

 
Ve středu 1. března 2022 oslavíme 

masopust:  
 

Masopust držíme,  

nic se nevadíme, 

pospolu: 

proč bychom se hádali, 

když jsme se tak shledali 

poznovu? 

 

V dobrém jsme se sešli, 

rádi jsme se našli 

pospolu: 

dříve než se rozejdem, 

ještě sobě připijem 

poznovu. 

 

Letos se oslava uskuteční v rámci tříd 

a oddělení školních družin. Děti budou 

mít karneval a masopustní tvoření. 

Třída 5. A připravila divadelní 

představení „Břetislav a Jitka“, které 

uvede pro žáky školy v hudebně 

v dopoledních hodinách. Představení 

bude reprízováno rodičům 5. A 

odpoledne. 

Na obědě si připomeneme zabijačkové 

pochoutky – prejt, jelita a moučník. 
 
 

 

JARNÍ PRÁZDNINY 

se konají v týdnu od 7. do 11. března. 

V této době nebude v provozu školní 

družina a školní jídelna. 

STRAVOVACÍ KOMISE 

Od února 2022 začne opět ve škole 

působit stravovací komise složená 

z členek výboru Spolku přátel školy 

Mendelova. 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Ve dnech 13. až 19. března 2022 se 

uskuteční lyžařský kurz pro žáky 6. až 

9. ročníku v penzionu Zirbenhof, 

Innerkrems v Rakousku.  

Bližší informace poskytuje pan učitel 

Mgr. Filip Řehulka. Informace během 

kurzu – tel.: 602 270 472. 

Vyučování pro žáky, kteří se kurzu 

neúčastní, bude upřesněno. 

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
 

Na svých závěrečných dílech budou 

žáci pracovat ve čtvrtek 31. března 

2022 v době odpoledního vyučování – 

7. a 8. vyučovací hodinu.  

Kromě zpracování je potřebné 

připravit prezentaci před žáky 

současných 8. tříd. 

Termín k odevzdání práce je 

12. května 2022. Hodnocena bude 

v rámci předmětu. 

Myšlenka pro žáky na závěr: 

„Nepřestávej, když jsi unavený, 

přestaň, až budeš hotový.“ 

http://www.zsmendelova.cz/

