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ZPRÁVY Z NAŠEHO OKOLÍ 
Praha 12 žila 27. ročníkem oslav Dne Země 

Na konci dubna ve Viničním domku proběhly oslavy 

Dne Země, o kterých jsme informovali v předchozím 

vydání. Dny Země jsou každoročně spojené s kampaní 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, na které se naše škola 

také aktivně podílela. Letošní ročník se nesl v duchu 

sloganu: 

„Neignorujte 

třídění a recyklaci 

plastů!“ Do akce 

jsou zapojeny i mateřské školy. Tento rok se 

konala přednáška na téma „Zahrada hrou“ a 

program „Poznej svou zahradu/město“, 

určený pro děti ze tří vybraných mateřských 

škol. 

28. 4. ve 13h. byl slavnostně zahájen 

programu ve Viničním domku: soutěže a 

vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, tvorba 

vlastních výrobků za pomoci lektorů, 

taneční, hudební a pěvecká vystoupení, 

divadlo.  

 
Obrázky dětí, použité na plakát 

Zasedání mladých – podruhé! 

Ve středu 6. 5. 2018 se opět konalo druhé 

setkání dětí – zástupců žákovských 

parlamentů z Prahy 12. Tentokrát naši 

školu zastupovali kluci Marek Matei ze 

6.A a Dominik Kohout z 8.A. Kluci se 

zapojili do diskuze o dopravě a finanční 

gramotnosti dětí. Vhodnou připomínkou upozornili na volitelný předmět vaření, 

kdy si děti samy plánují zajištění surovin k vybranému receptu. Učí se tak 

hospodařit s obnosem, který mají k dispozici… Další setkání bude 21. 6.  
        Zdroj: www.praha12.cz 



 

 

ZPRÁVY A INFORMACE ZE ŠKOLY 
Čarodějnické opékání buřtíků 

24. dubna 2018 se na školní 

zahradu a hřiště u pavilonu slétly 

malé čarodějnice a čarodějové. 

Děti, které dochází do družiny, si 

se svými vychovatelkami 

uspořádali odpoledne nabité 

sportem a zručností.   Po 

sportovních výkonech malých 

kouzelníků byla nejen chuť, ale 

také hlad po opečeném buřtíku. Další plánovanou akcí (5. 6. 2018) je Den dětí, 

pojatý jako „Bláznivé odpoledne“.  

Pietní akt k ukončení 2. světové války 

Stejně jako každým rokem i letos se 

vybraní žáci naší školy účastnili 

pietního aktu k příležitosti ukončení 

válečných bojů. 

Setkání je připravované ve spolupráci s 

Českým svazem bojovníků za svobodu, 

s příslušníky Čestné stráže a Ústřední 

hudbou Armády ČR. Pietním místem je 

pomník barikádníka u parčíku ZŠ T. G. 

Masaryka v ulici Modřanská.  

Škola v přírodě 

Od dubna začaly třídy I. stupně postupně opouštět budovu školy a užívají si čerstvý 

vzduch v rámci školy v přírodě. Budeme rádi, když se s námi podělíte o zážitky! …  

e-mailovou adresu znáte!!!  



 

 

VAŠE TIPY A NÁPADY/PŘÍSPĚVKY 
Hezkou reportáž jsme získali od Ládi Šubrta ze 6. A! 

 
 
 



 

 

Muzeum pod širým nebem 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se od 

16:00 hod. slavnostně otevře 

Parkové muzeum Staré 

Modřany, které vás na 18 

výtvarných atmosférách 

seznámí s historickými jmény 

a momenty této lokality. 

 

Cestou zemí Českou 

DDM Monet zve na kosmopolitní 

akci pro děti všech národů, která se 

koná v neděli 17. června od 15:00 

do 18:00 hod. v areálu DDM Monet, 

Herrmannova 24, Praha 12.  

Účel akce – navázání nových 

přátelství s dětmi z ciziny, 

seznámení s českou kulturou a 

krásami Česka. V rámci aktivit je 

možné vyzkoušet práci 

s keramickou hlínou, výtvarná dílna, či se podílet na vývoji karoserie automobilu.  

 

Rakáčkův atletický trojboj 

Akce pro naše nejmladší školáky!   

ZŠ Rakovského pořádá pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ 

v Praze 12 atletické sportovní dopoledne 

„Rakáčkův atletický trojboj“. Akce se koná 

v úterý 19. 6. 2018 od 9:00 do 11:30 hod.  

Děti budou soutěžit v běhu, hodu a skoku do 

dálky.  

Za každou školu soutěží 5 přihlášených žáků! 



 

 

Noc kostelů  

25. května od 18.00 do cca. 24.00 hod. se 

uskuteční Noc kostelů. V Praze je do akce 

zapojeno víc než 160 kostelů, v našem 

nejbližším okolí můžete navštívit farnosti 

v Braníku, Lhotce, Krči či Hodkovičkách. 

Den dětí v ZOO Praha 

 

 

Mezinárodní den dětí bude v Zoo Praha 

plný her a soutěží. V pátek 1. 6. budou mít 

děti do 15 let vstup za 1 Kč a těšit se 

mohou na zábavný program, který pro ně 

zoologická zahrada připravila ve spolupráci 

s Městskou policií hl. m. Prahy.  

Den plný zábavy a her vyplní i oblíbená 

komentovaná krmení a setkání na více jak dvaceti místech po celé zoo. Počínaje 

červnem se totiž program komentovaných krmení a setkání rozšiřuje na celý týden. 

Den dětí v Braníku a na Kačerově 

2. 6. 2018 opět proběhne na vlakovém 

nádraží v Braníku a v depu metra na 

Kačerově velkolepá akce pro malé i velké. 

Den dětí bude tentokrát plný nejen 

historických vlaků (např. parní 

lokomotiva „Velký bejček“ či motorová 

lokomotiva „Karkulka“), ale nabídneme 

svezení historickou soupravou metra, 

tramvajemi i autobusy! V úseku Nádraží Braník – Podolská vodárna – Pražského 

povstání pojedou 2 historické autobusy. 

Den dětí na Konopišti 

1. června 2018 máte mimořádnou 

příležitost připravit medvědovi večeři a 

toulat se bez průvodce tajnými chodbami a 

zámeckými komnatami.  
Zdroj: www.kudyznudy.cz  


