
    

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ Z MENDELKY   

LISTOPAD 2019 
 

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550  tel.: 272 088 211 

www.zsmendelova.cz                                    mail: skola@zsmendelova.cz 

Den rodičů 

V pondělí 11. listopadu 2019 se koná 

Den rodičů.  

Rodiče a přátelé školy se mohou přijít 

podívat do výuky v době od 8:30 do 

13:45 hodin. Po škole je provedou žáci 

8. ročníku. 

Třídy 1. – 6. ročníku a 7. A si 

připravily pro rodiče na odpoledne 

pestré programy, které proběhnou 

v době od 15:00 do 19:00 hodin. 

 

30. výročí sametové revoluce 

V Mendelce si společně připomeneme 

vítězství svobody a demokracie nad 

totalitním režimem prostřednictvím 

filmů, besed a výstav. 

Žáci 8. ročníku se již zúčastnili v rámci 

programu Měsíc filmu na školách  

Příběhy bezpráví pořádaného JSNS  

Člověk v tísni projekce filmu Jana 

Špáty Největší přání 1989, na kterou 

navazovala beseda s pamětníky Markem 

Bendou a Jaroslavem Spurným. 

Některé třídy 2. stupně navštíví na 

Karlově náměstí projekt TOTALITA, 

multimediální průvodce Československem 

1949 – 1989. 

Pro žáky od 1. do 9. tříd si 7. A připravila 

Malý filmový festival JEDNOU BUDEM 

DÁL …  

Každá třída zhlédne několik krátkých 

filmů   věnovaných   přiblížení   života        

v období totality, seznámení s hrdiny, 

kteří se nebáli říkat nahlas pravdu, 

připomenutí důležitých okamžiků v boji 

za svobodu a vzpomínce na osobnost 

Václava Havla. 

Svoboda je: 

(odpovědi žáků 2. stupně) 

 

Volnost, můžu si dělat skoro všechno, co 

chci.  

Nikdo nám neříká, co máme a co nemáme 

dělat.  

Nikdo nás nehlídá.  

Svobodně vyjadřuji svůj názor.  

Můžu cestovat.  

Dělám, co mě baví.  

Mám možnost jet studovat do zahraničí.  

Pro mě to znamená volnost, že můžu 

dělat cokoli, jet kamkoli, stěhovat se.  

Je to pro mě svoboda vyznání.  

Můžu se oblékat, jak se mi líbí.  

Čtu si, co chci. 

Mám právo pracovat, kde chci.  

Každý může být, jaký chce.  

Rozhoduji se podle sebe a ne podle 

někoho jiného.  

Nemusím jít na vojnu.  

Mám právo u soudu na právníka.  

Nikdo mě nesmí omezovat. 

Nic, protože jsem nežil v nesvobodném 

státu.  
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Tematická setkávání 

Ve středu 20. listopadu 2019 proběhne 

od 17:00 do 19:00 hodin další odborně 

zaměřené tematické setkávání rodičů 

s odborníky z různých oblastí. Tématem 

bude interkulturní vzdělávání zaměřené 

na žáky s OMJ. Setkání povede 

Mgr. Kateřina Bojdová z organizace 

ARcursus, s.r.o. 

Poděkování 

Děkujeme za finanční dary, které jsme 

obdrželi od rodičů: 

manželé Šmejkalovi – potřeby pro školu 

V případě, že se rozhodnete finančně 

podpořit naši školu, obraťte se prosím 

na paní Pamelu Havlíčkovou, referentku 

školy.  

Konzultační týden  

V týdnu od 11. do 15. listopadu 2019 

se uskuteční individuální konzultace 

v podobě učitel – žák – rodič. Třídní 

učitelé si pozvali rodiče na konkrétní 

termíny.  

 

Projektový den 

V pondělí 18. listopadu 2019 se koná 

2. den celoškolního projektu „Svět 

kolem nás“.  

Aktivity připravují třídní učitelé, budete 

o nich informováni prostřednictvím 

třídních stránek na webu školy. 

 

Vyučování bude končit následovně: 

1. stupeň v 11:55 hodin 

2. stupeň v 12:50 hodin  

Schola Pragensis 

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 navštíví 

třídy 8. a 9. ročníku veletrh středních 

škol Schola Pragensis, který se koná 

v Kongresovém centru na Vyšehradě.  

Žáci se mohou v reálu přesvědčit, jaké 

možnosti daná škola nabízí. Mohou též 

porovnávat školy mezi sebou. 

Tato akce pomáhá žákům při 

rozhodování o volbě dalšího vzdělávání. 

 

Žáci 8. ročníku budou odcházet ze školy 

v 11:10 hodin, žáci 9. ročníku jej navštíví 

v rámci odpoledního vyučování od 13:00 

do 15:35 hodin. 

 
 

Lyžařský kurz 

Lyžařský kurz je plně obsazen, několik 

žáků bylo zařazeno jako náhradníci. 

Prosíme zákonné zástupce o platbu 

zálohy ve výši 4 500,- Kč na účet školy 

číslo 43-4338360247/0100 do pátku 

29. listopadu 2019. Poté bude 

náhradníkům sděleno, jsou-li volná místa. 

 

Informace ze školní družiny 

Prosíme rodiče, aby děti v souvislosti 

s nastávajícím chladnějším počasím 

vybavili na vycházky teplejším 

oblečením.  

Venkovní aktivity se konají od 14:00 

do 15:30 hodin za každého počasí. 

V podzimním období čekají družinové 

děti různé rukodělné dílničky, poznávací 

vycházky a návštěvy výstav. 
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