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MASOPUST 
 

Masopustní veselice, 

barví nos a barví líce. 

Muzika nám vyhrává 

ramtarára, tramtara. 

 

Obr skáče, čert se zlobí, 

v kole krouží kašpárek, 

bába v nůši nese pána, 

vodník tlačí kočárek. 

 

Masopustní veselice, masopustní rej, 

za tu švandu, hospodyňko, 

koláče nám dej! 
(Jitka Halasová) 

 

V úterý 25. února 2020 nás 

dopoledne navštíví děti z mateřských 

školek. Žáci z Mendelky si pro ně 

připravili tvořivé dílny, hudební pásma 

a krátká divadelní představení. 

Odpoledne se těšíme na rodiče, 

prarodiče a přátele školy. Program 

bude probíhat podle následujícího 

harmonogramu: 
 

16:00 – 1. a 2. třídy 

16:30 – 3. třídy 

17:00 – 4. třídy 

17:30 – 5. třídy 

18:00 – třídy 2. stupně 
 

Žáci 7. až 9. ročníků se podílejí na 

organizaci masopustu. 

Od 16:30 do 21:00 hodin jsou 

všichni tradičně zváni na vepřové 

hody do školní jídelny. Konzumační 

lístek bude opět v ceně 70,- Kč. 

Nápoje nejsou zahrnuty v ceně lístku. 

Se dvěma dospělými může jít jedno 

dítě zdarma. Každé další dítě platí 

50,- Kč. 

Spolek přátel školy Mendelova bude 

pořádat prodejní výstavu keramiky. 

Na všechny se srdečně těšíme. 

 

PODPORUJEME NADANÉ 

DĚTI PRO BUDOUCNOST 

MAP vzdělávání II pro Prahu 11 

pořádá v úterý 11. 2. 2020 od 

16:30 hodin ve sborovně školy 

(1. patro vpravo) přednášku pro 

veřejnost s lektorem Mensy ČR 

panem Tomášem Blumensteinem. 
 
 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

Letos se lyžařský kurz opět uskuteční 

ve středisku Innerkrems v penzionu 

Zirbenhof  od 8. do 13. 3. 2020.   
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Je potřebné, aby všichni účastníci 

zaplatili do 14. února 2020 doplatek 

ve výši 4 000,- Kč na účet školy. 

Vedoucím kurzu je pan učitel 

Mgr. Filip Řehulka. Prosíme rodiče, 

aby nejpozději v pátek 6. března 

poslali po dětech potřebné 

dokumenty (zdravotní dotazník, 

lékařský posudek - je platný dva roky, 

souhlas s ošetřením a potvrzení 

o seřízení lyží). Součástí zdravotního 

dotazníku je i prohlášení o bezin-

fekčnosti. Je bezpodmínečně nutné, 

aby měly děti s sebou pas nebo 

občanský průkaz. Žáci budou 

pojištěni v nejvyšším možném plnění 

u pojišťovny Kooperativa. 

Odjezd je v 10 hodin ze školního 

dvora, návrat cca ve 2 hodiny 

14. března tamtéž. Rodiče budou 

dětmi informováni při přejezdu 

hranice. 

Po dobu lyžařského kurzu můžete 

získat informace o pobytu dětí na tel.: 

602 270 472. 

 

VYUČOVÁNÍ V DOBĚ 

LYŽAŘSKÉHO KURZU 
 

V týdnu od 9. do 13. března 2020 

bude vyučování upraveno následovně: 
 

7. A – do 7. B a 7. C 

8. D – do 8. A, 8. B a 8. C 
 

Rozdělení dětí sdělí žákům třídní 

učitelé včetně rozvrhů. 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
 

Na svých závěrečných výstupech 

budou žáci s mentory pracovat 

v úterý 17. března 2020 v době 

odpoledního vyučování.  

Kromě zpracování je důležité 

připravit a zvládnout prezentaci před 

žáky nižších ročníků. 

Termín odevzdání práce je čtvrtek 

30. dubna 2020. Práce bude 

hodnocena v rámci předmětu. 

 

APRÍLOVÝ  

PROJEKTOVÝ DEN 
 

Na aprílový den jsme si pro žáky opět 

připravili neobvyklý program. Výuka 

bude vedena projektově, napříč 

ročníky, v rozsahu 4 vyučovacích 

hodin. Každý žák si podle svých zájmů 

zvolí téma i učitele, který skupinu 

povede. 

Čekají nás nejen nové informace, 

vědomosti a zážitky, ale i další  

kontakty se spolužáky a učiteli. 

Od středy 18. března se děti budou 

moci seznamovat s programy, které 

učitelé nabídnou na letáčcích, jež 

budou rozmístěny po celé škole.  

V pátek 27. března se budou děti 

zapisovat u zvolených učitelů ve 

třídách nebo kabinetech.  
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