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Školní projekt – Děti učí 
 

Mendelka má za sebou první 

projektový blok. Skládal se ze tří dnů: 

během prvního třída získávala nové 

poznatky v oblasti, kterou si zvolila, 

druhý den žáci zpracovávali informace 

a třetí den je nasdíleli při vzájemných 

prezentacích. 

Hlavním cílem je naučit se získané 

informace a dovednosti zpracovat a 

bez ostychu je předat žákům 

v jiných třídách. 

Témata tříd byla různorodá: sporty, 

zvířata, příroda, dětská hřiště, papír, 

práce policie, kulturní památky, 

projekt Laskavec. 

Podělíme se s Vámi o zážitky dětí, 

které byly na Pražském hradě: 

Julie, 4. C: Hodně pršelo, ale bylo to 

nádherný. Viděla jsem korunu, žezlo a 

jablko Karla IV. Nejvíc mě zaujal hrob 

Ludmily. Nejlepší projektový den! 

Míša, 4. C: Projektový den na Hradě 

byl zajímavý, protože jsem se 

dozvěděla nové věci. Zaujal mě 

Královský palác a okna vyskládaná 

kamínky. 

A jak se líbil projektový den Vašemu 

dítěti? Nechte si o něm doma 

vyprávět! 

 

Úspěch našich žáků 
 

Mendelka se zúčastnila literární 

soutěže městské části Praha 11 

O zlatý klíč. 

Opět jsme zabodovali a zaujali 

odbornou porotu: 

Druhé místo získala Julie Soukopová 

z 9. A, čestná uznání obdrželi Hana 

Churáčková z 9. C a Matěj Nešpor 

z loňské 7. A. 

Všem účastníkům děkujeme, vítězům 

gratulujeme. 

 

Sběr starého papíru 

Sběr chystáme na 3. a 4. listopad 

2020. 

 

Odevzdávání přihlášek 

na lyžařský kurz 

 

Dětem ze 7. tříd (a 2. stupně) byla 

rozdána nabídka na lyžařský kurz. 

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 22. 

října 2020 je termín k odevzdávání 

přihlášek na lyžařský kurz panu učiteli 

Mgr. Filipu Řehulkovi.  

Kurz je jedinečnou možností naučit 

se, případně zdokonalit, v lyžování. 

Ve středisku jsme téměř sami, 

penzion je vyhrazen jen našemu kurzu. 

http://www.zsmendelova.cz/
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V případě „vyšší moci“ budou žákům 

vráceny úhrady za pobyt i skipas. 

Informace včetně přihlášky jsou 

zveřejněny na webu školy v sekci 

Pobyty a kurzy nebo Připravujeme. 

 

Rekonstrukce školní jídelny 
 

Od 25. září, kdy byla stavba předána, 

se rekonstrukce naplno rozběhla.  

Děti ze školní družiny chodí do ZŠ 

K Milíčovu. Nosí si s sebou příbor a 

roušku, nepřezouvají se. 

Děti ze 4. – 9. ročníku se stravují 

v ZŠ Květnového vítězství, ŠJ Schul-

hoffova. V této škole je potřebné se 

přezouvat a mít roušku. Dále je 

důležité, aby rodiče upřesnili způsob 

odchodu žáků. Zda-li mohou odcházet 

z tamní jídelny sami, nebo mají být 

doprovázeni zpět ke škole. 

Prosíme rodiče, aby odhlašovali 

obědy na další den nejpozději do 

14:00 hodin, a to buď SMS na tel.: 

734 120 474 nebo e-mailem: 

sperlovai@zsmendelova.cz 

 

Prezenční nebo distanční 

výuka? 

V případě potřeby jsme připraveni 

přejít na distanční výuku. Věříme, že 

bude ohlášena dostatečně dopředu, 

abychom se mohli s dětmi připravit.  

Žákům můžeme zapůjčit notebooky.  

Distanční výuka bude probíhat 

v blocích, které budou kopírovat 

stávající rozvrh. Základním infor-

mačním kanálem je web školy a 

stránky tříd, kde najdete potřebné 

informace. Zápisy učitelů budou vždy 

rozlišené datem vzniku a datem 

splnění úkolu, aby byla výuka 

přehledná. K výuce budou používány 

aplikace Google. K jejich využití je 

nutné mít aktivovaný školní e-mailový 

účet. 

Distanční výuka se koná i v době, kdy 

je některá třída v karanténě. 

Děkujeme všem rodičům za 

spolupráci. 

Prázdniny 

Ve čtvrtek a pátek 29. – 30. října 

2020 se uskuteční podzimní 

prázdniny. Ve středu 28. října je 

státní svátek – Den vzniku 

samostatného československého stá-

tu. 

Ředitelské volno 

Další volno plánujeme na pondělí 

16. listopadu, bude stanoveno ředi-

telské volno. 

http://www.zsmendelova.cz/

