Školní rok: 2018/2019

a další zajímavosti…
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRASKOLESY, OKRES BEROUN
Základní škola Praskolesy, okres Beroun vykonává činnost základní školy a školní družiny.
Školství v obci Praskolesy má velice starou tradici. Již podle toho, že v roce 1384 byl při kapli
sv. Prokopa v Praskolesích ustanoven vlastní duchovní, mohla také škola vzít počátek v oné
době. Zápisy v nejstarší matrice zdejšího farního archivu (původní shořel za vpádu Švédu,
nepochybně v roce 1639) dokazují, že škola v Praskolesích fungovala určitě v roce 1664, od
kteréž doby jest zajištěna také posloupnost učitelů při zdejší škole. Prvním známým učitelem
této školy byl v roce 1664 Jiří Koza Millivský.
Budova současné školy byla postavena v roce 1822.
Škola v letech 2012 - 2013 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byla vyměněna okna, zateplena
budova, vyměněna elektroinstalace. V posledních třech letech se podařilo vybavit školu novým
moderním nábytkem a technikou. Každý žák má k dispozici osobní notebook. Tím se
škola zařadila mezi nejlépe vybavené v ČR. Tohoto bylo možné dosáhnout jen prostřednictvím
výborné spolupráce se zřizovatelem školy - Obecním úřadem v Praskolesích a s různými
sponzory:



Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5
MUBEA spol. s r.o. se sídlem Za Dálnicí 510, 267 53 Žebrák

Základní škola v Praskolesích se nachází v jednopatrové budově. V sousedství školy je nově
vybudováno víceúčelové dětské hřiště. Nedaleko se nachází také venkovní sportovní hřiště a
tělocvična. Obec s přibližně 870 obyvateli zaručuje dětem i rodičům příjemné „domácí“
prostředí. Naší školu – základní i mateřskou, navštěvují nejen děti a žáci „místní“, ale dojíždí
k nám i děti a žáci z okolních obcí.
Vedle běžných aktivit je pro všechny děti připravena také široká nabídka zájmových kroužků i
nejrůznějších jednorázových zážitkových aktivit. Mezi nejoblíbenější zájmové kroužky patří
zejména florbal, kroužek dovedných rukou, pěvecký kroužek a kroužek hry na flétnu.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
motto školy: „ŠKOLA MALÉHO STROMU“
Školní vzdělávací program: „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“
Základní školu navštěvuje v tomto školním roce (2018/2019) celkem 41 žáků.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Výchovně vzdělávací práci v jednom oddělení zajišťuje jedna vychovatelka.
Školní družinu navštěvuje v tomto školním roce (2018/2019) celkem 28 žáků.

Základní škola
Základní škola je málotřídní školou s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní
družina. Na obědy žáci chodí do nedaleké mateřské školy, kde mají k dispozici samostatnou
školní jídelnu. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání „Škola malého stromu“.
Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se rozdělují vždy pro jeden školní rok – tzn., na konci
prázdnin nebo před začátkem nového školního roku. Zkušení pedagogové volí vždy takovou
skladbu školní třídy, aby bylo možné přihlédnout k potřebám všech žáků.
Málotřídní uspořádání základní školy je v některých směrech – zejména pro pedagogy,
náročnější. Děti se ale také přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé a
rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Nespornou výhodou je také celkově
nižší počet žáků ve třídách - i v celé škole. Toto uspořádání umožňuje pedagogům navázat s
dětmi bližší kontakt a citlivě je podpořit nejen v roli žáka, ale i v roli spolužáka a kamaráda.
Pedagogové také získávají větší prostor pro individuální práci s dětmi a mohou citlivě zachytit
jejich případné potíže. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás
samozřejmostí.
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Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce s dětmi:
• Vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí.
• Zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte s přihlédnutím k individuálním
potřebám.
• Utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou.
• Pracovat maximálně profesionálně s využitím nejnovějších poznatků a metod.
Během všech aktivit s dětmi klademe zejména důraz na:
• Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí.
• Rozvoj schopnosti kooperace a tolerance.
• Rozvoj fantazie, kreativity a přirozené zvídavosti dětí.
• Maximální „propojení“ teoretických poznatků s reálnou zkušeností.
Přehled zařazení ročníků do tříd pro aktuální školní rok (2018/2019):
třída: ročníky:
třídní učitel:
I.

1.ročník
3.ročník

II.

2.ročník

III.

4.ročník
5.ročník

Mgr. Monika Mitterbachová 774 931 408
Mgr. Tereza Ošmerová

728 956 268

Mgr. Jan Musílek

606 650 655

Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy (mj. léty ověřené):
• ve škole vládne téměř rodinná atmosféra - méně stresující prostředí než na velké škole,
• vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního
přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka,
• v prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (kouření,
šikana),
• při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům; učí se také pracovat
samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium,
• škola je otevřená vůči rodičům či veřejnosti (nejen v den otevřených dveří),
• úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem.
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Čím je tedy výchovně vzdělávací práce v málotřídní škole specifická?
Zejména:
• v principu skupinového vyučování – učitel musí žáky všech ročníků zaměstnávat tak, aby
se vzájemně pokud možno nerušili;
• v uplatňování principu tzv. otevřené třídy – žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé
předměty spojují s žáky jiného ročníku;
• ve zvyšování sociální kooperace mezi žáky – žáci jsou častěji vystaveni příležitostem
ke spolupráci a budují si respekt k ostatním.

Školní družina
Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 45 žáků a je umístěna v samostatné místnosti.
K dispozici má ještě menší hernu, která může sloužit k sportovnímu vyžití. Školní družina je
přímo řízena vedením ZŠ. Dokumentem pro výchovně-vzdělávací práci je Školní vzdělávací
program pro ŠD. Běžný provoz školní družiny zajišťuje jedna vychovatelka a jedna školní
asistentka.
KONTAKTNÍ INFORMACE:

pozice:
školní družina vychovatelka

jméno
pracovníka:

kontakt:

Regina Ernestová 723 231 262
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Ze života školy

Září
Zahájení nového školního roku
Dne 3. 9. 2018 jsme se rozloučili s prázdninami a zahájili jsme nový školní rok
2018/2019. Kromě žáků stávajících jsme měli možnost přivítat také nové prvňáčky, které na
jejich slavnostním prvním školním dni doprovázeli rodiče i někteří prarodiče. Také ve třídě
druhé přibyla nová žákyně, která k nám přestoupila ze základní školy v Berouně. Přejeme všem
dětem, aby školní rok 2018/2019 byl plný pohody, nových zkušeností a příjemných zážitků.
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Beseda s policisty a hasiči
Jako již každoročně jsme se dne 20. 9. 2018 zúčastnili besedy s policisty a hasiči.
Připravili si pro nás program plný zajímavých aktivit, které jsme si mohli společně vyzkoušet.
Děti zahlédly nejen policejní a hasičské vozy, ale také jejich vybavení. Společně jsme si
popovídali o práci hasičů a policistů v našem okolí. Všechny aktivity se dětem velmi líbily a
již dnes se těšíme na opětovné shledání.
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Říjen
Výročí republiky
Čtvrtek 25. října se nesl v duchu oslav stoletého výročí Československé republiky. Využili jsme
příležitosti k vytvoření projektu, do kterého jsme zapojili všechny žáky základní školy. Žáci se
dozvěděli spoustu zajímavých informací, významných milníků a poznali také spoustu
významných osobností. Sami se také podíleli na tvorbě výrobků, které nám připomínají letošní
republikové jubileum. Na závěr jsme si společně vyzdobili prostory školy. Všichni žáci se
s nadšením do našeho projektového dne zapojili.
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Listopad
Muzikál Královna Kapeska
Dne 7. listopadu jsme se vydali s žáky do divadla Hybernia v Praze na krásný muzikál
Královna Kapeska. Viděli jsme skvělé interprety, slyšeli úžasnou hudbu a prohlédli si krásné
výpravné dekorace a jedinečné kostýmy. Vydali jsme se na pohádkový ostrov, kde šlo o
záchranu života královny přírodních sil. Naštěstí všechno dobře dopadlo, jak se na pohádku
sluší a patří.

Kino do škol – Polaris
Společně s mateřskou školou jsme měli možnost pomyslně nahlédnout do vesmíru
prostřednictvím představení Polaris. Promítaný film se odehrává na severním pólu, odkud
medvěd Vladimír pozoruje hvězdy a planety. Společně se svým kamarádem tučňákem postaví
hvězdárnu a následně také kosmickou loď. Žáci zjistili, jaké jsou rozdíly mezi jižním a severním
pólem. Dále se naučili mnoho poznatků o vesmíru a o polární záři. Po zhlédnutí filmu proběhla
také krátká diskuze, kdy nám pořadatelé s radostí odpověděli na všechny naše otázky. Film se
všem dětem moc líbil a již se těšíme na další projekce.
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Kytarový koncert
Ve středu 28. listopadu nás ve škole navštívil zkušený kytarista Jindřich Kaulfers, který
obohatil naše dopoledne hudebním koncertem. Letošní téma bylo zaměřené na hudebního
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o skladatelově
životě a době, ve které žil. Dále se seznámili s jeho nejvýznamnějšími skladbami a zpívali
Mozartovu ukolébavku upravenou na zábavné pirátské motivy.
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Prosinec
Mikulášská nadílka
Začátek prosince nám obohatila návštěva štědrého Mikuláše a dvou šibalských čertů.
Přinesli si s sebou také list z knihy hříchů, a proto věděli, zda děti ve škole zlobí či nezlobí.
Přestože se zpočátku zdálo, že nikdo ze školáků nic nedostane, nakonec každý z nich nějakou
sladkou odměnu přeci jen dostal.
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Zpívání u vánočního stromečku a jarmark
Adventní čas nám zpříjemnil den plný zábavy, zpěvu a vánoční nálady. Vystoupili jsme
s dětmi na vánočním jarmarku obce Praskolesy, který se konal dne 16. prosince. Byli jsme také
odměněni bohatým potleskem. Podíleli jsme se na výrobě dárečků a dekorací, které se následně
prodávaly na vánočním jarmarku.

Vánoční besídka
Dne 20. prosince jste se mohli zúčastnit vánoční besídky, kde děti naší školy předvedly
hned několik tanečních, pěveckých a také hereckých vystoupení. Žáci prvního, druhého a
třetího ročníku vystoupili s tanečním představením Mrazík. Dále žáci prvního a druhého
ročníku zarecitovali krásné básně při konkurzu na péči o Ježíška. Nádherné taneční vystoupení
měli také žáci čtvrtého a pátého ročníku, kteří se zaměřili na téma filmu Pomáda. Opomenout
nemůžeme ani školní družinu, která nacvičila fotbalové vystoupení a tanec vloček. Závěr naší
besídky byl věnován výročí republiky, ke kterému vyučující společně s dětmi zazpívali píseň –
Za 100 let. Besídka byla velmi úspěšná a všechny děti dostaly za své výkony obrovskou
pochvalu a také sladkou odměnu.
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Ježíšek v naší škole
Poslední školní den před vánočními prázdninami byl věnován vánočním radovánkám.
Děti si společně povídaly o příchodu Ježíška, vánočních tradicích a zvycích. Také měly
možnost ochutnat různé druhy vánočního cukroví a ovoce v čokoládě. V neposlední řadě došlo
také na rozdávání dárků, ze kterých měly všechny děti velkou radost.
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Leden
Zakončení prvního pololetí
Ve čtvrtek 31. ledna jsme společně s dětmi uzavřeli první pololetí tohoto školního roku.
Žáci byli nadšení ze soutěže o největšího plyšového kamaráda a užili si se svými plyšovými
mazlíčky mnoho zábavy. Plyšoví kamarádi nás pak celé dopoledne doprovázeli při vyučování.
Poslední vyučovací hodinu jsme si rozdali vysvědčení a společně si popovídali o
proběhlém prvním pololetí. Odměnili jsme se krásnými známkami a před námi byly již jen jarní
prázdniny.

Únor
Svatý Valentýn
Jelikož právě Valentýn je dnem, kdy bychom se měli mít všichni rádi a neměli bychom
se přít, slavíme tento den i na naší škole. Na den všech zamilovaných jsme si vytvořili několik
přáníček a výrobků, kterými jsme pak naše nejbližší obdarovali.
Plavecký kurz
V měsíci únoru jsme také zahájili plaveckou výuku v bazénu v Hořovicích. Společně
s plaveckými instruktory se učíme správným plaveckým technikám a užíváme si hry ve vodě.
Jsme velmi rádi, že letošní rok navštěvují tuto výuku všechny děti.
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První třída (1. a 3. ročník)

V první třídě je nám prima,
máme tady skvělé klima.
Umíme už číst a psát,
co je třeba spočítat.
Někdy taky kreslíme,
do školy se těšíme.
1. ročník

3. ročník

Tereza Ernestová

Matěj Albert Abel

Daniela Karafiátová

Nela Dolejší

Michal Křivonoska

Kristýna Chiticová

Leontýna Vrbová

Nela Ludwigová

Martin Žebro

Lucie Křivonosková
Stella Procházková
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Naše práce

20

21

22

Druhá třída
2. ročník:
Kateřina Bíllá

Josef Jansa

Amálka Červenková

Natálie Křivonosková

Aneta Ernestová

Josef Kušmirek

Jiří Havlík

Mikuláš Pilich

Eliška Horová

Sára Strončková

Valentýna Hrdličková

Denisa Tomková

Jan Chot

Daniela Vokáčová

Naše práce
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Třetí třída
4. ročník

5. ročník

Jonáš Bureš

Viktorie Bíllá

Kateřina Havlíková

Vít Hofman

Teodor Chalánek

Veronika Jansová

Radim Malý

Tereza Nováková

Beata Mayerová

Sofie Pilichová

Karolína Pospíšilová

Matěj Sedlařík

Damian Valeš

Natálie Kralovičová

Dennis Valeš
Dominik Valeš
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Reportáže žáků 5. ročníku
Naši žáci v rámci výuky slohu osobně navštívili několik lidí, kteří buď v Praskolesích bydlí
či pracují nebo sem jen jezdí na rekreaci.

Otázky pro pana Bureše - majitel obchodu se smíšeným zbožím
1. Co se Vám líbí na této obci?
Příroda, okolí a lidé.
2. Co se Vám nelíbí na této obci?
Vzájemné odcizování lidí.
3. Jak dlouho tady prodáváte?
Od roku 1991.
4. Přemýšlel jste někdy o jiné práci?
Ne
5. Pracoval jste někdy někde jinde než tady?
Ano.
6. Proč pracujete zrovna v Praskolesích?
Líbí se mi tu.
7. Jak dlouho bydlíte v Praskolesích?
Od roku 1971
8. Chodil jste zde do školy?
Ano.

Otázky pro paní Zdeňku Drábkovou – starostka obce Praskolesy
1. Jak dlouho žijete v Praskolesích?
Od narození.
2. Co Vás přimělo k tomu, abyste kandidovala na starostku obce?
Nejdříve jsem byla zastupitelkou dvě volební období a vždy jsem se umístila na
předních místech kandidátní listiny. Před dalšími volbami, když byl stávající starosta
pan Bureš ve funkci již 24 let, přišli za mnou do školky někteří spoluobčané s dotazem,
zda bych v případě volebního úspěchu nechtěla převzít post starostky obce.
A od té doby, od roku 2002, jsem starostkou – již páté volební období.
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3. Co se Vám líbí na Praskolesích?
Líbí se mi tady velmi moc. A doufám, že to není jen proto, že jsem se tady narodila a
celý svůj život zde žiji. Myslím si, že obec leží v hezké krajině na okraji Brd. Protéká jí
Červený potok, který sice občas zlobí svými povodněmi, ale přesto je vždycky krásné,
když obec zdobí nějaký potok či řeka.
Obec máme čistou, upravenou i díky panu Lukavskému. Je zde hezká náves
s kapličkou a s kostelem v pozadí, opravená škola, školka …
4. Co se Vám naopak nelíbí na Praskolesích?
Rozhodně mi schází splašková kanalizace. Ale že by se mi tady něco nelíbilo tak moc,
že bych si začala klást otázku, zda tady chci ještě bydlet, žít, tak to určitě ne.
5. Máte v plánu za 4 roky opět kandidovat na starostku?
Zatím nevím.

Otázky pro pana Jiřího Klána - majitel jatek v Praskolesích
1. Co se Vám líbí na této obci?
Poloha, okolí, Podbrdsko je samo o sobě moc pěkné. Je to obec, přes kterou
protéká Červený potok. Obec je upravená, starají se o ni jak lidé z obce, tak i
obyvatelé. Podnikám zde již třicátý rok a mám tady k tomu vztah téměř jako rodák.
Opravdu se mi to tu líbí.
2. Co se Vám nelíbí na této obci?
Jééžiši… Vždycky by se asi něco našlo, co by se nelíbilo. Možná malinko vztahy
lidí mezi sebou. Všichni k sobě nejsou vždy úplně upřímní, ale to je v každé obci.
Spíš je toho víc, co se mi líbí než, co se mi nelíbí. Kritizovat tady nechci prakticky
nic, protože si myslím, že tady obec funguje a to je dobré. Nejlepší je, když drží
všichni pospolu.
3. Jak dlouho tady podnikáte?
Letos tady začínám třicátý rok. Přišel jsem sem kdysi dávno jako zaměstnanec JZD
Rpety a tady jsem to přestavoval. Pak jsem to tady někdy v roce 1992 nebo 1993
tady koupil a začal předělávat tak, jak jsem chtěl já a ne podle vedoucích JZD.
Mohl jsem tak vybudovat podnik, který tady je. Nyní zde máme porážku zvířat,
výrobnu masných produktů a prodejnu. Měli jsme také vinárnu, kterou jsem zrušil
pro nedostatek času.
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4. Pracoval jste někdy někde jinde?
Pracoval. Já jsem se vyučil jako kuchař a pracoval jsem před i po vojně
v berounské nemocnici. Pak jsem začal v Hořovicích stavět rodinný dům a nebyl
tak čas na dojíždění, takže jsem si našel práci v Agroně Rpety. Tam jsem pracoval
asi 6 let a potom mě dali sem do Praskoles. No a teď těch třicet let pracuji tady.
Takže kuchařinu jsem opustil a dělám něco jiného.
5. Jaké školy jste navštěvoval?
Po základní škole v Hořovicích jsem se vyučil kuchařem v Příbrami, a když už
jsem pracoval v berounské nemocnici, jezdil jsem do Prahy, kde jsem si dělal
nějaké nástavby: pedagogické minimum, různé specializace a dodělal jsem si
maturitu. Potom samozřejmě různá školení, která jsou zapotřebí pro práci zde.
Člověk se učí vlastně celý život a to také poznáte.
6. Přemýšlel jste někdy o jiné práci?
No, nesčetněkrát! I jsem jinou práci dělal, i jsme něco zkoušeli. Míval jsem tady
Jitřenku, takže jsem byl majitelem restaurace. Měl jsem tady vinárnu. Měl jsem
autodopravu, kterou jsem provozoval. Pak jsem zjistil, že se to nedá všechno
stíhat, že je nejlepší dělat jen jednu věc – výrobu masných produktů. Také mne už
mockrát napadlo, že z toho uteču, protože ta práce není jednoduchá. Jsou k tomu
přísné předpisy a to dozorování není zrovna jednoduché, stejně jako styk s úřady.
Takže už mě mockrát napadlo, že skončím. Ale už jsem starší pán, mám do
důchodu dva a půl roku. Myslím si, že už tady zůstanu.
7. Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Jééžiši… Kosmonautem, popelářem jako každý kluk, který kdy byl. Jinak moje
maminka pochází z jižních Čech a její tatínek byl truhlář, vyráběl nábytek, a my
jsme tam dost často jezdili. Takže jsem se tam pohyboval, stavěli jsme v Týně nad
Vltavou chatu. Původně jsem si myslel, že budu také truhlářem, ale nakonec to
dopadlo tak, že jsem se šel učit kuchařem. Měl jsem takové ty klučičí nápady ve
věku, kdy se o tom ještě nerozhoduje.
8. Dělal jste někdy v restauraci?
Já jsem v restauraci nikdy nedělal.
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Otázky na Alenu Petrbokovou - ředitelka MŠ Praskolesy
1. Jak dlouho tady pracujete jako ředitelka školky?
Od 1. ledna roku 2003 jako vedoucí školky a 1. srpna jsem se stala ředitelkou.
2. Přemýšlela jste někdy o ukončení kariéry?
Jako učitelka ne a jako ředitelka taky ne.
3. Máte nějakého domácího mazlíčka?
Ano, pejsky - lovecké jezevčíky a německého ovčáka.
4. Jak se Vám líbí v Praskolesích?
Ano - kostel, škola, náves, celá ves, multifunkční hřiště, sokolovna, školka i Jitřenka.
5. Kolik máte vnoučat?
Jednu vnučku Nelinku a jednoho vnuka Kubíčka.
6. Chtěla byste něco v Praskolesích změnit?
Vztahy mezi lidmi.

Otázky pro Emmu Anežku Pilichovou - bývalá žákyně ZŠ Praskolesy a
současná studentka gymnázia
1. Co se ti líbí na této obci?
Líbí se mi krásná příroda, která je tu všude okolo.
2. Co se ti nelíbí na této obci?
Nelíbí se mi, že se dělí na dvě skupiny dětí. Na ty, co chodí do základní školy
v Praskolesích a na ty, co chodí do základní školy v Hořovicích.
3. Co se ti líbilo na škole v Praskolesích?
Hodní učitelé.
4. Co se ti naopak nelíbilo?
Nelíbilo se mi, jak se některé děti chovaly k jiným dětem.
5. Kterého učitele/ učitelku jsi měla nejradši?
Určitě paní učitelku Helenku.
6. Která škola je lepší? Hořovice nebo Praskolesy?
Obě nastejno.
7. Čím chceš být, až budeš velká?
Mám takový sen, že půjdu po škole na vysokou - na práva a budu právničkou.
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Otázky pro paní Marušku Štajnerovou – bývalá ředitelka ZŠ Praskolesy
1. Jak dlouho jste učila v Praskolesích?
Od roku 1964.
2. Jakou nejhorší poznámku jste napsala v Praskolesích?
Když jsem učila svého syna Petra. Petr chtěl ukazovátkem ve třídě rozsvítit, ťuknul
jím na vypínač a rozbil ho. No, tak dostal na zadek.
3. Co se Vám líbí v Praskolesích?
Líbí se mi, že jsem tu mohla celý život pracovat, že tu moji kluci našli zábavu, že
jsem tu mohla pracovat na zahrádce, kterou mám hrozně ráda, a že jsem mohla
pracovat s dětmi v místě svého bydliště.
4. Máte domácího mazlíčka?
Mám kočičku Čakynku.
5. Co byste chtěla v Praskolesích změnit?
Aby si páni s pejsky po sobě uklízeli.
6. Pamatujete si aspoň čtyři děti, které jste učila?
Určitě ano, např. Petru Ernestovou, Jana Hrabáka, Jaroslavu Kaprálovou, Janu
Ernestovou a Marka Drábka.

Otázky na paní Mirku Tomkovou - učitelka 2. ročníku ZŠ v Praze
1. Kde jste bydlela jako malá?
V Třebíči.
2. Co byste chtěla v Praskolesích změnit?
Dětské hřiště a vodní nádrž stále nemá plot.
3. Líbí se Vám v Praskolesích?
Ano, líbí se mi tu moc, jezdíme sem už 17. rok každý víkend.
4. Jakou třídu učíte v Praze?
Druhou třídu.
5. Máte nějakého sourozence?
Ano, mám sestru.
6. V kolika letech jste se stala učitelkou?
Ve 23 letech po vysoké škole.
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Otázky pro pana faráře Mgr. Stefana Wojdylu
1. Jak dlouho jste farářem?
Už jedenáct let.
2. Líbí se Vám praskoleský kostel?
Ano, líbí se mi kostel i obec Praskolesy, protože vypadá jako moje rodina.
3. Jak se jmenuje Váš pes?
Gymly.
4. Baví Vás být farářem?
Ano, baví mne to.
5. Co se Vám líbí v naší obci?
V obci se mi líbí hodně akcí.
6. Dělal jste faráře i v jiných kostelích?
Ano, v Praze 3 roky.

Zápis do 1. ročníku 2019 / 2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019
od 9:00 do 17:00 hodin.
Rozpis po 20 minutách je k dispozici v ředitelně MŠ Praskolesy.

Co u nás dále plánujeme?
 Výlet do Techmánie v Plzni 31. května 2019
 Týdenní tělovýchovný kurz ve Smetanově Lhotě
 Rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet
 Vymalování školních tříd
 Různé školní projekty
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Přehled zájmových kroužků
 Sbor – Helena Kreisingerová

 Flétna – Helena Kreisingerová
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 Dovedné ruce – Monika Mitterbachová

 Florbal – Jan Musílek
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V naší škole probíhá také pravidelné doučování, kde se procvičuje
probrané učivo. A dále pak pedagogická intervence dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Tento školní rok máme v každé třídě asistentku pedagoga, která je
učitelům nápomocná při výuce a můžeme tak zajistit lepší individuální přístup
ke každému žákovi.

Zpracovali žáci a kolektiv ZŠ Praskolesy

