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ZPRÁVY Z NAŠEHO OKOLÍ 
Meteorologové v sobotu otevřou 

dveře 

Český hydrometeorologický ústav zve 

na Den otevřených dveří, který se 

koná u příležitosti Světového dne 

vody a Světového meteorologického 

dne v sobotu 24. března od 9 do 14 

hodin v Praze – Komořanech a Praze - 

Libuši. Zájemci o prohlídku prostor, kde dennodenně vznikají předpovědi počasí a 

sbíhají se informace o stavu vody na českých tocích, mohou navštívit sídlo Českého 

hydrometeorologického ústavu na zámku v Komořanech (ulice Na Šabatce 

2050/17) i dominantu Prahy 12 - observatoř Libuš, Generála Šišky 942.   
                        Zdroj: https://www.praha12.cz 

Praha 12 si pořídila parník! 

Od 20. března zdobí prostory Viničního domku 

šedesáticentimetrová maketa legendárního 

kolesového parníku Modřany. Kolesový parník 

postavili v roce 1883 v Drážďanech spolu s 

parníkem Jarov. Původně se ovšem tato dvojice 

jmenovala Rudolf a Stefanie, na počest 

habsburského korunního prince a jeho 

manželky, princezny Stefanie. Vody Vltavy 

dobrázdil v roce 1955. Mimochodem - za svůj 

dlouhý život měl parník Modřany jen jednu vážnou nehodu, když v roce 1942 najel 

na mělčinu. Kde jinde než v modřanské úžině!           Zdroj: www.praha12.cz 

 

Padesát let součástí hlavního města Prahy 

1. ledna 2018 uplynulo 50 let od chvíle, kdy byly 

Modřany společně s Komořany připojeny k Praze  

v rámci územní úpravy hlavního města! 

Letní čas 

Nezapomeňte, že se v neděli přechází na letní čas.  

V noci ze soboty na neděli 25. 3. 2018 se posouvá čas o 

hodinu dopředu. 



 

 

ZPRÁVY A INFORMACE ZE ŠKOLY 

Lyžařský výcvik 
V první půli března se uskutečnil lyžařský 

výcvik. Místo akce – Benecko; chalupa jen 

pro naši školu a dokonce i svah! Ti, co na 

lyžích stáli prvně, mají zvládnuté základní 

dovednosti, zdatní lyžníci si procvičili styl 

jízdy. Je velká pravděpodobnost, že 

lyžařský kurz se uskuteční i v příštím 

školním roce. Proto ti, co váhali a nakonec 

zůstali v Praze, mají možnost zeptat se na zkušenosti svých spolužáků a vyrazit 

v příštím školním roce!!!  

EDISON 2018 

Únor je na naší škole ve znamení akce Edison. 

Jak se Vám líbil letošní ročník?! Co Vám 

zůstalo v paměti? Pošlete písemně nebo 

výtvarně zpracované dojmy, zážitky se 

studenty, fotky z výletu. Budeme velmi rádi a 

Vaše příspěvky zveřejníme v časopisu! Děkujeme!!! 

Den Země 
… a s březnem je zase spojen Den Země. 

Letos vyhlásila MČ Prahy 12 akci na 22. 3. 

2018 a to znamená, že se vydáme do okolí 

a pomůžeme s úklidem. Mimo to, s akcí 

není spojen jen úklid okolí, ale také 

vernisáž obrázků namalovaných dětmi ze 

škol v Praze 12. Vernisáž se uskuteční 25. 4. 

ve Viničním domku a v sobotu 28. 4. od 13 

– 18hod.proběhnou Oslavy Dne Země, kam zavítáme i my!  

AKCE ZEĎ 
ŽP by rád uskutečnil a hlavně dokončil (několikrát opakovaný) nápad, který je 

spojen se školní zdí u hlavní budovy školy. PROTO! Prosíme, vyzýváme – zkusme 

vymyslet jak zeď zkrášlit a hlavně vybrat nápady, které se budou realizovat.  



 

 

Pár obrázků, které dodala třída 5. B, zveřejňujeme níže. Stěna je dost velká na to, 

aby se na ni vešlo několik motivů, proto posílejte, pište názory … na zeď se budete 

dívat i Vy!!!  

 

 



 

 

 

 



 

 

VAŠE TIPY A NÁPADY/PŘÍSPĚVKY 
Děkujeme Tereze Spálenkové ze 6.A za hezký literární počin! Přečtěte si, jak může 

vypadat „Dům snů“: 

„Můj dům je malý úsporný  

a kvete před očima. Můj dům se nachází 

v Německu v malé vesničce. Má červenou  

fasádu. Uvnitř má čtyři místnosti, v jedné  

místnosti je malá kuchyňka a vedle  

je ložnice. Vedle domu je malá zahrada  

s malým bazénem. Okna na domě mají  

dřevěné rámy. Můj dům má půdu ve které  

jsou dvě místnosti, kde se dá spát. V kuchyni 

jsou v rohu malá kamna. A v oknech jsou 

malé záclonky. Malý komín na střeše 

ze kterého se každý den kouří. Za živým 

plotem je ta nejhezčí rozkvetlá louka.“ 

 

Velikonoce se kvapem blíží!  

Velikonoční trhy potrvají do (téměř) 

poloviny dubna na známých místech 

a náměstích v Praze!  

Zde jen pár tipů: 

Pražský hrad, Staroměstské náměstí, 

Václavské náměstí, náměstí 

Republiky, Míru, …  

Velikonoční Jarmark  

Tradiční velikonoční akce DDM. Velikonoční 

jarmark se ponese v duchu lidových řemesel. 

Vstupenky v prodeji na recepci DDM i na místě 

v ceně 40,- Kč/dítě. 

 

 

 

 



 

 

Předjaří v Královské zahradě 2018 

Výstava z cyklu Předjaří na Pražském hradě se koná v Empírovém skleníku 

v Královské zahradě. Otevřeno je denně od 10:00 do 18:00 hod. Předjaří na 

Pražském hradě u příležitosti stého výročí vzniku samostatné republiky bude 

věnována péči státu o umělecké sbírky Pražského hradu na příkladu osudu tapisérií 

a gobelínů, jejich restaurování a využití ve výzdobě společenských prostorů. 

Výstava Na film! 2 

Přijďte zažít film jinak a objevit nové 

expozice filmového muzea NaFilM. Na 

výstavě si můžete vyzkoušet virtuální 

realitu, stát se promítačem laterny 

magiky nebo si naanimovat vlastní film. 

Vezměte kamarády, děti i celou rodinu 

- bavit se u nás budete všichni. 

Stejně jako minulý rok se i letos 

návštěvníkům představí nevšední vidění světa české meziválečné avantgardy. Větší 

část výstavy, která je instalována na Národní třídě v Paláci Chicago, je však 

věnována počátkům filmu, kinematografii atrakcí a české škole animovaného 

filmu. Pro základní a střední školy jsou připraveny speciální filmové programy 

v podobě vzdělávacích prohlídek a filmových dílen, na nichž si žáci mohou 

vyzkoušet natočit vlastní animovaný nebo hraný film.          Zdroj: www.kudyznudy.cz 

Orchideje ve Fata Morganě! 

Po procházce stále ještě studenou 

jarní přírodou se zahřejete v 

tropickém skleníku Fata Morgana. 

Letošní březen patří podivuhodným 

barvám a tvarům květů orchidejí. 

Výstava (do 25. 3.) nás tentokrát 

zavede do lesů a hor jihovýchodní 

Asie. Ve skleníku Fata Morgana si 

studenti ze zahradnické akademie 

zkusili propojit krásu asijské přírody 

se zajímavou kulturou této části světa. Venkovní fotogalerie zobrazuje květy 

asijských orchidejí a mnoho zajímavostí z jejich života. Součástí výstavy je i prodej 

orchidejí a jejich vazba a aranžování!              Zdroj: http://www.botanicka.cz 


