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Co nás čeká v nejbližší době 
 

01.11. Muzeum pedagogiky, Středověká škola 4. A, C, E 
01.11. Návštěva MK - úvodní seznámení 1. B, C 
01.11. Plavecký výcvik 3. A, B 
02.11. Zoo Praha 5. B 
02.11. Dětský úsměv, třídní celoroční stomatologický projekt 2. A 
02.11. Beseda 3. E s poradkyní chovu a mezinárodní rozhodčí paní Pavlovskou 
02.11. ŠD - divadlo v KC Zahrada - Příběhy malé Lupitiny Gonzáles 
03.11. Anthropoid (promítání a beseda) – 9. A 
03.11. Rubbit Cup – aerobic 
04.11. Botanická zahrada Praha – 3. A 
05.11. CAMpak? Na Campanus! 
07.11. Projektový týden – Světová fauna a flora v souvislosti s ekologickými 

aktivitami člověka 
07.11. Plavecký výcvik – 3. D, E 
08.11. Plavecký výcvik – 3. A, B 
08.11. Výlov Hamerského rybníka – 5. A, B, C 
08.11. Exkurze MHMP, expozice pravěk – 6. C 
08.11. Muzeum policie ČR – Pohádkový semafor – 1. A, B, C 
08.11. Plavecký výcvik – 3. A, B 
09.11. Toulky Prahou č. 3 – Muzeum Kampa 
10.11. Prezentace výstupů celoškolního projektu v KC Zahrada 

     10. 11. Předškoláci aneb my se školy nebojíme – první schůzka 
10.11. Pohádkový semafor – dopravní hřiště – 1. D, E 
10.11. Dřevěná dílna – školní družina 
10.11. Informativní schůzku k přijímacímu řízení na SŠ pro rodiče žáků 5., 7. a 9. 

tříd, 18,00 hod. ve společenské místnosti 
11.11. Čtení ve školce – 4. E 
11.11. Prezentace výstupů celoškolního projektu v KC Zahrada 
11.11. Turnaj: Praha – Novi Sad (basketbal hoši) 
11.11. Pozorování vesmíru – 9. A, B 
14.11. Den poezie – Žádný člověk není ostrov… Opravdu? 
14.11. Plavecký výcvik – 3. C, 2. A 

 
14.11. Okresní kolo florbal – děvčata 6. – 9. tř. 
14.11. CIS – konzultační týden – otevření registrace – 14, 00 hodin 
14.11. Prezentace SPŠ Smíchov 9. A, B 
15.11. Okresní kolo florbal – chlapci 6. – 9. tř. 
15.11. Plavecký výcvik – 2. B, C 
15.11. Návštěva městské knihovny – 1. A 
15.11. Soutěž IT SLOT – 9. A, B 
15.11. Život se lvy – beseda – školní družina 
16.11. Zoo Praha – 3. A 
16.11. CIS – konzultační týden – uzavření registrace – 18, 00 hodin 
17.11. Státní svátek 
18.11. Ředitelské volno 
21.11. Plavecký výcvik 3. C, 2. A 
21.11. Pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí 
22.11. Plavecký výcvik – 2. B, C 
22.11. Návštěva městské knihovny – 2. B, E, 4. E, F 
22.11. Extremismus (beseda) – 9. A, B 
23.11. Adventní dílny. Provoz školní družiny do 16, 30! 
25.11. Florbal AŠSK pro 4. – 5. třídy ZŠ 
25.11. Praha v pravěku – Muzeum hl.m. Prahy – 6. B 
25.11. Schola Pragensis – 9. A, B 
26. – 27.11. Víkendové keramické dílny 10,00 – 17,00 
28.11. Konzultační týden 
28.11. Plavecký výcvik – 3. C, 2. A 
29.11. Plavecký výcvik – 2. B, C 
29.11. Konzultační týden 
29.11. Návštěva městské knihovny – 2. D, 3. D 
30.11. Konzultační týden 
30.11. KC Zahrada – Turnaj krále Karla – školní družina 
01.12. Konzultační týden 
01.12. Pražské Benátky – 4. B, C 
02.12. Florbalový turnaj AŠSK pro 1. – 3. třídy 
02.12. Konzultační týden 
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„Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“ 
 
Na školu připravujeme budoucí prvňáčky již 

dlouho před vstupem do školy. Ti se mohou každý 
čtvrtek i s rodiči zúčastnit připraveného programu, 
který je seznamuje s chodem školy, s naší 
společnou prací, s budovou i učitelkami. 
Předškoláci vidí, že se nemají čeho obávat, a na 
školu se již těší. 

Na každý čtvrtek školního roku 2016/2017  
od 15,15 do 16,15 hodin jsme pro Vás a Vašeho 
předškoláka připravili setkání, při kterém se Vaše 
dítě seznámí se svými budoucími spolužáky, 
prostředím školy i budoucími učitelkami. 

Na dítě čeká „Sešit předškoláka“ (portfolio  
s pracovními listy), básničky, písničky, cvičení, 
tancování, soutěže, výtvarné a pracovní aktivity. 

 

• První schůzka proběhne 10. listopadu 2016 od 15,15 hodin.  

• Sraz je před školou u vchodu č. 1.  
• Přineste si, prosím, přezutí a pastelky.  
• Cena 1 000,- Kč za celoroční kurz. 

 
Letošní setkání povede Mgr. Tamara Solomčíková a Mgr. Ivana Štěpánová.  

Do jednotlivých hodin bude vkládat prvky MDS – Metoda dobrého startu. 
 

Metoda dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou. 
Co to konkrétně znamená? To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka 

zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke 
grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová. 

Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit 
lateralitu, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová 
písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a 
slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení. 

 

Informativní schůzka k přijímacímu řízení na SŠ 
 

Vážení, 
zveme Vás na informativní schůzku k přijímacímu řízení na SŠ pro rodiče 

žáků 5., 7. a 9. tříd. Tato schůzka se koná 10. listopadu 2016 ve společenské 
místnosti ZŠ od 18 hodin. 

 

Poznávací zájezd do Anglie 
 

LONDÝN, OXFORD + KRÁSY JIŽNÍ ANGLIE 27. 5. – 1. 6. 2017  
orientační cena 6 990,- Kč (cena neobsahuje vvstupy) 

V letošním školním roce opět připravujeme oblíbený poznávací zájezd pro 
žáky 8. a 9. ročníku do Anglie. Děti se seznámí s místy a památkami,  
o kterých se učí v hodinách anglického jazyka a vzhledem k tomu, že jsou 
ubytovány v rodinách, procvičí si své znalosti z Aj.  

Navštívíme např.: 
• Londýn – London Eye, budovy Parlamentu (Big Ben, Westminster Tower) 

a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků), 
Downing Street (rezidence britského ministerského předsedy), Buckingham 
Palace, projížďka lodí po Temži 

• Oxford - nejslavnější univerzitní město, pěší okruh kolem starobylých kolejí  
• Stonehenge – jedno z nejnavštěvovanějších prehistorických míst na světě, 

megalitický okruh z obřích kamenných kvádrů  
• Winchester - první hlavní město v historii Anglie, do 18. stol. 

nejvýznamnější mocenské a politické středisko po Londýnu, gotická katedrála 
nejdelší v Anglii, legendární kulatý stůl krále Artuše  

• Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, 
kulturní, umělecké a sportovní centrum celé jižní Anglie 

• Beachy Head – křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem 
 
V ceně je zahrnuta autobusová doprava, ubytování s plnou penzí, 

průvodce, trajekt, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí  
a pojištění proti storno zájezdu, barevná mapa Londýna. Předběžné přihlášky 
vybíráme do 30.11. ( L. Derková, B. Svozilová)  
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Konzultační týden 
 

Vážení rodiče, opět vám nabízíme místo klasických třídních schůzek  
(ty proběhly na začátku školního roku), individuální konzultace za účasti 
rodičů, žáků a učitelů. Konzultační týden proběhne 28. 11. – 2. 12. Tento 
termín je stanoven záměrně s velkým předstihem před ukončením pololetního 
klasifikačního období. Chceme, aby žáci měli dostatečný prostor k uplatnění 
individuálních připomínek vyučujících, dostatek času k doplnění učiva,  
k získání potřebného množství a kvality známek.  

Jako vždy, i letos, budete  mít možnost se na konzultace objednat - 
přihlásit - přes náš CIS (Campanus informační systém). Všichni žáci již mají, 
nebo na začátku školního roku dostali, přístupové kódy a hesla do tohoto 
systému. Jedná se o stejná hesla, která používáte pro přihlášení do kroužků.  

 
Jak se do systému přihlásit, jak se objednat na konzultaci? 
 
1) Otevřete si na internetu 
stránky školy - 
www.campanus.cz a klikněte 
vpravo dole na nápis 
„Přihlašování do CIS“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Otevře se Vám nová stránka „Přihlašování do systému ZŠ Campanus“.  
Zde zadejte uživatelské jméno a heslo a přihlaste se. Dejte, prosím, pozor při 
zadávání velkých a malých písmen, nezaměňujte 0 a O (nula x písmeno O),  
l a I (malé l a velké I).  

 

 

 

 

 

 

3) Vyberte příslušného učitele, den a hodinu, kdy chcete školu navštívit a termín  
si zarezervujte - políčko se vybarví červeně.  

 

 

 

 

 

 

Systém bude otevřen v pondělí 14. 11. v 14,00 hodin, uzavře se ve středu  
16. 11. v 85,00 hodin. Doporučujeme, abyste si systém vyzkoušeli ještě před 
datem otevření, pokud budete mít s přihlášením problémy, obraťte se na 
paní zástupkyni Svozilovou - barbora.svozilova@campanus.cz 
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Adventní rozsvěcení lípy a vánoční výstava s dílnami 
 

  
Milé děti, milí rodi če a všichni přátelé ZŠ Campanus, ve středu  

23. 11. Vás srdečně zveme na tradiční akci, kterou zahájíme adventní čas.  
 
Na náměstí před školou si vychutnáte předvánoční atmosféru, bude se zde 
konat koncert žáků naší školy, rozsvítíme lípu a pozveme Vás do školy na 
občerstvení, výstavu dětských prací a tradiční dílny, ve kterých si budete 
moci: 

   
 uvázat adventní věnec 
 ozdobit perníčky 
 vyrobit a ozdobit svíčku z včelího vosku 
 namalovat vánoční ozdoby 
 vyrobit sněhovou vločku a andílky z korálků 
 ozdobit vánoční koule 
 ozdobit vlněné mechové stromečky a věnce 
 vyrobit vánoční sněžítko 
 vyzkoušet malování třpytivými vosky 
 připravit vlastní čajovou směs z léčivých bylinek 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Také letos uspořádáme soutěž o nejlepší jablečný závin. Soutěžní 
vzorky přijímáme 23. 11. od 17 do 18 hodin ve společenské místnosti. 
Těšíme se na Vaše kulinářské výrobky a Vy se můžete těšit na pěkné ceny.  
V 19 hodin budeme dražit krásnou vánoční perníkovou chaloupku – 
výtěžek této akce předáme Mikulášovi, andělovi a čertům, ti jej rozdají 
během své mikulášské nadílky. 
 
Časový harmonogram akce: 

 

 17,00 – zahájení koncertu na náměstí před školou 
 17,30 – začátek výstavy a dílen v prostorách školy 
 18,30 – vyhlášení soutěže o nejlepší vánoční jablečný závin 
 19,00 – dražba perníkové chaloupky 
 19,30 – předpokládaný konec          

 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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Poděkování všem sponzorům 
 

Velmi děkujeme všem rodičům, přátelům školy i různým firmám a organizacím za 
finanční dary škole. Z takto získaných peněz můžeme nakupovat další IT techniku, 
interaktivní tabule, pomůcky, knihy a další potřebné vybavení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme obci Vestec, s její finanční pomocí každoročně pořizujeme nové 
učebnice, pomůcky, učební techniku. 

Děkujeme také Spolku rodičů při Základní škole Campanus, ten každoročně 
přispívá na pomůcky, na služby spojené s kopírováním, na vybavení školy. 

 
Do konce kalendářního roku bychom rádi obměnili vybavení v některých 

relaxačních koutcích, které si oblíbily především malé děti, a je rády a hojně využívají  
o přestávkách či mezi vyučováním. 

 
Pokud i Vy chcete škole finančně přispět, obraťte se prosím na vedení školy. 

Děkujeme. 

Domestos pro školy 
 Vážení rodiče,  

jak již jistě víte, naše škola se přihlásila do soutěže „DOMESTOS PRO ŠKOLY“. 
Připomínáme, že hlavní cenou je 100 000,- na rekonstrukci toalet. 

       

 
 
 
 
 
 

Jak soutěžit:  
1. sbíráním účtenek za nákup výrobků Domestos  
2. děti v družině postupně plní aktivity, které fotíme a vkládáme na stránky 
www.domestosproskoly.cz   
 

Prosíme Vás, abyste se na těchto stránkách zaregistrovali jako návštěvník 
stránek. Po této registraci Vám bude umožněno udělit svůj „like“ každé naší splněné  
a nafocené aktivitě. Za každý „like“ naše škola získá bod. 

 

 
 

ROŽANEK s.r.o. 
Daněk Jan 
Ing. Wathek Hennawi 
Klíma Jaroslava 
Hai Dang - EU s.r.o. 
BAGSTAGE s.r.o. 
PhDr. Gabriela Havlíčková 
Kuchařík David 
Ngo Quang Hung 
La Boheme UK Ldt. Czech Rebublic, o.s. 
1CAR s.r.o. 
Dau Thi Kim Oanh 
Pavel Šustek 
ROŽANEK s.r.o. 
Miroslav Perger 
Mgr. Petra Beranová 
Rybář David 
Jiří Matzner, advokát 


