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Co nás čeká v nejbližší době 
 

03.04. Čtení v MŠ Hroncova - 2. E 
04.04. Zápis do 1. tříd 
04.04. Večerní keramika pro dospělé 
05.04. Divadélko v KC Zahrada 1. A, B, C, D, E 
05.04. ŠD - Divadlo v KC Zahrada - Suprkluk ze školy - 1. třídy 
05.04. Zápis do 1. tříd 
06.04. Výchovný koncert - Réva 
06.04. Jojování v klubu, ŠK + 12. a 13. ŠD 
06.04. Čtení v MŠ Hroncova - 2. A 
07.04. Florbalový turnaj AŠSK pro 4. - 5. třídy 
07.04. Velikonoční koncert v chrámu Panny Marie Sněžné - 6. B 
07.04. Bruncvík - výchovný koncert 
10.04. Obvodní kolo Biologické olympiády – kat. D 
10.04. Jojo (Jakub Vlasák) pro 5. B 
10.04. Čtení v městské knihovně – 4. F 
10.04. Návštěva knihovny – 6. třídy 
11.04. Olympijský víceboj 
11.04. Divadlo! (Dramatická dílna ve Stavovském divadle) 7. B 
11.04. MŠ Hroncova – návštěva v prvních třídách 
12.04. Divadlo! (Dramatická dílna ve Stavovském divadle) 7. C 
12.04. První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro 

čtyřleté obory vzdělání 
13.04. – 17.04. Velikonoční prázdniny 
 

Veselé Velikonoce  
Vám všem přeje 
ZŠ Campanus 

 
 

 

 

18.04. Malování na hedvábí – ŠD  
18.04. První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory 

šestiletých a osmiletých gymnázií 
19.04. Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté 

obory vzdělání 
19.04. Pedagogická rada – hodnocení 3. čtvrtletí 
19.04. Divadlo v KC Zahrada – Daleká cesta Arašída a Kanišky – ŠD 
20.04. Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory 

šestiletých a osmiletých gymnázií 
20.04. Čtení v MŠ Hroncova – 2. A 
20.04. Jojování v družině – 1. – 6. oddělení 
20.04. Čtení v MŠ Hroncova – 2. A 
20.04. Předškoláci 
20.04. Běh pro Světlušku – Campanus team – pojďte s námi 
21.04. Mc Donalds Cup 4. – 5. roč. 
21.04. Florbalový turnaj AŠSK pro 1. – 3. třídy 
24.04. Sprinty 200 metrů – 1. a 3. třídy 
25.04. Sprinty na 200 metrů – 2., 4. a 5. třídy 
25.04. Planetárium – Pozorujeme oblohu – 3. A, B, E 
26.04. Rozřazovací test do skupin budoucích šestých tříd 
26.04. Toulky Prahou – Pedagogické muzeum – Středověká škola, akce ŠD 
26.04. Schůzka spolku rodičů s vedením školy, 18,00 
27.04. Pohár rozhlasu pro Prahu 4 a Prahu 12 
27.04. Čtení v MŠ Hroncova, 2. A 
27.04. Fimo dílna (DDM Hrnčíře) pro 3. – 5. třídy, akce ŠD 
27.04. Jojování, 7. – 11. odd. ŠD 
28.04. Pohár rozhlasu pro Prahu 4 a Prahu 12 

Ztráty a nálezy 

Upozorňujeme všechny žáky i rodiče, že veškeré nalezené oblečení, boty, čepice, … 
je uloženo na vrátnicích. Jestliže něco postrádáte, prohlédněte pečlivě boxy 
s nalezenými věcmi. Nerozebrané šatstvo bude na konci školního roku předáno 
k charitativním účelům. 
Nalezené cennosti (mobily, klíče, peněženky, …) jsou uloženy v kanceláři školy. 
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Školní rok 2017/2018 – šesté třídy 
Jistě víte, že v minulých letech všechny děti v pátých třídách vykonaly test 
z matematiky a českého jazyka a na základě tohoto testu, a s přihlédnutím 
k dosahovaným výsledkům, byli žáci děleni do skupin na výuku českého 
jazyka a matematiky. Tento systém se nám osvědčil, většina dětí je 
s dělením spokojena a považuje ho za přínosné. Dochází ale k situacím,  
že dítě ve skupině A („studijní skupina“) je nadané na český jazyk, ale 
s matematikou se v této skupině trápí, nebo naopak. 
I pro následující období chceme dělení dětí do skupin podle výkonu 
zachovat a na základě zkušeností upravit takto: 

• Všechny hodiny matematiky a českého jazyka budou odučeny „klasicky“ 
ve stávajících třídách. Děti se nedělí, celé třídní kolektivy postupují 
z pátého ročníku. 

• Od šestého ročníku dětem přibude v učebním plánu seminář 
z matematiky a z českého jazyka. Do těchto hodin/skupin budou děti 
rozděleny na základě výsledků v rozřazovacím testu z českého jazyka  
a matematiky, přičemž pro každý seminář budou rozhodující výsledky 
z příslušného testu. 

• Díky přerozdělení disponibilních hodin v našem školním vzdělávacím 
plánu chceme dětem nabídnout ve vyšších ročnících i další semináře – 
např. přírodovědný seminář, seminář ze základů společenských věd, 
seminář z informatiky; dále pak konverzaci v anglickém jazyce 
a dalším cizím jazyce. 

Tento nový systém zajistí všem žákům možnost vzdělávat se podle 
nastavených standardů rámcového vzdělávacího programu i školního 
vzdělávacího plánu. Systém jim zároveň umožní, aby se mohli lépe rozvíjet 
v předmětu/oboru, pro který mají nadání a naopak se nemuseli „trápit“ 
s něčím, co jim není blízké. Znamená to tedy, že všechny děti se budou učit 
předepsané učivo, a podle svého zájmu i něco navíc. 

Rozřazovací test do skupin budoucích šestých tříd proběhne 26. dubna. 
 

Florbalový turnaj – 3. místo v ČR!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děvčata ze ZŠ Campanus vybojovala na Republikovém finále bronz!!! 
Ve dnech 21. a 22. března proběhlo v Praze Republikové finále ve florbalu kategorie 
III druhého stupně základních škol. Pořadatelství se zhostila ZŠ Campanus z Prahy 
11 a turnaj uspořádala v halách Jedenáctka VS a Sportovní hala Jižní Město. Za 
odměnu pak děvčata domácího týmu vybojovala před skvělým publikem bronzové 
medaile, když v souboji o třetí místo porazila Uherský Brod 9:5. Chlapci 
z Campanusu skončili šestí.  
Akce se zúčastnilo téměř 200 dětí ze všech koutů republiky, zlato nakonec obhájili 
chlapci z Uherského Brodu, kteří ve finále porazili Plzeň 11:0. Mezi děvčaty slavil 
titul Benešov po výhře 7:2 nad Mariánskými Lázněmi.  
Děvčata z Campanusu byla po základní skupině druhá, když nejprve porazila 
Jaroměř a následně prohrála s budoucími vítězkami z Benešova. Do boje o třetí 
místo je poslala porážka 2:4 s Mariánskými Lázněmi. Následný zápas o bronz ale 
zahnal veškerý smutek a děvčata s nadšením převzala bronzové medaile. Chlapecký 
tým doplatil na nezkušenost a nervozitu a v prvním utkání podlehl Kladnu. Ve 
druhém utkání už Campanus předvedl výborný výkon, který sice na výhru nestačil, 
přesto prohra 4:5 s budoucím finalistou z Plzně byla velmi dobrým výsledkem. 
Turnaj zakončili domácí hráči porážkou s Brnem. 
Další informace o turnaji najdete na http://www.ffzs.cz/. 


