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Letní kemp 2021
Poslední prázdninový týden jsme v Klausovce uspořádali pro naše 
žáky letní kemp, který navazoval na uplynulý školní rok.

Zájem ze stran rodičů i pedagogů byl nebývalý, a tak jsme se mohli 
postarat o bezmála 130 žáků naší školy a 20 budoucích prvňáčků. 
V rámci letního kempu jsme také nabídli pomoc dětem s odlišným 
mateřským jazykem.

Program kempu byl zaměřen zejména na stmelování a posilování 
vztahů v třídním kolektivu. Součástí bylo rovněž shrnutí a opakování 
učiva, výtvarné aktivity, pracovní činnosti, sportovní a pohybové hry, 
výlety, v některých skupinkách děti dokonce vařily. 

Každý z pedagogů si vytvořil ve své skupině individuální náplň 
kempového dne. Někdo hledal ztracenou princeznu, někdo poklad, 
jiný cestoval časem do středověku... Nepřeberné množství nápadů 
a aktivit zabavilo žáky i pedagogy.

V jedné skupince v pátém ročníku proběhlo i pomyslné „předání“ 
dětí bývalou třídní učitelkou novému třídnímu učiteli (oba společně 
celý kemp lektorovali). Děti i nový třídní učitel měli možnost se blíže 
poznat v méně formálním prostředí a situacích. Symbolem tohoto 
přechodu se stala společná stavba rozhledny a její slavnostní umístění 
do nové třídy.

Snahou pedagogů bylo, aby si děti uvědomily, že plnění zadaných 
úkolů neslouží k hodnocení známkami, ale pro jejich vlastní informaci 
o tom, v čem jsou dobré a kde je naopak potřeba trochu přidat. Ve tří-
dách byla po celou dobu příjemná, veselá a kamarádská atmosféra. 
Spokojení byli úplně všichni – pedagogové i děti. A za to jim patří 
velký dík. Renata Vondráková

GEOtýden s Koniklecem
Fakultní základní škola Brdičkova ve spolupráci s Agenturou Koni-
klec připravila pro své žáky, ale také pro občany Prahy 13 zajímavou 
akci pod názvem GEOtýden. Školu navštíví známý geolog a paleon-
tolog Štěpán Rak, který pro žáky připravil výtvarnou dílnu a vycházku 
na geologicky zajímavá místa a naleziště zkamenělin. Bývá zvykem,  
že si z takových vycházek se Štěpánem děti odnášejí nejednu fosilii. 
V oblíbeném filmu Cesta do pravěku zaznělo: „A tak měl Jirka trilo-
bity dva.“ 

Kolik trilobitů a jiných zkamenělin si na nedělní geologické vy-
cházce se Štěpánem (10. 10.) najdete právě vy? O jaké druhy se jedná 
a mnohem více se můžete dozvědět ve středu 13. října na přednášce, 
kdy bude škola v rámci projektu 51_FZŠ Brdičkova (CZ.07.4.68/0.0/ 
0.0/19_068/0001461) otevřená pro veřejnost. Informace o všech akti-
vitách GEOtýdne najdete na stránkách naší školy.

Agentura Koniklec, o.p.s., působí v oblasti životního prostředí 
a udržitelného rozvoje již 29. rokem a je držitelem celé řady ocenění. 
Více než 10 let pomáhala s přípravou vyhlášení Geoparku Barrandien, 
který významně zasahuje na území Prahy a učí děti i jejich rodiče po-
znávat neživou přírodu. Spojuje dohromady osvětu o geologii a pale-
ontologii s poznáváním přírody a krajiny, která je s geologií těsně 
spjatá. Agentura Koniklec vydala také tři řady turistického průvodce 
Stezkami  Barrandienu, mapy geologických zajímavostí Prahy a další 
publikace, ve spolupráci se Štěpánem Rakem pořádá komentované 
geologické vycházky... Více na www.koniklec.cz/tag/geo,  
https://geologickevychazky.cz/uvod. Monika Juřicová

Nové logo, nový web
Do školního roku 2021/2022 
vstupuje ZŠ Janského na 
Velké Ohradě s novým logem 
a webem. Nové logo odráží 
směr, kterým se před čtyřmi 
lety škola vydala. Směr, který 
podporuje kvalitní vzdělávání 

jak na 1. stupni v klasických třídách s podporou programu Začít spolu-
-Step by Step, tak na 2. stupni se zaměřením na systematickou projek-
tovou výuku, cizí jazyky a sport. Vytváří prostor pro všestranný rozvoj 
dětí a připraví je na další uplatnění v naší společnosti. Škola vytvořila 
pro své žáky a rodiče i nový web, kde najdou vše potřebné včetně pro-
fesionální komentované virtuální prohlídky. Více na www.zs-janskeho.cz.
 Jan Havlíček, ředitel školy


