Padesátiny školy
Už 50 let stojí na okraji sídliště Spořilov v ulici Na Chodovci škola. Padesátiny se sluší náležitě
oslavit a tak se žáci i pedagogové pořádně připravili. Žáci se postarali o výzdobu – množství
„padesátek“ všude po škole, žákovské práce a výstupy z projektové výuky na nástěnkách,
výtvory z kroužků, staré fotografie a kroniky, video zachycující zajímavé okamžiky školního
života – to vše přispělo ke sváteční a radostné atmosféře.
25.11.2015 jsme hned ráno otevřeli dveře školy pro všechny, které zajímá, jak to u nás vypadá.
Překvapil nás zájem rodičů, bývalých žáků a pedagogů. Příležitost využili k prohlídce školy i
rodiče budoucích prvňáčků.
Uvolněná atmosféra svátečního dne vyvrcholila koncertem pro všechny žáky a pedagogy.
Cimbálovka Réva rozezpívala a roztančila celou tělocvičnu.
Ve 14:30 zahájil ředitel školy Mgr. M. Ráž ve zcela zaplněné jídelně slavnostní setkání
bývalých i současných pedagogů, zástupců MČ P4 a absolventů školy. Přání škole přednesl
zástupce starosty Prahy 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík. K výročí dostala škola od městské části
dárkový poukaz v hodnotě 30 000,- Kč. Program zahájila cimbálovka Réva, poté předvedli
krátký program žáci a na závěr zazpívala bývalá učitelka češtiny a hudební výchovy paní Jitka
Vrbová. Až do večerních hodin návštěvníci při bohatém občerstvení, které připravily paní
kuchařky a velkou měrou se podíleli i žáci školy, diskutovali, vzpomínali a prohlíželi si školu.
Škola v posledních letech prošla velkou proměnou. Nový nábytek, množství pomůcek,
interaktivní tabule ve všech třídách 1. stupně a v několika učebnách 2. stupně, zrekonstruované
hřiště, zateplení budovy – to vše přispívá ke kvalitní výuce. Výuka probíhá podle školního
vzdělávacího programu Škola základ života. Děti se snažíme připravit nejen ke studiu na
středních školách, ale i pro praktický život. Velmi dbáme na klima školy a zdravé prostředí.
Škola je již několik let držitelem titulu Škola udržitelného rozvoje I. stupně.
Přejme si do dalších let spokojené kantory a šikovné žáky, kteří na školu budou vzpomínat jen
v dobrém.

