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Úvod

ŠKOLA KAVČÍ 

HORY 
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Další školní rok v životě školy utekl jako voda a v tomto Almanachu si můžete 
přečíst, co všechno jsme u nás na Kavčích horách kromě učení zvládli a stihli 
prožít a užít. 

1. září 2015 přivítala v naší škole paní ředitelka po prázdninách nejen nové 
prvňáčky a začínající studenty 1. ročníku, ale samozřejmě i nás všechny ostatní 
„staré známe“. Tím se roztočil pestrý a zábavný kolotoč školního roku 2015/2016. 
Roku, jehož hlavním tématem se bezesporu stala oslava 50. výročí založení naší 
školy, obhajoba titulu Světová škola spojená tentokrát mimo jiné s Během pro 
Petera, tedy s pomocí jednomu konkrétnímu člověku, anebo množství 
drobných projektů, soutěží, výstav a exkurzí spojených se 700. výročím narození 
Karla IV.  

Podrobnosti se dozvíte, když otočíte na další stránku. 
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Září

ŠKOLA KAVČÍ 

HORY 
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Slavnostní šerpování 

Vydáno: 3. 9. 2015 

Dne 1. září 2015 proběhlo na naší škole slavností přivítání prvňáčků za 
přítomnosti paní ředitelky Mgr. Heleny Pondělíčkové a zástupců zřizovatele MČ 
P4 v čele se starostou Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. a zástupkyní z odboru 
školství paní Gabrielou Michalicovou. 

Paní učitelky Dana Vašků a 
Míla Pospíšilová přivítaly 
budoucí žáčky před 
hlavním vchodem školy. 
Děti byly uvedeny 
maturanty do školní jídelny 
za zvuku slavnostních 
fanfár. V tento velký den 
plný očekávání paní 
ředitelka a pan starosta 
Prahy 4 Petr Štěpánek 
uvítali děti v prvních třídách 
a popřáli jim hodně 
úspěchů v učení a dobré školní výsledky. Pan starosta předal paní ředitelce i 
třídním učitelkám krásné květiny a obě první třídy obdržely originální hru z Finska 
– dřevěné kuželky. Po šerpování maturanti odvedli své prvňáčky do jejich tříd, 
kde se s nimi paní učitelky za přítomnosti rodičů blíže seznámily. 

Přejeme všem našim novým žáčkům nejen hodně štěstí, úspěchů a dobrých 
známek, ale také hodně kamarádů. Ať se jim ve škole líbí! 

Adaptační kurz prvních ročníků 

Vydáno: 16. 9. 2015 

Náš krok do další etapy našeho života začal 1. 9. 2015 na Škole Kavčí hory. Ve 
třídě se nás sešlo 29 spolužáků. Hned druhý den jsme měli sraz před školou a v 
9:00 vyrazili na adaptační kurz do areálu Poslův Mlýn u Doks. Po příjezdu jsme 
se rozdělili na skupiny. Ubytovaní jsme byli v chatkách. Pak nás čekal oběd, po 
kterém jsme se všichni sešli u ohniště. Tam jsme se navzájem představili a paní 
učitelka nás poučila o školním řádu. Hráli jsme kolektivní hry. V průběhu her jsme 
se navzájem seznamovali. Už v půl šesté nás čekala večeře, po které jsme hráli 
další společenské hry. Večerku jsme měli ve 22:00. Druhý den našeho pobytu 
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jsme dopoledne hráli sportovní hry a odpoledne nás čekal výlet do městečka 
Doksy u Máchova jezera. V Doksech jsme navštívili muzeum Karla Hynka 
Máchy. Po prohlídce jsme se vydali směrem k jezeru, kde jsme dostali rozchod. 
Večer jsme se sešli u ohniště, kde byl připravený táborák, který nám chvílemi 
kazil déšť. I tak nás to neodradilo od opékání buřtů a zpívání písniček. Celý 
adaptační kurz byl vydařený a myslím si, že nikdo nelituje, že jel. Teď nás čeká 
škola a učení.  Eliška Kocourková S1.A 

Dne 2. 9. 2015 jsme jako skoro každý první ročník odjeli na adaptační kurz. 
Protože už jsme se některé znali z dřívější doby, cesta pro nás nebyla vůbec 
nudná. Za cestu jsme se seznámili jak mezi svou novou třídou, tak i s vedlejší 
třídou. Když jsme dorazili do Poslova mlýna v Doksech, kde se celý náš 
seznamovací zájezd konal, tak jsme si akorát dali do pokojů tašky a čekal nás 
oběd. No a hned potom mohlo začít naše dvoudenní poznávání. S naší paní 
učitelkou třídní Jiřinou Šíbovou jsme hráli všelijaké seznamovací hry, navzájem 
se představovali a vybírali zástupce třídy. 

Další den nás čekal výlet do nedalekého muzea Karla Hynka Máchy, kde jsme 
se dozvěděli něco o jeho životě. Byli jsme se také podívat u Máchova jezera. 
Byl před námi poslední večer a tak abychom se trochu blíže seznámili i s vedlejší 
třídou, sešli jsme se společně u ohně. I přes to, že nám to kazil déšť, jsme zpívali 
všelijaké písně, povídali si a opékali buřty. Potom už nás čekalo jen balení a 
ráno odjezd zpět do Prahy. Vrátili jsme se jako stmelený kolektiv, s pocitem, že 
společně čtyři roky zvládneme.  Kateřina Járková S1B 



  Září 

 
6 

Studentské interpelace 

Vydáno: 17. 9. 2015 

Dne 14. 9. 2015 se studenti 
z druhého a třetího ročníku 
oboru veřejná správa 
zúčastnili besedy 
s poslankyní Parlamentu 
České republiky ing. 
Markétou Adamovou.  

Paní poslankyně se 
studenty živě debatovala o 
principech zastupitelské 
demokracie a přiblížila jim 
fungování legislativního procesu v praxi. 

Beseda byla velmi zajímavá, studenti svými dotazy dokonce „přetáhli“ 
vyučovací hodinu a pokračovali v rozhovorech s paní poslankyní i o přestávce.  

Tímto paní ing. Adamové děkujeme, že si našla na naše studenty čas, a těšíme 
se na setkání v Parlamentu ČR, který máme v rámci prohlubování učiva 
v plánu také navštívit. 

Nohejbalový turnaj 

Vydáno: 17. 9. 2015 

V pátek 28. 8. 2015 se 
družstvo učitelů naší školy 
zúčastnilo 2. ročníku 
Nohejbalového turnaje 
pořádaného Úřadem 
městské části Praha 4. 

Po skoro sedmi hodinách 
bojů v systému každý s 
každým (turnaje se účastnil 
zástupci z úřadu městské 
části, zástupci městské 

policie) a vyrovnaném finálovém utkání nakonec náš tým ve složení Richard 
Makara, Karel Bukovský a Viktor Lukáš obsadil 2. místo. 
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Kavčí hory zanechaly dobrý dojem, a tak hned na místě dostaly pozvání na 
další ročník, které chtějí přijmout, aby tentokrát vystoupily na stupeň nejvyšší. 

Vědecký jarmark 2015 

Vydáno: 18. 9. 2015 

Ve středu 9. září 2015 se v Dejvicích na Vítězném náměstí konal 3. ročník 
Vědeckého jarmarku. Z naší školy se ho v rámci výuky matematiky, fyziky, 
přírodopisu a chemie zúčastnily 6. – 9. třídy. 

Od rána do odpoledních 
hodin mohli žáci s učiteli 
navštívit velké množství 
stánků a atrakcí. Hned po 
příchodu nás upoutali 2 
větší kupole - 2 mobilní 
planetária, kde žáci 
sledovali promítaný obraz 
vleže nad sebou a také po 
všech stranách nafukovací 
kupole. Čekala je projekce nejen „umělé oblohy“, ale během krátké chvíle se 
mohli ponořit na dno moří a zkoumat podmořský svět, nebo sledovat robotická 
vozítka na povrchu planety Mars. 

Dále žáci mohli pomocí venkovního dalekohledu pozorovat skvrny na Slunci. 
K prohlídce byl také přistaven přenosový vůz HD 3 České televize s velkým 
množstvím kamer a televizních obrazovek. Z těchto zařízení je možné 
odbavovat vysílání v přímém přenosu, ale i stříhat záznamy. Také populární 
Buggyna na elektrický pohon byla připravena povozit účastníky akce. 

Na jarmarku jsme mohli v akci vidět i LEGO robůtky - škorpion, model segwaye, 
skládač Rubikovy kostky, robot balancující na míčku. Roboti postavení ze 
stavebnice Lego Mindstorms umí skládat Rubikovu kostku, balancovat na 
nakloněném povrchu, nebo sbírat míčky určité barvy. 

Z oboru chemie bylo ukázáno velké množství pokusů a „zázraků“, mimo jiné 
třeba neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky 
bankovek, cenin a dokladů. Dále jsme se mohli pod mikroskopem podívat, jak 
vypadají jogurtové kultury a probiotické bifidokultury a zjistit, jaký je mezi nimi 
rozdíl. Pro menší děti na odreagování byly na „Kulaťáku“ umístěny i dva skákací 
hrady. 
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Věřím, že se akce našim žákům líbila a do budoucna v nich podpoří větší 
zvídavost v hodinách a zájem o vědu. 

Každoroční sběr pečiva a lesních plodů 

Vydáno: 22. 9. 2015 

Od pondělí 21. 9. 2015 bude naše škola již třetím rokem sbírat suché pečivo a 
lesní plody (žaludy a bukvice) pro lesní zvěř. Soutěž probíhá v termínu od 21. 9. 
do 21. 11. 2015 a ceny pro vítěze (od Lesů hlavního města Prahy) jsou více než 
lákavé: 

- nejlepší sběrač-jednotlivec z každé školy vyhrává jedinečný program 
Ošetřovatelem na den v zookoutku v Malé Chuchli 

- nejlepší třídní sběračský kolektiv vyhrává program Noční les v zookoutku 
v Malé Chuchli (zahrnuje noční hry, opékání špekáčků, přespání v lese a 
ranní komentovanou prohlídku zookoutku), anebo jiný program dle 
vlastního výběru 

- nejlepší školní sběračský kolektiv vyhrává pro svou školu projektový den 
dle vlastního výběru 

Veškeré lesní plody a případně i větší množství pečiva noste pouze v pátek od 
7.40 do 7.55 k vrátnici školy (jiný den nebudou plody přijímány). Pečivo (v 
menším množství) odevzdají žáci paní učitelce Tomáškové do třídy Z2.B ve 3. 
patře. Pozor! Vybírají se jen vysušené a neplesnivé suroviny (nejlépe v papírové 
tašce či krabici) společně s lístkem s váhou sběru a jménem a třídou žáka. 

Tenisový turnaj 

Vydáno: 24. 9. 2015 

11. 9. 2015 se na kurtech TJ Konstruktiva konal tenisový turnaj čtyřher pořádaný 
panem Ing. Lukášem Zichou, zástupcem starosty Městské části Prahy 4, který se 
sám turnaje zúčastnil a se svým spoluhráčem byl zároveň prvním soupeřem naší 
dvojice Makara – Lukáš. Hned na úvod šlo téměř o vrcholný zápas celého 
turnaje a boj o každý míček. Náš tým nakonec nedokázal zúročit vedení a s 
těmito (nakonec) vítězi celého turnaje prohrál. 

Poté následovaly tři lehčí zápasy, které naše dvojice bravurně zvládla a 
zvítězila. Nastoupila pak v posledním utkání a v přímém souboji o 2. místo proti 
týmu spolupořadatele celého turnaje, Michaela Kříže. V tomto utkání se ale ani 
jednomu z naší dvojice příliš nedařilo a ani štěstí nestálo na naší straně, a tak 
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než jsme se s tím stačili vypořádat, prohráli jsme a odvezli si z turnaje hezký 
bronz. 

Na turnaji jsme ale určitě zanechali velmi dobrý dojem, neboť jsme ihned 
dostali pozvání na další ročník. 

Prevence sociálně patologických jevů a počítačové kriminality 

Vydáno: 25. 9. 2015 

V rámci výuky předmětů informatiky a informační a komunikační technologie 
žáci od šestých tříd ZŠ a žáci SŠ zhlédli jeden z filmů "SEZNAM SE BEZPEČNĚ", které 
žákům jejích vyučující pouští vždy na začátku školního roku v rámci prevence 
sociálně patologických jevů a počítačové kriminality. 

Po zhlédnutí filmu, který má skutečný příběh ze života, vyučující probírají se žáky 
životní situace, do kterých se mohou žáci svojí neznalostí, nebo lehkomyslností 
dostat. 

V informatice v pátých třídách žáci viděli animované příběhy se stejnou 
tématikou na stránkách ovce.sk. 

Tyto filmy si mohou rodiče se svými dětmi pustit doma a tuto problematiku s 
nimi prodiskutovat. 

Kraje pro bezpečný internet 

Vydáno: 25. 9. 2015 

V měsíci říjnu 2015 se v rámci výuky předmětů  IF a IKT  žáci od sedmých tříd ZŠ 
a žáci SŠ účastní druhého kola soutěže "Kraje pro bezpečný internet". 

Soutěž prohloubí  znalosti učiva a dovednosti žáků dle ŠVP v rámci počítačové 
gramotnosti a prevence sociálně patologických jevů. 

V loňském školním roce se naše škola zúčastnila prvního kola soutěže a umístila 
se na druhém místě ze všech přihlášených škol a vyhrála TABLET, který je 
využíván pro potřebu výuky, zejména v předmětech informatika a digitální 
technika. 
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Fotbalová utkání POPRASKu 

Vydáno: 2. 10. 2015 

Ve dnech 22. 9. a 24. 9. se na naší škole uskutečnily kvalifikační turnaje 
POPRASKU ve fotbale. V úterý tým 6. a 7. třídy po dvou remízách a vítězství 
postoupil do finále. Ve čtvrtek pak tým složený z žáků 8. a 9. tříd nestačil bohužel 
ani na jednoho ze soupeřů, kteří zcela objektivně měli vyrovnanější a zkušenější 
kádry. 

Tým 6. a 7. třídy ve složení Dominik Deyl, Jiří Radoušek, Marek Ryšavý, Igor 
Lupan, Martin Korejs, Jiří Kňourek a brankář Kristián Balážik předvedl 1. 10. ve 
finále bojovné výkony a byl velmi blízko postupu do semifinále, když v prvním 
utkání otočil vývoj zápasu s Bítovskou a brankami Lupana a Radouška zvítězil 
2:1. Ve druhém utkání s PORGem jsme šli rychle do vedení díky Deylovi, pak ale 
začalo peklo v podobě jednoho nájezdu soupeře za druhým, ale jeho 
produktivita díky naší nezměrné bojovnosti nenesla úspěch, a tak jsme si gól na 
1:1 nakonec museli dát sami:). Naštěstí v poslední minutě po akci Lupana strhl 
vítězství na naši stranu opět Deyl. Ovšem nakonec ani tato dvě vítězství na 
postup nestačila, neb v posledním zápase nás smázla Jílovská 10:2. 

Řekněme ale na závěr, že kluci se nemají za co stydět, bojovali a štěstí jim šlo 
až na závěrečné utkání také naproti, tak příště už to určitě vyjde. 

Loučení s létem 

Vydáno: 6. 10. 2015 

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 jde celý první stupeň ZŠ na akci v Centrálním parku 
Pankrác "Loučení s létem". Prosíme, aby děti přinesly zvířatům, která zde budou 
účinkovat, odměny a dobroty v podobě tvrdého pečiva pro koně Městské 
police hl. m. Prahy a piškoty (pouze celé balení) pro psy MP. 

Projekt prevence kriminality 

Vydáno: 8. 10. 2015 

Dne 7. 10. 2015 se v rámci projektu zvýšení informovanosti  a posílení prevence 
kriminality mládeže za podpory Magistrátu hlavního města Prahy ve Škole Kavčí 
hory uskutečnila beseda na téma Bezpečnostní tipy a triky, jak se vyhnout 
nebezpečí obchodu s lidmi. 
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Studenti se dozvěděli, jak se vyhnout nebezpečí, které číhá při hledání práce 
v zahraničí a na co si mají dát pozor, než podepíší pracovní smlouvu. Studenti 
živě diskutovali a snad nejvíce je o zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí 
přesvědčily dva hrané dokumenty o mladých obětech obchodu s lidmi. 

Beseda VZPoura úrazům 

Vydáno: 11. 10. 2015 

V úterý 22. 9. 2015 se druhý stupeň základní školy účastnil vzdělávacího 
programu zdravotní pojišťovny VZP – VZPoura úrazům. Celý dvouhodinový blok 
byl velmi poutavě pojat svými lektory (mimochodem lidmi, kteří jsou zdravotně 
postižení vlivem úrazů) – Jarmilou Onderkovou a Pavlem Ranbouskem. Za sebe 
určitě mohu napsat, že tak klidné a spolupracující žáky 6. – 9. tříd jsem ještě ve 
své praxi neviděla. Na popsání celého programu jsem si vypůjčila postřehy 
osmáků, kteří doslovně o akci napsali:  

„Přednáška o lidském hendikepu mi otevřela ještě více oči. Věděla jsem, že 

musí být těžké žít s ochrnutím, ale tímto jsem se do těch lidí vžila ještě více. 

Samotnou by mne svazovalo nebýt samostatná a svobodná. Hrozně moc 

obdivuji lidi, kteří se srovnali se svým osudem, a jsem moc ráda, že v dnešní 

době se již najdou prostředky, které těmto lidem pomáhají dělat to, co je baví. 

Nejvíc se mi na těch lidech líbilo, že i přes svůj osud mají chuť žít a překonat 

všechny překážky, jít si za svým, i když jim hendikep změnil životní plány. Jsou to 

silné osoby a měli bychom si z nich vzít příklad.“  
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„ Při poranění míchy se ve vteřině změní celý váš život. Přednášející nebyli lidé, 

kteří se text naučili nazpaměť, ale lidé, které taková tragédie zastihla. A ukázali 

nám, že i přes těžké překážky se dá žít.“ 

„Vůbec jsem nevěděl, že lidé na vozíčku mohou hrát třeba golf, jezdit na 

vodních a sjezdových lyžích (mono ski), potápět se. Na konci programu jsme si 

mohli i vyzkoušet jízdu na invalidním křesle.“ 

„Bylo to poučné a zajímavé. Pěkné a šokující byly příběhy těch dvou lidí. Odnesl 

jsem si z toho ponaučení, abych dával na sebe větší pozor.“ 

„ Přednáška trvala dvě hodiny a ani chvíli to nebyla nuda. Tahle přednáška mi 

otevřela oči.“ 

„Hosté byli lidé s hendikepem, který si způsobili nerozumným chováním. 

Vyprávěli nám, jak se jim během vteřiny změnil život, jak se s tím vypořádali. 

Beseda mne zaujala, poučila. Hosty obdivuji za jejich sílu a odhodlanost.“ 

„ Oba přednášející si poranili míchu a nemohli chodit bez pomoci. Vyprávěli 

nám, jak se jim to stalo. Pavel spadl z výšky a Jarmila měla autonehodu. Oba 

dva se ale nevzdali a přes svůj hendikep dělají, co je baví a zvládají to 

perfektně. Tato přednáška byla moc zajímavá a poučná. Ani spolužáci při ní 

moc nemluvili. I oni byli moc příjemní.“  

Evropský jazykový týden 

Vydáno: 11. 10. 2015 

V týdnu od 21. 9. do 25. 9. 2015 opět proběhly na naší škole akce, které souvisejí 
s oslavou Evropského dne jazyků, jež připadá na 26.9.  

Každý den byl věnován 
jazyku a kultuře jednoho 
konkrétního evropského 
státu.  

V jídelně se nabízelo jídlo 
konkrétní evropské země a 
jako zvonění byly vybrány 
její typické melodie a 
písničky. 

Stěžejní událostí byla ale interaktivní anglická představení The Bear Educational 
Theatre, která se konala 21. 9. v naší škole. Žáci 7. - 9. ročníku ZŠ a 1. ročníku SŠ 
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zhlédli ekologicky laděnou hru Aliens Save the Planet, studenti 2. a 3. ročníku si 
přiblížili události z anglické historie v nápadité prezentaci The History of England.  

V obou představeních herci zapojili i naše žáky a s lehkým anglickým humorem 
rozšířili jejich jazykové i dějepisné obzory. 

Akce k Evropskému dni jazyků pokračují i v týdnu od 12. do 16. 10. 2015, kdy 
žáci 9. třídy budou hovořit s cizinci v centru Prahy o jejich znalostech cizích 
jazyků a návštěvě Prahy. 

Věříme, že tento týden přispěl k posílení jazykového a kulturně evropského 
povědomí našich žáků a studentů. 

Český den proti rakovině 2015 - poděkování 

Vydáno: 11. 10. 2015 

Poděkování za podporu sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha "Český den 
proti rakovině 2015" s částkou, kterou vybrali studenti Školy Kavčí hory. 

  



  Říjen 

 
15 

Světluška 2015 

Vydáno: 11. 10. 2015 

Na počátku školního roku se 26 skupinek, tvořených studenty 2. ročníku střední 
školy, zúčastnilo již 13. ročníku humanitární akce „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“, která 
je organizovaná Nadačním fondem Českého rozhlasu. Studenti prodávali 
tykadla, svítící náramky a oblíbené píšťalky. A každý, kdo do kasiček přispěl, 
dostal jako dárek magnet s vílou. Výtěžek sbírky pomůže dětem a dospělým 
s těžkým zrakovým postižením. Částku, kterou se studentům podařilo vybrat, se 
dozvíme až v průběhu roku, ale již teď patří studentům dík za pomoc 
potřebným. 

Den zdraví 

Vydáno: 23. 10. 2015 

Ve středu 30. 9. 2015 se žáci 7., 8. a 9. tříd zúčastnili projektu, který pořádala 
Střední zdravotnická škola na Praze 4. Tento projekt byl věnován zdraví, 
prevenci nemocí a bezpečnosti občanů. 

Děti měly možnost zhlédnout například ukázky první pomoci, masáží, dentální 
hygieny, kosmetiky a manikúry. Prohlédly si vozy IZS, změřily krevní tlak, 
dozvěděly se, co je nového ve výživě. Veškeré informace byly přínosné nejen 
pro výuku, ale také pro praktický život. 

Dny zdraví 

Vydáno: 23. 10. 2015 

V pátek 16. října 2015 se na Nuselské radnici konaly Dny zdraví. Z naší školy 
se této akce zúčastnily první, druhé a třetí ročníky střední školy. 

Dopoledne si studenti poslechli přednášky na různá témata týkající se 
prevence nádorových onemocnění, aktivního života seniorů a zdravého 
životního stylu. Dále měli možnost projít si maketu tlustého střeva sdružení 
Onkomaják. 

Odpoledne si studenti prakticky vyzkoušeli znalosti o zdravé výživě. Například 
poznávali nové druhy potravin, určovali množství cukru a soli v potravinách, 
prakticky znázorňovali výživovou pyramidu. Studenti starší osmnácti let si mohli 
nechat změřit hladinu cukru krvi a zjistit krevní skupinu. To vše měli zpříjemněné 
malým občerstvením. 
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Prevence napadení psem 

Vydáno: 3. 11. 2015 

Na naší škole proběhla „Prevence napadení psem“. Akce byla určena žákům 
1. stupně. Poznali jsme roztomilou fenku Rozárku, která nám předvedla 
opravdové psí kusy. Dále se žáci dozvěděli, jak reagovat na cizí pejsky. Poznali 
něco málo z řeči psů a v neposlední řadě se naučili několik psích povelů. 

Jaký byl ovocný den? 

Vydáno: 3. 11. 2015 

V měsíci říjnu byl pro žáky 1. 
stupně a jejich rodiče 
uspořádán „Ovocný den“. 
Všichni jsme ochutnali 
úžasné pokrmy, které jste 
pro nás připravili. Byla to 
jedna velká gastronomická 
lahoda. Samotní hosté 
zvolili 3 nejlepší kuchtíky. Na 
třetím místě se umístily 
Maruška a Jůlinka 
Kováčovi a "Borůvkovo-
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ostružinový milk shake s kokosovým sirupem". Místo druhé obsadil Filip Graham 
s jeho "Banánovým chlebíčkem". Absolutní vítězkou se stala Zuzka Domínková 
a výborný "Koktejl smoothie". Dále jsme hodnotili estetickou stránku 
připravených pokrmů. Nejlépe vypadající dobroty byly oceněny veselou 
vařečkou, která skvěle poslouží pro další kuchtění. Kromě ochutnávky děti také 
luštily křížovku, kterou následně vhodily do osudí. Losování proběhne za 
přítomnosti notáře již brzy a vítězové budou vyhlášeni školním rozhlasem. 

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další ročníky. 

Dopravní hřiště - čtvrťáci 

Vydáno: 3. 11. 2015 

Začátkem měsíce října se čtvrté ročníky zúčastnily první části dopravní výchovy, 
která byla zaměřena na téma: Bezpečně na kole. Děti si zopakovaly pravidla 
silničního provozu a taktéž se dozvěděly mnoho nových, zajímavých a hlavně 
užitečných informací. 

Prevence úrazů na 1. stupni - I. část 

Vydáno: 3. 11. 2015 

Bezpečně na kole - v tomto duchu se neslo téma prevence úrazů, která 
probíhala na celém 1. stupni ZŠ. Ve všech ročnících byl dětem promítán 
naučný film, podle kterého vypracovaly pracovní listy. Tento projekt je 
celoroční a pokračování plánujeme koncem měsíce listopadu.  

Planetárium - Vesmír kolem nás 

Vydáno: 3. 11. 2015 

Ve středu 14. 10. 2015 navštívily čtvrté ročníky Planetárium, kde byl dětem 
představen zajímavý dokument na téma: Vesmír kolem nás. Krásná animace 
zaujala nejen žáky, ale i paní učitelky. Odnesly si mnoho nových informací, 
které následně využily ve slohové práci.  

  



  Listopad 

 
19 

Přespolní běh - Krčský les 

Vydáno: 3. 11. 2015 

Koncem září jely vybrané děti z 1. stupně ZŠ na 
přespolní běh, který se konal v Krčském lese. 
Závod zahajoval starosta městské části Praha 4 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. I když bylo chladné 
počasí, nám bylo teplo. Závodilo se ve třech 
kategoriích. My žáci 5. A jsme běželi 550 metrů. 
Ve třetí kategorii se na 3. místě umístil Nikita 
Gončarov a kousek za ním Karel Rožánek, který 
obsadil pěkné 5. místo. Byl to pro nás zpestřený 
den a těšíme se na další sportovní akci. 

Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci naší 
školy. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

Karel a Iveta Rožánkovi, Nikita Gončarov (Z5A) 

Bílá pastelka 

Vydáno: 5. 11. 2015 

Studenti tříd S4B a S4C se v rámci učební praxe zúčastnili charitativní sbírky Bílá 
pastelka. 

Jejich pomoc byla oceněna i následujícím mailem jedné z organizátorek sbírky: 

"Ráda bych Vám znovu poděkovala za opakovanou pomoc při organizaci 

sbírky Bílá pastelka na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké. Letošní rok 

se dobrovolníkům podařilo celkově vybrat 1 729 028 Kč. A úsilí dobrovolníků 

z vaší školy nám k tomuto výsledku přispělo nemalou částkou. Proto jsme velice 

rádi, že s námi spolupracujete a při sbírce takto pomáháte." H. Hofmannová 

Halloween na 1. stupni ZŠ 

Vydáno: 6. 11. 2015 

V rámci výuky anglického jazyka jsme i my oslavili tento anglosaský svátek. Žáci 
ve třídách tvořili masky a ozdoby dýní, pavouků, netopýrů či čarodějnic. 
Netradiční atmosféru projektového dne doplnilo anglické interaktivní divadlo, 
které si žáci 1. stupně užili s plnou halloweenskou parádou. Dr. KLUTZ zapojil 
všechny děti do děje, a tak komunikovaly anglicky. Viděli jsme 
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představení  Lenka and the Tea Witch a interaktivní multimediální prezentaci 
Little Australian Show. Na závěr čekala na všechny zúčastněné sladká 
odměna.   

Osmáci fandí tenisu 

Vydáno: 11. 11. 2015 

Dne 10. 11. 2015 dostala naše škola od Českého tenisového svazu a České 
sportovní  a. s.  nabídku účastnit se  na otevřeném tréninku ženské tenisové 
reprezentace u příležitosti finále Fed Cupu. 

Příležitost podívat se na hvězdy našeho tenisu dostal osvědčený tým 
sportovních fanoušků z 8. třídy. 

Petra Kvitová se nám předvedla nejen v tenisovém umění, ale i v netradiční 
disciplíně – nohejbal tenisovým míčkem. Lucie Šafářová i na tréninku hrála 
s plným nasazením a Karolína Plíšková i přes únavu z náročné cesty z turnaje 
v Asii neúnavně podepisovala dětem pohlednice týmu. 

Držíme našim reprezentantkám palce a doufáme, že Fed Cupová trofej 
zůstane opět v Praze. 
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Pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého 

státu 

Vydáno: 13. 11. 2015 

Dne 28. října 2015 se oba 1. ročníky střední školy zúčastnily na náměstí Generála 
Kutlvašra oslavy pořádané ke Dni vzniku samostatného československého 
státu. 

Celá akce trvala asi půl hodiny, během které zazněla státní hymna a následně 
minuta ticha. Byly položeny kytice na památník a starosta Městské části Prahy 
4, Petr Štěpánek, pronesl krátkou řeč. 

Mezi další účastníky patřili např. zástupci České obce sokolské či představitelé 
Armády České republiky. 

Věřím, že si každý z nás odnesl příjemný zážitek a doufám, že se na dalších 
podobných akcích objeví tolik lidí jako tento rok. 

K. Járková (studentka S1B) 

Přírodovědný klokan 2015 

Vydáno: 13. 11. 2015 

Žáci 8. a 9. třídy základní školy se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou 
pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. 

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory a 
podporovat přírodovědnou gramotnost. Soutěžící odpovídali na otázky z 
matematicky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecných znalostí. Mohli získat 
maximálně 120 bodů. 

V kategorii Kadet (8. a 9. třída) se nejlépe umístili: 

1. Theodoros DRAKSL (8. třída) - 80 bodů 
2. Michal ŠUBERT (8. třída) - 60 bodů 
3. Daniel ŽILÁK (9. třída) - 57 bodů 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. 
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Návštěva z partnerské školy 

Vydáno: 20. 11. 2015 

Jako každý rok na podzim, i letos, nás navštívili studenti sociálních a 
pedagogických věd se 
svými učiteli z německého 
Hamu. 

Zúčastnili se části výchovně 
vzdělávacího procesu 
v mateřské škole, hovořili se 
svými vrstevníky v hodině 
německého jazyka na 
střední škole a s dětmi ze 
základní školy si zazpívali 
v hodině hudební výchovy. 

Při besedě s vedením školy 
se zajímali o systém vzdělávání v České republice. Nejvíce obdivovali širokou 
nabídku zájmové činnosti pro děti a nadstandartní vybavení naší školy. 

Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

Vydáno: 20. 11. 2015 

Dne 11. listopadu 2015 se studentům SOŠ Kavčí hory naskytla příležitost účastnit 
se semináře týkajícího se sociálně-právních problémů společnosti z pohledu 
občanských poraden. Mezi 
účastníky patřila např. 
místopředsedkyně výboru 
pro sociální politiku Pavlína 
Nytrová nebo předseda 
výboru pro sociální politiku 
Jaroslav Zavadil. 

Seminář se konal v budově 
Poslanecké sněmovny ČR 
a měl za úkol seznámit nás 
s některými problémy dnešní společnosti a jejich možným řešením. Stěžejními 
tématy byla zadluženost občanů, sociálně vyloučené skupiny a další sociální 
problémy společnosti napříč ČR z pohledu občanských poraden. 



  Listopad 

 
23 

Setkání bylo velice zajímavé a přineslo nám spoustu nových poznatků ohledně 
sociálněprávních problémů naší společnosti. Mezi další klady se bezpochyby 
řadí možnost vznášet dotazy či připomínky přímo účastníkům semináře. 

Pro ty, které zajímá sociální dění, nebo se chtěli jen poučit, to byla skvělá 
možnost. 

Michal Jahelka S 3. A 

Slovní hodnocení za 1. čtvrtletí 

Vydáno: 20. 11. 2015 

Ve středu dne 18. 11. se žákům 1. a 2. tříd slavnostně předalo slovní hodnocení. 
Přestože se akce konala v průběhu dopoledne, účast rodičů byla hojná. Velmi 
si vážíme, že jste si na nás udělali čas a přišli podpořit vaše děti. Žáci byli v rámci 
slovního hodnocení pochváleni a zároveň povzbuzeni do následné práce. 
S úsměvem tedy vstupujeme do dalšího čtvrtletí a těšíme se na nově získané 
vědomosti. 

Školení ASPI 

Vydáno: 25. 11. 2015 

Ve středu 25. 11. se 
konalo  na naší škole první 
školení ASPI, které vedl 
lektor společnosti Wolters 
Kluwer pan Ing. Effler. 
Školení je připraveno ve 
dvou termínech a zúčastní 
se jej postupně všichni 
studenti naší školy. Smyslem 
školení je zaškolení 
studentů do práce se systémem ASPI, jehož licence naše škola pro studijní účely 
zakoupila. Studenti po absolvování kurzu obdrží certifikát, který se stane 
součástí jejich portfolia pro budoucí zaměstnavatele. 
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Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání 

Vydáno: 26. 11. 2015 

Dne 11. listopadu 2015 se v Černínském paláci uskutečnila konference ke 
globálnímu rozvojovému vzdělávání s názvem „Rozumíme současnému 
světu?“. Konferenci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 uspořádalo 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Českou rozvojovou agenturou, Národním 
institutem pro další vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání a Českým 
fórem pro rozvojovou spolupráci. 

Náš zástupce se konference zúčastnil a také prezentoval na odpoledním 
workshopu naši školu, která je již druhým rokem držitelem titulu "Světová škola". 
Tento titul získají pouze školy, které soustavně zahrnují  témata globálního 
rozvojového vzdělávání do výuky a své projekty v oblasti globálního 
rozvojového vzdělávání obhájí. 
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Jarmark řemesel 

Vydáno: 1. 12. 2015 

Naše škola věnuje velkou pozornost tomu, aby se žáci 9. tříd správně rozhodli 
při výběru střední školy, kam by chtěli jít dále studovat. 

Dne 4. 11. 2015 jsme proto s našimi osmáky a deváťáky navštívili v rámci 
předmětu Svět práce Jarmark řemesel, kde se mohli seznámit s různými 
tradičními obory. 

A zde jsou jejich postřehy: 

- Bylo zde hodně stánků, kde jsme si mohli vyzkoušet mnoho věcí z praxe, 

např. letování, které už jsem sice dělal, ale i pletení copánků byla pro mě 

novinka a docela mi to i šlo. (Vojta C.) 

- Jarmark byl takový pozitivní a byli tam lidi, kteří byli v pohodě, a byla s 

nimi sranda. (Tadeáš K.) 

- Poznávali jsme koření, názvy rostlin a plodů, bylo to zajímavé. (Prokop Z.) 

- Ze všeho nejlepší byly velké dřevěné šachy vyrobené absolventy střední 

školy, která se zabývá truhlářstvím. (Adam B.) 

- Udělal jsem si představu, jaké školy existují a čím se zabývají.(Michal P.) 

- Na výstavě se mi líbilo, ale nebylo tam moje vysněné povolání. (Martin 

Š.) 

- Nejvíce mě zaujalo pájení diod u stánku s elektrostrojírenstvím. Ještě jsme 

si zkusili udělat vlastní jednohubku s ovocem. (Dan Ž.) 

- Dobře připravená akce. (Tomáš R.) 

- Nejvíce se mi líbilo, že jsem se mohla nechat učesat od studujícího 

kadeřníka Filipa, který byl neuvěřitelně zábavný. (Markéta Ž.) 

- Zaujalo mě pájení drátů a práce se dřevem, chutnalo mi vánoční 

pečivo. Mohl jsem si vše vyzkoušet. (David T.) 

- Celá akce byla jako soutěž, kdy jsme plnili úkoly a dostávali razítka. 

Nejlepší z nás dostali odměny. Mohli jsme si také upéct palačinku a sníst 

si ji. (Maya L.) 

- Zábavné bylo vyzkoušet si různá řemesla, ke kterým se jen tak 

nedostaneme. (Ester H.) 

- Zaujalo mě vyřezávání různých tvarů takovou tenkou pilkou. (Lukáš P.) 

- Z Jarmarku řemesel jsem odešla s učesanou hlavou a dobrou náladou. 

(Lucka K.) 
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Dravci 

Vydáno: 3. 12. 2015 

2. 12. zavítal do naší školy sokolník Milan Zaleš z plzeňské ZOO, aby našim žákům 
přiblížil nejen život dravců, ale i plno zajímavostí o nich s důrazem na ochranu 
naší přírody a životního prostředí. Beseda byla přizpůsobena věkovým 
zvláštnostem dětí. Nejvíce všechny zaujaly ukázky volného létání dravců a sov. 

Velký respekt vzbuzoval 
orel skalní s poetickým 
jménem Maruška, který 
nám málem odnesl jednu 
z našich třídních učitelek. 
Naši žáci měli plno 
podnětných dotazů 
z oblasti výcviku dravců a 
největší odměnou bylo 
odnesení Marušky 
z tělocvičny do auta pana 
Zaleše. Tak někdy zase na 
shledanou, krásní dravci.  

Divadlo D21 

Vydáno: 3. 12. 2015 

Čapek v D21 aneb prostor pro konfrontaci názorů i sdílení, i tak by se mohl 
jmenovat tento článek nebo náplň vyučovací hodiny českého jazyka po 
návštěvě divadelního představení, které zhlédli 26. listopadu žáci 8. a 9. třídy. 
Divadelní adaptaci čtyř "Kapesních povídek" Karla Čapka v rámci projektu 
Divadlo školám připravilo Divadlo D21. 

A jaké to bylo? Posuďte sami… 

... Mně se to líbilo, bylo to v nezvyklém prostředí i nezvykle hrané… (Alex) 

... Mně se divadlo nelíbilo, protože bylo v nevhodném prostředí… (Dan) 

... Divadlo se mi velice líbilo, díky své originalitě… (Zdeňka) 

... Divadlo se mi líbilo, protože bylo malé a dobře jsme viděli. Příběhy se 

mi také líbily, byly zajímavé a hezky zahrané… (Jonáš) 

... Provedení mě fascinovalo… (Michal) 
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... Všechny čtyři dlouhé povídky mě nudily, zajímavá byla snad jen jedna, 

nepřipadalo mi to vtipné…(Sofie) 

... Divadlo mě hodně bavilo, bylo vtipné, líbili se mi herci, kulisy, 

zpracování, hudba, kostýmy, ale bylo to moc krátké… (Jakub) 

... Hra mi přišla zvláštní a neobvyklá, prostě to podle mě vůbec nebylo 

divadlo… nelíbilo se mi ani prostředí, kde se hrálo… (Martin) 

... Představení na mě působilo zvláštním dojmem. Jiný styl, než na který 

jsem zvyklý. Jinak se mi to celkem líbilo… (Adam) 

... V povídkách hrály tři herečky, které se vtělovaly do různých rolí a 

postav. Nejvíce se mi líbila část s panem Pištorou. Celé divadlo se mi líbilo 

moc, jsem rád, že jsme tam šli… (Adam) 

… a o různosti, diskusi, sdílení… o tom to nejen ve škole, ale především v životě 
a mezi lidmi je. 

Schola Pragensis 

Vydáno: 3. 12. 2015 

V rámci předmětu Svět práce, který je součástí systému kariérového 
poradenství na naší škole, se i letos žáci 8. a 9. třídy zúčastnili výstavy středních 
škol Schola Pragensis, která slavila letos 20. výročí. 

Navštívili stánky škol podle vlastního výběru, načerpali informace, odnesli si 
množství materiálů a udělali si konkrétní představu o možnostech dalšího studia. 
Přejeme jim šťastnou volbu. 

TEČ - deskové hry a maňásci 

Vydáno: 7. 12. 2015 

V rámci předmětu Terapeutické činnosti vyráběli studenti S3.B deskové hry pro 
různé věkové kategorie a maňásky. 
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Sbírka „Děti dětem“ 

Vydáno: 7. 12. 2015 

Všechny tři subjekty Školy Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ podpořily vánoční sbírku 
"Děti dětem", kterou pro 
Dětské centrum při 
Thomayerově nemocnici 
pořádala Městská část 
Prahy 4. 

Za velmi krátkou dobu se 
podařilo vybrat velké 
množství hygienických 
potřeb nezbytných pro 
provoz Dětského centra.  

Poděkování patří rodičům 
dětí z naší mateřské školy, 
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stejně tak i ze základní školy a hlavně studentům ze střední školy. 

Vedoucí odboru školství MČ Prahy 4 paní Jana Ságlová děkuje všem 
pedagogům, dětem i jejich rodičům za jejich postoj, přípravu a organizaci 
charitativní akce "Děti dětem". "To velké poděkování se ani nedá vyjádřit 
slovy…“ 

Slavnostní předání proběhne 21. 12. v 11:00 hod. přímo v budově Dětského 
centra za přítomnosti radního Jaroslava Mítha. 

Je potěšující, že se dary dostanou opravdu tam, kde jsou nejvíce potřeba. 

Naše škola slaví úspěch ve výtvarné soutěži 

Vydáno: 9. 12. 2015 

Žáci naší školy se zúčastnili 
celopražské výtvarné 
soutěže Svět dětské 
fantazie na téma "Město". 
Pořadatelem akce je Dům 
dětí a mládeže Praha 12 - 
Monet. Smyslem projektu 
bylo rozvíjet dětskou 
fantazii a zobrazit město 
jako svět plný barev, zvuků 
a světel. Níže ukázka 
zdařilých prací k 
nahlédnutí. V této soutěži 
se i přes silnou konkurenci podařilo umístit: Ivetě Rožánkové z 5. A na 2. místě v 
kategorii A2 a Michalu Mrnkovi ze 4. B na 3. místě v kategorii A1. 

Výhercům srdečně gratulujeme. 

Výzdoba vánočního benefičního koncertu Magdy Malé 

Vydáno: 10. 12. 2015 

30. listopadu 2015 proběhl v Betlémské kapli vánoční benefiční koncert Magdy 
Malé „Srdeční záležitosti“, jehož výtěžek byl určen opuštěným maminkám 
s dětmi. Na koncertě vystoupila řada populárních zpěváků, ale i tradičně náš 
dětský pěvecký sbor Prážata. Znakem koncertu byla červená srdce, na jejichž 
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tvorbě se podíleli žáci naší základní i střední školy. Posluchači si z koncertu 
odnášeli tato srdíčka s podpisy účinkujících. 

Mikuláš 2015 

Vydáno: 13. 12. 2015 

V pátek 4. prosince 2015 se 
dostavil do našich prvních, 
druhých a třetích tříd sv. 
Mikuláš se svou družinou 
andělů a čertů. Tentokrát 
čerti vyvolali v dětech 
patřičný respekt. Mnozí 
žáci nezakrývali, že mají 
špatné svědomí, ale jejich 
paní učitelky se jich 
dostatečně zastaly. 
Nakonec všechny děti z 
prvního  stupně dostali od 
Mikuláše sladké perníčky, někteří s motivem Mikuláše nebo anděla, mnozí však 
s čertem. 
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Slavíme advent 

Vydáno: 13. 12. 2015 

V úterý 8. prosince 2015 proběhl na prvním stupni tradiční projektový den 
„Slavíme advent“. Děti 
vyráběly vánoční výzdobu 
v jednotlivých třídách, které 
byly pojmenovány názvy 
nejvýznamnějších 
vánočních svátků. Vánoční 
hvězdy, kapříci, ozdoby 
z papíru a ze dřeva, přání, 
stromečky, rampouchy na 
okna, betlémy a obrázky se 
zimní krajinou byly 
vystaveny a prodávány na 
Vánočním jarmarku. Jistě 
doma potěší v období nejkrásnějších svátků roku. 

Česko zpívá koledy 

Vydáno: 13. 12. 2015 

9. prosinec 2015 byl zvolen dnem, kdy Česko zpívá koledy. I naši žáci a učitelky 
prvního stupně se připojili k této akci zpěvem koledy „Pásli ovce Valaši“ přesně 
v 9:30 hodin ve 3. patře naší školy. 
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Vánoční akademie 1. stupně 

Vydáno: 13. 12. 2015 

Úterý 8. 12. 2015 se celé neslo v duchu Vánoc. Dopoledne probíhal na 1. stupni 
projekt „Slavíme advent“, odpoledne byl jako tradičně Jarmark a po Jarmarku 
následovala Vánoční akademie prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd. 

Letošní téma akademie bylo "Naše třída o Vánocích". Bylo opravdu na co 
koukat, protože každá třída s paní učitelkou to pojala zcela podle svého. 

1. A říkala básničky, třídy 1. B, 2. B, 4. A, 4. C tancovaly, dokonce vystoupil i 
kroužek mažoretek, třídy 2. A, 3. B si zazpívaly, stejně tak i třída 3. A, která ještě 
zahrála scénku, kdy si do 
třídy pozvala děti z Afriky, 
s nimiž si dopisujeme. 

Díky pilné přípravě a velké 
podpoře obecenstva se 
jednotlivá vystoupení 
povedla a myslím, že jsme si 
letošní Vánoční akademii 
všichni užili. 

Přeji Vám za celý první 
stupeň ještě jednou krásné 
a klidné prožití Vánoc, 
dětem bohatého Ježíška a šťastný vstup do nového roku. 

Krmítka 

Vydáno: 15. 12. 2015 

V tomto zimním období je potřeba stále myslet na zvířata, která potřebují 
lidskou pomoc. Naše škola každoročně sbírá suché pečivo a lesní plody pro 
lesní zvěř. Ovšem nezapomínáme také na naše ptactvo. 

V rámci výuky jsme vyrobili krásná krmítka z ruliček od toaletního papíru nebo 
ze šišek, z arašídového másla či medu, z ptačího zobu pro venkovní ptactvo a 
z mašle. Poté jsme je pověsili na stromy v nejbližším okolí. 

Nyní už jen doufáme, že zahlédneme co nejvyšší počet ptáčků, kteří si na této 
vlastnoručně vytvořené dobrotě od dětí pochutnávají. 



  Prosinec 

 
34 

Schola Pragensis 2015 

Vydáno: 15. 12. 2015 

26. - 28. 11. 2015 se Škola Kavčí hory – Střední odborná škola služeb 
prezentovala na veletrhu škol Schola Pragensis v Kongresovém centru v Praze. 

Stánek se nacházel ve 4. patře pod číslem 411. 

Přestože se před Scholou Pragensis konaly „Dny otevřených dveří na SŠ“, zájem 
o studium byl veliký. 

Vánoční akademie 5. - 9. třídy 2015 

Vydáno: 15. 12. 2015 

Ve středu 9. prosince 2015 se konala Vánoční akademie, ve které účinkovali 
žáci 5. - 9. tříd. 

Letošním tématem bylo "Naše třída o Vánocích". Všechna vystoupení se 
povedla a publikum se velmi dobře bavilo. 

Jednotlivá vystoupení si můžete zopakovat prostřednictvím následujících 
fotografií. 



  Prosinec 

 
35 

S babičkou a dědou jsem moc rád - výtvarná a literární soutěž 

Vydáno: 15. 12. 2015 

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se žáci naší školy zúčastnili slavnostního předávání 
ocenění za umístění v literární a výtvarné soutěži „S babičkou a dědou jsem 
moc rád“, kterou letos na 
podzim vyhlásila Městská 
část Praha 4. 

Ve výtvarné soutěži byla z 
více než stovky došlých 
výkresů oceněna práce 
Mariána Koníčka z 1. A, 
Manu Marie Máslové a 
Sandry Rashevské ze 4. B. V 
literární části, kde porota 
vybírala ze sedmdesátky 
textů, se na 3. místě umístili se svou prací Karolína Štekerová a Jakub Šafránek 
z 8. třídy. 
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Diskuze na téma migrace 

Vydáno: 15. 12. 2015 

V pondělí 8. 12. se studenti tříd S1.A a S2.A zúčastnili odborné diskuze na téma 
migrace, která se konala v sídle Nadace ABF. Studenti měli příležitost diskutovat 
o tomto aktuálním tématu s odborníky z různých oblastí, kteří s problematikou 
migrace mají velké zkušenosti. 

Olympiáda lidských práv 

Vydáno: 16. 12. 2015 

Stejně jako v minulých letech se naše škola zúčastnila soutěže Olympiáda 
lidských práv, kterou ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, českou 
pobočkou Amnesty International a europoslancem Jiřím Pospíšilem 
organizoval spolek Leges humanae. 

Soutěže, která se zabývá lidskými právy, se zúčastnilo 1660 studentů z celé 
České republiky a do finálového kola postoupilo 80 nejlepších. Z naší školy, 
která se opět může pochlubit hojnou účastí, do finále však postoupila 
studentka 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Nella Vodičková. Tam se sice 
mezi 10 nejlepších neprobojovala, ale naší škole rozhodně ostudu neudělala a 
myslím, že aktivní účast na finálovém dni je pro nás cennou zkušeností do 
budoucna. 
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Slavnostní vyhlášení výtvarné 

soutěže na téma „Město“ 

Vydáno: 16. 12. 2015 

V pátek 11. 12. jsem se s účastníky výtvarné 
soutěže vydala do DDM Monet na slavnostní 
vyhlášení. V kategorii A2 se na 2. místě umístila 
Iveta Rožánková (Z5A) a v kategorii A1 na 
krásném 3. místě Michal Mrnka (Z4B). Výherci 
obdrželi diplomy a praktické balíčky plné 
výtvarných potřeb. Těšíme se na další 
podobnou soutěž a doufáme, že se opět 
umístíme na předních příčkách. Držte nám 
palce. 

Ivetce a Míšovi ještě jednou gratulujeme. 

Kraje pro bezpečný internet 

Vydáno: 22. 12. 2015 

Žáci a studenti naší školy se každoročně účastní projektu Kraje pro bezpečný 
internet a každoročně naše škola získá nějaké to ocenění. Letos jsme se 
radovali hned dvakrát. 

Dne 16. 12. 2015 jsme v Salónku primátorky na Magistrátu hl. města Prahy 
převzali ocenění za zapojení největšího počtu žáků a studentů do projektu a 
jednu z hlavních cen za správné zodpovězení všech soutěžních otázek získal 
Kristián Balážik ze 7. A třídy. 
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Žáci 4. a 5. tříd navštívili dvě kulturní akce 

Vydáno: 3. 1. 2016 

V průběhu listopadu a prosince jsme se s žáky 4. a 5. tříd vydali na dvě kulturní 
akce. Hudebně zaměřený byl "Karneval zvířat" v Kostele svatého Šimona a 
Judy. Žáci se aktivně zapojili do samotného děje. Dále jsme navštívili Divadlo 
Gong a zhlédli představení "Dobrodružství Tomma Sawyera", které bavilo žáky 
i učitele od začátku do konce. 

School match - florbal 

Vydáno: 3. 1. 2016 

Florbalová akce s názvem School match proběhla 18. 12. v Aréna Sparta. Zde 
proti sobě nastoupili hráči týmů FBš Bohemians a AC Sparta Praha. Jako vítěz 
odcházela Sparta, ale také naše škola, která získala poukaz 2000,- Kč za 
největší počet fanoušků z řad žáků.  
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Lovci nebes - 1. úkol 

Vydáno: 3. 1. 2016 

Žáci čtvrtých tříd splnili první úkol z 
celoroční soutěže "Lovci nebes".  

Zajímá Vás jak? Úkolem bylo 
nazdobit zvířátkům stromeček. Jako 
ozdoby však byly použity dobroty, na 
kterých si lesní zvěř může pochutnat.  

Výsledné dílo můžete zhlédnout ve 
fotogalerii. 

Vyhlášení sběru pečiva a lesních plodů 

Vydáno: 10. 1. 2016 

Těsně před začátkem vánočních prázdnin se většina tříd 1. stupně zúčastnila 
slavnostního vyhlášení v soutěži O nejlepšího sběrače suchého pečiva a lesních 
plodů pro lesní zvěř. Opět k nám do školy zavítali lesníci z Lesů hlavního města 
Prahy. Důvod byl prostý - naše škola znovu nasbírala nejvíce ze všech 
zúčastněných škol z celé Prahy a to necelých 700 kg sběru! 

Nejlepšími sběrači jednotlivci byli: 

1. místo žák Edward Berauer (4. A) - 174 kg 

Zvítězil také jako nejlepší sběrač celé Prahy. 

2. místo žákyně Klára Svobodová (4. A) - 50 kg 

2. místo žákyně Barbora Kratochvílová (5. B) - 50 kg 

3. místo žák Marco Rendón (2. A) - 37 kg 

3. místo žák Enrique Rendón (4. C) - 37 kg 

Nejlepší třídy: 

1. místo 4. A - 380,8 kg 

Třída zvítězila také jako nejlepší zúčastněný kolektiv v celé Praze. 

2. místo 2. A - 72,1 kg 

3. místo 5. B - 50 kg 
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Děkujeme všem těm, kteří 
se na vítězství naší školy 
podíleli. 

Vzhledem k tomu, že se 
objevují i jiné soutěže ve 
sběru suchého pečiva – 
momentálně jsme se 
zapojili do soutěže ve sběru 
tvrdého pečiva pro koně 
Městské policie hl. m. Prahy 
- děti mohou sběr nosit 
neustále paní učitelce 
Tomáškové do třídy 2. B ve 
3. patře. Nezapomeňte na lísteček se jménem, třídou žáka a váhou 
nasbíraných surovin. 

Předvánoční florbalový turnaj 

Vydáno: 21. 1. 2016 

V prvním prosincovém týdnu se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili florbalového turnaje. 
Pro některé to byla první zkušenost se soupeřením ve skupině mimo půdu školy. 

I přesto se však s tímto aspektem "poprali" svědomitě a vybojovali krásné 3. 
místo. Budeme se těšit na další pořádaný turnaj, ve kterém budeme moci opět 
ukázat, co jsme se naučili a bojovat o co nejlepší umístění. 

Zápis do 1. třídy 2016 

Vydáno: 24. 1. 2016 

Ve dnech 18. a 19. ledna 
2016 proběhl na naší škole 
zápis do 1. třídy. Paní 
učitelky prověřily znalosti 
budoucích prvňáčků a s 
radostí zjistily, že naši školu 
navštívily samé šikovné děti. 
Po krátkém rozhovoru si 
každý "skoro" žák prvňák 
mohl vyrobit upomínkový 
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předmět v dílničce nebo si pohrát v herně. Ze zápisu se tedy stalo příjemné 
odpoledne pro dospělé i děti. 

Na budoucí žáčky se těší  

paní učitelky 1. stupně 

Dětský fotbalový pohár 

Vydáno: 27. 1. 2016 

V minulém týdnu se žáci 2. tříd měli možnost utkat s mnoha týmy v 
oblíbeném fotbalovém turnaji v hale na Pankráci. Účast byla opravdu hojná a 
pořadatelé museli sestavit tři skupiny, jejichž vítězové se utkali v boji o medaile. 

Kluci z Kavčích hor ukázali 
opravdu velkou chuť, touhu 
po vítězství a týmového 
ducha. Podařilo se jim svou 
skupinu vyhrát a zajistit si 
tak postup do finále. Ve 
finálových bojích nám 
chybělo trochu štěstí a více 
zkušeností, ale vybojovali 
jsme krásné 3. místo. 

Ve tvářích bylo vidět, s 
jakou radostí přijímali z 
rukou pořadatelů patřičné 

ocenění. Klukům patří obrovská pochvala. Určitě se turnaje zúčastníme za rok 
znovu. 

Maturitní ples 2016 

Vydáno: 28. 1. 2016 

Dne 12. ledna 2016 se v Lucerně konal maturitní ples čtvrtých ročníků SŠ - S4.A, 
S4.B a S4.C 

K poslechu a tanci hrál Big Band Neratovice, celý ples moderoval Oldřich 
Burda. Předtančení TŠ Astér, Máry Payne i skupiny Stream of Dance bylo 
příjemným zpestřením. 

Již tradičně byla součástí plesu i imatrikulace prvních ročníků. 
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"Za čtvrté ročníky můžeme říci, že ples byl super, chtěli bychom ho ještě 

jednou." 

Petra Jará a Aneta Kostohryzová (studentky S4. B) 

Soutěž Finanční gramotnost na střední škole 

Vydáno: 31. 1. 2016 

V říjnu a listopadu se studenti a studentky naší školy zapojili do 7. ročníku 
celostátní Soutěže Finanční gramotnost, která je vyhlášena Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Studenti soutěží ve znalostech z oblasti finanční 
gramotnosti formou testu. Cílem soutěže je zvýšit zájem škol i samotných 
studentů o finanční problematiku, zjistit jejich teoretické a praktické znalosti a 
vědomosti, tak důležité pro jejich budoucí život.  

Finanční gramotnost je nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu 
vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu. 

Do soutěže se od jejího zahájení přihlásilo už 404 škol z celé ČR.  

  



  Leden 

 
44 

Studenti soutěží v těchto okruzích:  

- informační gramotnost  
- peněžní gramotnost  
- cenová gramotnost  
- rozpočtová gramotnost  
- právní gramotnost  
- ochrana spotřebitele  

Tři nejúspěšnější studenti z každé školy vytvoří družstvo, které postupuje do 
okresního kola soutěže. 

V letošním roce se na prvních třech místech umístili:  

- Jakub Németh S3A  
- Oliver Imramovský S3A  
- Lucie Havelková S3B  

Gratulujeme jim a přejeme hodně štěstí v okresním kole. 
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Sněhuláci pro Afriku 2016 - výsledky 

Vydáno: 8. 2. 2016 

„Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani 
do školy. Na první informaci nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách 
něco udělat.“ 

Zahajujeme hlasování ve školním kole soutěže sněhuláci pro Afriku. Vítězové 
školního kola postoupí do celostátního kola.  

Akce je součástí projektu Světová škola.  

Výsledky hlasování o nejhezčího sněhuláka: 

- Na prvním stupni zvítězil sněhulák třídy Z5A. 
- Na druhém stupni zvítězil sněhulák třídy Z7A. 
- Na střední škole zvítězil sněhulák třídy S2B. 
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Dívčí florbalový turnaj 

Vydáno: 9. 2. 2016 

V pondělí bylo velice deštivé počasí, ale i tak jsme se vypravily do Střešovic na 
dívčí florbalový turnaj. Doprovod nám dělala paní učitelka Medková. Po těžké 
ranní cestě jsme dorazily na místo. Hrály jsme v hale proti pěti týmům. Snažily 
jsme se, seč nám síly stačily a umístily se na 4. místě. I když jsme nevyhrály, 
s výsledkem jsme byly spokojené. Naše nejúspěšnější florbalistka Adéla 
Dlabáčová byla vyhlášena nejlepší hráčkou týmu. Moc jsme si to užily a těšíme 
se na další podobné sportovní akce. 

žákyně 5. třídy Iveta Rožánková a Adéla Dlabáčová  

Den bezpečnějšího internetu 

Vydáno: 11. 2. 2016 

Dne 9. 2. 2016 se konala Národní konference bezpečnějšího internetu. 
Konference se zúčastnili odborníci z IT oboru,  odborná veřejnost, zástupci 
ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, ministerstva vnitra a 
s diskusním příspěvkem vystoupili i zástupci naší školy. 

Škola se aktivně zúčastnila soutěže, kterou organizovala Asociace krajů, a na 
naší škole se dokonce natáčel reklamní spot „Chraňte se na internetu“, který je 
k vidění na www.kpbi.cz. 

Účastníci konference ocenili nejen náš program primární prevence sociálně 
patologických jevů, se kterým byli seznámeni, ale i pozornost, jakou škola 
věnuje prevenci v oblasti bezpečného internetu. Doufáme, že se nám v této 
oblasti bude i nadále dařit. 

Oslavy 50. výročí školy - Retro den 

Vydáno: 15. 2. 2016 

8. 2. 2016 jsme s vaší podporou oslavili padesáté výročí otevření 
naší školy.  

Tímto dnem začaly u nás ve škole oslavy padesátého výročí 
otevření školy, které pak vyvrcholí 22. června. 

Ráno v 8 hodin jsme vstoupili do „nové školy“ a na jeden den se vrátili o 
padesát let zpět do roku 1966.  
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Vyučující i žáci se na tuto 
událost patřičně oblékli, 
paní ředitelka slavnostně 
přestřihla pásku, kterou 
drželi pionýři. Autentickou 
atmosféru pomohly 
navodit také dříve 
neodmyslitelné kytice 
rudých karafiátů (za které 
velmi děkujeme manželům 
Živným) a recitace 
úderných veršů. K tomu 
hrála „dobová“ hudba a i výuka se alespoň částečně podřídila duchu 60. let. 

Ačkoliv jsme si „retro den“ užili, šťastně jsme se na jeho konci vrátili do příjemně 
svobodné současnosti. 

Besedy extremismus a stalking 

Vydáno: 16. 2. 2016 

Dne 27. 1. 2016 se studenti naší střední školy zúčastnili besedy o extremismu. 

V první části si ujasnili, co to vlastně extremismus je, kde se s těmito názory 
mohou setkat a jak se jim vyvarovat. Druhá část byla věnována konkrétním 
ukázkám projevů extremismu u nás i ve světě. 

Zejména v druhé části měli možnost zorientovat se v tom, co se děje na 
demonstracích, jak rozeznat hrozící nebezpečí a čemu se při účasti na nich 
vyhnout, aby se nedostali do zbytečných problémů. 

Na tuto besedu pak druhý den navázalo povídání o tématu stalkingu. Tady se 
jim dostalo rad jak reagovat, když se s ním setkají, a kam je možné obrátit se s 
prosbou o pomoc. 

Obě akce pořádala nezisková organizace Imperativ. 

Akce „Hrou proti AIDS“ 

Vydáno: 22. 2. 2016 

Dne 11. 2. 2016 se osmá třída zúčastnila akce s názvem „Hrou proti AIDS“, 
kterou pořádal Státní zdravotní ústav. Na začátku programu jsme se rozdělili do 
pěti skupin po pěti žácích. Byli jsme rozřazeni do pěti stanovišť, na kterých byly 
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různé úkoly a otázky týkající se hlavně viru HIV, nemoci AIDS a bezpečného 
sexu. 

Organizátoři na všech stanovištích byli velmi otevření ke všem našim kladeným 
otázkám. Veškeré informace nám překvapivě podávali zábavnou formou. 
Myslím, že si tuto akci všichni užili. Na konci programu každý dostal malý dárek 
s bločkem a kondomem. Doufám, že takových akcí budeme mít více. 

Martin Křístek (žák 8. třídy) 

Bruslení na kluzišti Arkády - 1. stupeň 

Vydáno: 23. 2. 2016 

Ve středu 10. 2. se celý I. stupeň zúčastnil bruslení před OC Arkády. I když se 
někteří v tento den postavili na brusle poprvé, překonali prvotní strach a i přes 
občasné pády měli touhu se stále zlepšovat. 

Nakonec se nikomu z dětí nechtělo kluziště opouštět. 

Jsme moc rádi, že jsme mohli do hodin TV zapojit i bruslení, které bylo pro děti 
opravdovým zpestřením výuky. 
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Beseda s rodilým mluvčím 

Vydáno: 23. 2. 2016 

Ve středu 17. 2. 2016 přišel do hodin anglického jazyka pí uč. Drahošové rodilý 
mluvčí, který si s dětmi ze 3. - 5. tříd celou hodinu povídal a procvičoval s nimi 
základní komunikační fráze. Vzhledem k tomu, že to žáci věděli, někteří se pilně 
na tuto besedu připravili a přišli se seznamy otázek. Ač se zpočátku zdálo, že 
budou děti nesmělé, po chvíli se všechny skupiny rozpovídaly a ptaly se na 
všechno možné. Avšak komunikace probíhala pouze v angličtině, někteří 
potřebovali trošku pomoci, jiní to zvládli bez potíží. Myslím, že jsme si to všichni 
užili. Mnozí žáci se posléze zajímali, zda k nám pán ještě někdy přijde. Začala 
jsem na tom tedy pracovat a získala "poloviční souhlas", takže snad to do 
konce tohoto školního roku ještě vyjde. :-) 

SAPERE – vědět, jak žít 

Vydáno: 24. 2. 2016 

V listopadu se studenti a studentky všech ročníků střední školy zúčastnili 6. 
ročníku soutěže SAPERE – vědět, jak žít. 

Cílem soutěže je vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol a 
dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěž 
je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu 
potravy, nemocem kardiovaskulárního systému. Soutěž současně rozšíří jejich 
praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu 
včetně zdravé výživy. 

Ve školním kole soutěže se na předních místech umístili: 

- Adéla Hezinová S3A 
- Monika Pstružinová S3A 
- Martin Dimmer S3B 

Tito studenti postoupili do okresního kola soutěže. 

Soutěž SAPERE a Finanční gramotnost na 2. stupni ZŠ 

Vydáno: 24. 2. 2016 

V listopadu školního roku 2015/2016 se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili soutěží 
„SAPERE“ a „Finanční gramotnost“. 
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Soutěž Finanční gramotnost pořádá Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR a cílem je naučit žáky finanční gramotnosti, jež je stále 
nejúčinnější proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti finančně 
zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život. 

Ve školním kole se na předních místech umístili: 

- ŽILÁK Daniel Z9 
- GERHÁT Jonáš Z8 
- DEYL Dominik Z7B 

Tito žáci společně utvořili v okresním kole jeden tým a umístili se na krásném 
pátém místě. 

Soutěž „SAPERE – vědět jak žít“, vyhlašuje také MŠMT ČR a jejím cílem je 
neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků o zdravý životní styl, 
včetně zdravé výživy. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých 
proti obezitě, poruchám příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního 
systému. Současně rozšiřuje praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků 
v oblasti zdravého životního stylu. 

Ve školním kole se na předních místech umístili: 

- DEYL Dominik Z7B 
- TOPOLOVÁ Barbora Z7A 
- WIMMEROVÁ Adéla Z7B 

Tito žáci také vytvořili pro okresní kolo jeden tým a nakonec se umístili na 
skvělém druhém místě. 

Všem zúčastněným žákům děkuji za účast a vítězům gratuluji. 
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Dobrovolné dárcovství krve 2016 

Vydáno: 7. 3. 2016 

Jako již tradičně organizovala naše škola ve dnech 24. a 26. 2. 2016 akci - 
dobrovolné dárcovství krve. 

Celkem 11 žáků ze střední školy si nechalo odebrat krev ve fakultní 
Thomayerově nemocnici. 

Tímto chceme poděkovat žákům Barboře Císařové, Karolíně Dědourkové, 
Adéle Hezinové, Kristýně Koutenské, Jakubu Némethovi, Ivaně Rychlíkové ze 
třídy S3A, Janu Furdzovi, Karolíně Mifkové, Nikole Tomáškové ze třídy S4A, Ivetě 
Harmáčkové a Daniele Kalouskové ze třídy S4C za záchranu ne jednoho 
lidského života. 

Lyžařský kurz 2016 

Vydáno: 13. 3. 2016 

Ve dnech 22. – 26. 2. 2016 se žáci a studenti naší školy zúčastnili lyžařského kurzu 
ve Velké Úpě v Krkonoších 

Družstva lyžařů a 
snowboardistů první den 
sice čelila nepřízni počasí, 
ale pak už jsme zažili 
sněžení i slunné dny. Někteří 
už nástrahy zimních sportů 
zvládli zkušeně, ale měli 
jsme s sebou i začátečníky. 
Bylo až neuvěřitelné, jaké 
pokroky za týden udělali. 

Po večerech žáci i studenti dokázali, že jsou nejen zdatnými lyžaři i 
snowboardisty, ale že se dokáží i dobře bavit a připravit zábavu i pro ostatní. 
Pobyt na horách se nám vydařil a už se těšíme na příští rok na další zážitky na 
sněhových pláních. 
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Sportovní 4 boj 2015/2016 

Vydáno: 18. 3. 2016 

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnil již 7. ročník tradiční soutěže celé školy 4 boj (4 
disciplíny během 4 hodin ve 4 skupinách). Proti sobě soutěží nejen žáci 
v jednotlivých třídách, ale zároveň na základě bodování disciplín i všichni žáci 
z 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a střední školy. Soutěží se již tradičně ve skoku 
dalekém z místa, běhu do schodů, čertovi a v hodu na koš. 

Po dopoledních bojích 
vykrystalizovali medailisté v 
jednotlivých třídách, kteří 
pak na  slavnostním 
ceremoniálu obdrželi 
medaile. 

Medaile zároveň obdrželi i 
žáci a studenti, kteří se 
umístili na prvních třech 
místech v rámci celé školy. 
Navíc tito medailisté 

obdrželi i poháry. Jméno vítěze letošního ročníku, Dominika DEYLA ze Z7B, bude 
zaznamenáno na putovním poháru. Na druhém místě skončil Denis VANĚČEK 
ze Z2B a třetí místo obsadila Veronika JIRKOVÁ z S4C. Rozložení medailí udrželo 
duch soutěže, kdy byli oceněni žáci ze všech stupňů naší školy. 

Děkujeme žákům za bojovné sportovní výkony a učitelům za pomoc při 
pořádání a především počítání výsledků. 

Těšíme se na opětovnou spolupráci v následujícím již 8. ročníku soutěže. 

Pokud máte nějaké návrhy na nové soutěže, pořadatelé je rádi uvítají. 

Kavčí hory poetické 2016 

Vydáno: 21. 3. 2016 

V únoru proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže „Kavčí hory 
poetické“. V první kategorii zvítězily Anna Měšťánková z 2. A a Magdalena 
Veselá z 3. A. V druhé kategorii zvítězili Filip Mandát ze 4. A a Emanuela Marie 
Máslová ze 4. B.  Vítězové postoupili do obvodního kola soutěže „Pražské 
poetické setkání 2016“, kde velmi pěkně reprezentovali naši školu. 

Děkujeme. 
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Oslavy 50. výročí školy - tentokrát MDŽ na 1. stupni 

Vydáno: 22. 3. 2016 

V úterý 8. března žáci na 1. stupni zavzpomínali na oslavy 
Mezinárodního dne žen. Vyráběli krásná přáníčka či kytičky. 
Z každé třídy pak byly vybrány tři nejhezčí výrobky, které byly 
předány ženám ve škole. Některé děti dávaly svá přáníčka paní 

kuchařkám za to, jak nám dobře vaří, jiné zase svým paním 
učitelkám za to, jak učí děti. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na paní 
ředitelku a paní zástupkyně. Některé děti si odnesly své drobné dárky domů, 
aby potěšily maminky, babičky či tetičky. 

Vzhledem k tomu, že letos naše škola slaví padesáté výročí, protože 8. února 
1966 byla poprvé otevřena, 
rozhodli jsme se, že každý 
měsíc budeme pořádat 
jednu akci, kterou 
zaměříme na to, jak to před 
těmi padesáti lety 
vypadalo. Pěkně se tak 
jednotlivými měsíci 
dostaneme až k červnu, 
kdy je naplánována velká 
oslava. 22. června bude 
slavnostní den k 50. výročí 

spojený se zahradní slavností. Máte se opravdu na co těšit. 

Teď tedy stručný přehled toho, co již v rámci oslav proběhlo a co je v plánu. 

8. února jsme slavnostně otevřeli školu a učili se tak, jak to probíhalo dříve. 

8. března 1. stupeň oslavoval MDŽ. 

Během dubna budou žáci sedmých tříd pod vedením paní učitelky Círové 
probírat téma „Kniha dříve a dnes“. V projektu bude mimo jiné zahrnuto 
povídání o novinách a časopisech. Na závěr se žáci vypořádají s úkoly, které 
pro ně budou připraveny. 

Na květen připravuje školní družina Spartakiádu. 

22. června proběhne oslava výročí školy, která bude spojena se zahradní 
slavností a prohlídkou školy, na kterou jste srdečně zváni. Zároveň bychom 
chtěli požádat bývalé žáky a pedagogy, zda by byli tak hodní a poskytli nám 
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ke zveřejnění třídní fotografie, dokumenty a materiály z dob Vašich studií. 
Můžete je donést osobně, zaslat poštou nebo elektronicky.  

Výstava „Lidé a peníze“ 

Vydáno: 23. 3. 2016 

Dne 19. 2. a 26. 2. 2016 navštívily třídy 3. ročníku střední školy a S4A v České 
národní bance expozici „Lidé a peníze“, která je zaměřena na vývoj měny a 
financí na území Čech od prvních keltských mincí až po současné elektronické 
peníze. 

Výstavou nás provázel příjemný průvodce, který dokázal o všem hezky a 
zajímavě vyprávět. Zodpověděl také všechny naše dotazy. 

Výstava se nám velmi líbila. 

Sluníčkový den 2016 

Vydáno: 29. 3. 2016 

Na 1. stupni jsme přivítali 
dlouho očekávané jaro v 
symbolické žluté barvě. 
Někteří sluníčkovou barvou 
opravdu nešetřili, což paní 
učitelky s radostí ocenily. 
Oceněny byly také zdravé 
sluníčkové svačinky. 
Děkujeme žákům, kteří se 
na akci podíleli a zároveň 
rodičům, kteří žáky náležitě 
a hlavně žlutě vybavili. Jaro 
je tu a my si ho užívejme s úsměvem. 

Slavíme Velikonoce 2016 

Vydáno: 29. 3. 2016 

V pondělí 21. března tradičně proběhl na 1. stupni projektový den „Slavíme 
Velikonoce“. Děti v jednotlivých dílnách za pomoci učitelů, studentů střední 
školy i některých rodičů vyráběly zápichy do květináčů, zajíčky, velikonoční 
přání, slepičky, papírové kraslice, zvířátka, velikonoční krabičky na vajíčka a 
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malovaly kraslice voskovou technikou. Projektový den byl zakončen 
jarmarkem. 
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Duben 

ŠKOLA KAVČÍ 

HORY 
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Lovci nebes - 2. kolo 

Vydáno: 1. 4. 2016 

Vážení rodiče, 

rádi bychom touto cestou velmi poděkovali všem žákům a rodičům čtvrtých 
tříd za zapojení se do 2. kola soutěže „Lovci nebes“, ve kterém bylo úkolem 
vyrobit ptačí budku. Některé výrobky, které děti do školy přinesly, byly opravdu 
nádherné a určitě stály mnoho času a sil. Speciálně zaslouží pochvalu žáci 4. 
A, kteří soutěžili s největším úsilím, jejich práce byla opravdu úžasná a ze všech 
tříd nejpočetnější.  Dále 
bychom rádi poděkovali 
kroužku keramiky, pod 
vedením p. uč. Sýkorové, 
která se společně s žáky 
podílela na výrobě budek 
pro 4. B. Za třídu 4. C patří 
velké díky Haničce 
Štáchové, která společně s 
maminkou vyrobila krásnou 
a prostornou budku. 
Dokonce zdokumentovala 
i postup výroby. V této soutěži nás čeká ještě poslední 3. kolo. Věříme, že i nyní 
vezme většina dětí úkol opravdu vážně a výsledná práce bude mít minimálně 
podobný úspěch jako tyto budky. 

Ještě jednou děkujeme všem za účast v 2. kole soutěže. Vážíme si vaší 
spolupráce. 

Letíme na Mars - 3. třídy 

Vydáno: 1. 4. 2016 

Letíme na Mars - 7. března 

Třetí třídy si první školní den po jarních prázdninách zpříjemnily výletem do 
Planetária ve Stromovce. Jízdu metrem jsme všichni zvládli bez kolapsů a nikde 
nikoho nenechali. K Planetáriu jsme tedy dorazili ve stejném počtu, jako při 
odchodu ze školy. Protože byl ještě chvilku čas, v klidu jsme se mohli najíst. 
Svačinu nám zpříjemnila veverka, která hopkala po nedalekém stromě, a my ji 
s nadšením pozorovali. Poté už byl ale nejvyšší čas jít dovnitř, tudíž jsme se v 
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šatně svlékli z bund, čepic, šál a rukavic, pohodlně se usadili do 
vypolstrovaných sedaček a nechali se celých 45 minut unášet výkladem. Bylo 
to velice zajímavé a poučné. Dozvěděli jsme se o tom, jak to bylo s astronomií 
v historii a jak se vyvíjela – vytváření map apod. Jak se pohybují planety po 
obloze. Zajímavé byly fotky z Marsu i z Měsíce. Po skončení pořadu děti 
odpovídaly na otázky. Poté měly možnost se po Planetáriu projít a prohlédnout 
si stálou expozici. Celý výlet jsme si všichni užili a vrátili se obohaceni o zážitky a 
zajímavosti. 

Návštěva vazební věznice na Pankráci 

Vydáno: 4. 4. 2016 

V pátek 18. března jsme celá třída S3.A navštívili věznici na Pankráci, která slouží 
především jako vazební věznice. 

Náplní prohlídky byla především expozice v místě památníku, která popisovala 
celý vývoj vězeňství až do přítomnosti. Expozice byla obohacena o tzv. 
sekyrárnu, která byla v podstatně v obdobné podobě jako za druhé světové 
války, což nikomu nebylo příliš příjemné. Jak si asi sami odvodíte, jednalo se o 
prostory, které sloužily k popravování odpůrců nacistického režimu. 

Po 1,5 hodinové exkurzi v těchto prostorách jsme se už nedočkavě všichni 
přesunuli do samotných prostorů vězení, na které, pokud můžu mluvit za 
všechny, jsme se těšili ze všeho nejvíce. Milá paní průvodkyně nám nejdříve 
ukázala prostory, které slouží k příjmu odsouzených k výkonu trestu či vazby. 
Také nám řekla, jak takový příjem chodí. Dále jsme navštívili i patro, kde jsou 
vězněny ženy nejen ve vazbě, ale i ve výkonu trestu. Dále jsme si prohlédli i 
prostory výkonu trestu odnětí svobody mužů. Měli jsme možnost nahlédnout do 
cely jednoho z odsouzených, viděli jsme společenskou místnost i sprchy. 

Exkurze byla velmi zajímavá, ale byli jsme rádi, že můžeme jít svobodně domů. 

Aneta Cihlářová, S3.A 

Exkurze na Pražský hrad - 4. třídy 

Vydáno: 4. 4. 2016 

Dne 16. března se třídy 4. A a 4. B vydaly na Pražský hrad. Počasí nám moc 
nepřálo a celou cestu nás provázel velký mráz. S paní průvodkyní jsme se sešli 
na Hradčanském náměstí u sochy T. G. Masaryka, kde naše prohlídka začala. 
Navštívili jsme Katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, Starý královský palác, kde 
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jsme si mohli prohlédnout repliku korunovačních klenot. Poté jsme zavítali do 
Zlaté uličky, kde naše cesta za poznáním také skončila. I přes studené počasí 
se nám výlet vydařil a byli jsme všichni spokojeni.  

3 soutěže = 3x vítězství v Praze 4 

Vydáno: 5. 4. 2016 

V lednu proběhla na střední škole okresní kola soutěží Finanční gramotnost, 
Sapere a Tuta Via Vitae. Soutěžily v nich trojice studentů, kteří získali nejvyšší 
počet bodů ve školních kolech. V okresních kolech těchto soutěží se utkali 
s ostatními školami v rámci Prahy 4. 

Naši školu reprezentovali tito studenti a studentky: 

- Finanční gramotnost: Jakub Németh, Oliver Imramovský, Lucie 
Havelková 

- SAPERE: Martin Dimmer, Adéla Hezinová, Monika Pstružinová 
- Tuta Via Vitae: Karolína Šídlová, Zuzana Skalická, Katka Škarvadová 

Chtěla by všem těmto studentům gratulovat, protože se jim ve všech třech 
soutěžích podařila získat 1. místa a jako jediná škola v Praze 4 postupujeme do 
krajských kol soutěží. 
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Evropský projekt BRICKS 

Vydáno: 8. 4. 2016 

Studenti tříd S1.A., S3.B a S3.C se v minulých 
týdnech zúčastnili třídílného cyklu dílen 
evropského projektu BRICKS - stop 
nenávistným projevům. Cílem projektu je 
dovést studenty k tomu, aby se kriticky 
zamysleli nad původem a dopadem 
nenávistných projevů v anonymním prostředí 
internetu. 

Projekt se nezaměřuje na negativní důsledky 
plynoucí z používání internetu, ale na 
budování interkulturního dialogu v online 
prostředí. Prostředkem k tomu je aktivní 
zapojení uživatelů webu a těch, kteří web 
tvoří. 

Projekt BRICKS probíhá současně v Itálii, 
Německu, České republice, Španělsku a 
Belgii. 

Studenti se s pomocí různých aktivit snažili rozpoznávat nenávistné projevy, 
hoaxy a diskutovali o možnostech jak na takové projevy reagovat. 

Filmový festival „Jeden svět“ 

Vydáno: 8. 4. 2016 

Podobně jako většina pražských škol se i naše škola zapojila svojí účastí při 
projekcích filmového festivalu Jeden svět v Praze. 

V letošním roce zhlédli zajímavé filmy s tematikou lidských práv studenti S2.A a 
S2.B., kteří měli možnost nahlédnout do problematiky často debatované 
radikalizace evropských muslimů. Dokument „Můj džihád“ se odehrává 
v belgické čtvrti, odkud velká část muslimských mladíků odešla bojovat do 
Sýrie. Místní imám a komunita kolem něj se snaží předcházet tomu, aby se 
nechávali zlákat ideologií takzvaného Islámského státu. 

Po skončení filmu následovala debata s egyptskou aktivistkou prosazující 
ženská práva. 
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Návštěva Triloparku - 1. třídy 

Vydáno: 11. 4. 2016 

Ve čtvrtek 7. 4. žáci 1. tříd navštívili Trilopark v Nuslích. Dozvěděli se mnoho 
zajímavého z oboru paleontologie, prohlédli si různé zkameněliny, obrázky 
přírody a živočichů žijících 
před mnoha a mnoha lety.  

V dílnách pak odkrývali 
kostru dinosaura, odlévali a 
odvrtávali trilobity. Kostru 
zakreslovali na papír.  

Nejpřesnější kresbu měla 
Laura Kinclová z 1. B, která 
si odnesla za odměnu 
velkého trilobita. Děti byly 
zvídavé a rovnou se 
domluvily na další exkurzi. 

Soutěže v anglickém jazyce 

Vydáno: 15. 4. 2016 

Ve třetím čtvrtletí proběhly na naší škole dvě soutěže v anglickém jazyce. 
Recitační soutěže se zúčastnili vybraní zástupci 6. - 9. tříd. Po třídních kolech 
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soutěžili ve školním finále ve dvou kategoriích. Jakub Kučera ze 7. B zvítězil 
v kategorii 6. - 7. ročníků, Alexander Piffl se stal vítězem kategorie 8. – 9. ročníků. 
Na dalších místech se umístili Agáta Lejčková (Z6.A), Eliška Prokešová (Z6.A), 
Vladislav Tzonev (Z7.A), Sofie Vaníčková (Z8) a Theodoros Draksl (Z8). 

 Studenti 1. - 3. ročníku SŠ  a  8. třídy se zúčastnili slohové soutěže s názvem 
„Spooky Story“, kterou pořádala společnost Classacts ve spolupráci s New York 
University of Prague.  Naši studenti Adéla Koulová, Weixuan Zhang z S2.A a 
Nikola Beránková a Adéla Hezinová z S3.AB dosáhli vynikajícího úspěchu, 
protože jejich „Strašidelné příběhy“ byly vybrány do finále. Pro finalisty všech 
kategorií bylo připraveno setkání s organizátory a studenty NYU ve starobylém 
Richtrově domě na Malém náměstí v Praze 1, ze kterého si Adéla Koulová a 
Adéla Hezinová odnesly fantastická první místa.   

Blahopřejeme všem vítězům i finalistům a děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy. 

Kam po střední škole? 

Vydáno: 15. 4. 2016 

Minulý týden na střední škole proběhl ve znamení příprav na budoucí povolání. 

Zástupci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy přišli studentům 3. ročníků 
povídat o náročném povolání policistů a o možnostech práce u policie. Nejvíc 
nás asi všechny zaujala šíře odborného uplatnění, které policie našim 
středoškolákům nabízí. 

Studenti 4. ročníků oboru sociální činnost zase měli příležitost se seznámit 
s možností studia na vyšší odborné škole se zaměřením na sociální práci. Dotazy 
studentů nás přesvědčily, že mnohé z nich práce v sociálních službách 
opravdu zajímá a určitě si po maturitě i nadále chtějí prohlubovat kvalifikaci 
dalším studiem. 

Den Země - oslavy 

Vydáno: 21. 4. 2016 

Jako každý rok se naše škola zúčastnila oslav Dne Země. Tyto oslavy měly za cíl 
propagovat zásady ekologického chování a přispět ke zlepšení životního 
prostředí. Pod záštitou Městské části Praha 4 byl připraven bohatý program. 
V části ekologické si děti mohly zaskákat na velkém nafukovacím popelářském 
vozidle a zahrát si hru „Člověče, šup do sběrného dvora!“ Pražské služby, a.s. 
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letos upoutaly svým 
oranžovým infostánkem. 
Nedílnou součástí jejich 
prezentace byla i ukázka 
sběrných nádob a svozové 
techniky. Malí i velcí 
Pražané tak dostali 
jedinečnou příležitost 
posadit se za volant 
opravdového 
popelářského auta. Lesníci 
z Lesů hl. m. Prahy 
představili na čtyřech 
stanovištích zajímavý projekt „Okno do lesa“ – včely, mikroskopy a lupy, 
lesohrátky, péče o les. Bezpečnostní část nabídla program organizovaný 
Vojenskou policií, která prezentovala její výstroj a výzbroj. Dobrovolní záchranáři 
ČR předvedli ukázky záchranářské činnosti a BESIP měl připravené dopravní 
testy a kvízové dopravní hry. Všem se tento den moc líbil. 

Humanitární akce – „Sluníčkový den“  

Vydáno: 27. 4. 2016 

Studenti třetích ročníků střední školy se zúčastnili v pondělí 25. dubna 
humanitární akce „Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny“, která 
je organizovaná Nadačním fondem Rozum a Cit. 

Prodejem magnetek, placek a žetonů podpořili děti v pěstounských rodinách. 
Celkovou částku, kterou se podařilo skupinkám vybrat, se dozvíme 
v následujících dnech. Všem studentům však již teď patří dík za ochotu, se 
kterou se do sbírky zapojili. 

Dějepisná vycházka „Po stopách císaře Karla“ 

Vydáno: 27. 4. 2016 

Dne 19. dubna 2016 se sedmé třídy zúčastnily dějepisné vycházky po Praze s 
názvem „Po stopách císaře Karla“, aby si připomněly 700. výročí narození 
tohoto významného panovníka. 

Po přivítání s paní průvodkyní a úvodním slově na Staroměstském náměstí se 
žáci vydali na místa, která Karel IV. navštívil, kde přebýval, která založil nebo 



 

 
66 

dal vystavět. Velmi zajímavé povídání bylo doplněno pracovními listy, ve 
kterých žáci vyplňovali informace, které se během vycházky dozvěděli. 
V polovině cesty si všichni odpočinuli ve Františkánské zahradě u kostela Panny 
Marie Sněžné, kde si zkontrolovali vypracované úkoly. 

S paní průvodkyní se děti rozloučily symbolicky u Karlova mostu na Křížovnickém 
náměstí, kde se pod dozorem samotného císaře seřadili a vydali na zpáteční 
cestu. 

MC Donald´s cup 

Vydáno: 28. 4. 2016 

V úterý 26. 4. 2016 se fotbalový tým složený z hráčů 4. a 5. tříd zúčastnil finále 
MC Donald´s Cupu, kam si naše reprezentační mužstvo ve složení Vojtěch 
Nedavaška, Karel Rožánek, Nikita Gončarov, Vojtěch Dorazil, Matěj Stibor, 
Matěj Vágner, Jan Hrubec, Martin Gottwald, Josef Šindelář, Tadeáš Voldán a 
Tomáš Bartoň vybojovalo postup ve středu 20.4. 

Ve finále kluci skvěle zabojovali a získali pro školu nádherné zlaté umístění. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy 

Anglické divadlo „Green eggs and ham“ 

Vydáno: 29. 4. 2016 

Žáci 2. a 3. tříd se pobavili a 
zároveň něco přiučili na 
anglickém interaktivním 
představení s názvem 
"Green eggs and ham". 
Dvě hlavní protagonistky 
děti skvěle zapojily do děje 
a zábavnou formou je 
přiměly ke komunikaci v 
angličtině. Vystoupení se 
dětem převelice líbilo a my se těšíme na další podobnou akci vzdělávacího 
charakteru.  
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Elektrický Emil - divadlo Gong 

Vydáno: 5. 5. 2016 

Ve středu 27. 4. 2016 navštívily čtvrté a páté třídy představení Elektrický Emil v 
divadle Gong. Pohádka podle skutečného příběhu vysočanské superhvězdy 
Emila Kolbena, zahraná s obrovským nasazením, vtipem a uměním. Děti byly 
nadšené a představení sklidilo velký úspěch. Tomuto divadlu zůstaneme věrni i 
v následujícím školním roce. 

Planetárium - Kde začíná vesmír 

Vydáno: 5. 5. 2016 

Dne 14. 4. se vydaly čtvrté třídy do Planetária. Tentokrát jsme se dozvěděli 
mnoho nových a užitečných informací na téma "Kde začíná vesmír?". Díky 
unikátnímu projekčnímu systému SkySkan nám připadalo, že to všechno krásné 
kolem nás je skutečnost. 

Po stopách Karla IV. 

Vydáno: 5. 5. 2016 

4. května 2016 se obě třetí třídy společně vydaly po stopách Karla IV. Vzhledem 
k letošním oslavám sedmistého výročí jeho narození, jsme si nemohli nechat ujít 
nejznámější památky 
tohoto panovníka. 

Když jsme se všichni 
konečně sešli u školy, 
vyrazili jsme procházkou na 
tramvaj č. 17, která nás 
dovezla k Národnímu 
divadlu, odkud jsme měli 
krásný výhled nejen na 
Karlův most, ale také na 
Petřínskou rozhlednu či 
Pražský hrad. Podél Vltavy 
jsme došli až ke Karlovu 
mostu, kde se žáci dozvěděli pár zajímavých informací a následně jsme se 
vydali na jeho prohlídku. Velkou zastávku jsme samozřejmě udělali u sochy 
Jana Nepomuckého, kde se děti dotkly všech pěti hvězd na kříži, aby se jim 
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splnilo tajné přání. Poté nás sužoval hlad, takže jsme udělali krátkou přestávku, 
nabrali síly a vyrazili na venkovní výstavu na Kampě, která se našeho krále snaží 
lidem přiblížit co nejvěrněji a zároveň o něm uvádí různé zajímavosti. Protože 
nás po celou dobu trápil déšť, nastal čas začít směřovat naši výpravu na 
zpáteční cestu. Vyrazili jsme tedy po Malé Straně směrem k Mánesovu mostu a 
přes něj k Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Když i tady žáčci vstřebali 
zajímavé informace, vydali jsme se na tramvaj, která nás dovezla zase zpět. Do 
školy jsme se sice vrátili trošku promrzlí, nicméně veselí a v dobré náladě, což 
naznačovalo, že jsme si procházku užili! 

Planetárium - Pozorujeme oblohu 

Vydáno: 5. 5. 2016 

Dne 2. 3. 2016 navštívily 5. třídy planetárium. Při programu "Pozorujeme oblohu" 
se děti seznámily s planetami sluneční soustavy, poznaly základy orientace na 
obloze, naučily se rozeznat některá souhvězdí. Také se podívaly na některá 
místa naší Modré planety. Návštěva planetária se všem moc líbila. 

Karel IV. - jaký byl? 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Dne 3. května jsme se sešli na stanici Staroměstská. Odtamtud jsme šli kolem 
Klementina na Karlův most, kde jsme mohli vidět spoustu cizinců a hlavně tedy 
samotný most. 

Poté jsme se zastavili v kostele Panny Marie pod řetězem a pokračovali na 
výstavu, která se jmenovala "Karel IV.   Jaký byl?". Výstavu tvořily panely, ze 
kterých jsme se mohli dozvědět, jak vypadala Základní listina, jak vypadla 
pečeť markraběte, krále a císaře, ale i stříbrné pečetidlo. Na mnoha panelech 
byla popsána i znázorněna jeho tělesná schránka. Viděli jsme i podobizny jak 
samotného císaře, tak i jeho rodičů. 

Celá výstava byla zajímavá i poučná. 

Návštěva Muzea Policie České republiky 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Dne 4. května 2016 jsme všichni studenti 3. ročníků SŠ navštívili Muzeum Policie 
České republiky v Praze na Karlově. 
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V několika sálech jsme se mohli seznámit s odhalováním zločinů, prevencí 
trestné činnosti, vyšetřováním a s metodami policejních a justičních orgánů a 
znalců v různých oborech. Dále jsme mohli nahlédnout do činnosti a vývoje 
bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do 
současnosti. 

Po prohlídce muzea jsme se odebrali do velkého sálu, kde se konala přednáška 
pana kriminalisty o trestných činech, drogách, návykových látkách a právním 
systému. Na konci přednášky nám pan kriminalista vyprávěl příběhy z praxe, 
které nás zaujaly ze všeho nejvíce. 

Návštěva Muzea Policie ČR byla velice zajímavá a určitě přínosná pro doplnění 
znalostí z práva. 

Barbora Povejšilová S3.A 

Jazykový projekt “Visitors to Prague” 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Dne 13. 4. 2016 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili tradičního 
projektového dne cizích jazyků Visitors to Prague. Sešli jsme se na stanici 
Staroměstská a pak se studenti  ve skupinkách pohybovali v 
nejnavštěvovanějších oblastech Prahy. Měli za úkol od turistů zjistit základní 
informace o jejich návštěvě pamětihodností, ale i jejich názory na Prahu a 
znalost českých osobností. 

Projekt dále pokračoval zpracováním získaných odpovědí a ústní 
prezentací.  Studenti sami hodnotili projekt jako užitečný i zábavný a my 
věříme, že přispěl k rozvoji jejich komunikačních dovedností v angličtině. 

Interaktivní program „Hra o výživě“ 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Dne 29. 4. 2016 se děti ze třídy 6. A. a 6. B. zúčastnily interaktivního programu 
Hra o výživě, který pro ně připravil SZÚ Praha. 

Program se konal v malé tělocvičně, kde bylo pět stanovišť, u kterých se 
postupně vystřídaly všechny děti. První stanoviště se věnovalo nadměrné 
spotřebě soli. Druhé stanoviště jak lze sůl nahradit. Na třetím stanovišti děti  
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určovaly kolik kostek cukru 
je obsaženo v různých 
nápojích. Na čtvrtém a 
pátém stanovišti si děti 
spolu s lektory ukazovaly, 
jak je možné sestavit zdravý 
jídelníček. Jaké potraviny a 
nápoje by v něm neměly 
chybět. Za vzornou 
spolupráci dostaly všechny 
děti přívěšek reflexní 
ještěrky. 

Sbírka tužek a pastelek pro děti v Nairobi 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Na naší škole proběhla v minulých dnech sbírka tužek a pastelek pro naše 
přátele ze školy a dětského domova v keňském Nairobi. Žáci 3. třídy pod 
dohledem paní učitelky Drahošové si vzali celou sbírku na starost a vše krásně 

zvládli. Sbírali malí i velcí. Naši přátelé se budou z psacích potřeb radovat již 21. 
5. 2016, kdy celá sbírka odletí s pracovníkem naší partnerské organizace za 
dětmi. 

Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme. Tým Světové školy 
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Projekt „Kniha dříve a dnes“ 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Dne 29. dubna 2016 proběhl ve třídě 7. B projekt s názvem Kniha dříve a dnes. 
Žáci zjišťovali, jak vypadaly knihy např. v 15. a jak ve 20. století. Součástí projektu 
bylo také seznámení s českou ilustrací. Na závěr se konala soutěž v psaní na 
stroji. 

Chtěla bych poděkovat 
žákům Jiřímu Zemanovi a 
Jakubu Říhovi za skvěle 
zpracovanou úvodní 
přednášku o novinách a 
časopisech z různých 
časových období. Svoje 
povídání doplnili 
zajímavými ukázkami 
starších výtisků. Raritou byly 
noviny z 19. století. 

Všichni žáci pracovali ve 
skupinách na pracovních 
listech, které byly ohodnoceny známkou výborně, protože se do zjišťování 
informací pustili s úsilím sobě vlastním. 

Projekt Les „Naše dřeviny“ 

Vydáno: 9. 5. 2016 

Víte, které stromy jsou dnes 
vysazovány v našich 
lesích? Poznáte listy stromů, 
které se v lese nachází? 

Na tyto otázky našli 
odpovědi žáci 7. ročníků při 
přírodopisné vycházce do 
Kunratického lesa, kterou 
pořádají Lesy České 
republiky. 

I když nám počasí příliš 
nepřálo, bavili jsme se 
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dobře. Kromě důležitých informací, jak se máme k přírodě chovat, si žáci stihli 
zahrát hru v poznávání druhů stromů. Všichni si odnesli cenné vědomosti, které 
jistě budou moci využít v hodinách přírodopisu. 

Exkurze do muzea Trezor - historie 

Vydáno: 10. 5. 2016 

Ve středu 4. 5. pan Válek pozval třídu 1. B do muzea Trezor – historie. Bylo sice 
deštivo, ale nám to 
nevadilo. 

Ocitli jsme se v podzemí za 
pancéřovanými dveřmi, 
v krásném a příjemně 
vytopeném prostředí. Děti 
tu s výkladem viděly řadu 
zajímavých věcí, které se 
používaly v minulých 
stoletích. Od žehliček, přes 
šicí stroje, pokladny, trezory 
až po dětské hračky. 

Děti také dostaly pohoštění od maminky spolužáka Merlina. Chutnalo jim 
natolik, že nic nezbylo. Bylo to opravdu hezké dopoledne plné nových 
poznatků. Děkujeme. 

„Autoknihomat“ 

Vydáno: 10. 5. 2016 

Vážení přátelé naší školy, 

před recepcí u hlavního školního vchodu nově najdete poličku s knihami. Zde 
můžete libovolně odkládat knihy, které se Vám už nehodí, ale možná udělají 
radost někomu jinému. 

Knihy takto ložené si můžete půjčovat a vracet, popř. si je ponechat a vrátit 
místo nich jiný svazek. Mohou to být i dětské knihy, protože naším cílem je 
podpora čtenářství nejen rodičovské veřejnosti, ale hlavně dětí. 

Přejeme Vám hodně zážitků s nově objevenými knihami. 
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Zážitkový kurz 

Vydáno: 11. 5. 2016 

Dne 28. 4. 2016 se žáci 8. třídy zúčastnili zážitkového dne v gastronomické a 
hotelové škole. 

Vše měli skvěle připravené a program byl velice zajímavý a velmi nás překvapil. 
Připravovali jsme např. drink s názvem „poslední zvonění“. 

Velmi jsme si to všichni užili a byl to pro nás úžasný zážitek. 

A. Slavíková, E. Štuksová (žákyně 8. třídy) 

Konference „Aktuální trendy sociální práce“ 

Vydáno: 11. 5. 2016 

Dne 6. dubna 2016 se studenti 3. ročníků oboru Sociální činnost zúčastnili 
mezinárodní konference Aktuální trendy sociální práce (česko-slovenské 
perspektivy rozvoje). 

Přednášky konference byly zaměřeny na rozvoj sociální práce v ČR, rozvoj 
psychicko-sociálních kompetencí sociálních pracovníků apod. 
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Nejvíce nás zaujala přednáška o aktuálních problémech spojených 
s demografickými změnami a jejich vlivem na českou ekonomiku. 

studentky S3.C 

Výstava „Lékaři bez hranic“ 

Vydáno: 11. 5. 2016 

Dne 5. května 2016 se první ročníky střední školy zúčastnily výstavy Lékařů bez 
hranic. Akce se konala na Náměstí Míru u chrámu sv. Ludmily. 

Před začátkem se obě třídy 
rozdělily na tři skupiny. Ty 
poté procházely různá 
stanoviště. Skupinu 
provázel vždy účastník misí, 
nejčastěji zdravotník. 
Dozvěděli jsme se mnoho 
informací, například jak se 
léčí malárie nebo ebola. 
Jakým způsobem se 
v zasažených oblastech zajišťuje pitná voda nebo toalety. Jak se zdravotníci 
snaží bojovat s podvýživou. 

Celá akce byla velice zajímavá a děkujeme, že jsme měli možnost dozvědět 
se něco víc i z tohoto světa. 

Festival Jeden svět 2016 

Vydáno: 12. 5. 2016 

Dne 14. 3. 2016 jsme se zúčastnili festivalu Jeden svět, který se konal v kině Atlas. 

Nejdříve jsme zhlédli film Můj džihád. Po něm jsme měli možnost diskutovat 
s paní, která vede organizaci na podporu ženských práv v islámském 
náboženství na to, co nás zajímalo. 
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Střelské Hoštice - den první 

Vydáno: 17. 5. 2016 

První třídy 

Cesta prvním třídám uběhla velmi rychle a bezpečně jsme dorazili do krásného 
areálu ve Střelských Hošticích. Po výborném obědě jsme se ubytovali a po 
poledním klidu jsme vyrazili 
na prohlídku areálu ze 
zdola i ze shora. Počasí 
nám přálo, a proto jsme se 
hojně vyřádili na hřišti. Po 
večeři si každý pokoj 
namaloval erby. Děti se 
těšily na druhý den, kdy 
mají přijet vojáci. 

Druhé třídy 

Žáci 2. A a 2. B se naobědvali, ubytovali ve svých královských komnatách a 
celé odpoledne pomáhali hodným skřítkům složit mapu, kterou zlý duch 
roztrhal. Pomocí této mapy plnili úkoly, do kterých se pustili s obrovským 
nasazením a skřítkům tak skvěle pomohli. Po výtečné večeři jsme si ještě pohráli 
a vydováděli se v přírodě. Na závěr dne pohádka od paní učitelky a šupky 
dupky do postýlky. 

Třetí třídy 

V pondělí se 3. třídy ubytovali na chatičkách a pokojích a rovnou vyrazily na 
výborný oběd - byla svíčková. Po poledním klidu se pak děti rozdělily do šesti 
skupin, které měly za úkol vymyslet svůj název, pokřik a namalovat si erb. 
Následovala procházka po okolí, v jejímž rámci si mohli všichni ověřit, jak 
dobrými jsou stopaři. Zpět jsme se vrátili utahaní, ale zároveň natěšení na další 
zábavu. Po večeři se děti totiž mohly vyřádit na hřišti, až se paní učitelky divily, 
kde se v nich ta energie bere. Na zklidnění se jednotlivé skupiny představily 
ostatním, předvedly pokřik, a pak už děti zalezly do postýlek a spaly v klidu až 
do rána. 
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Střelské Hoštice - den druhý 

Vydáno: 18. 5. 2016 

Úterní dopoledne jsme ve Střelských Hošticích strávili s vojáky, kteří připravili pro 
děti pěkný program. Všechny děti měly možnost navštívit čtyři stanoviště. Na 
prvním byly děti malovány vojenskými maskovacími barvami a oblékly si 
vojenskou vestu, helmu a brašnu. Druhé stanoviště bylo věnováno zkoušení 
vysílačky a dalekohledu. Na třetím stanovišti si děti mohly prohlédnout, vzít do 
rukou, natáhnout a naprázdno vystřelit ze střelných zbrani - pistole a samopalu. 
Na posledním, čtvrtém stanovišti se postupně všechny děti svezly vojenským 
autem. A nejen děti… 

Po výborném obědě se děti rozdělily a trávily čas rozmanitými aktivitami. 

První třídy 

Odpoledne 1. A hrála smyslové hry, děti si vyzkoušely prolézačky a po večeři si 
zahrály stolní tenis a fotbálek. 

1. B si zahrála vědomostní šipkovanou, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že pan 
učitel se jmenuje Míla Pospíšilová. Nejlépe si vedla děvčata, proto chlapcům 
budeme do budoucna rozšiřovat vědomosti a cvičit rychlost. Hra se dětem 
líbila a chtějí ji zopakovat. 
Po šipkované se děti 
vyřádily ve zdejší herně. 

Druhé třídy 

Druhé třídy se snažily 
vysvobodit skřítky ze spárů 
zlého ducha. Pokoušely se 
získat náboje v podobě 
míčků a vzhledem k tomu, 
že bojovaly ze všech sil, 
zadařilo se a skřítci byli 
osvobozeni. Zatím se nám úkoly daří skvěle, a co je hlavní? Moc nás to baví. 

Po večeři jsme se ještě proběhli venku na čerstvém vzduchu a před spaním 
nechyběla tradiční pohádka, tentokrát o Otci vlasti, Karlu IV. 

Třetí třídy 

Třetí třídy závodily ve svých družstvech ve sportovních aktivitách a poté se ještě 
mohly vyřadit venku při fotbalu, baseballu, na prolézačkách a dalších jim 
oblíbených hrách. 
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Po večeři pak paní vychovatelky se všemi družinovými dětmi chvilku 
nacvičovaly spartakiádu, a pak už byl nejvyšší čas jít do postele. 

Střelské Hoštice - den třetí 

Vydáno: 19. 5. 2016 

První třídy 

Ve středu hned po snídani vyrazily třídy 1. A a 3. B na výlet do Blatné. Jeli jsme 
si prohlédnout vodní zámek. Cesta uběhla rychle, i když byla hodně klikatá. 
Interiér zámku byl nádherný. Děti pozorně poslouchaly výklad přizpůsobený 
jejich věku. A co teprve park! Od pávů s krásně barevnými ocasy a daňků, kteří 
se proplétali mezi dětmi a čekali na krmení, se děti nemohly odtrhnout. Celou 
zpáteční cestu živě diskutovaly o tom, co se jim líbilo, a ukazovaly si zakoupené 
suvenýry. 

Třída 1. B dopoledne strávila společnou četbou ze Slabikáře a velmi oblíbenou 
hrou „Smím prosit“. Na chvíli se chlapci proměnili v rytíře a dívky v krásné 
princezny. Páry se hledaly, až se našly. Před obědem byly děti poučeny o 
bezpečném chování na výletě, zvláště pak v Aquaparku. Odpoledne jsme 
navštívili Záchrannou stanici v Horažďovicích, kde si děti pohladily i pochovaly 
různá mláďátka. Hezké odpoledne jsme zakončili v Aquaparku na tobogánu, 
v divoké řece i na skluzavkách. 

Druhé třídy 

Po snídani se děvčatům 
upravily kadeře a chlapci 
trpělivě asistovali. 
Nejoblíbenějším účesem se 
stal tzv. bobek. Děti se 
dopoledne odebraly do 
školních lavic a opakovaly 
získané vědomosti. Děti 
také napsaly pohledy pro 
své blízké a četly 
oblíbeného Modroočka. 

Laura Lucáková z 2. B dnes oslavila narozeniny se vší parádou. Spolužáci jí po 
obědě připravili skvělou party v místní dětské herně. Happy birthday J. 

Odpoledne zlý duch opět udeřil a zbořil skřítkům jejich obydlí. To se hodným a 
dobrosrdečným dětem nelíbilo a rozhodly se postavit obydlí nová. Jako 
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stavební materiál byly použity pouze přírodniny a věřte, že se skřítkům bude jistě 
bydlet náramně. 

Třetí třídy 

Ve středu se třetí třídy rozdělily. 3. A trávila čas v areálu. Všichni si namáhali 
hlavičky nad pracovními listy, kterými mohli získat body pro své družstvo. A 
protože se udělalo nádherné počasí, před obědem si někteří kluci zahráli 
baseball, v němž se opravdu zlepšují a holky s Jirkou, Lexíkem a paní učitelkou 
hráli živé „Člověče, nezlob se“. 

Po obědě jsme se společně vydali do Střelských Hoštic, kde si děti měly možnost 
něco koupit. Po cestě zpátky si zazávodily v běhu a následně opět plnily soutěž 
družstev „Lístečky pod čepicí“. 

Po náročném dni všechny třídy včetně paní učitelek a pana učitele zhlédly 
hezkou pohádku. Po pohádce byla pro druhé a třetí třídy připravena bojovka, 
kdy úkolem dětí bylo jít za svíčkami po vytyčené trase. 

Střelské Hoštice - den čtvrtý 

Vydáno: 23. 5. 2016 

První třídy 

Poslední den strávila třída 1. B ve znamení brzkého návratu domů. Dopoledne 
si děti zahrály soutěživé hry. 
Po poledním klidu proběhla 
malá oslava narozenin 
dvou spolužáků, po které 
se děti vydaly do lesa 
stavět domečky pro skřítky. 
Všechny se jim velice 
povedly. Před večeří si děti 
zabalily věci do kufrů a 
přichystaly si masky na 
karneval.  

Druhé třídy 

Dopoledne bylo věnováno vzdělávání a procvičování hlaviček. Skřítkové pro 
nás připravili poklad, který pečlivě ukryli. Pro nás žádný problém! 

 Odpoledne jsme se vydali na hrad Rabí a při zdolání místní věže se zrovinka 
zadařilo českému hokejovému týmu, takže jsme v oblacích vesele zakřičeli 
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gooooooool. Škoda, že nás vítězství minulo. Po návratu do areálu jsme byli plni 
dojmů a radovali se z vydařeného výletu. Radost byla znásobena předáváním 
diplomů a sladkých dobrot. Následovaly velkolepé přípravy na karneval. 
Parádní poslední den na ozdraváku. 

Třetí třídy  

3. třídy se na čtvrtek pěkně vyspinkaly a hned dopoledne se vrhly na 
procvičování paměti - okolo chatiček totiž měly poschovávané papírky s 
příslovími a jejich úkolem bylo si větu zapamatovat a přiběhnout ji zopakovat 
paní učitelce. Někteří běhali několikrát, než větu zcela přesně řekli. Poté se děti 
vyřádily na hřišti a mezitím paní učitelka Vrbová pro ně připravila další hru 
„Seber si své písmenko“. 
Úkolem bylo nasbírat co 
nejvíce písmenek. V 
průběhu poledního klidu 
totiž pak každé družstvo 
vymýšlelo a lepilo co 
nejvíce anglických slov. 
Odpoledne se pak třídy 
rozdělily. 3. B zůstala v 
areálu, kde vypracovávala 
pracovní listy, a poté si hráli na hřišti a 3. A jela společně se 2. B a s 2. A na hrad 
Rabí. Na prohlídku hradu se šlo ve dvou skupinách. Třeťáci šli jako druzí, takže 
měli před prohlídkou čas na svačinu a poté na jejich oblíbené nakupování v 
obchůdku se suvenýry. Pak už jsme ale museli pospíchat na prohlídku, kterou 
jsme jen tak tak stihli. Prohlídka hradu byla opravdu zajímavá a výhled z věže 
byl díky krásnému počasí úžasný. Děti si hned všimly řeky Otavy i vesničky Rabí, 
kde parkovaly naše autobusy. Z věže jsme vyrazili do sklepení a poté ještě na 
videoprojekci o tom, jak v dávných dobách probíhalo dobývání hradu. 
Opravdu strašidelné to bylo tehdy, když najednou zhasla všechna světla. To se 
nejedno dítě přitisklo k paní učitelce :-) 

Po návratu jsme společně uklidili hřiště a utíkali jsme balit, abychom to všechno 
zvládli, protože nás čekal ještě nabitý program. Pro třeťáky bylo totiž připraveno 
vyhodnocení celotýdenní soutěže a ocenění za úklid. Cen bylo opravdu 
hodně a tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, díky nimž jsme s paní 
učitelkou Nolovou a Vrbovou mohly děti obdarovat. Bylo vidět, že mají 
opravdu velkou radost! 

Nicméně ani to nebylo vše, večer nás totiž čekal ještě Karneval. Rej 
různorodých masek si užili všichni, včetně mě, paní učitelky Zuzky D, i paní 
učitelky Míši S., což je z fotek jistě poznat. :-) Tentokrát jsme nevyhlašovali 
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nejlepší masku ze všech tříd, ale děti si zasoutěžily v rámci své třídy v podlézání 
tyče. Bylo to velmi zábavné a příjemné zakončení celého týdne, protože poté 
už nastal čas jít do postelí a vyspat se na velké vítání s rodiči a prarodiči! 

Přestože se nevyhlašovala nej maska, s paní učitelkou Nolovou jsme se rozhodly 
ještě v rámci třetích tříd vyhlásit nejhezčí holčičí a klučičí masku. Ale protože byl 
v pátek ráno při odjezdu zmatek, rozhodly jsme se, že to vyhlásíme v pondělí ve 
škole. Ocenění za nej holčičí masku vyhrála Johanka a za klučičí masku Tom K. 

Stará Živohošť 2016 

Vydáno: 25. 5. 2016 

Od 23. do 27. května se pro 6. – 9. třídu stal přechodným domovem hotel Narex 
na Staré Živohošti. Protože jsme tu jen na chvíli, musíme si to ale pořádně užít. 

V pondělí jsme se ubytovali a pak šli na oběd, takže jsme zjistili, že jídelna je spíš 
restaurace a že tu ale opravdu moc dobře vaří. 

Bylo krásně, a tak někdo využil možnost vykoupání v bazénu se slanou vodou, 
někdo šel prozkoumat okolí, vyzkoušet multifunkční i travnaté hřiště a jiní už se 
pustili do prvních soutěží a her. 

Šesťáci se odpoledne po příjezdu rozlosovali do šesti skupin a soutěžili, večer si 
zahráli živé Člověče nezlob se. V úterý si po vydatné snídani šli zahrát bowling, 
u kterého se všichni celou hodinu dobře bavili. Odpoledne pak opět 
v družstvech hráli různé hry. 

Úterní večer potom nejen šesťáci, ale všechny děti i dospělí zakončili 
„razítkovací hrou“. Na asi deseti stanovištích různě umístěných v areálu, kdy 
nikdo neznal jejich pořadí, se musela postupně nasbírat razítka, z každého 
stanoviště jedno. Získání razítek bylo podmíněno správným pořadím, takže 
třeba bez chobotnice nemohla být na lístečku žirafa, a bez té zase 
želva…takže zkrátka – dost se všichni naběhali sem a tam a tam a zpátky. 

Středu šesťáci prožili tak, že dopoledne si vyšlápli na nedalekou rozhlednu. 
Odpoledne je čekají turnaje ve vybíjené a v přehazované a večer, to opět 
na  nás na všechny, čeká diskotéka. 
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Podobně svůj čas na Živohošti trávily i obě sedmé třídy. Procházky po blízkém i 
vzdálenějším okolí, míčové hry, zápas v přehazované, razítkovací hra… takže 
trocha zábavy a u hry o Karlu IV. nebo při projektu věnovaném lesu přišlo na 
řadu i poučení. Velmi oblíbený byl bowling, při kterém změřili síly v přesnosti a 
odhadu. 

V úterý se osmáci dopoledne bavili při sportovně vědomostní hře o Karlu IV., 
která je takovou jako hrou „celotáborovou“, protože si ji postupně vyzkouší 
všechny děti. Je to vlastně štafeta, kde místo štafetového kolíku fungují lístečky 
se slovy, které je nejprve potřeba najít a pak poskládat do vět, které se vztahují 
k životu a vládě Otce vlasti. 

Devítka strávila dopoledne na bowlingu a pak venku s míčem, odpoledne se 
pak společně 8. a 9. třída vypravily do Lanového parku Slapy, který je prý 
nejhezčí a největší v Čechách a nabízí několik tras různé obtížnosti, které 
zájemci absolvovali pod dohledem zkušených instruktorů. 

Ve středu dopoledne byla na bowlingu pro změnu osmá třída a devítka se 
lopotila s hrou o Karlu IV., ještě zbyl nějaký čas na fotbal a další hry s míčem. Po 
obědě je v plánu vycházka na rozhlednu u Chotilska a sportovní vyžití v areálu. 

Po diskotékovém večeru nám zbývá poslední společný den. Určitě si ho 
užijeme, dohromady a každý přece trochu po svém. Někdo si dá zase bowling, 
někdo třeba vytvoří zajímavý živý obraz z Karlovy doby, jiní půjdou sportovat 
nebo jen tak na prolézačky a kolotoče. 

Každopádně večer budeme trávit společně u táboráku při povídání, opékání 
buřtíků a vyhodnocování soutěží. 
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V pátek se sbalíme a v 10 hodin vyrazíme ku Praze, kde se nás už určitě 
nemůžete dočkat. 

Pozdrav z OZP Rokytnice nad Jizerou 

Vydáno: 26. 5. 2016 

Žáci 4. a 5. tříd se ještě před koncem školního roku vydali nadýchat čerstvého 
horského vzduchu do Rokytnice nad Jizerou. Užívají si mnoho zábavy a 
radovánek v přírodě. Navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně, které jsou jediné 
zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Nachází se zde dokonce největší 
podzemní jezero u nás. Kromě návštěv přírodních úkazů je velká část pobytu 
věnována sportu. Žáci soutěžili například ve čtyřboji nebo v orientačním běhu 
s názvem Běž a hledej. Ve středu opékali buřty a dnešní den se snaží užít plnými 
doušky, protože už zítra se vrací domů a těší se, až vám budou vyprávět zážitky. 

  

V pátek tedy na viděnou, milí rodiče. 
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Červen 

ŠKOLA KAVČÍ 

HORY 



  Červen 

 
85 

Habrovka přátelská rodině 

Vydáno: 1. 6. 2016 

V úterý 31. 5. jsme se my, studentky S 2. B - Luka B., Andrea F., Tereza H., Andrea 
H., Lucka L., Tereza M., Sylvie P., Diana S., Lucka S. a Bára S. zúčastnily akce MČ 
Praha 4 nazvané Habrovka přátelská rodině. Pro návštěvníky byl připraven 
bohatý program. 

Připravily jsme pět stanovišť, na kterých si mohli návštěvníci zasoutěžit. Po 
absolvování všech disciplín si mohl každý účastník vyzvednout odměnu. Tato 
akce měla trvat až do 19:00 hodin, ale silná bouřka s kroupami ji ukončila 
předčasně. Tak snad příště, stejně jako v minulých letech, vyjde počasí lépe. 

Lucie Langrová S2.B 

Muzeum Karlova mostu 

Vydáno: 2. 6. 2016 

V rámci oslav 700. výročí 
narození Karla IV. podnikli 
žáci 4. A a 4. B návštěvu 
Muzea Karlova mostu 
spojenou s plavbou po 
„Pražských Benátkách“. I 
přes nepřízeň počasí jsme si 
výlet nesmírně užili. Děti 
získaly mnoho nových 
vědomostí z českých dějin. 

Návštěva Pražského hradu 

Vydáno: 2. 6. 2016 

V rámci oslav výročí narození Karla IV. navštívili žáci 2. A a 4. C Pražský hrad. Po 
celou cestu nás provázela milá paní průvodkyně a také nemilý déšť. V den naší 
návštěvy slavil svátek svatý Florián, který je patronem hasičů. Na Hradčanském 
náměstí probíhala oslava Dne hasičstva a Slavnostní slib nových příslušníků, 
proto jsme se nedostali do všech prostor hradu. Prošli jsme však všechna 
nádvoří, Katedrálu svatého Víta, Prašnou věž se stálou expozicí Hradní stráže a 
Zlatou uličku. I když nám počasí moc nepřálo, užili jsme si výletnickou atmosféru 
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a na náladě nám to neubralo. Těšíme se na další podobné akce spojené s 
poznáváním historie našeho národa. 

Výsledky Matematické olympiády 2016 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Do školního kola se letos zapojilo 23 žáků z II. stupně. 

Pořadí všech soutěžících: 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

Z6A MONČEK Vojtěch 6 

Z6B MARUŠKOVÁ Lucie 6 

Z7A GUBIEN Matěj 2 

  HON Kryštof 2 

  ŽILKA Filip 2 

  KŇOUREK Jiří 1 

Z7B WIMMEROVÁ Adéla 3 

  ŠEFARA Matúš 3 

  HRADOVÁ Zuzana 2 

  RYŠAVÝ Marek 2 

  SOUČKOVÁ Julie 1 
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  KUČERA Jakub 1 

Z8 VANĚČEK Adam 5 

Z9 KYSÍLKOVÁ Lucie 6 

  TALACKO David 6 

  NĚMCOVÁ Barbora 5 

  GUBIEN Jakub 4 

  PROKEŠ Michal 4 

  HEIDU Ester 3 

  BOROVIČKA Adam 2 

 LUKOVÁ Maya 2 

  CAPIL Vojtěch 1 

  ŠÁRA Jakub 1 

Mezi úspěšné řešitele patří Vojtěch MONČEK ze Z6A, Lucie MARUŠKOVÁ ze Z6B 
a Adam VANĚČEK ze Z8, který se v obvodním kole umístil na 1. místě s maximem 
bodů spolu s dalšími osmi žáky ze základních škol a gymnázií z Prahy 4. 

Výstava Svět knihy aneb Do Sýrie za pohádkou 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Výstavy se zúčastnili žáci 2. - 3. tříd ZŠ. 

Tentokrát píší článek o akci děti. 

Šli jsme na výstavu Svět knihy. Jeli jsme metrem až na zastávku Nádraží 
Holešovice. Zbytek cesty jsme šli pěšky. Když jsme přišli, tak jsme šli na 
představení, které se jmenovalo Do Sýrie za pohádkou. Pohádka byla o oslíkovi, 
který žil s chudým pánem, ale měli se dobře. Jednou jeden kupec, který chtěl 
mít hodně peněz, prodával vodu, o kterou byla hodně nouze. Nakonec se 
všichni přestali spolu kamarádit podle toho, kdo měl kolik peněz. Nakonec oslík 
přišel na to, že za to může kupec s vodou a vyplatil kupce za to, že prodával 
vodu a všechno dobře dopadlo. Pak jsme se vrátili do školy zrovna, když 
končila 5. vyučovací hodina. Představení se mi docela líbilo.    

(A. Holub, 3. A) 

Jeli jsme metrem z obchodního centra Arkády na zastávku Nádraží Holešovice. 
Poté jsme šli na Výstaviště a tam nás čekal program, který se jmenoval Do Sýrie 
za pohádkou. V hlavní roli byl pracovitý oslík, který chodil se svým majitelem. 
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Každý večer se zastavili u jedné z oáz a začala hrát hudba a všichni se radovali. 
Tekly tu prameny čisté vody a jeden člověk si řekl, že bude prodávat vodu a 
vždy volal: " Kup plecháček za zlaťáček!" Když se oslík vrátil domů, začalo mu 
být divné, že na cestách už nebylo tak veselo a jednou, když šel na čerstvou 
pastvu, ho jiné zvíře okřiklo, ať se jde pást na starou žlutou trávu. Oslíkovi to bylo 
stále divnější a myslel si, že za to může obchodník s vodou a tak odhalil 
obchodníka vedle a začal proti němu protestovat. Na konec bylo na cestách 
zase veselo. To už byl konec, ale ještě jsme tam chvilku tancovali. Poté jsme se 
vrátili stejnou cestou zpět do školy. Divadlo se mi líbilo. Hudba tam byla 
propojená s dnešními hity.    

(T. Kala, 3. A) 

Výsledky Matematického Klokana 2016 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Ve školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matematická soutěž 
"Matematický klokan". Zúčastnili se jí žáci 2. - 9. třídy základní školy. 

V kategoriích bylo maximum 120 bodů, jen v kategorii Cvrček je maximum 90 
bodů. 

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci v jednotlivých kategoriích: 

KATEGORIE JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY 

Cvrček HŮLOVÁ Anežka Z3A 73 

  BÍZEK Jiří Z3A 57 

  PÁSEK Matěj Z3B 56 

Klokánek BÍZEK Vojtěch Z5B 111 

  PALLAS Leyla Z5A 99 

  TOPOLOVÁ Kristýna Z5A 91 

Benjamín GUBIEN Matěj Z7A 70 

  TOPOLOVÁ Barbora Z7A 68 

  ŠMÍD Matěj Z6B 65 

Kadet ZÁRUBA Prokop Kašpar Z9 84 

  ŠUBERT Michal Z8 80 

  KARAL Patrick Z8 77 
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Výsledky matematické soutěže Pythagoriáda 2015/16 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Žáci 6. - 8. tříd se letos již tradičně zapojili do školního kola matematické soutěže 
Pythagoriáda. 

Řešili 15 úloh, za každou správně vyřešenou získali 1 bod. 

Nejúspěšnější řešitelé: 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

Z6A FIŠAR Tomáš 6 

  MONČEK Vojtěch 6 

Z6B ŠMÍD Matěj 10 

  RŮŽIČKOVÁ Eliška 9 

Z7A GUBIEN Matěj 3 

  KŇOUREK Jiří 3 

Z7B SOUČKOVÁ Julie 3 

Z8 ŠUBERT Michal 6 

  PIFFL Alexander 6 

Výstava „Koruna na dlani“ 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Ve čtvrtek 19. května 2016 navštívily sedmé třídy výstavu Koruna na dlani – 
věčná mince království. Poeticky nazvaná výstava žáky seznámila s nejslavnější 
českou mincí – pražským 
grošem. Na jednotlivých 
stanovištích si mohli žáci 
přečíst informace o těžbě 
zlata a stříbra u nás. Dále 
bylo možné prohlédnout si i 
jiné mince – brakteáty 
z doby Přemysla Otakara II. 
a florény z doby Jana 
Lucemburského. 
Zajímavým bodem výstavy bylo zjištění, co kolik dříve stálo a také, jak se mince 
padělaly. 
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A protože jsme si na závěr vyšetřili ještě trochu času, zašli jsme se podívat na 
Mariánské náměstí, kde jsou ve vstupní hale magistrátu vystaveny skleněné 
korunovační klenoty. Dopoledne bylo pro nás velmi přínosné a vraceli jsme se 
s pocitem, že už jsme zase o něco chytřejší. 

Stejné výstavy se zúčastnili také žáci třídy Z6A. Všem se výstava velice líbila a 
nejvíce je zaujaly vystavené mince a repliky korunovačních klenotů. 

Výlet žáci zakončili procházkou po zámeckých schodech a návštěvou 
Valdštejnské zahrady. 

Exkurze do Židovského muzea 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Dne 3. 5. měla třída S1.A a S1.B možnost se zúčastnit exkurze do Židovského 
muzea. 

V první části programu jsme pracovali s pracovními listy a vysvětlili si pojem 
židovství, seznámili se s jejich svátky, kulturou, pohoštěním a pravidly. Potom nás 
čekala prohlídka dvou synagog a procházka Starým židovským hřbitovem. 
Celou exkurzi slečna průvodkyně doplňovala zajímavým vyprávěním. 

Počasí se nám vydařilo, takže jsme si celou exkurzi užili a odnesli si plno nových 
a zajímavých poznatků. 

M. Kallupová (studentka S1.A) 

Obvodní kolo soutěže Antifetfest 2016 

Vydáno: 2. 6. 2016 

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 v 15:00 začínalo vyhlášení obvodního kola Antifetfest 2016 
na Nuselské radnici. 

Na radnici dorazila spousta škol z Prahy 4. Když jsme se všichni konečně usadili 
na svá místa, byli představeni všichni, kdo se na projektu nějak podílejí – 
organizátoři, sponzoři i představitelé radnice. Pak představili soutěžící, tedy nás 
žáky. 

Nejdříve na pódium pozvali žáky, kteří se neumístili na prvních třech místech, 
mezi nimi skončila i naše 7. B. Stejně ale děkujeme p. uč. Vocílkovi za pomoc a 
trpělivost. Všem nám dali cenu útěchy, což byla čokoláda. Poté vyhlásili třetí, 
druhé a první místo. 
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Na řadu pak přišla střední škola. Jelikož jediná střední škola, která se zapojila, 
byla ta naše, bylo hned jasné, kdo vyhraje. Vyhrála Škola Kavčí hory. 
Gratulujeme. 

Po vyhlášení pro nás bylo připravené občerstvení, kde jsme se najedli, rozloučili 
se a vydali se domů. Celá akce se nám celkem líbila, čokoláda sice byla 
rozteklá, ale občerstvení bylo fajn. Z akce jsme odcházeli, plní inspirace do 
příštího roku, kdy natočíme další a lepší film. Těšte se s námi. 

A. Wimmerová a S. Malkovská (žákyně Z7B), M. Hudecová 

Skanska zase pomohla 

Vydáno: 5. 6. 2016 

Dne 30. 5. 2016 v rámci akce “Podej ruku“ přišli zaměstnanci Skanské, aby 
v rámci dobrovolnické 
aktivity pomohli škole. 
Některé známé tváře jsme 
už znali z minulého roku a 
rádi jsme se po roce opět 
viděli. Tentokrát bylo jejich 
úkolem natírat plot u 
víceúčelového hřiště. 
Počasí nám všem přálo a 
brigádníkům vydržela 
dobrá nálada až do odpoledne. 

Doufáme, že se v příštím roce uvidíme znovu a společně zvelebíme prostředí 
školy. 

Žáci 1. A navštívili knihovnu 

Vydáno: 6. 6. 2016 

Děti z 1. A byly na návštěvě v knihovně v ulici Vikova. Paní knihovnice už měla 
pro ně na ukázku přichystané ty nejhezčí knihy, které si děti nejčastěji půjčují a 
moc hezky o knížkách a jejich autorech vyprávěla. Vysvětlila, jak žáci mohou 
získat čtenářský průkaz a jak se knihy v knihovně vyhledávají. Dětem se mezi 
záplavou knih moc líbilo a zdá se, že z nich časem budou nadšení čtenáři. 
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Český den proti rakovině 2016 

Vydáno: 6. 6. 2016 

Ve středu 11. května 2016 se studenti prvních ročníků SŠ zúčastnili veřejné sbírky 
Ligy proti rakovině - Českého dne proti rakovině, v letošním roce s tematickým 
zaměřením na rakovinu prsu u žen a u mužů. Zájem veřejnosti přispět drobným 
finančním obnosem byl veliký. Prodejem kytiček se studentům z S1.A a S1.B 
podařilo vybrat 110 700,- Kč. 

Ocenění ve sběru tvrdého pečiva  

Vydáno: 7. 6. 2016 

Dne 25. května se na úřadu 
MČ Praha 4 konalo 
vyhodnocení sběru pečiva 
pro koně Městské policie 
hlavního města Prahy. 
Soutěž byla rozdělena do 
dvou kategorií. V kategorii 
základních škol jsme se 
(stejně jako naše mateřská 
škola) zúčastnili, ale také 
obhájili 2. místo! Vyhráli 
jsme pro naši školu 5000Kč, 
které využijeme v oblasti 

environmentální výchovy. Nejlepší sběrači získají od městské části Prahy 4 
drobné dárečky. Ve škole brzy vyhlásíme tři nejlepší z vás.  

Děkujeme, že nám svou účastí pomáháte ke každoročnímu umístění na stupni 
vítězů. 

Evropský parlamentarismus 

Vydáno: 9. 6. 2016 

Ve středu 8. června 2016 jsem se za naši školu zúčastnil osmihodinového 
studentského semináře Český parlament a parlamentarismus v informačním 
středisku Poslanecké sněmovny ČR na Malostranském náměstí. 

Na schůzi přišli čtyři vyškolení zaměstnanci, kteří pracují jako asistenti 
zákonodárného sboru a mají přístup k většině podkladů a informací k zajištění 
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rozsáhlého vědomostního spektra v oblasti Evropské unie, legislativního 
procesu v ČR, ústavního systému naší země, voleb do poslanecké sněmovny a 
senátu a jiných témat. 

Byly probírány věci doslova veřejné, ačkoliv nám všem už známé, ale 
z detailního pohledu. Od výborů, komisí a delegací poslanecké sněmovny, 
přes unijní zákonodárnou, výkonnou a soudní moc až po naše ústavní zřízení. 
Zaobírali jsme se  tématy nejenom z právního, ale i finančního, filosofického, 
etického a historického hlediska. 

S ostatními studenty jsem se shodl, že seminář byl zajímavý a poučný, ať už jako 
studnice nových informací nebo opakování k nastávající maturitě ze 
společenských věd. 

Imramovský Oliver, S3. A 

Konference k dvacátému výročí občanských poraden v ČR 

Vydáno: 13. 6. 2016 

Dne 8. června 2016 jsme se za naši školu zúčastnily konference k 20. výročí 
občanských poraden v ČR. 

Slavnostní zasedání se konalo od 14:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové a 
předsedy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR Miroslava 
Zavadila. 

Konference byla o tom, jak Asociace občanských poraden v České republice 
funguje, shrnula milníky její činnosti. Další část programu se týkala představení 
monitoringu předlužení z pohledu klientů občanských poraden, spolupráce s 
ministerstvem práce a sociálních věcí  a forem posilování finanční gramotnosti 
jako součásti společenské odpovědnosti občanů. Na závěr se o zkušenosti ze 
skotských občanských poraden podělil pan Joan McLaren z Citizens Advice ze 
Skotska. 

Konference byla zajímavá a jsme rády, že jsme se jí mohly zúčastnit. 

Barbora Povejšilová a Karolína Dědourková S3.A 
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Divadlo Spejbla a Hurvínka 

Vydáno: 14. 6. 2016 

1. června, na Den dětí, prožily děti z prvního stupně, díky sponzorskému daru 
manželů Zikmundových, krásné dopoledne. Vyrazili jsme do Divadla Spejbla a 
Hurvínka. Tam všechny čekalo milé přivítání a za chvíli už jsme byli vtaženi do 
příběhů Hurvínka a jeho 
taťuldy Spejbla. Děti téměř 
bez hnutí sledovaly děj a 
na závěr  představení 
odměnily herce bouřlivým 
potleskem.  

Každý návštěvník ještě 
dostal několik milých 
dárečků. Dětem se 
představení opravdu velmi 
líbilo. Ve fotogalerii máme důkaz toho, že i cesta metrem může být zábavná.  

Ještě jednou manželům Zikmundovým velice děkujeme. 

Turnaj krále Karla 

Vydáno: 14. 6. 2016 

Slavíme 700 let od narození Karla IV. a děti si často pokládají otázky: 

Jaký byl Karel IV.? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do školy, a co 
se tam vlastně učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl 
nějakou Karel IV.? Jaký plán měl s českou zemí? 

Žáci 1. a 2. tříd znají odpovědi na všechny tyto otázky. A ne náhodou! Zavítali 
jsme na Vyšehrad do sálu Starého purkrabství zhlédnout interaktivní divadelní 
představení s názvem Turnaj krále Karla. Pohádka byla poučná a zábavná. 
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, pobavili se a také zapojili do 
samotného příběhu. Do děje se nechaly vtáhnout děti a dokonce i paní 
učitelky. Po představení jsme nešetřili potleskem. 

Žáci 1. tříd se na závěr prošli po Vyšehradu a k radovánkám využili zdejší 
dřevěné hřiště s hradbami. Užili si královské dopoledne. 
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Druháci plnili 3 úkoly, aby 
mohli být korunováni na 
císaře. Prvním úkolem byla 
krátká rekonstrukce 
korunovačního průvodu 
Karla IV. Dále jsme došli na 
vyhlídku, odkud žáci podle 
mapky zjišťovali, kde se 
vlastně nacházíme. 

Předposledním úkolem byl 
sběr vyšehradské královské relikvie a následné donesení nalezených přírodnin 
do školy. 

Maturita 2016 

Vydáno: 24. 6. 2016 

Všechno to začalo ve dnech 4. - 6. 4. 2016, kdy na naší škole proběhly praktické 
maturitní zkoušky. Studenti oboru veřejnosprávní činnost se potýkali 
s nástrahami různých paragrafů, aby prokázali, jak dovedou teoretické znalosti 
z práva a veřejné správy převést do praxe, studenti oboru sociální činnost 
vedle teoretických znalostí museli prokázat i praktické odborné dovednosti. 

Brzy nato skončil jejich 
poslední školní rok, zaznělo 
poslední zvonění a byl tu 
čas na písemky. 2. - 5. 5. se 
psaly „didakťáky“ a 
„slohovky“ společné části. 
Pro většinu tedy čeština a 
angličtina, pro několik 
z maturantů místo 
angličtiny němčina nebo 
ruština a dokonce se našli i 
odvážlivci, kteří se utkali 
s matematikou. 

A pak hurá na svaťák a připravit se na ústní zkoušky. Ty probíhaly od 23. 5. do 
27. 5. Všichni se snažili, ale ne všem všechno vyšlo tak, jak si představovali. Ti 
úspěšnější, nebo možná občas ti, kterým přálo štěstí víc, pak 3. 6. 2016 převzali 
z rukou svých třídních učitelek maturitní vysvědčení v krásném prostředí 
historické radnice Prahy 4. 
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A těm, kterým štěstí tak úplně nepřálo, budeme držet palce na podzim. V září 
už se to určitě podaří. 

Dělám víc, než musím 2016 

Vydáno: 28. 6. 2016 

Ve čtvrtek 9. června 2016 bylo na Nuselské radnici slavnostní předávání 
ocenění "Dělám víc, než musím".  

Za naši školu byla nominovaná žákyně 8. třídy Andrea Šotová. Pokud se o ní 
chcete dozvědět víc, tak se podívejte do záložky "osobnosti školy". Fotografie 
z předávání ocenění najdete na webových stránkách Úřadu městské části 
Prahy 4, který je organizátorem celého projektu. 

Výtvarná a literární soutěž k 50. výročí otevření školy 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Při příležitosti 50. výročí založení školy vyhlásila ředitelka školy výtvarnou a 
literární soutěž, které se mohli zúčastnit všichni žáci. 

Výtvarné části soutěže se zúčastnili žáci 1. – 9. třídy s výtvarnou prací na téma 
„Já a moje škola“ a odevzdáno bylo 127 prací. Literární soutěže se zúčastnilo 
71 žáků  2. stupně v následujících kategoriích: 

6., 7. třída – téma: „Ach, ta škola!“  nebo „Až budu jednou vzpomínat…“ 

8., 9. třída – téma: „Škola základ života?“ nebo „Co mi škola dává a bere?" 

Oceněné literární práce: 

„Co mi škola dává a bere?“ 

- Maya Luková, Z9. 
- Lukáš Pásek, Z9. 
- Mariana Součková, Z8. 

„Až budu jednou vzpomínat…“ 

- Adéla Wimmerová, Z7.B 
- Marek Gubien, Z6.B 
- Mariana Holá, Z6.B 

„Ach ta škola…“ 

- Jakub Kučera, Z7.B 
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Oceněné výtvarné práce: 

1. třída 

- Andrea Horská, 1. A 
- Natálie Tichá, 1. A 
- Edita Uttendorfská, 1. A 

2., 3. třída 

- Kateřina Mašková, 2. B 
- Tereza Mandátová, 2. A 
- Boryana Pavlova, 2. A 
- Anežka Honová, 3. A 
- Cecílie Machartová, 3. A 

4., 5. třída 

- Alice Farářová, 4. B 
- Irma Kovalová, 4. C 
- Anička Dang, 5. B 
- Vojtěch Dorazil, 5. B 

2. stupeň 

- Filip Hopp, 6. B 
- Matěj Šmíd, 6. B 
- Jakub Kučera, 7. B 

SŠ 

- Adéla Smoradová, S1.B 

Den s IZS 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Dne 23. 6. se na naší škole konal Den se záchranným systémem. Zúčastnily se 
jej HZS, Městská policie, Policie ČR, Vojenská policie a ČČK.  

Akce začala v 9.00 na hřišti ukázkou práce psovodů Městské policie a jejich 
služebních psů. Poté se skupiny děti střídaly na jednotlivých stanovištích, která 
byla jak ve škole, tak i na nádvoří školy.  

Venku si mohly zopakovat pravidla silničního provozu a zároveň projet na kole 
přes překážky na mini dopravním hřišti městské policie. Další venkovní stanoviště 
tvořili hasiči, kde si děti mohly prohlédnout hasičský vůz. Ve škole pak byla 
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stanoviště, kde se děti dozvěděly o práci vojenské i státní policie, v tělocvičně 
si zopakovaly základy první pomoci.  

Dětem se akce velmi líbila, hlavně těm z prvního stupně, protože si kromě 
vědomostí a dovedností odnesly i spoustu obrázků a jiných drobností.    

Vzpoura úrazům 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Dne 27. 6. se první ročníky naší střední školy zúčastnily přednášky pořádané VZP. 

Tato přednáška měla studenty upozornit na nebezpečné chování vedoucí 
k trvalým zdravotním fyzickým i psychickým následkům.  Přednášku vedli lidé, 
kteří mají osobní zkušenost s těžkým úrazem a nyní jsou odkázáni na invalidní 
vozík. Díky autentickým příběhům přednáška studenty velmi zaujala. Studenti si 
také mohli vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku a na speciálně upraveném kole 
pro vozíčkáře.  

Myslím, že se studentům přednáška líbila i podle mnoha dotazů, které na konci 
prezentace dávali přednášejícím. 

Ochutnávání ovoce a zeleniny 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Ve dnech 9. a 10. června dostaly děti v rámci projektu Ovoce a zelenina do 
škol bednu plnou zdravých dobrot. Společně určovaly jednotlivé druhy zeleniny 
a ovoce, které pak následně paní učitelky nakrájely a náramně si na nich 
pochutnaly. A co že tam bylo dobrého? Například bílá a černá ředkev, 
hlávkový, římský a ledový salát, řapíkatý celer, cherry rajčátka, avokádo, 
paprika, meloun, citrón a pomeranče. 

Bylo vidět, že ovoce a zelenina je u většiny dětí běžnou součástí jejich jídelníčku, 
protože se předháněly, kdo si co vezme a sdělovaly paní učitelkám, zda to již 
jedly či nikoliv. Což je jedině dobře! 

Soutěž mladých cyklistů 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Soutěž mladých cyklistů byla vyhlášena Ministerstvem dopravy a Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy. Pořádala ji městská část Praha 4 spolu s Policií 
hl. města Prahy dne 11. 5. 2016. Soutěže se zúčastnilo 11 týmů ze základních 
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škol Prahy 4. Soutěžilo se z vědomostních znalostí základů první pomoci a z 
praktické jízdy na kole, která probíhala na dopravním hřišti a také v terénu, kde 
bylo nutné překonat překážky.  

Náš tým páťáků se umístil na 7. místě.  

Bezpečné prázdniny 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Ve čtvrtek 2. 6. navštívily 3. - 5. třídy preventivně – bezpečnostní program 
Bezpečné prázdniny na Letenské pláni. Program zorganizovala městská část 
Prahy 7 společně s Policií České republiky, Městskou policií hl. m. Prahy, 
Červeným křížem, společností Besip, aj. Děti měly připravený bohatý program: 
vyzkoušely si základy první pomoci, simulátor havárie auta, jak pomáhat 
zvířatům a dokonce si i zatančily. Všem se tento poučný a zároveň zábavný 
den moc líbil. 

Mezinárodní den dětí 

Vydáno: 29. 6. 2016 

Žáci prvních až čtvrtých tříd se opět zúčastnili environmentální akce na oslavu 
Mezinárodního dne dětí. Děti si mohly zasoutěžit a vyhrát mnoho drobných 
cen, vyskákat se na skákacím hradu, podívat se na koně Městské policie a 
poučit se, jak se správně chovat k cizím pejskům. Počasí nám velmi přálo, a tak 
jsme zůstali v příjemném prostředí Centrálního parku Pankrác, co nejdéle to 
bylo možné. Už se těšíme na další oslavy, které nám MČ Prahy 4 připraví. 

Solme s rozumem 

Vydáno: 29. 6. 2016 

V pátek 24. 6. proběhl na 1. stupni projekt Solme s rozumem. Zapojily se všechny 
třídy. Povídaly si o zdravé stravě, zdravém životním stylu a o možnostech 
nahrazení soli při dochucování různých pokrmů. Děti v rámci tříd soutěžily o 
nejlepší zdravou svačinu, luštily Kimovy hry, skládaly vlaštovky zdraví, větrníky a 
zdravé pyramidy, vymýšlely zdravé jídelníčky a menu jako nabídku restaurace. 
Odměnou jim pak byly ceny jako reflexní přívěsky nebo tašky. 

Věřím, že si děti projekt užily, měly radost z cen a rozšířily své vědomosti ohledně 
udržení jejich zdraví. 
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Výstava „Koruna na dlani“ - 8. třída 

Vydáno: 30. 6. 2016 

V pátek 17. 6. 2016 jsme byli na výstavě na Pražském hradě. Jeli jsme metrem 
na Muzeum a odtud jsme šli pěšky přes Staroměstské náměstí na Pražský hrad. 
Tam jsme byli na výstavě Koruna na dlani. Viděli jsme tam hodně zajímavých 
věcí o Karlovi IV. Nejen peníze v jeho době, ale i různé obrazy, vzácné kameny 
a korunu s žezlem a jablkem. Na cestě zpátky jsme museli jet tramvají k 
Národnímu divadlu, protože pršelo. Odtamtud jsme šli na náměstí Republiky. 

Výlet jsme si všichni užili. 

žáci osmé třídy 

Hodnocení aktivity žáků 2. stupně 2015/16 

Vydáno: 30. 6. 2016 

S koncem školního roku již tradičně hodnotili vyučující 2. stupně své žáky. Ocenili 
jejich práci v hodinách, snahu a píli v aktivní účasti při spoluvytváření 
vyučovacích hodin, v projektech, účast ve vědomostních i sportovních 
soutěžích ve školních, ale i obvodních a městských kolech soutěží. Oceněna je 
i práce v třídním kolektivu, školním parlamentu a reprezentace školy. 
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Ze všech žáků 2. stupně jsou nejúspěšnější tito žáci: 

3. místo: Barbora Topolová, 7. A za práci ve školní parlamentu a pro třídní 
kolektiv, za účast ve školním kole výtvarné soutěže a Matematického 
klokana. 

3. místo: Lucie Kysílková, 9. tř. za účast v literární soutěži a Matematické 
olympiádě a za práci pro třídní kolektiv. 

2. místo: Markéta Žandová, 9. tř. za účast v literární soutěži, za aktivitu, 
pomoc škole a za práci pro třídní kolektiv. 

1. místo: Theodoros Draksl, 8. tř. za práci ve školní parlamentu, za účast 
v recitační a literární soutěži a za vítězství v soutěži Přírodovědný klokan. 

 

Hodnocení aktivity žáků II. stupně po třídách 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

Z6A ŠIMÁKOVÁ Michaela 26 

  MONČEK Vojtěch 23 

  JONÁŠOVÁ Diana 22 

Z6B RŮŽIČKOVÁ Eliška 30 

  MACHARTOVÁ Amálie 24 

 MARUŠKOVÁ Lucie 23 

 TŮMOVÁ Emma 23 

Z7A TOPOLOVÁ Barbora 33 

  ZÁPAL Janek 32 

  ŽILKA Filip 30 

Z7B KUČERA Jakub 31 

  WIMMEROVÁ Adéla 29 

  DEYL Dominik 23 

  HRADOVÁ Zuzana 23 

  SOUČKOVÁ Julie 23 

Z8 DRAKSL Theodoros 36 

  GERHÁT Jonáš 28 

  ŠTEKEROVÁ Karolína 28 
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  ŠUBERT Michal 28 

  KŘÍSTEK Martin 27 

Z9 ŽANDOVÁ Markéta 34 

  KYSÍLKOVÁ Lucie 33 

  LUKOVÁ Maya 28 

  TALACKO David 28 

Oslava 50. výročí školy 

Vydáno: 30. 6. 2016 

Milá Školo Kavčí hory, 

všichni jsme se sešli 22. 6. 2016, abychom důstojně a radostně 
oslavili Tvoje 50. narozeniny. Přišlo mnoho dospělých gratulantů, z 
Městské části Praha 4 pan Ing. Jaroslav Míth a paní Mgr. Jana 
Ságlová, dokonce i pan starosta Mgr. Petr Štěpánek si udělal 
chvilku v nabitém pracovním programu, samozřejmě nechyběli 

ani členové školské rady pan Mgr. Jan Slavík a paní Bc. Ivana Staňková. Byli tu 
naši nejmenší z mateřské školy, šikovné děti ze základní školy, nechyběli ani 
studenti ze střední školy, pěvecký sbor Prážata či zájmové kroužky. A od všech 
jsi dostala krásný dárek v 
podobě různých 
vystoupení. Zavzpomínat 
přišli bývalí učitelé a žáci, 
které jsi také pomohla 
vzdělávat.  

Celá řada aktivit a soutěží 
Tě mohla přesvědčit, že jsi 
škola akční a činorodá, 
která se nebojí novinek, ale 
také retro činností, na které 
už mnoho Tvých dětí dávno zapomnělo a je pěkné si je občas připomenout. 

Celé odpoledne všechny přítomné provázelo letní počasí, což jen posílilo 
příjemnou atmosféru.  

V rámci příprav na tuto oslavu jsme Ti také připravili výroční almanach a řadu 
upomínkových předmětů, které jsou stále pro všechny zájemce k dispozici. 

Tak ještě jednou - VŠE NEJLEPŠÍ a krásné prázdniny!!!  
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Běh pro Petera 

Vydáno: 1. 7. 2016 

Sportovali jsme. Pomáhali jsme. Bavili jsme se.  

Dne 22. 6. 2016 se nám povedlo uskutečnit charitativní akci „Běh pro Petera“. 
Naším cílem je uhradit jeho první rok na nové škole. Peter je čtrnáctiletý 
chlapec, kterému zemřeli 
oba rodiče a žije v dětském 
domově v Nairobi. Jednou 
by se rád stal lékařem a my 
bychom mu to chtěli 
umožnit.  

Běh začínal registrací 
závodníků a placením 
startovného. Startovné 
činilo minimálně 20 korun. 
Závodníci byli rozděleni do 
několika kategorií. Účastnili se malé děti, žáci 1. a 2. stupně základní školy, děti 
na koloběžkách a dokonce i rodiče. Všichni, kteří přispěli nebo se účastnili 
běhu, dostali originální nálepku „Běh pro Petera“.  

K dispozici byly dokonce i nástěnky se všemi informacemi o Peterovi a jeho 
zemi.  

Akce byla spojená s oslavami padesátého výročí školy, kde jsme viděli tanečně 
i pěvecky nadané žáky naší školy a dokonce představení bojového sportu 
Taekwonda.  

Všem, kteří se umístili na nějakém místě v běhu, moc gratulujeme a těm, kteří 
se účastnili nebo se aspoň přišli podívat, moc děkujeme.  

Doufáme, že se náš tým studentů a učitelů Světové školy, kteří především akci 
organizovali, bude ještě nadále rozrůstat a těšíme se na další spolupráci. 

Michaela Kallupová a Eliška Kocourková 

Studenti S1.A 

 


