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Úvod 
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Vážení rodiče, milí žáci a studenti, 

jsem ráda, že Vás mohu ve školním roce 2017/2018 přivítat v naší škole, někoho poprvé 

a někoho už naposledy. 

Máme před sebou nový školní rok jako nový, nepopsaný sešit a věříme, že ho společně 

zaplníme nejen vědomostmi a dovednostmi, ale i celou řadou společných akcí, které 

budou nejen přínosné, zajímavé, ale i zábavné… 

…slova paní ředitelky se během školního roku bezesporu naplnila. Den vody, Den zdraví, 

Schola Pragensis, Festival vědy, Kraj pro bezpečný internet, Operace Anthropoid, Maturitní 

ples, Podporuj muziku… to je pouze malý střípek z mnoha akcí, vědomostních i dovednostních 

soutěží, sportovních utkání a dalších a dalších událostí, které tvoří život školy a jejího 

osazenstva. „Popsaný sešit“, jako zrcadlo uplynulého roku, teď leží před vámi.
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Září  
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Slavnostní uvítání prvňáčků 
Vydáno: 9. 9. 2016 

Datum 1. září bylo velkým dnem pro malé předškoláky. Ptáte se proč? Protože se 

z nich stali praví školáci. 

V 8:15 se všichni sešli před 

budovou školy, kde si paní učitelky 

– Drahošová a Tomášková – 

rozdělily děti do svých tříd. 

Po vstupu do školy vzal každé dítě 

za ruku student čtvrtého ročníku 

naší střední školy, který jej odvedl 

do školní jídelny. Tam všechny 

nejprve přivítala paní ředitelka 

a následně budoucím školáčkům popřála hodně štěstí. Následovalo slavnostní 

šerpování na prvňáčky naší školy. Poté se nyní již žáci odebrali společně s budoucími 

maturanty do svých tříd. Při vstupu do třídy dostal každý kornout se sušeným ovocem 

a také dárky nejen od paní učitelek, ale i od městské části Prahy 4 a z programu Ovoce 

do škol. 

Paní učitelky přivítaly ve třídách žáky s rodiči, prarodiči a ostatními příbuznými. 

A protože se ve škole děti především učí, hned první den se prvňáčci naučili pěkně 

pozdravit a zvládli také krátkou básničku. 

Obě paní učitelky se moc těší, až děti naučí mnohem více! 

 

Kraj pro bezpečný internet 2016 
Vydáno: 16. 9. 2016 

III. ročník soutěže 

Žáci naší školy se v měsíci září a říjen 2016 již potřetí účastní projektu Asociace 

krajů „Kraj pro bezpečný internet“. 

Projekt je kromě jiného zaměřen na zvýšení počítačové gramotnosti nejen dětí, ale 

i jejich rodičů, seniorů, učitelů a policistů, kteří mají připravené e-learningové kurzy, 

jak se správně chovat na internetu, aby byl pro nás BEZPEČNÝ. 

Tyto kurzy jsou určeny i pro rodiče a jejich děti od šesti let. 

V předchozích dvou letech se naše škola v soutěži umístila na předních místech. 
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Žáci ZŠ a SŠ budou v hodinách informování svými vyučujícími o postupu, co mají 

udělat proto, aby pak v soutěži obstáli co nejlépe a mohli bojovat o jednu z hodnotných 

cen jako je např. x-box, tablet nebo mobilní telefon.  

 

„Den vody“ a „Za zvířátky do Krčského lesa“ 
Vydáno: 23. 9. 2016 

Žáci 1. stupně se vydali v rámci 

environmentální výchovy do 

Krčského lesa. Zaměstnanci Lesů 

hl. m. Prahy pro nás připravili 

programy hned dva. 

Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili akce 

"Za zvířátky do Krčského lesa", kde 

získali nové vědomosti o životě 

hmyzu, ptáků, savců apod. Žáci 

čtvrtých a pátých ročníků se vydali 

na "Den vody", prošli naučnou 

stezku kolem zdejšího rybníka a dozvěděli se zajímavé informace na jednotlivých 

stanovištích. Každý si zde přišel na své, fotografie tento fakt jen potvrzují. :) 

 

Veslařský klub Blesk 
Vydáno: 23. 9. 2016 

Dne 7. 9. 2016 si mohly páté ročníky 

vyzkoušet, jak náročný, ale zároveň 

zábavný je sport veslování! Děti si 

nejprve prohlédly zázemí klubu, 

mohly si potěžkat vesla, podívat se 

zblízka na lodě. Dozvěděly se třeba 

i to, jak probíhají tréninky nebo 

kolik dané lodě vlastně stojí. Poté si 

na veslovacím trenažéru na vlastní 

kůži veslování zkusily. Jsme 

zvědaví, zda se některý z našich 

žáků stane členem klubu.  
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Festival vědy 2016 
Vydáno: 27. 9. 2016 

S příchodem nového školního roku jsme skočili do víru učení účastí na tradičním 

Festivalu vědy (dříve Vědecký jarmark). Tématem letošního ročníku byl boj s viry. 

Žáci 8. tříd mohli na jednotlivých stanovištích získat informace o oborech, které se 

studují na českých vysokých školách. Studenti a pedagogové těchto škol 

demonstrovali nejzajímavější pokusy a praktické ukázky práce s technikou. Součástí 

byla také stanoviště Policie ČR a přenosový vůz České televize. V závěru získali žáci 

odměny za správně vyplněné herní karty. 

Na další festival se budeme těšit i v příštím roce. 
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Muzeum pražského vodárenství 
Vydáno: 27. 9. 2016 

Žáci 8. a 9. tříd minulý týden navštívili Podolskou vodárnu. Na této exkurzi si 

připomněli historii vodárenství v Čechách. 

Expozice muzea zachovává chronologické členění historického vývoje pražského 

vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny 

renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování 

hl. m. Prahy vodou. Poprvé je vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny 

z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby 

Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií 

unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu a množství historických 

fotografií. Velmi cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů 

a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována sbírka 

vodoměrů. 

Všichni žáci byli nadšeni z toho, že tato výstava je interaktivní a roztáčeli vodní kola, 

rumpály a stavidla vodních děl. 

 

Den zdraví 
Vydáno: 29. 9. 2016 

Dne 27. 9. se 4. a 5. ročníky 

zúčastnily akce Den zdraví, která se 

konala v prostorách Střední 

zdravotnické školy - ul. 5. května. 

V jednotlivých poschodích mohly 

děti navštívit nespočet programů, 

které se především týkaly 

zdravotních problémů a také nám 

doporučily, jak předcházet 

úrazům. Na dvoře školy proběhla 

ukázka všech složek integrovaného 

záchranného systému, včetně 

ukázky práce se služebními psy. Program byl velice přínosný a zajímavý. Přesvědčit 

se můžete ve fotogalerii. 
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Adaptační výjezd 6. - 7. třída 
Vydáno: 30. 9. 2016 

Na začátku nového školního roku proběhl adaptační výjezd žáků 6. a 7. tříd 

v oblíbeném středisku Podhradí 

u Ledče nad Sázavou.  

Skvělé počasí, spoustu společných 

aktivit a dobrá nálada přispěly 

k tomu, že jsme se všichni společně 

na sebe „adaptovali". V tom nám 

pomohl i Vítek Hrbáček – odborný 

lektor pro prevenci rizikového 

chování. 

 

A co na to žáci? 

- „Poznala jsem žáky 7. tříd". 

- „Top zážitek – společné bubnování". 

- „Nejvíc mě bavilo noční povídání o hvězdách". 

- „Bavily mě klanové hry". 

- „Je mi líto, že tam nebyla celá naše třída". 

- „Bavila mě spolupráce v našem klanu". 

- „Super fotbalové hřiště a bazén". 

- „Chutnaly mi buřty u táboráku a rajská omáčka ". 

- „Můj top zážitek byl, když jsme na pokoji honili myš". 

- „Nebavilo mě, že jsme museli uklízet". 

- „Jela jsem poprvé vlakem a zažila svůj první táborák". 

- „Bavilo mě povídání s p. učitelkami". 

- „Poznal jsem nové město Ledeč nad Sázavou". 

- „Bavila mě soutěž Diamantová hůl, protože to bylo zajímavé". 

- „Kreslili jsme erb." 

- „Moc mě bavil kvíz v Ledči nad Sázavou". 

- „Bavily mě klanové úkoly, protož mě baví týmová práce". 

- „Bavilo mě úplně vše". 

- „Adaptační pobyt byl skvělý a doufám, že pojedeme znova". 
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Říjen  
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Sběr pro lesní zvěř 
Vydáno: 3. 10. 2016 

Tento podzim probíhá již 6. ročník soutěže o nejlepšího sběrače lesních plodů. 

Vzhledem k tomu, že téměř každý rok patříme k nejlepším sběračům v Praze, byla by 

velká škoda, abychom se opět nezúčastnili. Tedy... 

Celý říjen a listopad (přesněji do 25. 11. 2016) sbíráme tentokrát neplesnivé žaludy 

a nově také šišky. Pečivo letos na tuto soutěž nesbíráme. 

Suroviny vybíráme pouze v pondělí od 7.40 do 7.55 u vrátnice školy. Nutné je sběr 

zvážit a váhu spolu se jménem a třídou žáka napsat přímo na tašku či lísteček 

připevněný ke sběru. Žádáme Vás, abyste nepoužívali k připevnění tohoto papírku 

sešívačku, neboť by se drátky mohly přimíchat k potravě určené pro zvířata. 

Plody budou zaměstnanci Lesů hlavního města Prahy odvážet zvířatům, která 

potřebují jídlo k přečkání zimy. Pro nejlepšího sběrače, třídu a školu připravili lesníci 

mnoho zajímavých ekologických programů a jiné odměny. 

Proto Vás prosíme o sbírání dobrot pro zvířata, kterým naše pomoc jistě přijde k chuti! 

Děkujeme, že nám pomáháte. 

 

Adaptační kurz prvních ročníků střední školy 
Vydáno: 4. 10. 2016 

Náš adaptační kurz se uskutečnil od 5. 9. do 7. 9. 2016. Strávili jsme ho 

v Poslově Mlýně u Doks. 

Na adaptačním kurzu jsme byli 

informováni o praxích a o pra- 

vidlech na škole. Seznamovali jsme 

se různými aktivitami, například 

společenskými hrami nebo sporty. 

Jeden den jsme se šli podívat do 

Doks, kde jsme navštívili Muzeum 

Karla Hynka Máchy. Poslední den 

nechyběl táborák. 

Dobře jsme se seznámili a spřátelili. 

Doufáme, že nám to vydrží po celou dobu studia. 

Natálie Kovářová - studentka S1C 
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Sbírkové dny Světlušky  
Vydáno: 4. 10. 2016 

V pondělí 12. září 2016 se studenti druhých ročníků střední školy zúčastnili 14. ročníku 

humanitární akce „SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY“, která je organizovaná Nadačním 

fondem Českého rozhlasu. 

Každá dvojice dobrovolníků byla vybavena kostýmem světlušek, tedy zářivým 

tričkem, tykadly a samozřejmě kasičkou ve tvaru lucerny. Studenti prodávali tykadla, 

svítící náramky, píšťalky a tentokráte i propisovací tužky. 

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 vody 2016 
Vydáno: 10. 10. 2016 

Dne 20. 9. 2016 se žáci 7. tříd vydali oslavit „Den vody“ na okraj Kunratického lesa 

k rybníku Labuť. 

Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy společně s městskou částí Praha 4 si tu pro ně připravili 

vodní stezku kolem rybníka, kde se 

žáci mohli seznámit se všemi 

zarytými milovníky vody a lesa. 

Poznali např. kapry, líny a štiky 

českých rybníků a vodní chlupáče, 

jako je vydra nebo bobr, drobný 

vodní hmyz i vodní a lesní ptactvo. 

Vyzkoušeli si také své rybářské 

dovednosti a vrátili se do počátků 

českého rybníkářství a včelařství. 
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Den pro zdraví 2016 
Vydáno: 10. 10. 2016 

V úterý 27. září třída S2.B navštívila Střední zdravotnickou školu 5. května, kde se 

konal Den pro zdraví. 

Cílem celé akce bylo obeznámit návštěvníky nejen o všeobecných faktech týkajících se 

zdraví, ale mohli jsme si vyslechnout i řadu přednášek o spoustě jiných užitečných 

věcí, jako například policejní přednášku, či přednášku týkající se kyberšikany. Co se 

týče odbornějších informací, bylo možno zhlédnout přednášku o porodu a těhotenství, 

práci záchranářů – kde si mohli zájemci vyzkoušet poskytnout první pomoc, zdravé 

výživě, prevenci úrazů a mnohé další. Dále jsme si mohli nechat změřit krevní tlak, 

vypočítat tělesné BMI. 

Díky praktickým ukázkám a pomůckám byly přednášky zajímavé a poučné a odnesli 

jsme si mnoho nových informací. 

Třída S2.B 

 

Evropský jazykový týden 
Vydáno: 14. 10. 2016 

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2016 opět proběhly na naší škole akce související s oslavou 

Evropského dne jazyků, který je Radou Evropy určen na 26.9. 

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

V jídelně se nabízelo jídlo jedné evropské země (Německo, Francie, Španělsko, Rusko, 

Itálie)) a jako zvonění zazněla písnička v daném jazyce spolu s hlášením ve školním 

rozhlase, které zdůrazňovalo 

důležitost studia cizích jazyků. 

Stěžejní událostí týdne byla 

interaktivní anglická představení 

The Bear Educational Theatre, která 

se konala 30. 9. v naší škole. Žáci 

7. - 9. ročníku ZŠ zhlédli detektivní 

hru Murder at Wimbledon, studenti 

1. až 3. ročníku SŠ si připomněli důležitá díla anglické literatury v nápadité prezentaci 

The History of English Literature. 

V obou představeních herci zapojili i naše žáky a s lehkým anglickým humorem se 

snažili rozšířit jejich jazykové znalosti. 



 
13 

Akcím k Evropskému dni jazyků předcházel projekt žáků 9. třídy, ve kterém anglicky 

komunikovali s turisty 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.  

 

Dětské dopravní hřiště  
Vydáno: 14. 10. 2016 

V říjnu začala pro žáky 4. a 5. tříd pravidelná návštěva dětského dopravního hřiště. 

V rámci prevence bezpečnosti silničního provozu děti absolvují 4 výukové lekce. Pro 

žáky 4. ročníků je první hodina seznamovací. Učí se správně nasadit cyklistickou 

přilbu a pravidla pro správný pohyb chodce. Žáci 5. ročníků měli pro první hodinu 

v plánu praktickou jízdu na kole. Vzhledem k nepřízni počasí v minulém týdnu, byli 

nuceni absolvovat tuto část v učebně. Vyučující policistky dětem připravily moc 

pěknou hodinu s použitím interaktivní tabule. Děti pracovaly samostatně i ve 

skupinách a za své znalosti mohly dokonce získat odměny. 

 

Loučení s létem 
Vydáno: 18. 10. 2016 

Dne 6. 10. se některé ročníky 

1. stupně zúčastnily akce s názvem 

Loučení s létem. Podle nás to tedy 

bylo spíše vítání podzimu, protože 

počasí nám příliš nepřálo, ale 

nakonec se umoudřilo a my mohli 

vyrazit. Vše se konalo v Centrálním 

parku na Pankráci. Celou akci 

provázely poučné hry a různé 

soutěže. Byl zde i praktický program pro děti. Děti si zábavnou formou vyzkoušely, 

jak třídit odpad a další zajímavé aktivity. Téměř všichni vyhráli nádherné odměny 

a žáci odcházeli zpět do školy nadšení, proto se odpoledne školní družina na akci 

vrátila. Těšíme se na další podobné programy, při kterých se pobavíme a zároveň 

získáme nové vědomosti. 
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Florbalový turnaj 
Vydáno: 19. 10. 2016 

Ve středu 12. 10. se dívky z 8. a 9. třídy zúčastnily turnaje ve florbalu. Ve skupině se 

střetly celkem se třemi družstvy: dvě z nich byla na přibližně stejné úrovni, třetí bylo 

výrazně silnější díky několika závodně hrajícím účastnicím. Naše děvčata vyhrála 

nakonec jen jeden ze zápasů a kvůli smolné prohře v dalším z nich skončila v tabulce 

na třetím místě bez možnosti na postup do bojů o třetí místo. Herně dívky předvedly 

hezký výkon, podpořený vzájemnou spoluprací, výkonem brankářky, a především 

duchem fair play. 

 

Návštěva Francouzského institutu – film 
Vydáno: 31. 10. 2016 

V rámci Evropského dne jazyků studenti francouzského jazyka 3. a 4. ročníku střední 

školy navštívili Kino 35, které se nachází v prostorách Francouzského institutu ve 

Štěpánské ulici. Studenti se zúčastnili projekce francouzského filmu „The French 

Minister“ od režiséra Bertranda Taverniera. 
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Festival německého filmu 2016 
Vydáno: 31. 10. 2016 

Dne 21. 10. 2016 jsme se my, studenti 3. ročníku, zúčastnili vzdělávacího kina 

v německém jazyce. Společně jsme se vydali na Václavské náměstí do kina Lucerna. 

Film se jmenoval „Einer vor uns“ neboli „Jeden z nás". 

Film se odehrával na okraji města a poukazoval na život dnešních mladistvých. 

Znázorněno bylo to, že hodně dospívajících nechodí do školy, ale místo toho chodí 

kouřit, pít a páchat trestné činy. Film končí tragickým koncem jednoho z hrdinů. Z 

filmu byly zřejmé dvě otázky: Co bylo myšleno frází „jeden z nás"? A musel policista 

opravdu mladého kluka zastřelit? Na to jsme se snažili po ukončení promítání 

odpovědět ve společné diskuzi a podělit se tak o své názory se studenty z jiných škol. 

Akce se nám velice líbila a doufáme, že si něco podobného budeme moci zopakovat. 

Tímto děkujeme paní učitelce Círové, že nám umožnila se akce zúčastnit a že nám 

celou dobu dělala doprovod. 

E. Vodičková 

studentka S3A 
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Listopad  
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Preventivní program Progressive – život drogově závislých 
Vydáno: 1. 11. 2016 

Ve škole proběhl preventivní program Progressive – život drogově závislých. Program 

trval dvě vyučovací hodiny, zúčastnila se ho třída Z8.A a Z8.B. 

Progressive je kontaktní a poradenské centrum pro uživatele drog. Také pracují 

v terénu, kde chodí za drogově závislými, vyměňují jim injekční stříkačky za nové 

a dávají jim náplasti, povídají si s nimi a snaží se jim pomoci. To vše nedělají kvůli 

tomu, aby je podporovali v braní drog, ale aby zabránili šíření různých nemocí, jako je 

třeba žloutenka, HIV atd. 

Progressive nám přišly představit dvě pracovnice organizace. Nejdříve si od nás 

zjistily formou hry, jak nás téma drogy zajímá a co o tom víme. Poté se nám představily 

a řekly něco o organizaci. Pak měl každý možnost vymyslet si otázku, například jaký 

je průměrný věk lidí, kteří chodí do organizace, kolik drogově závislých se jde léčit, 

jestli chodí více ženy nebo muži, a spoustu dalších otázek, na které jsme si ve druhé 

části odpověděli. Ale ještě předtím nám pustily video, které popisuje cestu drogově 

závislého až po jeho celkové vyléčení. Celkově bylo setkání velmi hezké, dozvěděli 

jsme se mnoho nových informací. 

A. Wimmerová, žákyně Z8.B 

 

Zeleninový den 2016 
Vydáno: 1. 11. 2016 

Zeleninový den jsme si užili s plnou parádou. Dobroty, které žáci 1. stupně za pomoci 

rodičů pro nás připravili, byly 

opravdu lahodné. Pochutnali jsme 

si na sladkých i slaných jídlech 

a potěšili naše mlsné jazýčky. 

Každý kuchtík si odnesl malou 

odměnu a účastnický list. Nikdo 

neodešel s prázdnou. Hlas lidu 

rozhodl, že na 1. místě se umístil 

Marco Rendón s mexickým 

pokrmem Sopes, 2. místo obsadil 

Filip Graham s Cuketovou 

bábovkou a 3. místo získala Klaudie Kotcherová, která připravila Pizzu pro dobrou 

náladu. Velké díky patří všem soutěžícím žákům, rodičům a také návštěvníkům akce. 
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Podpora zdravé stravy je u dětí nesmírně důležitá, a proto se těšíme se na další 

ročníky. 

 

Devítka na exkurzi na úřadu práce 
Vydáno: 1. 11. 2016 

V úterý 25. října 2016 jsme byli na úřadě práce. Byl nám promítán film, ve kterém jsme 

se dozvěděli, jaké máme možnosti a co bychom mohli studovat. Poté jsme si vše 

zrekapitulovali a paní, která nás provázela touto návštěvou, nám vše vysvětlila. 

Měli jsme také možnost udělat si test na počítači, ve kterém jsme se mohli, podle našich 

koníčků, zájmů a schopností, dozvědět jaké povolání by nás v budoucnu mohlo bavit. 

Měli jsme k dispozici také portfolia s různými druhy povolání. Mohli jsme se ještě 

jednou individuálně zeptat na věci, které nás zajímají a o kterých chceme vědět víc.  

Mě se tato přednáška docela líbila. Spoustu řečených věcí jsem již věděla z předmětu 

„Svět práce“, ale dozvěděla jsem se tu i spoustu věcí, které mi s výběrem školy velmi 

pomohly. 

M. Součková, žákyně Z9 

 

Bílá pastelka 2016 
Vydáno: 1. 11. 2016 

I v letošním roce se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili ve středu 12. října 2016 veřejné 

sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR. Za pomoc v této sbírce studenti na oplátku absolvují exkurzi 

s přednáškou a názornými ukázkami v Tyfloservisu – organizaci poskytující pomoc 

nevidomým. 

J. Mach 

student S4B 
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Autorská práva aneb Podporuj muziku 
Vydáno: 3. 11. 2016 

Ve středu 2. listopadu se žáci 7. – 9. třídy a studenti 1. ročníku střední školy účastnili 

besedy, kterou organizovala v rámci edukativního projektu Česká národní skupina 

Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. (ČNS IFPI) a Ochranný svaz autorský 

(OSA). 

Projekt je zaměřený na žáky 

druhého stupně základních škol 

a na studenty prvních ročníků škol 

středních a nese název „Buď toho 

součástí. Podporuj muziku!“ 

Záštitu projektu poskytlo 

Ministerstvo kultury České 

republiky. 

Beseda se týkala autorských práv na internetu, legálnosti a nelegálnosti určitých 

úložišť a jejich fungování, hodnoty hudby, legálních možností poslechu hudby 

a podobných témat.  

Besedu vedl právník ČNS IFPI pan Mgr. Bednář, který s sebou jako hosta přivedl pana 

Petra Harazína, frontmana kapely Nebe. 

Na začátku přednášky jsme zhlédli asi dvacetiminutový dokument a pak nám byla 

obecně nastíněna problematika autorských práv. Pan Harazín zas mluvil o tvorbě 

hudby, o hodnotě hudby. Dále jsme se mohli dovědět něco o úložištích s nelegálně 

nahraným obsahem a následně o legálních možnostech pořízení hudby. Čas v závěru 

besedy byl věnován dotazům, soutěži o podepsaná cédéčka nebo vstup zdarma na 

jedno z legálních úložišť. 

- „po úvodu bylo každému jasné, že se bude hovořit o autorském právu. Všichni jsme 

zjistili, že vlastně všichni porušujeme zákon“ 

- „tato přednáška mě donutila zamyslet se a rozhodla jsem se, že stahování písniček 

a filmů omezím“ 

- „přednáška byla zajímavá, poučila jsem se a začala jsem používat Deezer“ 

- „beseda se mi líbila, ale myslím si, že se stejně v oblasti porušování autorských práv nic 

nezmění“ 

- „myslím si, že přednáška oslovila všechny, ale ne všichni si uvědomují, že porušují 

zákon a přestanou to dělat“ 
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Turnaj ve stolním tenisu 
Vydáno: 4. 11. 2016 

Ve středu 2. listopadu 2016 se vybraní zástupci z šesté třídy a tříd sedmých zúčastnili 

turnaje ve stolním tenise. 

Především úroveň chlapecké části soutěže byla opravdu vysoká a jednotlivá družstva 

byla výkonnostně velice vyrovnaná. Naši chlapci se ve všech zápasech „prali“ 

opravdu statečně, ale nakonec 

skončili až na 6. místě. 

I dívky prokázaly velkou bojovnost, 

díky které dokázaly vyhrát v utkání 

o páté místo a v celkovém pořadí se 

tak umístily o jednu příčku nad 

chlapci. 

Žáci a žákyně měli možnost 

seznámit se s průběhem soutěžních 

turnajů, a především prokázat týmového ducha. Navzájem se povzbuzovali 

a jednotlivé výhry i prohry brali jako týmový výkon, za což jim patří naše uznání. 

 

Halloweenské dopoledne 2016 
Vydáno: 9. 11. 2016 

V pondělí 31. 10. děti hned od rána slavily ve škole Halloween. 

Již před první hodinou se chodby 

školy zaplnily různými 

strašidelnými maskami. Pro 

jednotlivé ročníky 1. stupně bylo 

připraveno interaktivní anglické 

divadlo a myslím, že všechny 

skupiny si jej užily. V rámci 

každého představení byly vždy 

vybrány děti, které se aktivně 

zapojily do děje. Bylo to 

srozumitelné a vtipné. Ve třídách 

pak měly paní učitelky připravenou jednu dýni, kterou společnými silami celá třída 

vydlabala, a poté si každý vyrobil vlastní dýni z papíru. Závěrem se z každé třídy 
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vybraly nejlepší masky, které dostaly malou odměnu za hallowenský převlek na tento 

den. 

 

Den otevřených dveří 2016 
Vydáno: 10. 11. 2016 

9. 11. 2016 jsme přivítali letošní první zájemce o studium na naší střední škole. 

Den otevřených dveří jsme tradičně 

zahájili společným povídáním 

o škole, studijních oborech, 

průběhu přijímacího řízení nebo 

uplatnění absolventů. A protože 

šedivá je teorie a zelený strom 

poznání, vyrazili jsme na 

procházku školou, kde se 

návštěvníci mohli seznámit 

s jednotlivými pedagogy a náplní 

všeobecně vzdělávacích, a hlavně 

odborných předmětů. Nevynechali jsme ani multifunkční učebnu a promítání 

záznamu ze slavnostní imatrikulace. 

Budeme se těšit na shledanou nejen v dubnu u přijímaček, ale hlavně 4. 9. 2017. 

 

Turnaj v basketbalu 2016 
Vydáno: 10. 11. 2016 

Ve středu 8. listopadu 2016 se zástupkyně z 8. a 9. třídy zúčastnily turnaje v basketbalu 

na naší škole. Dívky hrály velice bojovně, ale kvůli nízké sehranosti bohužel prohrály 

oba zápasy a skončily na 3. místě. 

I když se dostávaly do pěkných šancí, koncovka v podobě vstřeleného koše často 

chyběla. Ani tentokrát se však dívky nenechaly strhnout nepříznivým vývojem zápasů 

a po celou dobu si zachovaly ducha fair play. 
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Návštěva Rehabilitačního ústavu Kladruby 
Vydáno: 10. 11. 2016 

 

Dne 27. 11. 2016 navštívily druhé a třetí ročníky střední školy rehabilitační centrum 

v Kladrubech. Cílem návštěvy byla prohlídka celého střediska a veškerých prostorů. 

Mohli jsme si zde prohlédnout nejrůznější rehabilitační pomůcky, tělocvičny, 

posilovnu, bazény a mnoho dalšího. 

Rehabilitační centrum je určené především pro pacienty po úrazech a operacích 

pohybového a nervového systému. Názorně nám byly ukázány nejrůznější druhy 

rehabilitací. Kladruby používají nejmodernější rehabilitační pomůcky, které se nikde 

jinde v ČR nenachází. 

Ústav se mimo jiné snaží i o obnovu pracovní schopnosti klientů, nácvik soběstačnosti 

a o usnadnění návratu nemocných do domácího prostředí. To vše za pomocí cvičných 

bytů, které jsou součástí budovy. Středisko je určeno pouze pro klienty starší patnácti 

let, takže možnost rehabilitace dětí není. 

Klienti zde také mají možnost ve volném čase navštívit nejrůznější dílny, které jsou 

součástí rehabilitačního centra. Měli jsme příležitost se podívat například do 

keramické dílny, svářečské, nebo výtvarné. Další možností je návštěva nejrůznějších 

služeb jako například kadeřnictví či kosmetika. 

Exkurze byla přínosná, a to hlavně především názornými příklady. Také byla možnost 

vyzkoušet si rehabilitace, které pacienti podstupují. Odnesli jsme si i spoustu nových 

a zajímavých informací. 

P. Triznová 

studentka S2B 

 

Cyklistické závody Prahy 4 
Vydáno: 14. 11. 2016 

Ve středu 5. 10. se v Centrálním parku konaly cyklistické závody žáků základních škol. 

Závody byly v několika kategorií. Z naší školy se zúčastnili žáci prvního stupně.  
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Zástupci z řad dívek a chlapců mohli ukázat své rychlostní schopnosti v jízdě na kole 

ve vzdálenosti 1200 m. Mezi dívkami obsadily nejlepší místa Barča Poršová a Adélka 

Šmídová (6. a 7. místo). Mezi chlapci zabodovali Enrique Rendón krásným 3. místem 

a o kousíček uteklo nejlepší umístění Tomovi Bartoňovi, který nakonec obsadil úžasné 

2. místo, a to i přesto, že po pádu v kvalifikaci absolvoval finále na „cizím“ kole. Byl 

to úžasný závod, všem účastníkům blahopřejeme. 

 

Děti dětem 2016 
Vydáno: 16. 11. 2016 

Vážení rodiče, studenti, žáci, 

podzim pokročil a adventní čas za chvíli zaklepe na dveře. Bylo by pěkné zopakovat 

již tradiční akci a opět pomoci dětem z Dětského centra při Thomayerově nemocnici.  

Budeme tedy i letos v době od 21. 11. do 6. 12. vybírat přinesené hygienické potřeby – 

např. vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, pleny, dětské zubní pasty, kartáčky, dětskou 

vlasovou a tělovou kosmetiku, ale také o vhodné hračky, první knížky či kojenecké 

lahve atd. 

Děti z 1. stupně mohou už nyní dávat případné dary pro sbírku svým třídním 

učitelkám, žáci 2. stupně a středoškoláci mohou své případné dary odevzdat v učebně 
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odborných praxí v přízemí u paní učitelky Hofmannové nebo u paní učitelky 

Hemzalové v kabinetě v 1. patře. 

Je zcela na vašem uvážení, zda se bude chtít na této „sbírce“ podílet. 

S díky za Vaši pomoc 

Vedení školy, Studentská rada a Žákovský parlament  

 

Přírodovědný Klokan 2016 
Vydáno: 16. 11. 2016 

Letos opět proběhla soutěž Přírodovědný Klokan, která propojuje poznatky 

z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecné znalosti. 

Soutěžili žáci 8. a 9. tříd, mohli získat maximálně 120 bodů. 

 

Nejúspěšnější řešitelé: 

MÍSTO JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA ZÍSKANÉ BODY 

1. KŘÍSTEK Martin Z9 53 

  ŠAFÁŘ Petr Z8B 53 

2.  DOLEŽAL Adam Z8B 52 

3. PIFFL Alex Z9 51 

  GERHÁT Jonáš Z9 51 

  ŠUBERT Michal Z9 51 

 

Prevence úrazů na 1. stupni 
Vydáno: 16. 11. 2016 

Ve dnech 26. - 27. 10. proběhla na celém 1. stupni známá akce Prevence úrazů.  

Tentokrát jsme si posvítili na to, jak se vyvarovat nepříjemným popáleninám nebo 

otravě. Děti dostaly pracovní listy, kde měly za úkol vypracovat doplňovačku, 

dokončit příběh nebo spojit správné dvojice obrázků. 

Věříme, že se žákům naší školy úrazy obloukem vyhnou!!! 
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Planetárium – Letíme na Mars 
Vydáno: 25. 11. 2016 

Ve středu 16. 10. se paní učitelky a žáci 3. tříd vydali do Planetária Praha, které se 

nachází v parku Stromovka.  

Zhlédli jsme promítání v místnosti 

se sférickým stropem (kopulí), 

který napodobuje pomyslnou 

nebeskou klenbu. Kopule 

pražského planetária patří 

k největším na světe. Se zaujetím 

jsme sledovali program „Letíme na 

Mars“, který nás seznámil s vývojem pohledu člověka na Sluneční soustavu. Také jsme 

se dozvěděli zajímavosti o tom, co všechno musí zvládnout kosmonaut. Velkým 

překvapením pro nás byly pěstitelské úspěchy zaměstnanců planetária, kteří se 

pokouší vypěstovat zeleninu v takových podmínkách, jaké jsou v kosmické raketě. 

Nevynechali jsme ani výstavu, která se nachází v atriu budovy. Návštěva planetária 

se žákům velice líbila. Určitě jsme zde nebyli naposledy. 

 

Přednáška „Obezita není náhoda“ 
Vydáno: 28. 11. 2016 

Tato přednáška pro sedmý ročník se konala 10. 11. 2016 a měla náš poučit o tom, jak 

se zdravě vyživovat. 

Ukázali nám, že přejídat se nebo jíst sladké, může být sice na chvíli příjemné, ale 

vlastně nám to škodí. Mohli jsme si zkusit změřit, jestli máme podváhu, normální váhu 

nebo nadváhu. 

Zjistil jsem spoustu nových věcí, i třeba kolik tekutin bychom měli denně vypít 

a kolikrát za den jíst. 

Zajímavé také bylo, když nám říkali o tom, co je zdravé jíst a co ne. 

Z této přednášky jsem se hodně dozvěděl a zaujala mě. Doma si naši také měřili, jestli 

mají zdravou váhu. 

J. Behenský, žák Z7B 
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Prosinec  
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Exkurze na Úřad vlády ČR a do Senátu Parlamentu ČR 

pohledem studentů 
Vydáno: 5. 12. 2016 

25. 11. 2016 byl den, kdy se náš 2. ročník oboru veřejná správa vydal blíže seznámit 

s budovami Úřadu vlády a Senátu ČR. Nejdříve jsme si ve vládním sídle Strakovy 

akademie poslechli prezentaci na téma „Co je to vláda?‘‘ a prohlédli jsme si místnost 

určenou pro tiskové konference, ve které se přednáška konala. Odtud jsme si odnesli 

spoustu zajímavých informací a poznatků, které jsme ještě neznali. 

Potom jsme se vydali do samotných útrob Senátu, který sídlí v Praze na Malé Straně 

ve třech starobylých palácích:  

Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském. 

Naši výpravu po Senátu nám obohacovala milá starší paní průvodkyně, která nám 

také vyprávěla o úžasných freskách a architektuře v paláci. 

Celou exkurzi jsme si všichni náramně užili a těšíme se na další zajímavé výpravy 

a poznávání. 

M. Kallupová, studentka S2.A 

Dne 25. 11. 2016 se třída S2.A vydala na exkurzi na Úřad vlády a do Senátu České 

Republiky, v doprovodu naší třídní učitelky paní Měšťánkové. Sraz byl na stanici 

Malostranská ve vestibulu metra v 8:30. Všichni dorazili přesně, až na jednoho jedince, 

který si opět spletl místo srazu. Když dorazil, mohla naše kompletní skupina vyrazit. 
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Na Úřadu vlády, hned při vstupu, byla kontrola stejná, jako když jdete k letadlu. Bylo 

zapotřebí odložit všechny kovové předměty do tašek, které jsme dali na pás rentgenu. 

Za průchodem nám vše vrátili. Následovala dvouhodinová přednáška o tom, jak 

pracuje úřad a jaké pravomoci má vláda. Po skončení této akce jsme jeli na 

Malostranské náměstí, na kterém se většina studentů hladově a unaveně rozeběhla 

k prvnímu McDonaldu. 

Za hodinu jsme najezení a sotva hýbající se pokračovali do Senátu ČR. Čekala nás 

prohlídka Valdštejnského paláce a také zasedací místnosti s paní průvodkyní. 

Zakončením dne byla společná fotografie všech zúčastněných před budovou Senátu. 

J. Oborník, student S2.A 

 

Exkurze v Ústavu sociální péče Laguna v Psárech 
Vydáno: 5. 12. 2016 

Ve středu 16. 11. 2016 jsme se s naší třídou S3.B, za doprovodu paní učitelky Šíbové, 

zúčastnili exkurze v Ústavu sociální péče Laguna v Psárech. 

Ústav sociální péče Psáry zahájil provoz 5. ledna 1962. Během let prošel řadou úprav 

i rekonstrukcí, až vznikla jeho dnešní podoba. Domov Laguna nabízí péči o mentálně 

postižené od 3 let věku. Jako jediné zařízení v ČR poskytuje ubytování pro mentálně 

postižené dospělé děti a jejich rodiče, kteří se již o ně nemohou starat sami. Přímo 

v budově je navíc i pomocná škola jako samostatný ekonomický a právní subjekt. 

V současnosti jsou otevřené 3 třídy. 

Po příjezdu do domova se nás ujal pan Adámek. Prozradil nám historii ústavu 

a zodpověděl naše dotazy. Poté následovala prohlídka ústavu. Podívali jsme se 

například do tělocvičny, koupelny, keramické dílny, třídy pomocné školy, směli jsme 

nahlédnout i do pokojů klientů. Podívali jsme se do chráněné dílny, kde jsme každá 

dostala dárek od jedné klientky v podobě vlastnoručně malovaných a vyrobených 

magnetů. Klienti byli velice milí. Exkurzi jsme zakončili v místní pekárně, kde si pár 

z nás zakoupilo zboží, na jehož výrobě se klienti podíleli. 

Myslím si, že tato exkurze pro nás byla velice užitečná, protože jsme mohli na vlastní 

oči vidět, jak to v ústavu chodí a vypadá. 

P. Suková, studentka S3.B 
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Beseda se zakladatelkou společnosti „Dejme dětem šanci“ 
Vydáno: 5. 12. 2016 

Ve středu 23. 11. 2016 se konala beseda se zakladatelkou společnosti "Dejme dětem 

šanci“ paní Michaelou Chovancovou. Beseda byla určena pro čtvrté ročníky oboru 

SOC k výuce v učební praxi. Studenti byli seznámeni nejen s činností společnosti, ale 

i s možností podpory dětí, které opouštějí dětské domovy. 

L. Havelková, studentka S4.B 

 

Schola Pragensis 2016 
Vydáno: 5. 12. 2016 

Ve dnech 24. 11. - 26. 11. 2016 se Škola Kavčí hory zúčastnila, jako každým rokem, 

veletrhu škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na Vyšehradě. Dle počtu 

návštěvníků lze usuzovat, že je o oba obory střední školy stále zájem. Napovídá tomu 

i hojná účast potencionálních studentů na dni otevřených dveří, který proběhl již 

v listopadu. 

 

Turnaj ve florbalu 2016 - dívky 
Vydáno: 5. 12. 2016 

Dne 2. prosince 2016 reprezentovaly zástupkyně z 6. a 7. tříd naši školu na turnaji ve 

florbalu. V základní skupině jsme se střetly postupně se ZŠ Horáčkova, ZŠ Plamínkové 

a ZŠ na Líše. Skupinové boje jednoznačně ovládla ZŠ Horáčkova, která si připsala 

celkem tři výhry a z prvního místa postoupila do dalších bojů. 

Zbylé tři týmy si připsaly vždy jednu výhru a dvě prohry, a proto o druhém 

postupujícím do semifinále rozhodla vzájemná bodová bilance, která bohužel mluvila 

v náš neprospěch. Naše cesta tak skončila v úvodní skupině. Dívkám se ale postupně 

podařilo najít svou vlastní hru, hrály velice aktivně, a i díky brankářce se jim dařilo 

zakládat a rozehrávat pěkné akce. 
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Osmé třídy na Jarmarku řemesel a služeb a Schole 

Pragensis 
Vydáno: 5. 12. 2016 

Dne 3. listopadu 2016 navštívily osmé třídy Jarmark řemesel a služeb v Praze – Libni. 

Uvítal nás jeden z vyučujících, který nás seznámil s touto akcí. Dostali jsme soutěžní 

kartičky, na které jsme sbírali body u jednotlivých stanovišť. Zde se nám představila 

jednotlivá učiliště a studenti předvedli různá řemesla, technická i umělecká. Na závěr 

byly vyhlášeny výsledky z našich nasbíraných bodů. Ti nejlepší obdrželi drobné, ale 

užitečné ceny. Akce se nám velice líbila. 

Pro výběr střední školy jsme se inspirovali na další akci Schola pragensis, která se 

konala 24. - 26. listopadu 2016 v Kongresovém centru. Také naše škola zde měla 

stánek. Dozvěděli jsme se o náplni jednotlivých oborů, získali jsme také propagační 

letáky s důležitými informacemi. Akce byla povedená a někteří z nás si zde našli i svůj 

vybraný obor. 

J. Říha, žák Z8.B 

 

Prevence dentální hygieny 
Vydáno: 7. 12. 2016 

Do 1. a 2. tříd zavítaly studentky lékařské fakulty. 

Popovídaly si s dětmi o lidském chrupu. Popsaly žákům stavbu zubů a vysvětlily, jak 

se mění jejich počet během života. Připomněly, jak správně se o svůj chrup starat 

a jakým způsobem si zoubky čistit. 

 

Děti dětem 2016 
Vydáno: 8. 12. 2016 

Jako již tradičně, i letos jsme se zapojili do charitativní sbírky „Děti dětem". Žáci 

i rodiče napříč mateřskou, základní i střední školou přinesli velkou hromadu 

hygienických potřeb nezbytných pro provoz Dětského centra při Thomayerově 

nemocnici. 
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Mikuláš 2016 
Vydáno: 12. 12. 2016 

V letošním školním roce opět navštívil naší MŠ a 1. stupeň ZŠ Mikuláš. Jako již tradičně 

se úlohy Mikuláše, čerta a anděla zhostili studenti naší střední školy. 

Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak vše probíhalo. 

 

Světová škola – globální rozvojové vzdělávání 
Vydáno: 13. 12. 2016 

Ve středu 30. 11. 2016 jsme se na všech stupních naší školy věnovali problematice 

Globálního rozvojového vzdělávání. Studentky 4. ročníku měli připravené aktivity pro 

naše nejmladší ve školce. V první třídě si děti povídaly o dětských právech a žáci 

2. stupně a střední školy absolvovali besedu se zakladatelem společnosti Afrika Africe, 

který nám přinesl aktuální informace z naší partnerské školy Vijito v Keni. 

  

Beseda „Kupní smlouva v akci“ 
Vydáno: 13. 12. 2016 

Ve středu 7. 12. 2016 se studenti třídy S2.A zúčastnili programu z Projektu 

spotřebitelské gramotnosti, který připravuje časopis Dtest ve spolupráci s Právnickou 

fakultou UK. Studenti byli podrobně seznámeni s problematikou kupní smlouvy. 
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Sbírka pro Klokánek 
Vydáno: 13. 12. 2016 

V adventním čase proběhla v naší škole sbírka pro Klokánek. Klokánek je organizace 

pečující o děti, které nemají to štěstí být se svými rodinami. Proto nás napadlo 

uspořádat v tomto čase sbírku hraček, her, obuvi, oblečení, prostě věcí, které by dětem 

z Klokánku mohly udělat radost. Chtěli bychom ze srdce poděkovat dětem, 

studentům a rodičům, kteří se této sbírky zúčastnili. A všem zároveň popřát krásné 

Vánoce. 

 

Výtvarná a literární soutěž 2016 
Vydáno: 13. 12. 2016 

V září 2016 vyhlásila Městská část Praha 4 výtvarnou a literární soutěž pro žáky 

základních škol na téma „Místo zvané domov".  

Výtvarné soutěže pro 1. stupeň na téma „Všude dobře doma nejlíp“ a „Když se řekne 

domov, představím si…“ a literární části soutěže pro 2. stupeň na téma „Doma jsem 

tam, kde se cítím dobře“ a „Co pro mě znamená domov“ se zúčastnili i žáci naší školy. 

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo 13. 12. v obřadní síni Nuselské 

radnice za přítomnosti zástupkyně starosty paní Mgr. Ivy Kotvové, vedoucí odboru 

školství, prevence a rodinné politiky paní Mgr. Jany Ságlové a vedoucí oddělení 

rodinné politiky paní PaedDr. Evy Schneiderové.  

Porota vybírala z dvě stě šedesáti výtvarných a čtyřiceti literárních prací. 

Blahopřejeme Filipu Mandátovi z 5.A ke 2. místu ve výtvarné části soutěže a Emmě 

Gramelové a Editě Uttendorfské ze 2.A třídy ke krásnému 3. místu. 

V literární části 1. místo svou prací dobyla Sofia Vaníčková z 9. třídy. 

Soutěžící si užili slavnostní chvíli, odnesli hezké dárky a před zpáteční cestou do školy 

na ně čekalo i občerstvení. 

Tak ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Návštěva z Kazachstánu 
Vydáno: 13. 12. 2016 

V pondělí 12. 12. 2016 naši školu navštívili budoucí pedagogové z univerzity 

v Karagandě. 
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Spolu s našimi žáky se zúčastnili projektového dne „Slavíme advent“, živě se zajímali 

o výuku cizích jazyků ve škole a s vedením školy besedovali o systému vzdělávání 

v České republice. 

V naší škole se studentům moc líbilo, záviděli nám krásné prostředí a kreativní žáky, 

které viděli tvořit v adventních dílnách. 

 

Sedmé třídy v knihovně 
Vydáno: 13. 12. 2016 

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 jsme byli spaní učitelkou na exkurzi v městské knihovně 

Na Veselí, kde nás provázela paní knihovnice. Byli jsme v části určené dětem, která se 

dělila na naučnou literaturu a ta byla označena různými značkami podle oblastí, do 

kterých byla zařazena. 

Byla tu také beletrie, která byla řazena podle abecedy, a knihy se hledaly podle 

počátečních písmen autora. Přes internetový katalog knihovny jsme si vyzkoušeli 

vyhledávání knih. 

Po návštěvě knihovny nám zbylo ještě trochu času, proto jsme ještě šli do Arkád, kde 

jsme se nechali celá třída vyfotit. 

Všem se návštěva knihovny líbila a dozvěděli jsme se něco nového. 

Š. Matuščin, žák Z7.A 

Dne 1. prosince 2016 jsme se vydali s naší třídou Z7.B do městské knihovny. Vyrazili 

jsme koncem velké přestávky. Knihovna se nachází na Pankráci, tedy nedaleko školy. 

Když jsme přišli, tak jsme zasedli ke stolu a poslechli jsme si paní knihovnici. 

Naučili jsme se hledat knihy a vyhledávat na webové stránce knihovny a spoustu 

dalších informací jako třeba, že se rozdělují knihy na naučnou literaturu a beletrii. 

Potom jsme zamířili do sekce knih pro dospělé a mohli jsme si povšimnout rozdělení 

knih na beletrii, detektivky a romány. Poté jsme se už museli vydat zpět do školy. 

Když jsme se vrátili do školy, pokračovali jsme v učení. 

V knihovně to bylo pěkné a hodně jsme se dozvěděli a naučili. 

M. Gubien, žák Z7.B 
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Multimediální představení „The Action“ 
Vydáno: 14. 12. 2016 

Dne 12. 12. 2016 jsme se my, studenti 3. ročníků zúčastnili programu primární 

prevence – multimediálního představení THE ACTION v Kongresovém centru 

v Praze. 

THE ACTION je multimediální divadelní představení plné emocí a dějových 

zvratů určené všem budoucím a začínajícím řidičům. 

Celý projekt začínal jako nevinná diskotéka a my vůbec nevěděli, co od toho máme 

očekávat. Jakmile ale dohráli pro nás známé písničky a na velkém plátně se pustil 

příběh, kde byla vyobrazená dopravní nehoda, pochopili jsme, že o zábavnou akci 

v tomto případě rozhodně nepůjde. 

Celá akce byla směřována na realitu dopravních nehod a skutečné příběhy lidí, kteří 

před jízdou požili návykové látky či nebyli dostatečně pozorní a ohrozili jak sebe, tak 

i ostatní, a kteří se mohli přesvědčit o tom, že život rozhodně není procházka růžovým 

sadem. 

Po krátké filmové ukázce před nás předstoupil policista, hasič a zdravotní záchranář. 

Každý z nich vyprávěl o jedné nehodě, která se skutečně stala. Bohužel se jim natolik 

zaryla do paměti, že s ní budou žít po celý život. 

Když jsme si poslechli všechny jejich příběhy, v sále bylo hrobové ticho a všem se 

v hlavě honily různé myšlenky. 

Na závěr nás čekal poslední příběh. Vyprávěl ho muž, který zažil nehodu na motorce, 

díky které je teď na vozíčku. Vyprávěl nám celý průběh toho, jak se mu to stalo a co 

poté musel absolvovat. 

Do sálu jsme vcházeli plní energie a radosti, ale poté, co jsme se vraceli zpátky, tak 

veselí a plní humoru jsme rozhodně nebyli. 

Akce nám všem přinesla rozhodně ponaučení a spoustu myšlenek, které si budeme 

muset každý z nás utříbit sám ve své hlavě. 

Kristýna Homolková a Eliška Vodičková, S3A 
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Sběr pro lesní zvěř 2016 - vyhlášení 
Vydáno: 15. 12. 2016 

Včera 14. 12. 2016 se v naší školní jídelně konalo slavnostní vyhlášení soutěže „Sběru 

lesních plodů a šišek pro lesní zvířata“. Za účasti nejaktivnějších žáků, paní učitelek 

a paní ředitelky vyhlásili zástupci Lesů hlavního města Prahy nejlepší sběrače.  

Z celé Prahy se naše škola umístila jako druhá nejlepší s celkovou váhou 

663 kilogramů žaludů, kaštanů a šišek. Od prvního místa nás dělilo pouhých 

10 kilogramů! Lesníci předali paní ředitelce pamětní listinu jako odměnu za aktivitu, 

kterou žáci naší školy každoročně vynakládají. 

Výkony žáků: 

 

V kategorii „Nejlepší sběrač – jednotlivec“: 

1. místo Lenka Růžičková (4. A) 146 kg sběru 

2. místo Eliška Růžičková (7. B) 135 kg sběru 

3. místo Barbora Kratochvílová (6. třída) 89 kg sběru 

 

V kategorii „Nejlepší třída sběračů“: 

1. místo třída 4. A – 182 kg sběru 

2. místo třída 1. A – 174 kg sběru 

3. místo třída 7. B – 135 kg sběru 

 

Lenka Růžičková byla také nejlepším sběračem z celé Prahy. Získala nejen koš plný 

dobrot a odměn, ale také poukaz na jeden den v zookoutku, kde se stane 

ošetřovatelkou místních zvířat. 

Třída 4. A vyhrála jako nejlepší třída sběračů z celé Prahy a obdržela koš odměn, 

a hlavně přespání v zookoutku Malá Chuchle, kde na ně čeká doprovodný naučný 

program o našich lesních zvířatech „Noc v lese“. 

Tyto výkony vypovídají o Vaší velké snaze pomáhat zvířatům a přírodě. Věříme, že 

i další roky budete takto úspěšní.  

Děkujeme! 
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Výtvarná soutěž „Svět dětské fantazie“ 
Vydáno: 20. 12. 2016 

S dětmi z 1. a 2. stupně jsme se zúčastnili celopražské výtvarné soutěže pro žáky 

základních škol, pořádané DDM Monet Praha. Tématem letošního ročníku byla 

„Tajemná zahrada". Protože všechny práce žáků byly velmi zdařilé, rádi bychom se 

s vámi podělili a pozvali vás na exkurzi do světa našich tajemných zahrad. 
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Beseda o třídění odpadu v 1. třídách 
Vydáno: 20. 12. 2016 

Dne 1. 12. proběhla beseda o třídění odpadu, které se zúčastnily obě první třídy 

základní školy. 

 Nejprve si společně se slečnou organizátorkou povídaly o tom, do jakých popelnic 

patří různé druhy odpadu, a následně jsme si vysvětlily, z jakého materiálu se vyrábí 

věci, které běžně používáme. Na závěr nás navštívili dva velikánští plyšoví a zároveň 

živí krysáci, kterých se někteří žáčci dokonce báli, ačkoliv bylo jasné, že jsou to 

kostýmy. :-) 

Mile nás překvapilo, kolik toho děti věděly a znaly. Obě paní učitelky měly velkou 

radost. Za odměnu každý dostal věcné dárky – knížku a puzzle. Budeme se zase těšit 

na příště. 

 

Vánoční akademie 2016 
Vydáno: 22. 12. 2016 

Jako již tradičně se v prosinci u nás 

ve škole konaly vánoční akademie. 

V pondělí 12. 12. svá vystoupení 

předvedli žáci prvních až čtvrtých 

tříd a v úterý 13. 12. je následovali 

žáci tříd pátých až devátých. 

Všem se vystoupení opravdu 

povedla a na následujících 

fotografiích si je můžete 

připomenout. 

 

Beseda „Energetická gramotnost“ 
Vydáno: 22. 12. 2016 

Ve čtvrtek 8. 12. jsme se, jako 9. ročník, zúčastnili přednášky o elektrické energii. 

Přednášeli nám mladí studenti z FELu ČVUT. Mluvilo se o Black Outu a jeho příčinách 

a důsledcích, o stejnosměrném a střídavém proudu, o výrobě elektřiny v ČR a o 

postavení naší země mezi energetickými velmocemi Evropy. 
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Přednáška sama byla dost povedená a dozvěděli jsme se nově jen pár věcí. Naneštěstí 

pro přednášející jsme se většinu věcí dozvěděli od naší fyzikářky, paní učitelky 

Hudecové, takže to, co nám studenti řekli, byly ve své podstatě jen zajímavosti. Abych 

nelhal, nebudu říkat, že se to všem líbilo, ale mám pocit, že si všichni odnesli něco, co 

je alespoň malilinko zaujalo.  

M. Šubert, žák 9. třídy 
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Leden  
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Vídeň 2016 
Vydáno: 3. 1. 2017 

Středa 14. 12. a čtvrtek 15. 12. 2016, dny, kdy jsme navštívili hlavní město Rakouska. 

Město plné Mozartových koulí a neskutečných památek. Měli jsme možnost přespat 

v jednom ze seriózních rakouských hotelů a užít si vánoční atmosféru na vánočních 

trzích. 

Autobus nás odvezl všude, kam jsme potřebovali, a paní průvodkyně nám ukázala 

všechno, co bychom si měli z Vídně pamatovat. Navštívili jsme úžasné zahrady 

Belvedere Palace Museum, obdivovali jsme netradiční architekturu domu 

Hundertwasserhause a kochali se krásou Parliament Building. 

Také jsme si mohli projít jedno z obchodních center ve Vídni a pořídit, co jsme 

potřebovali. 

Výlet jsme si moc užili a doufáme, že společných, zajímavých, a hlavně zábavných 

exkurzí jako byla tato, bude více. Také děkujeme paní učitelkám, že s námi celé dva 

dny vydržely a doufáme, že budou chtít s námi jet i příště.  

M. Kallupová, studentka S2A 
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Exkurze k vrchnímu soudu 
Vydáno: 3. 1. 2017 

19. 12. 2016 se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost 

zúčastnili exkurze k Vrchnímu soudu v Praze. V praxi jsme viděli postavení 

procesních stran před soudem a práci senátu. Studenti měli možnost posoudit 

nelehkou práci soudců, státního zástupce i obhájce. Exkurze byla velmi vhodným 

doplněním výuky. 

 

„Babylon v lavicích“ 
Vydáno: 6. 1. 2017 

Ve středu 14. 12. 2016 navštívila 9. třída promítání filmu Babylon v lavicích ve 

Francouzském institutu, zaštítěném organizací META. Byl to dokument o škole ve 

Francii, kde se ve speciální třídě vzdělávají děti migrantů z různých států světa. Film 

doplnil výuku výchovy k občanství a nastínil mnohé otázky k tomuto tématu, které 

budou dále využity ve výuce. 

 

Exkurze „Praha historická“ 
Vydáno: 6. 1. 2017 

V úterý 20. 12. 2016 proběhla již tradiční akce pro 4. ročníky SŠ Praha historická, ve 

které studenti poznávají umělecké krásy hlavního města. Procházka je naplánovaná 

z Pražského hradu až na Náměstí Republiky a cestou studenti plní úkoly v pracovních 

listech. Letošní ročník byl značně ovlivněn velkou zimou, ale všichni, kteří se 

zúčastnili, úspěšně došli do cíle a většina dokonce s úsměvem. 

 

Přednáška k finanční gramotnosti 
Vydáno: 6. 1. 2017 

Dne 7. prosince 2016 se žáci 8. tříd zúčastnili přednášky týkající se finanční 

gramotnosti. Odborník na slovo vzatý, radní pro školství pan Jaroslav Míth, vyprávěl 

o tom, co všechno nás může potkat ve světě peněz. K nejzajímavějším bodům určitě 

patřilo rozpoznání falešných bankovek. Dále jsme se seznámili i s pojmy jako inflace, 

deflace aj. Tyto pojmy jsme však již znali z hodin finanční matematiky, kterou jsme 

měli v sedmém ročníku.  
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K tématu peněz jsme zhlédli také krátký zajímavý film. Přednáška trvala jednu hodinu 

a byla velmi přínosná. 

J. Říha, žák Z8B 

 

Výlet do Drážďan 
Vydáno: 10. 1. 2017 

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 jsme navštívili Museum hygieny v Drážďanech. 

Procházeli jsme stálou výstavou o člověku od jeho narození až po smrt. Výstava byla 

celkem v sedmi sálech. V prvním 

byl skleněný člověk. Měli jsme 

možnost podívat se do útrob tohoto 

člověka nebo vidět historický 

rentgenový přístroj. 

Druhý sál byl o životě a umírání. 

Hned na začátku bylo možné 

kouknout se na video, na kterém 

byl nahrán zázrak života – porod. 

Dále bylo možné sledovat vývoj 

dítěte v děloze a postupné stárnutí 

těla. 

Další sál byl o jídle a pití a o jídelních návycích v různých zemích. Čtvrtý sál nesel 

název Sexualita. Mohli jsme si prohlédnout, jakou roli hraje vzhled při výběru naší 

drahé polovičky. 

Vzpomínání – myšlení – učení, to byl sál číslo pět. Zjistili jsme, že náš mozek je 

nadmíru složitý orgán schopný mimořádných výkonů. Atrakce v tomto sále se 

jmenovala Mindball, tu jsem si bohužel nezkusila. Následoval sál o pohybu, gestech 

a mimice. 

A poslední sál byl věnovaný kráse, pokožce a vlasům. Co považovali v minulosti ženy 

a muži za krásné? Odpovědi byly právě v tomto sále. Nejvíce mě zaujala past na 

blechy. 

Po prohlídce historického centra jsme výpravu do Drážďan zakončili na vánočních 

trzích. 

A. Kumžáková, studentka S1B  

 



 
43 

Vyhlášení soutěže „Kraje pro bezpečný internet“ 
Vydáno: 20. 1. 2017 

V úterý 17. ledna 2017 proběhlo v Rezidenci primátorky 

hl. m. Prahy setkání s výherci soutěže „Kraje pro 

bezpečný internet“, kde zástupce hlavního města, 

Bc. Libor Hadrava, radní hl. m. Prahy pro bezpečnost 

a prevenci kriminality, předal hodnotné ceny, a to 

především od jednoho z partnerů soutěže, firmy 

Microsoft Česká republika. 

Cílem projektu je zvýšit informovanost o možných 

rizicích na internetu a jak se jim vyvarovat. 

Z naší školy byl vylosován Petr Křístek ze Z8.A, který 

jako jednu z cen získal herní konzoli XBOX 360. Dále byl 

oceněn Richard Hoffmann z 9. třídy za 3. místo v kvízu 

plus a byl mu věnován mobilní telefon Lumia 550 a další 

ceny. 

Oceněna byla i naše škola, a to za účast největšího počtu žáků. Celkem se jich 

zúčastnilo 389 a zapojili se žáci a studenti od 5. tříd ZŠ až po 4. ročníky SŠ. 

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme. 

 

Planetárium - 2. třídy 
Vydáno: 24. 1. 2017 

Ve čtvrtek 19. 1. navštívily 2. třídy ZŠ Planetárium. Tentokrát se děti dozvěděly 

formou pohádky vše o Plejádách (Kuřátkách) a o jednom ze světadílů, Austrálii. 

Následovala prohlídka exponátů vystavených v hale Planetária. Největší úspěch měly 

upomínkové předměty, které si zde děti mohly zakoupit. 
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Únor  
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Kavčí hory poetické 2017 
Vydáno: 15. 2. 2017 

V úterý 7. 2. proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže „Kavčí hory poetické". 

Z každé kategorie soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do obvodního 

kola soutěže „Pražské poetické setkání". 

 

Umístění v 1. kategorii: 

1. místo: Boryana Pavlova 3.A 

2. místo: Eliáš Votoček 2.B 

3. místo: Petr Dobiáš 3.B 

 

Umístění v 2. kategorii: 

1. místo: Emanuela Marie Máslová 5.B 

2. místo: Tomáš Bartoň 5.B 

3. místo: Magdalena Veselá 4. A 

 

Přejeme vám hodně úspěchů do dalšího soutěžení 

 

Beseda s Policií ČR 
Vydáno: 17. 2. 2017 

V rámci výuky práva a veřejné 

správy se studenti oboru 

veřejnosprávní činnost zúčastnili 

besedy s příslušníky Policie ČR. 

Dozvěděli se podrobnosti 

o jednotlivých útvarech a jejich 

působnosti. Studenti maturitního 

ročníku se zajímali o možnosti práce u policie. 

Policisté velmi zajímavě vyprávěli o své práci a zodpověděli i dotazy studentů. 

Beseda vhodně doplnila výuku a možná, že někdy v budoucnu s námi přijde 

besedovat náš bývalý student. 
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Přednáška „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ 
Vydáno: 21. 2. 2017 

Dne 30. 1. 2017 se ve škole v učebně MUF uskutečnila přednáška s názvem „Než užiješ 

alkohol, užij svůj mozek“. Co všechno jsme se o alkoholu dozvěděli? Dozvěděli jsme 

se výhody i nevýhodu alkoholu (např. výhoda – uvolňuje od stresu, chutná; nevýhoda 

– závislost, opilost, škodí zdraví.) 

Dále jsme se dozvěděli, že osobám mladším 18 let je alkohol zakázán. Alkohol 

zařazujeme mezi menší a slabší „drogy“. Škodí zdraví a také když vypijeme velké 

množství alkoholu, vzniká opilost. To znamená, že je člověk pod vlivem alkoholu, 

motá se mu hlava, vidí zkresleně, hůř slyší, je míň pozorný a taky si třeba víc dovoluje. 

Samozřejmě opilost po několika hodinách vyprchá (záleží, kolik alkoholu vypijete). 

Dále jsme si typovali, kolik procent alkoholu je obsaženo v pivu, vínu a vodce. Také 

jsme se dozvěděli, že první alkohol, který byl vyroben, bylo víno (8000 let př. n. l.), pak 

pivo (7000 let př. n. l.) a nakonec destiláty (100 př. n. l.). 

Přednáška se mi moc líbila, bavila mě, a nakonec jsme dostávali i ceny za správnou 

odpověď na otázky ohledně toho, co jsme si na přednášce zapamatovali. 

D. Jonášová (žákyně Z7A) 

 

Haptická výstava 
Vydáno: 21. 2. 2017 

Dne 23. ledna 2017 jsme se byli podívat v Národní galerii na Staroměstském náměstí 

na doprovodnou haptickou výstavu k hlavní vystavované expozici. 

Výstava byla určena jak pro nevidomé, tak i pro normálně vidící lidi, kteří si mohli 

vyzkoušet, jaké to je vnímat svět bez zraku. 

Mohli jsme se například hmatem „podívat“ na sochy nebo si vyzkoušet něco napsat 

Braillovým písmem na speciálně upraveném psacím stroji. 

K dispozici zde byly i klapky na oči. 

Bylo to velmi zajímavé. 

Studenti S2.B a čtvrtých ročníků 
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Turnaj v basketbalu 2017 - dívky 6. - 7. třída 
Vydáno: 21. 2. 2017 

Dne 14. února se zástupkyně dívek z 6. a 7. tříd zúčastnily turnaje v basketbalu. 

V průběhu prvního zápasu, který jsme odehrály s nejsilnějším soupeřem, děvčata 

nabrala cenné zkušenosti, díky kterým si postupně dokázala vybudovat efektivnější 

taktiku a obranu. Hra našeho týmu se zlepšovala od zápasu k zápasu, a nakonec jsme 

obsadily 4. místo. Všechny hráčky hrály velice pěkně, avšak obzvláště musíme 

vyzvednou výkon Nikoly Hejčové ze třídy 7.A (s číslem 12), která se stala hlavní 

oporou našeho týmu. 

 

Soutěže Finanční gramotnost, SAPERE a Tuta Via Vitae 
Vydáno: 21. 2. 2017 

V prosinci se studenti a studentky 

střední školy jako každoročně 

zúčastnili soutěží pořádaných 

ministerstvem školství zaměřených 

na finanční gramotnost a zdravý 

životní styl. 

Ve školních kolech zvítězili a do 

okresního kola postoupili tito 

studenti a studentky: 

 

V soutěži Finanční gramotnost: 

- Jakub Németh S4A 

- Eliška Kubíčková S4A 

- Kateřina Járková S2B 

V soutěži SAPERE: 

- Ondřej Štasný S3A 

- Barbora Černá S4C 

- Karolína Dvořáčková S4C 

V soutěži Tuta Via Vitae: 

- Lucie Langrová S3B 

- David Steffan S2A 

- Klára Močárková S4A
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Beseda s mládežnickou delegátkou v OSN 
Vydáno: 21. 2. 2017 

Ve středu 15. 2. 2017 naši školu 

navštívila Zuzana Vuová, první 

česká mládežnická delegátka 

v OSN. 

Zuzana besedovala se studenty 

2. ročníku oboru veřejná správa 

nejen o smyslu OSN a lidských 

právech, ale sama se svým 

příběhem stala velkou inspirací 

k cestě za sny a úspěchem.  

 

Návštěva divadelního představení Klára 3847 
Vydáno: 21. 2. 2017 

Dne 27. 1. 2017 jsme se se třídou byli podívat na divadelním představením Klára 3847 

aneb Příliš mnoho hvězd v Divadle U Hasičů. 

Příběh vypráví o židovské dívce Kláře, která je se svou rodinou odvezena přeplněnými 

vagony pro dobytek do koncentračního tábora Osvětim. Zde prožívá tvrdé a dlouhé 

dny s trochou jídla. Sleduje, jak nacisté shazují do ohně živé lidi, jak mrtvá těla spalují 

ve spalovnách a jak postupně ztrácí členy rodiny. 

Po 3 letech začnou létat bojové letouny Rudé armády nad koncentračním táborem, 

a tak jsou vězni nacisty donuceni jít 500 kilometrový pochod, který většina z nich 

nepřežije. Klára jako jediná se svou sestrou, která se Osvětimi vyhnula, přežije. Při 

cestě zpět ji zachrání před znásilněním muž, kterého si pak vezme za muže. 

Příběh je podle skutečné události a je vyprávěn z dochovaných zápisků z deníku 

Kláry. Klára se dožila 84 let. 

Celé představení bylo opravdu dojemně zpracované. Kláru hrála vnučka skutečné 

Kláry, která si koncentrační tábor prožila „na vlastní kůži", což ještě přidávalo na 

ohromení. Při ději jsme dokonce slyšeli dochovaný záznam Klářina hlasu na nahrávce. 

Představení nás nadchlo, ale zároveň vehnalo slzy do očí. 

A. Vaněček a S. Vaníčková (žáci Z9) 
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Březen  
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Bruslení Arkády 
Vydáno: 1. 3. 2017 

Žáci 2. - 5. tříd se ve středu 22. 2. 2017 jako každoročně zúčastnili bruslení na ledě před 

NC Arkády. 

Děti se na bruslení vždy těší, řada z nich se potká s ledem pouze ve škole. I když by 

bylo potřeba se bruslení věnovat častěji, bohužel je tato akce organizačně náročná, 

a tak k velkému opakování ve školách nedochází. Bruslení je koordinačně velmi 

náročné a vede žáky obecně k lepšímu pohybu. 

 

Výtvarná soutěž 
Vydáno: 6. 3. 2017 

Žáci naší školy se každoročně zúčastňují výtvarné soutěže „Požární ochrana očima 

dětí".  

Vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. S chutí vždy malují 

kouzelné obrázky žáci 1. i 2. stupně. Ve škole byla z prací žáků uspořádaná výstava 

a nejzdařilejší díla byla odeslána do dalšího kola soutěže.  

Pevně věříme, že získáme nějaké pěkné umístění. 
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2. a 3. třídy v divadle Gong 
Vydáno: 7. 3. 2017 

Žáci 2. a 3. tříd se vydali do divadla Gong. Návštěvu divadla popsala žákyně 3. třídy 

Boryana Pavlova. 

Ve středu 1. března jsme si vyrazili 

se třídou do divadla Gong. Cesta 

byla zajímavá. Jeli jsme metrem 

a tramvají. Když jsme po dlouhé 

cestě byli konečně u divadla, tak 

nás paní uvaděčka doprovodila do 

šatny. V šatně jsme se svlékli, 

odložili si věci a pak jsme se 

nasvačili. Také jsme si stihli koupit 

něco v divadelním bufetu, ale byla tam dlouhá fronta. A už začalo představení, které 

bylo o Mauglím. Vystupovaly v něm tyto postavy: vládce džungle nejstarší vlk, máma 

vlčice a její vlčí dcera Anička, had, medvěd Balů, tygr Šerchán a paní Paviánová. 

Představení bylo krásné!!! Akorát se mi nelíbilo, že děti za námi si pořád povídaly a na 

konci představení pískaly! Ale jinak se mi to velmi líbilo a všem představení 

doporučuji. 

Boryana Pavlova, 3.A 

 

Olympiáda v českém jazyce 
Vydáno: 7. 3. 2017 

Žáci 9. třídy se v prosinci zúčastnili školního kola olympiády v českém jazyce. Dva 

nejlepší postoupili do obvodního kola, které proběhlo 2. 2. 2017 v DDM Jižní Město 1. 

Ke skvělému umístění blahopřejeme oběma soutěžícím, kterými byli Theodor Draksl 

a Adam Vaněček, a děkujeme za reprezentaci školy.  

V obvodním kole se sešlo 32 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií. 

Theo se podělil o 4. - 5. příčku se ztrátou tří bodů na vítěze a Adam obsadil 6. - 10. 

pozici s výsledkem jen o jeden bod slabším. 
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Lyžařský kurz 2017 
Vydáno: 7. 3. 2017 

Žáci sedmých a osmých tříd se od 27. 2. do 3. 3. 2017 účastnili lyžařského kurzu (a také 

kurzu snowboardingu) v Dolním Dvoře v Krkonoších. 

Z pokojů hotelu Morava jsme měli výhled přímo na sjezdovku, k vleku, co by 

kamenem dohodil, počasí přálo, sněhu bylo dost, a aby byla nějaká změna, tak jsme 

jeden den strávili v Černém dole.  

Večer jsme se také zabavili – soutěžemi, vystoupením budoucích pěveckých hvězd, 

zajímavou přednáškou a nechyběla ani diskotéka na sněhu v bistru u vleku. 

 

Pražské poetické setkání 2017 
Vydáno: 9. 3. 2017 

7. 3. a 8. 3. proběhla obvodní kola 

v recitační soutěží Pražské poetické 

setkání v DDM na Jižním Městě. 

Naši školu reprezentovali Eliáš 

Votoček z 2.B, Boryana Poavlova 

z 3. A, Emanuela Marie Máslová 

a Tomáš Bartoň z 5.B. Všichni 

recitovali s nasazením ve velké 

konkurenci. Boryana Pavlova ve 

své kategorii získala ocenění za 

práci s textem. 

Všem našim účastníkům gratulujeme 

 

Přednáška „Padělek je prodělek“ 
Vydáno: 20. 3. 2017 

Žáci 7. – 9. tříd se v rámci finanční gramotnosti aktivně zapojili do interaktivní 

přednášky, která se koná pod záštitou Celní správy a Policie ČR. 

Cílem přednášky je zvýšit žákům povědomí o duševním vlastnictví a obchodu 

s padělaným zbožím, jeho riziky a důsledky koupě padělků. 

Součástí přednášky byla videa ze zásahů celní správy a ukázky padělků. 



 
53 

Názory žáků 7. tříd: 

- Přednáška byla zajímavá, protože nám paní Gabriela vysvětlila, proč se nemá 

padělat jakékoli zboží, sochy, písně atd. Řekla nám, jak rozeznat padělek od 

originálu. Pro padělatele si chodí ČOI, která jim dá pokutu, podmínku nebo je 

odvede do vězení. 

- Padělky, které zabaví ČOI se buď spálí, nebo v případě, kdy lze odstranit štítek 

– logo, putují věci na charitu. 

- Viděli jsme ukázky videa ze zásahu ČOI a ukázky padělků. 

- Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, například, že se dá padělat oblečení, 

boty, mobily, šperky, voňavky, kosmetika a mnoho dalšího. Také jsme se 

dozvěděli, že výroba a prodej padělků je trestná, je za něj dávána vysoká pokuta 

a padělané věci tvoří asi 5 % z celého importu. 

Názory žáků 8. tříd: 

- Přednáška se mi líbila, hodně věcí jsem věděl. 

- Líbilo se mi video a ukázky padělků. 

- Zjistil jsem, že padělky se zničí rychleji a mohou poškodit zdraví. 

- Je nespravedlivé, že výrobci padělků dostanou jen pokutu a pak padělky 

prodávají znovu. 

- Beseda byla super, zajímavá 

a hodně poučná. Dávám 

palec nahoru. 

Názory žáků 9. třídy 

- Mně osobně se beseda líbila, 

dozvěděl jsem se, jak se 

padělá, jaké jsou různé 

ochranné prvky atd. Osobně si myslím, že do škol tohle patří, protože se tím 

děti hodně naučí. Program byl bohatý a pestrý, za mě na jedničku. 

- Celou přednášku vedla příjemná paní a informace byly zajímavé a užitečné. 

Sama jsem se s padělky setkala a myslím, že je dobré získat takovéto informace, 

které se v životě hodí. Podle mého názoru jsme se dozvěděli nejpodstatnější 

informace a celá přednáška byla zpestřená ukázkami z policejních zásahů. Byly 

nám předvedeny i konkrétní předměty a celá přednáška se povedla. 

- Myslím si, že přednáška byla užitečná, protože víme, na co si máme dát pozor 

a proč. Padělky bychom neměli kupovat už jenom kvůli tomu, že jsou to 

výrobky nekvalitní. Měli bychom se ale zamyslet také nad pracovními 

podmínkami dělníků, kteří často pracují za minimální částky a firmy na tom 

vydělávají. Přednáška byla povedená. 
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5. třídy – návštěva divadla Gong 
Vydáno: 20. 3. 2017 

V úterý 28.2.2017 třída 5.C, stejně jako další páté třídy, navštívila v divadle Gong 

představení Záhada hlavolamu na motivy knihy J. Foglara.  

Žáci se tak seznámili s jedním z nejznámějších děl tohoto autora. Představení je zaujalo 

a pobavilo. V následující hodině českého jazyka o tomto představení živě diskutovali. 

 

Beseda o správním soudnictví 
Vydáno: 20. 3. 2017 

Teoretické učivo ze správního práva jsme měli možnost si ověřit s odborníkem z praxe 

panem Mgr. Alešem Sabolem. 

Z praktického hlediska jsme si osvěžili působení veřejné správy a státní moci na 

občany a dopad správního soudnictví do každodenního života. 

Pan Mgr. Sabol se snažil odpovědět na četné otázky studentů a při besedě panovala 

velmi hezká atmosféra. 

 

Sluníčkový den 2017 
Vydáno: 30. 3. 2017 

Žáci a paní učitelky 1. stupně přivítali jaro ve žlutém.  

Všichni si pochutnali na zdravých sluníčkových svačinkách a vyhodnotili 

nejnápaditější sluníčkové převleky. Především bylo celé sluníčkové dopoledne moc 

fajn. Aby taky ne, vždy je tu konečně jaro! 
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Duben  
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Výsledky soutěží v anglickém jazyce 
Vydáno: 5. 4. 2017 

Koncem března proběhly na naší škole dvě soutěže v anglickém jazyce. Středoškoláci 

soutěžili ve slohu na téma „Magical world“. 

Autory nejlepších prací jsou Adéla Vondráková z prvního ročníku, Alina Tsupyk, 

Adéla Smoradová a Patrik Nýč z druhých ročníků a Andrea Haklová, Lucie Langrová 

a Aneta Vojtěchová z třetích 

ročníků. Jejich příběhy se postupně 

objeví ve školním časopisu spolu 

s anglickými básničkami, které žáci 

a studenti vytvořili u příležitosti 

Světového dne poezie 21.3. 

Žáci druhého stupně soutěžili 

v recitaci. Nejprve byla uspořádána 

třídní kola, ze kterých pak vybraní 

žáci postoupili do kola školního. 

V kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Barbora Kratochvílová (Z6), druhé místo obsadila 

Mariana Holá (Z7B) a na třetím místě se umístila Anička Dang (Z6). V kategorii 

8. a 9. tříd nejlépe recitovali Petr Křístek (Z8A), Adam Bok (Z9) a Simona Malkovská 

(Z8B). 

Všem žákům a studentům děkujeme za účast. 

 

Žijí mezi námi 
Vydáno: 11. 4. 2017 

Žijí mezi námi – to je název soutěžního projektu, který pořádala pro žáky 2. stupně 

základních škol z Prahy 4 Městská část Praha 4. 

Patronkou soutěže se stala spisovatelka Milena Štráfeldová, autorka knihy 

Trestankyně, což je beletristický životopis profesorky a politické vězeňkyně Růženy 

Vackové. 

Dne 30. 3. 2017 se žáci ze 7.A – Michaela Šimáková, Tereza Tichá, Vít Roček, Igor 

Lupan, Jan Bláha a Vojtěch Monček zúčastnili v sále Nuselské radnice slavnostního 

vyhlášení výsledů soutěžního projektu „Žijí mezi námi".  

Projekt spočíval v tom, že jsme dělali rozhovor s paní Lancingerovou, kterou jsme si 

vyhledali jako pamětnici, a pak jsme mu dali podobu brožurky. Paní Lancingerová 
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nám povídala o spoustě zážitků, které zažila ve 2. světové válce, které jsme 

zaznamenali a zpracovali.  

Pro naši školu jsme ve své kategorii získali 2. místo ze zapojených 15 škol. Vyhráli jsme 

krásné ceny: DVD, knížku Spořilov, bonboniéru, poukázku do knihkupectví a pan 

učitel Adam Votruba, který s námi 

celý projekt zpracovával, víno. 

S námi na vyhlášení byla s panem 

učitelem i paní ředitelka Helena 

Pondělíčková.  

Po takovém úspěchu jsme byli na 

radnici ještě pozváni na 

občerstvení. Druhé místo nikdo 

z nás opravdu nečekal. Po skončení 

nás paní ředitelka pochválila. 

Projekt se nám velice líbil, jelikož jsme se dozvěděli mnoho informací, a do podobného 

projektu bychom se rádi zapojili i příště. 

Soutěžní tým ze 7.A 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Slavili jsme Velikonoce 
Vydáno: 18. 4. 2017 

V pondělí 10. 4 2017 proběhl na 1. stupni projektový den „Slavíme Velikonoce“.  

Děti si připomněly jednotlivé 

velikonoční dny a obyčeje, které se 

k nim váží. Poté se rozešly 

do jednotlivých dílen, kde zdobily 

kraslice, vytvářely různá zvířátka 

z papíru, z vlny a vajíček, 

velikonoční závěsy a košíčky. Měli 

jsme radost, že se akce zúčastnili 

i někteří z rodičů. V dílnách 

vydatně pomáhaly s výrobou paní 

učitelky, ale i studenti ze střední školy. Odpoledne byly některé výrobky prodávány 

na velikonočním jarmarku. 
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Exkurze v Muzeu Policie ČR 
Vydáno: 18. 4. 2017 

Dne 12. dubna 2017 jsme se my, studenti ze třetích ročníků zúčastnili exkurze v Muzeu 

Policie ČR. Ráno jsem měli sraz před muzeem a i přesto, že počasí nám nepřálo, stále 

jsme se těšili na nové informace, které se dozvíme. Při vstupu do muzea nás přivítala 

milá paní, která nás nejprve zavedla do šatny, kde jsme si nechali své věci a poté jsme 

se všichni shlukli kolem ní a ona 

nám řekla informace o muzeu. Poté 

nám rozdala pracovní listy, které 

jsme poté následující hodinu 

vyplňovali. 

Po hodině našeho vyhledávání 

odpovědí jsme se shromáždili 

v místnosti, která sloužila i jako 

výstava po domácku vyrobených 

zbraní a vyhodnotili si naše 

pracovní listy. U každé odpovědi 

jsme se zastavili a rozebírali ji více dopodrobna. Během výkladu jsme se dozvěděli 

i spoustu informací o např. vyhledávání důkazů na místě činu apod. 

Exkurze se nám velmi líbila a myslím, že pro náš obor byla i velice zajímavá a poučná. 

Tímto bych ráda poděkovala, že jsme se něčeho podobného mohli zúčastnit. 

Vodičková E., S3A 

 

„Easter egg hunt“ v 5. třídách  
Vydáno: 24. 4. 2017 

Ve středu 12. dubna měli žáci 5. tříd speciální velikonoční hodinu angličtiny, ve které 

jsme pro ně připravily tzv. Easter Egg Hunt.  

Děti byly rozdělené do skupin a společně podle anglických instrukcí hledaly 

nápovědy ukryté po školním dvoře, které jim pak pomohly vyluštit velikonoční 

básničku. Děti si při „honu na vajíčka“ užily hodně zábavy, a to i díky slunečnému 

počasí, které nám skutečně přálo! 
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Květen  
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Den čarodějnic a čarodějů 
Vydáno: 2. 5. 2017 

Pálení čarodějnic je lidový zvyk. Lidé se scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod 

jara. Pro žáky 1. - 4. tříd jsme připravili čarodějnický program už v pátek 28.4. Do naší 

školy ráno nedorazili žáci, nýbrž 

čarodějnice a čarodějové. 

Nejprve si děti vyrobily strašlivou 

čarodějnici, kterou patřičně 

nazdobily. Poté vypracovaly 

pracovní listy z českého jazyka 

nebo matematiky, samozřejmě 

hlavním tématem stále zůstávaly 

čarodějnice.  

Vrcholem čarodějnického veselí 

byly soutěže, které si děti užívaly s úsměvem na tváři. Za splněné disciplíny získaly 

odměnu v Perníkové chaloupce u baby Jagy. 

 

Den Země 2017 
Vydáno: 3. 5. 2017 

V pátek 21. 4. probíhala v parku "Na Pankráci“ 

každoroční akce "Den Země". 

Žáci se mohli dozvědět mnoho informací ohledně 

správného chování k přírodě při tomto 

environmentálním programu. Ve stánku Lesů hl. města 

Prahy nám lesníci velmi příjemnou formou vyprávěli 

o lesních dělnících, o zajímavých druzích stromů 

a o lesních obyvatelích. U mnoha stánků jako jsou 

Pražské služby, EKO-KOM a Asekol si děti zasoutěžily 

o pěkné ceny, pokud uměly správně odpovídat na otázky 

o vhodném nakládání s odpady. Součástí byla také 

ukázka hlídkové služby městské policie a ukázka 

výcviku služebních koní městské policie. Nechyběla ani 

technika Pražských služeb či témata spojená 

s kompostováním. Samozřejmostí byl oblíbený skákací 

hrad.Počasí nám celkem vyšlo, a tak jsme se mohli z ekologického dopoledne jen 

radovat.  
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Pomníček 
Vydáno: 5. 5. 2017 

Žáci 1. stupně dnes položili květiny na pomníček, který se nachází nedaleko školy. Zde 

si také připomněli, že 5. 5. roku 1945 vypuklo v hlavním městě Praze Pražské povstání. 

 

Operace Anthropoid 
Vydáno: 11. 5. 2017 

V letošním roce si připomínáme 75. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda 

Heydricha. Je to nejen připomínka hrdinství, ale i uctění památky mnoha zmarněných 

lidských životů. 

V souvislosti s výukou dějepisu si okolnosti, které provázely jeden z nejslavnějších 

činů odboje, připomněli i žáci 9. třídy. 

3. května se deváťáci vypravili do kina Lucerna na promítání filmu Anthropoid, po 

kterém následovala beseda s historikem Zdeňkem Špitálníkem, který byl poradcem 

filmu. Nikomu nebylo „do řeči“, tak emotivní to byl zážitek. 

Součástí naší akce byla pak také návštěva doprovodného programu, který pořádalo 

Národní muzeum. V rámci tohoto programu jsme se 4. 5. podívali do Národního 

památníku hrdinů heydrichiády i krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Vyslechli jsme 

poutavý výklad, viděli jsme i krátký dokumentární snímek o atentátu a měli jsme 

možnost všechny zážitky, emoce, informace prodiskutovat a zpracovat. Leckdo z nás 

v kostele zapálil na počest statečnosti parašutistů i jejich pomocníků, obyčejných lidí, 

svíčku. 

Abychom celé válečné téma uzavřeli, 9. 5. jsme se na náměstí generála Kutlvašra 

zúčastnili pietního aktu na památku padlých ve druhé světové. 

Věříme, že podobné události nikdy nebude muset prožívat nikdo z nás. 

 

První zpráva ze Země obrů 
Vydáno: 15. 5. 2017 

Harmonogram prvního dne (Z1A): 

- dorazit do říše obrů – splněno 

- naplnění bříšek – splněno 

- zabydlení – splněno 
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- obnova starých map Země obrů – splněno 

- nácvik obrany proti obrům – splněno 

- prudký déšť – NESPLNĚNO  

- zasloužený odpočinek na čerstvém vzduchu – splněno 

- čištění krajiny od Obřích barevných bobků – splněno 

- večeře jak od maminky – splněno 

- výroba foukaček na foukání snů pro Dvojzubku – splněno 

- Dvojzubkova pyžámková párty – splněno 

 

Putování s Pipi Dlouhou punčochou 
Vydáno: 15. 5. 2017 

Žáci 3.A a 3.B se vydali na „Putování s Pipi Dlouhou punčochou". Nejprve jsme se 

ubytovali ve vile Vilekule a následně se rozdělili do rodinek. Dále probíhaly soutěže 

jako například stavění domečku pro pana Nelsona, sběr šišek a hod na cíl, štafetový 

běh do vrchu. Večer jsme si zaskákali na trampolíně a každá rodinka si vymyslela svůj 

pokřik. Co dalšího pro nás Pipi připraví zítra? Nechme se překvapit. 

 

Putování za sluníčkem s Včelími medvídky 
Vydáno: 16. 5. 2017 

Dnes bychom se s Vámi rádi podělili o to, co dělala celý den 1.B. 

Po dopoledním kratším procvičovaní čtení jsme vyrazili ven za sluníčkem, kde si pro 

děti Čmelda připravil běhací diktát. Když měly děti hotovo, zjistily, že jim vyšla 

písnička ze Včelích medvídku, kterou má Čmelda tolik rád, a tak si ji několikrát během 

dne společně zazpívaly.  

Po obědě jsme Bernardovi popřáli k jeho dnešním narozeninám a odpoledne jsme 

strávili venku v přírodě, kde pro děti byla připravena „Pavoučkiáda“ a vědomostní 

soutěž, v níž nejprve děti musely schované otázky najít a pak na ně odpovědět. Cestou 
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za soutěžemi jsme viděli krásného černého čápa, který předčil zážitek ze včerejšího 

setkání se střevlíkem a siveny americkými. 

Den plný obdivování přírody, živočichů a zábavy jsme zakončili menší narozeninovou 

oslavou s balónky.  

 

2.A a 2.B na Medvědíně 
Vydáno: 18. 5. 2017 

Druhé třídy strávily pobyt na OZP 

v krásném penzionu Medvědín, 

kde nám výborně vařili a hezky se 

o nás starali. Děti si tu našly i dvě 

nové kamarádky, malou tříletou 

Klárku a bernardýna Bohunku. 

Počasí se nám vydařilo. Kolem 

chaty jsme hráli plno her, které nám 

připravily paní učitelky Anička 

a Miluška, stavěli jsme domečky 

v lese a čeká nás ještě olympiáda.  

Vydali jsme se i na vysokohorské 

výšlapy. Ze Zlatého návrší od Vrbatovy boudy byl krásný výhled na celé Krkonoše, 

pak jsme si pohráli na hezkém hřišti na Medvědíně a přes Horní Mísečky jsme se vrátili 
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do naší chaty. Ušli jsme téměř 10 km. Velký úspěch měl karneval s tanečnicí Aničkou 

a píseň „Boky jako skříň“. 

Zítra jedeme domů, někdo se těší, ale většina dětí by ještě zůstala. 

 

Jazykový projekt „Visitors to Prague” 2017 
Vydáno: 19. 5. 2017 

Dne 19. 4. 2017 se studenti druhých a třetích ročníků opět 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 hlavního města, ale 

i jejich názory na Prahu a znalost českých osobností. 

Projekt pokračoval ve škole zpracováním získaných odpovědí a ústní prezentací. 

Studenti většinou hodnotili projekt jako užitečný a zábavný, i když letošní chladné 

počasí ovlivnilo ochotu některých turistů komunikovat. Přesto věříme, že projekt 

přispěl k rozvoji dovedností našich studentů a posílil jejich jazykové sebevědomí. 

 

Zpívá celá čtyřka 
Vydáno: 24. 5. 2017 

Ve středu 10. května 2017 se v divadelním sále ZŠ Křesomyslova uskutečnila pod 

záštitou Ing. Jaroslava Mítha, 

radního pro školství a mládež MČ 

Praha 4, soutěž v sólovém zpěvu 

ZPÍVÁ CELÁ ČTYŘKA. 

Soutěž probíhala ve dvou 

kategoriích: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň 

ZŠ a celkem se zúčastnilo 19 žákyň 

z 10 škol celé městské části Praha 4. 

Za naši školu soutěžily Natálie 

Mlynářová a Adelina Alexanjan ze 

4.B. Obě děvčata velmi pěkně reprezentovala naši školu.  

Děkujeme. 
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Kavčí hory v Lucerně 2017 
Vydáno: 29. 5. 2017 

Dne 9. února se v Lucerně konal nezapomenutelný maturitní ples 4. ročníků. Tato 

událost byla současně spjata s imatrikulačním plesem 1. ročníků. 

Dveře Lucerny se otevřely pro všechny diváky v 18:15. O tři čtvrtě hodiny později celý 

večer, plný očekávání, začal. 

První nastoupily 1. ročníky, které zaujaly nápaditým nástupem. Po oficiálním přivítání 

nových studentů následovalo taneční vystoupení. 

Ve 20:00 byli u červeného koberce přivítáni nejstarší studenti, které ošerpovaly třídní 

učitelky, v jednom případě pan třídní učitel. Následovala volná zábava formou 

společenských tanců s rodiči, partnery, přáteli, či mladšími sourozenci. 

Večer završila půlnoční překvapení, která publikum nejen pobavila, ale i přispěla 

k ještě většímu požitku z této události. 

Ples byl velmi vydařený a věříme, že se můžeme těšit na další, již XXIII. maturitní ples. 

Julie Vojtová, Ivana Rychlíková, S4B 

 

Stará Živohošť 2017 
Vydáno: 29. 5. 2017 

Od 22. 5. strávili žáci 2. stupně týden v rekreačním středisku stará Živohošť v hotelu 

Narex. Počasí se vydařilo, nebylo ani vedro, ani zima, zkrátka ideální počasí pro pobyt 

a hry v přírodě. 

6. třída se vydala na několik výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí – na Živohošťský 

most, na přehradu i na Drtinovu rozhlednu. Došlo na orientační běh, hry v lese, boj 

o vlajku i koupání v bazénu. Nechyběl oblíbený bowling. 
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„…Naše nálady jsou skvělé, docela si to tu užíváme. Těším se na další den…“ 

„…bylo to super, i když jsem se unavila, nejvíc mě bavilo to házení šišek. Měli jsme se skvěle…“ 

Ani sedmáci nezaháleli, tady je jejich zpráva: „Po příjezdu jsme se ubytovali, pokoje se 

nám moc líbily. Výborně tu vaří, takže i s jídlem jsme tu moc spokojeni. Na hry jsme 

se hned rozdělili do týmů a každý tým vymyslel jednu hru pro ostatní – takže jsme 

postupně hráli hru třeba „Život“ a „Šifrovanou“. Byli jsme na bowlingu a v bazénu. 

Proběhl i turnaj ve vybíjené a přehazované. A k ukončení dne jsme měli ve středu 

úžasnou diskotéku. 

Osmáci se na OZP účastnili různých sportovních akcí – fotbalu, nohejbalu, vybíjené 

a taky her v lese. Aktivně se také zapojili do orientačního běhu, při kterém plnili 

sportovní a vědomostní úkoly. Úterní podvečer se nesl v duchu bowlingu. Středu 

strávili žáci ve městě Dobříš. Na úvod si prohlédli centrum města, poté navštívili 

krásný zámek, kdysi využívaný jako domov pro spisovatele. Ve čtvrtek se rozloučili 

se Živohoští táborákem. 

Pro devátou třídu měl tenhle ozdravný pobyt chuť trochu zvláštní, byl poslední 

společný na základce. To je na 

jednu stranu smutné, ale zas 

druhou nohou mají už všichni 

deváťáci vykročeno směr střední 

škola a nové zážitky i spolužáci. 

V pondělí odpoledne jsme házeli 

žabky na plážičce, večer hráli ringo, 

v úterý bojovali v lese o vlajku 

a koupali se v bazénu, středa byla 

ve znamení celodenního výletu do 

Dobříše na zámek a samo že na nákupy limonád a brambůrků. Pro všechny jsme 

připravili super hudbu na diskotéku a ve čtvrtek po bowlingu a obědě přijela na 

návštěvu paní učitelka Hemzalová i s celou rodinkou. Najednou zbývala poslední hra, 

příprava dřeva na táborák, opékání buřtíků a pak už jen sbalit a v pátek návrat do 

Prahy. Ukápla i slzička. 

Ozdravný pobyt jsme si všichni užili a už přemýšlíme, kam příští rok vyrazíme. 

 



 
68 

Červen  
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Soutěž Tuta Via Vitae 
Vydáno: 6. 6. 2017 

Po úspěších v krajských kolech, kde naši studenti získali krásné 3. místo v celostátních 

soutěžích Finanční gramotnost a 2. místo v soutěži SAPERE se studentům naší střední 

školy podařilo probojovat až do finálového kola soutěže Tuta Via Vitae. 

V letošním roce se do této soutěže zapojilo 18 727 žáků a studentů základních 

a středních škol z celé republiky. 

V této celostátní soutěži náš tříčlenný tým, ve složení Lucie Langrová, David Steffan 

a Klára Močarková nejprve s přehledem porazil družstva ostatních pražských škol 

a jako jediný postoupil do finálového kola, které se konalo 27. dubna 2017 

v historickém areálu EMAUZY. Záštitu nad soutěží převzal S. Němeček – ministr 

zdravotnictví, kardinál Duka a primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová. 

Do finále postoupilo 14 škol, tzn. 14 nejúspěšnějších týmů jednotlivých krajů. I přes 

tuto obrovskou konkurenci se našim studentům podařilo umístit na krásném 4. místě. 

Na všechny otázky odpověděli správně a pouze vteřiny je dělily od lepšího umístění. 

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Výtvarná soutěž VYKOUMEJ KOMIKS 
Vydáno: 6. 6. 2017 

V sobotu 13. května 2017 proběhlo 

vyhlášení výsledků celopražské 

výtvarné soutěže „Vykoumej 

komiks“, pořádané Výtvarnou 

dílnou Vinohrady (DDM). 

V letošním roce se soutěže 

zúčastnilo neuvěřitelných 577 

autorů, a tak jsme moc rádi, že si 

jednu z cen odnesla i naše žákyně 

7. ročníku Mariana Holá. Její 

komiks ze světa zvířátek, nazvaný 

„Prase v žitě“, porotu zaujal především svým pozitivním nábojem. Užili jsme si 

odpoledne plné zábavy a na výstavě komiksových prací jsme načerpali inspiraci pro 

účast v příštím ročníku soutěže. Ještě jednou gratulujeme a všem autorům moc 

děkujeme za reprezentaci školy. 
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Smajlík 2017 
Vydáno: 7. 6. 2017 

Již pátým rokem se uskutečnila akce Smajlík, kterou společně organizuje Městská část 

Prahy 4 a Policie ČR. 

V úterý 6. června se děti ze 4. třídy zúčastnily akce Smajlík, kterou pořádá ve 

spolupráci s Policií ČR Městská část Praha 4. Akci „v terénu“ předcházelo vyplnění 

vědomostního testu všemi čtvrťáky. Třída 4. A byla úspěšnější, a tak vyrazila v úterý 

do ulic a kontrolovala společně s policisty řidiče, jestli dodržují pravidla silničního 

provozu. Děti ohodnocovaly řidiče veselými či smutnými smajlíky, které si vyrobily. 

K zabavení dětí, které právě „nebyly v akci", byly k dispozici pracovní listy. Tato akce 

byla povedená a moc se dětem líbila. Budeme se těšit na další podobný zážitek.  

 

Projekt Zdravá výživa 
Vydáno: 8. 6. 2017 

Dne 6. 6. 2017 se žáci 6. třídy zúčastnili projektu SZÚ Zdravá výživa. 

Nejdříve se děti rozdělily do 

skupin a pak postupně prošly pěti 

stanovišti věnovanými různé 

problematice stravování.  

Například zjistily, jaké množství 

soli by měl člověk denně sníst, 

jakým způsobem lze sůl nahradit. 

Jedno stanoviště se věnovalo 

cukru. Děti viděly, kolik kostek 

cukru obsahují slazené nápoje jako 

například Coca-cola a Fanta. 

Naučily se samy vypočítat, kolik cukru různé nápoje obsahují. Seznámily se 

s pyramidou výživy vypracovanou jiným způsobem, než se učily ve škole. 

Dětem se akce líbila a myslím, že se dozvěděly i něco nového. 
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Víla Zuběnka v 1. třídách 
Vydáno: 12. 6. 2017 

U našich prvňáčků proběhl 

preventivní program proti 

zubnímu kazu. 

Naše žáky navštívila Víla Zuběnka 

s divadelním představením, ve 

kterém vyhrály zdravé a čisté 

zoubky. Na závěr si děti 

vyzkoušely, jak si správně čistit 

zuby na atrapě obří pusy s obřím kartáčkem na zuby. Pevně věříme, že tento 

preventivní program zapůsobil a děti budou mít zoubky jako perličky. 

 

Migrační politika ČR - beseda 
Vydáno: 13. 6. 2017 

Dne 31. května do naší školy přišly dvě milé pracovnice Ministerstva vnitra, konkrétně 

z odboru azylové a migrační politiky, aby pro nás studenty S2A a S3A, uspořádaly 

besedu. Nejprve se nám přestavily a seznámily nás s ministerstvem – kde leží, do 

kterých odborů se dělí, jaké má kompetence a přidaly zajímavost, že se mu také říká 

„kachlíkárna“. 

Celá přednáška byla zajímavá v tom, že jsme dostali prostor se vyjádřit. Pracovnice se 

nás ptaly, co si představujeme pod pojmem migrace, na rozdíl mezi azylantem 

a cizincem, jaké existují druhy pobytů a další otázky. Všechny se týkaly vědomostí, 

které jsme za naše studium na této škole získali. 

Na závěr jsme si povídali o tom, jak to na jejich odboru chodí, kolik je tam pracovníků 

a také nám popisovali naše možnosti studovat vysokou školu a zároveň na tomto 

ministerstvu pracovat. Zaujaly nás i možné stáže v zahraničí, které řeší právě 

problematiku migrační politiky. 

V. Střelková (studentka S3A) 
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Výtvarná soutěž POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2017 
Vydáno: 13. 6. 2017 

Rádi bychom se s vámi podělili 

o úspěch v každoročně pořádané 

výtvarné a literární soutěži Požární 

ochrana očima dětí, která byla 

vyhlášena Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. 

Do soutěže se zapojili žáci prvního 

i druhého stupně. V kategorii ZŠ 1 

se na 1. místě umístila Anna 

Moravcová (Z2B), v kategorii ZŠ 2 

skončila na 2. místě Kateřina 

Mašková (Z3B) a v kategorii ZŠ 3 obsadili 3. místo Ema Hoffmannová a Lucie 

Marušková (Z7B). 

Slavnostní vyhlášení a předání cen probíhalo ve čtvrtek 25. května v Divadle U Hasičů. 

Ocenění žáci si akci užili a převzali mnoho pěkných cen. 

 

Návštěva z Kazachstánu 
Vydáno: 19. 6. 2017 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 nás v rámci pravidelného mezinárodního projektu, na kterém se 

podílíme s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity v Praze, navštívila delegace 

učitelů z dalekého Kazachstánu. Zajímali se o českou výchovně vzdělávací soustavu, 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i spolupráci rodiny a školy. Nejvíce 

je nadchla multifunkční učebna, kde nám dokonce zazpívali i několik národních písní 

ve své mateřštině. Spolupráce mezi učiteli, ale i žáky z jiných škol nás obohacuje nejen 

po profesionální stránce, ale i po stránce kulturní. 

 

  



 
73 

Studenti S2.A na Úřadu vlády 
Vydáno: 21. 6. 2017 

 

Dne 16. 6. 2017 třída S2.A SOŠ Kavčí hory navštívila Úřad vlády ČR. Ještě před 

samotným vstupem jsme všichni museli projít bezpečnostní kontrolou. Potom jsme se 

všichni posadili v tiskovém centru, kde jsme se dozvěděli zajímavou historii Úřadu 

vlády. Celý Úřad dříve sloužil jako škola. Prošli jsme se v parku Úřadu vlády, který je 

užíván jako uvítací prostor pro významné osobnosti, které do budovy vstupují na 

červeném koberečku, dlouhém podle jejich významnosti. Park dříve sloužil jako 

sportoviště. 

Po zajímavém historickém úvodu 

jsme se šli podívat do jednotlivých 

koutů Úřadu vlády ČR. Hlavní 

místností je jednací sál, kde se 

pravidelně konají jednání vlády. 

Jde o jednu z nejbezpečněji 

zařízených místností v ČR. Všude 

se nacházejí kamery, rušičky 

odposlechů, neprůstřelná skla a zvukotěsné zdi. V sále se celá naše třída vyfotila. 

V celém areálu se nacházejí starožitné bronzové lustry od firmy Křižík, vzácné 

a krásné obrazy českých autorů krajinomalby. Celá budova je postavena ve stylu 

novobaroka. Fasáda budovy se bude od září rekonstruovat. Na Úřadě sídlí nejen 

předseda vlády, ale i dva ministři bez portfeje, kteří zde mají vlastní kanceláře 

a sekretariát. 

Po prohlídce krásné budovy, jsme ještě s jednou školou měli prezentaci a diskuzi na 

téma Evropská unie. Dozvěděli jsme se, co Evropská unie vůbec je, k čemu vlastně 

slouží, její instituce, jaké má členy, kde sídlí, význam její modré vlajky s 12 hvězdami 

a také, že existuje vzdělávací program Erasmus a díky němu můžeme studovat 

v zemích Evropské unie. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a celý výlet se nám velice líbil. 

P. Nýč (student S2A) 
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Finanční gramotnost trochu jinak 
Vydáno: 22. 6. 2017 

V květnu již podruhé navštívil naši školu radní pro školství Prahy 4, p. Jaroslav Míth. 

Připravil si pro žáky osmých tříd a studenty střední školy přednášku na téma Rodinný 

rozpočet. 

Děti se dozvěděly, jaká je u nás průměrná mzda, jaké jsou rozdíly v příjmech mužů 

a žen a kolik peněz jim zbyde z výplaty po povinných odvodech na sociální 

a zdravotní pojištění a na daň z příjmu. Uvědomily si, že příjem mohou získat nejenom 

ze zaměstnání nebo z podnikání, ale i z pronájmu nemovitosti atd. Pochopily, jak je 

důležité s těmito příjmy správně hospodařit a že je rozdíl mezi tím, něco jenom chtít 

a něco potřebovat. 

 

Výlet do Strže 
Vydáno: 23. 6. 2017 

Navzdory vedru vyrazila 9. třída 22. 6. 2017 do památníku Karla Čapka ve Strži. 

Vzhledem k tomu, že jsme se v češtině letos s Karlem Čapkem seznámili, dokonce jsme 

každý přečetli i některé z jeho 

utopických děl, jeli jsme se do Strže 

blíž seznámit spíš s jeho osobním, 

soukromým životem. 

Cesta vlakem uběhla celkem rychle 

a po občerstvení ve Staré Huti 

i procházka na Strž. Tam jsme se 

mohli před vedrem schovat 

nejprve pod stromy v rozlehlé 

zahradě a pak i v letním sídle K. Čapka a jeho ženy, herečky O. Scheinpflugové. 

Nejprve jsme zhlédli krátký dokument o životě spisovatele i jeho rodiny, pak jsme 

absolvovali prohlídku doprovázenou zajímavým výkladem. Exkurzi jsme končili 

v podkroví této bývalé válcovny plechu, v pokojíku Ferdinanda Peroutky, spisovatele 

a novináře, rodinného přítele Čapkových, a u vzpomínky na herecké role Olgy 

Scheinpflugové. 

Pak už nás čekala jen zpáteční cesta, kterou jsme navzdory vedru také zvládli. Ti 

nejstatečnější pokračovali z nádraží rovnou do školy na Zahradní slavnost. 
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Setkání s italskými studenty 
Vydáno: 27. 6. 2017 

Dne 22. června měli naši studenti 

možnost setkat se s italskými 

studenty z města Vicenza, kteří jsou 

na stáži v Praze v rámci programu 

Erasmus+. Měli jsme možnost sdílet 

zkušenosti a plány na možnou 

budoucí spolupráci v rámci tohoto 

programu. 

Zástupci italské organizace Fortes, 

která organizuje stáže studentů 

v rámci programu Erasmus+, paní Silvia Rasia a pan Andrea Checcin, zde byli také. 

Představili nám své město, výhody a možnosti, které v případě budoucího umístění 

našich studentů v Itálii, stáže nabízejí. 

Žáci 1. - 3. ročníků naší střední školy představili naši školu, Prahu a Českou republiku, 

a naši hosté na oplátku představili svůj kraj a své zkušenosti a zážitky z pobytu 

v České republice. 

Děkujeme jim za jejich návštěvu a veškeré informace, které jsme se od nich dozvěděli, 

a doufáme ve velmi produktivní budoucí spolupráci. 

 

Sportovní turnaj SŠ 2017 
Vydáno: 28. 6. 2017 

Dne 27. 7. 2017 se studenti střední školy zúčastnili sportovního klání u příležitosti 

konce školního roku. Napříč ročníky se soutěžilo ve dvou sportovních disciplínách: 

v přehazované a ve fotbale. Především v přehazované byly jednotlivé týmy velice 

vyrovnané. I když jednoznačným vítězem se stala třída S2A, která vyhrála všechny 

své zápasy. O 2., 3. a 4. místě rozhodlo až celkové skóre, jelikož všechny tři týmy si 

připsaly shodně jednu výhru a dvě prohry. Po sečtení všech bodů se na 2. místě umístil 

dívčí tým třídy S1B a na 3. místě tým třídy S3A. Na 4. místě přes svou bojovnost skončil 

tým třídy S1A. 

Fotbalové klání bylo velice napínavé: často se o vítězi rozhodovalo až v penaltovém 

rozstřelu. Díky fotbalovým dovednostem a chladným nervům si nakonec zlatou 

medaili odneslo družstvo složené ze studentů tříd S1A a S1B. Stříbrná medaile 
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připadla družstvu třídy S3A a bronzová druhému družstvu tříd S1A a S1B. Na 

smolném 4. místě se pak umístil tým třídy S2A. 

Všem účastníkům blahopřejeme a jim i jejich kolegům přejeme krásné léto. 

V tělocvičně a na hřišti se na vás těšíme opět v září! 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2017 
Vydáno: 28. 6. 2017 

Dne 10. května 2017 se vybraní žáci 

naší školy zúčastnili Dopravní 

soutěže mladých cyklistů, která se 

koná každoročně a při níž si děti ve 

skupinách mohou ukázat své 

schopnosti v jízdě na kole, 

zdravovědě a v orientaci na mapě. 

Tentokrát jsme se umístili na 

krásném 3. místě, a to skupina ve 

složení Linda Rozboudová, Petra 

Jelínková, Edward Berauer a Jan 

Hrubec. 

Všem gratulujeme. 

 

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
Vydáno: 28. 6. 2017 

Dne 11. května se žáci naší školy zúčastnili OVOV neboli Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů. Jedná se o 5ti boj sportovních disciplín jako dribling, kliky, 

švihadlo, hod medicinbalem a trojskok z místa. 

Na již tradiční soutěži jsme byli rozděleni do družstev a zároveň každý žák bojoval 

sám za sebe (rozdělení dle ročníku narození). 

Jako skupina jsme neobsadili přední příčky, ale v individuálních kategoriích jsme 

excelovali. Na 1. místě skončila Petra Jelínková (Z5A) a 2. místo obsadili Nikita 

Gončarov (Z6) a Kristian Judiak (Z7B). Celé sportovní dopoledne si všichni velmi 

užili. 
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Tito úspěšní žáci též postoupili do krajského kola, kterého jsme se však nemohli 

účastnit, protože jsme byli na ozdravném pobytu. Doufám, že příští rok tento úspěch 

zopakujeme. 

 

Přespání v lese 
Vydáno: 28. 6. 2017 

Žáci 5. A na základě výhry ve sběru lesních plodů přespávali v lese v Malé Chuchli. 

Pro děti byl připraven krásný program v příjemném lesním prostředí, který organizují 

Lesy Praha. 

Děti si opékaly buřty, zpívaly u táboráku, absolvovaly řadu pěkných her, a dokonce 

se mohly zúčastnit noční "bojovky", která pro řadu z nich byla premiérou. Ráno jsme 

navštívili malou zoo, kde jsme se dozvěděli pár zajímavých informací k jednotlivým 

zvířátkům. Dokonce jsme byli puštěni do výběhů pro muflony a měli možnost je 

pozorovat opravdu zblízka. Pro všechny byl program celkem náročný, ale odjížděli 

jsme plni zážitků a velmi spokojeni. 
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T-ball 2017 
Vydáno: 28. 6. 2017 

Žáci 5. tříd se ve středu 14. 6. 2017 zúčastnili tradičního turnaje v T-ballu. Jako každý 

rok byl i tentokrát turnaj velmi 

povedený a děti si jej užily. 

Bojovaly velmi ctižádostivě, 

nicméně opakovat loňský úspěch 

se nám nepodařilo. V základní 

skupině jsme však hráli velmi 

vyrovnaně a podlehli pouze 

jednomu týmu z Berouna. 

Nakonec jsme skončili na krásném 7. místě. V individuálních kategoriích získal krásné 

druhé místo v běhu na rychlost kolem baseballového hřiště Jan Fáček (Z5B) a třetí 

místo Snižana Žyhaljuk (Z5A). 

Gratulujeme. 

 

Páté třídy v ZOO 
Vydáno: 28. 6. 2017 

V úterý 20. 6. 2017 se žáci 5.A a 5.B vydali na závěrečný výlet do ZOO Praha. Počasí 

nám velmi přálo, a tak jsme se ráno nalodili na parník a vydali se po Vltavě vstříc 

dobrodružství mezi zvířata. 

Vzhledem k rozlehlosti naší zoo jsme všechny pavilony nestihli projít, ale i tak jsme si 

výlet užili. Závěrem jsem se „vyblbli“ na velkém hřišti před výstupem z areálu. Byl to 

velmi povedený výlet. 
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Přehled dalších sportovních akcí za školní rok 2016/2017 
Vydáno: 28. 6. 2017 

Žáci naší školy, ať se jednalo o 1. či 2. stupeň, se v tomto školním roce zúčastnili 

spousty dalších sportovních akcí, o kterých jsme se na našich stránkách ještě nezmínili. 

Mezi nimi byl např. Pohár ZŠ ve 

florbalu, který se konal v prosinci 

a kde naši žáci postoupili do 

krajského finále. To se odehrálo na 

hřišti Tatranu Střešovice a obsadili 

jsme zde 5. místo. 

Mezi další akce, které stojí za 

zmínku, patří např. Pražský 

fotbalový pohár, Dětský fotbalový 

pohár, již tradiční McDonald’s cup, basketbalové a florbalové turnaje pro žáky 

2. stupně, turnaj ve stolním tenisu či turnaj v přehazované. 

Na fotografiích se podívejte, jak to na soutěžích vypadalo. 

 

Dějepisná soutěž Marie Terezie 
Vydáno: 29. 6. 2017 

V naší škole proběhla dějepisná soutěž Marie Terezie a její doba. Cílem bylo 

připomenout osobnost této významné panovnice, jejíž třísté výročí narození připadá 

na tento rok. Účastnili se žáci střední i základní školy a poměřovali svoje znalosti 

z českých dějin 18. století. V soutěži zvítězila Lucie Suchánková ze třídy S3B. 

 

Rozloučení s deváťáky 
Vydáno: 29. 6. 2017 

Tak je tu konec dalšího školního roku a s ním i loučení s nejstaršími žáky základky – 

deváťáky.  

To letošní slavnostní loučení proběhlo 27. 6. 2017 v 10.00, kdy nás, učitele i deváťáky, 

čekalo v multifunkční učebně nějaké to přátelské slovo na rozloučenou, děkování, 

předávání kytiček i malých osobních dárečků a promítání fotek, u kterého jsme všichni 

zavzpomínali na uplynulých devět společně strávených let a osušili i nějakou tu 

slzičku. 
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A protože při takových emotivních prožitcích tráví, přesunuli jsme se pak všichni do 

9. třídy, kde už nás čekalo opravdu královské pohoštění a přípitek. A tady je potřeba 

poděkovat všem holkám a klukům, kteří pekli slané i sladké dobroty a vyráběli 

pomazánky, a taky všem maminkám a babičkám, které vyrobily famózní a nevídané 

rolády a bábovky.  

A protože už je všechno snědeno a skoro všechno je i řečeno, nezbývá než si rozdat 

vysvědčení, při posledním zvonění se projít školou a symbolicky se s ní tak rozloučit 

a pak už jen hurá na prázdniny a po nich vstoupit tou správnou nohou do dveří školy 

střední. 

Takže hodně úspěchů do dalšího studia, spokojený a naplněný osobní život, krásné 

léto plné skvělých zážitků…to Vám na rozloučenou přeje Vaše základka. 

 

Ptačí budky do škol 
Vydáno: 29. 6. 2017 

Žáci 6. třídy a Z7A se na konci června zúčastnili akce v rámci EVVO a polytechnické 

výchovy, při níž stavěli a poté rozvěšovali v okolí školy ptačí budky. Akci pořádalo 

ekocentrum Koniklec. 

V prvních dvou hodinách se žáci 

věnovali výrobě ptačích budek, 

zejména špačkovníku. Žáci se 

nejprve rozdělili do skupin po třech 

a poté jim bylo vysvětleno, jak 

přesně mají budku stavět a že nikde 

ve spojích nesmí vzniknout 

mezery, jinak by ptáčkům byla 

v novém domově zima. Práce to 

byla celkem namáhavá, a tak nakonec musel přijít na řadu i akušroubovák, který 

nakonec všechny šrouby pořádně dotáhl. Poté co byla budka postavena, jí bylo nutné 

ještě natřít. 

V dalších dvou hodinách, kdy se čekalo, až budky uschnou, se učili žáci poznávat 

druhy ptáků a jak a jestli vůbec lze od sebe rozlišit samečka a samičku. Zahráli si také 

pexeso, při kterém využili právě nabyté informace, a nakonec se podívali na prezentaci 

o ptácích hnízdících v Praze. 

Na poslední dvě hodiny se nakonec vydali do okolí školy, kde na vybrané stromy 

umístili své vlastními silami vyrobené budky. Ještě, než je ale pověsili, nasprejovali na 



 
81 

ně přes šablonu logo ekocentra Koniklec, aby bylo poznat, kdo se na jejich výrobě 

a umístění podílel. 

Úplně na závěr si zahráli hru na potravní řetězec, aby si uvědomili, že vše v přírodě 

má svůj řád a že když se vyhubí nějaký druh živočicha či rostliny, může to mít 

dalekosáhlé důsledky. 

Všem dětem se akce velice líbila, užily si u ní spousty legrace a také zjistily, jak moc 

jsou manuálně zručné. 

 

Běh pro Petera 
Vydáno: 29. 6. 2017 

Již podruhé jsme sportovali, 

pomáhali a bavili se na charitativní 

akci s názvem Běh pro Petera, 

kterou jsme uspořádali 22. června 

na školním hřišti. Naším cílem bylo 

vybrat co nejvíce peněz 

a prostřednictvím toho umožnit 

Peterovi další rok studia na střední 

škole v Nairobi. 

Běh probíhal stejně jako minulý 

rok. S registrací účastníků se společně vybíralo dvacet korun startovného a všichni, 

kteří přispěli nebo se běhu účastnili, dostali originální nálepku ‚‚Běh pro Petera‘‘. Bylo 

celkem sedm kategorií. Běželi děti z MŠ, děti na koloběžkách, žáci 1. stupně a 2. stupně 

ZŠ, studenti SŠ, dospělí a rodiče s dětmi. 

Všem, kteří přišli, moc děkujeme a těm, kteří se umístili na předních příčkách, 

gratulujeme. 

Tým Světové školy se bude těšit na další spolupráci. 

M. Kallupová (studentka S2A) 
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Zahradní slavnost, aneb Né, pětku, né! 
Vydáno: 29. 6. 2017 

Na závěr školního roku proběhla již tradiční akce, která je pro všechny signálem, že se 

blíží prázdniny. 

Krásné odpoledne, letní počasí, vystoupení našich šikovných žáků, soutěže, 

projektové stánky 1. stupně a charitativní běh pro Petera – to vše jsme mohli 

„ochutnat“ na naší Zahradní slavnosti 2017.  

Děkujeme všem za báječnou atmosféru a organizaci, zvláště rodičům sourozenců 

Rendónovým, kteří celou akci podpořili úžasným hudebním vystoupením. 

 

Zájezd do jižní Anglie 
Vydáno: 29. 6. 2017 

Na konec školního roku byl naplánován zájezd pro studenty střední školy do jižní 

Anglie. Dobrodružství započalo v neděli 18. června, kdy nás před školou vyzvedl 

autobus. 

Po dlouhé cestě jsme v pondělí ráno dorazili do Brightonu, kde jsme nejprve navštívili 

orientálně laděný Royal Pavillion a poté místní podmořský svět (Sealife Centre). Zbyla 
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nám i chvíle na nákupy. Večer jsme se odebrali do hostitelských rodin, kde se o nás 

příkladně starali. 

Další den jsme opět vyrazili na 

moře a trajektem jsme se svezli na 

malebný ostrov Wight, kde jsme si 

prohlédli letní sídlo královny 

Viktorie, Osborne House. 

Čtvrtý den jsme navštívili 

historické doky v přístavním městě 

Portsmouth, kde jsme prozkoumali 

válečnou loď Victory, na které 

bojoval a zemřel admirál Nelson 

v bitvě u Trafalgaru. Den jsme ukončili prohlídkou hradu Arundel, který nám 

připomínal Bradavice. 

Poslední den před odjezdem jsme strávili v Londýně. Nejprve jsme se svezli na 

London Eye a pak jsme absolvovali okruh po památkách v centru Londýna. Poznávání 

Anglie jsme zakončili v Greenwichi u nultého poledníku, kde nás vyzvedl autobus, 

který nás odvezl zpět do Čech. Vrátili jsme se v pátek. Vyčerpaní, ale šťastní. 

 

Slavnostní vyhlášení umělecké soutěže „Voda pro život“ 
Vydáno: 29. 6. 2017 

V úterý 27. 6. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů umělecké soutěže pro žáky 

a studenty pražských základních 

a středních škol „Voda pro život“. 

Soutěž se konala pod záštitou 

primátorky hl. m. Prahy Adriany 

Krnáčové. 

Vyhlášení proběhlo v historické 

Čerpací hale Podolské vodárny za 

přítomnosti radního pro kulturu hl. 

m. Prahy pana Jana Wolfa 

a generálního ředitele Pražských 

vodovodů a kanalizací, a. s. Ing. Petra Mrkose. Programem provázeli Petr Vacek 

a Magda Reifová. 
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Z naší školy byla oceněna za svoji fotografickou práci 3. místem v II. věkové kategorii 

Eliška Růžičková (Z7B). Její snímek nese název „Letní osvěžení“ a můžete se na něj 

podívat ve fotogalerii. 

Celé vyhlašování si všichni moc užili a za odměnu se ještě kdo chtěl, mohl podívat na 

vrchol vodárenské věže a do Muzea pražského vodárenství. 

Elišce ještě jednou gratulujeme. 

 

Humanitární akce – „Sluníčkový den“2017 
Vydáno: 30. 6. 2017 

Studenti třetích ročníků střední školy se zúčastnili v pondělí 25. dubna již tradiční 

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. Podařilo se jim vysbírat hezkých 25 045 Kč. 

Všem studentům však již teď patří dík za ochotu, se kterou se do sbírky zapojili. 

 

Sportovní turnaj ZŠ 2017 
Vydáno: 30. 6. 2017 

Ve středu 28. 6. 2017 se odehrál na naší škole organizovaný turnaj v přehazované a ve 

fotbalu pro 1. i 2. stupeň (každá kategorie byla bodovaná zvlášť). Celou akci zaštiťoval 

školní parlament. 

Na 1. stupni ovládli celý turnaj v obou sportech žáci Z5A. V přehazované vybojovali 

1. i 2. místo a ve fotbale místo první. Je však třeba pochválit všechny týmy, které 

s vervou bojovaly a snažily se o co nejlepší výsledky. Někteří žáci, zvláště ze 4. tříd, 

hráli totiž přehazovanou v podstatě poprvé. 

Na 2. stupni jednoznačně vyhrál ve fotbale tým složený z žáků obou 8. tříd, který 

neprohrál v ani jednom zápase. V přehazované pak obsadil 1. místo tým z 9. třídy. 

Všechny zúčastněné týmy si zaslouží pochvalu, protože do sportovního klání šly 

s obrovským nasazením. 

Velký dík patří také našim tělocvikářům, paní učitelce Cettlové a Hánkové a panu 

učiteli Makarovi, kteří se ujali role rozhodčích v jednotlivých disciplínách a postarali 

se o průběh celého turnaje. Také je nutné poděkovat učitelům, kteří při akci zajistili 

dozory. 

Váš školní parlament 
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Matematická soutěž Pythagoriáda 2016/17 
Vydáno: 3. 7. 2017 

Žáci 5. až 8. tříd se letos již tradičně zapojili do školního kola matematické soutěže 

Pythagoriáda. 

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

Nejúspěšnější řešitelé, kteří postoupili do obvodního kola: 

- 5.C: Matěj Gebauer získal 13 bodů z 15 a umístil se na 16. – 35. místě z 85 

úspěšných řešitelů obvodního kola Prahy 4 

- 6.tř.: Iveta Rožánková se umístila na 29. – 40. místě 

- Kristýna Topolová se umístila na 93. místě za 100 řešitelů obvodního kola 

Prahy 4 

Blahopřeji nejlepším řešitelům a děkuji za reprezentaci školy. 

 

Výsledky Matematické olympiády 2017 
Vydáno: 3. 7. 2017 

Do školního kola se letos zapojilo 5 žáků z II. stupně. 

V 6. třídě Milan Tecl a Adam Polák, v 8.B Julie Součková a Adéla Wimmerová, 

v 9. třídě Adam Vaněček. 

Mezi úspěšné řešitele obvodního kola patří Adam Vaněček z 9. tř., který se 

v obvodním kole umístil na 27. místě z 37 úspěšných řešitelů. 

Blahopřeji a děkuji všem řešitelům za reprezentaci školy. 

 

Výsledky Matematického Klokana 2017 
Vydáno: 3. 7. 2017 

V letošním školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matematická soutěž 

„Matematický klokan“. Zúčastnili se jí žáci 2. až 9. třídy základní školy. 

V kategoriích bylo maximum 120 bodů, jen v kategorii Cvrček je maximum 90 bodů. 
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Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci v jednotlivých kategoriích: 

 

KATEGORIE TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

Cvrček Z2A BERAUER Roland 54 

 Z3B PLAČKOVÁ Linda 61 

 Z3B KROULÍK Jonáš 60 

Klokánek Z5C GEBAUER Matěj 103 

 Z5C ŠTORCH Sebastian 103 

 Z5B BARTOŇ Tomáš 98 

Benjamín Z7A MONČEK Vojtěch 91 

 Z7B RŮŽIČKOVÁ Eliška 81 

  Z6 TOPOLOVÁ Kristýna 76 

Kadet Z8B PETRÁŠ Jan 82 

  Z9 ŠAFRÁNEK Jakub 82 

  Z9 PIFFL Alexander 78 

 

Blahopřeji všem úspěšným řešitelům. 


