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Úvodní slovo 
 
Vážení rodiče, milí žáci a studenti, 
jsem ráda, že Vás mohu ve školním roce 2010/2011 přivítat v naší Škole Kavčí hory. 
Máme za sebou další rok práce, mnohé se nám i vám povedlo a uskutečnila se i celá 
řada společných akcí a nový pracovní rok se před námi právě otevírá.  
Hodláme dál pokračovat ve zkvalitňování výuky realizací školních vzdělávacích 
programů, ve spolupráci s Vámi při pořádání osvědčených akcí pro žáky, studenty i 
veřejnost a ve zvelebování zrekonstruovaných prostor školy. 
Vám rodičům přeji úspěšný rok v pracovním i osobním životě, našim žákům chuť do 
učení a hodně studijních úspěchů.  
V příjemné, přátelské, tvůrčí atmosféře a při vzájemné úctě se nám všem bude jistě 
společně dobře pracovat. 
 
 
Těmito slovy vítala 1. 9. 2010 paní ředitelka všechny po prázdninách zpět ve škole. 
Než jsme se nadáli, školní rok utekl jako voda a v tomto Almanachu si můžete 
přečíst, jak aktivně jsme jej na Kavčích horách prožili. 
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Vodácký kurz 
 
Vydáno: 10. 9. 2010 
 
Datum konání: 9. 9. - 10. 9. 2010 
Místo konání: Sázava 
Dopravní prostředek: Raft 
Doprava na místo konání: Vlak 
Trasa: Zlenice - Týnec nad Sázavou - Pikovice 
Počasí: Polojasno, jedna krátká přeháňka 
Dojezd na konec trasy: Úspěšný 
 

Žákovská rada 
 
Vydáno: 14. 9. 2010 
 
Dne 14. 9. 2010 proběhla první schůzka Žákovské rady ZŠ. 
Program: 

1. seznámení s jednotlivými zástupci tříd 
2. jídlo na přání - vybrat 1. oblíbené jídlo pro školní jídelnu za každou třídu 
3. novinka - aktuality a informace ze školního dění naleznete na webových 

stránkách školy aktuálně každý měsíc  
4. příprava soutěží a vánoční besídky  
5. kdy bude fungovat školní bufet? 

 

Tancem proti obezitě 
 
Vydáno: 14. 9. 2010 
 
Dne 6. 9. proběhla v tělocvičně akce jménem "Tancem proti obezitě". Zúčastnily se jí 
děti 1. a 2. tříd, které byly zasvěceny do tanců jako je street dance či hip hop. Celá 
akce byla prokládána povídáním o správné životosprávě a o potřebě pohybu. Jako 
jedna z možností byl v tomto případě uváděn především právě tanec. Děti byly v 
průběhu zapojovány a na konci mohly ochutnat něco málo ze zdravé výživy. 
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Slavnostní uvítání prvňáčků na naší škole 
 
Vydáno: 15. 9. 2010 
 
1. září v 8:15 hodin se otevřely vstupní dveře 
školy všem našim prvňáčkům i jejich 
rodičům. V hale všechny přivítala paní 
ředitelka Pondělíčková, paní učitelky prvních 
tříd a studenti 4. ročníků střední školy. Ti pak 
vzali své nejmladší spolužáky za ruku, aby je 
odvedli do jednotlivých tříd. V očích 
školáčků se zračila radost, dychtivost, ale i 
obavy. Jaké to v té škole opravdu bude? I tyto 
poslední pochybnosti rozptýlila paní 
ředitelka, která každého prvňáčka osobně přivítala a ošerpovala. Děti také potěšily 
dárky, které si odnášely domů. Věříme, že celý tento školní rok bude tak hezký jako 
tento den. 
 

Seznamovací kurz 
 
Vydáno: 15. 9. 2010 
 

V pondělí 6. 9. se dvě třídy prvních ročníků 
vydaly absolvovat seznamovací kurz. Cesta 
do Brd trvala něco kolem tří hodin, ale poté, 
když si většina z nás myslela, že už jsme na 
místě, následovala další cesta lesem. Po půl 
hodině jsme byli u cíle. Před námi se tyčily v 
půlkruhu vyrovnané chatky. Uprostřed bylo 
nohejbalové hřiště a kousek od něj ohniště 
obklopené lavičkami a stolky. Po ubytování a 
obědě jsme začali s odpoledním programem. 

Byli jsme rozděleni do skupin a hráli jsme různé hry, které nás měli sblížit. Druhý 
den odpoledne, jsme vyrazili na pochod do nedaleké vesnice, kde jsme si doplnili 
zásoby. Po dvou dnech, kdy jsme se účastnili her, které nám připravili profesorky, 
profesor a praktikantky, jsme dostali za úkol pobavit je scénkou z filmu, 
pantomimou, zpěvem nebo tancem. Po kombinaci vtipu, trapnosti a herectví, kdy 
chatka za chatkou předváděly své pracně nacvičené scénky, si většina z nás mohla 
říci, že krásně strávila poslední seznamovací večer. A jak plynul den za dnem, byla 
tu středa a my jsme se, po cestě autobusem, rozešli do svých domovů. 
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Evropský den jazyků  
 
Vydáno: 17. 9. 2010 
 
Evropský den jazyků na Škole Kavčí hory - 24. 9. 2010 
 
Rok 2001 prohlásila Rada Evropy za Evropský rok jazyků. Od té doby se také každý 
rok 26. září slaví Evropský den jazyků ve 45 členských zemích Rady Evropy. 
Cílem Evropského dne jazyků je oslava 
jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora 
znalosti většího počtu jazyků u občanů. 
Všude v Evropě se konají akce, které se snaží 
lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo 
ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. 
Studium jazyků pomáhá nejen při 
porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k 
překonávání bariér mezi kulturami. 
Ve stále více se globalizující společnosti znamená ovládání cizích jazyků větší šance - 
šance na práci, šance při studiu, šance na lepší život jak ve vlastní zemi, tak i v jiných 
částech světa. 
Naše škola se v tomto roce připojila k oslavám celoškolním projektem. 
 
Den jazyků na Škole Kavčí hory 
 
Základní škola 

 
1. stupeň 
� účast na výtvarné soutěži „Mé oblíbené přejaté slovo" 

 
2. stupeň 
� účast na literární soutěži „ Mé oblíbené přejaté slovo" 
� 6., 7. třídy- on-line jazykové hry 
� 9. třída - nástěnka o EDJ 
� 9. třída - Projekt Evropský den jazyků (rozhovory s cizinci na Staroměstském 

náměstí) 
 
Střední škola 

 
� rozhlasová relace k EDJ ve všech jazycích, které se na naší škole vyučují 
� on-line jazykové hry 
� 3. ročník NJ - návštěva Goethe Institutu (jazykové hry a filmy) 
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Projekt Zdraví a my 
 
Vydáno: 29. 9. 2010 
 
Dne 23. 9. měli žáci 1. stupně možnost v průběhu vyučování v rámci projektu Zdraví 
a my zhlédnout film Koloběh života z edice Byl jednou jeden život. Děti se 
dozvěděly, co je to potravní řetězec, jak funguje a jak by měl člověk o své zdraví 
pečovat díky zdravé stravě a pohybu. 
Některé třídy pak následně kreslily, co patří do zdravých potravin, jiné zpracovávaly 
komix na dané téma. Z každé třídy byl pak vybrán nejhezčí výtvor a vítěz dostal 
malou odměnu. 
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Soutěž "Pravěk" 
 
Vydáno: 6. 10. 2010 
 
V červnu 2010 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem "Pravěk", kterou 
vyhlásilo Evropské výtvarné centrum pro děti - Sněženka. Z naší školy byl oceněn M. 
Monček z 2.B, F. Sehnal a A. Formáček ze 6. třídy. Autoři získají výtvarné potřeby a 
pozvání na výtvarný pobyt. 
 

Den pro zdraví 
 
Vydáno: 13. 10. 2010 
 
5.10. navštívila 4. a 5. třída ZŠ a II.A a II. B SOŠ služeb 
SZŠ 5. května, kde proběhl jako každoročně „Den pro 
zdraví". Žákům i veřejnosti byly k dispozici studenti 
zdravotní školy i odborníci. Všichni měli možnost 
zhlédnout představení o Hipokratovi, mohli si 
vyzkoušet pod odborným dohledem první pomoc na 
různých figurínách. V areálu budovy byla vystavena 
auta hasičů i záchranářů, které si děti mohly 
prohlédnout zevnitř nebo se do nich i posadit. Na 
horolezecké stěně byla předváděna záchrana člověka z 
budovy. Program byl pestrý a zajímavý, každý si našel 
to, co ho zajímá, nebo se přiučil něčemu novému. 
 

Ozdravný pobyt 7.a 8.třída 
 
Vydáno: 14. 10. 2010 
 
V týdnu od 4. - 8. 10. vyjeli naši sedmáci a osmáci do přírody. 
Ozdravný pobyt v Podhradí u Ledče nad Sázavou se velice podařil. Skvělá zábava, 
výlety, vláček, soutěž Sázavské putování, houby, TALENTMÁNIE, jídlo, perfektní 
zázemí s bazénem a saunou. Nakonec i pěkné podzimní počasí. 
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A jak jsme si užívali? Podívejte se sami: 
 
 

Přespolní běh 
 
Vydáno: 14. 10. 2010 
 
V pátek 8.10.2010 se žáci 2.-5. třídy zúčastnili soutěže POPRASKU v přespolním běhu 
v Krčském lese. Účast byla velká, naše umístění v polovině startujících proto 
hodnotíme pozitivně a všem závodníkům děkujeme za jejich sportovní výkon, 
nasazení, úsměv a fair play. 
 

Ovocný den 
 
Vydáno: 26. 10. 2010 
 
Dne 25. 10. se v jídelně naší školy sešli všichni 
milovníci ovoce z širokého okolí. Napekli 
nejrůznější štrůdlíky a bublaniny a společně 
si pochutnávali při čaji o páté. Nejvíce si 
všichni smlsli na bouli od paní učitelky 
Eichlerové a banánových jednohubkách od 
Agáty Lejčkové z 1.C. Při ochutnávání asi 
čtyřiceti výrobků si všichni příjemně 
popovídali a poté se s plnými bříšky 
odkutáleli domů. 
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HALLOWEEN 
 
Vydáno: 2. 11. 2010 
 
Aneb jak jsme si užili strašení, řádění, sladkosti a nakonec i učení... 
 
Halloweenský den proběhl na naší škole 1. 11. 2010. Nejprve byl pro žáky 4. - 9. tříd 
připraven projektový den na téma Halloween, ve kterém se žáci zaměřili na získání a 
zaznamenání informací, jako např. kdy, kde a proč svátek vznikl, které země ho 
slaví, jaké existují halloweenské hry atp. Žáci byli rozdělení do skupin a v každé z 
nich byl alespoň jeden zástupce z každého 
ročníku. Vedoucími jednotlivých skupin byli 
žáci deváté třídy, kteří zároveň organizovali 
celý projekt společně s p. uč. Štirskou a p. uč. 
Hemzalovou. Vyhodnocení projektu 
proběhne v následujících dnech a práce dětí 
budou vystaveny v areálu školy. 
 
Na odpolední hodiny byla pro žáky, rodiče a 
přátele školy připravena Halloweenská párty. 
Její organizace se účastnila nejenom školní družina, ale také žáci 9. třídy, kteří pro 
návštěvníky vymysleli a vytvořili úžasnou „bojovku". Odvážlivci procházeli po 
vyznačené trase školu, na 8 stanovištích je čekaly různé úkoly a nakonec získali 
nejenom diplom, ale také sladkou odměnu. V průběhu celé trasy číhaly nejrůznější 
halloweenské příšerky, které si své strašení (podle očitých svědků) pořádně užily. 
Ve školní jídelně zároveň s „bojovkou" probíhala halloweenská diskotéka, kde se 
nejenom tančilo, pilo a jedlo, ale také zde probíhaly nejrůznější akce, jako např. 

vydlabávání dýní, či si zde děti nechaly 
pomalovat obličej strašidelnými barvami. 
 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo se 
na Halloweenském dni podíleli. Zvláštní 
poděkování patří 9. třídě, která nás ještě 
stačila ohromit úžasným tanečním 
vystoupením a závěrečným vzorným úklidem 
celé školy. Samozřejmě děkujeme také 
rodičům, kteří poskytli nejen materiál pro 

výzdobu školy, dýně, ale také nejrůznější pochutiny, po kterých se v jídelně jenom 
zaprášilo. Velké díky také p.uč. Vocílkovi za ozvučení jídelny. 
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Výtvarná soutěž „Pravěk" 
 
Vydáno: 3. 11. 2010 
 
Slavnostní předávání cen vítězům výtvarné 
soutěže „Pravěk". Žáci M. Monček (2.B), A. 
Formáček (6. tř.) a F. Sehnal (6. tř.) získali od 
Evropského výtvarného centra Sněženka 
věcné odměny a pozvánku na výtvarný 
pobyt. 
 

Přírodovědný klokan 
 
Vydáno: 3. 11. 2010 
 
Žáci 8. a 9. třídy se letos opět zapojili do soutěže „Přírodovědný klokan", kterou 
pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s 
Pedagogickou fakultou stejné univerzity. 
Žáci odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných 
znalostí. Maximálně mohli získat 120 bodů. 
 
Nejúspěšnějšími řešiteli byli: 
 1. místo  Filip Frantál  9. tř.  79 bodů
 2. místo  Vojtěch Veselý  9. tř.  78 bodů 
 3. místo  Vojtěch Tecl  9. tř.  77 bodů 
 
Blahopřejeme 
 

Přípravka pro předškoláky pokračuje 
 
Vydáno: 8. 11. 2010 
 
V pondělí 1. 11. 2010 proběhla další část přípravky pro předškoláky. Děti si tentokrát 
vyzkoušely matematiku pod vedením paní učitelky Kejvalové a pracovní činnosti s 
paní učitelkou Eichlerovou.  
Těžko říci, zda předškoláčky zaujala více matematika nebo pracovní činnosti. Oba 
předměty se u dětí setkaly s velikým zájmem.  
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V matematice se děti naučily základy počítání. Nejprve si pohrály s čísly od jedné do 
pěti, poté se pokoušely na základě zvukového podnětu zvednout správný počet 
prstů na ruce.  
Když byla čísla dostatečně procvičena na prstech, na řadě bylo malování správného 
počtu obrázků a uspořádání čísel od nejmenšího po největší.  
Všechny tyto úkoly děti bez problémů zvládly a než se nadály, byl čas na další 
předmět, tentokrát z úplně jiné oblasti - pracovní činnosti. 
Předškoláci hravě namalovali jednoduchý obrázek podle básničky a bez větších 
problémů všichni během chvilky poskládali z novinových stránek čepičky a 
proměnili se ve večerníčky.  
Z těchto dvou předmětů si tedy děti odnesly na hlavičkách papírové čepice a novou 
znalost počítání od jedné do pěti. Doufejme, že jim tyto nové poznatky zanechají v 
myslích stopu a nevytratí se do prvního září příštího školního roku, kdy tito 
"drobečkové" usednou  tentokrát už doopravdy do školních lavic.  
 

Zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže za 
rok 2010 
 
Vydáno: 9. 11. 2010 
 
Zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže proběhlo ve středu 3. listopadu 2010 
v DDM Praha 2 ve Slezské ulici. Účastnili se ho zástupci jednotlivých základních a 
středních škol z celé Prahy. 
Na programu byla prezence účastníků, která trochu zdržela začátek zasedání, dále 
pak schválení jednání, určení delegátů za jednotlivé městské části a zvolení člena 
Rady PPDM. 
Poté, co se zvolili jednotliví delegáti, došlo k volbám do Představenstva. 
Kandidovalo se na pozici předsedy, 1. a 2. místopředsedy, kdy prvním musel být 
středoškolský student a druhým žák základní školy. Dále se volilo do Národního 
parlamentu dětí a mládeže, který funguje za každý kraj. Za kraj Praha se volilo 8 
delegátů ze všech zúčastněných. Nakonec se odvolily změny v programu a dohodl se 
termín prvního oficiálního zasedání Rady PPDM, které se bude konat 22. listopadu 
2010. 
(pozn. Za naši školu byla zvolena do PPDM studentka Veronika Galóová ) 
PPDM je organizace, která byla zřízena za účelem informovanosti a zapojení dětí a 
mládeže do aktuálního dění. Její výhody jsou v tom, že prostřednictvím jednotlivých 
členů může zasahovat do aktuálních politických i nepolitických věcí, navrhovat 
různé změny, přednášet námitky a odnášet si zkušenosti od svých kolegů z jiných 
krajů nebo států (například Slovenska), které se mohou zpětně využít k prospěchu 
dané městské části, školy, případně Prahy. 
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Ohlédnutí za Evropským dnem jazyků 
 
Vydáno: 11. 11. 2010 
 
"Úcta k jiným jazykům, kulturám a osobnostem je podmínkou vytvoření evropského prostoru 
vzájemného respektování a spolupráce v Evropě." 

 
Antonio Miloshoski, předseda Výboru ministrů Rady Evropy 

 
Posláním Evropského dne jazyků (EDJ), který 
se slaví po celé Evropě od roku 2001, je zvýšit 
povědomí o jazykové rozmanitosti a vzdát 
hold obrovskému jazykovému bohatství v 
Evropě. Jeden z nejvýznamnějších cílů této 
panevropské iniciativy spočívá rovněž v 
podpoře jazykového vzdělávání, které nám 
pomáhá tohoto bohatství plně využívat. 
Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit 
organizovaných po celé Evropě. I naše škola 

se zúčastnila mnoha aktivit vztahujících se k Evropskému dni jazyků. Některé z 
aktivit (celostátní soutěže, exkurze) měly přesah do dalších říjnových a 
listopadových dnů. 
Dnes máme již celé oslavy úspěšně za sebou a musíme konstatovat, že budeme mít 
nač vzpomínat. Oslav Evropského dne jazyků 2010 se zúčastnili všichni žáci naší 
školy, každá třída, či stupeň. 
Všichni žáci školy slyšeli rozhlasové hlášení v 
jazycích, které se na naší škole vyučují. Hlášení 
připravili studenti střední školy. Všichni žáci denně 
procházeli kolem nástěnek připravených ke dni 
jazyků. Naši nejmladší se velmi úspěšně zúčastnili 
celostátní výtvarné soutěže na téma „Moje 
nejoblíbenější přejaté slovo“. 
 
Na vyhlášení výsledků soutěže jsme byli v 
Evropském domě v Praze. 
 
Ze 74 soutěžících celostátní soutěže naši žáci obsadili 
2. místo, 3. místo a další 4 místa do první desítky. 
 
Všichni výherci si domů odnesli dárky, které poskytla zastoupení jazykových center 
v Praze. 
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Naši "deváťáci" vyrazili se svým projektem zahrnujícím mediální výchovu a jazyky 
do centrální Prahy. Žáci 2. stupně se účastnili literární soutěže na téma přejatých 
slov. 
Studenti střední školy se dobrovolně účastnili internetových jazykových kvízů 
organizovaných jednotlivými jazykovými centry v Praze, naši němčináři navštívili 
filmové představení ... 
 
Bylo to prima a už teď se těšíme na Evropský den jazyků 2011! 
 

Sběr papíru (2. - 5. 11. 2010) - vyhodnocení 
 
Vydáno: 11. 11. 2010 
 
V týdnu 2. - 5. 11. 2010 proběhl sběr starého papíru.  
 
Nejlépe umístěné třídy: 
 1. místo  2. A  369 kg  

 2. místo  5. třída  316 kg 

 3. místo  8. třída  306 kg 
 

Beseda s dobrovolnými hasiči 
 
Vydáno: 15. 11. 2010 
 
Dne 12. 11. 2010 uspořádali dobrovolní hasiči, kteří jsou zároveň studenty SOŠ v 
Příbrami, velice zajímavou besedu s žáky 4. a 5. ročníků. Vyprávěli dětem o akcích, 
kterých se zúčastnili, vzpomněli i nedávný požár na Florenci. Na závěr si děti 
prohlédly jejich výzbroj a některé součásti si mohly i vyzkoušet. 
 

  



  Listopad 2010 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  20 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Evropský rok dobrovolnické činnosti 
 
Vydáno: 15. 11. 2010 
 
Dne 12. 11. 2010 se studenti 4. ročníků SŠ zúčastnili výzkumu, který je realizován za 
finanční podpory Evropského parlamentu. Testování se týkalo vztahu mladých lidí k 
dobrovolnictví, neboť rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem 
dobrovolnické činnosti. 
 

Návštěva studentů z Hannoveru 
 
Vydáno: 15. 11. 2010 
 
Již po třetí jsme v naší škole přivítali německé 
studenty. Tentokrát nás navštívili studenti 
Střední sociální školy z Hannoveru. Živě se 
zajímali o systém českého školství i 
vzdělávání studentů v sociálních oborech. 
Aktivně se zúčastnili výuky a v naší škole se 
jim zalíbilo natolik, že jsme se domluvili i na 
další vzájemné spolupráci na společných 
projektech. 
 

Exkurze 5. třídy do Národního divadla 
 
Vydáno: 23. 11. 2010 
 
19. 11. 2010 5. třída navštívila historickou budovu Národního divadla. Paní 
průvodkyně provedla děti všemi částmi hlavní budovy. 
 Žáci si prohlédli základní kameny, které byly dovezeny z různých koutů Čech. V 
přízemí hlediště mohli vidět Hynaisovu oponu a prezidenstkou loži. Ve foaye se 
seznámili s významnými sochaři a malíři, kteří se podíleli na výzdobě ND. Myslím 
si, že to byl pro všechny velký zážitek. 
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Školička pro předškoláky 
 
Vydáno: 23. 11. 2010 
 
15. 11. 2010 pokračovala "Školička budoucích prvňáčků" literární výchovou, kde jsme 
si povídali o pohádkách. V angličtině se děti seznámily s barvami. Těšíme se 29. 11. 
2010. 
 

Lepší je nekouřit 
 
Vydáno: 23. 11. 2010 
 
9. 11. 2010 zhlédla 4. a 5. třída divadelní představení s názvem „Normální je 
nekouřit". 
Představení bylo o dvou kamarádech, na kterých byly zřetelně vidět rozdíly mezi 
kouřícím člověkem a nekuřákem, protože jeden z kamarádů „Vajgl" kouřil a druhý 
„Johny" byl sportovec - nekuřák. 
N vystoupení jsme navázali prevencí a povídáním si o vlivu kouření. Ve výtvarné 
výchově jsme kreslili krabičku cigaret, která by odradila kuřáky od kouření. Dále 
jsme kreslili, kde všude kouření škodí na našem těle. V matematice si vypočítáme, 
kolik takové kouření stojí kuřáka za rok peněz. 
 

Florbal dívek 8.,9. třída, aneb není důležité zvítězit... 
 
Vydáno: 24. 11. 2010 
 
Ač dovednosti i herní zkušenosti ostatních týmů byly jednoznačně na vyšší úrovni, 
holky bojovaly doslova do poslední vteřiny. V prvním zápase jsme podlehli 0-8 
Horáčkové (tedy spíše hráčce číslo 6), v druhém utkání jsme výsledek proti Jílovské 
zopakovali a v souboji o třetí místo ve skupině jsme sice podlehli Na planině 1-6, ale 
to, o co holky usilovaly celý turnaj, se povedlo 3 sekundy před koncem turnaje - dali 
jsme GÓÓÓÓL a jeho oslava byla tak výrazná a upřímná, že se stala hlavní událostí 
dne. Další pozitivum turnaj přinesl v tom, že holky již po cestě zpět se rozhodly 
systematicky trénovat na další soutěže, a jelikož toto rozhodnutí bylo zcela 
dobrovolné, můžeme očekávat skvělé budoucí výsledky. 
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Z Pekla se překvapivě vrátily všechny děti ze třetích 
tříd 
 
Vydáno: 24. 11. 2010 
 
Ví vlastně někdo, kde je Peklo? Asi o tom normálně příliš mnoho nepřemýšlíme. Ani 
děti z 3.A a 3.B o tom nepřemýšlely. Když 
ráno v pátek 19. 11. 2010 nasedaly do 
autobusu, neměly ani tušení, kam vlastně 
jedou. Jaké bylo naše překvapení, když se 
dveře autobusu zavřely a my jsme v 
očekávání poklidného předvánočního výletu 
s údivem zjistili, že jedeme do Pekla.   
Dalším překvapením bylo, že Peklo od nás 
nesídlí ani zdaleka tak daleko, jak by si někdo 
mohl myslet. Překvapivě se malá část pekelné 
hrůzy přesunula jen pár kilometrů od Prahy, totiž do hornických dolů v Příbrami. 
Cestou jsme se dozvěděli od velmi milé paní průvodkyně o tradičních vánočních 
zvycích a jiných zajímavostech týkajících se Vánoc. Také jsme zjistili, že kde je 
kousek pekla, musí být také zákonitě kousek nebe. Tak jako v dolech pod zemí bydlí 
čerti, bydlí nad zemí (po nebeských schodech nahoru do patra a potom doleva) také 
svatý Petr a jeho andělíčci. Občas se tam zastaví na návštěvu i svatý Mikuláš. 

Děti dojížděly na místo plné očekávání a 
nemohly se dočkat, až uvidí opravdového 
čerta. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a už 
se mohlo vyrazit na prohlídku dolů a Pekla 
schovaného na konci. Samotná důlní chodba 
působila opravdu hrůzostrašně. Možná také 
proto se děti už tolik nesmály a spíš se k sobě 
začaly tisknout. Cestou jsme viděli důlní 
permoníčky, jak kutají zlato, a naučili jsme se 
správně používat hornický pozdrav "Zdař 

Bůh". Na konci chodby opravdu čekali čerti. Každý návštěvník dostal koštětem přes 
zadek a na památku si odnesl šmouhu od sazí na tváři. Čerti s překvapením zjistili, 
že děti jsou celkem hodné, pokusili se tedy ukrást paní učitelku. Naštěstí se dětem 
podařilo obě své třídní zachránit pomocí písniček a tanečků.  
 Z Pekla jsme šli rovnou do Nebe. Svatý Petr už na nás čekal ve společnosti svých 
andílků a dokonce svatého Mikuláše. Děti byly velmi překvapené, že svatý Petr ví o 
všech jejich hříšcích i dobrých vlastnostech. Nikdo se nakonec neukázal tak zlobivý, 
jak se původně zdálo, a tak mohli všichni dostat sladkou odměnu v podobě 
čokoládového vánočního kalendáře. 
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Naše exkurze byla konečně u konce a už nás čekala jen cesta do Prahy. Všichni jsme 
zdárně přežili výlet do Pekla, do Nebe i obě cesty. O nikoho jsme nepřišli a můžeme 
jen doufat, že nám před vánoční akademií neodnese žádné dítko čert, který bude již 
brzy bloumat po Praze v doprovodu svatého Mikuláše. 
 

Schůzka žákovské rady 
 
Vydáno: 24. 11. 2010 
 
Dne 24. 11. 2010 proběhla již druhá schůzka žákovské rady 1. stupně ZŠ. Zástupci 
jednotlivých tříd probírali mimo jiné pitný režim, návrhy ohledně stravování ve 
školní jídelně, a také se pokoušeli nalézt vhodné standardy chování ve třídách. 
Členové žákovské rady budou o závěrech z této schůzky informovat své třídy. 
 

Úřad vlády – exkurze 
 
Vydáno: 26. 11. 2010 
 
5. 11. se třída S1A v čele se svým nepřehlédnutelným třídním učitelem zúčastnila 
přednášky "Co je vláda?" v informačním centru vlády ve Vladislavově ulici. 
Přednáška byla i pro naše potřeby výborná, dozvěděli jsme se spousty zajímavých 
informací o fungování vlády, jejím vzniku a zániku a o činnostech, které vykonává 
Úřad vlády, a to všechno přehledně za pomocí prezentace, tištěných materiálů a 
došlo dokonce i na obyčejnou fixu a papír. Závěrem musíme dodat i to, že všichni 
studenti úspěšně zvládli nelehkou cestu Prahou a během přednášky nikdo nezlobil, 
neusnul ani nepřišel k jiné vážnější újmě. 
 

Pochvala 
 
Vydáno: 30. 11. 2010 
 
V průběhu celého školního roku naši studenti pomáhají při různých akcích, 
pořádaných MČ Praha 4, a jejich činnost je opakovaně výborně hodnocena. Pochvalu 
si za své vystupování vysloužili Veronika Balšánová, Roman Burian, Kateřina 
Korejsová, Štěpán Lejnar, Adéla Suchomelová a Michal Svoboda - všichni ze třídy 
S3.B, Kateřina Kamzíková (2.B), Erika Popovych, Alina Horáčková, Jarmila Šolcová a 
Diana Zouharová (2.C). 
 
Děkujeme jim za vytváření dobrého jména školy. 
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Florbal dívky 6., 7. třída 
 
Vydáno: 3. 12. 2010 
 
Na posledním letošním florbalovém turnaji 30. 11. předvedlo družstvo dívek 6. + 7. 
třídy asi nejlepší výkon. V prvním zápase s Filozovskou se překonávala v bráně (což 
jí vydrželo i po zbytek turnaje) Adéla Volejníková, a tak nebýt 4 gólů v posledních 3 
minutách výsledek 2-0 by byl krásný, takhle stále příjemných 6-0. Ve druhém zápase 
s Jižní jsme dokonce v poločase sahali po historickém prvním "Kavčím" bodu, když 
během nejsvětlejší minuty vstřelila Markéta Lesinová 2 góly a snížila na 
poločasových 2-3, potom ale šesti statečným, které se na turnaj sešly, došly síly. Pak 
už byla únava větší než snaha, a tak zbylé výsledky s Plamínkovou a Horáčkovou 
byly kruté. Přesto si myslím, že tým může uspět za rok, protože v sestavě byla pouze 
jedna sedmačka, a tak na podzim 2011 pojedem ve stejné sestavě. 
 

Přípravka budoucích prvňáčků 
 
Vydáno: 6. 12. 2010 
 
V pondělí 29. 11. si naši milí předškoláci přiblížili školu z pohledu na tělesnou 
výchovu a seznámili se s výukou na počítačích. 
Z tělesné výchovy jsme si připomněli (někteří naučili) oblíbenou dětskou hru „Chodí 
Pešek okolo" a ukázali jsme si uvolňovací cviky. Děti paní učitelce řekly, že cvičí moc 
rády a už se těší na školní tělocvičnu. 
V multifunkční učebně děti pracovaly s výukovým programem „Chytré dítě" a 
soutěžily v pexesu. 
 

Projektový den „SLAVÍME 
ADVENT" 
 
Vydáno: 10. 12. 2010 
 
Dne 9. 12. 2010 proběhl od 8:00 do 12:00 ve škole na  
1. stupni Projektový den „SLAVÍME ADVENT". 
 
Jednotlivé učebny se nazývaly podle vánočních 
svátků: 
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� 1.A - Svatá Lucie - 13. prosinec: Promítání tradičních pohádek 
� 1.B - Svatý Mikuláš - 6. prosince: Výroba vánočních přání 
� 1.C - Zlatá neděle - 4. adventní neděle: Tradiční vánoční malování na sklo 
� 2.A - Tři králové - 6. leden: Výroba vánočních přání vyšívací technikou 
� 2.B - Bronzová neděle - 2. adventní neděle: Výroba závěsných aranží 
� 3.A - Stříbrná neděle - 3. adventní neděle: Výroba adventních věnců 
� 3.B - Železná neděle - 1. adventní neděle: Výrobky vánočních závěsů 
� 4. třída - Svatý Štěpán - 26. prosinec: Výroba vánočních aranží 
� třída - Svatá Barbora - 4. prosince: Výroba svícnů 

 

Vánoční akademie 
 
Vydáno: 10. 12. 2010 
 
Aneb naše škola v předvánočním čase. 
 
Dne 9. 12. byl opravdu velice pestrý také díky 
naší tradiční Vánoční akademii. Program byl 
bohatý a účinkující i diváci si jednotlivá 
vystoupení opravdu užili. Velké poděkování 
patří všem, kteří se podíleli na skvělém 
výsledku, zejména ,,rodině" deváťáků (veselé 
průvodní slovo), p. Štekerovi (technické 
zabezpečení a ozvučení), všem učitelům i 
dětem, jejichž výkony byly pro nás velkým zážitkem. 
 
Tak už jenom šťastné a veselé...! 
 

Soutěž "Taktik výzva" 
 
Vydáno: 14. 12. 2010 
 
Ve středu 8. 12. 2010 se žáci a studenti naší 
školy zúčastnili vědomostní soutěže Taktik 
výzva, která prověřovala jejich znalosti z 
oblasti zeměpisu, dějepisu a všeobecných 
znalostí. Soutěž probíhala ve školách po celé 
ČR i Slovensku, jež měly zájem se zúčastnit. 
Každý žák, který se zapojil, získá diplom a 
stylový odznak soutěže a je zařazen do 
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slosování o dalších 430 cen. Výsledky budou známy nejdříve po 17. 12. 2010. Ceny a 
výsledkové listiny pak budou žákům doručeny nejpozději do 17. 1. 2011. 
 

Jak horníci slavili Vánoce 
 
Vydáno: 15. 12. 2010 
 
Výlet do Příbrami, kterého se účastnily děti 
ze tří prvních tříd s paní učitelkami, se i přes 
neustálé sněžení velice povedl. 
Nejprve jsme navštívili důl, kde se děti 
rozdělily do dvou skupin, kdy první se 
vydala na průzkum, druhá svačila a poté se 
vyměnily. První skupinka se s paní učitelkou 
Zuzkou vydala do dolu, aby se svezla 
hornickým vláčkem do zastávky Nazaret a 
navštívila tam betlém. Dále jsme putovali k 
hornickému stromečku a za zazpívání koledy děti dostaly malou drobnost. Když se 
obě skupinky vystřídaly a každý ke svačince dostal pravý teplý hornický čaj, vydali 
jsme se do hornické chaloupky. 

Hned jak jsme vstoupili, dýchla na nás 
atmosféra Vánoc! To to vonělo!!! A tolik 
zajímavých věcí se tam dalo dělat! Nejen děti, 
ale i paní učitelky, si mohly odlít olovo, kreslit 
na karton, ze kterého se vytvářely hrady a 
betlémy, malovat barvičkami sádrové figurky, 
zdobit perníčky, ale také mohly vmačkávat již 
připravené těsto na perníčky do formiček, 
vyklopit a perníčky jsme si nakonec upekli. A 
samozřejmě nechyběly ani suvenýrky jako 

dárečky pod stromeček pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a další příbuzné. 
Pak už nás čekala jen cesta zpátky do školy a na oběd, která se obešla bez problémů, 
takže celkový dojem z výletu a krásné zážitky, které mají jistě všichni, se ničím 
nepokazily. 
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Školní kolo olympiády v českém jazyce 
 
Vydáno: 20. 12. 2010 
 
V prosinci se žáci 9. třídy účastnili školního kola olympiády v českém jazyce. 
Nejlepšího výsledku dosáhli Filip Frantál, Kateřina Kolářová a Gábina Nguyen, kteří 
budou v březnu naši školu reprezentovat v obvodním kole. Blahopřejeme. 
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Předvánoční bruslení 
 
Vydáno: 3. 1. 2011 
 
Víte, jak si naši žáci a studenti zkrátili těšení 
na Vánoce? 
 
V předvánočním čase naše škola uskutečnila 
sportovní výpravu do zimního areálu v 
Černošicích. Už jen samotná jízda vlakem 
byla pro mnohé zážitkem... Vyzbrojeni 
bruslemi, přilbami, rukavicemi a především 
dobrou náladou jsme si tento den skutečně 
užili a předvedli mnohé netušené bruslařské 
kreace! 
 
P. S. Někteří stihli i navštívit opravdu úžasnou černošickou cukrárnu!!! 
 

Testování SCIO - 1. ročníky 
 
Vydáno: 6. 1. 2011 
 
Ve dnech 15. září - 15. října 2010 se studenti 1. ročníků naší školy zúčastnili projektu 
Vektor - Modul 1.  
Cílem projektu bylo upozornit žáky na jejich připravenost na studium na střední 
škole a škole poskytnout informace s jakými znalostmi přišli žáci ze základních škol. 
Testování bylo zaměřeno na posouzení obecných studijních předpokladů, znalostí z 
českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 
Celkem se testování zúčastnilo 2441 studentů ze 101 tříd SOŠ. 
Ve srovnání s ostatními SOŠ dosáhli naši studenti tyto výsledky: 
 
     skupinový percentil* 

 obecné studijní předpoklady     67 

 český jazyk    65 

 matematika    51 

 anglický jazyk    58 
  
 * skupinový percentil vyjadřuje, kolik procent testovaných škol zůstává za námi ( např. v českém 

jazyce dosáhli naši studenti lepšího výsledku než studenti ze 65% testovaných škol ) 
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Ve všech sledovaných oblastech jsme dosáhli velmi dobré výsledky a vždy jsme se 
umístili v první polovině zúčastněných SOŠ. 
Výrazné zlepšení oproti předcházejícím rokům jsme zaznamenali i v matematice. 
Mezi našimi 1. ročníky dosáhli lepšího hodnocené studenti 1. A. 
Součástí testování bylo i dotazníkové šetření zaměřené na zjištění zájmu o studium 
na střední škole a o další studium na VŠ. 
Z dotazníku vyplynulo, že většina žáků si zvolila naši školu pro zájem o obor (69%) a 
45 % žáků se rozhodlo pro studium na naší škole na základě dobrého dojmu z osobní 
návštěvy školy. 
O dalším studiu na VŠ uvažuje 71,7% studentů. 
Za nejdůležitější považují studenti to, že budou dobře připraveni na budoucí profesi 
a budou také dobře připraveni na přijímací zkoušky na VŠ. 
Ve volbě VŠ převládá zájem o obor právnický, společenskovědní, pedagogický a 
oproti předchozím rokům i obor jazykový a ekonomický. 
 

Pohádková škola pro budoucí prvňáčky 
 
Vydáno: 18. 1. 2011 
 

Dne 12. 1. proběhlo na naší škole setkání dětí 
z naší mateřské školy s našimi deváťáky, kteří 
se jako pohádkové postavy snažili přiblížit 
budoucím školáčkům, co všechno je u nás od 
září čeká. 
Pohádkové postavy pro děti připravily 
několik zábavných úkolů z matematiky, 
prvouky, kreslení a čtení, aby se děti cítily 
jako v opravdové škole. Všichni pracovali s 
velkým nadšením v příjemné atmosféře, malé 

děti měly možnost nahlédnout do ,,velkého světa" školáků a deváťáci si zase 
uvědomili, jak ten čas letí... 
Akce proběhla v rámci Dne otevřených dveří, proto jsme mohli mezi sebou přivítat i 
zástupce z řad rodičů. 
 
Děkujeme všem zúčastněným za velmi milé dopoledne. 
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Zápis do prvních tříd 
 
Vydáno: 20. 1. 2011 
 
Dnes na naší škole proběhl první den zápisu dětí do prvních tříd. A zítra pokračuje. 
Těšíme se na naše nové prvňáčky!!!! 
Jako v minulých letech, tak i letos si mohly 
děti vyrobit, pod vedením paní vychovatelek 
ze školní družiny a za pomoci studentek z 
naší střední školy (ale i šikovných tatínků a 
maminek), něco hezkého na památku na 
tento den. Tentokrát jsme zvolili práci s 
lepidlem, kdy měly děti za úkol sestavovat z 
připravených jednotlivých komponentů 
veselé obrázky. 
Děti pracovaly opatrně a pečlivě, při 
rozhodování mezi jednotlivými komponenty jsme procvičili znalost barev, při 
nalepování drobných barevných puntíků jemnou motoriku a v průběhu celé práce 
jsme se zase dozvěděli, jaké mají děti zájmy a záliby. V očích většiny budoucích 
prvňáčků bylo vidět, že se do školy opravdu těší. 
V doprovodu rodičů si děti také mohly prohlédnout zrekonstruované prostory školy, 
vybavení tříd, kde pro ně byla připravena herna a také učebna, kde už na ně čekal na 
plátně promítaný kamarád krteček. Celé akci neodolali ani sourozenci zapisovaných 
dětí. Zvláště ti starší, kteří naši školu již navštěvují, si své sourozence pyšně provázeli 
po škole. 
 Věříme, že děti i jejich rodiče budou na tento den vzpomínat s radostí a my se již 
nyní těšíme, že od září budeme moci naše prvňáčky přivítat v prostorách naší školy i 
školní družiny. 
 
Ahoj v září. 
 

Přípravka budoucích prvňáčků 
 
Vydáno: 31. 1. 2011 
 
V pondělí 24. 1. 2011 bylo poslední setkání budoucích prvňáčků v tomto pololetí. 
Hráli jsme si s prsty ruky, naučili jsme se o nich básničku a umíme je pojmenovat. 
Nakonec si děti nakreslily prstové a palcové rukavice. 
 
Těšíme se na 7. 2. 2011, kdy se opět v 15 hodin sejdeme s prvňáčky zapsanými do 
naší školy. 
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Projektový týden- "Učíme se spolu" 
 
Vydáno: 1. 2. 2011 
 
Týdenní projekt „Učíme se spolu" 
 
O co jde??? 
 
Studentky z naší střední školy vyučují tento 
týden na 1. stupni ZŠ výchovy pod vedením 
pí učitelek a to např. hudební, tělesnou, 
výtvarnou výchovu a také praktické činnosti. 
 
Hodiny jsou velmi zdařilé a rozmanité. 
 
Já tento den navštívila všechny třídy a opravdu mohu potvrdit, že studentky si vedly 
velmi dobře a na hodiny byly velmi dobře připravené. 
 

Společenský den a den elegance 
 
Vydáno: 1. 2. 2011 
 
V rámci projektu etické výchovy proběhl na 2. 
stupni základní školy Den společenského 
chování a elegance. 
 
V pondělí 31. 1. 2011 se naši žáci a žákyně 
proměnili v dokonalé mladé gentlemany a 
lady. Slavnostní atmosféru doplnili 
elegantními obleky a tanečními střevíčky, 
protože je čekaly nelehké úkoly - ukázky 
společenských tanců, stolování, prezentace 
projektů o slušném chování. 
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Akce LABESTRA 
 
Vydáno: 3. 2. 2011 
 
Tak jako v předchozích letech se i letos studenti 1., 2. a 3. ročníků naší střední školy 
zúčastní humanitární akce LABESTRA. 
V pondělí 14. 2. budou v ulicích Prahy prodávat přáníčka. Tuto sbírkovou akci 
zaštiťuje Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu MUDr. Radima Uzla. 
 

SPRÁVY ZO ZAHRANIČIA 
 
Vydáno: 8. 2. 2011 
 
Lyžařský kurz se uskutečnil v termínu  
5. - 12. 2. 2011 a po té, co jsme se úspěšně 
dopravili ležadlovým vozňom zpět do Prahy, 
můžeme říct, že se nám na Slovensku v 
Bachledovej doline líbilo a že všechno dobře 
dopadlo. Přežili jsme jen s nějakou tou 
rýmičkou a kašlíkem, sníh nám úplně 
neodtál, sněženky nerozkvetly, ikdyž to tak 
zpočátku vypadalo. Výlet do Popradu se také vydařil - včetně návštěvy aquaparku a 
cukrárny, beseda se záchranářem horské služby byla poučná i vtipná, závody ve 
slalomu se povedly všem a zmokli jsme při nich jen dvakrát a málo. 

BACHLEDOVA DOLINA  
(Východoslovenský kraj):  
Vážení rodičové a přátelé školy, nakonec i vy 
všichni ostatní, nepřátelé a nerodičové, máme 
pro Vás správy (toto není hrubka, zde jsou to 
správy a ne zprávy) zo zahraničia, jsou to 
správy zo zahraničia, jelikož my jsme neni v 
Čechách, ale jsme na Slovensku, jsme v 
Tatrách - Vysokých Bielanských  Tatrách, jsme 
na snowboardu, teda dnes nejsme na 

snowboardu, protože máme odpočinkový den, ale když jsou ostatní normální 
neodpočinkové dny, tak jsme na snowboardu a na lyžích někteří také. No a dneska, 
když není normální den, ale je odpočinkový den, tak se jdeme v Tatrách koupat do 
Popradu, do aquaparku, část tedy jde jen do Popradu, do aquaparku ne (protože buď 
nemají plavky a nebo chuť anebo oboje). Tak ti ostatní na nás, co jdeme do bazénu, 
počkají na procházce po zcela nehistorickém městě. A IBA MIMOCHODOM SA 
NÁM TU VEĽMI PÁČI, PRIJEMNÉ MILÉ PROSTREDIE RODINNEJ CHATY 
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ERIKA. Jedlo nám chutná neni, pretože jsme stále prežratý. Je tu neni ani pamiatka 
po snehu, ale na zjazdovkách je ho dost, takže zas od zajtra na snowboard a na lyže. 
VAŠE/NAŠE DĚTI:-) 
 

Přípravka zapsaných budoucích prvňáčků 
 
Vydáno: 11. 2. 2011 
 
Přípravka byla dne 7. 2. 2011 zaměřena na matematiku a hudební výchovu. V 
matematice si děti zazpívaly Jedna, dva, tři..., na počitadle ukazovaly počet prvků 
dle zadání paní učitelky a do připraveného rybníčku kreslily rybičky. V hudební 
výchově děti rozlišovaly tóny a zvuky, seznámily se s některými hudebními nástroji, 
jako např. rumbakoule, činely a činelky, triangl apod. a měly také možnost si je 
vyzkoušet v rytmizaci písničky Kočka leze dírou. Stejně tak všichni zvládli zahrát na 
zobcovou flétnu tón 'h' a 'a'. Na závěr se budoucí žáčci naučili písničku Žabička 
zelená. Skoro všechny děti zvládly jak chvilku matematiky, tak hudební výchovy na 
jedničku a na závěr dostaly sladkou odměnu. 
 

Výsledky 4-boje 
 
Vydáno: 14. 2. 2011 
 
CELKOVÉ POŘADÍ 
1. Tadeáš KROIS (Z4) 20 b. 
2. Jan LUKEŠ (Z6) 20 b. 
3. Matěj GUBIEN (Z2A) 19,5 b. 
 
Pořadí po třídách: 
Z1A 
1. Václav STREJC 15 b. 
2. Igor LUPAN 14 b. 
3. Šimon MATUŠČIN 9 b. 
 
Z1B 
1. Jan BEHENSKÝ 12 b. 
2. Matyáš LENC 12 b. 
3. Filip HOPP 8 b. 
 

Z1C 
1. Jakub MARTÍNEK 12 b. 
2. Jan Samuel KANTOR 10 b. 
3. Martin KOREJS 10 b. 
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Z2A 
1. Matěj GUBIEN 19,5 b. 
2. Jiří KŇOUREK 15 b. 
3. Jakub CIHLÁŘ 8 b. 
 
Z2B 
1. Sofie JANOVSKÁ 13 b. 
2. Patrik SEHNAL 13 b. 
3. Michal MONČEK 12 b. 
 
Z3A 
1. Adam VANĚČEK 16 b. 
2. Monika SMIEŠKOVÁ 12 b. 
3. Xavier Amadeo PALLAS 10 b. 
 
Z3B 
1. Nikoloz KUTATELADZE 15 b. 
2. Julie HONZOVIČOVÁ 15 b. 
3. David VRBA 10 b. 
 
Z4 
1. Tadeáš KROIS 20 b. 
2. Jakub FEJFAR 16 b. 
3. Martin ŠIMÁK 12 b. 
 
Z5 
1. Jakub URBAN 15 b. 
2. Petr HASSMANN 14 b. 
3. Jáchym PODSTRÁNSKÝ 14 b. 
 
Z6 
1. Jan LUKEŠ 20 b. 
2. Jakub HRDLIČKA 17 b. 
3. Veronika ČERNÁ 10 b. 
 
Z7 
1. Jan PÁLEK 14 b. 
2. Viet Anh TRAN 13 b. 
3. Natálie HONZOVIČOVÁ 10 b. 
 

Z8 
1. Jindřich HORÁČEK 15 b. 
2. Adam CILC 11 b. 
3. Filip MICHÁLEK 11 b. 
 
Z9 
1. Vojtěch VESELÝ 13 b. 
2. Artur HUMBATOV 12 b. 
3. Dominik PIŠTORA 12 b. 
 
S1A 
1. Valirija ZOZULA 14 b. 
2. Simona HORÁKOVÁ 9 b. 
3. Dominika ŠTOLOVÁ 8 b. 
 
S1B 
1. Kateřina POKLOPOVÁ 17 b. 
2. Michaela POSPÍŠILOVÁ 15 b. 
3. Ondřej KLÍMA 13 b. 
 
S2A 
1. Marie VAŇKOVÁ 19 b. 
2. Adéla BRZOBOHATÁ 15 b. 
3. Blanka DALEŠICKÁ 12 b. 
 
S2B 
1. Richard VODOLAN 18 b. 
2. Tereza MASOPUSTOVÁ 12 b. 
3. Veronika KRČKOVÁ 11 b. 
 
S2C 
1. Kateřina VESELÁ 12,5 b. 
2. Alina HORÁČKOVÁ 12,5 b. 
3. Kristýna RAMBOUSKOVÁ 12 b. 
 
S3A 
1. Jan Jiří VÍCHA 18 b. 
2. Vilém PACÁK 16 b. 
3. Diana RAŠKOVÁ 10 b. 
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S3B 
1. Jan MIČKA 18 b. 
2. David TOMEŠ 13 b. 
3. Veronika BJALONČÍKOVÁ 10 b. 
 
S3C 
1. Petra NARDELLIOVÁ 13 b. 
2. Kateřina MERRELOVÁ 11 b. 
3. Tereza VRŇATOVÁ 11 b. 

S4A 
1. Markéta ŘÍČANOVÁ 12 b. 
2. Michaela KALVODOVÁ 11,5 b. 
3. Aneta ŠIMONOVÁ 11 b. 
 
S4B 
1. Anna KŘÍŠŤÁNOVÁ 19 b. 
2. Aneta KNÍŽKOVÁ 11 b. 
3. Eva KAČÍRKOVÁ 11 b. 

 

Turnaj v basketbale 
 
Vydáno: 17. 2. 2011 
 
Ve středu 9. 2. 2011 se žákyně 8. a 9. třídy 
zúčastnily turnaje v basketbale na ZŠ 
Filosofská. Ve třech utkáních se podařilo dát 
několik košů, které nám vynesly krásné 4. 
místo. Všechny žákyně bojovaly do 
posledního dechu a měly velkou radost z 
bramborové medaile. 
 

Respektuji originál 
 
Vydáno: 18. 2. 2011 
 
V měsíci listopadu 2010 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a 
Mezinárodní obchodní komorou v ČR vyhlášená soutěž na téma duševní vlastnictví 
s názvem „Respektuji originál". 
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V uvedeném měsíci proběhlo školní kolo, do kterého se zapojili pod vedením svých 
vyučujících žáci prvních až třetích ročníků střední školy v počtu asi 200 žáků. V 
rámci školního kola jednotlivci, dvojice nebo i skupinky natočili zajímavá videa v 
délce max. do 1 minuty, která pak někteří zaslali do celorepublikového kola. 
Dle sdělení pořadatele se do celostátního kola zapojilo kolem 50 základních a 
středních škol z celé ČR. 
 
Celostátní soutěž probíhala ve dvou kolech, do prvního kola vybírala odborná porota 
třináct nejlepších ze všech došlých prací z řad žáků ZŠ a SŠ. Z těchto třinácti prací 
bylo odbornou porotou vybráno i šest prací, které zaslali žáci naší střední školy. 
 
Do prvního kola postoupili: 
Diana Rešková, Kamila Sojková S3.A; Ochrana duševního vlastnictví. 
Nikola Krajdlová, Hana Svačinová S3.A; Ochrana duševního vlastnictví 
Adéla Škvorová S3.A; Myšlenka za miliardu! 
Skupinová práce S2.B - Stahování filmů je trestné 
Skupinová práce S2.B - Láska k autorským právům 
Společná práce třídy S2.C - Duševní vlastnictví 
 
Druhé kolo bylo rozděleno do dvou kategorií, hodnocena byla samostatně kategorie 
ZŠ a SŠ. 
Rozhodovalo se online hlasováním, vítěze soutěže tedy vybírala laická veřejnost, žáci 
a rodiče. 
V rámci kategorie středních škol v této celorepublikové soutěži se žákyně naší školy 
Adéla Škvorová ze třídy S3.A umístila na báječném 2. místě. 
 
Všichni srdečně gratulujeme. 
 
Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže v rámci školního a celorepublikového 
kola zapojili. Děkujeme i těm, kteří našim žákům zaslali své hlasy. 
 

Ocenění účastníků soutěže TAKTIK výzva 
 
Vydáno: 23. 2. 2011 
 
V minulém týdnu slavnostně předala paní ředitelka Helena Pondělíčková diplomy 
za účast v soutěži TAKTIK výzva. Této vědomostní soutěže se zúčastnili následující 
žáci: 
 
� Radek Pelán a Petr Vobecký ze 7. třídy 
� Jakub Bernklau a Dominik Pištora z 9. třídy 
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� Lenka Hrdinová ze třídy S2A 
 
 
Všichni žáci odpověděli na více jak 70% otázek správně. 
 
Tímto jim k jejich úspěšnému výkonu ještě jednou gratulujeme. 
 

Přípravka našich předškoláčků 
 
Vydáno: 23. 2. 2011 
 
V pondělí 21. 2. pokračovala přípravka našich předškoláčků v učebně MUF. Děti 
pracovaly na počítači s výukovým programem "Chytré dítě". Že jsou opravdu chytré, 
ukázaly velmi brzy. Tak zase na shledanou příště 
 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Březen 2011
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Sběr papíru a plastových víček 
 
Vydáno: 1. 3. 2011 
 
Rádi bychom zde zveřejnili vítěze ve sběru papíru a plastových víček! 
Na 1. místě se umístila 5. třída, která nasbírala 481 kg papíru. 2. místo obsadila 7. 
třída s 323 kg papíru a na 3. místě se umístila 4. třída s 297 kg. Rádi bychom jim tímto 
poblahopřáli! 
Celé školní družině patří obdiv za 4 velké pytle nasbíraných plastových víček. 
Všichni učitelé prvního stupně velice děkují žákům 5. třídy za pomoc při sběru! 
 

Projekt „kompostování na školních zahradách“ 
 
Vydáno: 7. 3. 2011 
 

Tento projekt je určen pro žáky základních 
škol. 
Na naší škole nemáme školní pozemek a 
nevyučujeme pěstitelské práce. Do tohoto 
projektu jsme se snažili zapojit všechny děti, 
aby po stránce teoretické získaly co nejvíce 
informací o bioodpadu a jeho dalším využití. 
Prakticky se do tohoto projektu v rámci 
výuky zapojily děti 5. třídy. 
 

Jaké byly cíle? 
� děti definují odpad a uvádí způsoby zpracování 
� popíší proces kompostování 
� navrhnou způsob využití kompostu 
� děti navrhnou způsob nakládání s 

bioodpadem na naší škole 
� odděluji bioodpad a tím snižuji 

množství komunálního odpadu 
 
Jaké je využití kompostu na naší škole? 
� k přesazování květin ve třídách a na 

chodbách 
� doplňování zeminy v okrasných 

truhlících na nádvoří školy 
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Děti vypracovaly práce z pozorování kompostu a jeho života. To všechno proběhlo 
na podzim. Teď byly všechny děti, celá 5. Třída, odměněny krásnou plyšovou 
žížalou, kterou věnoval MHMP. Radost byla neuvěřitelná. 
 

Besedy „Extremismus" a „Internetová kriminalita" 
 
Vydáno: 7. 3. 2011 
 
Žáci 5. třídy 28. 2. 2011 besedovali na téma „Extremismus" s kurátory Městské části 
Prahy 4. Tato beseda bude i pro žáky 6. třídy a to 7. a 9. března. Kurátoři se jim 
snažili přiblížit i varovat před nepříznivými vlivy různých ideologií (neonacismus, 
rasismus, xenofobie). Na tuto besedu navazovala ve středu 2. 3. další beseda, která se 
zabývala internetovou kriminalitou. Co si žáci z této besedy odnesli, napsali sami. 
 
Na internetu se můžeme setkat i 
nepříjemnými věcmi. Třeba když se nám na 
facebook někdo připlete a píše nám různé 
sprosté nadávky. Může se stát, že třeba 
někdo dospělý předstírá, že je dítě a že je mu 
stejně let jako mně". 
 
„Co je dobré na netu? Já tam hraji hry, stahuji 
filmy a písničky. Prohlížím si tam morčata a 
věci pro mě". 
 
„Co mně internet přináší? Hlavně vědomosti, možnost hrát hry, věci do školy, 
setkání na nějakých stránkách a kamarády, prohlížet věci, které si chceme koupit, 
obrázky, které si chceme stáhnout. Musím být ale opatrný". 
 
„Nebezpečí - nesmím posílat a psát neznámým lidem na webové stránky své číslo, 
adresu, jméno, e-mail, někam pak chodit sám „. 
 
„Chat je nebezpečný obzvláště pro děti mého věku. Nemám ani facebook ani jiné 
takové stránky". 
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Pythagoriáda – školní kolo 
 
Vydáno: 8. 3. 2011 
 
Žáci šestých, sedmých a osmých tříd se zúčastnili školního kola matematické soutěže 
Pythagoriády. Mezi nejúspěšnější řešitele patří: Adéla Volejníková a Markéta 
Lesinová z 6. třídy s počtem 11 bodů, Jonáš Pojer ze 7. třídy se ziskem 10 bodů a 
Martina Koubíková z 8. třídy s 9 body. Maximální počet bodů byl 15. 

Úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
 

Výchovný koncert - hudební dechové nástroje 
 
Vydáno: 8. 3. 2011 
 

V pondělí 7. 3. se žáci 1. i 2. stupně naší školy 
zúčastnili výchovného koncertu. 
 
Pan Eichler - otec naší paní učitelky Irenky 
Eichlerové - přijel až z Německa, aby dětem 
předvedl a hlavně zahrál na 12 dechových 
nástrojů. Byly to: příčná flétna, pikola, hoboj, 
anglický roh, tarogato, klarinet, esklarinet, 
fagot, kontrafagot, dudy, tenor saxofon, 
soprán saxofon. Děti se zájmem naslouchaly 

nejen krásné hudbě, ale i zajímavému vyprávění o nástrojích, které třeba ani ještě 
neviděly. 
 
Koncert byl překrásný, líbil se nejen žákům, ale i vyučujícím. 
 

Projekt finančního vzdělávání 
 
Vydáno: 9. 3. 2011 
 
Žáci 9. třídy a studenti 1. a 2. ročníků SŠ se v 
rámci projektu Ekonomické a finanční 
gramotnosti seznámili se základy práva jako 
celku, finančního práva a spotřebitelského 
práva. 
Beseda je pořádána právníky ze Sdružení 
obrany spotřebitelů, kteří učí žáky a studenty 
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uplatňovat nárok na reklamace zboží nebo špatně zhotovené dílo. 
Během besedy byl studentům vysvětlen rozdíl mezi právem veřejným a soukromým, 
v rámci finanční gramotnosti se seznámili se spotřebitelskými smlouvami, 
výhodností úvěrů, nájemními smlouvami a pracovním právem. 
 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
 
Vydáno: 10. 3. 2011 
 
V průběhu února proběhla v Praze 4 konverzační soutěž v anglickém jazyce. Na naší 
škole se zúčastnilo 20 žáků a žákyň ve 2 kategoriích. Vítězem kategorie 8. a 9. 
ročníků se stal Filip Frantál, druhé místo obsadila Kateřina Kolářová, na 3. místě se 
umístila Barbora Klusáčková (všichni z 9. třídy). V kategorii 6. a 7. ročníků zvítězila 
Natálie Honzovičová před Barborou Adamcovou a Annou Klusáčkovou (žákyně 7. 
třídy). 
V obvodním kole školu reprezentovala Nguyen Diem Huong (9.tř.) a Natálie 
Honzovičová. 
Všichni tito žáci a žákyně obdrželi z rukou paní ředitelky Pondělíčkové praktické 
dárky, které mají dále podpořit jejich zájem o anglický jazyk. 
 
Děkujeme za účast a snahu všem účastníkům soutěže a gratulujeme vítězům. 
 

Školní kolo matematické olympiády 
 
Vydáno: 21. 3. 2011 
 
V letošním roce se do školního kola matematické olympiády zapojili tito žáci: 
� Denisa Hanke ze 6. třídy, která získala 3 body, 
� Jonáš Pojer a Barbora Adamcová ze 7. tř., získali po 3 bodech, 
� Martina Zollmannová a Lydie Žilková ze 7. tř., získali po 1 bodu z celkového 

počtu 6 bodů. 
 
Všem účastníkům soutěže blahopřeji a děkuji za zvýšený zájem o matematiku. 
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Soutěž „Finanční gramotnost" 
 
Vydáno: 23. 3. 2011 
 
V březnu proběhla na střední škole soutěž „Finanční gramotnost". 
 
Na prvních 6. místech se umístili: 
 
� Gabriela BUREŠOVÁ - S3A 
� Jiří VÍCHA - S3A 
� Diana REŠKOVÁ - S3A 
� Denisa SOVOVÁ - S4A 
� Kristýna CHAJDOVÁ - S2C 
� Tereza FADRHONSOVÁ - S4A 

 
Všem vítězům gratulujeme. První tři postupují do okresního kola soutěže. 
 
 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Duben 2011
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Žákovská rada 2. stupně ZŠ 
 
Vydáno: 4. 4. 2011 
 
Dne 4. 4. 2011 proběhla schůzka Žákovské rady na 2. stupni ZŠ. 
 
Program: 

1. příprava vědomostní soutěže Vítání čarodějnic 2. 5. 2011 
2. akce Zahradní slavnost a soutěž Talentmánie 
3. rozlučka žáků 9. tříd 
4. různé 

 

Preventivní programy Městské policie 
 
Vydáno: 6. 4. 2011 
 
Od 1. dubna do 6. dubna 2011 probíhaly ve 
všech třídách naší školy preventivní 
programy Městské policie. Na 1. stupni byly 
zaměřeny na bezpečné chování dětí doma i 
venku, a na 2. stupni byly děti informovány o 
bezpečném chování v elektronickém světě, 
kyberšikaně, domácím násilí a jak se také 
nestát obětí znásilnění. Programy byly 
zajímavé a policii čekala celá řada dotazů. 
 

Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce 
 
Vydáno: 7. 4. 2011 
 
21. března se v Domě dětí a mládeže Jižní Město zúčastnili vědomostního klání v 
českém jazyce i dva zástupci naší školy - Filip Frantál a Kateřina Kolářová z 9. třídy. 
Obvodního kola se účastnili zástupci základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií z celé Prahy 4. 
Filip Frantál se umístil na 3. místě, a tak bude barvy školy hájit i v krajském kole. 
Katka Kolářová obsadila místo 9. 
Oběma blahopřejeme ke skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci školy. 
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Bezpečné chování 
 
Vydáno: 12. 4. 2011 
 
Dne 5. 4. k nám přišel třetí hodinu policista. Ptal se nás, jak nebo podle čeho 
poznáme strážníka nebo policistu. Přišli jsme na to, že to je odznak, čtverečkovaný 
proužek na čepici a na konci krátkého rukávu a nášivka na levém rameni. Potom 
jsme psali test, v testu bylo 11 otázek. První otázka se ptala, co bychom měli dělat, 
kdybychom našli injekční stříkačku. Vysvětlili jsme si, že když ji najdeme, tak 
bychom to měli oznámit (rodičům, učitelům nebo policistům). Dvě otázky jsme si 
zahráli scénkou. Byly to scénky: Když potkáme člověka, měli bychom od něj držet 
bezpečnou vzdálenost, která je když udělá krok a natáhne ruku (nohu), tak na nás 
nesmí dosáhnout. Druhá otázka byla, co uděláme, když budeme sami doma a někdo 
zazvoní na domovní zvonek. Měli bychom se kouknout kukátkem a říct, že tatínek 
spí a že ho nemáme budit a ať nechá telefonní číslo a táta pak zavolá. Pak nám 
vyprávěl příběh o jedné holce. Nakonec nám rozdal rozvrhy a rozloučil se. 

Napsala Tereza Škárková ze 4.třídy 
 

Vítězství v soutěži „Finanční gramotnost" 
 
Vydáno: 12. 4. 2011 
 
V únoru tohoto roku se studenti a studentky naší školy zapojili do 2. ročníku 
celostátní Soutěže Finanční gramotnost, která je vyhlášena Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
Studenti soutěží ve znalostech z oblasti finanční gramotnosti formou testu. Cílem 
soutěže je zvýšit zájem škol i samotných studentů o finanční problematiku, zjistit 
jejich teoretické a praktické znalosti a vědomosti, tak důležité pro jejich budoucí 
život, a tím působit preventivně především proti předlužení. 
Soutěže se zúčastnilo 40 248 žáků a studentů ze 708 škol v celé ČR. Tři nejúspěšnější 
studenti z každé školy vytvořili družstvo, které se zúčastnilo okresního kola soutěže. 
Družstvo naší školy, tvořené studenty S3A - Jiří Vícha, Gábina Burešová, Diana 
Rešková obsadilo krásné první místo. Získalo nejvyšší počet bodů (správných 
odpovědí) v nejkratším čase, a jako nejlepší na Praze 4 postupuje do krajského kola. 
Gratulujeme jim a přejeme hodně štěstí. 
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Projekt Živá knihovna 
 
Vydáno: 12. 4. 2011 
 
Ve dnech 21. a 23. 3. 2011 se uskutečnil v 1. ročnících střední školy projekt Živá 
knihovna. 
Nejprve měli studenti možnost zjistit, co jsou to předsudky, jak vznikají a jakým 
předsudkům oni sami podléhají. Prostřednictvím hraní rolí se měli vžít do situace 
člověka, který je z nějakého důvodu odsuzován většinovou společností. 
V druhé části aktivity se s těmito lidmi ("živými knihami") měli možnost setkat a 
popovídat si s nimi. 
Atmosféra byla příjemná, knihy sdílné a podařilo se překonat i počáteční ostych 
čtenářů, takže akce, kterou uspořádala společnost OPIM o.p.s., splnila všechna 
očekávání. 
 

Hurá na hrad! 
 
Vydáno: 17. 4. 2011 
 
Ve čtvrtek 14. 4. zhlédly děti prvního stupně pořad „Hurá na hrad!" Velice zábavnou 
formou se dozvěděly, jak žili rytíři na hradech a zámcích. Například, že rytíři měli za 
úkol zejména bojovat a také to, že měli sluhy a služky. Služky je oblékaly od pasu 
nahoru, sluhové od pasu dolů. A víte proč? Aby jim služky nevykoukaly nahé 
pozadí! Ačkoliv to bylo hodně povídavé představení, děti byly nadšené a bavilo je to. 
A to nejen díky tomu, že byly vybírány jako dobrovolníci a pomocníci na podium, 
ale také díky vtípkům, kterými bylo celé představení prosyceno. 
 

Matematický klokan 2011 - nejlepší řešitelé 
 
Vydáno: 18. 4. 2011 
 
Letos jsme se opět zúčastnili matematického Klokana. V různých kategoriích 
soutěžili žáci od 2. až do 9. ročníku základní školy. V tabulce jsou nejlepší řešitelé v 
každé kategorii. 
 
Nejlepší řešitelé  
 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 
 Cvrček  Michal  Monček  2.B  45 
 Cvrček  Bedřich   Rose  2.B  44 
 Cvrček  Alexandr  Piffl  3.A  44 
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 Cvrček  Xavier A.  Pallas  3.A  42 
 Klokánek  Jáchym  Podstránský  5.tř.  85 
 Klokánek  Eliška  Krajčová  5.tř.  81 
 Klokánek  Kateřina  Fišarová  5.tř.   75 
 Benjamín  Adéla  Volejníková  6.tř.  58 
 Benjamín  Martina  Zollmannová  7.tř.  53 
 Benjamín  Jakub  Hrdlička  6.tř.  47 
 Kadet  Andrea  Zbružová  9.tř.  62  
 Kadet  Vojtěch   Veselý  9.tř.  61 
 Kadet  Jakub  Bernklau  9.tř.  57 
 

Evropská unie a Operační program Životní prostředí  
 
Vydáno: 18. 4. 2011 
 
18. dubna 2011 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili 
vzdělávacího programu na téma Evropská 
unie a Operační program Životní prostředí. 
Program byl dvouhodinový a žáci si v 
průběhu výukového programu rozšířili a 
zopakovali informace o historii a institucích 
EU a také si vyzkoušeli práci ve skupině na 
téma Operační program Životní prostředí 
prezentací vlastních výsledků. Program byl 
doplněním učiva dějepisu, zeměpisu a 
občanské nauky. 
 

Den otevřených dveří na 1. a 2. stupni 
 
Vydáno: 20. 4. 2011 
 
V pátek 15. 4. byly na Škole Kavčí hory opět dveře dokořán pro rodiče našich žáků, 
ale i ostatní veřejnost. Nejvíce rodičů navštívilo 1. a 2. třídy základní školy, kde paní 
učitelky slavnostně předávaly svým žáčkům čtvrtletní hodnotící dopisy. Některé 
maminky se také s radostí zapojily do učebního procesu spolu se svými dětmi. 
Vytvořily krásné papírové kraslice s velikonočním přáním a pestrobarevné slepičky. 
Jen více takových šikovných rodičů i dětí. 
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Recitační soutěž „Kavčí hory poetické“ 
 
Vydáno: 20. 4. 2011 
 
V pondělí 18. 4. proběhla na 1. stupni recitační soutěž nazvaná „Kavčí hory poetické". 
Děti soutěžily ve dvou kategoriích. V první kategorii, 
které se zúčastnilo 38 dětí, recitovali žáci 1. a 2. tříd. 
Druhá kategorie byla určena pro žáky 3., 4. a 5. tříd, 
kde se zúčastnilo 16 dětí. 
 
První kategorie: 
1. místo:  Martin Král - 2. A 
2. místo:  Petr Křístek - 2. A 
 Ema Navrátilová - 2. A 
3. místo:  Simona Štáchová - 1. C 
 Anna Štěrbová - 2. A 
 
Druhá kategorie: 
1. místo:  Markéta Žandová - 4. třída (vystoupila s vlastní tvorbou) 
 Kateřina Fišarová - 5. třída (vystoupila s vlastní tvorbou) 
2. místo:  Jakub Šafránek - 3. A 
 Markéta Soukupová - 3. B 
 Mikuláš Whalen - 4. třída 
3. místo:  Tereza Škárková - 4. třída 
 Kristýna Štekerová - 5. třída 
 
Absolutním vítězem v počtu umístěných recitátorů se stala třída 2. A, na druhém 
místě skončila 4. třída a na velice pěkném třetím místě 5. třída.   
 
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v recitaci, ale i v 
četbě krásných příběhů. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast i za řadu pěkných 
recitačních výkonů. 
 

Slavíme Velikonoce 
 
Vydáno: 20. 4. 2011 
 
V úterý 19. 4. vypuklo na 1. stupni dlouho očekávané velikonoční tvoření. Pod 
šikovnýma rukama našich žáků, jejich mladších sourozenců, maminek, ale i 
některých odvážných tatínků a dědečků vznikala dílka, za která by se nemusela 
stydět ani jedna květinová síň v okolí naší školy. V 8.00 hodin seznámily paní 
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učitelky děti s křesťanskou tradicí Velikonoc, ale i s obyčeji, které se dodržují dodnes. 
Mezi tím studentky 2. a 3. ročníků střední školy připravovaly v jednotlivých dílnách 
pomůcky a materiál k tvoření. A pak to konečně začalo... Děti malovaly kraslice 
voskem i netradičně cukrem a solí, z květináčků tvořily veselé ovečky, z věnečků 
jarní hnízdečka, ale i velikonoční závěsné aranže, z polystyrénu a organzy zářivé 
jarní věnce, velikonoční vazby a konečně také pomlázky. Nedočkaví chlapci se je 
hned pokusili vyzkoušet na svých spolužačkách, ale i studentkách, které dětem při 
tvoření vydatně pomáhaly. Každá třída si na závěr připravila výstavu svých výrobků 
a dnes již jistě zdobí jejich domovy. 

 
 

Tak šťastné Velikonoce plné zdraví a veselí. 
 
 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Květen 2011
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Barevný den na 2. stupni ZŠ 
 
Vydáno: 2. 5. 2011 
 
Dne 2. 5. 2011 proběhla na 2. stupni ZŠ 
tradiční vědomostní soutěž, která letos 
dostala čarodějnickou podobu. 
 
Žáci přišli vyzbrojeni čarodějnickými 
kostýmy, hracími kostkami a figurkami 
čarodějnic, aby si mohli zahrát verzi na 
známou společenskou hru ,,Člověče, nezlob 
se!" Chodba v 1. patře se rázem změnila v 
barevné hrací pole, za každou barvou byla 
ukryta otázka z předmětů - český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, 
anglický jazyk a navíc bonusová otázka z fyziky. 
 
Hra končila ve školním bufetu, kde na každého čekala sladká odměna. 
 
A zde jsou výsledky nejlepších skupin: 
 
6. třída 
1. místo - Markéta Lesinová, Adéla Volejníková 
2. místo - Tomáš Kůrka, Michal Vostrý 
3. místo - Wewe, Jakub Hrdlička 
 
7. třída 
1. místo - Lydie Žilková, Anna Klusáčková 
2. místo - Míša Barešová, Martina 
Zollmannová 
3. místo - Viet, Petr Vobecký, Jonáš Pojer 
 
8. třída 
1. místo - Daria Poshyvai, Martina Koubíková 
2. místo - Karolína Minaříková, Anna 
Smejkalová, Václav Štula 
3. místo - Žaneta Zbelová, Kristýna Vaníčková 
 
Absolutní vítěz - Lydie Žilková, Anna Klusáčková 
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Zvláštní poděkování patří žákům 9. třídy a všem vyučujícím, kteří se podíleli při 
přípravě otázek. 
 

Literatura pro předškoláčky 
 
Vydáno: 3. 5. 2011 
 
Další díl našich hodin přípravky pro školkové děti proběhl 2. května opět od 16 
hodin. Tentokrát jsme si vzali na paškál literaturu. S dětmi jsme si vysvětlili, co 
vlastně jsou knížky, s jakými knížkami se potkáváme, a co všechno se v nich můžeme 
dočíst. 
Následovalo povídání o pohádkách. Vyprávěli jsme si pohádku o Červené Karkulce, 
o Šípkové Růžence a O Třech kůzlátkách. Také jsme si některé pohádkové postavy 
dramaticky ztvárnili. Například jsme si předvedli zlou ježibabu, hloupého Honzu 
nebo krásnou princeznu. 
Nakonec jsme si přečetli příběh o ztraceném Martínkovi, který se zatoulal na pouti a 
nemohl najít maminku. Děti velmi pozorně poslouchaly a dokonce dokázaly říci, co 
Martínek udělal správně a ve kterých situacích se zachoval špatně. Na úplný závěr 
děti nakreslily obrázek ztraceného Martínka. 
Veliký dík tentokrát patří dětem z Otíka, které pomohly jak s přípravou, tak s celým 
chodem tohoto dílu přípravky. 
 

Juniorský maraton 2011 
 
Vydáno: 4. 5. 2011 
 
Dne 28. 4. 2011 se studenti střední školy zúčastnili Juniorského maratonu. Po 
vyčerpávajícím zápolení obsadily 19 místo z 30 středoškolských družstev. 
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McDonald´s cup 
 
Vydáno: 5. 5. 2011 
 
Zprávy z utkání, která proběhla 27. a 28. 4. 2011, a z finále 4. 5. 2011 
 
Středa 1.-3. třída: 
Parta druháků a třeťáků ve složení Deyl, Ryšavý, Chán, Vrba, Blažek, Vaněček, 
Pallas, Krejčí přišla na hřiště Podolí a ihned byla ostatními postavena do role 
outsiderů, kterým každý „nasype". „No jo, Kavčí hory, tak to jsme ve skupině jen 3 
na 2 postupová místa." První zápas jsme hráli ze ZŠ Poláčkova, a taky že se to sypalo: 
1-0, 2-0, 3-0, 4-0... ale k údivu všech Kavky vedou! V druhém poločase přidávají naši 
ještě pátý gól. Jelikož v druhém utkání skupiny nandala ZŠ Jílovská soupeři 10 gólů, 
vypadá to, že skupina má 2 favority na 2 postupová místa. V druhém zápase 
zpečetily svůj postup Kavky velmi rychle, 3-0 to bylo už v páté minutě. To znamená, 
že Kavčí hory postupují do finále!!! V posledním zápase už o nic nešlo, přesto 
Blažek svým devátým gólem v turnaji poslal Kavky do vedení, ovšem favorizovaná 
Jílovská zápas otočila na 3-1, týmový "prcek" Deyl snížil svým pátým gólem turnaje 
na konečných 2-3. Důležitější však budou výsledky příští týden ve finále. Ještě bych 
rád vyzdvihl kromě skvělého kolektivu Xaviho Pallase, který obětoval pozlátko 
střílení gólů za tvrdou práci pro tým po celém hřišti. 
Finále se hraje již 4. 5., tak držíme sehranému mužstvu palce. 
 
Čtvrtek 4. - 5. třída 
V prvním zápase se ZŠ Na Líše Kavky velmi nešťastně prohrály brankou půl minuty 
před koncem utkání a tahle smůla se na nás lepila po celou dobu turnaje. V druhém 
utkání se nám podařilo po poločase 0-1 vyrovnat, ale opět těsně před koncem jsme 
ztratili zápas na 1-2. V třetím utkání vybojovali naši borci bezgólovou remízu se ZŠ 
Křesomyslova. V posledním zápase jsme se suverénní Plamínkovou prohráli 0-4. A 
tak to bylo pro nás nakonec hezké 5. místo, ačkoli nás jen maličkosti dělily od 2. 
postupového místa. 
 
Finále 4. 5. 2011 - 1. - 3. třída 
Reprezentanti Kavčích hor v kopané z 2. a 3. tříd se ve středu 4. 5. zúčastnili finále 
Prahy 4 v McDonald´s cupu. A vše bylo většinou skvělé. První zápas se silnou 
Plamínkovou probíhal tak, že soupeř většinou držel balon, ale naše obrana byla 
bojovně pevná. V druhém poločase se pak protivník protáhl mezi dvěma našimi 
obránci a špičkou prostrčil míč k tyči: 1-0, a tak už to zůstalo. Přesto byl postup do 
semifinále velmi blízko. 
Druhé utkání s Bítovskou jsme měli od začátku do konce pod kontrolou, ač nám k 
postupu stačila i remíza, po gólech Karala a Blažka jsme zvítězili 2-0 a do semifinále 
postoupili z 1. místa. 
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V semifinále nás čekal Nový PORG. Byl to jednoznačně nejslabší tým na finálovém 
turnaji. Naši kluci drželi míč stále na svých kopačkách, potom stačila jedna maličká 
nepřesnost v odkopu, PORG se dostal k první akci na naší polovině a dík šťastné 
dorážce se dostal do vedení. Nervozita pak naše mladíky zabila, nebyli schopni trefit 
bránu, a tak se při druhém výletu na naši polovinu trefil PORG opět a finále bylo 
nezadržitelně pryč. 
Obrovské zklamání kluků bohužel velmi výrazně ovlivnilo i poslední utkání o 3. 
místo. Zbyla na nás alespoň ta bramborová medaile, ačkoli by si zasloužili 
minimálně stříbro. Tak příští rok, bojovníci. 
 

Dárcovství krve 
 
Vydáno: 4. 5. 2011 
 
Dne 3. 5. 2011 se dvanáct žáků třetích ročníků naší střední školy účastnilo dárcovství 
krve ve FTN v Krči. 
Někteří žáci darovali krev již opakovaně. 
 

Všem děkujeme. 
 

Pietní akt u pomníčku Pod Pekařkou 
 
Vydáno: 10. 5. 2011 
 
Dne 5. 5. jsme s dětmi a pamětníky vzpomněli na Pražské květnové povstání v roce 
1945 u pomníčku Pod Pekařkou. Děti se dozvěděly, jak se to tenkrát všechno 
odehrálo. Na závěr přednesla Kačenka Fišarová z 5. třídy báseň vlastní tvorby a na 
úplné zakončení jsme všichni dohromady zazpívali naši hymnu Kde domov můj. Za 
rok se budeme opět těšit! 
 

Antifetfest 
 
Vydáno: 11. 5. 2011 
 
Dne 10. 5. se naši žáci a studenti zúčastnili slavnostního předávání cen v soutěži 
amatérské filmové tvorby. 
Tato soutěž byla určena pro školy na Praze 4 a byla zaměřena na oblast primární 
prevence. Největšího úspěchu dosáhl snímek naší střední školy s názvem Bílej 



  Květen 2011 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  59 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

prášek. Všechny soutěžní snímky můžete vidět na www.antifetfest.cz. Probíhá zde 
také hlasování o cenu diváků. 
Naše škola se přihlásila s těmito snímky: Bílej prášek, Beta team, Červená paprička. 
 

Projekt "Visitors to Prague" 
 
Vydáno: 13. 5. 2011 
 
V dubnu znovu proběhl projekt cizích jazyků 
„Visitors to Prague", který přispívá k rozvoji 
komunikačních dovedností, spolupráce ve 
skupinách a použití IKT. 
Letos se zúčastnilo 160 studentů a studentek 
z 2. a 3. ročníků. V oblasti Staroměstského 
náměstí naši studenti zpovídali asi 600 
zahraničních návštěvníků Prahy, zjišťovali 
informace o jejich pobytu, oblíbených místech a českých osobnostech. Projekt pak 
pokračoval zpracováním dat a jejich prezentací. Nejlépe vypracované projekty budou 
vystaveny ve škole. 
 

Poslední zvonění 4. ročníků SŠ 
 
Vydáno: 19. 5. 2011 
 
V pátek 13. května zaznělo pro naše 4. ročníky střední školy poslední zvonění. 
Studenti se přišli rozloučit se svou školou, ale i s prvňáčky základní školy, které 1. 
září 2010 uváděli do školních lavic. Za odměnu dostali od dětí náramky z korálků 
jako štístka k maturitě, které malí kluci a děvčata vyráběli sami. Prvňáčci se chytli se 
svými studenty za ruku a vyvedli je ven ze školy do „nového života dospěláků". Ať 
se vám daří, maturanti!!! 
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Návštěva DD Radost - předání dárkového šeku 
 
Vydáno: 19. 5. 2011 
 

19. května bylo šest žáků základní školy 
společně s p. uč. Prudkou předat dárkový šek 
na 5000,- (vybraných sběrem papíru) 
dětskému domovu Radost v Dolních 
Měcholupech. 
Přijala je ředitelka DD, kterou tento peněžní 
dar velice potěšil, a vysvětlila žákům, v čem 
se život zde žijících dětí liší a popisovala, jak 
se o sebe děti musí starat, jak se jim bydlí atd. 
Nakonec je dětským domovem ochotně 

provedla. Žáci byli mile překvapeni rodinným a útulným prostředím, zároveň si 
však uvědomili, jaké mají štěstí, že se každý den mohou vracet do svých domovů  - a 
především - ke svým rodičům. 
 
Z pojednání žáků o návštěvě DD: 
� "Myslím, že děti tam mohou být šťastné... Budou se o sebe umět postarat a naučí se 

vážit si sebe sama." (B. Adamcová) 
� "...Také se mi tam líbilo, že je to taková velká rodina a že všechny svátky nebo 

narozeniny slaví společně." (E. Krejčová) 
� "Zaujalo mě, že to tam měli hezky vybavené a pro ty děti to mohlo znamenat 

domov..." (J. Moravec) 
� "Mají skvělé podmínky. Ale to nejdůležitější, jako máme my, oni nemají." (J. Melíšek) 

 

Výstava - Státní symboly ČR - Hrzánský palác 
 
Vydáno: 20. 5. 2011 
 
Ve středu 6. 4. 2011 jsme navštívili výstavu v Hrzánském paláci o vývoji českých 
státních symbolů. Expozice byla zajímavě ztvárněná a vyprávění o státních 
symbolech poutavé, poučné a krátké. Zjistili jsme o státních symbolech mnoho 
zajímavých detailů, které jsme před tím netušili. 

 
Z toho co nás zaujalo: 
� První podobu velkého státního znaku použil ve 14. století Jan Lucemburský 
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� malý státní znak byl původně s černou orlicí (první známá podoba 1192), 
která je dnes už pouze na velkém státním znaku... 

� 1960 lvovi srazili korunku a místo ní mu dali hvězdu - tudíž se z lva stala 
orlice… 

� státní barvy dříve obsahovaly jen bílou a červenou, modrá přibyla po první 
světové válce, byla to barva spojenců (Francie, Velká Británie), proto byl také 
přidán modrý klín na novou československou vlajku, protože stejnou červeno 
bílou vlajku už mělo Polsko (když původně sahal jen do 1/3) 

� nápis „Pravda vítězí" na prezidentské standartě byl v době federace přeložen 
do latiny" 

� píseň „Kde domov můj" nebyla dlouho tou nejoblíbenější vlasteneckou písní. 
Oblíbenější náboženské a bojové písně byly však na rozdíl od Tylovy písně v 
průběhu Metternichova a Bachova absolutismu zakázány, a proto se při 
vzniku Československa ani „Svatý Václave" ani „Hospodine, pomiluj ny", 
hymnou nestaly... 

� státní symboly byly dokonce i na prezidentském servisu, který jsme měli 
možnost vidět 

� státní pečeť dříve měla větší význam, dnes se používá jen formálně na 
důležité dokumenty či smlouvy... 

 

Ozdravný pobyt žáků 9. třídy 
 
Vydáno: 23. 5. 2011 
 
16. - 20. 5. 2011 se žáci 9. třídy zotavovali z přijímacích zkoušek v hotelu Hláska ve 
Zlenicích. Počasí jim přálo, a tak kromě vycházek a výletů na Ondřejovskou 
hvězdárnu, Sázavského kláštera a Benešova si všichni úžasně odpočinuli a plni sil 
zasedli opět v pondělí do školních lavic.  
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Soutěž o nejlepší knihu „Čtení pomáhá“ 
 
Vydáno: 24. 5. 2011 
 
Naše škola se zapojila do soutěže o nejlepší knihu „Čtení pomáhá“. Děti mohou 
vybírat z mnoha titulů a rozhodnout se, jaké knize dají hlas a díky tomu přispět na 
charitu. 
V soutěži „Čtení pomáhá“ mají možnost zapojit se všichni žáci jak prvního, tak 
druhého stupně. Prvních čtyřicet titulů, jež vybrala desetičlenná porota, kterou vede 
Zdeněk Svěrák, je určeno pro nejmladší děti. Děti mají možnost si vybrat knihu a 
hlasovat pro ni, a to nejen prostřednictvím sms, ale také na www.ctenipomaha.cz. 
Když se žák zaregistruje a zvládne odpovědět na kontrolní otázky, získá kredit 50Kč, 
který pak může poslat na konkrétní dobročinnou akci, například na koupi 
slepeckého psa apod. 
Akce potrvá několik let a my pevně doufáme, že touto soutěží děti budou moci nejen 
pomoci těm, kteří to potřebují, ale také, že je čtení začne bavit! 
 

Pražská snítka 
 
Vydáno: 24. 5. 2011 
 
V pátek 20. 5. 2011 se na 1. stupni uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Pražská 
snítka. 
 
Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 
 
1. kategorie - žáci 1. a 2. tříd: 
Zúčastnilo se 29 dětí. 

1. místo - Simona Štáchová 1.C 
2. místo - Mia Legro 2.A 
3. místo - Matyáš Toušek 1.A, Filip Mácha 1.B 

 
2. kategorie - žáci 3. až 5. třídy: 
Zúčastnilo se 12 dětí. 

1. místo - Kristýna Štekerová 5. třída, Denisa Hudečková 5. třída 
2. místo - Veronika Čudová 3.A, Tereza Švandová 3.B, Kateřina Fišarová 
5.třída, Barbora Blažková 5. třída 
3. místo - Karolína Štekerová 3.A, Tereza Kratochvílová 3.B 

 
Všem vítězům blahopřejeme. 

 



  Květen 2011 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  63 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Zprávy ze Starých Splavů - 7., 8. třída 
 
Vydáno: 25. 5. 2011 
 
Ozdravný pobyt sedmáků a osmáků - 22. 5. – 26. 5. 2011 
 
Všichni naši milí, 
máme se prima, počasí nám přeje, je tu 
pohoda. 
V neděli po příjezdu jsme dostali oběd, 
ubytovali jsme se a vyrazili na pláž ve 
Starých Splavech, kde jsme si užili bezva 
odpoledne. 
Po večeři a odpočinku zbyl ještě čas na turnaj 
ve vybíjené. Domů nás večer zahnala bouřka, 
ale pondělní ráno bylo zase jako malované. 
Vyrazili jsme tedy na procházku okolními 
lesy a vyšplhali na vrchol kopce Borný, kde byla překrásná vyhlídka na celé 
Máchovo jezero. Po obědě jsme jeli vyhlídkovou lodí okolo celého jezera a pak do 
přístaviště v Doksech. Tam jsme strávili odpoledne na pláži a také ve městě. Domů 
jsme se vrátili vlakem přímo k večeři. 
Dnes je opravdu letní počasí, a tak opět vyrážíme na pláž na hrázi a po obědě zase do 
Doks, protože tamní pláž se nám opravdu moc líbí (- nakonec jsme ale kvůli vedru 

zůstali na hlavní pláži u kempu Borný ve 
Splavech). Nabereme alespoň síly na večerní 
diskotéku a soutěže a na zítřejší celodenní 
výlet, kdy nás čeká cesta vlakem a výstup na 
zříceninu hradu Bezděz. (Případně do České 
Lípy či Doks - záleží na teplotách, dešti, 
náladě a vlacích, z nichž mnoho začne jezdit 
až v sezoně:). ) 
Ve středu jsme nakonec podnikli cestu do 
České Lípy, kde jsme navštívili vodní hrad 

Lipý a historické centrum. Po návratu jsme si připravili dřevo na oheň a opekli si 
buřty. 
No a ve čtvrtek už jen odpočívání, balení (možná i hodinka na pláži, to podle počasí) 
a odpoledne setkání s Vámi. 
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Poslední zvonění v MŠ 
 
Vydáno: 26. 5. 2011 
 

Dnes 26. 5. celý první stupeň o velké 
přestávce přivítal budoucí prvňáčky na 
jejich posledním zvonění.  
Na budoucí prvňáčky jsme čekali na školním 
dvoře a udělali jim uličku, kterou pyšní a 
natěšení budoucí prvňáčci procházeli do 
školy, aby si ji prohlédli. Když jsme je vítali 
potleskem, většina z dětí měla na tvářích 
úsměv. Někteří z nich již měli na zádech 
i aktovky. 

Přejeme vám všem ve škole hodně štěstí a samé dobré známky! 
 

Projekt Zdraví a my děti na 1. stupni ZŠ 
 
Vydáno: 26. 5. 2011 
 
Dnes pokračoval na prvním stupni projekt Zdraví a my děti. Žáci zhlédli z cyklu Byl 
jednou jeden život téma Zrození a následně pak vytvářeli výkresy na toto téma. Z 
každé třídy bude opět vybrán jeden obrázek jako výherní a jeho autor se může těšit 
na malou odměnu! 
 

Přípravka budoucích prvňáčků 
 
Vydáno: 27. 5. 2011 
 
Na dnešní přípravce, která proběhla 16. 5. od 15:00 hodin, jsme se ponořili do světa 
klaunů, šašků a šášulů a po hodině vytrvalé tvorby jsme jim mnozí byli i trošku 
podobní. Na příští, poslední, setkání se na Vás budeme těšit 30. 5. opět ve stejný čas. 
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Zvířata ke sponzorování 
 
Vydáno: 27. 5. 2011 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 

Škola Kavčí hory se rozhodla z peněz vybraných do 
Klubu rodičů sběrem papíru sponzorovat jedno zvíře 
v ZOO Praha.  Do nejužšího výběru byli zvoleni dva 
kandidáti: Kavče červenozobé za říši ptáků a za říši 
savců Tarbík velký. Kavče bylo vybráno především 
pro svůj název, který úzce souvisí s názvem naší 
školy, a také proto, že zatím v ZOO ještě žádné 
adoptivní rodiče či sponzory nenašlo. Tarbík byl 
učitelkami zvolen prostě pro svůj roztomilý vzhled. 
Bude však na Vás, rodičích a žácích, pro kterého z 

obou kandidátů se naše škola stane adoptivním rodičem. Hlasovat můžete celý příští 
týden v prostorách haly školy, kde jen 
vhodíte do hlasovacího boxu papírek s číslem 
preferovaného zvířete. Částka na 
sponzorování obou zvířátek je stejná, tedy 
1000 Kč, a adoptivním rodičem škola bude po 
dobu jednoho roku. Předem děkujeme za 
Vaši aktivní spoluúčast na volbě a zároveň 
bychom rádi poděkovali za to, že se tento rok 
sběrem papíru vybraly prostředky, které 
umožnily jak adopci zvířátka v ZOO, tak věnování sponzorského daru Dětskému 
domovu Radost, které proběhlo minulý týden.  
 

Poslední příprava předškoláků 
 
Vydáno: 31. 5. 2011 
 
Včera proběhla poslední příprava předškoláků, kteří se již brzy stanou malými 
školáky. Proto byla tato hodina zaměřena především na uvolňovací cviky ruky a 
správné držení psacího náčiní, v pracovních listech si budoucí prvňáčci vyzkoušeli 
psaní rovných čar, oválů či čar prohnutých. Žáčci se moc snažili a tak byli za svou 
práci všichni odměněni velikou jedničkou. V závěru hodiny jsme si ještě stihli 
popovídat o tom, v čem bude jiná role školáka, jak se na ni již těší a zda se na ni 
mohou nějak připravit. 
Budoucím prvňáčkům přejeme pěkné prázdniny a již se těšíme, až je 1. září mezi 
námi přivítáme 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Červen 2011
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Pohádkové Staré hrady 
 
Vydáno: 2. 6. 2011 
 
Veliká gratulace dnes patří Barunce Topolové z 2.A. 
A proč???? 
Na začátku dubna jsme se s dětmi ŠD 
zúčastnili výtvarné soutěže se Starými 
Hrady. 
A dnes Barunce přišel dopis ze Starých 
Hradů. Její pohádková bytost vyhrála. Je 
pozvána Archibaldem I. na Staré Hrady i s 
celou rodinnou, dostala volnou vstupenku a 
ta největší odměna ji teprve na Starých 
Hradech čeká. 
Pozvána je na 21. 5. 2011 v době, kdy na Starých Hradech probíhají SLAVNOSTI 
POHÁDEK. Barunka se tak stane kmotrou nových pohádkových bytostí, které tam 
letos přibyly. 
 

Návštěvy pamětihodností - 4. a 5. třída 
 
Vydáno: 3. 6. 2011 
 
Tento týden se 4. a 5. třída věnovala návštěvám pamětihodností Prahy. 
V úterý 31. 5. 2011 jsme navštívili Pražský hrad, prohlédli si Chrám sv. Víta, Loretu, 
Strahovský klášter a vycházku jsme zakončili odpočinkem a občerstvením pod 
Petřínskou rozhlednou. 
Ve čtvrtek 2. 6. 2011 jsme se rozjeli k Muzeu Karlova mostu. Průvodce nás seznámil s 
historií a stavbou Karlova mostu i s císařem Karlem IV. Pokračovali jsme plavbou po 
Vltavě "Pražskými Benátkami", kapitán lodi poutavě dětem vyprávěl nejen o 
významných budovách na obou březích, zaměřil se zejména na Čertovku, Kampu a 
na různé zajímavosti Vltavy. 
 
Oba výlety se nám všem vydařily i líbily. 
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Korálkové dopoledne 
 
Vydáno: 7. 6. 2011 
 
V pondělí 6. 6. 2011 proběhlo v učebně MUF 
Korálkové dopoledne pro 1. stupeň. Lektorky 
z Korálkového snu si pro děti připravily 
trochu té teorie a pak nastala praxe. Žáci na 
čtyřech stanovištích vyráběli náramky, 
sovičky a pavouky. Ti šikovnější si hotový 
výrobek odnášeli domů, ti trošku pomalejší si 
výrobky dodělávali o přestávkách nebo 
doma. Nechte se inspirovat i vy na 
www.koralkovysen.cz. Určitě to stojí za 
povšimnutí. Vždyť bez krásy by byl život tak všední. 
 

Fimfárum 
 
Vydáno: 10. 6. 2011 
 
Dne 8. 6. 2011 proběhl na základní škole 
projektový den v rámci čtenářské 
gramotnosti. 
 
Na tento den jsme se připravovali během 
celého měsíce května. Žáci v rámci literární 
výchovy četli knihu Jana Wericha, dívali se 
na loutkový film, vytvářeli komiksy na 
vybranou pohádku, vyráběli loutky. Projekt 
byl rozdělen na dvě části: soutěžní dopoledne 
a pohádkový podvečer s besedou, kterou pro nás připravila p. Pospíšilová, režisérka 

filmové podoby Fimfára. 
 
Tento projekt byl také zajímavý tím, že se 
nám podařilo propojit práci 1. a 2. stupně naší 
základní školy. 
 
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na 
přípravě i organizaci. Pochvalu si zaslouží 
také naši šikovní žáci. 
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Adopce zvířete v ZOO 
 
Vydáno: 13. 6. 2011 
 
Konečně byly spočítány všechny hlasy, které mohli žáci a rodiče celý minulý týden 
vhazovat do hlasovací bedničky v hale školy. Hlasů bylo opravdu požehnaně a to jak 
ve prospěch kavčete, tak ve prospěch tarbíka. Vítězem se ovšem mohlo stát pouze 
jedno zvířátko a tento souboj o vaši přízeň nakonec vyhrál TARBÍK VELKÝ, který 
obdržel 568 hlasů, kavče obdrželo hlasů 221. Tímto se tedy naše škola stává na rok 
adoptivním rodičem tarbíka velkého a tak doufáme, že se na něj brzy zajdete do 
ZOO v pražské Tróji podívat, třeba během blížících se letních prázdnin. 
 

Talentmánie a zahradní slavnost 
 
Vydáno: 15. 6. 2011 
 
Poslední velkou akcí letošního školního roku byla soutěž Talentmánie a tradiční 
Zahradní slavnost. 
Obě akce proběhly 14. 6. 2011. Dopoledne se uskutečnila megasoutěž, při které naše 
skvělá porota objevila řadu talentů z řad žáků 1. a 2. stupně ZŠ (máme skutečně 
úžasně šikovné děti!!!).  

Odpoledne nás provázel krásný letní den na Zahradní slavnosti. Děti soutěžily, 
navštívily keramickou dílnu (v opravdu rekordním počtu), chodily se občerstvovat 
do školní jídelny (děkujeme rodičům, kteří školní zdroje rozšířili o další lahůdky), 
stály frontu na grilované špekáčky a skvěle se bavily při písničkách skupiny SEDM 
ZBYTEČNÝCH (díky, paní učitelko Eichlerová!). 
Celý den nás provázala skvělá nálada a vše si děti i dospělí báječně užili. 
Zvláštní poděkování patří p. Šlemínové, která se postarala o naprosto profesionální 
ozvučení při soutěži i odpolední slavnosti, což dodalo celé akci patřičnou úroveň! 
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Sběr papíru 
 
Vydáno: 15. 6. 2011 
 
Rádi bychom vás informovali o tom, jak dopadl sběr papíru: 
 
1. místo - 2.A - 717 kg 
2. místo - 3.A - 305 kg 
3. místo - 4. tř. - 245 kg 
 
Odměněna bude i 7. tř., a to za ochotnou pomoc chlapců s odnosem sběru ze školní 
jídelny. 
 

Všem sběračům děkujeme a vítězným třídám blahopřejeme! 
 

Výherci literární soutěže 
 
Vydáno: 20. 6. 2011 
 
Anglický jazyk: 
Zuzana Jančárková - 2. roč 
Simona Hyková - 3. roč 
 
Německý jazyk: 
Tereza Preložníková - 2. roč 
 
Italský jazyk: 
Veronika Jindrová - 3. roč 
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Ruský jazyk: 
Michal Tomaštík - 3. roč 
 
Francouzský jazyk: 
Tereza Masopustová - 2. roč 
Adéla Suchomelová - 3. roč 
 

Čtyřlístek zdraví – ZNÁM 
 
Vydáno: 20. 6. 2011 
 
17. června 2011 si pětičlenné družstvo žáků 3. 
- 7. tříd ve složení (Xavier Pallas 3. A, Martin 
Šimák 4. tř., Robert Lucák 5. tř., Adéla 
Volejníková 6. tř. a Karolína Bímová 7. tř.) 
ověřovalo v Krčském lese své znalosti v 
soutěži Znám s žáky jiných škol, zřizovaných 
městskou částí Praha 4. Soutěžní okruhy byly 
z vlastivědy, přírodopisu, dějepisu, českého 
jazyka, matematiky, zdravovědy, dopravní 
výchovy a tělesné výchovy. S organizací celé 
akce pomáhaly studentky naší střední školy, které čekaly na soutěžící na 
připravených stanovištích. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře a 
sportovním duchu. 
 

Pražské kolo Antifetfestu 
 
Vydáno: 20. 6. 2011 
 

15. června 2011 se konala v kině Světozor 
slavnostní projekce a vyhlášení vítězů 4. 
ročníku amatérské filmové soutěže pro žáky 
2. stupně a studenty středních škol Antifetfest 
aneb jde to i jinak - 2011. Byl promítán i náš 
soutěžní snímek, který natočili studenti 3. B 
(Adéla Suchomelová, Michal Svoboda, 
Kristína Pelikánová, Jan Štěpánek, Klára 
Tichá) s názvem Bílej prášek, se kterým se 
umístili na 1. místě v obvodním kole. 
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Všechny soutěžní snímky, které byly promítány, můžete shlédnout na 
www.antifetfest.cz. 
 

Návštěva finančního úřadu 
 
Vydáno: 23. 6. 2011 
 
Dne 21. 6. 2011 jsme měli možnost zúčastnit se exkurze na finančním úřadě pro 
Prahu - západ. V úvodu jsme byli seznámeni s paní ředitelkou a ostatními 
pracovníky úřadu. Připravili si pro nás zajímavou prezentaci, která obsahovala 
informace o organizační struktuře finančního úřadu a chystaných změnách ve 
výběru daní. Dozvěděli jsme se, jaký význam mají daně pro příjmovou stránku 
veřejných rozpočtů a jaké byly příjmy a výdaje státního rozpočtu v uplynulém roce. 
Po skončení prezentace nám byl představen celý chod úřadu. V doprovodu paní 
ředitelky jsme prošli jednotlivá oddělení, kde na nás již čekali pracovníci úřadu. 
Všichni byli velmi přívětiví a ochotně nám odpověděli na všechny naše dotazy. 
 

Dělám víc než musím 
 
Vydáno: 28. 6. 2011 
 
V pondělí večer 26. 6. 2011 proběhlo na radnici Prahy 4 slavnostní vyhlášení žáků, 
oceněných v projektu "Dělám víc než musím". Všichni ocenění vystupovali 
samostatně. A z naší školy byl oceněn Filip Frantál, žák 9. třídy, který rozhodně dělá 
víc než musí. Je všestranně nadaný, má vynikající studijní výsledky a reprezentuje 
školu ve vědomostních a jiných soutěžích. Filip píše povídky, skládá hudbu a je i 
autorem písňových textů. 
 

Student roku 2011 
 
Vydáno: 30. 6. 2011 
 
Dne 27. 6. 2011 se na naší střední škole uskutečnila již tradiční soutěž Student roku. 
 
Adepti na titul se utkali spolu se svými družstvy celkem v šesti disciplínách - Pexeso, 
Mokrá štafeta, Xicht, Veršovánky, Letecký den a Vajíčko.  
 
Po sečtení všech bodů a časů dospěli k následujícím výsledkům: 
 



  Červen 2011 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  73 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

1. místo -  Adéla SUCHOMELOVÁ (3.B) 
2. místo -  Barbora WUNSCHOVÁ (2.B) 
3. místo -  Tereza LÉBLOVÁ (1.A) 
 Kateřina VESELÁ (2.C) 
 


