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Uplynul další školní rok a na světě je nový almanach, který dokumentuje to, co se 
v tomto roce v naší škole událo. 
Při listování následujícími stránkami můžete měsíc po měsíci sledovat život školy a 
vidět, že jsme se něco naučili, což dokumentuje účast žáků v soutěžích, testování 
SCIO či výsledky maturantů. A že jsme se i pobavili, dokládají zápisy a fotografie 
z nespočetných akcí tříd i celé školy. Že jsme také toužili poznávat nové věci i místa, 
to je vidět na záznamech o projektech, z návštěv kulturních akcí i na bohatém 
programu škol v přírodě a ozdravných pobytů. A nakonec jsme i zabodovali ve 
sportovních soutěžích 4x4 letních her Prahy 4, kterými školní rok vrcholil. 
Rozloučili jsme se před prázdninami na Zahradní slavnosti a doufáme, že mezi 
řádky almanachu přečtete také to, že jsme tu všichni byli a žili, těmi malými ve 
školce počínaje, přes žáky základní školy a středoškoláky až po nás dospělé, společně 
a rádi. 
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Koloběžkiáda 

Vydáno: 10. 9. 2009 

Heslo dne:  „Koloběžky, tříkolky, to je něco pro holky, ale kluky také baví, protože 
jsou stále hraví!“ Počasí nám naštěstí přálo. Na začátku to byl opravdu veliký 
šrumec, než se vše rozjelo, ale pak už 
šlo všechno  jako po másle. Nedivte se, 
Koloběžkiády se zúčastnilo 82 dětí, z 
toho jich soutěžilo 52 a to nepočítáme 
přítomné rodiče, dědečky, babičky, 
kamarády a sourozence. Koloběžkiáda 
měla  2 části: tvořivou a sportovní . Děti 
si koloběžku ve ŠD namalovaly, 
vytvořily ji z geometrických tvarů a z 
modelíny. Naučily se říkanku o 
koloběžce a písničku od pánů Svěráka a 
Uhlíře. Praktickou jízdu na koloběžce jsme nejprve natrénovali na školním hřišti a 
pak už jsme se mohli ukázat jako zdatní sportovci.  Za úspěšnou jízdu a zvládnutí 
slalomové trati byli všichni závodníci  odměněni sladkou odměnou. 

Čtvrťáci a páťáci na akci Besipu 

Vydáno: 12. 9. 2009 

V pondělí 7. 9. 2009 uspořádala Městská část Praha 4 spolu s Magistrátem hlavního 
města Praha a za účasti policie výchovně vzdělávací akci Besipu na hřišti naší školy. 
Děti z naší mateřské školy a žáci 4. a 5. třídy se formou hry seznámili, jak se zachovat 
při různých situacích na silnici. 
 
Policisté si děti rozdělili do několika skupin. Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet 
motocyklový trenažér, tzv. alkoholové brýle, které simulovaly vidění pod vlivem 
alkoholu, vyzkoušely si poskytnutí první pomoci, prošly dopravním hřištěm se 
značkami nebo mohly získat dětský řidičský průkaz po úspěšném absolvování testů. 
V odpoledních hodinách tuto akci navštívila  školní družina a hřiště bylo otevřeno i 
široké veřejnosti. 
Myslím si, že to byl velmi dobrý nápad oživit dětem na začátku školního roku 
zásady správného a bezpečného chování na silnici. 
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Skalničkový týden 

Vydáno: 14. 9. 2009 

Ani deštivé počasí nás neodradilo začít dnes sázet skalničky, které jsme si přinesli. 
Vždyť jsme se na tento týden tolik připravovali a těšili. Po obědě jsme se oblékli, 

připravili jsme si kartičku se jménem, 
přivázali ji na špejli a každý, kdo  
zasadil tu "svou skalničku",  si k ní 
připíchl jmenovku. Uvidíme za rok, jak 
se jim bude dařit. Kdo skalničku ještě 
nedonesl, pomáhal ostatním 
kamarádům s hloubením díry a se 
sázením. Před svačinou už jsme měli 
půlku terasy osázenou nejrůznějšími 
skalničkami a barevnými vřesy. Prostě 
paráda. Zítra, a vlastně celý tento týden, 
budeme pokračovat. Doufáme, že se 

nám podaří zaplnit celou terasu. Určitě to zvládneme!! 

Projekt „Nenechte se chytit do pasti" 

Vydáno: 15. 9. 2009 

Tento školní rok se dnes poprvé žáci 6. třídy zapojili do projektu primární prevence 
„Nenechte se chytit do pasti". Projekt 
slouží k prevenci negativních jevů, které 
ohrožují děti v dospívání. Na naší škole 
běží už šestý rok, a můžeme 
konstatovat, že je pro děti velkým 
přínosem. Realizátorem projektu je 
lektor Vít Hrbáček. Během dnešního 
dne proběhla také s Vítkem v 7. a 8. 
třídě depistáž (to je mapování vztahů v 
třídním kolektivu, které slouží k 
předcházení a k včasné reakci 
nezdravých vztahů v kolektivu). 

Modernizace učeben výpočetní techniky 

Vydáno: 15. 9. 2009 

V novém školním roce se mohou žáci ZŠ a SŠ těšit na zcela nově vybavenou učebnu 
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výpočetní techniky PC-2  novými výkonnými počítači a LCD monitory. 
V tomto školním roce bude v provozu i nová učebna - „LABORATOŘ PC", kde bude 
probíhat výuka digitální technologie. I v této učebně čekají na žáky další nové 
počítače a technika, jako např. skener, kopírka, tiskárna, kde budou mít žáci možnost 
prakticky si vyzkoušet všechny funkce. ... víc již neprozradím. 
Učebny byly vybavené i za přispění nemalé finanční částky z Klubu rodičů. 

Čtyřlístek zdraví 2009 

Vydáno: 16. 9. 2009 

Městská část Prahy 4 připravila pro žáky základních škol soutěž „Čtyřlístek zdraví", 
které se také účastní žáci naší školy. Celá soutěž se skládá ze čtyř etap, které jsou 
zaměřené na určité téma a jsou doplněny menšími soutěžemi. Na první etapu, která 
má název „Nekouřím", navazuje literární a fotografická soutěž „Lepší je nekouřit“. 
Cílem této soutěže je, aby si děti uvědomily, jak ohrožující je kouření a jak jim může 
ublížit. Naše děti se rozepsaly v příběhu nebo úvaze o škodlivosti kouření nebo o 
špatném zážitku či zkušenosti s 
kouřením.  
Do soutěže jsme poslali práce těchto 
žáků:  
 
Svobodová B.   5. tř. 
Cilc A.   7. tř. 
Zbelová J.   7. tř. 
Minaříková K.  7. tř. 
Frantál F.   8. tř. 
Ngyuen G.   8. tř. 
Pačesová P.   8. tř. 
 
Do fotografické části soutěže jsme poslali fotografie, které vytvořili tito žáci:  

• Vrbová T., Pospíšilová E., Veselá K., Petr T., Semerád D., Havlíček M. – 
všichni z 9. A třídy 

• Barešová K., Krišková N., Kleinová L. – všechny z 8. třídy 

Je internet bezpečný? 

Vydáno: 16. 9. 2009 

Redaktor TV NOVA pan Vaňura ve spolupráci s největším tuzemským 
poskytovatelem internetových služeb společností „SEZNAM" natočili film o 
odvrácené tváři internetu a jsou zde otázky a odpovědi na téma „Je internet 
bezpečný?" Dle doporučení výrobce je film určen dětem ve věku od 11 let. Vyučující 
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předmětů IKT,TEA, PEK, PČ zařadili tento film do svých tematických plánu a film 
dětem od šesté třídy ZŠ až po čtvrté ročníky SŠ ve svých hodinách pustili.  
 
Tímto se obracíme i na rodičovskou veřejnost, aby o problematice NE_BEZPEČÍ 
internetu se svými dětmi hovořili. Film je možné si se svolením výrobce stáhnout do 
svého počítače. Pusťte si ho doma společně a prodiskutujte jeho obsah.  

Plaváček – sportovní den dětských domovů 

Vydáno: 18. 9. 2010 

Dne 18. 9.09 se studenti 2. a 3.A zúčastnili další z tradičních humanitárních akcí, 
tentokráte pro Nadační fond Plaváček Deany a Juraje Jakubiskových. Nejednalo se 
ale o obvyklou sbírkovou akci. Studenti už po několikáté pomáhali s organizací 
Sportovního dne dětských domovů ve sportovním areálu Hanspaulka.  
V rámci tohoto dne děti soutěží v řadě disciplín, např. fotbal, přehazovaná, sprint, 
skok do dálky či stolní tenis, nad nimiž převzaly patronát významné osobnosti 
našeho sportu. A tak měli naši studenti od rána až do pozdního odpoledne plné ruce 
práce při registraci malých sportovců, jako pomocní rozhodčí, hostesky na tiskové 
konferenci a neminul je ani večerní úklid celého areálu. 

Beseda „Opevněná území Československé 
republiky“  

Vydáno: 23. 9. 2009 

Velmi zajímavá beseda o Mnichovské dohodě a 
pevnostech, které byly vybudovány v letech 1935 
– 1938, byla připravena 22. 9. 2009 v knihovně Na 
Veselí pro žáky devátých tříd. Největšímu zájmu 
se těšily informace o pevnostech. Nejsilněji 
opevněné území Republiky československé a 
jedna z nejvíce opevněných hranic v Evropě 
představovala ve 30. letech 20. století oblast okolo 
města Králíky. Při nucené evakuaci a vyklizení 
všech opevnění počátkem října 1938 v souvislosti s 
odstoupením pohraničí v důsledku Mnichovské 
dohody, nebyla opevnění k naší obraně nikdy 
využita. Dnes je např. z pěchotního srubu K-S „U 
Cihelny" Králíky muzeum, je to vlastně důstojný 
památník, který připomíná nejtěžší dny a 
pohnutou historii první Československé republiky.  
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Návštěva loděnice 

Vydáno: 1. 10. 2009 

Po obědě se první skupina dětí vydala do loděnice. Počasí nám přálo, tak jsme šli do 
loděnice pěšky. Tam už nás čekali oddíloví vedoucí vodácké skupiny Šán, kteří nás 

napřed poučili o bezpečnosti. Dali nám 
bezpečnostní  vesty, pádla a vysvětlili, 
jak se správně ve vodě pádluje. Chvíli 
nám trvalo, než jsme se naučili tu 
správnou techniku, ale nakonec to 
zvládl každý. Napili jsme se, a pak už 
jsme se vrhli nadšeně k vodě. Sami jsme 
si lodě společně s vedoucími odnesli na 
vodu.  
A naše plavba mohla začít. Kánoe 
různých jmen jsme společně obsadili do 

posledního místečka. Každá loď měla svého vedoucího, který dával pokyny, dbal na 
bezpečnost dětí a radil jim. Plavba po Vltavě trvala 
hodinu, mezi tím si děti zahrály různé soutěže, 
pádlovaly a nadšeně provolávaly různá hesla.  
Hodina utekla a děti nerady z lodí vylézaly. 
Pomohly vedoucím vrátit lodě na svá místa.  
V klubovně jsme posvačili, rozloučili jsme se s 
vodáckou skupinou Šán a odjížděli autobusem 
plni dojmů zpět do školy.  
Musíme poděkovat dětem, které se opravdu 
chovaly vzorně a podle předem stanovených 
pravidel. 
Naše veliké poděkování patří vodácké skupině 
Šán, která nám umožnila návštěvu loděnice a 
projížďku po Vltavě. Pro děti to byl veliký zážitek.  
Celá akce byla organizačně a bezpečnostně velmi 
dobře zvládnutá a my Vám všem moc děkujeme a tleskáme a doufáme, že jsme se 
neviděli naposledy. 

Mozaikiáda 

Vydáno: 5. 10. 2009 

Krásné pestrobarevné obrazce se na  školní terase povedly sestavit dětem ze školní 
družiny. Počasí nám přálo, a tak jsme se při sestavování mozaiky všichni pěkně 
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zapotili. 
A jak dopadly výsledky? Věřte, že 
nezaujatá porota to měla velice těžké. 
1. místo - kuře (Xavík Pallas, Adam Bok), 
beruška (Sára Zikanová, Míša 
Hassmanová, Bára Topolová) 
2. místo - poník (Lucka Kysílková, 
Nikolka Bůžková), květinová zahrada  
(Terezka Švandová, Julča Honzovičová a 
Danielka Melen) 
3. místo - motýlek (Markétka  Žandová a 
Soňa Oppeltová ) 
  
Moc všem  výhercům gratulujeme. 

Schůzka žákovské rady 

Vydáno: 7. 10. 2009 

Dne 5. 10. proběhla schůzka žákovské rady. 
 
Zástupci tříd žáků 2. stupně se společně domluvili na těchto akcích: 

1. sestavení jídelníčku pro školní jídelnu 
2. příprava soutěže s pracovním názvem: Člověče, nezlob se! 
3. pomoc při organizaci vánoční akademie 

Návštěva studentů sociální pedagogiky z 
německého Hammu 

Vydáno: 13. 10. 2009 

Dne 1. 10. 2009 naši školu navštívilo 40 
studentů sociální pedagogiky z 
německého Hammu. 
Budoucí pedagogové a sociální 
pracovníci nejprve navštívili naši 
mateřskou školu, kde se živě zajímali o 
problematiku předškolního vzdělávání 
v České republice. 
Následně pak představili svou školu 
našim studentům oboru sociální péče a 
došlo i na výměnu zkušeností a společný 

kulturní zážitek.  
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Doufáme, že touto návštěvou vzájemná spolupráce nekončí. 

Beseda na téma „Šikana“ 

Vydáno: 22. 10. 2009 

Ve středu 21. 10. 2009 proběhla na naší 
škole beseda s policistou z oddělení 
prevence mládeže na téma „Šikana". 
Beseda byla pro žáky 5. -7. třídy a její 
součástí byl také film „Nechte mě bejt“. 
Jednotlivé příběhy filmu děti velmi 
zaujaly a byly pro ně poučením do 
budoucnosti. Důkazem byly otázky na 
závěr, které svědčily o zájmu, jak se v 
daných situacích zachovat.  

Ajaxův zápisník 

Vydáno: 22. 10. 2009 

„Ajaxův zápisník" je celoroční preventivní projekt Policie ČR, který je určen pro 
děti I. stupně ZŠ. Už brzy se s psem Ajaxem setkáme i na naší škole. Cílem tohoto 
projektu je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního věku. A proto se naši 
druháčci, třeťáci a čtvrťáci mohou těšit na Ajaxův zápisník, který je pro ně pracovním 
sešitem a učební pomůckou, díky které se nenásilnou formou seznamují se zásadami 
bezpečného chování a dovídají se o všem, co v dnešní době ohrožuje. S tímto 
zápisníkem pracují po celý školní rok a jednotlivá témata mohou také dle vlastního 
uvážení a výběru zařadit i paní učitelky do některých vyučovacích hodin.  
 

„Už se na tebe Ajaxi těšíme.“ 
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ŠvP Vápenka 2009 – den po dni 

Vydáno: 12. 11. 2009 

5. – 12. 11. 2009 
 
Třídy: 2. B, 3., 4., 5., 6., 7. 
 
Čtvrtek 
Expedice Apalucha odjíždí do rekreačního střediska Vápenka, kde má zkoumat 
týden okolí a naleznout poklad Krakonoše, který se před 2000 lety ztratil nedaleko 
Horního Maršova při bitvě o zdejší mlýn. Expedice zahájena dne 5. 11. 2009 v 13:00 
místního času. 
Příjezd na Vápenku, vybalování, seznámení se všemi členy expedice, večerní párty 
 
Pátek 
Mapování terénu v mlze, soutěž o nejoriginálnější dílo z nalezeného bílého materiálu 
na neznámém území. Večerní beseda a výměna informací s ostatními účastníky 
expedice. Discohrátky. 
 
Sobota 
Hledání bývalé Polsko – České hranice, 
pátrání po zvířecích obyvatelích 
zdejšího území (neznámé stopy ve 
sněhu). Soutěž v karaoke. 
 
Neděle 
Seznámení s místními domorodci, 
návštěva Vinoře s pohárem a 
překvapením, pyžamová párty. 
 
Pondělí  
Adrenalinový den plný her a 
překvapení, zjišťování fyzické zdatnosti účastníků expedice. Karnevalová párty. 
 
Úterý 
Expedice napadena virem, někteří účastníci expedice musejí být vráceni na základnu 
do Prahy. Hledání pokladu podle všech nalezených informací. Večerní klání v 
soutěži Bingo. Noční bojová akce. 
 
Středa 
Nalezení pokladu, oslava na závěr úspěšné expedice, odměny nejlepším účastníkům 
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expedice, balení. 
 
Čtvrtek 
Expedice se vrací zpět na základnu. Expedice Apalucha ukončena dne 12. 11. 2009 ve 
12:30 místního času. 
Všem členům expedice, kteří přežili a těší se dobrému zdraví, gratulujeme (těm 
ostatním přejeme brzké uzdravení). 
 
Výsledky: 
 
2. B 

1.místo - Nikolka Váchová, Markétka Soukupová, Julie Honzovičová 
2.místo – Terezka Švandová, Terezka Kratochvílová, Sofinka Vaníčková  
3.místo - Páťa Karal, Jonáš Gerhát, Míša Krejčí 
 
3. třída 

1.místo - Áďa Borovička, Kuba Fejfar, Tom Rousek 
2.místo – Ivetka Pihávková, Lucka 
Kysílková, Míša, Niky Pištorová, 
Terezka Ludvíková,Naty+Eva  Štuksová 
3.místo - Kuba Gubien, Vojta Capil, 
Honza Moravec  
 
4 třída 

1.místo - Adélka Gorgelová,Týna 
Štekerová  
2.místo - Bob Lucák, Máťa Kohout, 
Kuba Urban, Jáchym Podstránský 
3.místo - Denda Pištora, Péťa 
Hassmann, Arian Bělohlávek 
 
5. třída 

1.místo - Péťa Smola, Kuba Hrdlička, Wewe 
2.místo - Péťa Fuchsová, Kačka Hamplová, Kačka Jakoubková, Markéta Lesinová, 
Áďa Volejníková 
3.místo - Kuba Řiháček, Kuba Hampl, Patrik Nešvera  
 
 6. a 7. třída 

Všichni účastníci této expedice byli odměněni za pomoc při všech akcích, včetně paní 
učitelky Radmily Štirské a Markéty Círové. 
 
Myslíme si, že na tuto ŠvP dlouho nezapomeneme. 
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Pyžamová párty 

Vydáno: 18. 11. 2009 

Pyžámková párty se konala ve ŠD dne 18.11.2009. 
V rytmu karnevalových písniček jsme si zatancovali s našimi plyšáky, předvedli svá 
originální pyžámka a zasoutěžili si. 
A jak to vše dopadlo? 
Výsledky soutěží: 
1. třídy 

1. Mia Legro 
2. Sofie Vaníčková, Péťa Křístek 
3. Matěj Gubien, Adélka Wimmerová, 
Simonka Malkovská 
2. třídy 

1. Adam Vaněček 
2. Patrik Karal 
3. Martin Křístek 
 
Všem výhercům gratulujeme! 
 
3. a 4. třída pořádala pro děti soutěže a tímto jim moc děkujeme za pěkné odpoledne, 
které připravili pro své mladší spolužáky. Soutěže byly originální a dětem se moc 
líbily. 

Přírodovědný klokan 2009 

Vydáno: 23. 11. 2009 

Již podruhé se žáci 8. a 9. tříd základní školy a studenti 1. ročníků střední školy 
zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. 
 
V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili:  
 
1. 

• Denis Karel 9. A 80 bodů  
 
2. – 3. 

• Ondřej Vrzák 9. A 75 bodů 
• Matyáš Podstránský 8. tř. 75 bodů 
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V kategorii Junior (1. roč. SŠ) se nejlépe umístili: 
 
1.  

• Dominika Fuksová S1.A 69 bodů 
 
2. -5.  

• Nikol Moserová S1.A 61 bodů 
• Denisa Kutová S1.A 61 bodů 
• Iveta Nečasová S1.A 61 bodů 
• Blanka Dalešická S1.A 61 bodů 

 
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. 

Divadelní představení  pro ŠD „ Jak se hraje 
Otesánek?“ 

Vydáno: 26. 11. 2009 

Víte, jak se hraje Otesánek?  
My už ano. To vezmete kufřík, do něj dáte rekvizity – šátky, čepice, sukně, klobouk, 
pytel a velikou košili a půjdete za 
kamarády. Z nich pak vyberete jako u 
divadla kostymérku. Ta pomáhá oblékat 
další vybrané děti – mámu, tátu, 
Mařenku, dědu, tuláka, pasáčka, 
Otesánka a babičku. 
Když jsou všichni připraveni – klapka – 
začínáme. 
Táta najde pařízek – vytesá z něj 
kloučka a dál už to všichni znáte. 
Nakonec všechny babička vysvobodí.  
A kdo nás to naučil? Herec a moderátor Otta Tesař z kladenského studia „Pod sítí“. 
Zavítal mezi nás dnes a kromě pohádky jsme s ním zažili i spoustu legrace při jiných 
hereckých činnostech,  které se snažil nás naučit a my je budeme využívat při 
nacvičování na naše besídky.  
 
Představení se dětem moc líbilo, a tak jsme se s hercem Ottou Tesařem domluvili, že 
nás zase brzy navštíví při dalším jeho představení. 
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Čistá Praha 4 

Vydáno: 27. 11. 2009 

Dne 12.11.2009 se studentky I.c a II. c zúčastnily akce „Čistá Praha 4“, kterou 
pořádala a organizovala Městská část Praha 4. Studentky pomohly s úklidem 
Centrálního parku na Kavčích horách a svým odpovědným přístupem dokázaly, že 
stav životního prostředí jim není lhostejný. 
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Jsme opět první 

Vydáno: 3. 12. 2009 

Velká gratulace pro žáky naší školy, kteří se umístili na prvních a druhých místech v 
celoročním projektu „Čtyřlístek zdraví“, který byl určen žákům základních škol, 
zřizovaných MČ Praha 4. Fotografická a literární soutěž s názvem „Lepší je 
nekouřit“ navazovala na interaktivní besedy o závislosti na tabáku a jeho 
škodlivosti.  
 
Na 1. místě se ve fotografické soutěži 
umístili žáci 9. A třídy Tereza Vrbová, 
Eliška Pospíšilová, Kateřina Veselá, 
Tomáš Petr, Martin Havlíček a 
Dominik Semerád, kteří svým 
fotoaparátem naprosto dokonale 
zachytili okamžiky, jak si přestavují 
život mladých lidí bez cigaret. Všechny 
fotografie a literární práce máme na 
nástěnce prevence ve 2. patře, a žáci 
naší školy se s nimi seznamují. Na 2. místě se v kategorii mladších žáků v literární 
soutěži, taktéž na toto téma, umístila žákyně 5. třídy Barbora Svobodová. Slavnostní 
vyhlášení vítězů proběhlo v obřadní síni Nuselské radnice, kde dětem poděkovala a 
předala ceny zástupkyně starosty pro oblast školství paní Ivana Staňková. 
 
Další úspěch máme v recitační a pěvecké soutěži s názvem „Umím“. Na 2. místě se v 
kategorii starších žáků v pěvecké soutěži umístil žák 8. třídy Filip Frantál. Slavnostní 
vyhlášení a předání ceny bylo v Kulturním centru Novodvorská. Všem žákům, kteří 
se soutěží zúčastnili a tak reprezentovali naši školu, děkujeme a vítězům upřímně 
blahopřejeme. 

Advent – projektový den s dílnami 

Vydáno: 11. 12. 2009 

Dopoledne od 8:00 do 12:00 probíhaly ve třídách 1. stupně ve 3. patře dílny na 
adventní téma. 
 
1. A třída – Zlatá neděle – tradiční vánoční malování na sklo 
1. B třída – Železná neděle – výroba z modelovací hmoty 
2. A třída – Svatý Mikuláš – výroba vánočních přání 
2. B třída – Svatá Lucie – promítáni tradičních českých pohádek 



  Prosinec 2009 

 
 

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

22 

3. třída – Bronzová neděle – výroba závěsných ozdob a adventních aranží 
4. třída – Stříbrná neděle – výroba adventních věnců 
5. třída – Svatá Barbora – výroba vánočních svícnů 

Advent – Vánoční akademie 

Vydáno: 11. 12. 2009 

Večer od 18:00 do 19:00 jsme mohli zhlédnout představení všech tříd základní školy 
na Vánoční akademii. 

Malování na obličej 

Vydáno: 15. 12. 2009 

Děti se nejvíce těšily na 14. hod., kdy k nám přišli kamarádi z druhého stupně naší 
ZŠ, hlavně 7. třída pod vedením p.uč. R. Štirské . Soutěž o nejkrásnější namalovaný 
obličej mohla začít. 
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Všichni se snažili, a tak se děti brzy 
přeměnily v Pavoučí muže, Zahradní 
víly , Kuřátka atd. 
 
Zábava to byla skvělá a nezávislá porota 
pak určila první místa. 
Všichni aktéři si zaslouží poděkování a 
dostali i sladké odměny. 
Nepochybujeme o tom, že se pobavili 
všichni. 
 

Těšíme se na další spolupráci a moc děkujeme za pěkné odpoledne. 

Výhra dorazila z Plzně 

Vydáno: 17. 12. 2009 

Dnes nám konečně dorazil Dinosaurus, 
kterého jsme vyhráli ve výtvarné 
soutěži. 
A protože je jeden a družiny máme 4, 
rozhodli jsme se, že ho vystavíme někde 
dole u šaten, abychom z něho měli 
radost všichni. Zítra se o tom poradíme. 

Sběr papíru (24.-27. 11. 2009) – vyhodnocení 

Vydáno: 17. 12. 2009 

V týdnu 24. - 27.11. 2009 proběhl sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo cca 2.677 
kg. 
 

Za 1. stupeň ZŠ se na: 
 

 1. místě umístila  4. třída  511 kg  

 2. místě umístila  3. třída  447 kg 

 3. místě umístila  1. A  195 kg 
 

Za 2. stupeň ZŠ se na: 
 

 1. místě umístila  6. třída  424 kg 

 2. místě umístila  7. třída   329 kg 

 3. místě umístila  8. třída  194 kg 
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Výroba zvonečků pro 
štěstí 

Vydáno: 18. 12. 2009 

Dnes odpoledne jsme začali s výrobou 
zvonečků pro štěstí. 
Naší akce se zúčastnili i rodiče, kteří 
dětem ochotně pomáhali. 
Práce se dětem dařila a určitě svými 
výrobky potěší své blízké pod vánočním 
stromečkem. 

Jak slavili Vánoce horníci 

Vydáno: 20. 12. 2009 

16. prosince vyjely obě druhé třídy na vánoční výlet do Příbrami s cestovní 
agenturou Hvězdička. Pravou 
atmosféru zažily děti na místě, když 
začalo hustě sněžit. 
Nejdříve všichni navštívili hornický 
domek, kde se seznámili s vánočními 
zvyky a obyčeji, výrobou vánočních 
ozdob a vánočních pokrmů. Děti byly 
zaujaty ukázkami historických řemesel 
a rukodělných prací spjatých s 
Vánocemi (pečení a zdobení vánočních 
perníků, paličkování a lití olova). Naši 
žáci však nebyli jedinými návštěvníky, 
přijela též televize Prima a natáčela společně s našimi dětmi pořad Minuty regionu. 
Výlet byl zakončen projížďkou důlním vláčkem vánočně vyzdobenou Prokopskou 
štolou. Cestou do Prahy vyprávěla naše průvodkyně Lucinka dětem pohádky a ty 
ani nedutaly. 
 
Děkujeme Hvězdičko a šťastné Vánoce.  
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Tonda obal na cestách 

Vydáno: 7. 1. 2010 

Jako každoročně, tak i dnes 7. 1. 2010 
proběhla na naší škole pojízdná výstava 
o zpracování a recyklaci odpadů s 
názvem „Tonda obal na cestách". 
Výstava s přednáškou doplnila učivo s 
tématy ekologie a životního prostředí. 
Zúčastnili se jí žáci prvního i druhého 
stupně ZŠ. Po přednáškách dvou 
lektorů si děti samy prakticky 
vyzkoušely, jak se odpady správně třídí. 
Dále bylo u každého obalového 
materiálu dětem vysvětleno, jak lze tyto materiály znovu využít a proč je nutné s 
nimi šetřit.  
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Tři králové 

Vydáno: 6. 1. 2010 

Dnes jsme se s dětmi ze školní družiny 
bavily o Třech králích a historii. 
Vyrobily jsme si ve skupinkách 
papírové koruny a plášť a pak se vrhly 
na školní hřiště. Každá skupinka měla 
za úkol vyrobit ze sněhu Kašpara, 
Melichara nebo Baltazara. Práce to byla 
nelehká, neboť sníh nám nedržel 
pohromadě, ale nakonec s pomocí 
korunky a látek jsme vytvořily 
překrásné krále. Zbytek času jsme 
věnovaly zimním hrátkám, klouzání, koulování a válení sudů. 
Každý účastník soutěže byl sladce odměněn a výherci jsou všichni, protože vydrželi 
tak dlouho v takové zimě. 

Lyžařský výcvikový kurz – fotoseriál 

Vydáno: 24. 1. 2010 

Fotografická dokumentace lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl ve dnech 
16. – 23. 1 2010 v Benecku zpracovaná jako fotoseriál – časem přibudou další fotky a 
videa.  
Panorama – sjezdovka nedaleko chaty, kde jsme byli ubytováni:  
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Chata a prostředí kolem ní: 

Na sjezdovce: 

A hromadné foto: 
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Bezpečně v 
elektronickém světě 

Vydáno: 25. 1. 2010 

V rámci programu primární prevence se 
žáci 6. a 7. třídy účastnili besedy, kterou 
pořádala v naší škole Policie ČR. 
Tématem bylo bezpečné chování dětí v 
elektronickém světě. Praktické znalosti 
dětí prověřila i závěrečná soutěž.  

KLOBOUKIÁDA 

Vydáno: 25. 1. 2010 

Originální  vlastnoručně vyrobené klobouky si děti buď přinesly z domova nebo je 
vyráběly ve ŠD. Přehlídka  klobouků byla velkolepá, a tak nakonec porota určila 16 
nejlepších z počtu 99 dětí  (měla to  hodně těžké, protože klobouky se dětem povedly 
a na všech bylo vidět jak se děti snažily). 
 
Nejlepší klobouky: 
Nikola Boškovič 
Jirka Kňourek 
Sára Zikanová 
Bára Topolová 
Eva Štuksová 
Ema Šponarová 
Natálka Preclíková 
Martin Šimák 
Míša Prokeš 
Terezka Švandová 
Béďa Rose 
Sofinka Vaníčková 
Péťa Křístek 
Kačka Fišarová 
Deniska Hudečková 
Míša Hassmannová 
 
Všichni dostali sladké odměny a ti nejlepší i věcnou cenu. 
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ŠD se dnes přihlásila do projektu celé Česko čte 
dětem. 

Vydáno: 25. 1. 2010 

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ KAŽDÝ DEN! 
 Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. 
 Pravidelné čtení dítěti: 

• vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem 
• podílí se na emočním rozvoji dítěte 
• učí morálním hodnotám 
• napomáhá při výchově 
• rozvíjí jazyk, paměť a představivost 
• učí myšlení 
• formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život 
• rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení 
• je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte 

 

SPORTOVNÍ DEN + Výsledky 

Vydáno: 28. 1. 2010 

Závěr 1. pololetí nám ve středu 27. 1. 2010 zpestřil pan učitel Viktor Lukáš (jako 
hlavní pořadatel) sportovním dopolednem.   
 
1. ročník Sportovního čtyřboje nahradil již "okoukaný" školní běh do schodů, který 
nám zpestřoval předchozích deset let závěr pololetí. 
 
Soutěžilo se v disciplínách:  

• basketbal 
• běh do schodů 
• skok daleký 
• agility 

 
patřičně upravených pro všechny 
věkové kategorie a školní prostředí a 
utkali se v nich všichni od 1. třídy až po 
letošní maturanty. Zahanbit se 
nenechali ani někteří vyučující. Soutěže 
se všem líbily a bavily je, užili jsme si i spoustu legrace. Teď se všichni těší na 
vyhlášení výsledků. 



  Leden 2010 

 
 

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

31 

Celkovému vítězi celoškolní soutěže bude propůjčen putovní pohár, na nějž bude 
vyryto jeho jméno, a po roce obdrží repliku poháru. Celkoví vítězové 1., 2. stupně a 
střední školy obdrží poháry a tři nejlepší z každé kategorie získají medaili. Najde se 
nejspíš i sladká odměna.  
 
Výsledková listina: 
1. Jáchym PODSTRÁNSKÝ (Z4) 20,5 
2. Marie VAŇKOVÁ (S1A) 20 
3. Dana HUSÁKOVÁ (S1B) 19 

Návštěva Planetária 

Vydáno: 28. 1. 2010 

Závěr 1. pololetí letošního školního 
roku zakončila naše ZŠ a SOŠS 
netradičně. Po rozdání vysvědčení 
navštívili žáci Planetárium, kde zhlédli 
program „Vesmír blízký a vzdálený". 
Přiblížil jim nejnovější poznatky o 
vzdáleném vesmíru, jeho vzniku a 
vývoji. Nová verze pro celooblohový 
projekční digitální systém Sky Skan 
Infinity žáky i učitele uchvátila.  
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Komplexní program primární prevence – Ajaxův 
zápisník 

Vydáno: 2. 2. 2010 

Jednou za měsíc putují žáci 2. A, 2. B, 3. a 4. tř. s policejním psem Ajaxem a diskutují 
o problémech, se kterými se setkávají v 
běžném životě.  
 
Seznam témat, které děti probraly: 

1. Policie ČR 
2. Dopravní výchova – chodci 
3. Vlastní bezpečnost 
4. Co se smí a co nesmí 
5. Děti a trestné činy 
6. Mezilidské vztahy a šikana 

 
Dnes se děti druhých tříd zabývaly 
mezilidskými vztahy a šikanou, na toto téma velmi živě diskutovaly, poctivě 
vyplňovaly Ajaxův zápisník a už se těšily na domácí úlohu. 

Návštěva muzea Policie ČR 

Vydáno: 4. 2. 2010 

Dne 2. 2. 2010 navštívili studenti SOŠS 
Muzeum Policie České republiky, kde 
absolvovali přednášku na téma 
kriminalistika a známé kriminalistické 
případy, kterou bravurně přednesl 
bývalý policejní rada pan Fiala, který 
byl studenty označen za velice 
zajímavého, vtipného a zároveň 
autoritativního člověka. Dále si studenti 
prohlédli expozici historie, vznik, vývoj 
a činnost bezpečnostních sborů na 
území našeho státu.  
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Seznamovací kurz 

Vydáno: 5. 2. 2010 

Ve dnech 14. – 16. září 2009 se více než 
70 studentů našich prvních ročníků 
vzájemně seznamovalo se svými 
spolužáky, s nimiž stráví společně další 
čtyři roky ve školních lavicích.  
 
Kurz proběhl v Podhradí u Ledče nad 
Sázavou za pěkného počasí a v příjemné 
atmosféře, k čemuž přispěl personál 
rekreačního střediska, ale i studenti 
svým přístupem. 

Slavnostní ukončení 1. pololetí v 1. třídě 

Vydáno: 9. 2. 2010 

28. 1. 2010 dostali naši prvňáčci svá 
první vysvědčení.  
 
Byla určitě velmi pěkná a plná jedniček, 
vždyť svou šikovnost i to, co se ve škole 
naučili, předvedli bez ostychu nejen 
svým učitelkám, ale i rodičům, kteří se 
na slavnostní předávání vysvědčení do 
1. A i 1. B přišli podívat. 
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Ptačí strom 

Vydáno: 10. 2. 2010 

V zimě a v mrazu  je potřeba pamatovat i na ptačí 
sousedy. Proto jako každý rok v lednu, přineseme 
stromeček a ozdobíme ho ptáčkům, kteří u nás 
přezimují. Jestlipak víte, jaká potrava je pro 
ptáčky v zimě vhodná?  
Ptáci nejraději zobají různá semínka, hlavně proso, 
konopí a slunečnici, ovesné vločky, maso, mrkev, 
ořechy, sádlo nebo lůj / lojové koule /. 
 Zadívejte se pořádně a uvidíte obyvatele, kteří 
zimu snášejí hůře než my a budou rádi za každou 
pomoc - ptáci. 
Odměníme se  tak  ptáčkům, kteří nás  během 
sezóny zbavují škůdců a zároveň uděláme dobrý 
skutek.  

Karneval s klaunem Álou 

Vydáno: 12. 2. 2010 

Nastává čas karnevalů. Ten s klaunem 
Álou je plný hudby, tance a smíchu. 
Představení se částečně skládá 
z pantomimy a soutěží. 
Děti mají rády hru na něco. Je jim vlastní 
a rozvíjí jejich představivost a fantazii. 
Klaun dětem ukazuje imaginární druhy 
ovoce, sportů a hudební nástroje. Děti 
hádají. Po ukončení hádaní hudebních 
nástrojů děti společně s klaunem utvoří 

imaginární hudební orchestr.  

15. maturitní ples 

Vydáno: 12. 2. 2010 

V úterý 11. února 2010 od 19 hodin se v Kongresovém centru ve velkém sále 
uskutečnil 15. maturitní ples SOŠ služeb. 
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Hlavními body programu bylo: 
• předtančení 
• imatrikulace studentů prvního 

ročníku (1.A, 1. B a 1. C) 
• slavnostní představení a 

šerpování studentů maturitního 
ročníku (4.A, 4. B) 

• představení historického šermu 
• taneční představení  
• módní přehlídka studentských 

modelů 
• půlnoční překvapení 
• ...  

Školní kolo biologické olympiády 

Vydáno: 15. 2. 2010 

11. 2. 2010 proběhlo na naší škole školní 
kolo BiO kategorie C, která je určena 
pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. 
Tématické zaměření letošního 44. 
ročníku: ptáci vyskytující se na území 
České republiky.  
 
Účastníci školního kola: 

 Kateřina Kolářová  8. tř. 

 Andrea Zbružová  8. tř. 

 Vojtěch Tecl  8. tř. 

 Tereza Vrbová  9. tř. 

 Petra Procházková   9. tř. 

 
Do obvodního kola, které se uskuteční 13. 4. 2010 v DDM na Praze 4, postupují 
Kateřina Kolářová a Tereza Vrbová.  
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Školní kolo soutěže v anglické konverzaci 

Vydáno: 16. 2. 2010 

Ve dnech 9. a 10. 2. 2010 se na naší škole 
uskutečnilo školní kolo soutěže v anglické 
konverzaci. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků a 
žákyň z 6.-9. tř. ZŠ – ve starší a mladší kategorii.  
První tři soutěžící v každé kategorii byli odměněni 
věcnými cenami. Všichni obdrželi diplom za účast 
v soutěži. Vítěz každé kategorie (Filip Frantál, 8. 
tř. a Natálie Honzovičová, 6. tř.) postupuje do 
obvodního kola, které se koná 16. 2. 2010 na ZŠ 
Filosofská, Praha 4.  
 
Všem zúčastněným děkujeme, vítězům 
blahopřejeme a v obvodním kole přejeme mnoho 
úspěchů! 
 

Gratulace – soutěž v anglické konverzaci 

Vydáno: 17. 2. 2010 

Jménem vedení školy a všech vyučujících anglického jazyka blahopřejeme žákyni 6. 
tř. Natálii Honzovičové za krásné 2. místo, které získala v obvodním kole soutěže v 
anglické konverzaci. Ta se konala 16. 2. 2010 na ZŠ Filosofská, Praha 4. Za 
reprezentaci naší školy v této soutěži děkujeme též Filipu Frantálovi z 8. tř. 
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Exkurze do sklárny v Nižboru 

Vydáno: 8. 3. 2010 

19. 2. 2010 se žáci 8. třídy, 9. A, 9. B zúčastnili exkurze do sklárny Rückl Crystal v 
Nižboru, kterou pořádalo Ekocentrum Koniklec v rámci environmentální výchovy.  
 

Děti se seznámily s výrobou olovnatého 
křišťálu, viděly ruční výrobu skla ve 
všech jejích etapách: hutní provoz u 
sklářských pecí, tvarování na sklářských 
píšťalách a ve formách. 
V brusírně se mohly seznámit s 
náročnou a přesnou prací brusičů a 
kresličů. 
Ve sklárně se vyrábělo od r. 1846 duté 
sklo, české křišťálové a olovnaté, ryté a 
broušené, barevné a luxusní sklo pro 

domácí i zahraniční trhy. 
Děti zhodnotily krásu, ale i náročnost práce sklářů a dozvěděly se, že výrobky jsou 
vybírány pro dodávky oficiálních státních darů a jsou velmi žádány na zahraničních 
trzích. 
Exkurze se všem velmi líbila, každé dítě na závěr dostalo pozornost skláren v 
podobě skleněného slona. 

Jeden svět 2010 

Vydáno: 12. 3. 2010 

Jako každoročně i letos se studenti 2. ročníků naší střední školy zúčastnili promítání 
filmu v rámci festivalu o lidských právech Jeden svět, pořádaného společností 
Člověk v tísni. Viděli dokument „Chci být Někdo“ o způsobu života a hlavně studia 
v Číně. A z jejich reakcí vyplynulo, že si naprosto jasně uvědomili, jak moc je naše 
kultura odlišná od té čínské. A to byl také největší přínos této akce.  

Europa Secura 

Vydáno: 15. 3. 2010 

Europa Secura je celostátní soutěž pro studenty středních škol, kterou pravidelně 
pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, což je nepolitická a nezisková 
organizace, která se zaměřuje na problémy evropské integrace.  Soutěž sama pak 
byla zaměřena na otázky bezpečnosti, Evropské unie a Severoatlantické 
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aliance a jejich role v systému světové bezpečnosti.  
Soutěž se odehrávala ve dvou kolech, přičemž vítěz se mohl zúčastnit 
celoevropského finále. Tak vysoko naše cíle nemířily, protože jsme se soutěže 
zúčastnili poprvé. Chtěli jsme se alespoň pokusit projít do krajského kola, i když 
jsme tušili, že konkurence v podobě gymnázií bude velká.  
Prvního kola, které se skládalo z řešení online testu, se zúčastnily tříčlenné týmy 
složené ze studentů S1A a S3A. Týmy se při řešení zhruba 200 otázek z nejrůznějších 
oblastí evropské a světové bezpečnosti poctivě potily celé dvě hodiny, které měly na 
řešení úkolů, při nichž neúnavně vyhledávaly na internetu potřebné informace a 
konzultovaly všechna možná i nemožná řešení.  
Do krajského kola se nám ale nakonec postoupit nepodařilo, ačkoli některé týmy 
dokázaly dosáhnout úspěšnosti přes 95%. 
Příští rok snad zúročíme nabyté zkušenosti a aspoň některé týmy se do krajského 
kola podívají. 

Batikované tričko 

Vydáno: 15. 3. 2010 

Co budeme potřebovat? Tento den si do 
ŠD přineste své tričko, nejlépe bílé nebo 
světlejší barvy (může být i starší a ani 
dírka někde na tričku nám nebude 
vadit).  
Batika je nejstarší způsob dekorování 
textilních materiálů a v současnosti patří 
mezi vůbec nejrozšířenější techniky pro 
výrobu domácích "potisků" (nejen) 
triček. Oblíbená je především pro svou 
jednoduchost a fakt, že co tričko, to 
naprostý originál. Stejná variabilita panuje i na poli batikových barev, které si každý 
může namíchat podle svého a vytvořit tak naprosto unikátní odstíny. 
Batikování se většinou řídí populárním heslem "Tie-Dye!", což znamená "Svaž a 
barvi!". Batika triček funguje na principu zamezení vniku barvy do určitých oblastí, 
které se před barvou "schovávají" řasením trička (překládáním). Meze pro kreativitu 
tu snad ani neexistují - vymyslet je možné cokoliv! 
Běžně je známých několik druhů batiky, například vyvazovaná batika, šitá batika, 
skládaná batika, vosková či sypaná batika. Tyto jednotlivé techniky se navíc dají 
různě vzájemně kombinovat, což přináší opravdu kreativní a naprosto unikátní 
výsledky.  
My se pokusíme o tu vyvazovanou batiku a uvidíme, snad se nám to podaří. Pokud 
by nám chtěl někdo z rodičů pomoci při této akci, budeme jen rády. 
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Sběr papíru (16. – 19. 3. 2010) – vyhodnocení 

Vydáno: 24. 3. 2010 

V týdnu 16. – 19. 3. 2010 proběhl sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo cca 1.582 
kg. 
 
Nejlépe umístěné třídy: 
 

 1. místo  5. třída  308 kg  

 2. místo  9. A  253,5 kg 

 3. místo  3. třída  196 kg 

Kuličkiáda 

Vydáno: 24.3.2010 

Dnes se 10 družstev utkalo v netradiční kuličkiádě. Po hodinovém boji známe deset 
finalistů, kteří se mezi sebou utkají zítra od 14 do 15 hodin na školním hřišti. 
Absolutního vítěze kuličkiády budeme tedy znát až zítra v odpoledních hodinách. 
 
Vítězové z dnešních družstev: 
Sofie Janovská 
Martin Křístek 
Petr Hassmann 
Sebastian Máslo 
Matěj Gubien 
Iveta Pihávková 
Nikola Boškovič 
Natálka Preclíková 
Michal Šubert 
Tomáš Rousek 
 
Gratulujeme a přejeme Vám hodně sil na zítřek. 

Projekt Světluška 

Vydáno: 25. 3. 2010 

Na začátku září letošního školního roku se studenti 2. ročníku naší SŠ opět zúčastnili 
charitativní sbírky Den, kdy svítí Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu.  
Sbírkový den je součástí dlouhodobého projektu (k dalším akcím patří např. Kavárna 
POTMĚ nebo benefiční koncert Světlo pro Světlušku) zaměřeného na podporu 
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organizací, které pomáhají těžce zrakově postiženým dětem a dospělým na jejich 
cestě k samostatnosti. 
 
Celkový výtěžek letošního 7. ročníku projektu dosáhl téměř 10 milionů Kč, z toho 
samotná zářijová sbírka přinesla přes 6 milionů.  
 
Pokladničky našich Světlušek přispěly k celkovému výtěžku sbírky částkou 90 039 
Kč. 
 
Uvidíme, jestli je příští „druháci" 8. 9. 2010 v již 8. ročníku projektu překonají. 

Středověk a pohádka 

Vydáno: 30. 3. 2010 

Jak spolu souvisí středověk a pohádka? Jak se žilo na hradě? Jak dopadl příběh 

hlavních hrdinů Toma a Edvarda v pohádce M. Twaina: Princ a chuďas?  

Právě na takové otázky měli odpovídat žáci 6. a 7. třídy v rámci projektu Čtenářské 
gramotnosti. Děti využily znalostí z hodin dějepisu a literární výchovy, čerpaly 
informace z knih, historických publikací, slovníků, zapojily také vědomosti ze 
zeměpisu kreslením map. 

Celý projekt byl podpořen ukázkou z 
filmu: Princ a chuďas, podle kterého děti 
mohly srovnat dvě různá středověká 
prostředí a svorně se shodly, že jsou 
rády, že žijí v dnešní době.  
Žáci pracovali ve smíšených skupinách a 
ze všech postřehů, znalostí i odpovědí 
na literární a dějepisné otázky vyrobili 
krásné plakáty, které vypracovali podle 
své fantazie. 
Celé dopoledne proběhlo ve velice 

přátelské pracovní atmosféře a tato netradiční forma výuky se dětem velice líbila. 
Kritéria pro hodnocení: 1. Literární část, 2. Dějepisná část, 3. Grafické zpracování 
1.místo – Zbelová, Vaníčková, Žilková, Adamcová – Kadlecová, Musilová, Míč, 
Melíšek, Pojer 
2.místo – Minaříková, Smejkalová,Koubíková,Tran,Pačes 
3.místo - Furdzo,Diviš,Cucu,Honzovičová,Barešová 
4.místo - Myška,Vyskočilová,Pálek,Svobodová,Procházka 
5.místo - Bímová,Zollmanová,Štula,Horáček 
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Projektový den "SLAVÍME VELIKONOCE 2010" 

Vydáno: 30. 3. 2010 

V pondělí 29. 3. 2010 proběhl na 1. stupni naší školy projektový den „Slavíme 
Velikonoce“. 
Děti v jednotlivých dílnách malovaly kraslice, pletly pomlázky, vytvářely stojánky na 
vajíčka a velikonoční dekorace. Práce se jim dařila. Posuďte sami.  

Pražské poetické setkání 

Vydáno: 30. 3. 2010 

V úterý 30. 3. 2010 se na 1. stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Pražské 
poetické setkání. 
 
Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 
 
1. kategorie – žáci 1. a 2. tříd:  

Zúčastnilo se 35 dětí. 
1. místo – Jakub Šafránek 2. A 
2. místo – Filip Žilka 1. A 
3. místo – Alexander Piffl 2. A 

 
2. kategorie – žáci 3. až 5. třídy: 

Zúčastnilo se 19 dětí. 
1. místo – Kateřina Fišarová 4. třída 
2. místo – Adéla Volejníková 5. třída 
3. místo – Zita Domínková, Barbora Blažková 4. třída 
Všem vítězům blahopřejeme. 
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Návštěva mešity 

Vydáno: 30. 3. 2010 

Kam v Praze zajít do synagogy ví asi každý. Ale kde v Praze najít mešitu už tak 
obecně známo není. Natožpak to, že v pražském Muzeu Karlova mostu lze získat 
základní informace o vzniku, vývoji a základních myšlenkách křesťanství. 
Studenti našich 1. ročníků od dubna do června 2010 zvládli navštívit všechna tato 
místa a tak si zajímavou a netradiční formou doplnit informace o třech základních 
světových monoteistických náboženstvích – islámu, judaismu i křesťanství. 

Matematický Klokan 2010 

Vydáno: 31. 3. 2010 

Letos jsme se opět zúčastnili matematického Klokana. V různých kategoriích 
soutěžili žáci od 2. až do 9. ročníku základní školy. Ze střední školy se zapojili do 
soutěže studenti prvních ročníků. V tabulce jsou nejlepší řešitelé v každé kategorii. 
 Nejlepší řešitelé 
 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 

 Martin  Šimák  3.  43 
 Michal  Prokeš  3.  39  Cvrček 
 Jakub  Fejfar  3.  39 
 Petr  Smola  5.  82 
 Jáchym  Podstránský  4.  72  Klokánek 
 Weixuan  Zhang  5.  72 
 Martina  Koubíková  7.  68 
 Karolína  Bímová  6.  64  Benjamin 
 Daniel  Cucu  7.  62 
 Kateřina  Kolářová  8.  81 
 Filip  Frantál  8.  79  Kadet 
 Jakub  Bernklau  8.  79 
 Lucie  Hrudová   S1.A  53 
 Blanka  Dalešická  S1.A  52  Junior 
 Aneta  Babická  S1.B  50 
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Barevný den 

Vydáno: 2. 4. 2010 

Jak jsme vítali jaro… 
 
Přestože počasí v pondělí 29. 3. příliš jarní nebylo, na chodbě v 1. patře naší školy 
panovala barevná nálada, která byla okořeněná dobrodružnou atmosférou. 
Pobíhající žáci v barvách jara chvílemi připomínali ovocný kompot. Všude se 
ozývalo: „Dělej! Házej!" Tak to prostě ke hře „Člověče, nezlob se" patří. Děti 
odpovídaly na záludné otázky, které pro ně připravili jejich vyučující. Soutěž končila 
ve školním bufetu, kde na všechny čekala sladká tečka. 
 
Velký dík patří žákům 9. A, kteří pomáhali s přípravou a organizací, a 7. třídě, která 
se postarala o vzorný úklid hracího pole (chodby). 
 
A jak soutěž hodnotily děti? 
 
Barevný den dneska je,  
většina dětí se raduje. 
I když se nemusíme učit, 
naše mozky stejně musíme mučit. 
Po školní chodbě máme procházky 
a na dlaždičkách nám pokládají otázky. 
Většinu však nevíme, 
proto stále stojíme. 
Toaleťákem pak proběhneme 
a lízátko si vyzvedneme. 
Byl to moc hezký den,  
na který nikdy nezapomeneme. 
( Kačka Šárová, Gábina Martínková, Katka Kolářová - 8.tř.) 
  
Není sice nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit se, přesto výhercům blahopřejeme. 
1. místo – Honzovičová, Žilková, Barešová M. - 6-tř. 
2. místo – Sommerová, Krišková, Barešová K. - 8.tř. 
3. místo – Pelc, Bernklau - 8.tř. 
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Sluníčkový den 

Vydáno: 10. 4. 2010 

Jako každý rok, i letos se počátku dubna naši studenti zúčastnili Sluníčkového dne 
pro opuštěné děti a náhradní rodiny Nadačního fondu Rozum a cit. V celé České 
republice se podařilo v rámci letošního 9. ročníku této veřejné sbírky shromáždit 
1 350 000 Kč. K této celkové sumě naši studenti přispěli částkou 36 428 Kč. A tak i 
díky nim může Občanské sdružení Rozum a cit opět přispět náhradním rodinám na 
nejrůznější volnočasové aktivity dětí i další účely. 

Den Země slaví celý svět - a my s ním 

Vydáno: 20. 4. 2010 

Den Země je poměrně novodobým svátkem. První oslavy se konaly 22. dubna v roce 
1969 v USA a zúčastnilo se jich 20 milionů lidí. Postupem času začal slavit celý svět, 
v Česku má Den Země tradici od roku 
1990. Hlavním cílem tohoto dne je 
vštěpovat lidem zásady ekologického 
chování a přispět tak ke zlepšení 
životního prostředí na celé Zemi. 
Arkády Pankrác si uvědomují, jak je 
ekologie pro kvalitní život důležitá, a 
proto se rozhodly slavit s celým světem. 
Dne 20.4.2010 se děti ze ŠD zúčastnily 
akce Úřadu městské části Prahy 4 "Den 
Země", která se konala před OC  
Arkády Pankrác. 
Děti se zde seznámily s problematikou třídění odpadů a jejich následného využívání. 
V rámci programu si děti zasoutěžily v nejrůznějších hrách  a aktivitách  souvisejících 
s obaly a odpady, např. cyklus výrobku, modelové třídění,  doba rozkladu, 
nebezpečné odpady, recyklovatelné výrobky atd. 
Dětem se akce nejenom líbila, ale odnesly si z ní i množství užitečných poznatků a 
také pěkné ceny. 

Exkurze – recyklace plastů – Jílové u Prahy 

Vydáno: 20. 4. 2010 

19. dubna se vydali žáci 8. tř., 9. A a 9. B na exkurzi do Jílového, kterou nám zajistilo 
Ekocentrum Koniklec.  
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Ke škole pro nás přijel autobus, bylo 
krásné počasí a děti se velmi těšily. Na 
vlastní oči se měly přesvědčit, jak se 
plasty recyklují. Jejich očekávání bylo 
opravdu naplněno. Viděly, jaký je osud 
plastů odložených do kontejnerů na 
třídění odpadu. V našich krajích jsou 
největším recyklovaným plastem PET 
lahve. Možná, že vás to překvapí, ale v 
recyklaci plastů patříme k nejlepším v 
Evropě. Hala na zpracování v Jílovém je 

veliká a celá výroba je poloautomatizovaná. Na lince se zpracovává vytříděný, 
rozstříhaný plast z PET lahví a tavením, mísením a chlazením vzniká polotovar ve 
formě granulí, ze kterých se vyrábí nové lahve nebo textilní vlákno.  
 
A jaký je postup při výrobě nové lahve? Recyklát se použije na výrobu jádra lahve a 
povrch se potáhne novým nepoužitým materiálem. Tím se dosáhne 100% 
nezávadnosti lahve a výroba je mnohem levnější. Exkurze byla velmi zajímavá a byla 
praktickým doplněním učiva chemie a ekologie. 

Obvodní kolo BiO 

Vydáno: 20. 4. 2010 

13. dubna 2010 se v DDM JM Šalounova v Praze 4 konalo obvodní kolo biologické 
olympiády starších žáků (kategorie C).  
Z naší školy do obvodního kola postoupila Tereza Vrbová (9. A) a Kateřina 
Kolářová (8. tř.). První tři místa obsadili žáci gymnasií a maximální počet 
dosažených bodů byl 144. Tereza Vrbová získala 93,5 bodu a Kateřina Kolářová 75,5 
bodu. Oběma děvčatům blahopřejeme za pěknou reprezentaci školy. 

FUTUROOM 
Vydáno: 22. 4. 2010 
Zpravodajství, žurnalistika, vydavatelství, TV studio, mediální komunikace, 

infografika,…. 

V rámci předmětu Komunikační a mediální výchova navštívili žáci 8. a 9. A třídy 
multimediální školící centrum Na Pankráci. Viděli a poznali, co všechno obnáší práce 
redaktora, fotografa či moderátora, zopakovali si, jak správně napsat zprávu, 
reportáž, rozhovor nebo anketu.  
Děkujeme celé redakci a zejména manažerce projektu Vendule Fižové za velice 
nevšední zážitek a profesionální přístup, děti získaly zajímavé informace a zažily 
zábavné situace v nahrávacím studiu i při práci s editorským počítačem Apple. 
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... Nejprve jsme se pobavili o prodeji periodik v Čechách. To, že je bulvár čtenější než 
seriózní tisk, nebylo překvapením, ale vypovídá to o mentalitě lidí. Pak jsme se 
vydali mezi redaktory. Musím říct, že o práci redaktora jsem měl vcelku správnou 
představu. Musíte prokázat schopnost vyhledat a správně podat informace a hlavně 
zaujmout. Ještě jsme si prohlédli technické prostředky, které má novinář k dispozici, 
a zamířili jsme do televizního studia. 
Vyzkoušet si čtení zpráv jsem chtěl, dokonce i přes jistotu, že se ztrapním, ale 
skutečně to taková legrace není. Profesionální moderátoři vypadají na obrazovce tak 
přirozeně, jsou její součástí, ale když si před kameru sednu já…! Celou cestu zpátky 
jsem zkoumal, jestli můj hlas i ve skutečnosti zní tak, jako na obrazovce. Každopádně 
práce redaktora je vážně moc zajímavá, takže se možná někdy rozhodnu pro 
žurnalistiku. 
( Postřehy Filipa Frantála z 8. tř.) 

AntiFETfest aneb Jde to i jinak 

Vydáno: 22. 4. 2010 

Ve středu 21. dubna 2010 proběhlo v 
Modřanském biografu slavnostní 
vyhlášení vítězů II. ročníku 
amatérského filmového festivalu 
Antifetfest 2010, který upozornil na 
závislosti mladých lidí.  
Naše škola byla na tomto festivalu 
zastoupena dvěma snímky. První 
natočili studenti střední školy z 2. B 
(Michal Svoboda, Adéla Suchomelová, 
Jan Mička, Štěpán Lejnar a David 
Tomeš). Jejich snímek měl název „Dvojí tvář“. Teď následuje velká gratulace, 
protože se umístil na druhém místě. Druhý snímek natočili žáci 9. A třídy (Eliška 
Pospíšilová, Tereza Vrbová, Tomáš Petr, Halina Grunclová a Petra Procházková). 
Snímek měl název „Drogy – Stop drogám“. Také byl velmi zajímavý. Všechny 
soutěžní snímky lze zhlédnout na internetu, začátkem května bude na stránkách 
www.antifetfest.cz zprovozněno internetové hlasování o Cenu diváka, tak 
nezapomeňte podpořit naši školu, budou tam uvedeny oba dva snímky. 
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Exkurze na Vyšehrad 

Vydáno: 22. 4. 2010 

Chcete vědět, co prožili naši šesťáci a sedmáci ve středu 21. 4. na Vyšehradě? 

Míša Barešová: První věc, kterou jsme viděli, byla velká Táborská brána, která 
hlídala začátek tehdejší Prahy. 
Karolína Bímová: Velmi pěkné byly sochy sv. Ludmily a Šárky z pověsti o Dívčí 
válce. 
Tomáš Procházka: Nejvíce mě zaujal příběh o Čertových kamenech, nebo jak Jan 
Žižka odklonil tok řeky Vltavy. 
Karolína Volejníková (9. A): Nejvíce se mi líbil hřbitov Slavín, kde jsou pohřbeny 
slavné české osobnosti a kde byla pro nás připravena soutěž. Je zde pohřben také 
Waldemar Matuška. 
Jan Pálek: V kasematech byla veliká zima, ale to mi nevadilo, protože jsem se zahřál 
tou krásou. 
Martina Zollmannová: Dívali jsme se, odkud skočil Horymír se Šemíkem, a v 
kasematech na nás vybafly sochy z Karlova mostu. 
Natálie Honzovičová: Zaujala mě dělová koule v omítce rotundy sv. Martina, 
nádherný byl chrám Sv. Petra a Pavla. Super byly svítící náramky v tmavých 
kasematech. 
Radek Pelán: Pan průvodce nám ukázal rotundu sv. Martina, kde byly podle pověsti 
nalezeny kosti lidí. 
Tran Viet: Na hřbitově jsme chodili a hledali známé osobnosti jako detektivové. 
Vašek Štula: Líbil se mi umrlec Karla IV., vypadal opravdově, ale byl voskový. 
Kristýna Vaníčková: Líbil se mi výhled z Vyšehradu na celou matku Prahu, i když 
se bojím výšek. 
Honza Furdzo: Nejlepší byla tma v kasematech. 
Jana Musilová: Nevěděla jsem, kolik známých osobností je pochováno na Slavíně. 
Anča Smejkalová: Líbil se mi pochod k sochám, protože jsem se mohla vžít do doby 
Karla IV. 
Jirka Míč: Zaujalo mě vyprávění o cestě u rotundy sv. Martina. 
Janetta Zbelová a Karolína Minaříková: Líbila se nám rotunda sv. Martina, protože 
je to nejstarší památka na Vyšehradě a má v sobě dělovou kouli. 
Iva Janichová (9. A): Třešničkou na dortu bylo počasí, celý den foukalo a všichni 
jsme byli promrzlí na kost. Ale ani špatné počasí nám exkurzi na Vyšehrad 
nepokazilo. 
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2. třídy na exkurzi v Nižboru 

Vydáno: 23. 4. 2010 

Ve středu 21. dubna 2010 navštívily třídy 2. A a 2. B sklárnu v Nižboru. 
Děti byly velmi ukázněné, zajímaly se o výrobu broušeného skla. Nejvíce je zaujalo 
foukání jednotlivých výrobků. Na rozloučenou všichni dostali malého skleněného 
slona. 

Pitná voda nad zlato – aneb cesta vody k lidem a 
zase zpět do řeky 

Vydáno: 28. 4. 2010 

Jak se chovat šetrně k Zemi a jak 
vyrábět pitnou vodu a hospodárně s ní 
nakládat? 
Na tyto otázky se dozvěděli odpověď 
studenti 1. ročníků naší školy, kteří ve 
dnech 26. – 27. 4. 2010 navštívili 
Muzeum pražského vodárenství v 
Podolí.  
 
Uvědomili si, že sladká voda 
představuje jen 3% vodních zásob naší 
planety a s ohledem na stále rostoucí 
počet obyvatelstva ve světě je to podíl velmi malý. 
Během prohlídky se všichni shodli na tom, že s vodou je třeba se naučit šetřit, 
protože již dnes nemá 20% obyvatel planety přístup k pitné vodě a 50% obyvatel 
nevyužívá kanalizaci. 
Vodní hospodářství je tedy pro řadu zemí prioritou. 
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Expozice muzea zachovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny 
renesančního období, vodárenské snahy konce 19. století až po současné zásobování 
Prahy pitnou vodou. 
Studenti si prověřili své znalosti z dějepisu a vyvodili souvislosti s ekologií a 
ochranou životního prostředí v rámci environmentální výchovy. 



 

 
 

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

Květen 2010



  Květen 2010 

 
 

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

54 

Pražská snítka 

Vydáno: 12. 5. 2010 

V úterý 3. 5. 2010 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 28 dětí. 
1. místo – Sára Zikanová 1. A, Tereza Švandová 2. B 
2. místo – Jakub Šafránek 2. A 
3. místo - Mia Legro 1.A, František Blažek 2.A, Matěj Chán 2.B, Jonáš Gerhát 2.B 
 
2. kategorie – žáci 3. až 5. třídy: 

Zúčastnilo se 11 dětí. 
1. místo – Kateřina Fišarová 4. třída, Adéla Volejníková 5. třída 
2. místo – Barbora Svobodová 5. třída 
3. místo – Kristýna Štekerová 5. třída 
 
Všem vítězům blahopřejeme. 

Projekt environmentální výchovy „Jak se máme 
šetrně chovat k Zemi" 

Vydáno: 12. 5. 2010 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vede k myšlení a jednání, které je v 

souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí 

generace. 

Cílem tohoto projektu bylo zapojit žáky základní školy i studenty střední školy do 
problematiky ochrany životního prostředí a hlavně vzbudit zájem o své okolí, ve 
kterém žijí.  
Projekt má dopad na výuku prvouky, přírodovědy a přírodovědných předmětů 
(fyziky, chemie, přírodopisu).  
 
Témata byly čtyři – voda, energie, doprava, odpad. 
 
V rámci tohoto projektu plnili žáci tyto aktivity: 

1. Tonda obal na cestách ( odpady ) 1. a 2. stupeň ZŚ 
2. Exkurze do sklárny v Nižboru 2. A, 2. B, 4. tř., 5 tř., 8. tř., 9. A, 9. B 
3. Návštěva elektrárny 8. tř., 9. A, 9. B 
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4. Sběr starého papíru (2 x) 1. a 2. stupeň 
5. Recyklace plastů Jílové u Prahy 8. tř., 9. A, 9. B 
6. Muzeum pražského vodárenství 5. tř., 8. tř., S1.A, S1.B, S 1. C 
 

Na tento projekt navážeme i v příštím školním roce, aby se postupně všichni žáci 
během školní docházky seznámili s uvedenými i novými aktivitami. 

Besip team opět dorazí na naše hřiště 

Vydáno: 12. 5. 2010 

Tato akce byla opravdu povedená a děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. Doufáme, 
že to nebylo naposledy, děti byly nadšené a z hřiště jen nerady odcházely. 
BESIP Team je unikatní promo akcí Ministerstva dopravy – BESIP. Tento ojedinělý 
projekt upřednostňuje osobní zážitek 
před nudným vysvětlováním. V rámci 
putování po České republice umožňuje 
BESIP Team všem účastníkům 
silničního provozu vyzkoušet simulátor 
nárazu a zažít tak čelní 
náraz motorového vozidla do pevné 
překážky při rychlosti 30 km/h. BESIP 
Team dále přiváží základní informace o 
pravidlech silničního provozu, expozici 
dětských autosedaček, správnou 
výbavu jízdního kola nebo autolékárničky a řadu dalších informací a zkušeností. 
Návštěvnící stánků BESIP Team si také mohou vyzkoušet automobilový nebo 
motocyklový trenažér nebo jen tak posedět se šálkem kávy a zhlédnout krátké 
vzdělávací filmy o tom, co nejčastěji porušujeme v rámci bezpečnosti silničního 
provozu a jaké to může mít dopady. 
Odpoledne nám přineslo mnoho nových informací, které v každodenním životě 
určitě uplatníme. 

Projekt Ekonomické a finanční gramotnosti 

Vydáno: 13. 5. 2010 

„Osobní finance během života“ 
V době od 14. 5. do 21. 5. se žáci 9. A, 9. B zapojí do projektu Ekonomické a finanční 
gramotnosti „ Osobní finance během života", který bude zakončen 21. 5. projektovým 
dnem, na kterém budou prezentovat výsledky své práce. 
Projekt má za úkol informovat a upozornit žáky na postupy při osamostatnění 
jedince od rodičů při realizaci dlouhodobých investičních záměrů s finančními 
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prostředky, vypůjčenými na jedno i více desetiletí. 
Vzhledem k rychlému rozvoji finančních služeb, rychlé spotřebě i ochotě občanů k 
zadlužování, se žáci 9. tříd seznámí se základní orientací občanů ve světě financí. 

Juniorský maraton 

Vydáno: 18. 5. 2010 

Dne 29. 4. 2010 se v Praze konalo 
semifinále Juniorského maratonu – 
štafetový závod.  
Naši školu reprezentovalo 10 studentek 
a studentů z 1. a 2. ročníků. Umístili se 
na výborném 10. místě z clekového 
počtu 22 škol. 

Přípravka pro budoucí prvňáčky – hodnocení 

Vydáno: 20. 5. 2010 

Jako každý rok, tak i v tomto školním roce, probíhala v naší škole příprava 
budoucích prvňáčků na školu. Proto jsme se rodičů „absolventů přípravky" zeptali, 
co jejich dětem příprava přinesla. 
K naší radosti a spokojenosti můžeme říci, že jsme se setkali pouze s kladným 
hodnocením. 
Zde jsou některá z nich: 

• Dítě půjde do školy bez obav. 
• Upevňuje se spolupráce s naší mateřskou školou. 
• Výborné je střídání vyučujících – děti se mohly seznámit se všemi z 1. stupně. 
• Rodičům i dětem se líbilo zaměření jednotlivých hodin a střídání činností 

(rozvoj a budování matematických návyků, sluchová příprava na čtení, 
seznamování s angličtinou, s prací s výukovými programy na počítači…) 

Exkurze do Máchovy světničky 

Vydáno: 20. 5. 2010 

Ve středu 19. 5. žáci 2. stupně navštívili Litoměřice, kde trávil své poslední dny 
života básník Karel Hynek Mácha. 
 
Počasí nám opět příliš nepřálo, ale žáci se vrátili do školních lavic bohatší o nové 
informace ze života básníka, ale také cestovatele, malíře a hudebníka. Mácha byl 
skutečným představitelem českého romantismu nejen svým dílem, ale také tím, jak 
žil a za jakých okolností zemřel. Absolvovali jsme také prohlídku 
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Litoměřic a na závěr zbyl i čas na něco dobrého ve vyhlášené cukrárně na náměstí. 
Víte, jak se ve skutečnosti K. H. Mácha jmenoval? Zkuste se zeptat doma svých 
dětí… Ale pro jistotu: Ignác! 

Visitors to Prague 

Vydáno: 20. 5. 2010 

V dubnu a květnu 2010 opět proběhl projekt cizích jazyků „Visitors to Prague“, 
kterého se zúčastnilo na 150 studentů a studentek 2. a 3. ročníků naší střední školy. 
 
Cílem tohoto projektu je procvičit si „v praxi“ cizí jazyky, jež se studenti učí na naší 
škole, a to prostřednictvím přímé komunikace se zahraničními návštěvníky Prahy. 
Studenti v rámci projektového dne oslovili co možná nejvíce turistů a zjišťovali 
informace o jejich návštěvě hlavního města a České republiky. Většina z nich se 
svého úkolu zhostila s plným nasazením a konverzovala tak v několika cizích 
jazycích s více než 550 zahraničními návštěvníky. Shromážděná data byla následně 
vyhodnocena a prezentována. 
Práce na projektu bude podkladem pro přípravu jednoho ze školních témat v rámci 
státní maturity. 
Věříme, že tato akce posílila sebevědomí našich studentů a bude motivací  
k dalšímu intezivnímu studiu cizích jazyků. 

Volejbalový turnaj 

Vydáno: 21. 5. 2010 

Dne 8. 4. 2010 se žáci Školy Kavčí hory zúčastnili volejbalového turnaje na ZŠ Na 
Chodovci. Jen 6 škol z Prahy 4 dokázalo postavit svá volejbalová družstva a naše 
byla mezi nimi. 
Do celopražského kola se nám sice nepodařilo postoupit, ale v boji o stupně vítězů 
jsme získali cenné zkušenosti, které jistě v budoucnu zúročíme. 

Beseda se soudcem 

Vydáno: 21. 5. 2010 

V pondělí 12. 4. 2010 se pro studenty 3. ročníků uskutečnila beseda se soudcem 
JUDr. Jiřím Malým. Beseda byla zaměřena na občanské právo. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavého o práci soudce, organizaci soudnictví v České republice a zazněla 
i vtipná historka ze soudní síně. Na závěr mohli studenti pokládat i zvídavé dotazy, 
na které pan soudce ochotně odpověděl. 
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Beseda s příslušníkem Městské policie 

Vydáno: 21. 5. 2010 

Dne 9. dubna 2010 proběhla beseda, kterou vedl příslušník Městské policie. Příjemný 
pan policista nám poskytl informace, týkající se náplně práce Městské policie.  
Vyprávěl o své současné práci i o tom, jak pracoval u státní policie.  
Měli jsme možnost zeptat se na věci, které nás zajímaly.  
Diskuse proběhla jen chvilku, protože zazvonilo na přestávku. Beseda byla velmi 
zajímavá a naučná. Myslím, že většině z nás se líbila.  

Projektový den „ Osobní finance během života“ 

Vydáno: 24. 5. 2010 

Dnešním dnem 21. 5. 2010 žáci 9. A, 9. B 
zakončili a prezentovali výsledky své 
práce projektu Ekonomické a finanční 
gramotnosti „Osobní finance během 
života“. 
Cílem projektu bylo informovat, 
zorientovat a upozornit žáky před 
dlouhodobými následky neprozíravých 
a ukvapených rozhodnutí z důvodu 
nízké finanční gramotnosti. 
Bez základních ekonomických a 
finančních znalostí nelze činit 
kvalifikovaná rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku. 
Žáci si uvědomili finanční rizika, která jsou hlavním tématem dnešního světa. 

Ozdravný pobyt žáků 9. A, 9. B v Jáchymově – 
Mariánská 

Vydáno: 31. 5. 2010 

24. 5. – 28. 5. 2010 
 
Kromě vycházek a turistických pochodů jsme navštívili Jáchymov, přírodní 
rezervaci SOOS u Františkových lázní, motýlí farmu v Žirovicích.  
 
Jáchymov – brána západních Krušných hor, jeho historie začíná nálezem stříbra od 
roku 1516. O tři roky později se začaly razit stříbrné mince „Tolar", předchůdce 
amerického dolaru. 
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Pro novodobou historii města byl důležitý objev polonia a radia, ze zdejší rudy zvané 
smolinec, Marií Curie – Sklodowskou a objev léčebných účinků radonových vod, 
které stály u založení nejstarších lázní na světě. Léčí se zde chronické bolestivé stavy 
pohybového aparátu. 
 
SOOS – přírodní rezervace na 
rozlehlém rašeliništi a slatiništi, která je 
přístupná po 1,2 km dlouhé naučné 
stezce. Trasa vede po podlážkových 
chodníčcích nad dnem vyschlého jezera. 
Vyvěrá zde množství minerálních 
pramenů a také čistý oxid uhličitý v 
bahenních sopkách – mafetách. 
 
Motýlí farma – v muzeu je mnoho 
druhů preparovaných motýlů, ale i velké množství volně poletujících druhů 
převážně z exotických krajů v jejich přirozeném prostředí. 
 
Ozdravný pobyt se vydařil, měli jsme se báječně. 
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Dětský festival Čtyřlístek 

Vydáno: 1. 6. 2010 

Dne 25. 5. 2010 se uskutečnil dětský 
festival „Čtyřlístek“ pořádaný městskou 
částí Praha 4.  
 
V rámci tohoto festivalu se předvedly 
základní a mateřské školy této městské 
části. Za naši MŠ cvičily děti pod 
vedením H. Kynychové v "Cukrárně". 
Po nich následovalo vystoupení 
pěveckého sboru Prážata, který zazpíval 
lidové písně. Mravenčení, hudebně-
pohybové pásmo, se žákům z 2. A povedlo stejně dobře jako předešlým dvěma 
účinkujícím. 
Na závěr prezentace naší školy zatančily dívky ze 4. třídy na známou skladbu 
Mamma Mia. 

Kniha mého srdce 

Vydáno: 2. 6. 2010 

V rámci projektu čtenářské gramotnosti žáci 2. stupně volili knihu z doporučené 

četby, která je nejvíce zaujala. 

 
A zde jsou výsledky: 
 
6. třída - K.J.Erben: Kytice 
 
7. třída - K.J.Erben: Kytice   
 A.de Saint-Exupéry: Malý princ 
 K.Poláček : Bylo nás pět 
 
8. třída - E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti 
 K.H.Mácha: Máj 
 K.J.Erben:  Kytice, A.de Saint Exupéry: Malý princ 
 
9. třída - J.Otčenášek : Romeo, Julie a tma  
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Škola v přírodě 27. 5. - 3.6.2010 - Den po dni 

Vydáno: 3. 6. 2010 

Čtvrtek 27. 5. 
První a druhé třídy konečně vyjely z 
podmračené Prahy do slunečných 
Krkonoš. Cesta autobusem probíhala 
příjemně. Řidiči autobusu děti chválili 
za pěkné chování. Úspěšně jsme dorazili 
na chatu Vápenku a celou jsme ji 
zaplnili. Nezbyla jediná volná postel. 
ZDRAVÍ VAŠE UČITELKY!  
 
Pátek 28. 5. 

Ráno nás probudilo azurové nebe. 
Dopoledne jsme se učili nebo si četli 
Kocourka Modroočka. Po svačině se 
všechny třídy vydaly postupně 
prozkoumat okolí. Došli jsme až k 
polským hranicím. Odpoledne první 
třídy měly soutěže a stavění skrýší z 
větví. 
Druhé třídy s panem učitelem vydatně 
sportovaly na hřišti. Po vynikající večeři 
jsme si na dobrou noc pustili film Jak se 

krotí krokodýli. 
SLUNÍČKO VÁM POSÍLAJÍ VAŠE UČITELKY!  
 
Sobota 29. 5. 
I dnes se dopoledne první třídy učily a 
potom šly na vycházku. Pro druhé třídy 
připravil pan učitel didaktické hry. 
Odpoledne jsme všichni jezdili na 
motokárách za vydatné pomoci učitelů a 
instruktorů. Tento vydařený den jsme 
zakončili karnevalovou diskotékou. 
HEZKOU DOBROU NOC OD VAŠICH 
DĚTÍ!  
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Neděle 30. 5. 
Na dnešní den jsme naplánovali celodenní výlet do Janských Lázní. Ráno lilo jako z 
konve, ale přesto jsme si užili krásnou 
přírodu na Černé hoře. Nešlapali jsme 
pěšky, ale vyvezla a svezla nás 
osmimístná lanovka. Protože jsme se 
ocitli v mracích, kde neustále mrholilo, 
dali jsme si svačinu a teplý čaj v Černé 
boudě. I zde byl k nám personál velmi 
milý. Protože nám nepřálo počasí, 
vrátili jsme se na Vápenku a dívali jsme se na pohádky. Večer se počasí umoudřilo, 
proto jsme všichni vyrazili na krátkou vycházku. 
PĚKNÝ KONEC VÍKENDU VÁM PŘEJÍ VŠICHNI!  
 
Pondělí 31. 5. 

Dnešní den byl ve znamení adrenalinu a 
oslav blížícího se Dne dětí. Za dětmi 
přijeli mladí sportovci ze Sportlines, 
rozdělili si děti do družstev a věnovali 
se jim po celý den. Děti střílely z luků, 
zkoušely skákací boty, hrály známé hry 
a vyzkoušely si také tzv. bungeeruning. 
I přes nepříznivé počasí si děti tento den 
užily. Večer po deváté hodině se všichni 
stateční vydali na noční bojovou hru s 
námětem "Prokletí Horních Albeřic".  
 

S POZDRAVEM, AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ, VAŠE DĚTI A UČITELÉ!  
 
Úterý 1. 6. 
Mezinárodní den dětí jsme začali 
společenskými hrami a odpoledne 
velkou bojovou hrou s řadou 
dovednostních a vědomostních 
disciplín. Večer jsme zakončili velkou 
diskotékou se "smetákovým tancem". 
Vtip od dětí pro pobavení: Víte, kdo je 
nejchytřejší na světě? Sirka. Má sice 
malou hlavičku, ale pálí jí to. 
S ÚSMĚVEM DOBROU NOC!  
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Středa 2. 6. 
Prší, prší, jen se leje a to po celý den. Proto ráno jsme začali opět učením, čtením 
Kocourka Modroočka a oblíbenou společenskou hrou Smím prosit – košíček nosit. 
Odpoledne prvňáčci začali balit a druháci si stačili zahrát "Bludiště". Na dobrou noc 
jsme si pustili film Narnia. 
A nakonec zase něco pro zasmání: Přijde kostra k doktorovi a doktor povídá: "Jdete 
brzo". 
ZÍTRA AHOJ! 

První den na školní zahradě 

Vydáno: 4. 6. 2010 

Dnes jsme se konečně dočkali. Poprvé v letošním roce jsme si mohli všichni užít na 
školní zahradě, kde byly nainstalovány nové hrací prvky. 

A jak se nám to líbilo? Podívejte se na fotky. 

Humanitární akce – Květinový den 

Vydáno: 7. 6. 2010 

Stalo se již tradicí, že naši středoškoláci pomáhají při veřejných sbírkách. 
12. 5. se studenti zúčastnili Květinového dne.  
Prodejem 4546 kytiček získali na výzkum a prevenci rakoviny 105 750 Kč. 

4x4 letní hry Prahy 4 – zahájení 

Vydáno: 8. 6. 2010 

8. 6. 2010 byly zahájeny v O2 Žlutých lázních 4x4 letní hry Prahy 4. 
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Her, které budou ukončeny 22. 6. 2010 na Děkance, se mezi  asi pěti tisíci soutěžícími 
zúčastní i 135 reprezentantů naší školy.  
Dnes vybojovali naši žáci ze 4. a 5. třídy (M.Lesinová, A. Volejníková, K. 
Jakoubková, P. Smola, J. Hampl, J. Hrdlička, D. Pištora) nádherné 2. místo v 
přehazované. 
Děkujeme jim za reprezentaci školy, blahopřejeme ke stříbru a všem soutěžícím 
přejeme hodně štěstí do dalších sportovních klání. 

Sběr papíru (7. – 11. 6. 2010) – vyhodnocení 

Vydáno: 14. 6. 2010 

V týdnu 7. – 11. 6. 2010 proběhl sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo cca 1.750 
kg. 
 
Nejlépe umístěné třídy: 
 

 1. místo  6. třída  449 kg  

 2. místo  1. A  402,5 kg 

 3. místo  3. třída  259 kg 

Zahradní slavnost 

Vydáno: 14. 6. 2010 

Konec školního roku se kvapem blíží, 
proto jsme se rozhodli uspořádat 
tradiční Zahradní slavnost, která 

proběhla v opravdu letní atmosféře. 
Dne 10. 6. v odpoledních hodinách proběhla na 
nádvoří naší školy Zahradní slavnost, které se 
zúčastnili žáci a studenti, rodiče i naše nejmenší 
děti z mateřské školy.  Nejprve jsme změřili síly v 
pěvecké soutěži v karaoke, potom si děti mohly 
zasoutěžit na stanovištích, které pro ně připravily 
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studentky střední školy. O dobrou pohodu se také zasloužil p.Štekera, který se 
postaral o hudební doprovod, a také všichni, kteří zajišťovali občerstvení. Protože 
sluníčko opravdu pálilo, všichni uvítali nápad p. učitelky Bímové, která se postarala 
o mokré osvěžení. 
 
Výsledky soutěže v karaoke: 
 
třídy: 1.místo – 7.třída, S 1. B, S 1. C 
 2.místo - S 2.C 
 3.místo  – S 2. B 
 
jednotlivci : 1.místo - Filip Frantál 
 2.místo - Vojta Myška 
 3.místo – Cilc,Diviš,Cucu, dívky z 9.A 
 
Všem blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. 

Projekt "Les" 7. ročník 

Vydáno: 14. 6. 2010 

Cílem tohoto projektu je pochopit 
význam lesa, poznat les v našem okolí, 
konkrétně Kunratický les, pochopit 
důležitost lesa pro člověka i zvířata a 
vytvořit si vlastní názor na ochranu 
tohoto bohatství a životního prostředí.  
 
Na tento projekt jsme se připravovali ve 
škole a vlastní sběr materiálu, popis a 
třídění se uskutečnil v pátek 11. 6. 2010, 
který byl projektovým dnem lesa v 
Kunraticích. Na závěr jsme provedli 

vyhodnocení, srovnávání prací, povedlo se nám i emocionální hodnocení našeho 
pobytu a práce v lese. 

Z deníku cestovatelů Posázavským pacifikem 

Vydáno: 15. 6. 2010 

Konečně zprávy a fotky z ozdravného pobytu 6., 7. a 8. tříd v Chřenovicích – 
Podhradí u Ledče nad Sázavou, 24. – 28. 5. 2010 (+ komentáře žáků 8. třídy) 
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24. 5. pondělí 
• příjezd na základnu - Chřenovice 

- Podhradí, ubytování 
• vycházka na zříceninu 

chřenovického hradu 
• sedmáci – odvážná delší 

procházka na Hamry 
 

- Jdeme na chatky, poházíme bágly a kufry, 
paní učitelka vejde za 10 minut a už to jede: 
"Vy tady ale máte bordel" Já na to odseknu: 
"Ale strop je čistej." Do 15 hodin máme 
odpolední klid, ale ten končí. A jdem na zhrouceninu ... 
- V pondělí se mi líbilo, že jsme šli na nějakou věž, a štěstí bylo, že jsme nešli s paní učitelkou 
Štirskou 
 
25. 5. úterý 

• vědomostní soutěž v lese 
• šestka a sedmička – pacifikem do Ledče n. Sázavou, prohlídka města 
• osmička – pacifikem do Smrčné a odtud pěšky na Svořidla 
• koupání v bazénu, sauna, míčové hry 
 

- Z "romantické procházky" se stal pochod lesem po mokrých kamenech a bahnem, z čehož 
jsme měli jistě "radost". 
- Ale nejlepší z toho dne byla soutěž, kterou pro nás připravily paní učitelky, to bylo zábavný.  
 - V úterý jsme se vydali na procházku na Stvořidla. Moc se nám to líbilo, protože jsme nešli 
moc do kopců, ale terén byl i tak obtížný. Cesta byla dlouhá 3 km, ale na konci na nás čekala 
vychlazená odměna. 
- Při kochání přírodou se kdekdo natáhl na zem. 
- Druhý den jsme šli na Stvořidla, kde jsme toho moc neviděli, ale zase jsme se hezky prošli. 
 
26. 5. středa 

• soutěž družstev v přesmyčkách, 
rýmování a tvoření slov – 
MATEŘÍDOUŠKA 

• osmička – pacifikem do Ledče n. 
Sázavou, návštěva hradu s 
výstupem na věž, prohlídka 
města 

• šestka a sedmička – pacifikem do 
Smrčné a odtud pěšky na 
Svořidla 
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• diskotéka, opekání buřtů 
 

- Další den jsme jeli do Ledče nad Sázavou, kde to moc dobře znám. Bylo zajímavé jet do 
města, které navštěvuji pouze s rodinou, se svojí třídou. Jakoby známá místa dostávala novou 
tvář. 
- Šli jsme na věž, kde bylo strašně schodů, točila se nám kedlubna a mysleli jsme, že cesta 
nekončí, ale pohled stál za to, protože jsme viděli celou Ledeč.  
- Z celého týdne mě nejvíce zaujala středa díky grilování v krbu. Byl tak velký, že připomínal 
3D TV SAMSUNG. 
 
27. 5. čtvrtek 

• celodenní výlet pacifikem: 
o osmička na Český Šternberk, prohlídka, oběd v zájezdním hostinci 
o šestka a sedmička - Sázava - prohlídka města a Sázavského kláštera 

• koupání v bazénu, sauna, míčové hry 
- Když jsme šťastně dojeli na hrad Šternberk, tak nás paní učitelka potěšila tím, že si ještě 
vyšlapeme hezkej kopeček do hladomorny a pak kluzký schody na věž. 
- Nevím jestli všechny, ale představa dalších schodů na střechu hladomorny nás nijak 
neohromila.  
- Čtvrtek byl ze všech dnů nejlepší, jeli jsme vlakem na hrad Šternberk, kde jsme viděli 
spoustu věcí, které nás zajímají. V salonku paní v černém mě podělal pták, ale stejně to byl 
krásný výlet.  
- Jak už jsem jednou řekl, historie není pro mě, ale proněvadž jsme měli atraktivní 
průvodkyni, nestěžoval jsem si.  
- Poté jsme šli do restaurace, kde se většina lidí přežrala.   
- Hned po vydatném obědě nám paní učitelky daly výtečné bonbóny. Po hodinovém trávení a 
nadávání "Je mi blbě," jsme nasedli do vlaku a jeli domů. 
 
28. 5. pátek 

• příprava na odjezd, míčové hry na 
ukrácení dlouhé chvíle (čekání na 
autobus) 

• vyhlášení výsledků soutěží a 
rozdání odměn (opět děkujeme 
rodičům Jakuba Bernklaua!!!) 

 
- Myslíme si, že to tady bylo hezké, protože tu 
byl přístupný bazén a fotbalové hřiště. 
- Bylo to tu nejlepší, avšak časy jsou to 
včerejší, výletů jsme tu mnoho zažili, večer 
jsme si buřty užili. 
- Ale jinak to tu bylo celé super.  
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4x4 letní hry Prahy 4 – ukončení 

Vydáno: 22. 6. 2010 

Dne 22. 6. 2010 byly na stadionu Děkanka slavnostně ukončeny 4x4 letní hry Prahy 4. 
Sportovní klání jsou za námi. Naše škola se v konkurenci 24 škol umístila na krásném 
11 místě s 216 body. Děkujeme všem našim reprezentantkám a reprezentantům, že 
vždy bojovali čestně a vždy obstáli se ctí, protože tak to ve sportu má být.  
A naše výsledky? Za ty se rozhodně stydět nemusíme. 
 
Medaile: 
2 x zlato  -.horská kola (Tereza Škárková 3. tř., Petr Smola 5.tř.) 
stříbro  - přehazovaná.- 4.,5. třída (Markéta Lesinová, Adéla Volejníková,  
  Katka Jakoubková, Petr Smola, Jakub Hampl,  
  Jakub Hrdlička, Denis Pištora) 
3 x bronz - stolní fotbálek (Markéta Lesinová, Adéla Volejníková z 5. tř.) 
 - jízda zručnosti (K. Jakoubková, 5. tř.)     
 - štafeta - 8.,9.tř.(Tomáš Petr, Vojta Tecl, Denis Karel, Dominik 
  Semerád) 

STUDENT ROKU 2010 

Vydáno: 6. 7. 2010 

23. června na naší Škole Kavčí hory 
proběhla tradiční akce „Student roku". 
Zúčastnili se studenti střední školy 
mimo 3. A, která celou akci společně 
s profesorem Šafránkem zorganizovala. 
 
Soutěžilo se v šesti disciplínách, které 
byly opravdu zábavné. Z každé třídy 
bylo vybráno šest studentů, kteří 
dohromady ve skupinkách soutěžili, 
v každé disciplíně  různý počet 
studentů. Disciplíny byly rozmístěné různě po prostorách střední školy. Akce 
probíhala celé dopoledne a každý, kdo soutěžil se ohromně bavil. Výherci dostali 
diplom za studenta roku a slevové poukázky na nákup do supermarketu Albert. Byli 
jimi: 
 
1. Simona Hyková z S2.B 
2. Eva Kačírková z S3.B 
3. Kateřina Veselá z S1.C 
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Vídeň 

Vydáno: 6. 7. 2010 

Dne 24. 6. – 25. 6. 2010 jsme podnikli výlet do Vídně.  Měli jsme sraz na Pankráci 
v 7:00. Nastoupili jsme do autobusu, který na nás už čekal, a vyjeli směr Vídeň. 
 
Než jsme dorazili do hlavního města Rakouska, absolvovali jsme jednu zastávku, kde 
se polovina zúčastněných odebrala na místní WC a druhá polovina zamířila do lesa 
na zdravotní procházku. Potom, co jsme se všichni šťastně sešli znovu v autobuse, 
nabrali jsme znovu směr Vídeň už bez dalšího přerušení. Aby nám cesta uběhla co 
nejrychleji, pustili nám film s názvem Třetí muž, který byl natočen v poválečné Vídni 
– film byl velice poučný.  
Okolo 12. hodiny jsme konečně spatřili předměstí Vídně a nedlouho potom jsme 
projížděli samotným okouzlujícím centrem.  
První zastávkou na naší dlouhé cestě byl památník Marie Terezie a tehdejších 
slavných vojevůdců. Památník stojí mezi dvěma osově symetrickými muzei. První 
slouží jako galerie a druhé patří přírodovědcům. 
Další naše kroky směřovaly k doméně Vídně – původnímu sídlu Habsburků, zámku 
Hofburg. Podle nepsaných pravidel každý habsburský panovník  přistavěl další část. 
To dalo vzniknout areálu Národní knihovny a dvorní Španělské jezdecké školy. Na 
nádvoří před zámkem je možnost zaplatit si kočár, který vás proveze po celém 
centru. Průvodce nám ukázal i vchod do místnosti, kde jsou rakouské korunovační 
klenoty. Koruna je z dob Svaté říše římské, ale žezlo a jablko pochází z českých 
korunovačních klenotů.  
Ze zámku jsme pokračovali do Kapucínského kostela, kde jsou uložena srdce 
habsburských panovníků.  
Rychlá procházka nás zavedla do centra, kde byly velkou atrakcí živé sochy, které se 
za určitý obnos začaly hýbat a mluvit.  
Naší třetí zastávkou byla katedrála svatého Štěpána a následný zničující výstup na 
věž, kde většinu přepadly křeče a nevolnost a těch pár ostatních, kteří se nesvíjeli, 
nadšeně fotili krásný výhled na Vídeň.  
Aby se nám příliš nezvedla nálada, poslední zastávkou tohoto dne byla Habsburská 
hrobka. 
Po úspěšném prvním dni jsme šťastně dojeli k penzionu v Mikulově. Po večeři jsme 
měli rozchod. Někteří se šli podívat po městě a druhá, až příliš znavená polovina šla 
na pokoje, kde upadla do sladkého spánku. Devět nadšenců nakonec umluvilo 
průvodce Miloše a závěr dne si zpestřili strmým výstupem na mikulovský Svatý 
kopeček. 
Snídaně byla pro nás připravena v penzionu. Po nástupu do autobusu, jsme zastavili 
u Tesca, kde došlo k velkému nákupu potravin.  
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Po opětném nástupu o autobusu jsme se si dozvěděli, že na programu je Schönbrunn 
a Prater. 
Schönbrunn je zámek, který je propojen s obrovskou zámeckou zahradou, která je 
upravena částečně jako anglický a částečně jako francouzský park. Na začátku 
prohlídky jsme obdrželi audio průvodce a prošli si 26 reprezentativních zámeckých 
komnat. 
A konečně Prater. V Prateru je největší Ruské kolo, které tam stojí již od dob Marie 
Teresie. Tam jsme dostali dvouhodinový rozchod, kdy jsme se mohli toulat podle 
libosti a vyzkoušet atrakce.  
Po trochu smutném odchodu z tohoto velkého zábavního centra jsme nasedli 
konečně do autobusu a vyjeli jsme směr domov.  
(pro ostatní zapsaly studentky třídy S1A) 


