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Slovo úvodem 
 
Je za námi další školní rok a na světě je nový almanach, který alespoň částečně 
dokumentuje to, co se v naší škole událo.  
Školu dělá školou nejen učení a známkování, ale i její vnitřní život, ten můžete 
sledovat při listování následujícími stránkami měsíc po měsíci. Můžete na nich vidět, 
že jsme se něco naučili, což dokumentuje účast žáků v soutěžích, testování scio i 
výsledky maturantů. A že jsme se také pobavili, to dokládají zápisy a fotografie z 
akcí tříd i celé školy. Rozloučili jsme se před prázdninami na Zahradní slavnosti a 
doufáme, že mezi řádky almanachu přečtete také to, že jsme tu všichni byli a žili 
společně a rádi, prožívali každodenní malá i velká vítězství nebo naopak malé 
smutky a prohry, protože to k našemu školnímu životu neodmyslitelně patří. 
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Slavnostní uvítání prvňáčků 
 
Vydáno: 8. 9. 2011 
 
1. září přivítala naše škola 43 nových žáčků nastupujících do prvních tříd.  
Žáčci byli za zvuku fanfár přivítáni v jídelně školy paní ředitelkou Mgr. Helenou 
Pondělíčkovou, která jim popřála mimo 
jiné úspěšný a hladký přechod ze školy 
mateřské do školy základní 
a samozřejmě mnoho štěstí a úspěchů 
do budoucích školních let. Následně 
byli žáčci ostužkováni třídními 
učitelkami Barborou Kročákovou (1.A) 
a Alenou Prudkou (1.B). 
Nezbývá než popřát, aby všem 
prvňáčkům po celý rok vydrželo stejné 
nadšení, zvídavost a především úsměv 
na tváři, se kterými 1. září vkročili do školní budovy - poprvé jako školáci 
  

Adaptační kurz 1. ročníků 
 
Vydáno: 14. 9. 2011 
 
Ve dnech 6. - 8. 9. 2011 se naši studenti prvních ročníků zúčastnili úvodního 
adaptačního kurzu uprostřed krásné přírody v okolí Děčínského Sněžníku. Letos 
poprvé jsme využili nabídky profesionálních koučů, kteří se zabývají team 
buildingovými aktivitami. 

  
Studenti se více poznali nejen uvnitř 
třídy, ale i v rámci ročníku. 
Měli možnost blíže se seznámit se svojí 
novou školou, systémem odborných 
praxí, prověřit svojí fyzickou zdatnost i 
psychickou odolnost. 
Cíle adaptačního kurzu byly splněny 
a všem studentům prvních ročníků 
přejeme nejen úspěšný začátek studia, 
ale i spokojené čtyři roky na naší škole. 
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Návštěva ze zahraničí 
 
Vydáno: 27. 9. 2011 
 
Školní rok 2011/12 jsme začali dnes již 
tradiční mezinárodní akcí. Naši školu 
navštívili studenti odborné školy 
zaměřené na pedagogiku a sociální 
vědy z německého Hammu. Studenti se 
zapojili na krátký čas spolu s dětmi do 
činnosti naší mateřské školy a vůbec jim 
nebránila jazyková bariéra. Při 
prohlídce školy je překvapilo moderní 
vybavení a kulturní prostředí, ve 
kterém se žáci vzdělávají. Živě se 
zajímali o český školský systém a ojedinělost spojení mateřské, základní a střední 
školy. Studenti školy Kavčí hory se na oplátku dozvěděli podrobnosti o studiu 
a možnostech uplatnění studentů ve Spolkové republice Německo. Vzájemné 
poznávání kultur cizích zemí je vítaným doplňkem vzdělávání na naší škole. 
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Projekt Policie pro každého 
 
Vydáno: 3. 10. 2011 
 
Vážení rodiče, 
naše škola se zapojila do projektu "Policie pro každého", který je pod záštitou 
Policejního prezidia České republiky zaměřen na prevenci v oblasti kriminality dětí 
a mládeže a jejich sociálně patologického chování. Rádi bychom vás proto 
informovali o tom, že ve dnech 12. a 13. 10. na naší škole proběhne natáčení k tomuto 
projektu. Vzniklé krátké videospoty budou použity jako doplněk k výuce obrany 
proti projevům rizikového chování ve školách v celé České republice. Natáčení se 
týká druhého stupně základní školy a střední školy. 
Oblasti prevence, na něž je projekt zaměřen, jsou čtyři: Dítě a kriminalita, 
Extremismus, Informační kriminalita a Drogy. Pro první stupeň připravují autoři 
projektu místo videí pracovní listy. 
 

Ajax 
 
Vydáno: 3. 10. 2011  
 
Od září opět na naší škole začal projekt Policie ČR pro 2. ročníky základní školy pod 
názvem Ajax. Žáci se budou pravidelně každý měsíc seznamovat s náročnou prací 
policie, ale také s možným nebezpečím, se kterým se mohou setkat na každém kroku. 
"Prevence se musí vyplatit!" 
 

Kultura neslyšících 2011 
 
Vydáno: 4. 10. 2011  
 
22. 9. 2011 se v naší škole konaly 
semináře s názvem Kultura neslyšících 
2011, které pro naše žáky a studenty 
uspořádala společnost Pevnost - České 
centrum znakového jazyka, se kterým 
naše škola spolupracovala již v loňském 
školním roce při organizování kroužku 
znakového jazyka pro žáky a studenty 
školy. 
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Semináře se zúčastnili žáci 6. - 9. třídy ZŠ a studenti S1.B a S2.B třídy SŠ. Na semináři 
jsme se seznámili s životem neslyšících, zkusili si domlouvání pomocí gest a naučili 
se i několik znaků.  
 

Prevence s Městskou policií 
 
Vydáno: 5. 10. 2011 
 
27. září 2011 proběhly na naší škole preventivní programy Městské policie zaměřené 
na zvýšení odolnosti dětí vůči různým formám rizikového chování. 

• 5. třída - drogové závislosti 
• 6. třída - šikana 
• 7. třída - šikana 
• 8. třída - drogové závislosti 
• 9. třída - základy právního vědomí 

Všechny besedy byly vedeny ve velmi přátelské atmosféře. 
 

Přednáška na téma pomoc dobrovolníků dětem a 
mládeži s výchovnými problémy 
 
Vydáno: 5. 10. 2011 
 
Dne 30. 9. 2011 uspořádalo občanské sdružení Lata přednášku na téma pomoc 
dobrovolníků dětem a mládeži s výchovnými problémy. Studenti se dozvěděli 
zajímavé informace o činnosti tohoto sdružení a současně si připomněli, že letošní 
rok byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Rovněž nás potěšilo, že v této 
organizaci pracuje absolventka naší školy. 
 

Volby do školního parlamentu 
 
Vydáno: 5.10.2011 13:23:18 
 
Dne 26. září proběhly na naší škole volby do školního parlamentu. První stupeň volil 
své parlamentáře ve svých třídách, ale na druhém stupni proběhly "opravdové" 
volby. Žáci tedy volili prostřednictvím předtištěných volebních lístků, které museli 
vyplnit tajně a daným způsobem, zároveň se museli volební komisi prokázat 
omluvnými listy (zastupujícími v našem případě občanské průkazy). Jeden hlas měl 
i třídní učitel dané třídy.  
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Volební účast byla vysoká a je zaznamenána v tabulce:  
2. stupeň 

Třída Počet žáků + T Platné hlasy Neplatné hlasy 
6. 18 + 1 14 1 
7. 19 + 1 18 1 
8. 17 + 1 15 2 
9. 19 + 1 10 3 

 
Výsledky voleb:  
2. stupeň 

Třída Kandidáti Počet hlasů 
6. Domínková Zita 7 

Fišarová Kateřina 4 
Podstránský Jáchym 2 

7. Formáček Adam 6 
Lesinová Markéta 10 
Lukeš Jan 2 

8. Adamcová Barbora 5 
Melíšek Jan 10 
Pálek Jan 0 

9. Cucu Daniel 0 
Diviš Matěj 0 
Furdzo Jan 3 
Horáček Jindřich 3 
Míč Jiří 4 
Svobodová Zuzana 0 
Štula Václav 0 
Vaníčková Kristýna 0 
Zbelová Janetta 0 
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Přípravka pro budoucí prvňáčky v 1. pololetí 
 
Vydáno: 5. 10. 2011 
 
3. 10. 2011 byla opět zahájena přípravka pro budoucí prvňáčky. Děti poprvé zasedly 
do lavic jako "opravdoví školáci". Povídali jsme si o podzimu, nakreslili krásné 
jablíčko a ježečka. Příště se sejdeme 17. 10. a nejprve se rozdělíme na dvě skupinky, 
aby se nám lépe učilo. Pomůže nám kouzelný klobouk - těšte se! 
  

Jmenování členů Školního parlamentu 
 
Vydáno: 12. 10. 2011 
 
Dne 4. října byli slavnostně jmenováni členové školního parlamentu. Jmenovací 
dekrety předávala osobně paní ředitelka. 
 
Školní parlament je složen z těchto žáků 
Za Z4.A  Theodoros Draksl, Monika Smiešková, Jakub šafránek 
Za Z4.B  Julie Honzovičová, Markéta Soukupová 
Za 5. ročník  Barbora Němcová, Tereza Škárková, Claudie Tobiášová 
Za 6. ročník  Zita Domínková, Kristýna Štekerová 
Za 7. ročník  Markéta Lesinová, Adéla Volejníková  
Za 8. ročník  Jan Melíšek, Martina 
Zollmannová 
Za 9. ročník  Jiří Míč, Karolína 
Minaříková 
 
První schůze školního parlamentu, na 
které parlamentáři jmenovali předsedu, 
tiskového mluvčího a zapisovatele 
školního parlamentu proběhla v pátek 
7. října. Více podrobností o této schůzi 
se brzy dozvíte.  
 

Beseda s hasiči 
 
Vydáno: 14. 10. 2011 
 
Dne 10. 10. se třídy prvního stupně, počínaje třetími, zúčastnily přednášky o práci 
hasičů. Prezentovat ji přišli Tomáš Režný a Dominik Kaše ze sboru dobrovolných 
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hasičů Jílové. V jedné vyučovací hodině jsme zopakovali důležitá telefonní čísla, 
vysvětlili nám, jak se máme správně zachovat při požáru či autonehodě a vyzkoušeli 
si nás, jestli vůbec umíme zásady první pomoci. Mimo to nám předvedli, jak vypadá 
zásahová výstroj, jak se používá dýchací přístroj, vysílačka... Děti měly možnost 
prohlédnout si hadice, proudnice či hasicí přístroj. Na závěr nám pustili několik 
videí z různých zásahů a akcí.  
Byla to zajímavá přednáška, děti velmi bavila a já doufám, že se s hasiči zase brzy 
setkáme. 
 

Výchovný koncert "Putování s muzikou Réva" 
 
Vydáno: 14. 10. 2011 
 
V úterý 11. 10. 2011 byl pro děti druhou vyučovací hodinu pořádán výchovný 
koncert s názvem "Putování s muzikou Réva". Kvartet hudebníků, kteří se jmenují 
Réva, přijeli až ze Zlína. Jeden hrál na basu, druhý na cimbál, třetí na housle a čtvrtý 
střídal klarinet se saxofonem. Všichni tedy hráli na lidové nástroje. Přesto ale 
předvedli dětem, že na lidové nástroje se dá zahrát nejen lidová hudba, ale také rock 
či hudba hororová. Děti byly aktivně do vystoupení zapojovány nejen otázkami, za 
které obdržely malé odměny, ale také tím, že zpívaly, tleskaly a na závěr si 
i zatancovaly. Vystoupení se jim podle jejich reakcí velice líbilo. 
 

Policie pro každého - natáčení 
 
Vydáno: 14. 10. 2011 
 
Ve dnech 12. a 13. 10. 2011 se škola změnila ve filmové studio, žáci i někteří učitelé 
v herce a kompars. Projekt Policie pro každého, do kterého byla naše škola vybrána 
jako pilotní, má tak za sebou 1. část - natáčení krátkých filmů, které budou sloužit 
jako pomůcka při výuce obrany proti projevům rizikového chování ve školách v celé 
České republice. V další části pilotáže tohoto projektu, naši žáci při výuce otestují 
tyto výukové materiály. 
 

Čtvrté třídy na BESIPu 
 
Vydáno: 16. 10. 2011 
 
Ve čtvrtek 6. 10. se všichni žáci 4. tříd vydali se svými třídními učitelkami na Den 
BEzpečného SIlničního Provozu do Základní školy Na Chodovci na Praze 4. 
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Vyrazili jsme ze školy hned po svačině vybaveni teplým oblečením, reflexními 
vestami a oranžovými kšiltovkami. Na místo jsme dorazili v jedenáct hodin a hned 
jsme se pustili do plnění různých zábavných úkolů. Děti si například vyzkoušely, jak 
asi vidí svět člověk po pár skleničkách alkoholu (nasadily si speciální brýle) a musely 
tak projít překážkovou dráhu. Další velmi oblíbené stanoviště byla počítačová 
simulace jízdy na motorce. Nechyběl samozřejmě vědomostní test, překážková jízda 
na cyklistickém kole a prověření základních znalostí ze zdravovědy. 
Plni zážitků a nových vědomostí jsme se všichni ve zdraví vrátili právě na oběd 
a těšíme se na další výpravu za novým dobrodružstvím. 
 

Soutěž o Svatováclavský pohár 23. - 24. 9. 2011 
 
Vydáno: 16. 10. 2011 
 
 V pátek odpoledne se vydala naše pětičlenná skupina žáků z 5. třídy (Tadeáš, Ester, 
Oleksandr, Nikola a Martin) v doprovodu paní učitelky na boj o Svatováclavský 
pohár. 
Utkali jsme se s dalšími asi osmnácti teamy, které pohár chtěly též získat. V pátek 
kolem páté jsme se zaregistrovali, připravili si ležení v KC Novodvorská a připravili 
jsme se na pouť...  
Na srazu jsme se se všemi teamy dověděli od Dr. Doc. Řepáka, co je naším úkolem. 
Naším úkolem bylo získat indicie na různých stanovištích pro sestrojení stroje času, 
abychom se mohli přenést do 10. století, kde se nám snad podaří vypátrat zloděje 
Svatováclavského poháru - zrádce z Boleslavovy družiny. To se ví, indicie nebyly 
zadarmo, museli jsme pro jejich získání udělat maximum a splnit všechny zadané 
úkoly. 
Na mapě jsme měli vyznačená místa, kde bychom se mohli setkat s lidmi, kteří by 
nám dané indicie pomohli získat. Vydali jsme se k nejbližšímu místu... Našimi 
prvními rádci se stali "šlechtici". U nich jsme museli prokázat uctivým a vznešeným 
chováním, že jsme hodni jejich pomoci. Nejprve nebyli příliš ochotní nám pomoci, 
ale po chvilce vysvětlování, proč tu jsme a jak je náš úkol důležitý, nám zadali úkol - 
doběhnout ve dvojicích k metě a zpět se svázanýma nohama k sobě. Protože nás bylo 
pět, zapojila se i paní učitelka. Získali jsme tak první drahocennou věc - svitek (zatím 
jsme nevěděli s čím, ale později jsme zjistili, že to byla kouzelná formule). 
Další nápovědu jsme získali u babky "kořenářky", u které jsme poslepu poznávali 
chutě a hlavně vůně koření. Kněžím jsme zahráli legendu o sv. Václavu. Hlídačům 
jsme museli dokázat, že jsme hbití a rychlí. Nakonec jsme prokazovali své znalosti 
v oblasti literatury pánů knihovníků.  
K místu sestavení stroje času jsme došli stezkou odvahy. Protože se všem skupinám 
podařilo získat všechny indicie: kouzelnou formuli, svěcenou křídu, váček 
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s kouzelnými bylinkami, tajné heslo a svíčku, stroj času se nám podařilo sestrojit a za 
odříkávání kouzelné formule jsme se přesunuli do 10. století... 
Ráno, po snídani, jsme měli mnohem náročnější úkol. Tentokrát nešlo o indicie, ale 
teď jsme získávali nápovědy k tomu, abychom odhalili zrádce v Boleslavově družině. 
Opět nás čekaly stanoviště a plnění různorodých náročných disciplín. U herečky 
jsme museli každý správně přednést tři jazykolamy. U poutníků bylo třeba poznat 
umělecké slohy. Žebráky jsme museli porazit v kartách, aby nám poskytli radu. 
Kupcům jsme pomohli s počty a vojákům jsme dokázali, že zvládneme vystřelit 
z luku a hodit kopím. Nakonec se nám přece jen podařilo zrádce odhalit. 
 Staré přísloví říká: "Za vším hledej ženu." Opravdu to tak bylo. Zrádcem byla 
herečka, která po naléhání všech přítomných v čele s Dr. Doc. Řepákem, pohár 
vydala a byla spravedlivě potrestána. 
Ačkoliv jsme pohár nezískali, moc jsme si tuto akci užili. Pohár nakonec zaslouženě 
získala ZŠ Sdružení. Po dobrém obědě jsme se vydali i se sladkou odměnou domů 
opět načerpat vydanou energii po náročném dobrodružství. 
 

Provoz domácnosti v 6. třídě 
 
Vydáno: 18. 10. 2011 
 
Víte, co všechno se učí žáci 6. třídy? 
 
Každé úterní odpoledne se žáci 6. třídy vyzbrojí 
zástěrami a změní se tak v kuchaře a kuchařky.  
 
Ve školní kuchyňce vládne dobrá nálada a všichni 
se těší na ochutnávku. Jako první děti zvládly 
pokrmy studené kuchyně - obložené chlebíčky. 
 
 

O nejkrásnější záhonek 
 
Vydáno: 18. 10. 2011 
 
Naše škola se na jaře loňského školního roku přihlásila do soutěže pro MŠ a ZŠ, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4, „O nejkrásnější záhonek v areálu MŠ a ZŠ." 
Naše barvy hájila jak škola mateřská, tak škola základní, kde poděkování patří 
zejména celé školní družině. 
Paní vychovatelky, děti z družiny a také jejich rodiče (opět děkujeme zahradnické 
firmě Jasan, panu Charvátovi a paní Zemanové za velkou pomoc) zvelebili květinové 
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zídky na nádvoří školy, nově je osázeli, pravidelně zalévali a hlavně pečlivě 
udržovali. 
Záhonky ve školách a školkách opakovaně kontrolovala odborná komise z MČ Praha 
4, která nakonec naše úsilí zhodnotila takto: 
 
Mateřské školy 

1. místo MŠ Kaplická - škola Kavčí hory 
2. místo MŠ Mendíků 
3. místo MŠ Sedlčanská 

 
Základní školy 

1. místo ZŠ Mendíků 
2. místo ZŠ Jižní 
3. místo škola Kavčí hory 
 

  
 
Oceněné školy a školky, tedy i ta naše, získají od zřizovatele finanční odměnu, která 
bude dále využita dětmi ze školky a školní družiny. 
 
Blahopřejeme  
 

Ajax opět u našich 
druháčků 
 
Vydáno: 18. 10. 2011  
 
A jaké bylo dnes téma? No přece 
dopravní tématika. A protože už všichni 
umí číst, psát a zvládnou také úkoly, 
které jim v zápisníku dává služební pes 
Ajax, tak se vydali jako chodci do ulic. 
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Učili se základní dopravní značky, signalizaci na křižovatce a spoustu dalších věcí, 
co se týká dopravní výchovy. Ajax je věrně provázel celou hodinu a už se zase na 
děti těší za měsíc. 
 

Přípravka pro budoucí prvňáčky 
 
Vydáno: 18. 10. 2011 
 
17. 10. jsme se opět sešli s našimi budoucími prvňáčky ve školních lavicích. Nejprve 
jsme se pomocí kouzelné čepice rozdělili na dvě skupiny. První skupina - žirafy-se 
ponořila pod vodní hladinu a pomocí pravo-levé orientace vybarvovala rybičky 
plující doprava jinak než ty, které plují doleva. Druhá skupina - nosorožci- si 
popovídala o domácích zvířátkách, hlavně o kočkách. Stejně jako naše milé kočičky, 
tak i děti si vyzkoušely na papíře zamotat několik klubíček, až jim z toho vylezly 
různé druhy Micek, Mourků, Zrzků či Tichošlápků. Všem dětem se vše velice dařilo. 
Příště se na Vás budeme těšit zase 31. 10. 
 

Beseda s Policií ČR  
 
Vydáno: 19. 10. 2011 
 
18. 10. 2011 přišel na naší školu 
z Preventivně informačního oddělení 
Policie ČR pan poručík Jan Holub, který 
probral s žáky 7. třídy problematiku 
šikany, drog, ale i právního vědomí. 
 
 

Podzimní sportovní utkání 
 
Vydáno: 20. 10. 2011 
 
Pohár POPRASKu v basketbalu 
Po prvních utkáních v basketbalu 13. 10., který se v rámci POPRASKu uskutečnil 
v naší škole, skončili kluci z 6., 7. tříd po dramatickém souboji se ZŠ Plamínkova na 
5. nepostupovém místě ze všech zúčastněných škol Prahy 4. Za zmínku jistě stojí, že 
naši kluci zaznamenali jedinou "trojku" ze všech utkání (hodil ji Jakub Hrdlička).  
Jelikož na turnaj nedorazila ZŠ Bítovská, tak kluci sehráli navíc ještě "přátelák" se ZŠ 
Jeremenkovou a v tomto utkání soupeře porazili. Během jednotlivých zápasů se kluci 
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stále zlepšovali, což je společně s jejich bojovností příslibem pro letní hry 4x4.  
 
Turnaj obvodního kola v basketbalu dívek 6., 7. tříd se uskutečnil v úterý 18.10 na ZŠ 
Filozofská. Holky sice prohrály v prvním zápase s nakonec vítězným PORGem, 
v druhém utkání pak ale senzačně přepsaly historii, když zvítězily 22 - 0 nad ZŠ 
Ohradní a v dalším zápase dokonce sahali po medaili. Nakonec ovšem nešťastně 
domácí Filozovské podlehly těsně 10 - 1. Všem holkám patří obdiv za předvedenou 
hru i bojovnost a také za 4. místo v Praze 4, které je úspěchem a velkým příslibem 
pro 4x4 letní hry Prahy 4, kde získané zkušenosti jistě zúročí. 
 
Fotbal 
chlapci 6. + 7. třída - 26.9.  
Kluci velmi příjemně překvapili, přestože nakonec skončili na 4. místě ve skupině. 
Až do poslední minuty bojovali o postup, bylo to velmi vyrovnané a rozhodovaly 
maličkosti. 
V zápase proti Táborské měli kluci na začátku respekt z velikosti soupeřů, a tak se 
zatáhli a hráli velmi obezřetně, pak ale při prvním protiútoku hned skórovali 
a zjistili, že velikost soupeře je jen fyzická nikoli výkonnostní a tak do poločasu 
přidali ještě druhý gól a vedení 2-0 vypadalo velmi nadějně. Pak ovšem bohužel 
kluci polevili v obraně a než se stačili zpátky zformovat, vedl soupeř 3-2 a byl konec 
zápasu. ZŠ Líše nedorazila, a tak ve druhém zápase VÍTĚZÍME 3-0 kontumačně. 
Třetí zápas s favorizovanou Bítovskou nabídl asi nejhezčí a nejdramatičtější 
kopanou, a kdyby náš gólman setřásl nervozitu už v první půli a předváděl tak 
fantastické zákroky jako ve zbytku utkání, nemusel soupeř vstřelit 2 laciné góly a vše 
by bylo jinak. Dlouho nepadl žádný gól, pak se soupeř ujal vedení, my hned 
odpověděli, ale soupeř bohužel také. Po celou druhou půli soupeř zuby nehty bránil 
svůj hubený náskok a jen s velkými obtížemi odolával našemu místy drtivému tlaku. 
Vyústěním byla bomba z dálky, na kterou gólman nereagoval - bohužel bouchla jen 
do břevna. Výsledek 1-2. 
Do posledního zápasu jsme šli s tím, že musíme zvítězit o 2 góly, ale přes veškerou 
snahu utkání skončilo 0-0. Klukům děkuji za skvělé výkony a věřím, že příště se 
štěstí otočí na naši stranu. 
K účasti týmu chlapců 8. a 9. třídy o den později toho není moc co říci, tak snad jen - 
snaha byla, ale nedařilo se nám.  
Dne 5. 10 se žáci 1. stupně zúčastnili soutěže v přespolním běhu. V první kategorii 
1. tříd jsme soutěž zahájili excelentně a pak jsme figurovali na celkovém 6. místě. 
Výborné výsledky zahájil 3. místem ve svém rozběhu a 11. celkově Nikita Gončarov, 
poté ho napodobila Anička Frieblová stejným výsledkem a pak již přišel na řadu 
vrchol dne i historie pro naší školu - na 3. místě v rozběhu, celkově 5. v kategorii 
skončila a historicky první body získala Adélka Dlabačová.  
V dalších kategoriích, po boji ne vždy úplně v rukavičkách, na který naši féroví 
sportovci nechtěli přistupovat, a tak se před ně v úvodu dostávali soupeři s ostrými 
lokty a pak již nebylo jednoduché celý balík obíhat, jsme končili spíše ve středu pole. 
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Všichni bojovali a dobíhali na pokraji sil, a tak, i když jsme ve 4 kategoriích vůbec 
nesoutěžili, udrželi jsme 11. místo na Praze 4. 
 
Těšíme se na další skvělé výkony našich nejmenších.  

Evropský den jazyků 
 
Vydáno: 23. 10. 2011  
 

Letošní Evropský den jazyků (26. 9.) 
vyhlašovaný Radou Evropy byl 
jubilejním 10. ročníkem. 
Žáci a studenti naší školy oslavili tento 
"svátek jazyků" různými aktivitami, 
např. hlášením ve školním rozhlasu, 
hraním pétanque, on-line jazykovými 
kvízy, mladší žáci přispěli výrobou 
plakátů a obrázků na téma Cizí jazyky 
kolem nás. 
Žáci 8. třídy si v projektu The European 

Day of Languages procvičili své jazykové a komunikační dovednosti v praxi při 
rozhovorech s turisty. 
 
Sami popisují a hodnotí projekt takto: 
Akce probíhala na Staroměstském náměstí, kde jsme se ptali lidí různých národností 
na otázky typu: "Odkud jste", "Jak se vám zde líbí" a "Které památky jste navštívili?"  
Celkem jsme se zeptali 50 lidí a z nich pouze 7% vědělo o Evropském dni jazyků. 
Celé třídě se tato akce velmi líbila a naučili jsme se komunikovat s různými typy lidí.  
Barbora Adamcová a Martina Zollmannová 
Naším úkolem bylo se ptát cizinců na různé otázky v angličtině. Myslím, že se nám to všem 
moc líbilo a bylo to nejen příjemné zpestření, ale i zkušenost. 
Natálie Honzovičová 
 

Nové hlasování o adopci v ZOO 
 
Vydáno: 31. 10. 2011 
 
Velmi děkujeme všem, kteří se minulé pondělí a úterý zúčastnili hlasování 
o náhradním zvířátku k adopci v ZOO. Po spočítání všech hlasů Vám s radostí 
oznamujeme, že naším novým adoptivním zvířátkem se stává KRÁLÍK DOMÁCÍ, 
který je umístěn v dětské ZOO. 
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Přípravka pro budoucí prvňáčky 31.10. 
 
Vydáno: 1. 11. 2011 
 
Dnes se budoucích prvňáčků sešlo opravdu mnoho. Rozdělili se do skupinek na 
žirafy a nosorožce, a ti co tu byli poprvé, si svou skupinu nejprve losovali. Potom už 
odešla každá skupina do jedné třídy a všichni začali pracovat.  
Žirafy měly angličtinu, kde se učily zvířata, která žijí na farmě. Některé děti je už sice 
znaly, přesto se aktivně zapojovaly. Žirafky házely kostkou, říkaly anglicky podle 
obrázků zvířátka a na konec si jedno nebo dvě vybarvily.  
Nosorožci měli pracovní činnosti. Nejprve skládali opravdové večerníčkovské čepice, 
a potom si ze zbylých novin vytrhávali geometrické obrazce. Nakonec si zahráli na 
basketbalisty a koulí z novin se trefovali do koše.  
Všem dětem se dařilo a my se na ně těšíme zase příště.  
 

Den otevřených dveří v Domě OSN 
 
Vydáno: 2. 11. 2011 
 
V pátek 21. října 2011 se čtvrté ročníky střední školy zúčastnily Dne otevřených dveří 
v pražském Domě OSN. Na začátku se studentům připomněly informace o tom, čím 
se vlastně Organizace spojených národů zabývá. Poté byli seznámeni s webovou 
stránkou http://freerice.com, na které hraním kvízů pomůžete dostávat do 
rozvojových zemí potraviny. 
Po krátké přestávce následovaly přednášky o činnosti jednotlivých složek OSN. Jako 
první na řadu přišel Komisariát OSN pro uprchlíky, za ním následovala Světová 
zdravotnická organizace a jako poslední přišel na řadu Český výbor pro UNICEF. 
Tato již každoročně se opakující akce doplněná řadou dokumentárních filmů je 
obohacující nejen o osvětové výukové materiály, ale také o nové poznatky a možná 
i jiný postoj studentů k životu a společnosti. 
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Připomínáme si Evropský rok dobrovolnictví 
 
Vydáno: 2. 11. 2011  
 
Další akcí k Evropskému roku 
dobrovolnictví, která se uskutečnila 
na naší škole, bylo setkání studentů 
s pracovnicemi občanského sdružení 
Rozum a cit. Zajímavou formou 
prezentace a besedou se studenti 
seznámili s problematikou podpory 
pěstounských rodin. 
 

Evropský průzkum škol: ICT a výuka 
 
Vydáno: 2. 11. 2011 
 
Naše škola byla vybrána, aby se zapojila do průzkumu, který jménem Evropské 
komise organizuje European Schoolnet (ESSIE). European Schoolnet je síť 
ministerstev školství, která se snaží zlepšit výuku a učení ve školách. 
Žáci z vybraných tříd vyplňovali v uplynulých čtrnácti dnech on-line dotazníky. 
Cílem on-line dotazníků je shromáždit aktuální informace ohledně toho, jak mladí 
lidé užívají k učení moderní technologie. Odpovědí bude využito k tomu, aby školy, 
ministerstva školství a Evropská komise získaly cenné informace, díky nimž budou 
moci mladým lidem v 21. století poskytovat špičkové vzdělání. 
Naše škola se tohoto průzkumu účastní, protože jsme přesvědčeni, že jeho výsledky 
budou mít pro naše žáky význam v jejich dalším vzdělávání. 
 

Hodnocení Ovocného dne 
 
Vydáno: 2. 11. 2011 
 
Dne 24. 10. proběhl úspěšně na naší 
škole OVOCNÝ DEN. Sešlo se spoustu 
ovocných dobrot a lahůdek, na kterých 
jsme si moc pochutnali. Ochutnávali 
jsme, co to šlo, a volba vítěze nebyla 
vůbec jednoduchá. Nakonec se přece jen 
vylouply dva nejchutnější výrobky - 
ovocné kuličky a bezlepkový jablečný 
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závin. Všechny ostatní výrobky dopadly při hlasování tak podobně, že nebylo možné 
zodpovědně určit další místa. Celému večeru plnému povídání a štěbetání vévodila 
velice příjemná atmosféra. 
 

Projektový den Halloween na 1. stupni 
 
Vydáno: 3. 11. 2011 
 

Netradiční atmosféru projektového dne 
doplnilo anglické divadlo. Dr. KLUTZ 
vtipně zapojil všechny děti do svého 
programu, a tak komunikovaly anglicky 
a byly účastníky děje. 
Ve třídě vyrobily ozdoby a masky. Pak 
následoval průvod se sladkostmi. 
Poděkování patří p. učitelkám 
a studentům střední školy za jejich 
vydatnou pomoc. Děkujeme i rodičům 
za přípravu masek. 

 

Přírodovědný klokan 
 
Vydáno: 3. 11. 2011 
 
Žáci 8. a 9. třídy základní školy se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. 
Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžící 
odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecných 
znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů. 
 
V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili: 
1. Barbora Adamcová 8. tř. 76 bodů, 
2. Lydie Žilková 8. tř. 66 bodů,  
3. Martina Zollmannová 8. tř. 61 bodů 
3. Filip Michálek 9. tř. 61 bodů 
 
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. 
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Orientační běh bankou 
 
Vydáno: 3. 11. 2011  
 
1. 11. vybraní žáci reprezentovali naši školu v 6. ročníku vědomostní soutěže pro 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ "Orientační běh bankou".  

Cílem soutěže je seznámení se s bankou, jejími 
základními produkty, lepší orientace ve světě 
bankovního labyrintu a aplikace finanční 
gramotnosti v praxi. 
Dvoučlenné soutěžící týmy postupně navštívily 
všechna připravená stanoviště, na každém z nich 
po vyřešení připravených úkolů získaly 
odpovídající finanční hotovost. Tu si po 
absolvování každého stanoviště uložily do banky, 
kde se jim peníze úročily. Vyhrál tým s největší 
finanční hotovostí v cíli. Soutěžilo 25 týmů z celé 
Prahy. 
 Naši žáci 8. třídy Jonáš Pojer a Viet Tran se 
umístili na velmi pěkném 6. místě s celkovým 
počtem bodů 1450 a Martina Koubíková z 9. třídy 

statečně bojovala osamoceně a umístila se na 7. místě s 1370 body.  
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.  
 

Exkurze - Vyšehrad 
 
Vydáno: 3. 11. 2011 
 
Dne 2. 11. 2011 se žáci 6., 7. třídy 
zúčastnili literárně - dějepisné exkurze 
na Vyšehradě. Navštívili spolu 
s průvodcem rotundu sv. Martina, 
kostel sv. Petra a Pavla, Slavín, 
kasematy.  
Během exkurze žáci vyslechli pověsti 
vztahující se nejen k Vyšehradu, ale 
i k významným českým panovníkům. 
Prošli si temné chodby kasemat 
a v naprosté tmě objevili výhody 
historických světlovodů. Nové poznatky z celé exkurze zúročili v soutěži o ceny. 
Exkurze byla velmi zajímavá a chladné počasí nám náladu nepokazilo. 
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Halloweenské odpoledne 
 
Vydáno: 6. 11. 2011  
 

Před týdnem jsme si se žáky naší školy 
užívali při soutěžích na Halloweenském 
odpoledni. 
Celou akci připravili pro své spolužáky 
žáci 9. třídy v rámci výuky předmětů, 
které se vztahují k tomuto, původně 
keltskému, svátku. Velice nás potěšila 
hojná účast dětí, rodičů i bývalých žáků 
školy. Skvělou atmosféru doplnily různé 
domácí pochoutky a vzorné služby 
Honzy Furdza, Adama Formáčka, 

Romana Hudece, Dana Cucu a Jonáše Pojera, kteří se o nás starali ve školní kuchyni.  
 

Rekord v sázení stromů 
 
Vydáno: 8. 11. 2011  
 
28. října 2011 v den státního svátku se po celé České republice sázely stromy. Cílem 
bylo připomenout význam stromů, zažít něco výjimečného a oslavit také Den 
stromů. 
Padl rekord a společnými silami se vysadilo 6910 stromů na více než 200 místech naší 
krásné země. Jen na území Městské části Prahy 4 se podařilo vysadit 235 stromů 
a z toho v areálu naší školy Kavčí hory 39 (mateřská škola 37, základní škola 2). 
Den vzniku samostatného československého státu se do kalendářů zapíše i jako den 
prvního pokusu o rekord v sázení stromů. 
 

Tonda obal na cestách 
 
Vydáno: 9. 11. 2011 
 
V úterý 9. listopadu se našim 
prvňáčkům a druháčkům představil 
Tonda obal na cestách. V tomto týdnu 
se představí i zbylému prvnímu stupni.  
Děti se dověděly, co znamená smíšený 
a tříděný odpad, proč by jej měly třídit 
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a co se děje následně se všemi odpadky, které vyhodí. Nejen, že si děti vyslechly 
zajímavé vyprávění o různobarevných popelnicích a třídění odpadu, ale také se 
dověděly, na jaký háček mohou narazit například při třídění skla. Na závěr si žáci 
sami vyzkoušeli vhodit obrázky s odpadky do plastových malých popelnic a dostali 
za to pravítka a omalovánky.  
 

Tajemné sovy 
 
Vydáno: 11. 11. 2011 
 
8. 11. 2011 se žáci 1. a 2. stupně setkali s 
Merlinem, společností ochrany dravců a 
sov, která dětem představila sovy, které 
jsou zvláštní skupinou nočních lovců. 
Sovy jsou velmi populárními tvory 
a nemálo lidí je obdivuje pro jejich krásu 
a tajemnost. Děti si mohly i na sovy 
sáhnout, měly přímý kontakt s živými 
tvory. Program byl velmi poučný 
a zajímavý. 
 

Zdraví a My děti 
 
Vydáno: 22. 11. 2011  
 
Ve středu 16. 11. proběhl projekt Zdraví a My děti na téma "Tělesná stráž". Žáci 
prvního stupně se dívali na seriál „Byl jednou jeden život“ a poté tvořili ve třídě 
obrázky, komiksy a slohové práce s obrázkem. Z každé třídy bude vybrán výherce, 
který obdrží malou pozornost. 
 

Tělesná a hudební výchova v pondělní přípravce 
 
Vydáno: 23. 11. 2011  
  
V pondělí 14. 11. se předškoláčci opět vypravili do budovy školy "zvykat si" na 
vyučování. Tentokrát se ale neusadili do školních lavic. Všechny děti se nejdříve 
vydaly do učebny MUF, kde jsme si udělali docházku a poté se půlka dětí vydala na 
hodinu tělesné výchovy. Druhá půlka dětí zůstala v MUFu a absolvovala hodinu 
hudební výchovy. Při "tělocviku" si děti krásně protáhly tělíčka, dozvěděly se 
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spoustu nového o různých sportech a také si vybarvily obrázky sportovců. 
V "hudebce" jsme si zazpívali několik lidových písniček a pak jsme si povídali 
o hudebních nástrojích, některé z nich jsme si také ukázali a poslechli si, jak vlastně 
zní. Děti se seznámily např. se saxofonem, zobcovou flétnou a různými nástroji 
z Orffova instrumentáře. Po 45 minutách se děti s úsměvem na tvářičkách vrátily 
zpátky k rodičům nebo do školky. Doufáme, že i příští přípravka děti zaujme 
a těšíme se. 
 

Školní parlament 
 
Vydáno: 24. 11. 2011  
 
Školní parlament 
Zápis ze dne 11. listopadu 2011 
Přítomní: 12 
Nepřítomní: 4 
Host: paní Holá 
Průběh schůze: Diskuze k jednotlivým požadavkům jednotlivých tříd, při které nám 
paní Holá vysvětlila, jak školní jídelna funguje. Bohužel nelze vyhovět všem 
požadavkům. 
Výsledky jednání: 

1. Akce "jídlo na přání" bude pokračovat. 
2. Obalované rybí prsty lze zařadit na jídelníček. 
3.  Pitná voda nemůže být poskytována v jídelně, ale pokud žáci chtějí, mohou 

využít vodu z vodovodu. 
4. Ryba jako hlavní jídlo musí být alespoň jednou týdně, jelikož je to stanoveno 

vyhláškou. 
5. Kávové lžičky bohužel není možné pořídit, jelikož dochází k jejich zcizování 

(již několikrát byly zakoupeny). 
6. Nelze si vybírat jídlo přímo u výdejního pultu, jelikož nelze aktivně reagovat 

na požadavky žáků. Jedinou možností je tedy vybrat si jídlo buď na internetu, 
nebo tři dny předem přímo ve školní jídelně. 

7. Párek v rohlíku jako hlavní jídlo školní jídelna nemůže připravovat (nemá 
požadovanou výživovou hodnotu). 

8. Pizza může být pouze v omezeném množství, ale je pravidelně na jídelníček 
zařazována. 

Na další schůzi parlamentu budou parlamentáři předkládat jídelníčky jednotlivých 
tříd. 
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Děti dětem 
 
Vydáno: 29. 11. 2011  
 

V pondělí 28. 11. 2011 zástupkyně 
starosty paní Ivana Staňková slavnostně 
zahájila v Obchodním centru Arkády 
v Praze 4 charitativní projekt Děti 
dětem. Pěknou atmosféru podpořil 
svým vystoupením i pěvecký sbor 
Prážata. 
Školy Prahy 4 se rozhodly 
v předvánočním čase podpořit prodejem 
svých výrobků Dětské centrum při 
Fakultní Thomayerově nemocnici 

s poliklinikou. 
Stánek s výrobky žáků naší školy najdete v Arkádách (vchod při výstupu do 
Hvězdovy ulice) 20. 12. 2011 od 14 do 18 hodin. 
Přijďte se podívat, jak jsou Vaše děti šikovné, nakoupit drobné dárky a zároveň 
podpořit dobrou věc. 
 

Sportovní klání Poháru pražských škol pokračují... 
 
Vydáno: 30. 11. 2011 
 
Dne 29. 11. se dívky z 6. a 7. třídy zúčastnily turnaje POPRASKU ve florbalu, kde 
opět potvrdily narůstající úroveň našich reprezentačních družstev. V prvním zápase 
s Kunraticemi rychle vedly 1-0, pak jen svými zbytečnými chybami umožnily soupeři 
otočit skóre na 1-2. V druhém utkání po boji podlehly skoro profesionálnímu týmu 
z Horáčkové a poslední zdařilý zápas svedly s Jílovskou. Po dvou smolných 
porážkách skončily holky na 4. místě, ale postup byl velmi, velmi blízko:-) 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
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Studenti z Mnichova v Praze 
 
Vydáno: 1. 12. 2011  
 

V listopadu naši školu opět navštívili 
studenti z Německa. Tentokrát jsme 
přivítali žáky střední odborné školy 
s uměleckým zaměřením z Mnichova. 
Byli překvapeni estetickou úrovní naší 
školní budovy a vybavením školy. 
Zúčastnili se hudební výchovy spolu se 
třídou 4. A a paní učitelkou Eichlerovou, 
někteří se do výuky i aktivně zapojili. 
V minulých dnech jsme obdrželi od 

německých kolegů zpětnou vazbu. Děkují nám za společně prožitý čas a za mnoho 
inspirativních nápadů, které si do Německa odvážejí. 
 

Soutěž Umím - jsme třetí 
 
Vydáno: 6.12.2011 07:45:46 
 
1. prosince 2011 proběhlo v kulturním centru Novodvorská poslední kolo celoroční 
soutěže Čtyřlístku zdraví s názvem Umím. Žáci základních škol Prahy 4 soutěžili 
v soutěži pěvecké a recitační, která byla rozdělena na dvě kategorie. V první 
kategorii byli žáci 4. - 6. tříd a ve druhé kategorii žáci 7. - 9. tříd. V kategorii mladších 
žáků se na 3. místě v recitaci umístila Claudie Tobiášová z 5. třídy a v kategorii 
starších žáků 3. místo v soutěži recitační obsadila Karolína Minaříková z 9. třídy. 
Blahopřejeme. 
 

Reportáž Žij zdravě 5. hodina (2. stupeň) 
 
Vydáno: 6. 12. 2011  
 
Cvičení je radost. 
Na našem setkání jsme byli skoro všichni. Po teoretické části, kdy už dokonale 
rozpoznáme zdravé potraviny a chceme jíst a žít zdravě, jsme se nechali unášet 
rytmy zumby. Zumba je sportovní aktivita, která spočívá v kombinaci posilovacích 
cviků a tanečních kroků za doprovodu latinsko - americké hudby. Instruktorka 
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Zuzka nás tak roztančila, že jsme jen poslouchali a tancovali. Všichni jsme se shodli 
na tom, že cvičení je radost. Moc se nám to líbilo.  
 

Školní parlament 
 
Vydáno: 8. 12. 2011  
 
Školní parlament 
Zápis ze schůze dne 30. 11. 2011 
Přítomných: 12 
Nepřítomní: 4 
Projednáváno:  

1) Akce "jídlo na přání", která byla odsouhlasena na minulé schůzi, se začne na 
jídelní lístek jídelny zařazovat v lednu roku 2012. 

2) Školní parlament se od této schůze bude scházet pouze jednou měsíčně. Další 
schůze školního parlamentu se uskuteční 4. 1. 2012. 

 

VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU 
 
Vydáno: 8. 12. 2011 
 
V prvním letošním sběru se aktivně zapojily všechny třídy - všechny posbíraly 
minimálně 50 kg papíru, což je veliký úspěch a za což všem žákům i rodičům velice 
děkujeme!  
 
Zde jsou výsledky:  
3. místo: 8. třída  (365 kg)  
2. místo: 6. třída  (551 kg)  
1. místo: 3.B  (663 kg)  
 
Naše poděkování patří také žákům osmé a deváté třídy, kteří se sběrem ochotně 
pomohli jak paním učitelkám, tak mnohým rodičům. Jmenovitě to jsou: Jan Furdzo, 
Daniel Cucu, Viet Anh Tran, Radek Pelán, Tomáš Procházka a Petr Vobecký.  
Děkujeme! 
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Výlet do Příbrami 
 
Vydáno: 8. 12. 2011  
 
V pondělí 5. prosince se obě první třídy vydaly na výlet. Po nalodění do autobusu 
jsme zamávali maminkám a hurá do Příbrami. Čekali tam na nás horníci, kteří nás 
svezli důlním vláčkem, ukázali nám pravého permoníka a po zazpívání koledy jsme 
dostali i malý dáreček. Poté nás náš průvodce Tomáš vzal do starobylé chaloupky, 
kde jsme si mohli odlít olovo, upéct a namalovat perníček či zbrousit kámen. Celé 
dopoledne uteklo jako voda, takže jsme rychle nasedli do autobusu a zamířili zpět ku 
Praze. 
 

Vánoční besídka 2011 
 
Vydáno: 14. 12. 2011 
 
O tom, jak jsou naši žáci šikovní a jejich p. učitelky nápadité, jste se mohli přesvědčit 
na Vánoční besídce. Zavzpomínejte při naší fotodokumentaci! 
Šťastné a veselé Vánoce! 

 

Projektový den – Slavíme Advent 
 
Vydáno: 14. 12. 2011  
 
V pondělí 12. 12. proběhlo na 1. stupni projektové dopoledne "Slavíme Advent". Děti 
pracovaly v devíti dílnách. V prvních třídách vyráběly svícínky, andělíčky 
a hvězdičky z korálků, ve druhých třídách zdobily svíčky korálky a vytvářely 
vánoční přání z čajových pytlíčků nebo z flitrů. Ve třetích třídách vyráběly závěsné 
ozdoby na dveře, ve čtvrtých třídách věnečky z organzy a netradiční vánoční ozdoby 
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a v páté třídě vánoční svícny na stoly. 
Tentokrát byly všechny výrobky našich 
dětí na vysoké úrovni. Za to patří velké 
poděkování paní Záveské a jejím 
kolegyním z Korálkového snu, všem 
třídním učitelkám a studentkám naší 
střední školy, které vydatně dětem 
pomáhaly. Rodiče si mohli zakoupit 
tuto vánoční výzdobu na jarmarku 
školy v odpoledních a večerních 
hodinách. Ty nejkrásnější výrobky však 
budou nabídnuty k prodeji na charitativní akci "Děti dětem" v Arkádách 20. 12. 
v odpoledních hodinách. Zároveň chci poděkovat všem rodičům za podporu našich 
projektů, protože díky nim se projektové dny stávají tradicí naší školy.  
Klidné a šťastné Vánoce vám přeje Míla Pospíšilová a všechny kolegyně z 1. stupně.  
 

Škola v přírodě, Vápenka - den první a druhý 
 
Vydáno: 16. 12. 2011 
 
... a sněží a sněží... 
... a sněží... 
Čtvrtek 15. 12.: 
Po zdařilém příjezdu a ubytování účastníků zájezdu došlo na řezání povidlových 
knedlíků. Byly totiž opravdu obrovské, tak si děti dávaly k večeři jen půlku. 
Po večeři byli všichni seznámeni s řádem a bezpečností. Poté si děti vyslechly příběh 
o ztracené truhle Polární královny Elvíry, která je požádala o pomoc. Děti se 
rozdělily do čtyř týmů, ve kterých budou truhlu hledat. Každý tým si zvolil svého 
kapitána, namaloval erb a vymyslel název: Polární přátelé, Takešiho borci, 
Odvážlivci a Polární vlci. 
  
Pátek 16. 12.:  
Po dopoledním učení s paní učitelkami 
a vydatném obědě přišly na řadu paní 
vychovatelky se svým "náročným" 
programem. Za hustého sněžení (které 
však nikomu nevadilo) vyšly s dětmi 
ven do panenské přírody Krakonošova 
království. První na programu byly 
štafety, které měly prokázat jejich 
zručnost, obratnost, rychlost 
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a spolupráci - běhaly, skákaly a plazily se v hlubokém sněhu. Odměnou byla jízda na 
lžících, pytlích a jiných dopravních prostředcích. 
Po svačině se program přesunul do budovy, kde na děti čekal vědomostní kvíz, při 
kterém se opravdu zapotily. 
Před večeří kapitáni týmů obdrželi pozvánky od Polární královny na večerní "ples". 
Tam přišla i chvíle pro naše paní učitelky Zuzky ve formě soutěže "Najdi a tluč" - 
děti si sedly do kruhu, Zuzkám jsme zavázali oči šátky. Paní učitelky měly za úkol 
najít nafukovací baseballovou pálku a bouchnout svou sokyni. A ptáte se, kdo 
vyhrál? Zuzka - získala tak pro týmy Odvážlivců a Polárních vlků dalších 5 bodů. 
Poté se "ples" rozjel naplno. 
A nyní, když toto píšeme, celá chata už spokojeně oddychuje, všude je klid a ticho. 
A tak i my přejeme dobrou noc a zítra na shledanou...  
 

Škola v přírodě, Vápenka - den třetí 
 
Vydáno: 17. 12. 2011 
 
... taje a taje... 
... a fouká vítr... 
Sobota 17. 12.: 
Ač byla sobota, děti se ráno učily. A paní vychovatelky čekaly, než přijde jejich 
chvíle. Přišla odpoledne. Děti se naučily, jak si Eskymáci zkracují volné chvíle - 
vyzkoušely si "Eskymácký běh". Potom se vyšplhaly na kopec, kde osedlaly své 

sněžné oře a téměř až do soumraku 
dováděly.  
Po převlečení a svačině byla pro děti 
připravena "Síť" - jejich úkolem bylo 
překonat spleť různě utažených nebo 
prověšených provázků a dostat se bez 
jediného dotyku na druhou stranu. 
Jako večerní program děti 
vysvobozovaly klíč, který se zamotal do 
pavučiny. 
Po druhé večeři se všichni vysprchovali, 

vyčistili zoubky a zalezli do hajan. Zítra nás čeká opět náročný den, takže i my se 
loučíme a přejeme dobrou noc...  
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Škola v přírodě, Vápenka - den čtvrtý 
 
Vydáno: 18. 12. 2011 
 
... a zase sněží... 
Neděle 18. 12.: Nedělní dopoledne se neslo v duchu historie - děti se neučily, ale 
dívaly se na pohádku. Po jejím zhlédnutí měli žáci možnost reflexe.  
O poledním klidu si některé děti šly dokonce dobrovolně zdřímnout. Potom jsme šli 
opět do nově napadnuvšího sněhu, kde 
se strhla "Koulovaná", která děti 
opravdu bavila. V duchu této aktivity se 
pak neslo celé odpoledne strávené 
venku. Dokonce i slečna vychovatelka 
z ŠD Medvěd (Danča), která se uplynulé 
dny koulování a válení ve sněhu zdárně 
bránila, nebyla dnes ataku dětí a druhé 
slečny vychovatelky Zuzky ušetřena.  
Když jsme naprosto "durch" děti osušili, 
převlékli a nalili do nich horký čaj, 
vytvořily kroužky a jejich úkolem bylo co nejrychleji prolézt obručí. Na závěr soutěže 
se dozvěděly, že je večer čeká převelice těžký úkol. Při jejich putování za unesenou 
truhlou se dostaly do paláce zlé královny Bludimíry. Ta má dnes velice špatnou 
náladu a po večeři chce dobře pobavit. Děti dostaly čas na přípravu scénky nebo 
vystoupení, aby Bludimíru rozveselily. Večer se tedy v paláci představili tanečníci, 
herci i zpěváci. Bludimíra byla spokojená, nikoho "nesežrala", všechny pohostila 
a ubytovala ve svých komnatách.  
Zazvonil zvonec a dnešního dne je konec... 
 

Škola v přírodě, Vápenka - den pátý 
 
Vydáno: 19. 12. 2011 
 
Ssss šššš ts chř chř... 
Trčky brčky frčky... 
Pondělí 19. 12.: 
Jelikož je pondělí, děti se dopoledne opět učily. Po vydatném obědě a zaslouženém 
odpočinku byla pro ně připravena "Úkolovka". V časovém limitu měly vyřešit 
zadané úkoly, např. postavit sněhuláka, přinést medvěda nebo zjistit oblíbenou 
barvu Dany Vašků. Když se začalo stmívat, přesunuly se do chaty, kde si zahrály na 
"Lovce perel" a prověřily svou paměť při "Kimově hře". 
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 Při večeři byli všichni hluční, a tak jsme 
jim oznámili, že se připravený večerní 
program "zruší" a místo toho půjdou do 
postele a budou si číst. Nic netušící děti 
tak opravdu učinily, většina si oblékla 
i pyžámka, a mezitím slečny 
vychovatelky vyrazily do tmavé noci 
(v 19 hodin), aby připravily noční hru. 
O půl hodiny později děti zjistily, že se 
večerní program bude nakonec konat. 
Dozvěděly se, že druhý klíč, potřebný 

k otevření ztracené truhly, mají ve své moci Mágové a svěří ho tomu, kdo se naučí 
správně magické formule. A v tom spočívala celá "noční" hra. Děti se učily kouzla 
jako např. "Ssss šššš ts chř chř" nebo "Trčky brčky frčky" nebo 
"Vendivendivendidijó". Po důkladném secvičení musely předstoupit před Mágy 
a kouzla jim správně předvést. 
Teď už děti spí. Ale vy se můžete, milí rodiče, těšit na zítřek, protože pro vás máme 
připraveno speciální překvapení... 
 

Akce studentů před Vánoci 
 
Vydáno: 20. 12. 2011  
 
I během předvánočního shonu se studentky a studenti školy zúčastňují akcí 
pořádaných Městskou částí Praha 4 - pomáhají s přípravou a organizací vítání 
občánků, setkávání seniorů i s průběhem vánočních koncertů. Kromě toho pomáhají 
i ve škole, připravili mikulášskou nadílku pro děti z mateřské školy a prvního 
stupně, pomáhali v adventních dílnách při projektovém dnu Slavíme advent. Za 
jejich ochotu pomáhat jim patří velký dík. 
 

Živá knihovna 
 
Vydáno: 20. 12. 2011  
 
Ve čtvrtek 1. prosince se v naší škole 
uskutečnila akce "Živá knihovna" 
organizace OPIM v rámci projektu 
Multikulturalita. Akce byla pouze pro 
naši 9. třídu. Navštívilo nás několik 
"živých knih": vozíčkář, transvestita, 
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muslimka, nevidomá studentka a bývalý bezdomovec. Každý byl svým způsobem 
zajímavý. Asi nejvíce nás všechny zaujal transvestita a jeho životní příběh.  
Celá akce byla velice zajímavá a myslím si, že i poučná. 
 

Poruchy příjmu potravy - přednáška 
 
Vydáno: 20. 12. 2011 
 
Poruchy příjmu potravy tvoří okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie 
(odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) - a také přejídání spojené 
s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy 
(ppp) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem sloužící ke snižování 
hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního světa.  

O tom všem si žáci 2. stupně a posléze 
všichni studenti 2. ročníků střední školy 
povídali 16. 12. 2011 s panem doktorem 
Sekotem. Pan doktor pracuje na 
Psychiatrické klinice UK 1. LF a VFN, 
touto problematikou se zabývá a léčí 
spoustu pacientů z celé republiky. 
Nejenom ve světě, ale i v Čechách se 
dramaticky zvyšuje počet mladých žen, 
jejichž ideálem se stal extrémně štíhlý 
vzor dokonalé krásy. 

Přednáška spojená s besedou byla velmi zajímavá, dotazů byla celá řada. 
 

Škola v přírodě, Vápenka - den šestý 
 
Vydáno: 20. 12. 2011 
 
... a sluníčko svítí... 
Úterý 20. 12.:  
Dnešní den započal velmi tradičně - děti se opět učily. 
Po obědě jsme šli brzy ven, protože bylo nádherné slunečné počasí. Zlá královna 
Bludimíra unesla několik dívek (princezen) z každého družstva a chlapci je měli 
vysvobodit. Jediný problém byl v tom, že jim na zpáteční cestu svázala Bludimíra 
nohy k sobě. Po vysvobození se děti mohly dostatečně vyřádit na bílé pokrývce, 
která stále přibývá. 
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Po svačině si děti "zamotávaly" a "lámaly" své jazýčky - každé z nich se muselo 
naučit a správně odříkat devět 
jazykolamů. Na závěr dne si děti 
zahrály "Tichou poštu". Byla jim 
doručena zpráva od královny Elvíry, ve 
které byla poslední indicie k získání 
ztracené truhly. 
A teď přicházíte na řadu vy, milí rodiče. 
Dětí jsme se zeptali na jejich speciální 
přání - překvapení, které jsme vám 
včera slíbili. Jelikož se ve čtvrtek 
vracíme a děti budou už večeřet doma, 
vyslovily touhu po těchto oblíbených jídlech: 
 
Druháčci: 
Adam Hubený - palačinky 
Dan Veselý - kapr s kečupem 
Marko Bošković - kuře s hranolky 
Tomáš Fišar - kuře s bramborem 
Igor Lupan - řízek s bramborem 
Eliška Prokešová - topinky s máslem 
Míša Šimáková - jahodové knedlíky 
Vašek Strejc - palačinky s Nutellou 
Šimon Matuščin - šunkovo-houbová pizza 
Simča Štáchová - slané palačinky s šunkou, sýrem a rajčaty 
Matyáš Toušek - palačinky se zmrzlinou a šlehačkou 
Kristián Fait - jahodové knedlíky nebo buchtičky se šodó 
Bára Bejdáková - borůvkové knedlíky 
Max Tobiáš - řízek 
Agátka Lejčková - řízek s bramborovým salátem 
Lukáš Hůla - smažený sýr 
Nikolka Hejčová - hranolky 
Martin Korejs - šunková pizza 
Ondra Farář - kuře s knedlíky 
Dianka Snopková - buchtičky se šodó 
Dianka Jonášová - špagety 
Anička Formánková - rajská omáčka s kolínky 
 
Třeťáci: 
Dan Porš - švédský stůl 
David Ságl - krupicová kaše 
Jirka Kňourek - pizza 
Petr Křístek - palačinky s jahodami a šlehačkou 
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Dominik Purš - palačinka s džemem 
Adam Nguyen - řízek s hranolky 
Mia Legro - pizza 
Sebík Máslo - 50 chlebíčků s rybí pomazánkou 
Barča Topolová - pečená kachna 
Anička Staňková - obalovaný sýr s bramborem 
Sára Dashty - kyselá rajská omáčka s rýží 
Zuzka Hradová - palačinky 
Sára Zikanová - tortilla s kuřecím masem a zeleninou 
Janek Zápal - kolínka s krémovou omáčkou 
Michal Edl - ratatouille 
Marek Ryšavý - pizza Palatino 
Adam Doležal - masové kuličky s rýží 
Ema Navrátilová - BeBe sušenky s mlékem 
Honza Petráš - pizza se šunkou 
Míša Hassmannová - krupicová kaše 
Jirka Zeman - cokoliv 
 
Páťáci: 
Michal Prokeš - palačinky s ovocem 
Barča Němcová - palačinky s Nutellou 
Mája Luková - domácí pizza 
Ester Heidu - kuře 
Klaudie Tobiášová - halušky 
Lucka Kysílková - krupicová kaše 
Přejeme hezký zbytek večera a příjemný zítřejší den, který pro nás bude už 
posledním.  
 

Reportáž Žij zdravě 6. hodina (2. stupeň) 
 
Vydáno: 21. 12. 2011  
 
Ve středu 14. 12. se uskutečnilo naše poslední setkání s kroužkem "Žij zdravě".  
V první části jsme se s dětmi bavili o zdravém vánočním cukroví. Zájem byl veliký, 
takže nakonec jsme rozdali i několik receptů. 
Na přání dětí byla opět pozvána cvičitelka Zumby. Stejně jako minulou hodinu dala 
dětem pořádně do těla. Všichni si cvičení užili a nabili se pozitivní náladou.  
Na závěr setkání jsme shrnuli celé tři měsíce kroužku. Dětem se moc líbil, ale největší 
úspěch měla právě Zumba.  
Protože se blíží Vánoce, dohodli jsme se, že uskutečníme ještě jedno zcela výjimečné, 
speciální vánoční setkání a to ve středu 22. 12. Posezení bude krátké, ale věřím, že 
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nadšení kuchaři našich řad donesou ochutnávku vánočního cukroví podle výše 
zmíněných receptů a navodíme společně příjemnou atmosféru Vánoc. A možná 
přijde i Ježíšek :-) 
 

Děti dětem 
 
Vydáno: 21. 12. 2011  
 
Jak jsme Vás již infomovali.... 
V pondělí 28. 11. 2011 zástupkyně starosty paní Ivana Staňková slavnostně zahájila 

v Obchodním centru Arkády v Praze 4 
charitativní projekt Děti dětem. Pěknou 
atmosféru podpořil svým vystoupením i 
pěvecký sbor Prážata.  
Školy Prahy 4 se rozhodly 
v předvánočním čase podpořit prodejem 
svých výrobků Dětské centrum při 
Fakultní Thomayerově nemocnici 
s poliklinikou. 
Naše škola, školní družina i mateřská 
školka se aktivně zapojily do tohoto 

projektu. Během prosince jsme se snažili vyrobit originální dárečky, které bychom 
mohli návštěvníkům OC Arkády Pankrác nabídnout. A nebylo jich málo!!!!  
V úterý 20. 12. 2011 od 14 do 18 hodin se sešli zástupci školy a školky v OC Arkády 
a nabízeli své výrobky k prodeji, aby tak podpořili dobrou věc. Podle ohlasů 
zástupců školy a školky, ale i rodičů byla akce úspěšná a měla smysl. 
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Dále pak děkujeme rodičům, kteří nás 
přišli do OC Arkády maximálně podpořit. 
Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012. 
Všichni z naší Zš, SOšS a Mš.  
 

Škola v přírodě, Vápenka - den poslední 
 
Vydáno: 21. 12. 2011 
 
... konečně pořádná chumelenice... 
Středa 21. 12.: 
Poslední den na Vápence. Dopoledne měly děti vánoční besídku, při které si 
rozdávaly dárečky a poslouchaly koledy. Potom se za odměnu dívaly na vánoční 
animovaný film. 
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Po obědě, při kterém se téměř všichni přejedli, protože byla pravá domácí svíčková 
s brusinkami, začalo velké balení.  
Odpoledne jsme vyšli do husté 
chumelenice stavět brány k Mágům, 
kteří ochraňovali ztracenou truhlu 
Polární královny Elvíry. Na sáňkování 
už nezbylo moc času, protože stavby 
padaly a padaly. I přesto se ale podařilo 
několik bran postavit.  
Poslední velkou akcí na Vápence byl 
Karneval. Na Karneval přišla královna 
Elvíra, děti jí předaly tři zlaté klíče 
a ztracenou truhlu jí přinesla kapitánka vítězného družstva Polární vlci. Elvíra 
všechny bohatě odměnila. A z nenadání se objevila v sále i zlá královna Bludimíra 
a chtěla truhlu zpět. Elvíra truhlu bránila a děti jí v tom pomohly tak, že Bludimíru 
vyhnaly do sněhové vánice. A dobro opět zvítězilo nad zlem.  
V tuto chvíli mají už všichni sbaleno, spí a těší se na setkání s vámi... 
Zazvonil zvonec a školy v přírodě je konec...  
 

Kulturní odpoledne pro seniory 
 
Vydáno: 23. 12. 2011 
 
V prosinci jsme se zúčastnili kulturní 
akce věnované seniorům Prahy 4. Akce 
se konala v KC Novodvorská za 
přítomnosti starosty Ing. Pavla Horálka 
a místostarostky Ivany Staňkové. Naší 
činností byly dekorativní práce, drobné 
výpomocné práce a hlavně obsluha. 
Deset studentů vzorně reprezentovalo 
naši školu, a proto si vysloužili 
pochvalu ředitelky školy. 
 

„Den, kdy září Světlušky“ 
 
Vydáno: 23. 12. 2011  
 
Již po deváté se studenti druhého ročníku střední školy zúčastnili humanitární akce 
"Den, kdy září Světlušky". Do svých pokladniček nasbírali neuvěřitelných 71.656,- 
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Kč, tedy nejvíce ze všech škol, které se 
ke sbírce připojily. Nejlepší dvojici 
Světlušek, Michaele Schönfeldové 
a Kristýně Kratochvílové, se podařilo 
vybrat 6.326,- Kč.  
Za odměnu byli naši studenti pozváni 
9. listopadu na benefiční koncert "Světlo 
pro Světlušku, který živě přenášela 
Česká televize a kterým tradičně každý 
ročník vrcholí. 

 

Exkurze do pevnosti Terezín 
 
Vydáno: 23. 12. 2011  
 
9. 11. 2011 se uskutečnila exkurze do Terezína, která byla určena žákům 8. a 9. třídy 
a studentům prvních ročníků. Zúčastnilo se jí také několik studentů z druhých 
a třetích ročníků.  
Do Terezína jsme jeli proto, abychom se dozvěděli něco nového o událostech 
v našich dějinách. Celou cestu nás doprovázel průvodce, který nás již při cestě 
autobusem informoval o historii nejenom pevnosti Terezín, ale také celého města. 
V malé pevnosti jsme byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina podnikla 
samostatnou prohlídku s místním 
průvodcem. Většina účastníků měla 
smíšené pocity. Líbilo se jim tam, ale 
zároveň na ně doléhaly události a osudy 
lidí, kteří v malé pevnosti prožívali 
určitě své nejhorší dny, hlavně během 
2. světové války. Asi nejhůře jim bylo 
v místnostech, kde v každé bylo 
uvězněno i přes 100 lidí a oni zažívali 
pocity stísněnosti, už jen když jich tam 
bylo ani ne 40. Nedokázali si představit, 
jak takhle mohli lidé žít a hlavně nechápali, jak někdo mohl tak kruté podmínky 
vytvářet a živit se na neštěstí druhých. 
Všechny informace, které jsme se dozvěděli v malé pevnosti, jsme si ještě připomněli 
v muzeu, kde nám byl promítnut krátký dokument. 
Všichni účastníci si určitě odvezli spoustu nových a cenných informací, ale hlavně 
snad začali přemýšlet nad tím, že život dokáže být nejenom krásný, ale také krutý, 
zvlášť když krutí a necitelní lidé dostanou do ruky obrovskou moc. 
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Schola Pragensis 
 
Vydáno: 3. 1. 2012  
 
Ve dnech 25. - 27. listopadu se i naše 
škola zúčastnila Scholy Pragensis. 
Stánek byl v prvním patře pod číslem 
119. 

 
 

Soutěživé dopoledne 
 
Vydáno: 3. 1. 2012 
 
21. prosince soutěžili žáci 1. stupně 
v anglickém jazyce. Ověřili si, co už 
umí. Na všechny děti čekaly sladké 
odměny. 

Prevence s Městskou policií 
 
Vydáno: 6. 1. 2012 
 
V tomto týdnu nás na 1. stupni 
navštívila Městská policie, která s dětmi 
besedovala o bezpečnosti. V 1. třídách si 
povídali na téma Malý Péťa sám doma, 
program pro 2., 3. a 4. třídy se jmenoval 
Bezpečné chování a v 5. třídě proběhla 
beseda na téma Bezpečnost v elektro- 
nickém světě. Děti si zopakovaly nejen 
to, co již znají, ale také se naučily i něco 
nového. 
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Přípravka pro budoucí prvňáčky 9. 1. 2012 
 
Vydáno: 9. 1. 2012 
 
Dnes jsme se opět rozdělili na nosorožce a žirafy. Každá skupina měla jiný program. 
 
Žirafy si povídaly o zimě a o všem, co k ní patří. Říkaly si, jaký dáreček od Ježíška je 
nejvíce potěšil, kdo byl tuto zimu na horách a mohl tak vyzkoušet nové lyže od 
Ježíška. Žirafky porovnávaly na tabuli množství sněhových vloček, říkaly, jakou mají 
barvu a každý si pak mohl nakreslit svou vlastní vločku. Na závěr hodiny děti 
pomohly Ježíškovi najít ztracený zvoneček, aby příští rok mohl opět přijít a zazvonit, 
že dal dárečky pod stromeček. 
Nosorožci si povídali o hospodářských zvířatech v anglickém jazyce. Pomohly jim 
v tom tři kostičky, s nimiž si děti mohly hodit a zvířátko, které jim na kostce padlo, 
správně anglicky vyslovily. Poté si každý malý nosorožec vybral z připravených 
zvířátek to, které si zapamatoval nejvíce, a vybarvil si jej. 
Všechny děti za hezkou práci byly sladce odměněny. 
  
Dnešní hodinou jsme se rozloučili s prvním pololetím a následující hodina bude až 
13. 2. 2012, kde se sejdeme především s budoucími prvňáčky zapsanými do naší 
školy. 
 

Nejlepší česká škola - ohlédnutí 
 
Vydáno: 10. 1. 2012 
 
Naše škola se zaregistrovala do projektu "Nejlepší česká škola - projekt na 
popularizaci českého základního školství" v únoru 2011. 
Cílem tohoto projektu je zatraktivnit výuku na základních školách, ukázat dobré 
příklady z praxe, prezentovat veřejnosti metody výuky i výsledky, kterých lze 
dosáhnout. V březnu proběhlo v naší škole natočení upoutávky na pořad a pak 
nastalo čekání, zda budeme komisí nominováni.  
Ačkoli jsme v původní první sérii škol pro natáčení vybráni nebyli, najednou nás 
4. 11. vyrozuměli, že hned 8. 11. proběhne ve škole natáčení 16. dílu pořadu. Na 
nějaké přípravy či snad dokonce smlouvání „ukázkových hurá akcí" nebyl čas. 
V pátek si odpoledne prohlédl štáb dispozice budovy a v úterý se od rána natáčelo. 
Paní režisérka si vybrala jako průvodce školou dva diametrálně odlišné typy žáků 
z 9. třídy a koncepci dílu, který se bude zabývat i naší školou, měla zcela jasnou. 
Z informací, které jsme jí poskytli a z toho, jak na ni škola působila, přesně věděla, co 
chce v naší škole natočit: především to, že dokážeme společně realizovat náročné 
akce, při kterých může prožít úspěch jak žák mimořádně nadaný, tak průměrný i 
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problémový. Vážíme si jeden druhého a uvědomujeme si, že kvalitu člověka nelze 
měřit školními známkami. Vytváříme systematicky specifický genius loci - týmový 
duch a vstřícnou a přátelskou atmosféru projevující se nejenom ve vztazích mezi 
žáky navzájem, ale i mezi žáky a pedagogy a rozvíjíme a podporujeme schopnosti 
nejen žáků a studentů talentovaných a nadaných, ale poskytujeme šanci vyniknout 
a uplatnit se i průměrným či těm, kteří jinde prožili neúspěch. Z běžného života 
školy a z pořádaných akcí tak v šotu o naší škole bylo vidět bohužel málo, vše se 
soustředilo na výše zmíněný režisérský záměr. 
29. 12. 2011 se pak krátký pořad o naší škole vysílal na programu ČT 2 v pořadu 
Nejlepší česká škola a dále jsme týž den školu představili na vlnách ČRO 2 v pořadu 
Domino, který zase umožnil nahlédnout do školního života z jiného pohledu, než 
pořad televizní. Stejně tak i reportáž s dětmi o tom, jak se jim v naší škole žije, která 
vyšla také 29. 12. 2011 v Pražském deníku.  
Děkujeme všem za podporu. Informace o pořadu, ukázky, hlasování i výsledky 
můžete získat kliknutím na banner Nejlepší česká škola na školních webových 
stránkách, kde najdete i odkazy na stránky ČRo2 a novinové výstřižky. 
 

Prevence s Městskou policí (4 A, B a 5 tř.) 
 
Vydáno: 11. 1. 2012 
 
4. třídy: 

V úterý 3. 1. navštívili naše dvě čtvrté a pátou třídu policisté, aby dětem přiblížili 
a zopakovali zásady bezpečného chování. Děti se dozvěděly např., jak se zachovat, 
když jsou doma bez rodičů a někdo cizí klepe na dveře. Z loňského roku si 
připomněly pojmy jako bezpečná vzdálenost, integrovaný záchranný systém, 
bezpečné chatování apod. 
 
Dále se děti dozvěděly, do kterého vozu tramvaje je bezpečnější nastupovat, jak se 
šíří počítačové viry nebo co dělat, když obdrží podezřelý email. 
 
5. třídy: 

Třetího ledna třetí hodinu proběhla beseda s policií. V této besedě jsme měli hlavní 
téma „Bezpečnost v elektronickém světě." Přednáška byla vytvořena pro 5. ročník 
základních škol. 
 
Na začátku besedy jsme měli tragický a smutný program o pedofilech, na které si 
máme dávat velký pozor, protože by nám mohli vzít zdraví a život. Nejprve jsme 
zhlédli video o odporném úmrtí a znásilnění osmiletého kluka, kterého pedofil po 
znásilnění v lese uškrtil. Bylo nám také jasně řečeno, že se nevyplácí posílat 
kamarádům na dopisování své nahé fotografie. Stejně jako Jakub Š., který je již 
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bohužel po smrti, byl i kluk Adam znásilněn, když ho pedofil (duševně nemocný 
člověk) vydíral. 
 
Poučení z celé přednášky plyne hodně. Nejvíce mě zajímalo to, jak nám poradili, jak 
si zařídit bezpečné a tajné heslo. Hlavní poučení je, že nesmíme nikomu cizímu říct 
své osobní údaje. Důležité je také heslo „Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně." 
Podobně jako Jakub Š., který se nechal nalákat na videohru, tak můžeme dopadnout 
i my, když porušíme několik zásad, když si necháme vzít to nejdůležitější: majetek, 
zdraví a hlavně život. 
 
Celá beseda byla velmi poučná a pedofilovi se to ve vězení nevyplatí. 
 

Vyrábíme spolu 
 
Vydáno: 11. 1. 2012 
 
aneb tradice je tradice. 
V rámci projektu " Vyrábíme spolu " jsme si na dnešní odpoledne pozvali do ŠD 
kamarády z naší střední školy. 
Společně jsme sestavili ptačí krmítka, která nám v podobě skládačky věnovala jako 
sponzorský dar firma Bauhaus Pankrác. 
Zpočátku jsme mysleli, že stavba bude 
jednoduchá, ale nakonec jsme byli rádi, 
že nám starší kluci pomohli nejen 
s kladívky, ale i s postupem jak vůbec 
krmítka složit. Za naší velké psychické 
podpory a jásání se jim dílo zdařilo. 
Krmítka jsme poté rozvěsili na školní 
zahradě, naplnili krmivem od dětí 
a postupně je budeme doplňovat. 
Některé děti si doma vyrobily vlastní 
krmítko či budku. A že se jim to povedlo, se můžete přesvědčit na fotečkách. Děti, 
které přinesly lojové koule a navěsily je na větve stromů.  
Byli jsme rádi, že nás přišli podpořit také rodiče, kteří nám pomohli s rozvěšením 
krmítek i lojových koulí. 
Děkujeme kamarádům ze střední školy, že s námi ve svém volném čase strávili 
odpoledne a pomohli nám. 
Děkujeme firmě Bauhaus Pankrác za sponzorský dar. 
Děkujeme všem rodičům, kteří nás v naší akci podpořili, poslali nám krmení 
a doufáme, že i v průběhu zimy si vzpomenou na ptačí obyvatele naší školní 
zahrady. 
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Ajax 11. 1. 2012 
 
Vydáno: 13. 1. 2012 
 
Ve středu nás opět navštívila paní policistka s Ajaxem. A o čem si povídali? Žáci 2.A 
vám o tom napsali. Níže si můžete přečíst krátká povídaní těch, kterým se to nejvíce 
povedlo. 
 
"Včera jsme si povídali o krádeži a o zlých činech a jsem ráda, že jsme si o tom povídali, 
protože se mi to líbilo." 

Terezka T. 
"Policisté u nás ve třídě. Včera u nás byla policistka. Povídali jsme si o loupežích a krádežích. 
Moc jsem se poučil. Byla to zábava. Až na to, že jsem se dozvěděl, že k nám paní polisistka už 
nebude chodit. S pozdravem všech." 

Kristík F. 
"Povídali jsme si o tom, že loupež a krádež je rozdíl. A také jsme si povídali, že se rodiče 
můžou rozvést." 

Agátka L. 
"Bavili jsme se o krádeži a loupeži. Loupež a krádež mají rozdíly. Třeba krádež, to je horší 
varianta a loupež je ta lepší varianta."  

Šíma M. 
"Ajax o loupežích a krádežích. Loupež je horší než krádež. Loupež je, že k někomu dáme 
pistoli."  

Dan V. 
"Ajax - O krádežích a loupežích. Včera ráno jsme na Ajaxovi probírali příběhy o loupežích 
a krádežích." 

Marko B. 
"Povídali jsme si o automatech. A o jedné paní, která ukradla peníze. A taky o tom, že vražda 
pistolí je horší než vražda ostrým nožem."  

Ondra F. 
"Povídali jsme si o loupežích a krádežích. Krádež znamená, že se něco vezme bez násilí. 
Naopak loupež znamená, že se něco vezme s násilím. A taky jsme se bavili o detektoru lži." 

Mates T. 
"Ajax a detektor lži. Mně se to líbilo, protože to bylo zajímavé. Ten nejvíc podezřelý je 
u takového přístroje a pan policista se ho ptá. Pokuď nelže, objeví se rovná čárečka, když lže, 
tak trojúhelník bez dolního spojení." 

Lukáš H. 
"Nesmíme si brát od cizích lidí sladkosti. V případě, že dítě je doma samotné, tak nesmí dělat, 
že nikdo není doma. Protože by se zloděj vloupal do bytu. A nesmí ani otevřít dveře. A může 
za zavřenými dvěřmi říci - Maminka spí." 

Barča B. 
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Zápis do prvních tříd 
 
Vydáno: 19. 1. 2012 
 
Dnes na naší škole proběhl první den zápisu dětí do prvních tříd. A zítra pokračuje. 
Těšíme se na naše nové prvňáčky!!!! 
 
Už před 14. hodinou bylo v hale školy rušno.  
Nedočkaví budoucí prvňáčci nemohli ani dospat, jak moc se na dnešní den těšili. Jak 
by také ne, vždyť dnešní den byl pro ně výjimečný. Přišli se totiž zapsat do veliké 
školy, aby se z nich v září stali školáci. 
Samozřejmě je doprovázeli jejich 
nejbližší - rodiče, prarodiče, ale i mladší 
či starší sourozenci. Ve třetím patře pak 
na ně čekaly p. učitelky z prvního 
stupně, p. vychovatelky ze škoní 
družiny, studentky naší střední školy a 
žákyně základní školy. Jako v minulých 
letech, tak i letos si mohly děti vyrobit 
spolu s vychovatelkami ze školní 
družiny a s pomocí studentek z naší 
střední školy něco hezkého na památku na tento den. Tentokrát jsme zvolili veselé 
dřevěné obrázky jako omalovánku, která se dá zavěsit jako obraz na stěnu. Děti 
pracovaly opatrně a pečlivě, při vybarvování jsme procvičili znalost barev a 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. Celé akci neodolali ani sourozenci 
zapisovaných dětí. Zvláště ti starší, kteří naši školu již navštěvují, si své sourozence 
pyšně provázeli po škole. Některé mladší sourozence však tento den nezajímal, tak si 
buď hráli s kostičkami, nebo se jednoduše natáhli na odpočívací koberec a dali si " 
dvacet " (prostě usnuli).  
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. 
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Zdravotní výchova - přednáška (II. stupeň) 
 
Vydáno: 20. 1. 2012 
 

Dne 18. 1. 2012 proběhla na II. stupni 
základní školy přednáška Zdravotní 
výchova od městské policie. Program 
trval dvě vyučovací hodiny. V první 
polovině jsme probírali teorii první 
pomoci a v druhé jsme pak mohli 
zhlédnout, jak se má správně 
resuscitovat. Danou činnost jsme si pak 
také mohli vyzkoušet. Všem 
zúčastněným se to velice líbilo a těšíme 
se na další takové akce, protože jsme si 

odnesli mnoho nových poznatků, které bychom mohli využít při záchraně lidského 
nebo zvířecího života.  
 

Pohár Pražského fotbalového svazu 
 
Vydáno: 20. 1. 2012 
 
Ve středu 18. 1. se kluci ze 2. tříd zúčastnili 2. ročníku Poháru Pražského fotbalového 
svazu. 
Hned v prvním zápase (s pozdějším vítězem naší skupiny) se ZŠ Mráčkova jsme 
především díky skvělým zákrokům brankáře v poslední minutě vybojovali první 
bod za remízu 0-0. Ve druhém utkání s PORGem jsme měli většinu zápasu balon na 
našich kopačkách, ale několik velmi slibných šancí jsme neproměnili, což se PORGu 
naopak povedlo hned z první akce, a tak jsme prohráli 0-1. Jediný gól rozhodl též 
poslední utkání ve skupině se ZŠ Mendelova. Ve čtvrtfinále jsme dostali asi 
nejtěžšího soupeře ze ZŠ Plamínkové, v jejichž týmu doslova řádil jediný hráč, který 
dal 1-2 góly v každém utkáni, nám konkrétně 3, takže v podstatě sám rozhodl 
o našem konečném 5. místě. Kluci se ale pobavili na velmi hezky organizovaném 
turnaji a odnesli si domů každý kromě zážitků také triko a medaili.  
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Beseda s Městskou policií ve čtvrtých a páté třídě – 
Zdravotní výchova 
 
Vydáno: 20. 1. 2012 
 
16. a 17. 1. 2012 proběhla ve 4. a 5. třídách beseda s Městskou policií na téma 
Záchrana života. 
Ve čtvrtých třídách se žáci učili, jak 
ošetřit drobná poranění, jak postupovat 
při úraze. Na spolužácích si názorně 
vyzkoušeli různé obvazové techniky, 
zopakovali si správný postup přivolání 
záchranné služby.  
Páťáci si povídali o vážnějších úrazech - 
jak poskytnout první pomoc a kdy je 
potřeba volat rychlou záchrannou 
službu. Dále si povídali o bezvědomí 
a učili se, jak postupovat při nepřímé 
masáži srdce. Tu si pak jednotlivě vyzkoušeli na figuríně. Někteří si vyzkoušeli 
i záchranu ve dvou a zavolání lékařské pomoci. 
 

Školní parlament 
 
Vydáno: 25. 1. 2012 
 
Zápis ze schůze dne 9. ledna 2012 
Přítomných: 14 parlamentářů 
Projednáváno: 
1) Parlamentáři znovu odsouhlasili schůzi pouze jednou měsíčně 
2) Parlamentáři sedmé třídy navrhli trávení velké přestávky v tělocvičně, ostatní 
by s návrhem souhlasili.  
 
Návrh bude projednán s vedením školy 
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Projekt v 7. třídě 
 
Vydáno: 26. 1. 2012 
 
V posledních dnech žáci 7. třídy pracovali na 
projektu Slohová mapa. 
Sedmáci měli za úkol popsat vybrané budovy 
v Praze 4 a umístit je do připravené mapy podle 
zeměpisné polohy. Vznikla tak zajímavá originální 
díla, ve kterých se projevily češtinářské 
dovednosti, zeměpisné a dějepisné znalosti 
i výtvarný cit. Cílem projektu bylo právě propojení 
vědomostí z různých předmětů: Čj (sloh, 
pravopis), Z,D,VO,KMV, Vv.  
Děti pracovaly ve skupinách, proto rozvíjely také 
komunikační schopnosti a týmovou spolupráci, 
což napomáhá utužovat příznivé klima a vztahy 
ve třídě. 
Touto cestou bych ráda pochválila celou třídu za 
vzornou přípravu a velké nasazení při realizaci projektu a věřím, že si děti netradiční 
metodou upevnily své vědomosti. 
 
Na některé práce se můžete podívat. 
 

Merlin ochránci přírody - Člověk a příroda 
 
Vydáno: 26. 1. 2012 
 
Dnes 26. 1. se 1. i 2. stupeň zúčastnil přednášky pořádané záchrannou stanicí Merlin 
v rámci environmentální výchovy. 
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Projekt finanční matematiky „Školní peníze“ 
 
Vydáno: 31. 1. 2012 
 
Žáci 8. třídy zrealizovali projekt finanční matematiky „ŠKOLNÍ PENÍZE". 
V tomto projektu žáci navrhli náměty 
na školní bankovky a mince v rámci 
předmětu Finanční matematika a školní 
peníze pojmenovali „KAVKY".  
 
Propojili znalosti finanční gramotnosti, 
výtvarné dovednosti, znalosti 
a dovednosti ICT a v nemalé míře 
fantazii a invenci. 
Posuďte sami, jaké krásné náměty 
zobrazili na bankovky i mince a jak 
mistrně použili ochranné prvky bankovek, např. ochranný proužek, iridiscentní 
pruh, ochranná vlákna a další prvky.  
 

Matematická soutěž Pythagoriáda 
 
Vydáno: 31. 1. 2012 
 
Žáci 6. až 8. tříd se letos již tradičně zapojili do školního kola matematické soutěže 
Pythagoriáda. 
Řešili 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. 
 
Nejúspěšnější řešitelé: 
 
6. třída:  
1.  Jáchym Podstránský 9 bodů 
2. - 3. Barbora Blažková 6 bodů 
 Petr Bačovský 6 bodů 
 
7. třída:  
1. - 4.  Adéla Volejníková 5 bodů 
 Jakub Hampl 5 bodů 
 Matěj Mayer 5 bodů 
 Wewe Zhang 5 bodů 
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8. třída:  
1. - 3.  Martina Zollmannová 8 bodů 
 Barbora Adamcová 8 bodů 
 Viet Tran 8 bodů 
 
Do obvodního kola postoupil Jáchym Podstránský, který z 88 soutěžících z gymnázií 
a ostatních základních škol se ve veliké konkurenci umístil na 59. - 66. místě z 88 
soutěžících. 
 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v obvodním kole. 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 
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Projekt s Jakubem Vágnerem 
 
Vydáno: 14. 2. 2012 
 

1. února 2012 proběhl na naší škole 
projekt Návrat přírody do škol. Tento 
projekt je zaměřen na podporu 
vzdělávání na základních školách ve 
spolupráci s nejuznávanějším 
rybářským odborníkem Jakubem 
Vágnerem, který cestuje za rybami 
a dobrodružstvím takřka po celém 
světě.  
Přednáška Jakuba byla doplněna 

filmovým materiálem z dobrodružných expedic natočených nejen u nás, ale i málo 
probádaných oblastech naší planety. V posledních letech se Jakub zaměřuje na 
povodí řeky Amazonky v Jižní Americe a také na Afriku, kde se věnuje průzkumu 
Konga. Bylo to úžasné, děti pozorně naslouchaly skoro dvě hodiny, zajímavá byla 
také beseda, která po přednášce následovala.  
 

Soutěž v anglické konverzaci 
 
Vydáno: 17. 2. 2012 
 
Tato soutěž se konala v pátek 27. 1. a účastnili se ji žáci šestých, sedmých, osmých 
a devátých tříd. Měli za úkol povídat, 
jak jinak než anglicky, na jedno 
vylosované téma. Soutěžící byli 
rozděleni do dvou kategorií, šestá se 
sedmou a osmá s devátou. Tím nám 
vznikli dva vítězové.  
A kdo se jimi stal? 
1. kategorie 

Adéla Volejníková, 7. třída 
2. kategorie 

Barbora Adamcová, 8. třída 
 

Gratulujeme 
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3. ročník 4BOJE Školy Kavčí hory  
 
Vydáno: 21. 2. 2012 
 
Dá se říci, že již tradičně se v době kolem pololetního vysvědčení, 1. 2. 2012, 

uskutečnil 3. ročník 4BOJE, ve kterém 
během 4 hodin soutěžili všichni žáci 
a studenti naší školy ve 4 disciplínách 
(basketbal, skok daleký, běh do schodů 
a Na čerta). Během celého dopoledne 
proběhla spousta lítých bojů, z nichž, 
i podle zájmu fotografa, se 
nejzajímavější odehrály v naší oblíbené 
specialitě - ve hře Na čerta. Jinak i podle 
kompletních výsledků je jasně znát, že 
vzhledem k nastaveným pravidlům, 

může uspět opravdu každý. Mezi medailisty z celé školy byl jak zástupce 1. stupně 
(David Ságl), tak střední školy (Robert Horák) a z vítězství se radoval zástupce 
2. stupně (Nikita Taravan), a tak se na poháru objeví po Jáchymovi Podstránském 
a Tadeáši Kroisovi i jeho jméno.  
 
Ani dívky nezůstaly pozadu a v třídních kolektivech získaly nejednu medaili. 
O tradici čtyřboje svědčí i to, že příští 
rok již bude na putovní pohár třeba 
další podstavec, abychom měli kam 
zapisovat další úspěšné sportovce.  
Děkujeme žákům a studentům za 
bojovnost a učitelům za pomoc při 
organizaci.  
CELKOVÉ POŘADÍ 

1. Nikita TARAVAN (Z9) 19  
2. Robert HORÁK (S1A) 18 
3. David SÁGL (Z3A) 18 
4. Petr HASSMAN (Z6) 18  

 

Beseda Bezpečný internet 
 
Vydáno: 21. 2. 2012 
 
17. února se žáci 5. - 7. třídy zúčastnili besedy na téma Bezpečný internet. Besedu 
vedl pan poručík Ondřej Penc z Policie České republiky. Dozvěděli jsme se mnoho 
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zajímavých informací, jak chránit sebe 
i své okolí. Poučná byla ukázka 
podvodníka s falešnou identitou. 
Povídali jsme si i o kyberšikaně, a také 
jsme si pustili první video kyberšikany. 
Byli jsme poučeni, na co si dát pozor. 
 
Adéla Volejníková a Markéta Lesinová 
(7. třída)  
  

Školní parlament 
 
Vydáno: 21. 2. 2012 
 
Zápis ze dne 15. února 2012 
Přítomní: 13 
Nepřítomní: 3 
 
Průběh schůze:  

1) Velkou přestávku mohou žáci trávit v tělocvičně školy, pokud si zajistí 
pedagogický dozor. 

2) Dále bude pokračovat akce „jídlo na přání". 
3) Parlamentáři požadují rekonstrukci školního hřiště - bude projednáno 

s vedením školy. 
4) Školní zvonění se bude měnit podle přání jednotlivých tříd každý týden. 

 

Kavčí hory poetické 2012 
 
Vydáno: 23. 2. 2012 
 
Ve středu 15. 2. a ve čtvrtek 16. 2. proběhlo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační 
soutěže pod názvem Kavčí hory poetické. 
 Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 
V 1. kategorii, žáci 2. a 3. tříd, soutěžilo 47 dětí. V 2. kategorii, žáci 4. a 5. tříd, se 
zúčastnilo 19 recitátorů. První dva nejlepší recitátoři z obou kategorií postupují do 
okresního kola recitační soutěže Pražské poetické setkání 2012, které se bude konat 
ve dnech 13. 3. a 14. 3. v Domě dětí a mládeže Jižní Město. 
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1. KATEGORIE: 
1. místo  Filip Mácha 2.B 
2. místo  Bedřich Rose 3.B 
3. místo  Jakub Cihlář 3.A 
4. místo  Lukáš Hůla 2.A 
5. místo  Sebastian Máslo 3.A 
6. místo  Mia Legro 3.A 
  Lucie Marušková 2.B 
7. místo Michael Monček 3.B 
8. místo  Dominik Purš 3.A 
9. místo  Simona Štáchová 2.A 
  Matyáš Toušek 2.A 
  Viktorie Vyletová 2.B 
  Sára Zikanová 3.A 
10. místo  Jiří Šubert 2.B 
  Filip Žilka 3.A 
  

2. KATEGORIE: 
1. místo  Claudie Tobiášová 5. třída 
2. místo Jakub Šafránek 4.A 
3. místo  Markéta Soukupová 4.B 

  
Všem soutěžícím blahopřejeme a vítězům držíme palce do dalšího kola recitační 
soutěže. 
 

Ajax 
 
Vydáno: 23. 2. 2012 
 
V pondělí 20. 2. 2012 opět proběhla beseda s Policií ČR pod názvem Ajax tentokrát na 
téma "šikana". Žáci druhých tříd si 
pochvalovali, že beseda byla velmi 
zajímavá a již se těší na 20. 3. 2012, kdy 
se opět setkají s Ajaxem. 
 

Beseda "Právní vědomí" 
 
Vydáno: 24. 2. 2012 
 
Dne 24. 2. 2012 se žáci 8. a 9. třídy 
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zúčastnili besedy, kterou si připravil pan poručík Ondřej Penc z Policie České 
republiky. Beseda byla na téma „Právní vědomí". 
Povídali jsme si o právech nezletilých, mladistvých a dospělých. Dozvěděli jsme se 
něco málo o historii práv. Mezi žáky se našli i někteří jedinci, kteří už se s těmito 
právy a zákony setkali. 
Výklad poručíka Pence byl velmi poučný a rádi bychom si tuto besedu zopakovali. 
 

Recitační soutěž 
 
Vydáno: 28. 2. 2012 
 
Dne 21.2.2012 proběhla na naší škole recitační soutěž, které se zúčastnili žáci 6. a 7.tř. 
Žáci si mohli osobně vyzkoušet, jak náročné je vystoupit před svými spolužáky 
a porotou. Výběr poezie byl velice překvapivý, někteří dokonce recitovali své vlastní 
nebo upravené básně.  
 
A jak to dopadlo? 
1.místo  Markéta Lesinová, 7.tř. 
2.místo  Kateřina Fišarová, 6.tř. 
3.místo  Barbora Blažková, 6.tř. 
   Jan Svoboda, 6.tř. 
   Adéla Volejníková, 7.tř. 
 
Žákyně na 1. a 2. místě postupují do celostátní soutěže Pražské poetické setkání, kde 
budou reprezentovat ve své kategorii naši školu.  
 

Držíme vám palce! 
 

Labestra 2012 
 
Vydáno: 29. 2. 2012 
 
Dne 14. února 2012 se naše studentky a studenti zúčastnili osvětové a informační 
kampaně LABESTRA, kterou vyhlásila Společnost pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu. Prodejem pohledů bylo vybráno cca 15 000,- Kč. 30% z této částky obdrží 
naše škola na preventivní činnost či vyučovací pomůcky.  
Všem studentům děkujeme za pomoc. 
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Projekt žáků 7. třídy - "Můj pokoj" 
 
Vydáno: 29. 2. 2012 
 

Žáci 7. třídy vynikajícím způsobem 
zpracovali projekt „Můj pokoj". 
Při této práci propojili matematické 
znalosti o měřítku plánu a mapy 
s geometrickými dovednostmi, výtvarné 
zkušenosti a prostorovou orientaci při 
rozmísťování kusů nábytku 
v zmenšeném plánku pokoje. V praxi si 
vyzkoušeli profesi bytového architekta, 
samostatně řešili reálnou situaci, 
trénovali klíčové kompetence k řešení 

problému a pracovní kompetence. 
Žáci mezi sebou vybrali nejzdařilejší práce a na 1. místo nominovali Adélu 
Volejníkovou a Markétu Lesinovou a na 2. místo Angelinu Gorb. 
Výsledky projektu posuďte sami. Budete-li potřebovat zařídit pokoj, s důvěrou se 
obraťte na naše architekty ze 7. třídy. 
 

Obvodní kolo Poprasku 
 
Vydáno: 29. 2. 2012 
 
Dne 22. 2. se na naší škole uskutečnilo obvodní kolo soutěže Poprasku v basketbalu 
dívek 8. a 9. tříd. Naprosto pohodový turnaj dospěl v poklidu až k finále, kde si to 
o první místo rozdaly obě postupující školy - ZŠ Filosofská jasně přehrála 
Gymnázium Budějovická.  
Naše reprezentantky (K. Bímová, J. Musilová, D. Poshyvai, M. Novotná, 
A. Smejkalová, K. Vaníčková, J. Zbelová, M. Koubíková, N. Kaldecová) bojovaly 
a snažily se vstřelit co nejvíce košů, každý z nich pak jednoznačně nejbouřlivěji 
oslavovaly.  
Pořadatelsky jsme každopádně nezklamali, a tak můžeme v příjemném prostředí 
našich tělocvičen brzy očekávat další turnaje. 
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Maturitní ples 2012 
 
Vydáno: 5. 3. 2012 
 
Dne 23. 2. 2012 se konal v Kongresovém centru na Vyšehradě 17. maturitní ples 
Školy Kavčí hory. Součástí maturitního plesu byla i imatrikulace 1. ročníků. 

 

Dostali jsme rodiče na kolena 
 
Vydáno: 7. 3. 2012 
 
a jsme moc rádi! Děkujeme!!!!! 
V rámci Týdne otevřených dveří ve ŠD dnes ve školní jídelně proběhla akce s dětmi i 
rodiči nazvaná " Mami, tati, pojď si se mnou hrát ". 
Napřed jsme rodiče přivítali, vysvětlili pravidla, cíl soutěže a poučili o bezpečnosti. 
A pak to začalo!!! Rodiče s dětmi 
vytvářeli mozaiku na jarní téma 
"Motýl". Časový limit byl 45 minut 
a každá ruka byla potřebná.  
Ze začátku nastal trochu chaos, než se 
týmy dohodly na spolupráci, ale pak už 
to šlo jako po másle. Rodiče jsme 
opravdu dostali na kolena a bylo na 
nich vidět, že svojí roli v týmu berou 
vážně. 
45 minut uteklo jako voda. A pak 
nastalo vyhlášení vítězů. Porota, kterou 
tvořili rodiče, to neměla jednoduché. Nakonec rozhodla takto - 1. místo získala ŠD 
Žirafa (motýl se zahrádkou) a Zajíc (motýl s dlouhým ocáskem), 2. místo obsadily ŠD 
- Ježek (motýl s nožičkami), Slon (motýl zelenožlutý), Medvěd (motýl červený). 
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Dokonce se na naše výtvory a vyhlášení vítězů přišla podívat i paní ředitelka, které 
se naše mozaiky moc líbily. 
Všem ŠD jsme předali ceny (hry do ŠD) a každý dostal sladkou odměnu. Na závěr 
celé akce jsme poděkovali rodičům za jejich účast a uklidili jídelnu. 
Doufáme, že se dětem i rodičům akce líbila. Rodiče si tak mohli vyzkoušet, jaké to je 
pracovat v týmu nejen se svým dítětem, ale i s ostatními dětmi a rodiči, jak záleží na 
spolupráci a také jak to má porota těžké určit vítěze. 
Vážení rodiče, jsme rádi, že jste s námi strávili společné odpoledne a těšíme se na 
další společnou akci.  
 

Pečeme spolu 
 
Vydáno: 8. 3. 2012 
 
příprava na Velikonoce 
V rámci projektu " Pečeme spolu " jsme 
si na dnešní den do kuchyňky pozvali 
studentky třetích ročníků naší střední 
školy. 
Děti ze školní družiny se dnes dívaly, 
jak se zadělává těsto, a pomáhaly při 
vykrajování perníčků. Na nás zbyde 
zdobení a balení perníčků, které 
budeme před Velikonocemi nabízet 
rodičům za symbolickou cenu. 
Doufáme, že nás v této akci podpoříte, 
výtěžek bude opět věnován na další aktivity a hry do školních družin. 
A kdy budeme perníčky zdobit? Postupně se vystřídají všechny ŠD v týdnu od 26. 3. 
do 30. 3. 2012, vždy od 14 do 15 hod. 
Děkujeme studentkám a p. prof. Hance Hofmannové za velikou pomoc. Příští týden 
se ještě bude péct. 
 

Pohádky bratří Grimmů 
 
Vydáno: 14. 3. 2012 
 
V pondělí 12. 3. se hrálo v naší školní jídelně divadelní představení s názvem 
"Pohádky bratří Grimmů". Toto představení bylo určeno pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti 
byly do představení vtaženy nejen tím, že bylo vtipné, ale také tím, že byly 
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zapojovány. A jaké pohádky se hrály a jak se to dětem líbilo? Děti ze 2.A o 
představení napsaly pár řádků. Zde je pár nejlepších úryvků. 
 
Divadlo se mi líbilo. Ještě se mi líbilo, že to byly pohádky bratří Grimmů, které se jmenují 
Sněhurka a Šípková Růženka. (Katrin) 

Líbilo se mi, jak bylo divadlo vtipné a jak děti hrály 
v Šípkové Růžence a v pohádce o Sněhurce... (Adam) 
Mě se nejvíce líbilo, jak se zlá královna pořád ptala: 
"Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší a na světě 
nejkrásnější?" A zrcadlo řeklo: "Ty jsi krásná, ale 
Sněhurka je krásnější něž ty." (Šimon) 
Mě se líbilo, jak jsem byl ministr v pohádce o Šípkové 
Růžence... (Max) 
Mě se divadlo líbilo a bylo vtipné. Nejvíc se mi líbila 
pohádka o Sněhurce. (Agátka) 
Mě se nejvíc líbilo, jak děti mohly hrát. Například 
Anička ze 3.B hrála Sněhurku. Od nás hrál Max 
ministra. A Claudie hrála Růženku. Moc se mi to líbilo. 
Ráda bych to viděla ještě jednou. (Anička) 
Líbilo se mi, jak ten pán dělal královnu a krále, Max 

dělal ministra a Anička ze 3.B hrála Sněhurku. A ještě jak děti dělaly trpaslíky... (Vašík) 
Obě pohádky se mi líbily. Hlavně ministr, to byl Max ze 2.A a Claudie z 5. třídy, ta hrála 
Šípkovou Růženku. Nejvtipnější byl žabák z Šípkové Růženky. (Lukáš) 
Líbilo se mi, jak se královna dověděla, že je krásná, ale nejkrásnější je Sněhurka. A jak ji políbil 
princ prstem na tvář... (Eliška) 
  
A ještě jeden příspěvek o divadelním představení od F. Šebesty ze 3.A 
Viděli jsme pohádky: O Šípkové Růžence a O Sněhurce a sedmi trpaslících. Moc mě to bavilo. 
Byla to dvě legrační divadla a ten pán byl legrační taky. Pán hrál: královnu, krále, prince, 
krále, královnu a prince, myslivce, žábu, zlý strom, čápa. Bylo to moc dobré divadlo.  
 

Projektový den "SLAVÍME VELIKONOCE" 
 
Vydáno: 14. 3. 2012 
 
Dne 27. 3. 2012 proběhne na 1. stupni ZŠ od 8:00 hod. do 12:00 hod. projektový den 
„SLAVÍME VELIKONOCE" pro naše žáky a jejich rodiče. 
 
Jednotlivé učebny se budou nazývat podle velikonočních svátků: 

• 1.A - Květná neděle - veselá vajíčka - zápich 
• 1.B - Modré pondělí - velikonoční kuřátka  



  Březen 2012 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  67 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

• 2.A - Šedivé úterý- veselé květináčky 
• 2.B - Škaredá středa - jarní věnečky a kytičky 
• 3.A - Zelený čtvrtek- ptáčci ze sena a dřevěné kytičky  
• 3.B - Velký pátek - velikonoční kraslice 
• 4. A - Bílá sobota - pletení pomlázek 
• 4.B - Boží hod velikonoční - velikonoční přání  
• 5. třída - Velikonoční pondělí - velikonoční výzdoba 

 
Na všechny se těší učitelky 1. stupně a studenti SOŠS 
 

Beseda - Požární ochrana 
 
Vydáno: 14. 3. 2012 
 
V pondělí 12. 3. 2012 u nás ve škole 
proběhla akce s městskou policií 
o požární ochraně. Tato akce byla pro 
nás velmi poučná a zároveň zábavná. 
Tutéž besedu absolvovala v úterý 
i 9. třída. Byli bychom velmi rádi, 
kdyby se tato akce opakovala 
i v průběhu dalších let. 
 
Martina Zollmannová,  
Natálie Honzovičová (8. třída) 
 

Beseda - Právní vědomí 
 
Vydáno: 14. 3. 2012 
 
12. března podstoupily 1., 2., a 3. ročníky prevenční přednášku o právním vědomí 
s panem poručíkem Ondřejem Pencem z Policie České republiky. Byli jsme zde 
seznámeni s odpovědností za trestné činy a se základy práva a jeho původem. 
Zaujalo nás, že římské právo je základem práva dodnes. Beseda nás velmi zaujala. 
Další informace si každý může najít na internetu. 
 
Kotašková, Léblová, Hartmanová, Horáková (S2A) 
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Pečeme spolu 2 
 
Vydáno: 15. 3. 2012 
 

Jak jsme Vás již informovali před 
týdnem. V rámci projektu " Pečeme 
spolu " jsme si na dnešní den do 
kuchyňky pozvali opět studentky třetích 
ročníků naší střední školy.  
Děti ze školní družiny se dnes dívaly, 
jak se zadělává těsto, a pomáhaly při 
vykrajování perníčků. Na nás zbyde 
zdobení a balení perníčků, které 
budeme před Velikonocemi nabízet 
rodičům za symbolickou cenu. 

Doufáme, že nás v této akci podpoříte, výtěžek bude opět věnován na další aktivity 
a hry do školních družin. 
A kdy budeme perníčky zdobit? Postupně se vystřídají všechny ŠD v týdnu od 26. 3. 
do 30. 3. 2012, vždy od 14 do 15 hod. 
Děkujeme studentkám a p. prof. Hance Hofmannové za velikou pomoc. Příští týden 
se ještě bude péct.  
 

Pražské poetické setkání 2012 
 
Vydáno: 15. 3. 2012 
 
Ve dnech 13. 3. a 14. 3. se vítězové školního kola 
recitační soutěže Kavčí hory poetické zúčastnili 
obvodního kola Pražského poetického setkání 2012 
v DDM na Jižním Městě. 
Ocenění v této soutěži získali Bedřich Rose ze 3.B a 
Markéta Lesinová ze 7. třídy, kterým postup do 
krajského kola unikl pouze o vlásek. Poděkování za 
vzornou reprezentaci školy si dále zaslouží Filip 
Mácha ze 2.B, Jakub Šafránek ze 4.A, Claudie 
Tobiášová z 5. třídy a Kateřina Fišarová ze 6. třídy. 
Děti byly v soutěži nováčky mezi již ostřílenými 
recitátory, přesto odbornou porotu zaujalo jejich 
vystoupení. Všem děkujeme a blahopřejeme. 
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Finanční gramotnost 
 
Vydáno: 21. 3. 2012 
 
V únoru se naše škola zapojila do Soutěže Finanční gramotnost, kterou již třetím 
rokem pořádá Ministerstvo 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. Minulého ročníku se zúčastnili studenti ze 708 škol 
v celé ČR.  
 
Po loňském úspěchu, kdy naše škola získala 1. místo mezi školami Prahy 4, 
očekáváme, že naši studenti a studentky budou úspěšní i v tomto roce. Školního kola 
se zúčastnili studenti i studentky všech ročníků naší střední školy. 
 
Jako nejlepší postupují do okresního kola: 
Lenka Hrdinová S3A  
Jiří Vícha S4A 
Hartmanová Lucie S2A 
 

Ajax - beseda s Policií 
ČR 
 
Vydáno: 22. 3. 2012  
 
V úterý 20. 3. 2012 pokračovala ve 
2. třídách beseda s Policií ČR. Tentokrát 
byla na téma bezpečnosti silničního 
provozu. Žáci se dozvěděli vše o údržbě 
dopravních prostředků a hlavně vše 
o vybavenosti kol. 
 

Matematická olympiáda 2011/2012 
 
Vydáno: 22. 3. 2012 
 
V letošním školním roce se již tradičně žáci 6. až 8. tříd zapojili do 61. ročníku 
matematické olympiády. Ve školním kole řešili úlohy tito žáci: 
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6. třída: Jáchym Podstránský 3 body 
   Petr Bačovský 2 body 
   Jan Svoboda 1 bod 
7. třída:  Kateřina Hamplová 5 bodů 
   Denisa Hanke 4 body 
8. třída:  Jonáš Pojer 3 body 
   Martina Zollmannová 2 body 
 
Do obvodního kola postupují: Kateřina Hamplová a Denisa Hanke ze 7. třídy. 
Blahopřejeme k postupu a děkujeme za reprezentaci školy. 
 

Projektový den "Slavíme Velikonoce" 
 
Vydáno: 28. 3. 2012 
 
 V úterý 27. 3. 2012 jako každý rok jsme oslavili na 1. stupni ZŠ příchod jara 
projektovým dnem "Slavíme Velikonoce". Měli jsme velkou radost, že si udělali čas 

i někteří rodiče a přišli s námi tvořit. 
Paní učitelky seznámily děti s tradicemi 
a zvyky, které se pojí k Velikonocům, 
a vysvětlily dětem význam Velikonoc 
pro křesťany. A pak začalo to pravé 
tvoření. V jednotlivých dílnách spolu 
pracovali žáci 1. stupně se studenty, 
maminkami a svými učitelkami. 
Vyráběli kuřátka a ptáčky z papíru 
a peří, ze sena nebo z vlny, zdobili 
kraslice různým kořením, pletli 
pomlázky, vyráběli tradiční velikonoční 

přání, ovečky z vatových tampónů, aranže z proutí a velikonoční kytičky s věnečky 
ze zbytků látek. Za okny nám svítilo sluníčko a přispělo k jarní náladě tohoto 
pěkného dopoledne.  
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Vítání jara v Kouřimi 
 
Vydáno: 4. 4 .2012 
 

V pondělí 2. 4. 2012 se žáci druhých tříd vydali se 
svými učitelkami na exkurzi do skanzenu 
v Kouřimi, kde zakončili projekt "Slavíme 
Velikonoce". Tentokrát byla exkurze zaměřená na 
Velikonoce jako svátky jara již z doby 
předkřesťanské. Mnoho zajímavostí se děti 
dozvěděly v autobuse od průvodkyně Jitky. 
Ve skanzenu si prohlédly špejchary, stodoly, 
chlívky, kovárnu, hospodu, chalupy drobných 
rolníků, ale i statek rychtáře. V každé chalupě se 
topilo v peci a všude vonělo dřevo. Velikonoční 
výzdoba byla velmi působivá. V hospodě si žáci 
sami omalovali dřevěná vajíčka s velikonočními 
motivy, která pak sušili v roztopené peci. 
Na památku si všichni odvezli perníčky 

s velikonočním zdobením. 
Exkurze se nám velice líbila. 
 

Projekt ŽIJ ZDRAVĚ – ZDRAVÁ STRAVA 
 
Vydáno: 4. 4. 2012 
 
Dne 3. 4. proběhl na 1. stupni projekt ŽIJ 
ZDRAVĚ - ZDRAVÁ STRAVA. Žáci 
byli rozděleni na 2 velké skupiny,  
které se účastnily besedy 
s MUDr. Matoulkem PhD. Společně s 
ním přišli i tři studenti - Tom, Aleš a 
Míša, kteří studují zdravou výživu na 
Masarykově univerzitě v Brně. Beseda 
probíhala na téma zdravého stravování 
a samozřejmě také sportu, který do 
zdravého životního stylu patří. Děti 
byly na konci besedy rozděleny do družstev a zasoutěžily si ve zdravém pexesu. 
Z prvních a druhých tříd vyhrála 2.B, ze skupiny třetích, čtvrtých a páté třídy 
zvítězila 4.B. Výhercům gratulujeme! 
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Projektový den pokračoval vytvářením pyramidy zdravé výživy, kterou dvojice 
vyráběly stříháním obrázků potravin. Úkolem na tento den bylo také donést si 
svačinu, o níž se žáci domnívají, že je zdravá. Tyto svačiny si navzájem hodnotili, zda 
jsou nebo nejsou zdravé. Téměř všem dětem se to povedlo, což máme velkou radost! 
Dalším navazujícím úkolem pak bylo vytvořit zdravý jídelníček na celý týden.  
Všichni žáci 1. stupně se všech úkolů zhostili velice dobře a povedlo se jim vytvořit 
krásné výtvory.  
 

Exkurze Česká svíčkárna Šestajovice 
 
Vydáno: 11. 4. 2012 
 
Dne 21. 3. byly třídy Z3.A, Z3.B a Z4.B na exkurzi 
ve svíčkárně v Šestajovicích. Žáci si nejprve 
prohlédli malou zoologickou zahradu, plnou 
domácích zvířátek. Měli tak možnost vidět kozy, 
slepice, prasata, a dokonce si některá zvířata 
pohladili. Poté se jich ujal zaměstnanec svíčkárny 
a provedl je po výrobně. Žáci mohli vidět, jak 
svíčky vznikají, jak dostávají tvar, barvu, vůni i jak 
se balí. Na závěr všichni přešli do dílny, kde měli 
možnost obarvit si pár vlastních svíček a nasypat 
si pytlík s vonnou solí. Myslím si, že se výlet 
vyvedl, protože další den jsem o ničem jiném 
neslyšela. 
 

Olympiáda v českém jazyce 
 
Vydáno: 12. 4. 2012 
 
V prosinci proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, jehož vítězkami se staly 
žákyně 8. třídy Natálie Honzovičová, Lýdie Žilková a Barbora Adamcová. Do účasti 
v obvodním kole zasáhly chřipky, a tak v něm nakonec 20. 3. 2012 naši školu 
reprezentovala Natálka Honzovičová a obětavá náhradnice Martina Zollmannová. 
V konkurenci dalších 35 soutěžících z osmých a devátých tříd i odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií obstály obě soutěžící se ctí. Blahopřejeme Natálce, která 
obsadila 17. místo a také Martině, která skončila na 25. příčce. Oběma pak patří dík 
za reprezentaci školy.  
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Matematický klokan 2012 
 
Vydáno: 12. 4. 2012 
 
V letošním školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matematická 
soutěž "Matematický klokan". Zúčastnili se jí žáci 2. až 9. třídy základní školy. 
Nejlepších výsledků dosáhli žáci v kategorii Cvrček (maximum je 60 bodů). 
V ostatních kategoriích bylo maximum 120 bodů. 
 
Nejlepší řešitelé 
I. stupeň  
kategorie jméno příjmení třída body 
Cvrček Petr Křístek 3.A 60 
Cvrček Michael Monček 3.B 55 
Cvrček Petr Šafář 3.B 51 
Klokánek Michal Smieško 4.A 96 
Klokánek Monika Smiešková 4.A 87 
Klokánek Martin Šimák 5 84 
 
II. stupeň  
kategorie jméno příjmení třída body 
Benjamín Jáchym Podstránský 6 64 
Benjamín Jakub Urban 6 59 
Benjamín Kristýna Štekerová 6 56 
Kadet Adam Cilc 9 53 
Kadet Jindřich Horáček 9 47 
Kadet Anna Klusáčková 8 46 
 
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
 

Školní parlament 
 
Vydáno: 17. 4. 2012 
 
Zápis ze schůze dne 10. dubna 2012 
Přítomných: 13 parlamentářů 
Projednáváno: 

1) Akce jídlo na přání pokračuje. 
2) Postupně začíná fungovat výměna zvonění. Parlamentáři mají za úkol stále 

nosit nové skladby ve formátu MP3. 
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3) Příprava na chystané projekty - školní parlament bude organizačně 
zajišťovat společně s 9. ročníkem. 

4) Pokud bude potřeba, je možné svolat parlament kdykoli!!! 
 

Ajax 
 
Vydáno: 23. 4. 2012 
 
V pátek 20. 4. se opět zúčastnili žáci 2. tříd 
besedy s Policií ČR na téma "Návykové látky". 
Děti se dozvěděly, jak nebezpečné pro zdraví 
je kouření, pití alkoholu a užívání drog. Důraz 
byl kladen hlavně na nebezpečí návyku. 
Žákům se beseda velice líbila. Namalovali 
obrázky se zákazem kouření a Lucinka Vostrá 
ze 2.B nakreslila zdařilý portrét pana policisty, 
který jí ho rád podepsal. Další beseda se 
uskuteční v červnu a všichni se moc těšíme. 
 

Den Země 
 
Vydáno: 25. 4. 2012 
 
Děti 1. stupně dnes byly oslavit Den Země v Centrálním parku na Pankráci. 
25. 4. připravila Městská část Prahy 4 pro děti naučný a zábavný program s názvem 

Den Země. Cílem bylo upozornit 
a připomenout žákům, že je třeba naši 
Zemi chránit.  
 
Bylo zde připraveno několik stanovišť. 
Žáci se učili nejen o třídění odpadu, 
ochraně vody či nebezpečných 
materiálech, ale také o záchranných 
stanicích pro zvířata. Některá si mohli 
i dokonce pohladit a také si zkusili 
střílet foukačkou, jako kdyby měli zvíře 

uspat. Poznávali ptáky podle jejich vypadlých pírek nebo je také zaujala výroba 
medu a povídání o včelách. Městská policie zde jezdila na koních a předvedla 
ukázku koňského fotbalu. 
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U každého stánku se děti něco dověděly a za správné odpovědi dostávaly ceny, 
soutěžily na koloběžce, skákaly v pytlích, skládaly domino apod. 
Moc děkujeme Městské části Praha 4 za program, který pro děti připravila. 
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Divadelní vystoupení "Jak se dělá divadlo" 
 
Vydáno: 4. 5. 2012 
 
Ve čtvrtek 3. 5. se všichni žáci prvního stupně zúčastnili divadelního představení 
s názvem "Jak se dělá divadlo". Vystoupení trvalo necelé dvě vyučovací hodiny, 
během nichž byli žáci aktivně zapojováni a vybízeni k odpovědím. Někteří si divadlo 
i zahráli. Taktéž se děti dověděly, jak se jmenují jednotliví lidé, kteří zajišťují chod 
celého představení, jako jsou maskéři, režisér, herci apod. 
 

Exkurze na Čapkovu Strž 
 
Vydáno: 7. 5. 2012 
 
Dne 3. 5. 2012 studenti 3. ročníků navštívili vilu Karla Čapka ve Strži u Dobříše. 
Dozvěděli jsme se, že Karel Čapek zde žil se svou ženou Olgou Scheinpflugovou 
poslední tři roky svého života. Dům dostali jako svatební dar, místo si Čapek 
zamiloval a sám se podílel na jeho rekonstrukci. Bohužel se v něm zachovala pouze 
jedna místnost zařízená jako Čapkova pracovna, další prostory slouží jako muzeum 
a jsou vybaveny předměty, které patřily Čapkovi nebo jeho ženě. 
Naštěstí nám přálo i počasí, průvodkyně po expozici byly velmi milé a ochotné, a tak 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, na které by se v hodině nedostalo. 
 

Pietní akt u pomníku na Pekařce 
 
Vydáno: 9. 5. 2012 
 
Dne 3. 5. se učitelé s dětmi ze ŠD 
a někteří žáci z páté třídy zúčastnili 
pietního aktu u pomníku na Pekařce ke 
vzpomínce obětí 2. světové války. 
Na květnové události zavzpomínali 
pamětníci z protifašistického odboje 
a přiblížili dětem některá fakta. Děti 
přinesly a položily na pomník květiny. 
Poté si všichni společně zazpívali 
českou národní hymnu. Na závěr žáci 
páté třídy ostatním zarecitovali 
básničku. 
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Projektové dopoledne - Chování člověka za 
mimořádných událostí 
 
Vydáno: 9. 5. 2012 
 

V pondělí 7. 5. proběhlo na 1. stupni 
projektové dopoledne s názvem 
Chování člověka za mimořádných 
událostí. První hodinu žáci vyvozovali, 
co to vlastně jsou mimořádné události 
a zároveň jsme si zopakovali nejen jak se 
mají zachovat, ale také na jaká tísňová 
čísla v těchto situacích mohou volat. 
Taktéž žáci zhlédli videa, jak mají 
předcházet úrazům. Následně kreslili 
obrázky a v 5. třídě se učili obvázat si 

poraněný kotník, koleno a učili se, jak si dát poraněnou ruku do trojcípého šátku. 
 

Hlasování - www.antifetfest.cz 
 
Vydáno: 11.5.2012 
 
I v tomto školním roce 2012 vyhlásilo Hlavní město Praha soutěž amatérských filmů 
„Antifetfest aneb jde to i jinak" s námětem rizikového chování. Této soutěže se 
zúčastňujeme pravidelně každý rok a na www.antifetfest.cz probíhá internetové 
hlasování o Cenu diváka. Najdete tam dva snímky, které natočili žáci 7. třídy 
a studenti třídy S2A. Snímek žáků 7. třídy má název Andílci - Sweet Dreams 
a snímek studentů třídy S2A má název Kavčáci - Přemýšlej. Podpořte nás 
hlasováním.  
 

Preventan cup 
 
Vydáno: 17. 5. 2012 
 
 Dne 10. 5. se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd mix - Preventan 
cupu. 
Ačkoli bylo úsilí žáků veliké, na medailové pozice jsme nedosáhli. I tak to byl 
příjemný den a žáci měli příležitost poměřit síly s jinými školami. 
Žákům za reprezentaci a snahu děkujeme. 
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Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ 
 
Vydáno: 17. 5. 2012 
 
Ve středu 16. 5. se žáci 5. třídy zúčastnili dopravní soutěže „Mladý cyklista". V naší 
kategorii bylo 13 škol a my se umístili na místě 10. Ač se může zdát, že to není nijak 
výjimečný výsledek, přeci jen nás úspěch neminul. Vojta Capil měl nejméně 
trestných bodů, a proto se umístil na 1. místě v kategorii jednotlivců. Svým 
výsledkem byl nejen nejlepším v kategorii mladších žáků, ale i v kategorii žáků 
starších, čímž se stal absolutním vítězem soutěže. 
Všem děkujeme za reprezentaci a plné nasazení, Vojtovi blahopřejeme a zbylým 
účastníkům přejeme do dalších kol také plno úspěchů. 
 

Exkurze SD Durychova 
 
Vydáno: 22. 5. 2012 
 
Dne 15. 5. 2012 se 5. třída vydala na 
exkurzi do sběrného dvora Prahy 4. Zde 
si žáci připomněli zásady třídění 
odpadu a bylo jim vysvětleno, jak 
sběrný dvůr funguje - jaký odpad patří 
do určitých kontejnerů, kolikrát mohou 
občané Prahy 4 vyvézt pneumatiky, 
kam mají umístit nepotřebné mobily, 
lednice, klávesnice, křesla, barvy apod.  
 
Na závěr žáci vyplnili krátký test. Vzhledem k tomu, že většina získala alespoň 
13 z 15 bodů, odnesl si každý malou odměnu. 
 

Pražská snítka 
 
Vydáno: 23. 5. 2012 
 
V úterý 15. 5. a v pátek 18. 5. 2012 se na 1. stupni uskutečnilo školní kolo pěvecké 
soutěže Pražská snítka. 
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Děti soutěžily ve dvou kategoriích: 
 
1. kategorie - žáci 2. a 3. tříd:  
Zúčastnilo se 16 dětí. 
1. místo - Sára Zikanová 3.A, Mia Legro 3.A, Agáta Lejčková 2.A 
2. místo - Mariana Holá 2.B 
3. místo - Max Tobiáš 2.A, Eliška Růžičková 2.B 
 
2. kategorie - žáci 4. až 5. třídy: 
Zúčastnilo se 12 dětí. 
1. místo - Claudie Tobiášová 5. třída 2. místo - Mariana Součková 4.B 
3. místo - Jakub Šafránek 4.A 
 
Všem vítězům blahopřejeme. 
 

Poslední pondělní přípravka v tomto školním roce 
 
Vydáno: 23. 5. 2012 
 
V pondělí 21. 5. se předškoláčci naposled v tomto školním roce vypravili do budovy 
školy „zvykat si" na vyučování. Všechny děti se usadily v učebně MUF, kde proběhla 
výuka na počítači formou hry s programem „Chytré dítě". Děti hledaly, co do 
skupiny věcí nepatří a stejné obrázky. Děvčata si nakonec zasoutěžila s chlapci v 
pexesu. Čas nám rychle uběhl a paním učitelkám nezbývá, než se těšit na začátek 
nového školního roku, kdy se z našich předškoláčků stanou školáci. 
 

Provoz domácnosti  
 
Vydáno: 24. 5. 2012 
 
V 6. třídě je zařazen předmět s názvem 
Provoz domácnosti. Žáci Vám ho sami 
přiblíží.  
 
Všechny hodiny Provozu domácnosti 
byly velice zajímavé. Pokaždé jsme měli 
co na práci. Od vaření přes jídelníček až 
po závěrečné stolování. Vařili jsme jídla 
z nejrůznějších surovin. Mě osobně 
nejvíce chutnaly řízky s hranolkami. 
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Dělali jsme také různé průzkumy a zjistili jsme, kolik toho sníme, co jíme a kolik to 
stojí. (Kačka Fišarová) 
  
Já osobně si myslím, že je tento předmět velice užitečný. Jednou jsme smažili řízky, 
na které bych si dříve netroufla. Také děláme různé zajímavé průzkumy. 
(Zita Domínková) 
  
Naše vaření bych chtěla mít častěji, protože mě moc baví. První hodiny jsme si 
s p. učitelkou prošli hygienu a seznámili jsme se s různými spotřebiči. Nejvíce mi 
chutnala pizza a muffiny, chutnaly i mé babičce. Nejlehčí bylo udělat obložené 
chlebíčky a nejtěžší byl asi koláč s ovocem a drobenkou. (Denisa Hudečková) 
  
Provoz domácnosti je můj oblíbený předmět, je v něm mnoho zábavy. Všechna jídla, 
co jsme vařili, mi moc chutnala. Minule jsme prostírali stoly, všichni jsme to měli moc 
hezké. Nejvíce mě zaujalo krásné skládání ubrousků, já jsem například složila 
z ubrousku květinu. (Eliška Krajčová) 
 
Nejdříve nám p. učitelka vysvětlila, jak 
se máme v malé kuchyňce chovat a jak 
zacházet se spotřebiči. Pizza byla naše 
první opravdu teplé jídlo, které jsme 
měli připravit. Po velkém úsilí se nám 
podařilo vykouzlit opravdu chutné 
jídlo, které s námi ochutnávala 
i p. ředitelka. Dále to byly pomazánky, 
zeleninový salát, palačinky a domácí 
zmrzlina. Tento týden byla hodina 
trochu jiná, měli jsme si přinést talíře, 
skleničky a výzdobu na stůl. Naším úkolem bylo prostřít stůl pro romantickou večeři 
pro dva. Překvapením na závěr bylo dětské šampaňské, které jsme si nalili do 
připravených skleniček. Na hodiny vaření se celá naše třída vždy moc těší. 
(Kristýna Štekerová) 
  
Vaření jsem si s dětmi moc užila, celý rok pracovaly s chutí a velkým nasazením, 
s velkou chutí také připravené pokrmy snědly. Naučily se nejen vařit, ale také po 
sobě uklidit a umýt nádobí. Na závěr školního roku si upečeme za odměnu dort, 
šesťáci si ho opravdu zaslouží. (R. Štirská) 
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Exkurze Pražský hrad 
 
Vydáno: 25. 5. 2012 
 
Výlet na Pražský hrad 
 
Jeli jsme v 8 hodin na Pražský hrad. Šli jsme s paní původkyní k hlavnímu vchodu. 
Měli tam červené koberce a všude tam stáli turisté. Vojáci se nesměli ani pohnout, 
pokud neměli po službě. Paní průvodkyně řekla: „Pan prezident čeká návštěvu, 
a proto nemůžeme jít hlavním vchodem." Museli jsme projít 2 nádvoří a potom jsme 
průchodem došly až ke 4 nádvoří. Tam bylo vidět na věžičky katedrály sv. Víta. 
Nasvačili jsme se a potom přijel pan prezident v černém autě. Když pan prezident 
odjel, šli jsme do katedrály sv. Víta. Zevnitř byl mnohem větší než na pohled zvenčí. 
Okna měl do tvaru modlení a vevnitř barevná sklíčka. Všechny různé barvy: bílá, 
modrá, zelená, žlutá, fialová, červená a jiné. Paní průvodkyně nám říkala, že támhle 
a támhle jsou pohřbeni Přemysl Otakar I. A Přemysl Otakar II. Potom nám řekla 
příběh o Janu Nepomuckém, jak ho mučili a jeho tělo hodili do řeky a tam začali 
svítit světla. Potom jsme šli k hrobce sv. Václava - patrona naší země. Pak jsme šli se 
odívat na svatováclavské klenoty a zjistili jsme, že nejvyšší ocenění, které můžeme 
získat, je Řád bílého lva. Nakonec jsme šli do zlaté uličky. Byli tam krámky, a jak to 
vypadalo dřív třeba u vojáka, věštkyně nebo hospodyňky. Někdo si tam něco koupil. 
Potom jsme jeli zpátky do školy. 
 

Humanitární akce - Květinový den 2012 
 
Vydáno: 31. 5. 2012 
 
Letošního v pořadí již 16. Květinového dne se účastnili studenti I. B a III. A. Prodali 
celkem 4 527 kytiček. Na konto organizátora Ligy proti rakovině tak přibylo 
105 091 Kč. Výtěžek této sbírky bude věnován na prevenci nádorového onemocnění 
ledvin, výzkum a vybavenost onkologických center. 
 



 

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

Červen 2012
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Postupujeme do celopražského kola Antifetfestu 
 
Vydáno: 6. 6. 2012 
 
Do 5. ročníku soutěže amatérských filmů „Antifetfest aneb jde to i jinak" s námětem 
rizikového chování jsme přihlásili dva soutěžní snímky. Snímek studentů střední 
školy třídy S2A s názvem „Přemýšlej" postupuje do celopražského kola Antifetfestu. 
Slavnostní projekce a vyhlášení vítězů 5. ročníku bude 20. června 2012 v kině 
Světozor pod záštitou náměstka primátora Hlavního města Prahy Mgr. Ivana 
Kabického. 
Srdečně studentům blahopřejeme.  
 

Vápenka 7. 6. 2012 - konečně bydlíme 
 
Vydáno: 7. 6. 2012 
 
Z dnešního dne posíláme poslední pozdravy, protože už všichni konečně spíme. 
Posíláme alespoň pár fotografií, jak vypadají naše pokojíčky. Tak zase zítra... 
Zdraví vás vaše děti a učitelé  

   
 

Vápenka 8. 6. 2012 – Zeleňouch se představuje 
 
Vydáno: 9. 6. 2012 
 
Probudili jsme se do slunného rána, ale na obloze se proháněly mraky. Sem tam to 
vypadalo, že přijde pěkná bouřka. Po snídani se děti se svými učitelkami pustily do 
zábavného učení. Prvňáčci řešili bezpečnost silničního provozu a druháci přečetli 
5 kapitol o kocourkovi Modroočkovi. 
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I po obědě nám počasí přálo, a tak jsme vyrazili do krásné krkonošské přírody. 

U vchodu Vápenky jsme našli vzkaz od 
lesních skřítků, že je ohrožuje špinavé a 
ošklivé strašidlo Zeleňouch. Skřítci se na 
naše děti s důvěrou obrátili, aby je 
zachránily. Nejprve ale musely prokázat 
svou zdatnost, rychlost, vytrvalost 
a sílu, proto jsme je rozdělili do 6 týmů: 
Močálníci, Hvězdní experti, Zelenáči, 
Giga soupeři, Střela a Vápenka. 
Soutěžily ve Vápenském desetiboji. 
Všechny týmy byly ve všech 

disciplínách velmi rychlé a vytrvalé, proto přesně v 18 hodin na ně Zeleňouch seslal 
déšť. Ale děti se mu vysmály, protože v tu dobu už měly přichystanou výbornou 
večeři.  
Po večeři si každý tým nakreslil svůj vlastní erb a vymyslel bojový pokřik. Zcela 
unaveni jsme si dali rádi rychlou sprchu a šup do postýlek... 
 
Močálníci, hej, hej, hej, my to přece vyhrajem. 
 

Vápenka 9. 6. 2012 – Vzkaz od skřítků 
 
Vydáno: 9. 6. 2012 
 
Dnešní den jsme zahájili opět výukou. Prvňáčci se 
věnovali prvouce a druháci opět četli kocourka 
Modroočka, u kterého se velmi nasmáli. Zbytek 
dopoledne jsme se věnovali stolnímu tenisu, 
fotbálku a kulečníku v hernách Vápenky. 
 
Včera jsme se vysmívali Zeleňouchovi, který se 
však rozhodl, že nám to vrátí, a tak už během 
poledního klidu začalo venku lít jako z konve. 
Nám to ale náladu nezkazilo a pustili jsme se do 
her jako Molekuly, Elektřina a Tichá pošta. 
Zeleňoucha to přestalo bavit a my jsme konečně po 
sladké svačince mohli vyrazit ven. 
Vydali jsme se prozkoumat okolí Vápenky a všechny nás zaujaly typické krkonošské 
roubenky, kolem kterých se pásly krávy, kozy a ovce. 
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Při večeři děti objevily v jídelně malinkatý vzkaz zabalený v zeleném listu. To nám 
psali skřítci Lesníčci, že jim Zeleňouch poškodil jejich domečky. Děti se rozhodly, že 
skřítkům pomohou a domečky jim opraví, ale to nás čeká až zítra. 
Po večeři jsme si zahráli ještě Bingo a pak jsme se uložili ke spánku, abychom 
načerpali energii pro zítřejší budování. 
Hezkou dobrou noc 
Vaše děti a učitelé 
 

OZP Štědronín 
 
Vydáno: 10. 6. 2012 
 
28.5. - 1.6.2012 se žáci 4. - 9. třídy 
zúčastnili ozdravného pobytu ve 
Štědroníně. Na následujících řádcích se 
dozvíte, jak se žákům pobyt líbil a co 
všechno zažili. Ještě bychom všichni 
velice rádi poděkovali žákům osmé 
a deváté třídy za přípravu a organizaci 
středečního soutěžního dopoledne 
a večerní diskotéky. 
 
Zápisky 4.B a 5. třída 
29. 5. 
V pondělí jsme jeli autobusem do Štědronína. Měli jsme velmi malé pokoje. Moc se 
mi to tam líbilo. Také jsme si zahráli hodně her. Hráli jsme: bingo, přehazovanou, 
překážkovou dráhu,... Někomu se na tomto ozdravném pobytu nelíbí, ale mě se tady 
líbí. 
Jonáš Gerhát (4.B) 
 
30. 5. 
Včera jsem vstával asi v 7 hodin. Oblékl jsem se. Po snídani jsme se učili a psali jsme 
o předvčerejšku. Potom jsme šli na hřiště. Po obědě jsme měli půl hodiny polední 
klid. Po poledním klidu jsme se vydali na 4,5 km dlouhou cestu na hrad Zvíkov. 
Zvíkov je pěkný hrad. Nejvíc se mi na něm líbila věž Zvíkovského Raráška. Ve věži 
byla korunní místnost, kde byla svatováclavská koruna před postavením Karlštejnu. 
Říká se, že kdo přespí ve věži, do roka umře. Stalo se to i jednomu herci, který tam 
přespal. A bouchly tam tři kamery. Pak jsme prošli zbytek hradu. Mě tam chytila 
velká křeč, asi to bylo raráškem, je to zlý duch. Na nádvoří jsem si koupil magnet. 
Vrátili jsme se a šli jsme na večeři. Po večeři jsme měli hry na hřišti. Potom jsme šli 
spát. 
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Nikola Boškovič (4.B) 
 
31. 5. 

Včera jsem vstával jako vždy. Po snídani 
jsme hráli hry. Rozdělili jsme se do 
družstev. Každé družstvo mělo 
vedoucího ze 7. třídy. Disciplín bylo 12, 
jedna z nich byla střelba na bránu. Poté 
co jsme prošli všechny disciplíny, 
odevzdali jsme kartičku s body paní 
učitelce. Poté jsme šli na oběd. Po obědě 
jsme měli polední lid. Po poledním 
klidu jsme šli na parník. Vlastně to 
parník ani nebyl, ale to mně nevadilo, 

protože to byla hezká projížďka. Viděl jsem naši ubytovnu, velký most, hrad Zvíkov 
a soutok řeky Vltavy a Otavy. Potom jsme se obrátili a jeli jsme nazpátek. Po večeři 
jsme měli diskotéku a po jejím skončení jsme šli spát. 
Nikola Boškovič (4.B) 
 
1. 6. 
Včera jsem vstával jako vždy, ale probral jsem se rychleji, protože byla ke snídani 
vánočka. Po snídani jsme dělali asi 20 minut dopravní výchovu. Pak jsme šli na 
hřiště. Na hřišti jsme mohli hrát různé hry. Já jsem hrál s kluky fotbal. Následoval 
oběd. Po obědě byl polední klid. Potom jsme šli opět ven. Za chvíli jsme začali hledat 
indicie, které nám pomohly k luštění naší části legendy. Když jsme přečetli všichni 
svojí část, vznikla nám legenda. Poté jsme si sbalili a šli jsme k ohýnku, kde jsme si 
opékali buřty. Ohýnek už dohoříval, ale 
paní učitelka tam dala pár větviček 
a ohýnek se hned rozhořel. Buřty byly 
moc dobré, ale už bylo pozdě, takže 
jsme šli spát.  
Nikola Boškovič (4.B) 
 
31. 5. 
Předvčerejškem jsme šli na hrad Zvíkov. 
Šli jsme kolem statku, kde chovali bílé a 
barevné pávy. Potom jsme šli dlouho 
lesem. Když jsme vyšli z lesa, šli jsme přes most. Pak jsme došli ke hradu. Šli jsme na 
prohlídku, kde jsme poslouchali pověst o Zvíkovském raráškovi. Potom jsme šli do 
věže, kde byl překrásný rozhled. Po prohlídce jsme šli stejnou cestou zpět. Ještě jsme 
se šli podívat na toho páva a přitom jsme tam spatřili překrásné koně. Jeden byl 
hnědý a ten druhý byl černý. Pak jsme pokračovali v cestě. Po výletě jsme šli na 
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pokoj si odpočinout, abychom měli sílu. Dále jsme šli ještě na nějaké soutěže, ale pak 
už jsme šli spát.  
Druhý den jsme se nasnídali a pak jsme šli na 
soutěže. Potom jsme šli na oběd a pak jsme měli 
polední klid. Po něm jsme šli do přístavu, kde jsme 
se svezli na lodi. Cestou, když jsme byli v lese, tak 
nás potkal obrovský slejvák. S Marčou as 
Markétkou jsme se schovaly pod pláštěnku. Když 
přestalo pršet, pokračovali jsme všichni v cestě. 
Když jsme sešli snad nekonečné schody, došli jsme 
do přístavu, kde jsme nasedli do lodi. Jeli jsme 
okružní jízdu kolem kempu, kde jsme kdysi 
s babičkou trávily týdne. Potom jsme zase vyšli ty 
snad nekonečné schody. Cestou zpátky už naštěstí 
vůbec nepršelo. Když jsme šli kolem toho statku, 
kde chovali různobarevné pávy, moc jsem doufala, 
že tam opět uvidíme koně, ale bohužel tam už 
nebyli. Vrátili jsme se na chatku, kde jsme se převlékli a šli jsme zase soutěžit. Po 
soutěžích jsme šli na večeři. Po večeři jsme šli spát. 
Tereza Švandová (4.B) 
  
Společně strávený týden na jihu Čech ve Štedroníně nám utekl velmi rychle. Celý 
ozdravný pobyt byl příjemný a užili jsme si plno legrace. Počasí nám až na jeden déšť 
vyšlo, všechny děti vydržely zdravé a bez úrazu. V průběhu pobytu jsme hrály hru, 
která byla v duchu legendy o Zvíkovském Raráškovi. Navštívili jsme hrad Zvíkov, 
projeli se po Orlické přehradě parníkem a volné chvíle jsme vyplnili hrami na hřišti 
a louce. A než jsme se nadáli, seděli jsme opět v autobuse a jeli domů.  
(5. třída)  
  
Zpráva 6. třídy (psáno 31. 5. 2012, autor: kolektiv 6. třídy) 
V pondělí 28. 5. 2012 jsme dorazili divným, ale spolehlivým autobusem do 

rekreačního střediska Štědronín - 
zapadákov. To byl alespoň náš první 
dojem. Ubytování totiž rozhodně nebylo 
jako ve 4 hvězdičkovém hotelu a první 
zkušenost v jídelně nás nepřesvědčila 
o kvalitách kuchařek. Odpoledne jsme 
navštívili lesní školku, kde jsme hledali 
přírodní zajímavosti, které vezeme paní 
učitelce přírodopisu Marušce 
Kabuďové. Ve školce byly modré 
stromky, jejichž modré zbarvení 
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označovalo stromky k výsadbě a odlišovalo stromky náletové. Nicméně užili jsme si 
pobyt v lese, dokonce i společně se 7. třídou.  
Druhý den jsme v dopolední hře skládali papírky, na kterých byly otázky na téma 
Zvíkov, jež jsme měli odpoledne vyřešit. Šli jsme 
totiž hned po obědě na hrad Zvíkov. Cesta byla 
dlouhá a výpravu vedla skautka Kristýna a Bača. 
Kristýna nezklamala a bez bloudění nás dovedla 
do cíle. Na místě jsme zjistili, že v minulosti byl 
hrad naprosto nedobytný. Měl úplně úžasnou 
strategickou pozici, protože se celý nacházel na 
vysokém skalním ostrohu a s okolím ho spojoval 
pouze jeden padací most. Všichni jsme si prohlédli 
okolí z Hlízové věže, kde jsme sehráli scénky ze 
známých pohádek v neobvyklých žánrech - 
Sněhurka pantomima, Popelka opera, Tři 
mušketýři balet a Mrazík groteska. Po návratu 
jsme se zchladili v bazénu a obzvlášť Robert (alias 
Bobíz), který okamžitě ztratil hlas. Po 
„tříhodinovém" rozmrazování jsme šli na večeři. Večeře nás příjemně překvapila 
a od té doby se kuchařka pořád jen a jen lepšila.  
Na středeční dopoledne si 8. a 9. třída připravila soutěžní program pro všechny 
ostatní účastníky ozdravného pobytu, za což jim velice děkujeme. Plně se projevily 
schopnosti Honzy Furdzo. Během poledního klidu jsme čerpali sílu na parník, který 
nás provezl kolem hradu Zvíkov, a tak jsme ho viděli nejenom ze shora, ale i ze 
zdola. Projeli jsme se soutokem řek Vltavy a Otavy. Cesta k přístavnímu molu byla 
velice dobrodružná, protože jsme promokli na kost. Někteří hráli loužovanou 
a spousta z nás má stále mokré boty. Po návratu si většina dala horkou sprchu a po 

večeři jsme měli diskotéku, která se 
osmákům a deváťákům velice povedla. 
Někteří z nás se stylizovali - Zuzka za 
hipíka, Kačka se Zitou za drsňačku, Bára 
s Kristýnou za EMO a Deniska za 
hiphoperku. I paní učitelky si 
zatancovaly.  
Čtvrtek jsme více méně pojali jako 
odpočinkový den s několika hrami 
a těšíme se na překvapení ve čtyři 
hodiny. Potom možná vypravíme do 

bazénu, večer si opečeme buřty, uděláme si soukromý závěrečný mejdan u Katušky, 
Zitušky, Denušky, Barušky a Kristušky. Doufáme, že se mejdan podaří a že zítra, 
tedy v pátek 1.6. (Den dětí) dorazíme bezpečně domů. 
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Zápisky 7. třídy 
28. 5. Šťastný příjezd na OZP, obhlídka areálu s vycházkou a zajímavostmi v lese, 
míčové hry. 
29. 5. Sportovní dopoledne na hřišti s opalováním, odpolední vycházka směr Zvíkov 
- objevení naučné stezky Zvíkov - Orlík. Podvečerní koupání v bazénu. 
Po včerejších přeprškách nám sluníčko přeje. 
 
30. 5. 
Středeční dopoledne proběhlo v soutěžním duchu. Osmáci a deváťáci pro nás 
připravili 12 sportovních disciplín na hřišti. Každý z nás sedmáků (kapitánů) vedl 
své družstvo složené od čtvrťáků po šesťáky. Vítězné družstvo pod vedením Jakuba 
Řiháčka získalo celkem 91 bodů. Odpoledne nás čekala projížďka parníkem kolem 
Zvíkova a náladu nám nezkazil ani liják, který nás důkladně osprchoval. Přesto jsme 
síly ušetřili na večerní společnou diskotéku. 
 
31. 5. 
Poslední den pobytu nám zvíkovský rarášek nezkazil a cestu na hrad Zvíkov jsme 
naši. Vyhlídka na soutok Otavy a Vltavy se nám ve slunečném dni moc líbila. Těšíme 
se na opékání vuřtů.  
 

Vápenka 10. 6. 2012 – Stavíme skřítkům luxusní 
domečky 
 
Vydáno: 10. 6. 2012 
 
Konečně nastala neděle, den oddechu 
od učení. Po výborné sladké snídani se 
všechny děti odebraly do heren, kde se 
věnovaly stolnímu tenisu, fotbálku, 
kulečníku a společenským hrám. 
Vypadalo to, že nás Zeleňouch opustil 
a na obloze se objevilo i sluníčko. Ale 
chyba lávky. Proradné strašidlo 
vyčkalo, až se vydáme k lesu 
zachraňovat domečky skřítků Lesníčků. 
Seslalo na nás mrholení, které však 
přibývalo na intenzitě. Ale my jsme ho opět převezli. V baťůžcích jsme si pro jistotu 
nesli pláštěnky a les nás také ochránil před nadměrnou vlhkostí. Děti se rozdělily do 
svých 6 týmů a s vervou se pustily do stavby. Sami uvidíte, že pro skřítky Lesníčky 
vystavěly nové luxusní příbytky, mezi kterými byly i hotely. S pocitem dobře 
vykonané práce jsme se hustým mrholením vydali opět zpět k Vápence. Zeleňouch 
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byl naštvaný, a proto pršelo až do večera. To však netušil, že všechny naše botičky 
hezky uschly na sušácích ve zdejší lyžárně. Snad už konečně pochopí, že jsme silnější 
než on.  
Po večeři jsme se podívali na kreslenou pohádku O Popelce. Dnes jsme usnuli 
opravdu brzo, protože zítra vstáváme o něco dříve, abychom Zeleňouchovi ukázali 
naši zdatnost.  
 
Hezkou dobrou noc, ať vás Zeleňouch straší celou noc.  
Vaše děti a učitelé 
 

Akce Zahoď mobil 
 
Vydáno: 11. 6. 2012 
 
V úterý 5. 6. 2012 se žáci 3.A, 4.A a 5. třídy zúčastnili akce s ekologickou tematikou 
Zahoď mobil. Celé dopoledne strávili v areálu Žlutých lázní, kde pro ně byl 
připraven bohatý program. Hlavními hrdiny byly staré mobilní telefony, které byly 
rozmístěny na stanovištích a úkolem dětí bylo např. hodit mobilem co nejdále, najít 
mobil v písku, trefit se mobilem do popelnice... Děti sbíraly soutěžní kupony, které se 
večer slosovaly, a děti mohly vyhrát hodnotné ceny. Myslím, že se akce povedla, 
tedy když pominu to počasí. Všichni jsme se hezky bavili. 
Zuzana Jermanová  
 

Program Les ve škole - škola v lese 
 
Vydáno: 11. 6. 2012 
 
V pátek 8. 6. 2012 se žáci třídy 4. B zúčastnili velmi pěkného programu Les ve škole - 
škola v lese, který pořádalo Sdružení Tereza z Prahy 1. 
S pořadateli a zároveň s průvodci jsme měli sraz na Roztylech, přijeli jsme tam 
s předstihem, takže jsme se v klidu nasvačili. Potom jsme pokračovali přímo do 
Kunratického lesa. Mirek s Katkou, naši průvodci, brzy našli vhodné místo a "škola 
v lese" mohla začít. Nejprve si děti povídaly o lese, pak si formou hry Na lišky a na 
jezevce vyzkoušely své vědomosti a dozvěděly se i mnoho zajímavostí. Velmi je 
zaujala hra - Vytvoř si svou mapu zvuku, děti se rozmístily v prostoru a vnímaly 
okolní zvuky a zaznamenávaly na papír, musely poznat směr, i komu určitý zvuk 
patří. Výběr her i přístup pořadatelů se líbil jak mně, tak i dětem. Pokud to bude 
možné, zapojíme se i příští školní rok do tohoto projektu. 
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Vápenka 11. 6. 2012 – Zážitkový den 
 
Vydáno: 11. 6. 2012 
 
Tento den patřil v očích našich dětí 
k největším zážitkům z celé školy 
v přírodě. 
Přijeli za námi mladí sportovci ze 
Sportlines. Rozdělili si naše děti do pěti 
skupin. Dopoledne proběhly 
seznamovací aktivity, venku si děti 
zahrály lakros, bränball a pokusily se 
vyzkoušet své síly v bungeeruningu. 
Brzy po obědě vyrazily se svými 
instruktory do blízkého lesa, kde byly 
již připraveny nízké lanové překážky. Posuďte sami, jak se vaše děti bavily. 
Při večeři se s námi sportovci rozloučili, popřáli nám hezký zbytek pobytu a jasné 
vítězství nad Zeleňouchem. A v tom Ivetka objevila další dopis od skřítků Lesníčků, 
kteří dětem poděkovali za nové luxusní bydlení. 
Naše děti opět dokázaly svoji statečnost, vytrvalost a výbornou fyzičku. Jen tak dál. 
Na dobrou noc jsme si promítli pohádku Za plotem.  
 
I my vám přejeme krásnou dobrou noc plnou zážitků.  
Vaše děti a učitelé 
 

Vápenka 12. 6. 2012 – Zeleňouch se rozplynul 
 
Vydáno: 13.6.2012 
 

Pomalu se blíží konec naší školy 
v přírodě. Dopoledne jsme se opět 
věnovali učení ve formě čtení, prvouky, 
malovaných úloh a sportovních činností 
v hernách. 
Po poledním klidu se děti zúčastnily 
Skřítkovské olympiády a tím 
pokračovaly v osvobozování Lesníčků 
od zlého Zeleňoucha. Děti soutěžily 
v různých disciplínách: hod na koš, 
slalom, tužka v lahvi, šipky, střelba 
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z kuličkové pistole a foukačky. Zeleňouchovi se naše aktivity nelíbily, proto opět na 
nás poslal déšť, ale my jsme se chytře a bystře schovali v naší chatě.  
Po večeři se děti rozdělily do svých 6 týmů a začaly skládat rébusy, které obsahovaly 
úkoly, po jejichž splnění získaly indicie. Ty je dovedly k částem vzkazu od Lesníčků. 
Můžete si ho přečíst. Děti se v něm dozvěděly, že mohou svojí statečností skřítky 
zachránit a zvítězit nad Zeleňouchem.  
Když konečně nastala temná noc a na cestě se rozsvítily svíčky směrem ke staré 
Vápence, vydaly se děti z jednotlivých pokojů na svoji noční stezku odvahy. Nejenže 
cestou potkaly podivná stvoření (v hlavní roli učitelé a vychovatelé), ale musely se 
podepsat přímo v bývalé peci Vápenky. Ten nejtěžší úkol je teprve čekal. V naprosté 
tichosti se děti shromáždily za magickou čarou a společně se svými učiteli 
a vychovateli se vraceli do chaty. V tom se mezi nimi zjevil Zeleňouch. Byl však již 
oslaben, padl k zemi a za starou Vápenkou se rozplynul v zelený opar. Děti zajásaly. 
Konečně jsme porazili Zeleňoucha a zachránili skřítky Lesníčky. 
Děti nám usínaly spokojené s otázkou na rtech: „Byl to Zeleňouch nebo Vocílka?" 
A to je úkol pro vás, naši milí rodiče. 
 
Tak hezkou dobrou noc, ať vás hádanka trápí celou noc. 
Vaše děti a učitelé 
 

Projekt "Království železnic" 
 
Vydáno: 13. 6. 2012 
 
Děti ze 3.B navštívily 1.6. v Praze na Smíchově jeden z nejzajímavějších projektů 
poslední doby ,,Království železnic". Ve třech podlažích jsou vystaveny pohyblivé 
modely vláčků, které jezdí po kolejích v miniaturní krajině. Děti zde plnily úkoly, 
které zapisovaly do pracovních listů, prohlédly si modely aut, motorek a letadel. 
Vše se jim moc líbilo a jistě návštěvu zopakují. 
 

Vápenka 13. 6. 2012 – Rozloučení s Vápenkou 
 
Vydáno: 14. 6. 2012 
 
Nastal poslední den našeho pobytu na škole v přírodě. Aspoň tento den vůbec 
nezapršelo, což nám potvrdilo, že se Zeleňouch opravdu rozplynul. 
Dopoledne jsme již měli volnější program. Vedle čtení a matematiky se prvňáčci 
dívali na pohádku. 
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Odpoledne hned po obědě jsme se po 
třídách vydali do muzea Vápenka a do 
zdejšího lomu s jeskyní. Cestou jsme 
nacházeli útržky pláště Zeleňoucha, ale 
také zelený poprašek na silnici a na 
skalách v lomu. V muzeu Vápenka jsme 
se dozvěděli informace o životě a práci 
zdejších lidí. Děti si mohly na 
interaktivních hrách vyzkoušet, jak se 
hasilo vápno, kudy se dostat na Sněžku, 
o osidlování zdejšího kraje a seznámily 

se také s živočichy, kteří zde žijí. 
Před večeří jsme si pustili pohádku na rozloučenou 
Alvin a Chipmunkové 2.  
Po večeři nastal opravdový karnevalový rej, na 
který se děti celý den těšily. Dokonce přehlédly, že 
u pití ležel poslední dopis od Lesníčků 
s poděkováním za jejich statečnost při noční stezce 
odvahy. Našli ho však naši učitelé a zítra jej dětem 
přečtou.  
Na konci karnevalu bylo vyhlášení vítězů 
Skřítkovské olympiády a celotáborové hry. A pak 
nastalo „královské dělení" v jednotlivých týmech. 
Kapitáni velmi spravedlivě rozdělili odměny mezi 
své spoluhráče. 
Nyní už všichni sladce spí a těší se na své rodiče. 
 
Zítra na shledanou. 
Vaše děti a učitelé 
 

Bezpečně na prázdniny 
 
Vydáno: 14. 6. 2012 
 
Dne 7. 6. jsme se jako loňský rok zúčastnili akce „Bezpečně na prázdniny", kde žáci 
dostali brožurky s informacemi, jak se mohou zachovat v situacích, které jsou životu 
nebezpečné. 
Navštívili několik stánků od různých společností, kde si zábavnou formou na vlastní 
kůži vyzkoušeli například ošetření drobných poranění, přepravu na nosítkách, 
prohlédli si záchranný vůz, obrněný vůz a mohli si i vyzkoušet práci policistů - 
střílení ze zbraně na terč, plazení se s puškou v ruce. U jiných stanovišť mohli za svůj 
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výkon vyhrát užitečné věci na prázdniny, jako například pláštěnku, antivirus do 
mobilu a jiné. 
 

Baletní představení Šeherezáda 
 
Vydáno: 21. 6. 2012 
 
V pondělí 18. 6. 2012 vyrazily obě druhé třídy do Salesiánského divadla na 
představení Šeherezáda, kde účinkovala Emička Tůmová ze 2.B. Představení bylo 
moc hezké a dětem se líbilo. Velice Emičce děkujeme za pozvání a přejeme jí hodně 
úspěchů v její budoucí kariéře! 
 

Žijeme sportem. Hrajeme fér! 
 
Vydáno: 25. 6. 2012 
 
 4x4 letní hry Prahy 4  
 
Městská část Praha 4 pořádala ve dnech 
15. - 25. června 2012 již třetí ročník 
velkého sportovního klání žáků 
základních škol. 4x4 letní hry Prahy 4 se 
konaly pod záštitou starosty Prahy 4 
Pavla Horálka. 
Hry byly zahájeny v pátek 15. června 
v 8.30 hodin v areálu Hamr sport 
Braník, malé sportovce přišel pozdravit 
i stříbrný medailista ze zimních olympijských her v Turíně 2006 a vicemistr světa 
2009, český reprezentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer. 
I zástupci naší ZŠ se těchto her zúčastnili (beachvolejbal, přetah lanem, přehazovaná, 
jízda zručnosti, florbal, malá kopaná, krikeťák, softbal, basketbal, stolní tenis, 
streetball, brusle, přespolní běh, stolní fotbal, atletika). 
Slavnostní zakončení her proběhlo dnes ve 14 hod. na Děkance, kterého se zúčastnila 
p. ředitelka Mgr. Helena Pondělíčková se zástupci naší školy. Výsledky vyhlásil 
a hry slavnostně ukončil starosta Prahy 4 Pavel Horálek a jeho zástupkyně Ivana 
Staňková, vystoupil Ben Cristovao, mistři freestylu a cyklista Jiří Ježek. 
Naše škola se umístila na 18. místě a všem žákům děkujeme za reprezentaci školy. 
A naše heslo?? 
 "Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Hrát fér a sportovat. " 
Všichni z Kavčích hor.  
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Zahradní slavnost 
 
Vydáno: 28. 6. 2012 
 
Zahradní slavnost proběhla v úterý19.6.2012 dopoledne. Na začátku jsme se všichni 
shromáždili na školním dvorku. Všichni jsme se těšili na to, až se rozběhneme na 
stanoviště, které si pro žáky I. a II. stupně připravili osmáci a deváťáci. Nejprve jsme 
dostali kartičky se jménem a číslem stanoviště. 

  
Byla tam různá stanoviště např.: běh, házení na plechovky atd. Když jsme všechno 
splnili, dostali jsme odměny. 
Nakonec jsme šli do velké tělocvičny, kde na nás čekal žonglér. Dělal různé triky 
a jezdil na speciálním kole. Bylo tam hodně zábavy, a přestože pršelo, všichni jsme si 
to užili. 
 

Rozloučení s 9. třídou 
 
Vydáno: 28. 6. 2012 
 
V úterý 26. 6. 2012 se 9. třída rozloučila 
se svými vyučujícími a vedením školy 
v učebně MUF. Nechybělo ani malé 
pohoštění, které deváťáci pro všechny 
připravili. 
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Hodnocení aktivity žáků 2. stupně 
 
Vydáno: 28. 6. 2012 
 
S koncem školního roku již tradičně hodnotili vyučující 2. stupně své žáky. Ocenili 
jejich práci v hodinách, snahu a píli v aktivní účasti při spoluvytváření vyučovacích 
hodin, v projektech, účast ve vědomostních i sportovních soutěžích ve školních, ale 
i obvodních a městských kolech soutěží. Oceněna je i práce v třídním kolektivu 
a reprezentace školy. 
 
Ze všech žáků 2. stupně jsou nejúspěšnější: 
3. místo: Jáchym Podstránský za účast ve školním i obvodním kole Pythagoriády, 
matematickém Klokanu a zeměpisné soutěži Taktik výzva, 
3. místo: Kristýna Štekerová za účast ve školním kole konverzační soutěže 
anglického jazyka, za vynikající prospěch, aktivitu a práci pro třídu, 
2. místo: Markéta Lesinová za účast ve školním i obvodním kole recitační soutěže 
z českého jazyka, za příspěvek v amatérské filmové soutěži Antifetfest, za výborné 
výsledky v testech SCIO a za vynikající prospěch, 
1. místo: Adéla Volejníková za účast v konverzační soutěži v anglickém jazyce ve 
školním i obvodním kole, za účast ve školních kolech matematických soutěží 
Pythagoriáda a Klokan, za příspěvek v amatérské filmové soutěži Antifetfest, za 
výborné výsledky v testech SCIO a za vynikající prospěch.  
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Hodnocení aktivity žáků II. stupně 
školní rok 2011/2012 
 
POŘADÍ  JMÉNO  TŘÍDA  POČET BODŮ 
1. VOLEJNÍKOVÁ Adéla  7.  46 
2. LESINOVÁ Markéta  7.  39 
3.-4. PODSTRÁNSKÝ Jáchym  6.  35 
  ŠTEKEROVÁ Kristýna  6.  35 
5. ADAMCOVÁ Barbora 8.  34 
6. KOUBÍKOVÁ Martina  9.  33 
7.-8. HAMPLOVÁ Kateřina  7.  32 
  ZOLLMANNOVÁ Martina 8.  32 
9.-11. DOMÍNKOVÁ Zita  6.  29 
  FIŠAROVÁ Kateřina  6.  29 
  FORMÁČEK Adam  7.  29 
12.-15.  SLÍVA Tomáš  6.  28 
  HANKE Denisa  7.  28 
  HONZOVIČOVÁ Natálie  8.  28 
  MÍČ Jiří  9.  28 
 
Pořadí dalších žáků II. stupně je k nahlédnutí u třídních učitelek.  
 
Hodnocení aktivity žáků II. stupně po třídách 
školní rok 2011/2012 
 
TŘÍDA JMÉNO  BODY 
6.  PODSTRÁNSKÝ Jáchym  35 
 ŠTEKEROVÁ Kristýna  35 
 DOMÍNKOVÁ Zita  29 
7.  VOLEJNÍKOVÁ Adéla  46 
  LESINOVÁ Markéta  39 
  HAMPLOVÁ Kateřina  32 
8.  ADAMCOVÁ Barbora   34 
  ZOLLMANNOVÁ Martina  32 
  HONZOVIČOVÁ Natálie  28 
9.  KOUBÍKOVÁ Martina  33 
  MÍČ Jiří  28 
  FURDZO Jan  27 
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1. místo v soutěži Matematický klokan 
 
Vydáno: 28. 6. 2012 
 
Blahopřejeme Petru Křístkovi ze třídy Z3.A za 1. místo v kategorii Cvrček 
v celostátním kole v mezinárodní soutěži Matematický klokan. 
 

Koncert - Světová populární hudba 
 
Vydáno: 29. 6. 2012 
 
Ve středu 27. 6. 2012 se žáci 6.-9. tříd a studenti 1.-3. ročníku zúčastnili koncertu - 
přednášky "Světová populární hudba 90. let 20. století". Všem se představení moc 
líbilo. 
 

4x4 letní hry Prahy 4 
 
Vydáno: 29. 6. 2012 
 
Tak jako každé 2 roky se v závěru června uskutečnily dětské hry Prahy 4. Naše škola 
se kromě 4 disciplín zúčastnila všech pořádaných sportů. A i když jsme početně 
silnějším školám v celkovém hodnocení nemohli konkurovat v boji o konečné 
vítězství, myslím, že naše účast byla úspěšná. Všichni bojovali, rvali se třeba 
i o 10. místo. Musel to být fyzicky velmi náročný prodloužený týden, protože se 
našlo několik nadšenců, kteří téměř každý den reprezentovali školu v nějaké 
disciplíně.  
Je příjemné konstatovat, že naši sportovci pochopili, co znamená reprezentovat, 
a tuto roli splnili se ctí a plně ve sportovním duchu. 
Nejlepší umístění nakonec zaznamenali kluci z 6.-7. třídy v basketbalu a smíšené 
družstvo 6.-7.třídy ve stolním tenisu, kde jsme obsadili 5. místo. Šesté byly dívky  
6.-7. tříd ve florbalu a smíšené družstvo 8.-9. ve stolním fotbalu. 
Bronzovou medaili pak vybojovali naši učitelé v ukázkové disciplíně 7boji, kterou 
organizovala naše škola, a mezi aktivními účastníky byl i pan starosta Ing. Pavel 
Horálek.  
Každopádně dík patří všem, kteří se jakkoli zapojili při naší účasti na 4x4 letních 
hrách. Tedy především dětem, které sváděly líté boje, rodičům, kteří kolikrát museli 
přizpůsobit svůj běžný program, kolegům, kteří doprovázeli a povzbuzovali děti 
a pomáhali při organizaci. Takže Vám všem díky a těšíme se na další sportovní 
zápolení našich dětí. 
Všem také klidné, slunečné a dlouhé zasloužené prázdniny.  
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Poznávací zájezd Osvětim 
 
Vydáno: 29. 6. 2012 
 
Ve čtvrtek 17. 5. jsme v brzkých ranních hodinách nastoupili do autobusu a odjeli 
směrem k polským hranicím, naším cílem byla Osvětim. 
Čekala nás dlouhá cesta a den plný emocí. Koncentrační tábor Osvětim je v současné 
době muzeum, v němž jsme viděli vše, co souviselo se životem vězňů zde 
pobývajících. Když jsme stáli před vitrínou plnou kufrů, hrnků, bot nebo dokonce 
vlasů, které tu lidem ostříhali, aby je využili k průmyslovému zpracování, běhal nám 
mráz po zádech.  
Pak nás čekala Březinka. Obrovská plocha zastavěná dřevěnými boudami, které měly 
sloužit jako stáje pro koně, a místo nich tu žili v mraze a zimě lidé! 
Když jsme v pozdním odpoledni odjížděli zpět do Prahy, bylo v autobuse hrobové 
ticho.  
Zájezd byl pro všechny neuvěřitelným a nezapomenutelným zážitkem.  
 

Student roku 2011/12 
 
Vydáno: 29. 6. 2012 
 
Dne 26. 6. 2012 se na naší střední škole uskutečnila soutěž o Studenta roku. 
 
Ti s nejlepším prospěchem se za vydatné pomoci svých spolužáků snažili přesvědčit, 
že právě oni si tenhle titul zaslouží. 
Nakonec to dopadlo následovně: 
1. místo - Student roku - Adéla Žofková (S3.B) 
2. místo - Kateřina Veselá (S3.C) 
3. místo - Sára Kaukušová (S1.A) 

 


