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Slovo úvodem 
 
3. 9. 2012 přivítala v naší škole paní ředitelka 65 nových prvňáčků a 72 začínajících 
studentů 1. ročníku a samozřejmě i nás všechny ostatní „staré známe“ po 
prázdninách.  
Než jsme se pořádně rozkoukali, užili si „Listopadání“, byly tu Vánoce a s nimi i 
tradiční projektové dopoledne Slavíme advent a také Vánoční akademie školy, 
kterou jsme tentokrát pořádali hned dvakrát – pro žáky 1.-3. tříd ve škole a pro větší 
a velké od 4. do 9. třídy v sále Kulturního centra Spořilov.  
Pak jsme si ještě zalyžovali v Krkonoších, projeli se „Bezpečně na kole“, obstáli v 
„lekcích finanční gramotnosti“ a oslavili Velikonoce. Ze všech akcí a soutěží jsme se 
odjeli vzpamatovat na ozdravné pobyty na Vápenku a do Poslova Mlýna. Tam jsme 
načerpali dostatek sil do závěrečného finiše. Někteří v něm zvládli odmaturovat, jiní 
odjet na zájezd do Anglie a všichni dostali nějaké to vysvědčení. 
Zkrátka školní rok opět utekl jako voda a v Almanachu si můžete přečíst, co všechno 
jsme ještě u nás na Kavčích horách kromě učení zase stihli. 
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Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn 
 
Vydáno: 14. 9. 2012 
 
Den 1 
 
Cesta do krásného města Doksy s úžasnou historií proběhla v poklidu. Minimálně 
v našem autobusu byla skvělá atmosféra, která byla určitě i dost slyšet. Po příjezdu 
bylo možná trochu otravné menší čekání na naše ubytování, ale vykompenzovala to 
naše instruktorka Danča, která si pro nás připravila báječný program. Jestli mohu 
mluvit za sebe, nejvíce se mi líbila 
„kolíčkovaná", ve které na začátku hry 
každý dostal jeden kolíček. Cílem hry 
bylo zůstat bez kolíčku. Odpoledne 
jsme si zařádili s panem tělocvikářem 
při hře Kin-Ball. Bez pochyby tato hra 
vymyšlená Kanaďany všechny bavila. 
Večerní program také neměl chybu. Při 
vyrábění třídních erbů jsme využili 
nových informací nabytých při předešlé 
hře. Také jsme si užili spoustu zábavy. 
Chtěla bych proto instruktorce Danče poděkovat za výborně připravený program, 
který nám jistě velmi pomohl seznámit se s novými tvářemi. 
 
Den 2 
 
Dopolední vycházka do města byla velmi pěkná, ale i naučná, protože jsme zavítali 
do muzea Karla Hynka Máchy. Odpolední program s Dančou nás bavil a naučil nás 
spolupráci. Ve večerních hodinách jsme byli svoláni na přednášku paní zástupkyně 
Kolářové o praxích, která byla velmi naučná. Rozhodně jsme se dozvěděli spoustu 
nových a velmi užitečných informací. 
 
Den 3 
 
Den odjezdu probíhal klidně. Zajisté jsme se všichni těšili na své měkké postele, ale 
vidina školy nás určitě vpřed nehnala. Ale naše třída je fajn, a tak doufám, že to 
spolu dotáhneme až do maturity. 
 

Michaela Filipová, S1.A 
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Ať žije Podhradí! 
 
Vydáno: 14. 9. 2012 
 
Aneb adaptační pobyt šesté a sedmé třídy se zaměřením na environmentální 
výchovu a prevenci rizikového chování. 
 

Víte, jak se jmenuje starosta v Ledči nad 
Sázavou? Víte, kolik kroků má po 
obvodu ledečské náměstí? Víte, kolik 
schodů má věž hradu v Ledči? To 
a mnoho dalšího zjistily naše a vaše děti 
v Podhradí. Kromě toho se stihly koupat 
v bazénu, sportovat na hřišti 
a vyzkoušet jízdu vláčkem na hrad 
Český Šternberk.  
 
Děti pracovaly ve smíšených skupinách 
na projektu, který bude pokračovat po 

celý školní rok.  
 
Nezbývá nám nic jiného, než obě třídy pochválit za vzájemnou a vzornou spolupráci, 
slušné chování a za elán, který je po celou dobu neopustil (bez ohledu na počasí). 
 
Chcete-li vědět více, zeptejte se svých dětí. 
 

První školní den 
 
Vydáno: 17. 9. 2012 
 
„A, B, C, D, E, ... Maminko, už umím číst!" 
 
„Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, ... Maminko, 
už umím počítat!" 
 
V pondělí 3. září 2012 jsme přivítali naše 
prvňáčky. V jídelně se rozezněla 
slavnostní fanfára a dětem z 1. A, 1. B 
a 1. C popřála osobně paní ředitelka 
úspěšný start. Děti dostaly pamětní 
šerpu a poprvé vstoupily do své třídy, 
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kam je doprovázeli studenti čtvrtých ročníků SŠ. 
 
Většina dnešních dětí před vstupem do první třídy rozezná písmena, některé již umí 
číst, počítat do deseti, některé i do sta. A tak slovy jedné žákyně první třídy: „Mám 
sto jedniček a ještě víc", popřejme prvňáčkům, aby jim nadšení a okouzlení 
z poznávání vydrželo ve vstřícné atmosféře naší školy co nejdéle. 
 

Kultura neslyšících 
 
Vydáno: 20. 9. 2012 
 
Dne 19. 9. se žáci 6. třídy zúčastnili besedy, která jim přiblížila život neslyšících. 
 
Na besedě jsme se dozvěděli, že neslyšící umí znakový jazyk a že na ně nemáme křičet, protože 
nás neslyší.  (Lukáš Pásek) 
 
Beseda byla úžasná, nejvíce mě zaujal znakový jazyk.  (Nikola Maříková) 
 
S hluchoněmými se můžeme dorozumět i jinak, můžeme si dopisovat, nebo na ně mluvit 
pomalu, protože umí odezírat ze rtů.  (Adam Borovička) 
 
Hráli jsme hru, kde někdo předváděl znakovým jazykem nějaké slovo, které bylo napsané na 
papírku.  (Martin Šimák) 

 

Dozvěděli jsme se, že život hluchoněmých není vůbec snadný, při vyřizování na úřadech nebo 
na policii musí mít s sebou tlumočníka. Používají také speciální pomůcky, např. vibrační 
budík nebo zvonek na světlo. Na závěr nás paní požádala, abychom byli k neslyšícím více 
ohleduplní.  (Tomáš Rousek) 
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Zajímavé bylo, že znakový jazyk je ve všech státech stejný, takže se hluchoněmí domluví 
všude. Podle mého názoru mohou žít stejně příjemný život jako my ostatní.  (Vojta Capil) 
 
Když se někdo narodí v České republice jako neslyšící, tak pro něj čeština bude jako cizí jazyk.  
 (Saša Kurganskyy) 
 
Tato beseda byla pro mne poučná i tím, že si mám vážit toho, že nemám takovou vadu. 
  (Claudie Tobiášová) 
 
Na konci jsme se mohli ptát na vše a dostali jsme plakát a CD.  (Ester Heidu) 
 
Neslyšící mají více vyvinuté ostatní smysly.  (Bára Němcová) 
 
Nejhezčí mi přišlo, že se i tito lidé dokážou smát a mít radost ze života, to mi přijde nádherné.  
  (Markéta Žandová) 
 

Prevence na 1. stupni 
 
Vydáno: 26. 9. 2012 
 
V minulém a v tomto týdnu probíhají na naší škole na 1. stupni preventivní 
programy s panem Vítem Hrbáčkem, které jsou zaměřené na mezilidské vztahy, 
pocit bezpečí v třídním kolektivu, šikanu, drogy, závislost apod., který s dětmi 
probírá danou problematiku zajímavou diskusí doplněnou o hry. Každá přednáška 
je zaměřena vždy na jedno téma. Děti při povídání sedí v kruhu a snaží se dodržovat 
předem stanovená pravidla, na nichž se společně dohodnou. Žáci si díky tomuto 
preventivnímu programu zopakují či se dovědí nové informace, které napomáhají 
k udržování přátelské pracovní atmosféry ve třídě. 
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Přespolní běh 2012 - výsledky 
 
Vydáno: 3. 10. 2012 
 
Vážení a milí, 
 
v úterý 2. října 2012 se některé děti z I. stupně ZŠ zúčastnily 14. ročníku závodu 
v přespolním běhu "Krčský les". 
 
Každá závodní kategorie měla svou trať vyznačenou různě barevnými fáborky. 
Černá trať byla určena pro děti z prvních tříd a měřila 250m. Oranžová trať byla pro 
děti z druhých a třetích tříd a byla dlouhá 400m. Na zelené trati dlouhé 550 m 
závodily děti ze čtvrtých a pátých tříd. Naši závodníci a závodnice bojovali ze všech 
sil. A zde Vám přinášíme jejich výsledky z celkového pořadí: 
 
0. kategorie (1. třídy): 
 
chlapci: 

25. místo: Patrik Zahradník 
38. místo: Martin Gottwald 
41. místo: Vojtěch Gubien 
42. místo: Tomáš Ledl 
43. místo: Ron Abdi 

 
dívky: 

10. místo: Alice Farářová 
11. místo: Julia Eileen Janusová 
16. místo: Petra Jelínková 
33. místo: Iveta Míková 

 
I. kategorie (2. a 3. třídy): 
 
chlapci:  

11. místo: Karel Rožánek  
22. místo: Vojtěch Dorazil  
26. místo: Vojtěch Nedavaška 
50. místo: Michal Slíva 

 
dívky: 

28. místo: Iveta Rožánková 
44. místo: Adéla Dlabáčová 
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49. místo: Eliška Cintlová 
52. místo: Anežka Reichertová 
54. místo: Nicol Hanke 

 
II. kategorie (4. a 5. třídy): 
 
chlapci: 

18. místo: František Blažek 
27. místo: Xavier Pallas 
45. místo: Jiří Kňourek 
48. místo: Michal Laube 

 
dívky: 

10. místo: Julie Honzovičová 
35. místo: Veronika Čudová 
44. místo: Natálie Preclíková 
52. místo: Tereza Švandová 
58. místo: Mariana Součková 

 
Všem zúčastněným závodníkům a závodnicím děkujeme za účast a blahopřejeme 
k pěkným umístěním v tak velké konkurenci. 
 

Projekt Zdraví a my děti 
 
Vydáno: 4. 10. 2012 
 
Na konci měsíce září začal projekt pro děti 1. stupně Zdraví a my děti. Poznávat 
lidské tělo tak trochu jinak jsme začali 
tématem Planeta buněk v prvních, 
druhých a třetích třídách a tématem 
Zrození ve třídách čtvrtých a pátých. 
Žáci se nejdříve podívali na seriál „Byl 
jednou jeden život“ a následně vytvořili 
obrázek či komiks. Z každé třídy bude 
vybrán autor nejlépe výtvarně 
a nápaditě zpracovaného výkresu 
a obdrží malou pozornost. Příště se 
můžeme těšit na další díl projektu 
s názvem Tělesná stráž. 
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Den otevřených dveří na SOŠ 
 
Vydáno: 8. 10. 2012 
 

15. 11. 2012 a 17. 1. 2013 se uskuteční 
den otevřených dveří pro uchazeče 
o studium na naší střední škole. 
 
Tradičně zahájíme v 17 hodin 
společným povídáním ve školní jídelně. 
Místo (v minulých letech tradiční) 
společné prohlídky školy letos 
umožníme uchazečům a jejich 
doprovodu samostatnou prohlídku, při 
níž mohou podle svého zájmu 

zhlédnout připravené prezentace k problematice výuky cizích jazyků, odborných 
předmětů, prevence sociálně patologických jevů či si vyzkoušet práci na interaktivní 
tabuli a s hlasovacím zařízením. Na dotazy zájemců o studium mohou při té 
příležitosti v pracovnách odpovídat vyučující. 
 

Projekt žáků 8. třídy - Pythagorova věta 
 
Vydáno: 10. 10. 2012 
 
Víte, kdy žil Pythagoras? Kdy a kde se narodil, žil a jaké významné objevy ho 
proslavily? 
 
Na tyto otázky hledali odpovědi žáci 8. 
třídy v tomto projektu. Hodně informací 
získali nejen z internetu, ale i při 
letním cestování po řeckých ostrovech 
a získané informace z matematiky, 
zeměpisu i dějepisu šikovně propojili. 
 
Životopisné údaje Pythagora, informace 
z exkurze z ostrova Samos a města 
Pythagorio, zajímavosti o stavbě Eupalionova tunelu s přesnými výpočty Pythagora 
a další významné Pythagorovy objevy žáci do tohoto projektu perfektně zpracovali. 
 
Na závěr si všichni žáci prohlédli „chytrý“ Pythagorův hrnek, který nám dovolí 
konzumovat nápoje jen střídmě. 
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Šestka ve Studiu 6 
 
Vydáno: 12. 10. 2012 
 
Dne 11. 10. 2012 navštívili žáci 6. třídy 
Českou televizi v rámci předmětu 
Komunikační a mediální výchova. 
 
Dnes jsme byli v budově České televize na 
exkurzi a bylo to úžasné. Nejvíce mě 
fascinovala práce zvukaře, který 
ovládal  více než 2000 knoflíků a čudlíků.  (Dan Žilák) 
 
Byli jsme na živém vysílání Studia 6, procházeli jsme místy, kam se normální člověk jen tak 
nedostane.  (T.Rousek) 
 
Překvapilo mě, že doma v televizi vidíme velké studio, ale místnost je ve skutečnosti malá.  
  (Kuba Gubien) 
 
Nejvíce se mi líbilo studio, kde se točí od 5,59 h.  (David Talacko) 
 
Na exkurzi se mi líbilo, jak moderátoři umí mluvit klidně a bez chyb. Platí tam pravidla a za 
porušení jsou vysoké pokuty.  (Vojta Capil) 
 
Česká televize je opravdu výjimečné místo, a proto jsem ráda, že jsem tam byla. Líbilo se mi to 
všechno.  (Markéta Žandová) 
 
Nejvíce se mi líbilo, že ve studiu měli visící kamery a jak četli zprávy.  (Prokop Záruba) 
 
Mě nejvíce zaujala spolupráce lidí a dotyková obrazovka.  (Tadeáš Krois) 
 
Líbil se mi živý přenos, všichni tam běhali a soustředili se na svoji práci. (Mikuláš Whalen) 
 
V nahrávacím studiu jsem zjistila, že v jedné skříni může být půl tuny drátů.  
  (Bára Němcová) 
 
Ve studiu se čtou zprávy, informace o počasí a dopravě. Mají tam čtecí zařízení.  
  (Saša Kurganskyy) 
 
Hodně mě překvapily stísněné prostory.  (Rosťa Lazarevych) 
 
Zpravodajství ČT má různé místnosti - velín, maskérny, režie.  (Claudie Tobiášová) 
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Líbili se mi lidé, co tam pracovali, tolik světel a kamer.  (Eva Mesicki) 
 
Výborná exkurze (bude navazovat projekt v hodině KMV). Velké díky patří 
p. Tobiášové, která celou akci skvěle připravila. 
 

Den zdraví 
 
Vydáno: 16. 10. 2012 
 
V úterý 9. 10. 2012 navštívily třídy 4. A, B a 5. A, B Střední zdravotnickou školu 
v Praze 4, kde se konal projekt Den pro zdraví. 
 
Žáci měli možnost se seznámit s různými oblastmi zdravotnictví a bezpečnosti 
občanů. Navštívili jednotlivá stanoviště, kde zhlédli např. zdravotníky v akci (první 
pomoc), mohli si prohlédnout hasičské auto, zkusit slaňovat z budovy školy, využít 
masáže, ochutnat pokrmy nutriční výživy, a to všechno za pomoci zdravotníků 
(studentů a učitelů), Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. 
 

Planetárium 
 
Vydáno: 16. 10. 2012 
 
V pondělí 15. 10. 2012 navštívila 4. A a 4. B Planetárium, a to přednášku na téma 
Naše příroda. 
 
Hlavním úkolem bylo žáky seznámit se strukturou naší země (např. povrch, vodstvo, 
CHKO, NP, hustota zalidnění, známá města, skalní útvary). Přednáška probíhala 
v učebně, tím pádem děti měly bezprostřední kontakt s lektorem. Mohly se ptát na 
různé otázky a zároveň odpovídaly na otázky ze strany lektora. Vše probíhalo 
formou počítačové projekce. Děti měly tedy k ústnímu výkladu i názorné obrázky. 
V příštím roce bude následovat program na téma Vesmír. 
 

Výstava exotických plazů Terra Fauna 
 
Vydáno: 16. 10. 2012 
 
Obě třetí třídy vyrazily v pondělí 15. 10. na zajímavou výstavu exotických hadů, 
pavouků a štírů do obchodního centra Arkády a odnesly si nevšední zážitek. 
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Nejprve jsme se zúčastnili přednášky na téma plazi, kde se žáci dozvěděli velice 
zajímavé a užitečné informace. Skoro všechny děti byly po celou dobu ticho jako 
myšky a bedlivě naslouchaly povídání Michaela a jeho asistentky, která vše 
překládala do českého jazyka. Nejprve si povídali o podnebí, které ke svému životu 
plazi potřebují, pak o nejznámějších a i největších hadech v České republice. Žáci se 

dozvěděli například to, že slepýš není 
had, ale ještěrka, protože má víčka a uši 
a že želva mění krunýř. Jak bylo vidět, 
některé to velice překvapilo. 
 
Na závěr celého povídání měly děti 
možnost si pohladit užovku červenou, 
což byl pro většinu z nich opravdu silný 
zážitek. 
 
Poté následovalo zkoumání terárií 

a hledání schovaných hadů, které bylo občas těžké najít. Děti tak viděly i prostředí, 
ve kterých plazi žijí. 
 
Tuto výstavu, která trvá do 28. října, průběžně navštíví i některé ostatní třídy 
1. stupně. 
 

Gratulujeme k ovocným pochoutkám! 
 
Vydáno: 17. 10. 2012 
 
Gratulujeme! 
 
Jablka, hrušky, švestky, kiwi, dýně, 
ořechy … k nepoznání. Ti, kdo 
navštívili v pondělí 15. 10. naši jídelnu, 
jistě nelitovali. Celý stůl zaplnilo kolem 
dvaceti vydařených ovocných koláčů, 
košíčků a řezů. Nemnoho do počtu, ale 
jeden krásnější ovocný talíř, než druhý. 
Bylo opravdu velice těžké vybírat ten 
nejlepší. Můžete posoudit sami z našich 
fotografií. 
Výhercům, kteří obdrželi velké a malé originály litografických listů, gratulujeme 
a budeme se těšit na další ročník. 
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Dětský čin roku 2012 
 
Vydáno: 17. 10. 2012 
 
Žáci naší školy - Barbora Němcová, Tereza Škárková a David Talacko  - postoupili se 
svými příběhy do semifinále letošního ročníku celorepublikového projektu Dětský 
čin roku 2012. 
 
V kategorii "Pomoc jiným dětem" najdete příběh Pomoc ostatním dětem B. Němcové 
a v kategorii "Pomoc přírodě" jsou příběhy Můj pes Magie Terezy Škárkové a Jarní 
záchrana od Davida Talacka. 
 
Blahopřejeme letošním šesťákům k úspěchu a držíme palce do semifinále. 
 

Beseda o energii 
 
Vydáno: 18. 10. 2012 
 
Dne 12. 10. 2012 proběhla beseda o energii, která byla velmi zajímavá. Promítli nám 
různé druhy elektráren a různé filmy o nich. Ukázali nám také uran, který se používá 
v jaderných elektrárnách, a řekli nám jeho hodnotu radiace. Vysvětlili nám, že i přes 
používání tohoto nebezpečného materiálu, jsou jaderné elektrárny bezpečné. 
 
Beseda byla zaměřena hlavně na využívání energie a na to, že musíme s energií 
šetřit, protože zásoby neobnovitelných zdrojů ubývají. 

Weixuan Zhang (8. třída) 

Přednáška o obezitě 
 
Vydáno: 18. 10. 2012 
 
Přednáška o obezitě se konala 12. 10. 2012 na naší škole Kavčí hory. Tato přednáška 
trvala 2 hodiny. 
 
V 1. části přednášky se mluvilo o tom, co je obezita a jak vzniká. Poté jsme se bavili 
o tom, jak jí předcházet a jak správně jíst. 
 
2. část přednášky byla spíše praktická. Dělali jsme testy a každý z nás si vypočítal své 
BMI. Také jsme dostali dárky – tašku s různými grafy a letáky, jak se správně 
stravovat. V tašce bylo také kolečko, podle kterého si své BMI může každý vypočítat. 
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Nakonec jsme si udělali test, který nám ukázal, jak daleko máme k obezitě. 
Přednáška se nám velice líbila, protože byla zajímavá a poučná. 

 
Zita Domínková, Kateřina Fišarová (7. třída) 

 

POPRASK - basketbal 
 
Vydáno: 29. 10. 2012 
 
Ve dnech 18. a 23. 10. 2012 proběhly na naší škole turnaje obvodního kola 
POPRASKU v basketbalu 8. a 9. tříd chlapců i dívek. Turnaje se tradičně velmi 
povedly jak po stránce organizační, tak fanouškovské a také kvalita sportovních 
výkonů našich reprezentantů je rok od roku vyšší. 
 
Ač ani jeden z našich týmů nepostoupil do finále Prahy 4, tak nezanechal špatný 
dojem. Kluci po bojovných a pěkných výkonech, kdy ve všech utkáních drželi krok 
se soupeři, nakonec korunovali po dramatickém prodloužení turnaj závěrečným 
vítězstvím nad ZŠ Poláčkova. Navíc se stali týmem s nejvyšší úspěšností střelby 
3 bodových košů.  
 Holky i přes skvělou obranu nakonec všechna svá utkání prohrály, zradila je 
především střelecká muška. 
 
Díky patří všem reprezentantům za sportovní výkony, příkladné chování i za pomoc 
s organizací turnaje a také všem, kteří přišli fandit. I když jsme možná dali méně 
košů než soupeři, o to bouřlivěji jsme je oslavili, a tak si každý úspěch i mnohem více 
vychutnali. 
  

Přírodovědný klokan - vyhodnocení 2012 
 
Vydáno: 29. 10. 2012 
 
Žáci 8. a 9. třídy základní školy se zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“, kterou 
pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. 
 Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžící 
odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecných 
znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů. 
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V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili:  
 

Jméno žáka Třída Body 
ČERNÁ Veronika 8. 53 
ZOLLMANNOVÁ Martina 9. 53 
TRAN Viet Anh 9. 53 
PELÁN Radek 9. 52 
POJER Jonáš 9. 51 

 
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. 
 

Výstava exotických plazů Terra Fauna - 1.A a 1.B 
 
Vydáno: 31. 10. 2012 
 

Obě první třídy, tentokrát již naposledy, 
navštívily v úterý 23. 10. výstavu 
exotických hadů v obchodním domě 
Arkády. Nejprve se zúčastnily 
přednášky, která trvala více než hodinu. 
Děti se dozvěděly řadu zajímavých 
informací o plazech, ale i samy 
překvapovaly svými znalostmi. Michael 
a jeho asistentka je pochválili za chování 
a pozornost. Nejvíce děti zaujala délka 
užovky stromové, která dosahuje až 

150 cm. Na závěr celého povídání si děti mohly pochovat užovku červenou. Všichni 
si pak prohlédli jednotlivá terária ve všech patrech obchodního domu. 
 



 

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

Listopad 2012



  Listopad 2012 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  22 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Divadlo Minor 
 
Vydáno: 6. 11. 2012 
 
aneb kulturní zážitek 5.B 
 
Na následujících fotografiích a obrázcích se podívejte a přečtěte si, jak se žákům 5.B 
líbila návštěva divadla Minor. 

  

Halloween na 1. stupni 
 
Vydáno: 6. 11. 2012 
 
Výrobou masek jsme začali naše 
Halloweenské dopoledne. Za 
pomoci studentů jsme se připravili a 
namaskovali na anglické představení. 
Dr. Klutz a jeho Cooking show i Bush 
Adventures se nám všem líbili. 
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Divadlo Gong 
 
Vydáno: 7. 11. 2012 
 
Dne 30. 10. 2012 navštívili žáci 6. a 7. třídy divadelní představení. 
 
Divadelní hra se jmenovala Námluvy s medvědem od A. P. Čechova. Představení 
bylo zábavné, herecké výkony obdivuhodné, prostředí divadla příjemné, chování 
,,diváků“ slušné. Některé děti získaly dokonce cennou trofej v podobě podpisů 
herců, které pak mohly použít jako bonus při psaní divadelní recenze v hodině 
literární výchovy. 
 
Chválím všechny, kteří přišli do divadla ve vhodném oblečení a podpořili tak 
slavnostní atmosféru. 
 

Bezpečně na kole 
 
Vydáno: 9. 11. 2012 
 
V úterý 6. 11. a ve čtvrtek 8. 11. u nás na škole proběhl projekt „Bezpečně na kole“ 
určený především pro žáky I. stupně.  
 
Celá akce se konala v malé tělocvičně. Při příchodu třídy do tělocvičny bylo vše 
krásně připravené. Ujala se nás čtyřčlenná skupinka profesionálních cyklistů a začala 
dětem povídat o základních pravidlech chování na silnici. Od vybavení kola, batohu, 
oblečení na kolo, správného nasazení přilby až po dopravní značení. Poté si děti 
mohly vyzkoušet praktickou část a to samotnou jízdu na kole po připravené 
překážkové dráze. Před jízdou byly instruktory poučené, byla jim správně nasazena 
přilba a mohly vyrazit. Všechny děti byly nadšené a bezpečně jízdu zvládly. V čase, 
kdy již část třídy praktickou část zvládla, jim bylo pouštěno video, co vše je na kole 
možné. 
 

Beseda Smysly živočichů 
 
Vydáno: 19. 11. 2012 
 
Ve středu 7. 11. měli žáci prvního a druhého stupně možnost vidět pořad 
environmentální výchovy Smysly živočichů. Tento audiovizuální program všem 
vysvětlil, jak dokonalé jsou smysly lidí, ale především zvířat. Děti zodpovídaly např. 
na tyto otázky - k čemu nám jsou smysly, jak podle nich fungují a následně už se 
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zaposlouchaly do vyprávění odborníka. Začalo se od nejdůležitějšího smyslu, kterým 
je zrak. Žáci si názorně porovnali výkonnost zraku a rychlost reakce u nás lidí 
a u ptáků. U tématu mimikry se 
podívali na živou strašilku lupenitku, 
která vypadá jako list. U dalšího smyslu 
– sluch, který mají nejlépe vyvinuti 
noční ptáci, se všem předvedla sova 
pálená, která dávala najevo svou 
přítomnost během celého programu. 
Vysvětlen byl i pojem echolokace a kdo 
ho používá. Nejvyvinutější čich má 
můra martináče, jejíž exponát, a 
především hřebínkovitá tykadla, si 
všichni pečlivě prohlédli. Zážitkem pro většinu však byl živý sklípkan, který se 
orientuje především dalším smyslem a to hmatem. Nesmíme opomenout ještě 
jednoho zajímavého návštěvníka - hroznýše. Na přítomné vyplazoval jazyk a tím se 
seznamoval. Pomáhá si totiž tzv. infračidly. Nakonec se žáci seznámili i se smyslem 
chuť. Na závěr byl představen ještě zvláštní smysl - vnímání elektrického pole 
například u kladivounů. Celý pořad byl provázen promítáním unikátních záběrů 
používání jednotlivých smyslů. Program byl pro všechny opravdovým zážitkem a 
každý se zde zajímavou formou mnoho dozvěděl. 
 

Soutěž finanční gramotnosti "Běh bankou" 
 
Vydáno: 22. 11. 2012 
 
Dne 14. 11. 2012 se naši žáci 8. a 9. třídy Jan Lukeš, 
Jakub Řiháček, Jonáš Pojer a Viet Tran zúčastnili 
8. ročníku soutěže finanční gramotnosti „Běh 
bankou“, kterou pořádá Obchodní akademie. 
 
V konkurenci 32 soutěžních týmů z pražských 
i mimopražských škol se na 1. místě umístili Jonáš 
Pojer a Viet Tran z 9. třídy, kteří při soutěži 
nasbírali 1458 bodů a tedy perfektně 
reprezentovali naši školu. 
 
Blahopřejeme! 
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Výsledky sběru (13. - 16. 11.2012) 
 
Vydáno: 23. 11. 2012 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 
první letošní sběr se může pochlubit opravdu hojnou účastí, neboť za každou třídu 
bylo odevzdáno minimálně 50 kg papíru, až byl poslední den skoro problém, aby se 
všechen přinesený papír do kontejneru vůbec vešel. 
 
Některé třídy sbíraly však ještě o něco pilněji, a sice: 
 

6. třída, která nasbírala 697 kg, 
7. třída, která nasbírala 545 kg a 
9. třída, která nasbírala 426 kg papíru. 

 
Všem, kteří se do sběru aktivně zapojili, děkujeme! 
 

Exkurze Peklo 
 
Vydáno: 23. 11. 2012 
 
Ve středu 21. 11. 2012 se obě třetí třídy vydaly na výlet do Příbrami, kam je pozval 
samotný pekelný vládce Lucifer. 
 
Ráno jsme se skoro všichni sešli v hale školy v dobré náladě a natěšení, co nás čeká. 
Do Příbrami cesta utekla rychle a hned po příchodu jsme samozřejmě museli 
navštívit místní toalety, abychom schůzku s čerty zvládli. Poté se děti rozdělily do 
dvou skupin po třídách a s odvahou vyrazila nejprve do pekla 3.A a až poté 3.B. Do 
pekla vedla dlouhá temná chodba, v níž svítily jen svíčky a paní učitelky vždy vzadu 
svítily dětem pod nohy. Peklo tu ale nebývalo odjakživa, nejprve zde pracovali 
horníci a těžili kámen. Pak ale místní důl opustili a usídlili se zde čerti. Před 
pekelnými branami musela průvodkyně zavolat Permona, kterého všichni pozdravili 
hornickým pozdravem "Zdař Bůh", ukázal nám malé Permoníky, kteří opracovávali 
kámen a Permon potom nechal bránu otevřít. 
 
Když se otevřel vstup do pekla, dýchla na nás čertovská atmosféra. Byla tam spousta 
čertů, kteří se hádali o jídlo. Lucifer přijel na pojízdné židli a zavolal si nejstaršího 
čerta, který měl přinést v pytli mlynářku. Čertíci se ale dohadovali, že nejlepší by 
bylo čerstvé, křupavoučké a mladé masíčko. V tu ránu vyčmuchali děti, začali mezi 
nimi pobíhat a mazali je po obličeji, aby byly špinavé. Zlobivé děti dokonce dostaly 
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metličkou, byla jim sebrána čepice či jim ďáblíci tropili jiné čertoviny. Pak nastala 
krušná chvilka pro paní učitelky, které byly uneseny a měly být vyměněny jen za 
zazpívání dvou písniček. Naštěstí se toho SKORO všichni třeťáci zhostili s chutí 
a paní učitelky si vyzpívali zpět. 
 
Po návštěvě pekla jsme se vydali do nebe. V nebi na děti čekal sv. Mikuláš se 
sv. Petrem a andělem. Sv. Petr četl v Knize hříchů a dobrých skutků a o každém 
dítěti věděl něco. Ten, kdo zlobil, musel slíbit, že se polepší, a kdo zlobil ještě víc, 
musel udělat i pár dřepů. Nakonec děti zpívaly písničky a dostaly za to mikulášskou 
nadílku. 
 
Poté jsme se museli zase odebrat do autobusu a vydali se na cestu ke škole. Do Prahy 
jsme dojeli v pořádku, plni dojmů a šťastní, že si v pekle čerti nikoho nenechali. 
 

Celoroční projekt 1. stupně ZŠ - Čtyři roční období 
 
Vydáno: 26. 11. 2012 
 
1. část - Podzim 
  
Tento projekt se prolíná všemi 
předměty. Zde jsou ukázky, jak se 
s tématem Podzim vypořádali žáci 5. B 
při hodině slohu nebo co vytvořily děti 
z 1. - 4. ročníku v hodinách výtvarné 
výchovy nebo při pracovních 
činnostech. 
Můžete se těšit na další díl - Zima.  
 

Listopadání aneb Ať žijí pohádky! 
 
Vydáno: 27. 11. 2012 
 
Ve středu 14. listopadu proběhla na naší škole akce s názvem Listopadání. Hlavním 
tématem byly pohádky, proto se v jídelně během krátké chvíle sešla spousta 
nejrůznějších pohádkových bytostí. Pro návštěvníky bylo připraveno i drobné 
občerstvení. 
 
Všichni se skvěle bavili na diskotéce a při soutěžích, které si pro děti připravili 
deváťáci a parlamentáři. Děti se staly „Chytrou horákyní“, když odpovídaly na 
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otázky o pohádkách, staly se „Bystrozrakým“, když s šátkem přes oči a jen s pomocí 
svého kamaráda procházely cestou plnou nástrah a musely odpovědět na záludné 

hádanky v pohádce „Nejkrásnější 
hádanka“. 
 
Také zde byla soutěž týkající se pohádky 
„Až opadá listí z dubu“, kde děti 
malovaly krásné podzimní listy, 
a nesmíme zapomenout ani na soutěž 
„Sedmimílové boty“, ve které se děti 
snažily skočit co nejdále. Ve finále pak 
děti musely porazit draka, což se 
naštěstí všem podařilo a drak naši akci 

neohrozil. 
 
Děti, které statečně prošly celou soutěžní cestu, dostaly v cíli sladkou odměnu. 
 
Na závěr proběhlo vyhlášení nejkrásnějších masek. Porota měla opravdu těžkou 
situaci. Porota nakonec po bouřlivé diskuzi vybrala a ocenila pět soutěžících. 
 
Dětem i rodičům moc děkujeme za účast, za krásnou atmosféru i spoustu dobrůtek, 
které donesly. Byl to moc povedený večer! 
 

Škola lekcí finanční gramotnosti 
 
Vydáno: 27. 11. 2012 
 
V letošním školním roce se žáci 8. a 9. tříd základní školy a studenti 3. ročníků 
střední školy zapojili do vzdělávacího 
projektu Den finanční gramotnosti 8. 9.. 
Jeho cílem je zvýšit finanční vzdělanost 
obyvatelstva pomocí standardizovaných 
lekcí finanční gramotnosti. 
 
V listopadu již proběhly dvě lekce. 
První lekce byla zaměřena na základní 
hospodaření s financemi, druhá lekce na 
dobré a špatné úvěry. 
 
Na střední škole se studenti a studentky seznámili s finančním trhem a různými 
produkty, které jim může nabídnout. Během druhé přednášky se dozvěděli, jak 
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rozpoznat dobrý a špatný úvěr. Obě témata je zaujala a aktivně se zapojovali do 
diskuse. Doufáme, že nově získané vědomosti je v budoucnosti uchrání od špatných 
finančních rozhodnutí a zabrání tomu, aby se zadlužili či skončili v dluhové pasti. 
 



 

 
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, 
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Děti dětem 
 
Vydáno: 3. 12. 2012 
 
z dnešního zahájení charitativní akce Děti dětem v OC Arkády Pankrác 
 
Hned po obědě jsme se vydali se zástupci školy, MŠ a ŠD do OC Arkády Pankrác na 
slavnostní zahájení již 2. ročníku charitativní akce Děti dětem. Samozřejmě, že této 
akce se s námi zúčastnila i  naše paní ředitelka Mgr. Helena Pondělíčková (tímto jí 
děkujeme, že se s námi  vždy účastní akcí jak ve škole, tak i mimo ni). 
 
Dnes 3. 12. 2012 ve 13 hodin zástupkyně starosty paní Ivana Staňková slavnostně 
zahájila v Obchodním centru Arkády v Praze 4  již 2. ročník charitativního 
projektu  Děti dětem. Pěknou atmosféru podpořil svým vystoupením i pěvecký sbor 

Prážata. Celou akci moderoval Vlasta 
Korec. 
 
Školy Prahy 4 se rozhodly 
v předvánočním čase podpořit 
prodejem svých výrobků Dětské 
centrum při Fakultní Thomayerově 
nemocnici s poliklinikou. Akce potrvá 
do 19. prosince 2012 do 18. hod. 
 
Naše škola, školní družina i mateřská 

školka se aktivně zapojily do tohoto projektu. Během listopadu jsme se snažili 
vyrobit originální dárečky, které jsme dnes  návštěvníkům OC Arkády Pankrác 
nabízeli, abychom tak podpořili dobrou věc. A nebylo jich  málo!!!! 
 
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Dále pak děkujeme rodičům, kteří nás 
dnes do Arkád přišli maximálně podpořit. 

Všichni z naší ZŠ, SOŠS a MŠ 
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Schola Pragensis 2012 
 
Vydáno: 4. 12. 2012 
 
Ve dnech 22. - 24. listopadu 2012 se 
i naše škola zúčastnila Scholy Pragensis. 
Stánek byl v prvním patře pod číslem 
118. 
 
 
 

Projektový den 12. 12. 2012 - SLAVÍME ADVENT 
 
Vydáno: 4. 12. 2012 
 
Dne 12. 12. 2012 proběhne od 8.00 do 12.00 ve škole na 1. stupni projektový den 
„SLAVÍME ADVENT“. 
 
Jednotlivé učebny se budou nazývat podle vánočních svátků: 
 
 1.A - Svatý Štěpán  - 26. prosinec: Výroba vánočních ozdob - quilling 
 1.B - Stříbrná neděle  - 3. adventní neděle: Výroba vánočních svícnů 
 1.C - Zlatá neděle  - 4. adventní neděle: Výroba andělíčků z kolíčků 
 2.A - Bronzová neděle  - 2. adventní neděle: Výroba papírových vánočních ozdob 
 2.B - Železná neděle  - 1. adventní neděle: Výroba vánočních záložek do knížek 
 3.A - Svatý Mikuláš  - 6. prosince: Výroba vánočních přání - quilling 
 3.B - Svatá Barbora  - 4. prosince: Výroba zvonečků z květináčků 
 4.A - Svatá Lucie  - 13. prosinec: Výroba vánočních stromečků z papíru 
 5.B - Tři králové  - 6. leden: Výroba vánočních krabiček 
 
Na naše děti 1. stupně a jejich rodiče se těší všichni učitelé a studenti SOŠS 
 

Mezinárodní den seniorů 
 
Vydáno: 5. 12. 2012 
 
Mezinárodní den seniorů si připomněly studentky II.B účastí na konferenci Asociace 
občanských poraden. Tato konference byla zaměřena na aktuální problematiku 
finanční gramotnosti seniorů, možnosti využívání a rozvoj zdravotních a sociálních 
služeb v Praze. Všechna témata byla velkým přínosem do předmětu sociální péče. 
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Beseda Etické spotřebitelství 
 
Vydáno: 7. 12. 2012 
 
4. prosince 2012 proběhly na naší škole besedy o etickém spotřebitelství. Etické 
spotřebitelství znamená, že člověk při volbě výrobků a služeb volí takové možnosti, 

které co nejméně škodí ostatním lidem, 
zvířatům a životnímu prostředí. 
Nevybírá si jen podle ceny, ale zajímá se 
o původ zboží, jeho složení, zpracování 
a o další vlastnosti. 
 
Besedy začaly tím, že nám bylo 
vysvětleno, co jsou to biopotraviny. Pak 
jsme se dívali na dokument, který byl 
o tom, co máme společného se zvířaty, 
např. přijímáme potraviny 

a vylučujeme. Poté se naše třída rozdělila do dvou skupin. První skupina se bavila, 
co více vyhovuje zvířatům, a druhá o značkách, které jsou např. na šamponech. Pak 
se skupiny prohodily. 
 
Také jsme dostali desky, kde byly informace o biopotravinách, o zvířatech 
a o různých značkách výrobků. 

Lucie Kysílková (6. třída) 
 

Naše škola mezinárodně 
 
Vydáno: 11. 12. 2012 
 
Jak se již stalo tradicí, naše škola se stává místem mezinárodního setkávání studentů 
a učitelů ze zahraničí. Na konci listopadu školu navštívila skupina studentů se svými 
učiteli z německého Mindnu z Leo – Sympher – Berufskolleg. 
 
Studenti si prohlédli školu, aktivně se zúčastnili výuky a měli možnost si pohovořit 
se svými vrstevníky z České republiky. 
 
Delegace učitelů z dalekého Novokuzněcku navštívila nejen naši základní a střední 
školu, ale byla přítomna  části výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. 
 
Všechny velmi zaujal projekt spojení tří škol pod jednou střechou, vyměnili jsme si 
zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže v odlišných podmínkách. 
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Pro žáky je setkávání se zástupci jiných kultur  jistě cennou zkušeností. 
 

Mikuláš 2012 
 
Vydáno: 13. 12. 2012 
 
Dne 5. prosince navštívil naši mateřskou školu a první, druhé a třetí třídy prvního 
stupně ZŠ Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Všem dětem Mikuláš nadělil perníčky, 
těm nejhodnějším i mandarinku a těm nejzlobivějším čerti nadělili uhlí. Nejhodnější 
třídou byla 1.C, kde každé dítko dostalo balíček se sladkostmi. 

 

Projektový den Slavíme Advent 
 
Vydáno: 16. 12. 2012 
 
Středa 12. prosince byla celá ve 
svátečním duchu. Na 1. stupni proběhl 
projektový den „Slavíme Advent“. 
Začal dopoledne vyráběním vánočních 
ozdob a byl zakončen Vánoční 
akademií. 
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Projektové dopoledne začalo v 8 hodin. Žáci 1. - 5. tříd se navzájem navštěvovali a 
v každé třídě měli společně možnost 
vyrábět tradiční vánoční ozdoby 
z různých materiálů. Při práci jim 
pomáhali nejen učitelé, ale i studenti ze 
střední školy. Z každé třídy bylo 
následně vybráno pět nejlepších 
výrobků, které byly dány na Vánoční 
jarmark, kde si je mohli v podvečer 
rodiče za symbolickou cenu zakoupit. 
Po jarmarku následovala  od 17 hodin 
Vánoční akademie, jíž se zúčastnily 1. -

 3. třídy. Ani letos nechyběla recitace, dramatizace či tanec. Všem třídám se jejich 
vystoupení velice povedlo a sklidily velký potlesk.  Na závěr zazpívali zástupci 
jednotlivých tříd společně s rodiči píseň „Štědrý večer nastal“. 
 
Přejeme všem krásné a klidné Vánoce! 
 

Florbalový turnaj 
 
Vydáno: 16. 12. 2012 
 
Dne 10. 12. se někteří žáci 4. a 5. tříd zúčastnili florbalového turnaje, který se konal ve 
sportovním centru. Hrály se 4 zápasy. Po celkovém zhodnocení se naše škola 
umístila na 4. místě. Tímto bych chtěla všem zúčastněným poděkovat za skvělou 
reprezentaci školy. 
 

Ředitelská pochvala  
 
Vydáno: 19. 12. 2012 
 
Dne 19. 12. 2012 naše paní ředitelka 
Mgr. Pondělíčková udělila ředitelskou pochvalu 
Báře Němcové a Davidu Talackovi, žákům 6. třídy. 
Bára a David  reprezentovali naši školu v soutěži 
Čin roku a dosáhli skvělých výsledků. Kromě 
pochvaly obdrželi hodnotné dárky.  
 
Oběma žákům moc blahopřejeme a těšíme se na 
další skvělé výkony našich dětí. 
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Vánoční besídka 
 
Vydáno: 20. 12. 2012 
 
Letos jsme besídku naší školy oblékli do ,,nového kabátu“ v KC Spořilov. 
 
13. 12. 2012 jsme se konečně dočkali vánoční besídky s podtitulem RETRO VÁNOCE. 

Po mohutných přípravách, kdy jsme 
měli stále co vylepšovat, jsme společně 
s rodiči zažili úžasné přestavení plné 
písniček, tanců a scének z dob dávno 
i nedávno minulých. Pro mnohé to byly 
vzpomínky na jejich školní léta, pro 
mladší forma seznámení s tím, co 
poslouchali jejich rodiče i prarodiče. 
 
Atmosféra byla opravdu jedinečná, což 
ještě zesílilo výkony všech dětí, také 

divadelní prostředí KC Spořilov podpořilo sváteční náladu. 
 
Besídka byla zakončena společnou písní ,,Žijeme len raz“, při které děti ukázaly 
soudržnost, emoce a to, že si vystoupení skutečně užily. 
 
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, učitelům, organizátorům 
i rodičům za podporu a spolupráci a přeji všem šťastné a veselé Vánoce! 
 

IT olympiáda 
 
Vydáno: 22. 12. 2012 
 
Dne 18. 12. 2012 se žáci 9. třídy Mirek 
Novotný, Radek Pelán a Ladislav Pačes 
zúčastnili IT Olympiády, kterou 
pořádala Střední škola automobilní 
a informatiky v Praze Hostivaři. Žáci si 
vedli velice dobře a tímto jim děkuji za 
účast.  
  



  Prosinec 2012 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  36 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Exkurze do Příbrami 
 
Vydáno: 22. 12. 2012 
 

Dne 21. 12. 2012 se žáci druhých tříd vypravili do 
Příbrami za exkurzí s názvem "Jak slavili Vánoce 
horníci". Nejdříve navštívili důl Anna, jehož 
vánočně vyzdobenou štolou se projeli vláčkem. 
Viděli zde betlém, tradiční štědrovečerní večeři 
a tradičně ozdobený vánoční stromek a dokonce 
i permoníky. Za hezky zazpívanou koledu si odtud 
odnesli malý dáreček. 
 
Poté se žáci vydali do hornického domku, kde si 
mohli odlít olovo, ozdobit perníček, vyrobit 
dekoraci z korálků či z hoblin, namalovat figurku 
do betlému nebo sešít malou kuličkovou housenku. 
V neposlední řadě zde děti mohly zakoupit malý 
suvenýr. Cesta autobusem ubíhala rychle a klidně, 

a tak si děti na závěr vysloužily malý dárek i od paní průvodkyně. 
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Přednáška Rakovina není náhoda 
 
Vydáno: 11. 1. 2013 
 
Přednáška se konala 3. 1. 2013 a student 6. ročníku medicíny na Karlově univerzitě 
v Praze nám přednášel o zákeřném onemocnění, rakovině. Říkal nám, jak se této 

nemoci můžeme vyhnout, jak jí máme 
předcházet a hlavně, jak se léčí. Každý 
4. člověk trpí touto nemocí a každý 
3. člověk na ni umírá. Rakovina se dá 
léčit, a to chemoterapií, ozařováním 
a operací, když má nádorovou podobu. 
Nádor se dá odstranit, ale rozlišujeme 
nezhoubný a zhoubný, který se může 
rychle rozrůst a zdeformovat vaše tělo. 
 
Nejdůležitější prevencí je nekouřit, 

hlídat si svou hmotnost, vyvážená strava, pohyb, nepít alkohol, nechat se očkovat 
a chránit se před sluncem. 
 
Příznaky rakoviny: úbytek na váze, mateřská znaménka, boule, nevolnost. 
 
Nejčastější rakovinné onemocnění u žen je rakovina děložního čípku či prsu. Týká se 
to i mužských pohlavních orgánů. Dále je to rakovina tlustého střeva, plic, … 
 
Léčba je dlouhý proces, ale většinou se lidé nevyléčí na 100%. Většina lidí umírá. 
Průběh se dá zpomalit, ale někdy vám zbývá jen pár měsíců života. Při léčbě 
chemoterapií se tělo zbavuje nepotřebných věcí, jako jsou vlasy, nehty, které však 
později znovu dorostou. 
 
Vyhýbejte se proto negativním vlivům a choďte na preventivní prohlídky. 

studentky 2. ročníku 
 

„Den, kdy září Světlušky“ 
 
Vydáno: 22. 1. 2013 
 
I v letošním roce se studenti druhého ročníku střední školy připojili k  humanitární 
akci „Den, kdy září Světlušky“. Do svých pokladniček nasbírali úctyhodnou částku 
71.266,- Kč. Nejlepším „světluškám“, Lucii Vnoučkové, Dominice Rybářové a Petře 
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Kubicové, se podařilo vybrat 8.123,- Kč. Dík za pomoc ale patří všem studentům, 
kteří se sbírky zúčastnili. 
 

„Červená stužka“ 
 
Vydáno: 22. 1. 2013 
 
Během prvního prosincového týdne se tři studentky ze třídy S1.C, Daniela 
Kalousková, Kateřina Šachová a Dagmar Kubátová zúčastnily sbírkové akce Červená 
stužka, která proběhla v rámci Světového dne boje proti AIDS 2012. Prodejem 
červených stužek se jim podařilo vybrat částku 1.119,- Kč. 
 
Sbírka je organizována Českou společností AIDS pomoc, o. s. a výtěžek sbírky bude 
použit pro Dům světla – sociálně zdravotní, azylové a preventivní centrum. 
 

„Poklady čtyř staletí” – exkurze  
 
Vydáno: 22. 1. 2013 
 
V roce 2012 oslavilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
120. výročí svého založení. Při této příležitosti muzeum uspořádalo výstavu 
“Poklady čtyř staletí”, kterou 21. prosince navštívili studenti střední školy. 
 
Výstava představila nejen historii muzea, ale i rozsáhlou sbírku učebních pomůcek 
z dob dávno minulých. Studenti se seznámili také s osobností J. A. Komenského a 
jeho dílem. Pro vyučující byla návštěva muzea příležitostí zavzpomínat na svá školní 
léta, posadit se do lavic s kalamáři a prolistovat dávno zaprášené slabikáře. 
 
Exkurze se jistě všem líbila a navodila příjemnou předvánoční pohodu. 
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Projekt Zdraví a my děti - leden 
 
Vydáno: 28. 1. 2013 
Ve čtvrtek 10. 1. se děti dočkaly dalšího pokračování projektu Zdraví a my děti 
s názvem Tělesná stráž. V tomto díle se žáci dozvěděli něco o vnitřní armádě našeho 

těla, která nás chrání, bojuje s bacily a my se díky ní dokážeme ubránit nemocem. Po 
promítnutí filmu se každý mohl pokusit o vítězství v následné soutěži. V prvních 
a druhých třídách děti kreslily obrázek, který nejlépe vystihoval dané téma. Ve 
třetích třídách již malovali žáci komiks. Čtvrté a páté třídy si ve skupinách 
promyslely a poté napsaly, o čem příběh byl. Na nejlepší v každé třídě čeká malá 
odměna. 
 

Živá knihovna 
 
Vydáno: 28. 1. 2013 
 
Jako žáci deváté třídy jsme se v úterý 22. 1. zúčastnili besedy s názvem Živá 
knihovna, kde jsme měli možnost 
popovídat si se zajímavými lidmi s 
neobyčejnými osudy. Navštívili nás 
neslyšící studenti s tlumočnicí znakové 
řeči, vozíčkář, městský strážník, 
konvertovaná muslimka, Mexičanka a 
dobrovolnice z Rumunska. 
 
Našim hostům jsme pokládali otázky, 
které jsme si předem připravili doma. 
V průběhu rozhovorů jich nás napadlo 
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ještě mnohem více. Mrzelo nás, že jsme si nemohli popovídat s každou „živou 
knihou“, protože beseda velmi rychle uběhla. Osudy našich návštěvníků byly 
zajímavé a jistě jsme se mnoho naučili o prostředích, která neznáme. 
 
Za obdivuhodné považujeme, s jakou odvahou tito lidé předstupují před zcela 
neznámé žáky a odhalují mnoho ze svého soukromí, ze svých radostí i starostí. 

 
Barbora Adamcová 

žákyně 9. třídy 
 

Dětský fotbalový pohár 2013 
 
Vydáno: 29. 1. 2013 
 
V úterý 22. ledna se vybraní žáci z prvních a druhých tříd účastnili sportovního klání 
ve fotbale ve sportovní hale Hamr. Jednalo se již o třetí ročník školních fotbalových 
turnajů pro první a druhé třídy, kterého se účastnilo celkem osm základních škol 
z celé Prahy. Turnaj probíhal tak, že každé družstvo se postupně utkalo se všemi 
ostatními družstvy, tudíž to byl výkon poměrně náročný - žáci odehráli celkem sedm 
zápasů. Družstvo naší školy šest z těchto soubojů vyhrálo, pouze v jednom případě 
narazilo na silnějšího soupeře, což nám však zajistilo krásné druhé místo a postup do 
druhého kola, které by mělo proběhnout v únoru. Malí fotbalisté získali za svůj 
výkon medaile a trička, škola se také bude moci pochlubit dalším pohárem, který 
bude vystaven v její hale.  
  
Jmenovitě děkujeme a chválíme tyto hráče: 

1.A - Ron Abdi, Matěj Vágner, Martin Gottwald 
1.B - Štefan Judiak, Tomáš Bartoň 
2.A - Nikita Gončarov, Karel Rožánek, Vojtěch Nedavaška 
2.B - Marek Pozníček, Vojtěch Dorazil 

  
Doufejme, že i v následujícím kole budou naši žáci stejně úspěšní! 
 

Multikulturalita – Mexiko – Z1.C 
 
Vydáno: 30. 1. 2013 
 
Babička jednoho z našich spolužáků bydlí v Mexiku, druhá v Bulharsku a třetí 
v USA. Většina dětí z naší třídy má alespoň jednu babičku bydlící v České republice. 
Jsme tedy multikulturní třída a zajímá nás, jak se žije lidem v jiných státech naší 
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planety. V rámci multikulturní výchovy jsme si v měsíci lednu přiblížili Spojené státy 
mexické, které jsou bohaté na faunu a flóru a žije zde např. tapír, jaguár, pásovec 
nebo mravenečník. Můžeme se tu setkat i s prudce jedovatým chřestýšem a z dálky 
zahlédnout aktivní sopku Popocatépetl. 
Zajímavou akci připravili rodiče Enriqua, kteří nás seznámili s mexickým svátkem 
„PIŇATA“ 

Simona Ptáčková 
Piňata a rozloučení s Vánocemi na Tři krále 
Začátkem ledna jsme pro děti připravili rozloučení s Vánocemi a dotkli jsme se tedy 

i svátku Tří Králů. S dětmi jsme si 
zazpívali tradiční píseň: "My Tři králové 
jdeme k Vám" a připomněli jsme si celou 
legendu. U příležitosti tohoto svátku 
jsme dětem přinesli dárky umístěné 
v Piňatě. Piňata je dekorace kulatého 
tvaru, ozdobená pestrobarevným 
papírem, plná sladkostí a malých 
dárečků. Je to hra doprovázená 
popěvkem, během které musí děti 
Piňatu zasáhnout a rozbít, aby se 

dostaly k jejímu obsahu. Děti se navzájem povzbuzovaly, zpívaly, pobavily se. Je to 
dobrá hra na stmelení kolektivu. Děti si Piňatu i dárečky náramně užily, zapojily se, 
mezi sebou se spravedlivě rozdělily. Věřím, že to byl zážitek pro všechny. Tento 
zvyk je původem z Asie a cestovatel Marco Polo ho rozšířil do světa. Velké oblibě se 
těší v Mexiku a USA. 
 
Děti byly bezvadné, těšíme se na příště. 

Enrique a Alena Rendón.  
 

Vítězství v soutěži "Finanční gramotnost" 
 
Vydáno: 31. 1. 2013 
 
V prosinci se studenti a studentky naší školy zapojili do 4. ročníku celostátní soutěže 
Finanční gramotnost, která je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Studenti soutěží ve znalostech z oblasti finanční gramotnosti formou 
testu. Cílem soutěže je zvýšit zájem škol i samotných studentů o finanční 
problematiku, zjistit jejich teoretické a praktické znalosti a vědomosti, tak důležité 
pro jejich budoucí život, a tím působit preventivně především proti předlužení. 
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Školních kol soutěže se zúčastnilo 48 610 žáků a studentů z 804 škol z celé ČR. Tři 
nejúspěšnější studenti z každé školy vytvořili družstvo, které postoupilo do 
okresního kola soutěže. V letošním roce se na prvních třech místech umístily: 

 
1. Aneta Babická  S4B 
2. Simona Horáková  S3A 
3. Michaela Stejskalová  S3A 

 
Gratulujeme jim a přejeme hodně štěstí v okresním kole. 



 

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

Únor 2013
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Exkurze v České televizi 
 
Vydáno: 8. 2. 2013 
 
V pátek 8. 2. se 3.A vydala na exkurzi do České televize. 
 
Když jsme se všichni konečně sešli, vyrazili jsme celí natěšení, co nás čeká. Paní 

Tobiášová nás vyzvedla ve vrátnici 
budovy Zpravodajství a prohlídka 
mohla začít. Dostali jsme se i tam, kam 
se hned tak někdo nedostane, takže to 
byl velice silný zážitek nejen pro mne, 
ale i pro děti, které vydržely být úplně 
jako myšky v místnosti zvané "Velín" při 
vysílání počasí ve studiu "Události", kde 
jsme stáli za sklem, a při živém vysílání 
ve "Studiu 6". O tom, co jsme tam 
všechno viděli a jak jsme to prožívali, si 

přečtěte z krátkých úryvků dětí. 
 
Chtěla bych moc poděkovat paní Tobiášové, že nám tuto exkurzi umožnila, všude 
nás provedla a hlavně nám vše poutavě a hezky vysvětlovala. 
 
„Nejdříve jsme viděli, jak je paní moderátorka před zelenou plachtou a ukazuje počasí. Také 
jsme viděli zvukaře. Chvíli před odchodem jsme se šli podívat do Studia 6 na živé vysílání. 
V České televizi jsme viděli také reportéry České televize Karla Rožánka a Daniela Takáče. 
Exkurze v ČT se mi líbila.“ Lukáš 
 
 „V České televizi to bylo hezké, hlavně živé vysílání ve Studiu 6… To se mi líbilo nejvíce, 
bylo tam hodně televizí.“ Tomáš 
 
 „Viděl jsem na vlastní oči, jak se promítá počasí. Počasí se promítá na zeleném plátně a mají 
tam hodně televizí.“ Vašek 
 
 „V České televizi jsem si to moc užívala. Bavilo mě, že jsme byli se třídou na počasí a viděli 
živé zprávy. Moc mě to zaujalo.“ Eliška 
 
 „V České televizi bylo hezky. Průvodkyně byla Maxova mamka. Šli jsme do Studia 6 na živé 
vysílání, viděli jsme počasí, a jak se dělá zvuk. Agáta 
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 „Paní Tobiášová nám ukázala Velín, Studio 6, místnost zvukaře. Viděli jsme, jak se natáčí 
počasí… Moc se mi to líbilo.“ Šimon 
 
 „Mně se nevíce líbilo ve Studiu 6. Bylo tam hodně kamer, světel atd.“ Ondra 
 
 „Nejvíc se mi líbil stroj na regulaci zvuku, který měl 2000 čudlátek.“ Vojta 
 
 „Vešli jsme do České televize a potkali jsme se s paní Tobiášovou. Šli jsme nahoru po 
schodech a ta místnost se jmenovala Velín. Moc se mi to líbilo.“ Míša 
 

Soutěž Finanční gramotnost 
 
Vydáno: 8. 2. 2013 
 
V prosinci se žáci 2. stupně naší školy zapojili do 4. ročníku celostátní soutěže 
Finanční gramotnost, která je vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Žáci soutěží ve znalostech z oblasti finanční gramotnosti formou 
testu. Cílem soutěže je zvýšit zájem škol i samotných žáků o finanční problematiku, 
zjistit jejich teoretické a praktické znalosti a vědomosti, jež jsou důležité pro jejich 
budoucí život, a tím působit preventivně především proti předlužení. 
 
Školních kol soutěže se zúčastnilo 48 610 žáků a studentů z 804 škol z celé ČR. Tři 
nejúspěšnější žáci z každé školy vytvořili družstvo, které postoupilo do okresního 
kola soutěže. V letošním roce se na prvních třech místech umístili: 

 
1. Martin Kohout Z7 
2. Karolína Bímová Z9 
3. Lukáš Pásek Z6 

 
Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole. 
 

Vítězství v soutěži Finanční gramotnost 
 
Vydáno: 21. 2. 2013 
 
V prosinci proběhla na střední škole soutěž Finanční gramotnost. Ve školním kole, 
kterého se zúčastnili všichni studenti a všechny studentky, zvítězily Aneta Babická 
S4B, Simona Horáková a Michaela Stejskalová z S3A. Tyto studentky dokázaly získat 
nejvíce bodů za správné odpovědi v nejkratším čase a postoupily do okresního kola 
soutěže. 
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Okresní kolo proběhlo v lednu letošního roku a naše studentky si zde změřily síly 
s ostatními středními školami z celé Prahy 4  ve znalostech finanční problematiky. 
 
Chtěla bych jim jménem všech studentů, pedagogů a vedení školy pogratulovat 
a poděkovat za vzornou reprezentaci školy, neboť se jim podařilo zvítězit a naše 
škola jako jediná z Prahy 4 postupuje do krajského kola. Přejeme jim hodně úspěchů. 
 
Do soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy se naše škola zapojila již třetím rokem. S radostí mohu konstatovat, že 
1. místo v Praze 4 se nám podařilo vyhrát již podruhé. 
 

Rekapitulace sportovního vstupu do roku 2013 
 
Vydáno: 25. 2. 2013 
 
První sportovní akcí letošního roku týkající se reprezentantů naší školy byl Pražský 
fotbalový pohár pro žáky 1. a 2. tříd, kde jsme byli velmi úspěšní, když náš tým ve 
složení: Bartoň Tomáš, Judiak Štefan, Abdi Ron, Vágner Matěj, Gottvald Martin, 
Gončarov Nikita, Rožánek Karel, Nedavaška Vojtěch, Pozníček Marek a Dorazil 
Vojtěch postoupil z obvodního kola do semifinálového turnaje s jedinou 

inkasovanou brankou a jedinou 
porážkou. V semifinále si chlapci vedli 
podobně - tedy opět úžasně, znovu 
jediná porážka a tentokrát až na 
pokutové kopy, takže už se moc těšíme 
na 13. března, že se sbírka jejich pohárů 
rozroste na trio a že ke dvěma stříbrům 
přibude celopražské zlato. 
 
Na konci ledna nás pak čekala již 
tradiční pololetní celoškolní soutěž 

4 BOJ, kdy během čtyř hodin soutěží všichni žáci naší školy (od prvňáčků až po 
maturanty) mezi sebou a každý sám za sebe ve čtyřech disciplínách. Letošní 4. ročník 
ovládli suverénně druháci. Na 3. místě byl Robert Horák z S2.B, na druhém Matěj 
Stibor z Z2.B a na putovní pohár k Jáchymovi Podstránskému, Tadeáši Kroisovi 
a Nikitovi Taravanovi přibylo letos jméno Nikity Gončarova z Z2.A, který zvítězil 
v součtu všech disciplín. Zde musíme poděkovat všem sportovcům za účast 
a sportovního ducha projevujícího se jak bojovností, tak podporou ostatních 
soutěžících. Děkujeme také všem, kteří pomohli s organizací, zapisováním 
a počítáním výsledků. Děkujeme a těšíme se na 5. ročník. 
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Nejžhavější novinkou je fantastický 
postup našich šesťaček a sedmaček do 
čtyřčlenného finále Prahy 4 
v basketbalu, kdy dokonale využily 
domácí prostředí a po smutku z těsné 
porážky s také postupující Táborskou 
vydřely jednobodové vítězství nad 
GYBU a postoupily do FINAL FOUR. 
Další dobrou zprávou je, že jsme získali 
pořadatelství také tohoto turnaje, a tak 
se můžeme těšit na 5. března a doufáme, 
že přijdete Ester Heidu, Barboru Blažkovou, Kristýnu Štekerovou, Zuzanu 
Látalovou, Denisu Hudečkovou, Barboru Němcovou, Zitu Domínkovou a Kateřinu 
Fišarovou podpořit v boji o postup do celopražského finále. Mimochodem fandit 
můžete přijít i tento čtvrtek (28. 2.), kdy o postup do finále budou bojovat také kluci 
ze 6. a 7. třídy. 
 

Kavčí hory poetické 
 
Vydáno: 25. 2. 2013 
 
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 proběhla školní kola v recitační soutěži „Kavčí hory poetické“. 
Nejlepší 2 recitátoři z první a druhé kategorie se zúčastní obvodního kola v DDM na 
Jižním Městě pod názvem „Pražské poetické setkání“. V první kategorii soutěžili žáci 
2. a 3. tříd. Z celkového počtu 38 recitátorů se 4 děti umístily na předních místech: 

1. místo Filip Mácha 3.B 
 Nika Peerová 3.B 
2. místo Leyla Pallas 2.A 
3. místo Simona Štáchová 3.A 

 
V druhé kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd. Z celkového počtu 15 recitátorů se 6 dětí 
umístilo na předních místech: 

1. místo Jakub Šafránek 5.A 
 Markéta Soukupová 5.B 
2. místo Michal Monček 4.B 
 Barbora Topolová 4.A 
3. místo Jakub Cihlář 4.A 
 Jonáš Gerhát 5.B 

 
Všem vítězům srdečně blahopřejeme. 



  Únor 2013 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  49 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Zápis do 1. tříd 
 
Vydáno: 26. 2. 2013 
 
Ve dnech 6. 2. a 7. 2. 2013 proběhl na naší škole zápis do 1. tříd, kterého se účastnily 

všechny paní učitelky 1. stupně za 
vydatné pomoci vychovatelek z družiny 
a studentek SŠOS. Svými radami 
přispěla i naše psycholožka Mgr. Šedivá. 
Paní učitelky si povídaly s dětmi 
i rodiči. Pro děti byly připraveny dárky 
od žáků z 1. stupně. V době, kdy rodiče 
vyplňovali potřebné dokumenty, 
budoucí naši prvňáčci si vyráběli 
kytičky z plsti nebo si hráli se studenty 
v připravené herně. Mrzí nás, že 

nemůžeme vyhovět všem dětem, aby chodily do naší školy, ale děkujeme jim 
i rodičům za vyslovenou důvěru. 
 
Od pondělí 18. 2. opět probíhá přípravka pro budoucí prvňáčky, na které se těší 
učitelky 1. stupně. 
 

Exkurze do Planetária 
 
Vydáno: 27. 2. 2013 
 
Ve středu 20. února vyrazily obě třetí třídy na exkurzi do Planetária Praha 
u Výstaviště. 
 
Když jsme dorazili a nasvačili se před planetáriem, mohli jsme jít dovnitř. Každý 
dostal lístek, odložil si věci v šatně a hurá do sálu s kopulí. Pohodlně jsme se všichni 
usadili a program s názvem „Pozorujeme oblohu“ mohl začít. Všechny děti, ale i obě 
paní učitelky, byly zvědavé, co nás čeká, ačkoliv někteří již planetárium navštívili. 
Celý program byl promítán na kopuli nad námi. Děti se dozvěděly o planetách, 
o nichž jsme se akorát začali učit, o jejich povrchu i složení, o trpasličích planetkách, 
o tom, jak obíhají okolo Slunce, proč se na Zemi střídají 4 roční období a byly 
seznámeny i se souhvězdími, s jejich pohybem na obloze a že se mohou orientovat na 
obloze podle Polárky. 
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Celý program byl namluvený jako rozhovor mezi dospělým a dítětem, byl velice 
poutavý a naučný. Myslím, že jsme do školy všichni odjížděli obohacení o spoustu 
zajímavých informací. 



 

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

Březen 2013
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Maturitní ples 
 
Vydáno: 1. 3. 2013 
 
Dne 21. 2. 2013 se v Kongresovém centru na Vyšehradě konal již 18. maturitní ples 
Školy Kavčí hory – Střední odborné školy služeb. Součástí plesu byla také 
imatrikulace 1. ročníků. Na plese bylo možné vidět nejen šerpování 4. ročníků, ale 
i různá studentská vystoupení včetně „půlnočních překvapení“ všech tříd čtvrtého 
ročníku a módní přehlídku studentek předmětu Odívání. 

 
 

Kroužek ATS Rytmic na taneční soutěži 
 
Vydáno: 5. 3. 2013 
 
Česko se hýbe 
 
V sobotu 2. března 2013 se náš školní taneční kroužek ATS Rytmic zúčastnil své 
první soutěže v pódiových skladbách 
"Česko se hýbe", která se konala v Praze 
6 -Petřiny. Naší školu na soutěži 
reprezentovaly: ze třídy Z2A Lenka 
Lukešová, Iveta Rožánková, Eliška 
Cintlová, Kristýna Marešová a Leyla 
Pallas, ze třídy Z3A Anička 
Formánková a ze třídy Z4A Sára 
Zikanová. S naší choreografií na 
stejnojmennou písničku z muzikálu 
"Děti ráje" se nám podařilo vybojovat 
postup do celorepublikového finále, které se bude konat 1. června 2013 v pražské 
O2 Aréně, kam už se moc těšíme.  
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Kapka naděje 
 
Vydáno: 6. 3. 2013 
 
Dne 27. 2. 2013 se žákyně naší střední školy účastnily akce pod názvem „KAPKA 
NADĚJE“. 
 
V uvedený den darovaly krev v Thomayerově nemocnici v Krči, řada z nich vůbec 
poprvé. 
 
Dárcovské akce se účastnily tyto žákyně: 
 

• Kristýna Holubová, Nikol Jirků ze třídy S2A, 
• Kristýna Chajdová, Tereza Kollárová ze třídy S3B, 
• Hedviga Audová, Kristýna Andrýsková, Anna Hlušičková, Lucie Hroudová, 

Hana Suková, Veronika Švorcová ze třídy S4A, 
• Martina Kostelecká ze třídy S4C. 

 
Všem jim moc děkujeme za statečnost, svým počinem rozhodně pomohly zachránit 
ne jeden lidský život. 
 

Školní kolo Pythagoriády 
 
Vydáno: 7. 3. 2013 
 
Letos se již tradičně žáci 6. až 8. třídy 2. stupně zúčastnili školního kola 
Pythagoriády. Prvně se zapojily 5.A a 5.B a velmi pěkně se zařadily mezi úspěšné 
řešitele. 
 
Mezi nejlepší řešitele ve třídách patří: 
 

Třída Jméno žáka Body 
5.A Adam VANĚČEK 15 

Monika SMIEŠKOVÁ 14 
Michal ŠUBERT 13 
Alexander PIFFL 12 
Xavier Amedeo PALLAS 12 
Michal SMIEŠKO 12 
Benjamin MACHART 11 
František BLAŽEK 10 
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5.B Nikola BOŠKOVIČ 12 
Tereza ŠVANDOVÁ 11 
Markéta SOUKUPOVÁ 11 
Sofia VANÍČKOVÁ 10 
Patrick KARAL 9 

6.tř Prokop ZÁRUBA 10 
Adam BOROVIČKA 9 
Martin ŠIMÁK 9 
Lukáš PÁSEK 9 

7.tř Tomáš SLÍVA 8 
Jáchym PODSTRÁNSKÝ 6 
Kristýna ŠTEKEROVÁ 5 
Jan SVOBODA 5 
Barbora BLAŽKOVÁ 5 

8.tř Kateřina HAMPLOVÁ 4 
Jakub HRDLIČKA 4 
Tomáš KŮRKA 4 

 
Žáci, kteří získali 9 a více bodů, postupují do obvodního kola, které se uskuteční 
v květnu. 
 
Přejeme jim, aby uspěli a získali co nejlepší výsledky. 
 

Škola lekcí finanční gramotnosti 
 
Vydáno: 7. 3. 2013 
 
Ve 2. pololetí letošního školního roku 
pokračovaly další 2 lekce finanční 
gramotnosti jak pro žáky 8. a 9. třídy, 
tak i pro studenty 3. ročníku střední 
školy. 
 
Během všech 4 lekcí se žáci a studenti 
aktivně zapojili do interaktivních 
přednášek, během kterých si 
srozumitelnou formou objasnili 
základní mechanismy světa peněz. 
 
Pojmy základní hospodaření s financemi, dobré a špatné úvěry, finanční produkty 
a investice zmapovali žáci 8. a 9. třídy základní školy. 
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Finanční trh a jeho produkty, dobré a špatné úvěry, tvorba rezerv a důchodová 
reforma a investice – toto všechno si osvojili studenti 3. ročníku střední školy. 
 
Tímto projektem jsme se snažili zvýšit finanční gramotnost našich žáků a studentů, 
kterou uplatní v budoucím studiu nebo v osobním životě. 
 

Multikulturalita II – Pilgrim Fathers – 1.C 
 
Vydáno: 7. 3. 2013 
 
V rámci multikulturní výchovy jsme si v měsíci únoru přiblížili, tentokráte ne 
Spojené státy mexické, ale Spojené státy americké. Socha Svobody, vysoká 46 metrů 
a spolu s 47metrovým podstavcem se tyčící do výšky 93 metrů nad zemí, vážící 
205 tun, v obvodu měřící 10,6 metru, jejíž ukazováček je dlouhý 2,4 metru, postavená 
v roce 1886, připomínající přátelství a pomoc, kterou Francie poskytla americkým 
osadníkům v jejich boji za nezávislost na Velké Británii, nám byla sice vzdálena, 
přesto jsme mohli vnímat atmosféru doby, ve které byla vztyčena. 

S. Ptáčková 
 

Během hodiny na téma: "Amerika aneb 
o přistěhovalcích do Nového světa" jsme 
četli z originálu Nancy Skarmeas  "The 
Story of Thanksgiving" v angličtině a 
překládali do češtiny.  V knížce byl 
hezky vykreslen vztah prvních 
přistěhovalců k původním obyvatelům, 
indiánům, bez kterých by pilgrims 
(první severoameričtí osadníci) 
nepřežili.   
 

Myslím, že tento příběh kulminující velkou oslavou pro indiány "Thanksgiving", čili 
díkuvzdání, stojí za základními pohnutkami, ekonomickými i politickými snahami 
budoucí U.S.A.. 
Dále jsme lepili z barevných šablon krocaní pera, zobáčky atd. na obkreslenou ruku 
každého žáčka.  Také jsme šlehali máslo tak, že jsme třepali skleněnkou ve sklenici se 
smetanou.   
Nakonec jsme ho jedli se sýrem, krocaní šunkou a crackers. 
Každý si užil a na lekci bude vzpomínat. 

J. Mesicki 
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Multikulturalita III – „banica“ a „martenica“ – 1.C 
 
Vydáno: 7. 3. 2013 
 
Ponořte se s námi do krás a obyčejů Bulharska. Vyrobte si marteničku a ochutnejte 
banicu. 

S. Ptáčková 
 
… Existuje místo na světě, kde jarní mlha objímá zelené pahorky a pod nimi 
v dolinách zapomenutí králové odpočívají věčným spánkem. Místo, kde Slunce 
ozařuje rozpadající se ruiny dávno zašlých civilizací a divoké hory stále šeptají 
o mocných vládcích, kteří tu kdysi kráčeli. Země, v jejichž bedrech jsou skryty zlaté 
poklady. Země magií, opuštěných svatyní, jarního kvítí a malých potůčků 
splývajících v mocné řeky. Místo, jež spojilo v jeden celek nadpřirozenou symbiózu 
dramatismu, krásy a vznešenosti - mezi neprostupnými horami, plodnými pláněmi 
a strmými břehy, horskými vesničkami 
a městy. Místo, jež vás může očarovat 
nebo překvapit odkrývajíc ho poznáním 
každý den znova, víc a víc… 
 
Nejzákladnějším pravidlem je nosit 
marteničku až do chvíle, kdy uvidíte 
prvního čápa. Pak ji pověsíte na 
rozkvetlou větvičku. Je možné ji dát 
také pod kámen, a objeví-li se pod ním 
do měsíce mravenci, bude rok úspěšný 
a plodný. Martenici dává v Bulharsku každý každému nezávisle na věku a pohlaví, 
visí v domech, v autech, ve vlasech, na kabelkách, … Tradičně jsou to dva střapečky, 
jeden z červené a jeden z bílé vlny. Bílá jako mléko a čistota, červená jako krev 
a život. Dává zdraví a sílu a chrání před nemocemi. 
 
Děti si samy vyrobily marteničku z předem připravených bavlnek – červené a bílé. 
Zhlédly prezentaci s fotografiemi Bulharska a ochutnaly po domácku upečenou 
banicu – slaný koláč plněný balkánským sýrem. 

Z. Slavova-Tzoneva 
 
Ochutnali jsme: 

1. Nejlepší je tzv. "vita banica“ z taženého těsta, které na rozdíl od listového 
neobsahuje máslo. Z jednoduchého těsta (mouka, jedlá soda, ocet) se za 
pomoci oleje vytahají téměř průsvitné "plachty", do kterých se nasype směs 
sýru s jogurtem a vejcem. Ty pak srolují do rukávů, které se spirálovitě zatočí 
do kulatého pekáče zvaného tava. 
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2. Do vymaštěného plechu položíme dva listy listového těsta. Pak rozdrtíme sýr 
rukama na malé drobky a vytvořím další vrstvu. Na sýr přijdou další dva listy 
těsta. Potom opět vrstva sýra a tak se pokračuje, až dojde listové těsto. Pozor, 
vždy to musí končit vrstvou listového těsta navrch. Sýr lehce okořeníme 
šarenou solí, nebo čubricou. Takto připravenou banicu rozkrojíme nožem na 
čtverečky libovolné velikosti a zalijeme rozehřátým olejem. Klepneme vejce do 
perlivé vody a rozmícháme dohromady. Vzniklou směsí zalijeme celou 
banicu, až ji rovnoměrně absorbuje. Pečeme v předehřáté troubě do zarudnutí. 
Po vyjmutí z trouby se vyklopí a pokryje ručníkem. 

V. Tzonev 
 

Vápenka - den po dni: Den první 
 
Vydáno: 21. 3. 2013 
 
Dnes odpoledne všechny tři první třídy se vydaly 
ze skoro jarní Prahy na zavátou Vápenku. Cesta 
proběhla bez větších potíží. Za stálých dotazů: 
"Kdy už tam budem?", jsme konečně dorazili pouze 
k hasičské zbrojnici pod Vápenkou. Vedení chaty 
urychleně pro kufry poslalo auto, a proto se nám 
podařilo úspěšně se ubytovat.  
 
Rakouský knedlík s tvarohovou polevou nás 
zasytil a bezpečnostní informace unavily všechny 
prvňáčky tak, že z toho usnuli. 
 
Vám přejeme také hezkou dobrou noc a ať se Vám 
zdá o rakouském knedlíku. 
 
P.S. Kvíz pro rodiče: Víte, co je rakouský knedlík? 
 
Všichni z Vápenky 
 

Vápenka - den po dni: Den druhý 
 
Vydáno: 22. 3. 2013 
 
Dnešního rána jsme se probudili do dne jako z Ladových obrázků. Za okny padal 
sníh a padal tak dlouho, že nám v závějích zapadl i náš zdravotní bratr Michal. Ale 
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nebojte se, o zdravotní stav našich dětí je postaráno, protože zaměstnanci Vápenky 
ho záhy vyprostili.  
 
Dopoledne si děti hezky v teplíčku četly ze Slabikáře, pracovaly s novým sešitem na 

dopravní výchovu a kreslily chatu Vápenku. Ještě 
jsme si stačili všichni pohrát v herně a pak hurá na 
oběd.  
 
Po poledním klidu Dana s Martinem přečetli 
dětem email od Krakonoše a květinových víl, ze 
kterého se dozvěděly o nouzovém stavu 
Krakonošova království. Královna Zima se nechce 
vzdát své nadvlády, a proto v Krkonoších stále 
panuje sněhová kalamita. V rámci pomoci 
Krakonošovi děti postavily pro paní Zimu palác, 
do kterého se má přestěhovat na jarní a letní 
období. Jelikož je paní Zima náročná, musely děti 
její pozornost přilákat zvláštním rituálem. Před 
večeří si děti ještě nakreslily týmové erby, 

vymyslely si názvy svých týmů a bojovné pokřiky. 
 
Večeře byla opět výborná, snědli jsme úplně všechny špagety a před spaním jsme si 
pustili pohádku o vílách.  
 
Hezkou dobrou noc Vám přejí všichni z Vápenky. 
 

Vápenka - den po dni: Den třetí 
 
Vydáno: 23. 3. 2013 
 
Sobotní ráno nás přivítalo azurovou 
oblohou, sluníčkem a mrazem hluboko 
pod nulou. Rampouchy se blyštěly, sníh 
se třpytil a my jsme si v teple chaty četli 
a dívali se na dokument o pandě. 
 
Před odpolední svačinkou jsme získali 
vzkaz od víly Bledulky, ze kterého jsme 
se dozvěděli, že musíme splnit náročný 
úkol. Ten spočíval v tom, že jsme museli 
překonat začarovanou cestu na bobech 
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na kouzelnou louku. Když se to všem povedlo, náhle se kouzelná louka proměnila 
v kopec a všichni jsme se pěkně na sněhu vyřádili.  
 
Po večeři a večerním klidu pro nás byl opět připraven velmi zajímavý program. 
Soutěžili jsme v propichování balonků, hledání bonbonků a přenášení lentilek 
brčkem.  
 
A už na nás čekaly teplé postýlky, do kterých jsme se rádi uvelebili a už spinkáme 
a přejeme Vám také hezkou dobrou noc. 
 
My z Vápenky 
 

Vápenka - den po dni: Den čtvrtý 
 
Vydáno: 24. 3. 2013 
 
Při budíčku nás kromě paní učitelek a vychovatelů probudilo opět sluníčko 
a nádherně vymetená obloha. Třídy 1.B a 1.C věnovaly nedělní dopoledne 

korálkování, které mělo velký úspěch. 
Třída 1.A pokračovala se čtením ve 
Slabikáři a nedělních hrách v herně. 
 
Po poledním klidu a svačince nám 
vychovatelé řekli, že si pro nás víla 
Konvalinka připravila první tři 
disciplíny netradiční krakonošské 
olympiády. První disciplína nesla název 
Koulovaná a vyhrálo ji družstvo 
"Petrklíč". Ve druhé disciplíně, 

Sněhovém hadu, vyhrálo družstvo "Krakonoš". A třetí disciplínu, Sjezd na lopatě, 
vyhrálo opět družstvo "Krakonoš". Po vyhlášení výsledků krakonošské olympiády 
jsme se zase pěkně vyřádili na sněhu na kouzelné louce.  
 
Když jsme se vrátili na chatu, dozvěděli jsme se, že nás večer čeká velká soutěž 
"Vápenka má talent". Proto jsme šli rychle nacvičovat, aby naše scénky byly co 
nejlepší. Do poroty soutěže zasedly známé české osobnosti: Ewa "Dana" Farná, Paľo 
"Martin" Habera, Ondřej "Michal" Soukup a hlavní předsedkyně poroty Gábina 
"Míla" Osvaldová. Porota byla přísná, ale některým z nás se povedlo porotu 
i roztancovat. Výsledky se však dozvíme až zítra a tak jsme šli spát s velkým 
očekáváním. 
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Čago belo přejeme všem. 
 

"Lyžák" Dolní Dvůr (11. - 15. 3. 2013) 
 
Vydáno: 25. 3. 2013 
 
V pondělí 11. 3. 2013 se několik odvážlivců z řad žáků a studentů vypravilo 
(samozřejmě i s pedagogickým doprovodem) na lyžařský výcvikový kurz do 
Dolního Dvora v Krkonoších. 
 
Mimořádně jsme si užili už cestu, díky nejrůznějším objížďkám jsme jeli po menších 
cestách, a proto jsme se mohli důkladně kochat krásami české krajiny. 
 
Ve vesnici Dolní Dvůr, ještě než jsme dojeli k chatě, jsme znali díky zemitému 
vyprávění pana řidiče nejen všechny zvonky v místní zvonkohře, ale i polovinu 
místních obyvatel.  
 Při příjezdu k hotelu jsme zjistili, že z chaty na sjezdovku to máme 50 metrů, a tak 
bylo jasné, že nás hned po obědě 
nemůže na chatě nic udržet. Šli jsme 
tedy vyzkoušet, jak nám to všem na 
jednom či dvou prknech jde. Za 
„snouborďáky“ musím říci, že jim to šlo 
obstojně, a ač se ze začátku velmi 
vydatně nejen kroutili, že mají zkusit 
něco jiného, nového, nakonec jsme se 
v průběhu kurzu ocitli na HRANĚ, a to 
na přední i na zadní. Nakonec všichni 
museli uznat, že je to úplně „jinej pocit“ 
svištět mnohem rychleji, jistěji, po hraně, když nám to tak navíc ještě i mnohem víc 
sluší. A tak jsme z toho měli všichni radost. 
 
Mezi lyžaři se vyloupli i úplní začátečníci, kteří hned první odpoledne udělali 
obrovský kus práce a vysloužili si tak po večeři zmrzlinu. Informace o HRANĚ se 
mezi příznivci dvou prken také okamžitě rozšířila, a tak není divu, že po smýkání 
došlo též na pořádné hranění, zvlášť je to menší dřina, větší zábava, svištíme a taky 
nám to sluší… 
 
Díky nabytým dovednostem jsme mohli vyzkoušet i podstatně náročnější terén (což 
by bez hran šlo jen velmi těžko). Při středečním výletu na větší svahy do skiareálu 
Černý Důl nás trošičku zklamalo jinak exkluzivní počasí, a tak kromě krás 
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„červenějších“ sjezdovek jsme ocenili také větší rozmanitost a teplé zázemí místních 
rychlých občerstvení.  
 Ve čtvrtek pak na závěr přišlo vyvrcholení v podobě závodů v obřím slalomu, kde 
musíme vyzdvihnout fakt, že si ho účastníci pod vedením kvalitního stavitele trati, 
sami postavili a i předjezdili. V lítých, ale přátelských bojích zvítězili nejlepší, a když 
jsme večer rozdali odměny všem a slíbili i dodání kýžených medailí, které se zdržely 
ve výrobě, mohli jsme ráno zabalit, opět naskákat do sympatického „Bobíka“ 
a klidným tempem přesunout celou Partičku z Krkonoš konečně na hory, tentokrát 
ale na ty naše, Kavčí. 
 

Vápenka - den po dni: Den pátý 
 
Vydáno: 25. 3. 2013 
 
Dnešního dne se nás rozhodla paní Zima velmi potrápit. Venku mrzlo, až praštělo, 
k tomu foukal ledový vítr. My jsme to však na Vápence nepocítili a v teplíčku jsme 
začali svoji dopolední činnost. Třída 1.A pokračovala v korálkování, třídy 1.B a 1.C si 
četly a vyprávěly si o bezpečnosti pohybu chodců na silnici. Korálkování má velký 

úspěch, proto v něm budeme pokračovat i další 
dny, a učivo doženeme ve škole. 
 
Po obědě naše porota soutěže "Vápenka má talent" 
vyhlásila vítěze. Z dívek zvítězila trojice Agáta 
Toušková, Terezka Kučerová a Bára Berauerová 
s písničkou "Červený šátečku - červená ponožko" 
a z chlapců zvítězil Matyáš Pantoflíček, když 
úžasně zahrál na flétnu.  
 
Po poledním klidu se děti zúčastnily druhého dne 
netradiční krakonošské olympiády. Disciplíny byly 
tentokrát velmi náročné. Družstva soutěžila ve 
třech disciplínách, ale dnešní pobyt na sněhu jsme 
museli zkrátit, protože paní Zima se opravdu 

nevzdává. Na Vápence jsme pokračovali společenskou hrou "Bingo". Vítězem se stal 
Martin Šobor. 
 
Po večeři jsme si pustili pohádku "Lotrando a Zubejda" a potom už rychle všichni do 
postýlek.  
 
Tak zase na shledanou zítra.  
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Projekt "Slavíme Velikonoce" 
 
Vydáno: 26. 3. 2013 
 
Dnes se na našem 1. stupni uskutečnil 
projektový den s názvem "Slavíme 
Velikonoce". 
 
Žáci mohli navštívit 6 dílen a v každé si 
zhotovit nějaký velikonoční výrobek. 
V dílnách se zhotovovala například 
velikonoční přání, dále si pak žáci 
mohli zkusit uplést pomlázku, což byla 
pro některé veliká výzva. Bylo 
rozhodně z čeho vybírat. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem zúčastněným, i studentům, kteří dětem pomáhali, a těšíme se 
na další takový krásný den. 
 

Vápenka - den po dni: Den šestý 
 
Vydáno: 26. 3. 2013 
 
Dnešní den byl ve znamení projektového dopoledne "Slavíme Velikonoce". Děti se 

opět věnovaly korálkování, vyráběly 
přáníčka z papíru a obrázky ze 
skořápek. Paní učitelky vyprávěly 
dětem o lidových tradicích Velikonoc.  
 
Odpoledne děti zjistily původ názvu 
rekreačního zařízení Vápenka. 
Navštívily totiž zdejší muzeum 
Vápenky, kde se kdysi pálilo vápno pro 
celou oblast. Dále se děti vydaly 
procházkou obdivovat krásy zdejšího 

kraje a cestou zpět si zahrály hru "Levely". Před večeří v teple Vápenky následovaly 
společenské hry a vyhlášení večerního karnevalu.  
 
Po večeři vypukl dlouho očekávaný rej masek do rytmu nejoblíbenějších hitů 
světových diskoték. Vedle princezen, pirátů a sportovců se objevila i různá zvířátka. 
Během karnevalu se děti zúčastnily různých soutěží. V soutěži dvojic s balonkem 
vyhrál taneční pár Adélka Petrášová a Honzík Fiala, nejlepší tanečnicí se stala 
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Valinka Horská, nejlepším tanečníkem 
Enrique Rendón, nejoriginálnější 
kostým měl Michal Mrnka (hyena) 
a v soutěži mezi kapitány nazvané 
"Souboj titánů" zvítězila kapitánka-žena 
z oddílu Krakonoš Nika Peerová. 
Zakončili jsme velmi populární písní 
"Gangnam style" a po sprchování rychle 
všichni do postýlek.  
 
A vy také už utíkejte rychle do postýlek, 
protože příjezd se už blíží a s ním i plno vyprávění od dětí. 
 
Dobrou noc... 
 

Matematická olympiáda - školní kolo 2012/2013 
 
Vydáno: 27. 3. 2013 
 
Žáci 6. – 9. ročníku se i v letošním školním roce mohli zapojit do školního kola 62. 
ročníku Matematické olympiády. 
 
Soutěže se zúčastnili a získali body: 
 

Třída Jméno žáka Body 
6.tř TALACKO David 4 

ZÁRUBA Prokop 4 
TOBIÁŠOVÁ Claudie 3 
KYSÍLKOVÁ Lucie 2 

7.tř PODSTRÁNSKÝ Jáchym 3 
ŠTEKEROVÁ Kristýna 3 
DOMÍNKOVÁ Zita 3 
SLÍVA Tomáš 3 
SVOBODA Jan 2 
FIŠAROVÁ Katka 2 
KRAJČOVÁ Eliška 2 
KOHOUT Martin 2 
LUCÁK Robert 1 
BAČOVSKÝ Petr 1 

8.tř HAMPLOVÁ Kateřina 4 
HAMPL Jakub 2 
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Všem zájemcům o matematiku, kteří se zúčastnili letošního školního kola 
matematické olympiády, blahopřejeme k výsledku. 
 

Vápenka - den po dni: Den sedmý 
 
Vydáno: 27. 3. 2013 
 
A nastal poslední den našeho pobytu na Vápence. Začalo znovu sněžit, paní Zima se 
rozhodla, že se nevzdá, ale my věříme, že sem brzy jaro také přijde. Po dobré snídani 
děti opět začaly číst ve Slabikáři, pracovat se sešitem na dopravní výchovu a dotvářet 
velikonoční obrázky.  
 
O poledním klidu jsme všichni začali balit. Už nyní se objevují věci, které nikomu 
nepatří. Těšte se, milí rodičové, na úterní bazar.  
 
Odpoledne proběhlo sněhové krtkování a po něm následovala pohádka "Jen počkej, 
zajíci!"  
 
Po večeři učitelé vyhodnotili nejlépe uklizené pokoje a stoly. Všichni se těšili na 
vyhlášení vítězů celotýdenní hry:  

1. místo: Krakonoš, 
2. místo: Petrklíč, 
3. místo: Smajlíci, 
4. místo: Rychlé šípy. 

 
V závěru večera proběhla soutěž "Miss 
Vápenka 2013". Hodnocení se zúčastnily 
vedle poroty i děti, které se nepřihlásily 
do soutěže. Adeptek na královnu krásy 
bylo opravdu hodně. Klání se zúčastnilo 
21 dívek. Hodnotila se nejen krása, ale i znalosti z prvouky, chůze, tanec, recitace, 
zpěv a kouzlo osobnosti. Titul "Miss Sympatie 2013" získala Nika Peerová, 
2. vícemiss se stala Alice Farářová, 1. vícemiss Petra Jelínková a historicky první 
"Miss Vápenka 2013" se stala Snižanka Žyhaljuk.  
 
Přejeme Vám dobrou noc a zítra v Praze na shledanou. 



 

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

Duben 2013
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Beseda s Policií ČR 
 
Vydáno: 4. 4. 2013 
 
Dne 2. 4. čtvrté ročníky 1. stupně navštívila Policie ČR. 
 
Beseda byla zaměřena na dopravní značky a orientaci v dopravě. Policisté kladli 
žákům různé otázky, na které následovně odpovídali. Přednáška byla zakončena 
testem. Za výborné provedení testu následovala odměna. Děti byly spokojené, stejně 
tak i policisté byli spokojeni se znalostmi dětí. 
 

Interaktivní výstava "V zajetí moře" 
 
Vydáno: 15. 4. 2013 
 
V průběhu dubna se děti na prvním stupni zúčastňují interaktivní výstavy „V zajetí 
moře“ v nákupním centru Arkády 
Pankrác.  
 
V pasáži centra je umístěno 7 velkých 
edukativních modulů včetně akvárií 
s vodními živočichy. Děti si mohou 
prohlédnout různé druhy ryb, krabů 
a hvězdic. Na závěr prohlídky si mohou 
na některé sáhnout a zjistit, jaké jsou na 
dotek. Dále se dozví o tom, jak vznikly 
jednotlivé kontinenty a jak to bylo 
s vyhynutím dinosaurů. Mohou si také prohlédnout velké zkameněliny, dozvědět se 
o době ledové a mnoho dalšího ze záhad moře. 
 

Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost 
 
Vydáno: 15. 4. 2013 
 
V březnu proběhlo další kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou již čtvrtým rokem 
pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tohoto krajského kola se 
zúčastnilo již pouze 10 nejúspěšnějších škol z celé Prahy (každý pražský obvod 
reprezentovala pouze škola, která dosáhla nejlepšího výsledku v okresním kole). 
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Naše soutěžní družstvo, tvořené Anetou Babickou, Simonou Horákovou a Michaelou 
Stejskalovou, zvítězilo v okresním kole a reprezentovalo Prahu 4 v kole krajském. 
Utkalo se zde nejen s dalšími odbornými školami, ale i s gymnázii. 
 
I v této obrovské konkurenci se jim podařilo získat krásné 3. místo. 
 
Všichni jim gratulujeme k tomuto úspěchu a patří jim náš dík za vzornou 
reprezentaci školy. 
 

Matematický klokan 2013 
 
Vydáno: 19. 4. 2013 
 
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. Tato 
soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii, od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. 
Soutěže se účastní dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí. Koordinační 
centrum soutěže je v Paříži. 
 
Nejlepších výsledků dosáhli  naši žáci v kategorii Cvrček (maximum je  90 bodů). 
 
V ostatních kategoriích bylo maximum 120 bodů.  
 
Nejlepší řešitelé 
 
I. Stupeň 

Kategorie Jméno žáka Třída Body 
Cvrček Matyáš LENC 3.B 66 

Filip MÁCHA 3.B 63 
Vojtěch MONČEK 3.A 63 
Igor LUPAN 3.A 63 
Matyáš TOUŠEK 3.A 62 
Tomáš FIŠAR 3.A 62 

Klokánek Michal SMIEŠKO 5.A 108 
Adam VANĚČEK 5.A 95 
Benjamin MACHART 5.A 90 
Monika SMIEŠKOVÁ 5.A 90 
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II. stupeň 
Kategorie Jméno žáka Třída Body 
Benjamin Jáchym PODSTRÁNSKÝ 7. 69 

Prokop-Kašpar ZÁRUBA 6. 58 
Lukáš PÁSEK 6. 56 

Kadet Barbora ADAMCOVÁ 9. 67 
Martina ZOLLMANNOVÁ 9. 66 
Jan MELÍŠEK 9. 56 

 
Úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
 

Zdraví a my děti - duben 
 
Vydáno: 22. 4. 2013 
 
Ve čtvrtek 11. 4. 2013 měly děti na prvním stupni opět možnost soutěžit o ceny 
v projektu Zdraví a my děti. Ještě předtím, než žáci namalovali obrázek, podívali se 
na další díl seriálu „Byl jednou jeden život“. Tentokrát se dozvěděli o důležitosti 
bílých krvinek, jak a kde vznikají a jakou funkci mají v našem těle. Každý si poté 
dobře promyslel, jaký obrázek nejlépe o seriálu vypovídá a ten nakreslil. Nejlepší 
malba z každé třídy bude brzy odměněna. 
 

Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí" 
 
Vydáno: 22. 4. 2013 
 
Žáci 1. stupně naší školy uspěli 
v oblastním kole výtvarné soutěže 
„Požární ochrana očima dětí“, kterou 
každoročně vyhlašuje Sbor 
dobrovolných hasičů Bráník. 
 
Jsou to: 

• Emanuela Marie Máslová – 
1. místo v kategorii ZŠ1 

• Barbora Bejdáková – 2. místo v kategorii ZŠ1 
• Tereza Švandová – 1. místo v kategorii ZŠ2 

 
Všem blahopřejeme. 
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Oslava Dne Země 
 
Vydáno: 22. 4. 2013 
 
Dne 18. 4. 2013 vyrazili žáci prvního stupně do Centrálního parku Pankrác na Oslavu 

Dne Země. Přivítáni jsme byli radním 
hl. města Prahy, zástupcem starosty MČ 
Prahy 4, ředitelem Lesů hl. města Prahy 
a mnoha dalšími. Poté jsme si poslechli 
pár písniček, které nám ještě zlepšily už 
tak výbornou náladu. 
 
Celý program byl zastoupen mnoha 
ekologickými společnostmi a také 
záchrannými stanicemi. Opomenout 
nesmíme také Policii ČR, která 

předvedla se svými koňmi mnoho nacvičených kousků. Koně dostali za odměnu 
tvrdé pečivo a zeleninu od dětí. 
 
Poté jsme odevzdali staré elektrozařízení a odnesli si za něj dárečky. O ceny se 
soutěžilo téměř v každém stánku. Otázky byly směřované na ekologii, 
environmentální výchovu a přírodu. 
 
Z parku jsme odcházeli s úsměvem na tváři a už se těšíme na příští rok. 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 
Vydáno: 22. 4. 2013 
 
Dnes odpoledne se na školním hřišti 
konala "Dopravní soutěž mladých 
cyklistů". Děti ze školní družiny, které si 
přivezly kola nebo koloběžky, si 
vyzkoušely své jízdní schopnosti na 
trati plné různých překážek, např. 
slalom mezi kuželkami, průjezd mezi 
prkny nebo jízda s kelímkem 
naplněným vodou. Na závěr soutěže 
jsme vyhlásili vítěze. 
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V kategorii "Kolo" obsadili:  
1. místo Daniel Šindelář 
2. místo Jan Pabišta 
3. místo Enrique Rendón 

 
V kategorii "Koloběžka" se umístili: 

1. místo Anička Formánková 
2. místo Agáta Lejčková 
3. místo Milan Tecl 

 
Soutěže se zúčastnili i někteří žáci deváté třídy. První místo získal Michal Prokeš. 
 
Vítězům gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za účast. 
 

Výlet do Kutné Hory 
 
Vydáno: 23. 4. 2013 
 
Dne 17. 4. 2013 žáci 2. stupně podnikli 
literárně - dějepisnou exkurzi do Kutné 
Hory. 
 
Dojmy, zážitky, vzpomínky výletníků:  

− brzké vstávání a cesta vlakem 
− krásné město s historickými 

památkami:  okouzlující chrám 
sv. Barbory,  trochu strašidelná 
Kostnice, chrám Nanebevzetí 
Panny Marie 

− středověký stříbrný důl - těžký život horníků, úzké štoly, perkytle, helma a 
baterka, absolutní tma! 

− nákupy suvenýrů - stříbrné groše 
− krutost středověku - pocit štěstí, že žijeme v jiném století 
− pověsti a legendy - nejzajímavější o Rozině Ruthardové a jejím přízraku 
− výborná pizza 
− příjemný výklad paní průvodkyně 
− krásné počasí - spálené obličeje 
− čas prožitý s kamarády na super místě 
− načerpání vědomostí - opakování při psaní diktátu: Výlet do Kutné Hory a 

pracovní listy v hodinách dějepisu 
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Interaktivní představení k výuce angličtiny 
 
Vydáno: 25. 4. 2013 
 

Žáci prvního stupně měli dnes, tedy 
25. dubna 2013, zajímavou výuku 
angličtiny. 
 
Profesionálně připravený program pro 
interaktivní výuku  se líbil nejen jim, ale 
i rodičům, kteří se zúčastnili v rámci dne 
otevřených dveří. 
 
Všechny představení zaujalo, děti se 
upřímně bavily a přirozenou cestou 

uplatňovaly znalosti cizího jazyka. 
 
Těšíme se, že si program zopakujeme i v příštím školním roce. 
 

Akce STROM 
 
Vydáno: 29. 4. 2013 
 
V dubnu navštívily obě páté třídy Dendrologickou zahradu. V 5.A měly děti za úkol 
o tomto výletu napsat krátké vyprávění. Ačkoliv bylo vybírání článku velice těžké, 
protože jich byla spousta velmi pěkných, povedlo se nám nakonec jeden vybrat a vy 
si nyní můžete o tomto výletě přečíst. 
 
Dne 16. 4. 2013 jsme šli na akci Strom. Jeli jsme metrem z Pankráce na Opatov. Tam 
jsme přestoupili na autobus, který nás z Opatova dovezl do Čestlic. V Čestlicích jsme 
šli kolem Aquapalace do Dendrologické zahrady. 
V Dendrologické zahradě jsme se rozdělili do dvou skupin po dvanácti. Každý ze 
skupiny měl černé desky a bílý blok, do kterého si psal vše, co jsme v tu chvíli 
probírali. Každá skupina měla také paní průvodkyni, která nás prováděla tou 
Dendorogickou zahradou. Viděli jsme plno stromů a keřů dovezených z jiných zemí. 
Když jsme prošli už skoro celou zahradu, tak jsme narazili na takové kolo, které 
ukazovalo, jaký má kdo strom ve svém datu narození. A zrovna já mám lípu. 
A jak jsme došli na konec výpravy, tak tam bylo malé hřiště, kde jsme si hráli a pak 
jsme jeli šťastně domů. 

František Blažek, 5.A 
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Smajlík - akce Policie ČR 
 
Vydáno: 29. 4. 2013 
 
Policie České republiky, Městská policie Praha 4 a Městský úřad Prahy 4  společně 
připravili pro žáky čtvrtých tříd základních škol na Praze 4 preventivně dopravní 
akci Smajlík. Cílem této akce bylo 
přispět k větší bezpečnosti školních dětí, 
jakožto nejohroženějším účastníkům 
silničního provozu. 
 
V pondělí 15.4.2013 se žáci 4.B 
zúčastnili  spolu s policisty kontroly 
řidičů na stanovišti v blízkosti naší 
školy. Děti pomáhaly kontrolovat 
používání bezpečnostních pásů, denní 
svícení a asistovaly při dechových 
zkouškách na přítomnost alkoholu. Jako pochvalu rozdávali naši žáci vzorným 
řidičům vlastnoručně namalované obrázky veselých smajlíků a řidičům, kteří 
porušili pravidla silničního provozu pak smajlíky smutné. Těch druhých naštěstí 
nebylo mnoho. 
 
Dopravně preventivní týden byl ukončen v prostorách základní školy Jílovská 
vyhodnocením akce Smajlík a ukázkami činnosti policie. Za naší školu se zúčastnily 
třídy 4.A a 4.B. 
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Beseda se Stanislavem Motlem 
 
Vydáno: 3. 5. 2013 
 
Dne 23. dubna se konala na naší škole beseda s historikem a novinářem panem 
Stanislavem Motlem, která byla na téma „Holocaust“. Této besedy se zúčastnily 
devátý ročník ZŠ a všechny tři první ročníky střední školy. 
 
„V první části jsme si pustili velmi zajímavý dokument, který režíroval sám pan Motl. Tento 
film byl o koncentračním táboře Osvětim. Příběh vyprávěl člověk, který pomáhal nacistům 
v plynových komorách a při pohřbívání mrtvých. Na mě to zapůsobilo velmi smutně, ale bylo 
to super v tom, že jsem si uvědomila to, že jsem opravdu moc ráda, že žiji v této době a moc si 
toho vážím. Velmi mi bylo líto těch nevinných lidí, kteří přišli o život, jenom kvůli tomu, že se 
nějak odlišovali od ostatních.“  

Natálie Honzovičová (9.r.) 
 
Ve druhé části pan Motl popsal průběh natáčení a také vyprávěl další příběhy lidí za 
druhé světové války. 
 
„Podle mého názoru, kdo se z této akce ulil, udělal chybu, protože tyto dvě hodiny nám 
přinesly spoustu nových vědomostí, zážitků a emocí.“ 

Martina Zollmannová ( 9.r.) 
 

Rozloučení se studenty 4. ročníků 
SOŠS 
 
Vydáno: 3. 5. 2013 
 
V úterý 30. 4. proběhlo poslední zvonění tříd S4.A, 
S4.B a S4.C. Studenti se přišli rozloučit se svými 
prvňáčky, které 1. září slavnostně uvedli do školy. 
Žáci prvních tříd předali studentům štístka – náramky, 
které sami vyráběli, a slavnostně je odvedli na dvůr 
školy, kde k nim promluvila paní ředitelka. Loučení 
malých dětí s velkými maturanty bylo vřelé a chvílemi 
až dojemné. Tak ať vám, milí maturanti, náramky 
přinesou štěstí nejen u maturity, ale i v životě. 
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Poslední zvonění 
 
Vydáno: 3. 5. 2013 
 
V úterý 30. 4. 2013 proběhlo poslední zvonění studentů 4. ročníků naší střední školy. 
A jak to probíhalo? To se dozvíte z následujících fotografií.  

 

Den bezpečnosti silničního provozu 
 
Vydáno: 10. 5. 2013 
 
V pondělí 6. 5. se žáci I. stupně zúčastnili Dne bezpečnosti silničního provozu. Akce 
se konala v Centrálním parku Prahy 4 a to u příležitosti 2. celosvětového Týdne 
bezpečnosti silničního provozu. I přesto, že nám počasí moc nepřálo, akce splnila 
účel a děti se zde mnoho dozvěděly, vyzkoušely své znalosti a mohly si i zasoutěžit. 
Nejvíce děti upoutaly simulátory nárazu, brýle imitující stav po otřesu mozku 
a dopravní hřiště. Určitě v budoucnu přivítáme další podobné akce, které přispívají 
k větší bezpečnosti na našich silnicích. 
 

Projekt Visitors to Prague 
 
Vydáno: 14. 5. 2013 
 
V dubnu a květnu 2013 znovu proběhl 
projekt cizích jazyků „Visitors to 
Prague“, který přispívá k rozvoji 
komunikačních dovedností, spolupráci 
mezi studenty a použití IKT. Popis 
a výsledky projektu jsou i součástí 
školní části maturitní zkoušky. 
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Letos se zúčastnilo 90 studentů a studentek z  2. a 3. ročníků SŠ. V oblasti Prahy 1 
naši studenti zpovídali asi 500 zahraničních návštěvníků, zjišťovali informace o jejich 
pobytu, oblíbených místech a českých osobnostech. V praxi si tak vyzkoušeli svoje 
znalosti angličtiny a schopnost komunikovat. Projekt pokračuje zpracováním 
získaných dat a jejich prezentací. 
 

Poslův Mlýn 6. – 9. třída  
 
Vydáno: 21. 5. 2013 
 
Druhý den je skoro za námi a počasí nám docela přeje. 
 
Včera jsme obhlédli celý areál i nejbližší okolí, vyzkoušeli jsme zdejší hřiště na 
plážový volejbal a na fotbal, trampolínu i nákup ve stánku s občerstvením. 
 
Žákovský parlament stihl i schůzku, na které naplánoval soutěže, diskotéku 

a dokonce i výstavu uměleckých děl 
spojenou s vernisáží. 
 
V podvečer stačili sedmáci pro šesťáky 
udělat malou soutěž, zatím co osmička 
s devítkou sehrála fotbalový zápas. 
 
Dneska dopoledne vznikala výtvarná 
díla, mladí a nadějní umělci se činili, 
takže už víme, že bude co vystavovat. 
 

Po obědě vyrazili šesťáci a sedmáci na Bezděz, osmička a devítka do Doks. 
 
Po večeři osmáci připravovali „bojovku“ pro děti z prvního stupně, deváťáci si 
trochu „hráli“ a hodně si povídali, protože se jim společně trávený čas rychle krátí. 
Sedmáci ještě teď sedí a plánují program pro šesťáky na zítřejší poznávací výlet do 
České Lípy, aby byl opravdu poznávací (informace o městě, historie, …). 
 
A co dál? Jen stručně: projížďka parníkem, Bezděz (pro ty, kteří tam ještě nebyli), 
sportovní klání, výstava, vernisáž, dražba, diskotéka, opékání buřtů, … 
 
Hezky si to doma bez nás užijte. 
 
Vaše učitelky a děti 
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Třetí třídy v Poslově Mlýnu 
 
Vydáno: 23. 5. 2013 
 
Pondělí 20. května 
 
Sotva jsme po příjezdu vybalili, už byl čas jít na oběd. 
 
Po obědě a poledním klidu jsme vyrazili na okružní prohlídku areálu Poslova 
Mlýnu, seznámili se s pravidly a po ukončení prohlídkového okruhu jsme si zahráli 
hru „Bomba“, fotbálek a přeryli jemný písek hřiště na plážový volejbal. 
 
Večer nás čekala prosluněná pláž a soutěž o nejlepší zápis ve čtenářském deníku. 
Kromě spolužáků a našich učitelek si připlavali i labutě poslechnout, co hezkého 
jsme doma četli. 
 
Úterý 21. května 
 
Dopoledne se neslo ve znamení pěti kruhů. Olympijský pětiboj! Hurá na jednotlivé 
disciplíny – záludná trať se švihadlem, tkaničky na čas, slalom se lžící a neposedným 
míčkem, dále hod dřevákem do dálky a nakonec naši zručnost prověřující hod obručí 
na kužely. 
 
Odpoledne jsme cik cak proběhali celý areál, to proto, že nás skoro na každé lampě, 
lavičkách a okapech čekaly kvízové otázky. 
 
Po večeři jsme si nejdřív lámali hlavy nad soutěží s Harry Potterem a pak nás čekal 
Neználek a jeho dobrodružství. 
 
Středa 22. května 
 

Poté, co nám slehla vydatná snídaně, byl 
akorát čas na hru Běž a hledej – po 
fáborkách jsme ve dvojicích vyrazili do 
lesa hledat deset dobře ukrytých úkolů. 
 
Po obědě vyprovázeni mraky na obloze 
a s batohy napěchovanými pláštěnkami, 
jsme opustili areál a namířili do 
nedalekého městečka Doksy. Tady nás 
čekal Myšpulín, Bobík, Fifinka a Pinďa 
v muzeu Čtyřlístek. Stihli jsme to těsně, 
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jen co za námi zaklaply dveře muzea, už se rozpršelo. My jsme se zatím pěkně 
v suchu a teple dozvěděli spoustu zajímavostí o čtyřech kreslených kamarádech. 
 
Večer, odlesky barevných světel, rytmická hudba, rej masek – Karneval! Při písni 
Makarena se vyřádily nejen děti, ale i paní učitelky. 
 
Čtvrtek 23. května 
 
Ve čtvrtek dopoledne pro děti přichystal 
parlament soutěže. Děti závodily v namíchaných 
skupinách ze všech druhých až pátých tříd v šesti 
disciplínách. Na závěr se vyskákaly na velké 
trampolíně. 
 
Po poledním klidu byli vyhlášeni vítězové 
Olympijského pětiboje druhých a třetích tříd 
a následovalo i předávání diplomů a výher za hru 
Běž a hledej. Třetí třídy si pak vyhlásily i vítěze 
soutěží z předchozích dnů. Nebylo by to ale 
správné odpoledne, kdyby se třeťáci nevyřádili v 
lese při hře Chytrý strom. 3. A si pak zahrála hru 
ULAC a 3. B softball. 
 
Po večeři byli vyhlášeni poslední výherci a ozdravný pobyt jsme ukončili opékáním 
buřtů a chlebů u táboráku. Bylo to velice příjemné uzavření pobytu v Poslově Mlýnu. 
 

Čtvrťáci a páťáci „ze Mlejna“ 
 
Vydáno: 24. 5. 2013 
 
Pondělí 
 
V krásný slunný den jsme dorazili do Poslova Mlýna, kde vůbec nebyl žádný mlýn, 
nýbrž rekreační areál, ve kterém jsme se ubytovali. Napapali jsme se, vybalili jsme 
kufříky a hned jsme běželi ven vstříc novým zážitkům. Nejprve si každý pokoj 
nakreslil jmenovku na dveře, vymyslel vlastní název a k němu pokřik. Jmenovky na 
dveřích pak visely celý týden. Navečer jsme vyrazili do blízkého lesíka, kde jsme 
stavěli domečky pro skřítky, broučky a všelijakou podobnou havěť. 
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Úterý 
 
Dopoledne se pořádala „celoprvostupňová“ olympiáda ve všem možném: skok přes 

švihadlo, rychlostní zavazování 
tkaniček, hod dřevákem do dálky, běh 
s míčkem na lžíci, hod na kužel… 
 
Hned po obědě jsme v čele s paní 
učitelkou Medkovou vyrazili na plavbu 
parníkem po Máchově jezeře. Dětem 
jsme položily zásadní otázku: „Je to 
opravdu jezero?“ Dočkaly jsme se 
správných odpovědí, čímž jsme byly 
příjemně překvapeny. 

 
Plavba byla příjemná s osvěžujícím deštíkem vody usazené na střeše plavidla (byl jí 
asi tak hektolitr…). 
 
Když jsme se vylodili, vyrazili jsme na obhlídku města Doksy, kterou jsme zakončili 
zmrzlinou (případně něčím jiným dobrým) na náměstí. 
 
Vrátili jsme se zcela znaveni náročnou cestou, a proto jsme se šli téměř okamžitě ještě 
vyřádit na trampolínu. 
 
Večer jsme zakončili živým Člověče, nezlob se.  
 
Středa 
 
Celé dopoledne jsme strávili hraním 
naprosto úžasné orientačně-
vědomostně-běhací hry. Pravidla vám 
děti jistě rády vyloží samy. 
 
Protože nás večer čekala vernisáž, 
vydali jsme se do lesa nakreslit obrazy 
pouze přírodními materiály. Nevěřili 
jsme vlastním očím, co všechno 
dokázaly děti vytvořit. 
 
Po svačině jsme si zahráli Kimovu hru zpestřenou lehkým jarním deštíkem. 
 
A co večer? Slibovaná vernisáž zakončená diskotékou s maškarním rejem. 
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Čtvrtek 
 
Dopoledne nás zaměstnal školní parlament. Nebojte se, nerozhodovalo se o školních 
zákonech. Naopak. Byla to velká zábava, protože parlamentáři si připravili spoustu 
disciplín, které všechny věkově smíšené týmy nadšeně plnily. 
 
Odpoledne přišel čas pomalu balit kufříky. Volné chvíle jsme vyplnili sportovně-
rekreačními činnostmi. 
 
Co by to bylo za ozdravný pobyt, kdybychom ho nezakončili ohníčkem, buřty 
a hledáním pokladu. 
 
Poslední noc jsme padli do postelí úplně vyčerpaní a nechali jsme si zdát o sladkém 
domově.  
 
Vaši čtvrťáci, páťáci a paní učitelky 
 

Finálové kolo soutěže Finanční gramotnost 
 
Vydáno: 29. 5. 2013 
 
Ve středu 24. dubna dostala naše škola možnost zúčastnit se za vzornou reprezentaci 
Prahy jako diváci finálového kola 4. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Toto 
finálové kolo se konalo v Kongresovém centru České národní banky. 
 
Toto pozvání dostaly naše studentky za přípravu a úsilí, které vynaložily a za 
vzornou reprezentaci naší školy v soutěži (okresní kolo – 1. místo v Praze 4, krajské 
kolo – 3. místo mezi všemi pražskými školami). 
 
Finálové kolo soutěže zahájil guvernér ČNB pan Ing. Miroslav Singer, v hodnotící 
komisi zasedli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vysokých škol 
a organizací usilujících o zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí. 
 
Z krajských kol postoupilo do finálového kola soutěže již pouze 14 nejúspěšnějších 
škol. Tento rok si vítězství odneslo Gymnázium Boskovice z Jihomoravského kraje. 
 
Přestože se naše studentky zúčastnily finále soutěže pouze jako diváci, byla i tato 
forma účasti pro ně přínosná. Získaly nové vědomosti z oblasti finanční 
problematiky a hlavně motivaci do dalšího kola soutěže, které začíná již v září 
letošního roku. 
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Oslava Dne Země 2 
 
Vydáno: 30. 5. 2013 
 
Dne 24. 5. 2013 vyrazili opět žáci prvních tříd do 
Centrálního parku Pankrác na pokračování Oslavy 
Dne Země. 
 
Program byl zastoupen některými ekologickými 
společnostmi, záchrannými stanicemi a  Policií ČR. 
Děti soutěžily ve znalostech z ekologie 
a environmentální výchovy o ceny u stánků. 
Mohly si také zaskákat na trampolínách. Potkali 
jsme i naši mateřskou školku a společně jsme si 
prohlédli zvířata ve stanu záchranné stanice. 
 
Počasí nám však tentokrát příliš nepřálo, proto 
jsme se vydali do školy o něco dříve. Měli jsme 
dostatek času, abychom si popovídali o všem, co 
jsme se dozvěděli a namalovali pěkné obrázky pastelkami, které děti získaly 
v různých soutěžích. 
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Obvodní kolo Pythagoriády 
 
Vydáno: 3. 6. 2013 
 
Dne 14. 5. 2013 se konalo v ZŠ Na Planině obvodní kolo Pythagoriády. Zúčastnili se 
ho žáci naší školy z 5. a 6. tříd. Mezi úspěšné řešitele ze všech dětí na obvodě Prahy 4 
a vynikajících výsledků dosáhli Monika Smiešková a Adam Vaněček z 5.A, kteří 
získali 13 bodů z 15 a umístili se na 7.-19. místě ze 111 dětí. 
 
Těsně za nimi se umístil Michal Smieško z 5.A s 12 body, Nikola Boškovič z 5.B 
s 11 body, Xavier Pallas, Alex Piffl a Michal Šubert z 5.A s 9 body. 
 
Ze 6. třídy byl nejlepší Prokop Záruba s 8 body, Martin Šimák se 7 body a Adam 
Borovička a Lukáš Pásek s 5 body. 
 
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
 

Akce "Najdi se v Evropě" 
 
Vydáno: 3. 6. 2013 
 
Dne 30. 5. 2013 jsme se my, studentky S2.B, zúčastnily vzdělávací akce „Najdi se 
v Evropě“. 
 
V rámci interaktivního semináře jsme si vyzkoušely, jak sestavit životopis, seznámily 
jsme se i s dalšími dokumenty portfolia Europassu. Dozvěděly jsme se, jak studovat 
nebo pracovat v EU, jak vyrazit na stáž nebo jak pracovat jako dobrovolník 
v zahraničí. 

Studentky S2.B 
 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
 
Vydáno: 3. 6. 2013 
 
Dne 31. 5. 2013 se uskutečnilo na Radnici MČ P4 slavnostní předání maturitního 
vysvědčení absolventům 4. ročníků. 
 
Slavnostního aktu se zúčastnili nejen studenti, ale i jejich rodiče a známí, vedení 
školy a učitelé. 
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ATS Rytmic vystupoval na pražské Bambiriádě 
 
Vydáno: 4. 6. 2013 
 
V sobotu 25. května 2013 se náš taneční soubor ATS Rytmic zúčastnil pražské 
Bambiriády v Dejvicích. Před naším vystoupením vydatně pršelo a to způsobilo 
selhání zvukové techniky. Když organizační tým uvedl vše do pořádku, šli jsme se 
převléknout do kostýmů a netrpělivě čekali, až nás moderátor zavolá na pódium. 
Mezitím se počasí umoudřilo a vysvitlo sluníčko. To nám dodalo energii a my jsme 
naše taneční vystoupení opět dobře zvládli. A už se moc těšíme do O2 arény... 
 
Členky ATS Rytmic s trenérkou Danou Machurkovou 
 

Akce "Habrovka přátelská rodině" 
 
Vydáno: 12. 6. 2013 
 
V úterý 11. 6. 2013 se v Habrovce konalo 
společenské odpoledne pro rodiny 
s dětmi a pro seniory pořádané 
Městskou částí Praha 4. 
 
Studentky Školy Kavčí hory ze třídy 
S2.B se akce zúčastnily v rámci výuky 
Terapeutických činností. Odpoledne 
bylo plné soutěží pro děti i her pro 
seniory. Studentky vypomáhaly při 
organizaci na jednotlivých stanovištích, 
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jako např. skok do dálky, hod do koše, rybaření, skákání v pytli, malování,… Po 
absolvování všech disciplín obdrželi soutěžící hodnotné ceny. 
 

Projekt Evropa 
 
Vydáno: 14. 6. 2013 
 
Ve dnech 10. a 11. 6. 2013 prezentovali žáci 4. - 9. tříd výsledky své práce v projektu 
Evropa. 
 
Na tomto projektu jsme pracovali v průběhu 2. pololetí a jeho cílem bylo seznámit se 

s jednotlivými státy Evropské unie. 
 
Projekt zasahoval do všech vyučovacích 
předmětů a při jeho zpracovávání si žáci 
mohli ověřit, jak umějí vyhledávat 
a dále zpracovat informace, využít 
dovednosti a vědomosti získané nejen 
při výuce, ale i dovednosti z oblasti 
funkčních gramotností (čtenářská, 
matematická, občanská, ICT 
gramotnost...). Další důležitou součástí 

projektu byla komunikace, týmová spolupráce a koordinace práce. Nezbytná pak 
byla i dovednost výsledky práce prezentovat před všemi ostatními žáky. 
 
Všechny děti pracovaly s velkým nasazením, výsledky jejich práce prezentované 
v třídních kolech byly opravdu velmi kvalitní a pěkně zpracované.  
 
Závěrečná prezentace, která proběhla v multifunkční učebně, byla motivující pro 
všechny žáky i učitele. Mohli jsme se všichni poučit nejen o jednotlivých státech, 
jejich kultuře, historii, zvyklostech, ale načerpat i nápady pro realizaci výukových 
projektů do příštího roku. 
 
Všem žákům i učitelům děkujeme za zaujetí, se kterým pracovali, i za výborné 
prezentování získaných informací a nabytých vědomostí. 
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Dětské Vyšehraní 2013 - Pověsti pro štěstí 
 
Vydáno: 14. 6. 2013 
 
12. 6. se vydaly druhé třídy na letní scénu Vyšehrad, aby v rámci festivalu Dětské 
Vyšehraní 2013 zhlédly dětské představení "Pověsti pro štěstí" v podání divadelního 
souboru TY-JÁ-TR.  
 
Jednalo se o hudební pohádku o českém bájesloví. Ke slovu přišly pověsti O praotci 
Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši a Přemyslovi, O Ctiradovi a Šárce 
a O Křesomyslu a Horymírovi. Dále také kytara, zpěv a sami diváci - za naši školu si 
na divadelních prknech vyzkoušel stát Jakub Svoboda z 2.B. 
 
Bláznivý "divadelní výlety do doby, kdy pražská kotlina oplývala mlékem a strdím, 
kdy bylo běda mužům, kterým vládla žena, kdy byl nejslavnějším kulturistou Bivoj, 
nejlepším jezdcem Horymír a oblíbeným domácím mazlíčkem kůň Šemík" se dětem 
snad líbil a  nakonec jsme byli rádi, že bylo představení kvůli povodním odsunuto na 
den, který by se dal označit za skoro již letní. 
 

Výsledky sběru papíru 
 
Vydáno: 14. 6. 2013 
 
V posledním sběru papíru a plastových víček, který probíhal od 28. do 31. května, 
se na stupních vítězů ocitly tyto třídy: 
  

1. místo - 6. třída s 699kg 
2. místo - 9. třída s 473 kg 
3. místo - 4. B s 166 kg 

  
Vítězům blahopřejeme a doufáme, že nadšení pro recyklaci papíru všem vydrží 
i příští rok! :-) 
 

Dělám víc, než musím - Jan Fáček 
 
Vydáno: 17. 6. 2013 
 
Ve čtvrtek 30. 5. 2013 od 18 hodin proběhlo ve velkém sále Nuselské radnice 
odměňování nominovaných dětí všech základních škol v Praze 4 místostarostkou 
v rámci akce „Dělám víc, než musím“.  Naši školu reprezentoval Jan Fáček z 1.B, 
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který závodí na čtyřkolkách. Akce se zúčastnila také naše paní ředitelka Helena 
Pondělíčková a třídní učitelka Honzíka Miloslava Pospíšilová. Obě měly z úspěchu 
našeho žáka velikou radost. 

 

Zájezd do Velké Británie 
 
Vydáno: 21. 6.2013 
 
Ve dnech 8. - 12. června jsme se zúčastnili zájezdu do Londýna. Prohlédli jsme si jak 
historické památky, např. Tower of London, katedrálu sv. Pavla, budovy parlamentu 

aj., tak i některá muzea, mezi nimiž se 
nám nejvíce líbilo Muzeum voskových 
figurín. 
 
Kromě Londýna jsme se podívali i do 
Windsoru – sídla královny a druhého 
největšího obývaného hradu na světě. 
 
Byli jsme ubytováni v rodinách a mohli 
jsme tak nejen nahlédnout do způsobu 

života britských rodin, ale i konverzovat v angličtině, což bylo velmi přínosné. 
 
Škoda, že byl zájezd tak krátký – určitě bychom ve Velké Británii rádi strávili více 
času. 

Studenti a studentky S1B, S2A a S2B 
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Vyhlášení výsledků soutěží v anglickém jazyce 
 
Vydáno: 24. 6. 2013 
 
V pátek 14. 6. 2013 byly vedením školy předány diplomy  za  úspěšnou účast 
v soutěžích v anglickém jazyce a ceny 
věnované  Klubem rodičů. 
 
Studenti S2 a S3 soutěžili v psaní 
slohové práce na téma Můj život před 
deseti a za deset let, žáci 8. a 9. třídy 
tvořili příběhy pomocí kostek Magic 
Cubes a také soutěžili v konverzaci 
Five-minute-talk. 
 
Oceněni byli: Jakub Morávek, Vendula 
Stehnová, Michaela Brožovská, Nikol Jirků, Tereza Hubáčková a Apolena Lánská ze 
střední školy a žáci ZŠ Barbora Adamcová, Michaela Barešová, Natálie Honzovičová, 
Anna Klusáčková, Ladislav Pačes, Radek Pelán, Tomáš Procházka, Petr Vobecký, 
Tran Viet a Martina Zollmanová. 
 
Zajímavé příběhy Magic Cube Stories i s českým překladem budou k  přečtení na 
nástěnce v 1. patře. 
 

Závěr školního roku mezinárodně 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
Na konci letošního školního roku jsme měli opět možnost procvičit svoje znalosti 
německého a anglického jazyka. Studenti střední školy Julius – Wegeler – Schule 
z Koblentu se v naší škole seznámili se systémem vzdělávání v České republice 
a spolu se žáky 5.A a paní učitelkou Eichlerovou se aktivně zapojili do výuky 
hudební výchovy. 
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Vzpomínka na Zahradní slavnost 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 

  

Vyhlášení výsledků soutěží "Státní svátky" 
a "Formální den" 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
V tomto školním roce proběhly pod záštitou Školního parlamentu Školy Kavčí hory 
dvě dlouhodobé soutěže „Formální den“ a „Státní 
svátky“. Dne 24. 6. 2013 byli v obou těchto 
soutěžích vyhlášeni vítězové, kteří dostali 
zajímavé ceny. 
 
Formální den 

Julia Součková 4.B 
Benjamin Machart 5.A 
Claudie Tobiášová 6.r. 

 
Státní svátky 

Michael Monček 4.B 
Denisa Hanke 8.r. 
Lydie Žilková 9.r. 

 
Všem vítězům velice gratulujeme!!! 
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Hodnocení aktivity žáků 2. stupně 2012/13 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
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: Claudie Tobiášová, 6. tř. za účast ve 
školním kole matematické olympiády a za 
práci ve školním parlamentu, 

2. místo: Barbora Adamcová, 9, tř. za účast v 
olympiádě z českého jazyka, za 1. místo v matematické soutěži Klokan 
v kategorii Kadet a za práci pro třídu, 

1. místo: Martin Šimák, 6. tř. za účast ve školním i obvodním kole matematické 
soutěže Pythagoriáda, za účast ve fotbale a dalších sportovních soutěžích a za 
práci pro třídu. 

 
Hodnocení aktivity žáků II. stupně po třídách 
 

Třída Jméno žáka Body 
6.tř ŠIMÁK Martin 40 

TOBIÁŠOVÁ Claudie 38 
ZÁRUBA Prokop 37 

7.tř ŠTEKEROVÁ Kristýna 26 
DOMÍNKOVÁ Zita 25 
FIŠAROVÁ Kateřina 24 

8.tř HAMPLOVÁ Kateřina 25 
HANKE Denisa 24 
FORMÁČEK Adam 22 

9.tř ADAMCOVÁ Barbora 39 
ŽILKOVÁ Lydie 37 
ZOLLMANNOVÁ Martina 34 

 
Blahopřejeme! 
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Svět podle Kláry 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
Dne 25. 6. 2013 se žáci 5. tříd naší školy zúčastnili natáčení pilotního dílu 
vzdělávacího pořadu "Svět podle Kláry" pro Českou televizi. 
 
Jedná se o vzdělávací pořad věnovaný fyzice a určený dětem od 8 let. Páťáci se do 
natáčení pustili s velkou chutí a elánem. Možná, že se nám ve škole objeví i nové 
filmové hvězdičky. 
 
Děkujeme za hezkou spolupráci a reprezentaci školy. 
 

Rozlučka s 9. třídou 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
V úterý 25. 6. 2013 se 9. třída rozloučila se svými vyučujícími a vedením školy. 
Nechybělo ani malé pohoštění, které deváťáci pro všechny připravili. 

 

Zdraví a my děti - červen 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
V minulém týdnu na prvním stupni proběhl v tomto školním roce poslední díl 
projektu Zdraví a my děti. Ukončen byl dílem ze seriálu Byl jednou jeden život - 
Krev. Děti se podrobněji dozvěděli, proč nám v těle koluje krev, jaké krvinky máme 
a jejich funkci. Na závěr každý ztvárnil libovolnou výtvarnou technikou důležitou 
scénu z pořadu. Nejlepší budou opět oceněni příjemnou odměnou. 
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Povodňová sbírka pro ZOO Praha 
 
Vydáno: 25. 6. 2013 
 
V minulém týdnu proběhla na naší škole povodňová sbírka na pomoc pražské 
zoologické zahradě. Školní parlament i Studentská rada Vám všem velice děkují za 
vaše příspěvky, protože vybraná částka je neuvěřitelných 1840 Kč. K těmto penězům 
ještě přidáme výtěžek ze sběru papíru, který činí 2460 Kč a odměny, kterých se ve 
prospěch ZOO vzdala třída Z3.A a Z9, takže celkem předáme 5000 Kč. Peníze osobně 
předají zástupci parlamentu přímo v zoologické zahradě. 
 
Ještě jednou moc děkujeme! 
 
Váš Školní parlament a Studentská rada 
 

Multikulturalita IV – Z1C 
 
Vydáno: 26. 6. 2013 
 
Otázka etnických a národnostních menšin je v ČR často diskutována v nejrůznějších 
médiích a děti vnímají důležitost tohoto tématu. Se zaujetím si vyslechly přednášku 
na témata stěhování národů, Sámovy říše, … a prožily zajímavé dopoledne. 

S. Ptáčková tř.uč. Z1C 
 
13. 6. 2013 
 
Připravila jsem pro děti krátký romský program. Nejdříve jsme si řekli něco o historii 
Romů - odkud přišli, jak je to dávno a co se v té době odehrávalo na českém území. 
Romský jazyk jsme si přiblížili hrou 
v romštině "O Štefan phenel" ("Štefan 
říká"). Zazpívali jsme si romskou 
písničku "Paš o paňori" ("U studánky"). 
Pak jsme si pouštěli hudbu a v jejím 
rytmu si společně s dětmi zatancovali. 
Po přestávce si děti mohly vymalovat 
romskou vlajku a indickou mandalu. 
 
Děkuji dětem, že celou dobu krásně 
spolupracovaly. Poslouchaly, hlásily se, 
s radostí tancovaly, zpívaly a poslouchaly, co jim říká Štefan. Některé děti i s radostí 
vybarvovaly :)) 
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Děkuji také paní učitelce, že jsme dostali prostor a čas pro romský program. 
 
Dětem přeji, aby je zvídavost a zájem něco nového se dozvědět neopustily. 
 
A třeba si zase někdy zase zatancujeme při romské hudbě. 
 
Hezké prázdniny všem 
přeje 

Dana Zahradníková 
 
Připojme ještě jedno přísloví: 
 

„Dilino phenel, so džanel, goďaver džanel, so phenel.“ 
(„Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká.“) 

 

Škola nás baví (Z1.C) 
 
Vydáno: 26. 6. 2013 
 
Pohyblivé obrázky fascinují, jak malé, tak velké diváky… 
 
Vznik kinematografie je spojen s bratry Lumièrovými a vynálezem autochromu, 
barevného materiálu, který našel široké uplatnění v praxi - umělecké, dokumentární 
i vědecké a dominoval trhu až do nástupu moderních barevných filmů. Propojením 
fyzikálního světa nových technologií s uměleckým pohledem výtvarníků 19. století 
a počátku 20. století vznikaly nové techniky, které obohatily soudobou společnost 
a podnítily její rozvoj.   
 
Příklady některých historických fotografických technik: 
Heliografie, daguerrotypie, kalotypie, mokrý koloidový proces, slaný papír, 
ambrotypie, pannotypie, ferrotypie, albuminový (bílkový) papír, uhlotisk, gumotisk, 
olejotisk, bromolejotisk, … a autochrom. 
 
V letním horkém měsíci červnu jsme se ponořili do světa poddajných panáčků 
z modelíny, krepového papíru, temper a tvrdého kartonu. Děti si nejdříve ve 
dvojicích připravily scény, ve čtveřici rozmyslely směr pohybu a potom už se jen 
fotilo a posunovalo, fotilo a posunovalo, … a fotilo. 
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Testování SCATE 
 
Vydáno: 26. 6. 2013 
 
Na jaře tohoto roku se žáci sedmé a deváté třídy 
zúčastnili testování z anglického jazyka, jehož 
cílem bylo poskytnout žákům zpětnou vazbu 
ohledně jejich dosažené úrovně. 
 
Nejlepším žákům, jejichž znalosti nás velmi 
potěšily, byly slavnostně předány certifikáty 
dokládající dosaženou úroveň. 
 
Všem žákům gratulujeme a jsme na jejich 
výsledky hrdí. 
 
 

Beseda "S tebou o tobě" 
 
Vydáno: 27. 6. 2013 
 
V pondělí 24. 6. 2013 se studenti 1. ročníků naší střední školy zúčastnili besedy 
s názvem S tebou o tobě. 
 
Měli možnost dozvědět se mnoho informací o tom, jak a proč funguje jejich tělo a jak 
si s ním poradit. 
 

Sportovní den 
 
Vydáno: 27. 6. 2013 
 
Dne 26. 6. 2013 se konal sportovní den, při kterém se soutěžilo ve vybíjené a fotbale. 
Zúčastnili se ho nejenom žáci a studenti naší školy, ale byly vytvořeny i učitelské 
týmy. 
 
VÝSLEDKY 
 
Vybíjená: 

1. S3B 
2. 2. stupeň 
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3. tým učitelek 
4. Haničky Pižďulky (S2B) 

 
Fotbal: 

1. učitelé 12 (13-3) 
2. Sedma 11(4-1) 
3. Rezek team 6 (5-6) 
4. S1 6 (5-7) 
5. FC Nekopnem si (S2A) 4 (2-6) 
6. KND (9. třída)  1 (0-6) 

 
Učitelé v rámci podpory mladých sportovců v závěru odstoupili z prvního místa a 
tak medailové pořadí bylo: 

1. Sedma 
2. Rezek team 
3. S1 

 
UDÁLOST DNE: tým Sedmy porazil v závěrečném utkání do té doby bezchybný 
tým učitelů 
LAUFEROVA CENA (komentátor školního roku): Milan ŠLAMIAR (S2A) 
 

Bezpečné prázdniny 2013 
 
Vydáno: 27. 6. 2013 
 
V pátek 21. 6. se 3. - 5. třídy zúčastnily akce „Bezpečné prázdniny“.  
 

Jednalo se o celopražskou preventivní akci, která 
byla zaměřena na nástrahy, rizika a nebezpečí, 
kterým mohou být děti vystaveny během 
prázdnin. Celá akce byla pořádána zábavnou 
a hravou formou. Děti se zde dověděly užitečné 
informace ohledně pohybu na silnici, setkání se 
s divokými zvířaty či toulavými psy, nebezpečí při 
sportu aj. Nezůstala opomenuta ani problematika 
drog, šikany a obtěžování. Mohly si zde vyzkoušet 
simulátor nárazu, vyplnit si písemný test 
znalostí sestavený hasiči, proplazit se pod 
nastraženými dráty s "vojenským" maskováním aj. 
Dozvěděly se například i jak poskytnout první 
pomoc, kam zavolat v případě nebezpečí a mnoho 
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dalšího. Samozřejmě ti šikovní a snaživí nezůstali bez odměn a cen. Moc se nám 
všem na Letné líbilo a těšíme se zase na příště. 
 

Projekt Zdravý životní styl 
 
Vydáno: 27. 6. 2013 
 
V úterý 25. 6. proběhl na 1. stupni 
projekt s názvem Zdravý životní styl. 
 
Součástí tohoto projektu byla 
beseda s MUDr. Matoulkem a MUDr. 
Svobodovou, kteří si pro děti připravili 
nejen povídání, ale i soutěže družstev. 
Úkolem bylo například vypsat ve 
vymezeném čase potraviny z obrázku, 
na který se mohly před tím dívat po 
dobu 3 minut, a poté označit křížkem 
ty, jež jsou nezdravé, nebo seřadit ovoce a zeleninu dle množství obsahu cukru. 
Následně děti pracovaly ve svých třídách - 1. a 2. třídy lepily pyramidy zdravé 
výživy, 3. třídy vymýšlely a výtvarně dotvářely zdravé jídelníčky na týden, 4. třídy 
malovaly komixy zdravého životního stylu a 5. třídy si zahrály na majitele zdravé 
restaurace a vymyslely menu. 
Zadané úkoly se dětem moc povedly, stejně tak byli všichni žáci při besedě aktivní 
a spoustu věcí věděli, z čehož jsme měli radost.  
 

Humanitární akce "Sluníčkový den" 
 
Vydáno: 28. 6. 2013 
 
I v letošním roce se studenti třetího ročníku střední školy zúčastnili humanitární akce 
„Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny“, která je organizovaná 
Nadačním fondem Rozum a Cit. 
 
V celé České republice se podařilo vybrat 470.000 Kč. Studenti naší školy získali za 
prodej magnetek, žetonů a dalších předmětů s motivem sluníčka částku 11 645 Kč. 
Výtěžek sbírky bude použit pro děti v náhradních rodinách. 
 
Všem studentům, kteří se do sbírky aktivně zapojili, patří dík za ochotu a pomoc. 
 



  Červen 2013 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola,  97 
Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Vzpomínka na Tea party 
 
Vydáno: 28. 8. 2013 
 
Dne 26. 6. 2013 se v divadle Dobeška konala Tea party Školy Kavčí hory, kterou 
uspořádali studenti střední školy a jejich učitelé. Kdo přišel, určitě nelitoval. Jejich 
scénkám, skečům, hudebním a tančením představením nadšeně tleskal plný sál. 
Pomyslné žezlo pak budoucím 4. ročníkům přišli předat úspěšní maturanti. 
 
Součástí večera byla soutěž Student roku, která dopadla následovně: 
 

1. místo – S1A – Bulan Tomáš, Kloučková Markéta, Furdzo Jan 
 
2. místo – S3A – Stejskalová Michaela, Kotašková Kristýna, Hartmanová Lucie 
 
3. místo – S3B – Picková Barbora, Rambousková Adéla, Kollárová Tereza 

 
Vítězům pogratulovala ředitelka školy a zároveň jim i předala věcné ceny. 

 
 


