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■ ŽÁCI ZŠ KŘESOMYSLOVA
PROVEDLI SENIORY PO VYŠEHRADĚ

MČ Praha 4 připravila pro své seniory procházku po památkách

Vyšehradu s nezvyklými průvodci. V úterý 3. června se sešlo 30 seniorů

s 11 žáky 8. a 9. třídy ZŠ Křesomyslova, kteří jim během více než hodino-

vé vycházky „řetězově“ vyložili to, co se o Vyšehradě naučili v hodinách

průvodcovství, které je ve škole volitelným předmětem. K příjemné atmo-

sféře přispělo nejen krásné slunečné počasí, ale především zájem poslu-

chačů i potlesk, kterým senioři ocenili snahu svých mladých průvodců.

Z iniciativy MČ Praha 4 tak vzešla akce, která je hezkým příkladem dob-

rého, vzájemně se obohacujícího mezigeneračního soužití. (hh)

SENIOŘI POZORNĚ NASLOUCHALI historickému výkladu mladých průvodců.
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■ PŘEDŠKOLÁCI POZNÁVALI
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA DURYCHOVA

V souladu s plánem ekologické výchovy pro rok 2014 navštívily v prů-

běhu května třídní kolektivy mateřských škol Prahy 4 sběrný dvůr Dury-

chova. Děti se seznámily s jednotlivými komoditami a se zpětným

odběrem elektrozařízení, poznaly logo tříděného odpadu a prozkoumaly

zázemí pro odkládání nebezpečných odpadů a obsahy velkoobjemových

kontejnerů. Sběrný dvůr navštívilo celkem 201 dětí z mateřských škol.

Jejich jediným následným úkolem bylo namalovat, co se jim ve sběrném

dvoře líbilo. Na radnici Prahy 4 pak proběhlo slavnostní vyhlášení tří nej-

zajímavějších obrázků z každé třídy a 18 dětských malířů získalo i slad-

kou odměnu. Zástupce z každé školky obdržel od starosty Pavla Caldra

a jeho 1. zástupce Jiřího Bodenlose (ČSSD) na památku certifikát a každá

zúčastněná školka finanční odměnu 10 000 Kč.
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■ NÁRODNÍ STROM OBOHATIL AREÁL ŠKOLY KAVČÍ HORY
Nádvoří Školy Kavčí hory zdobí od konce května národní strom – lípa srdčitá. Tu škole poskytly

Lesy hl. m. Prahy. „Přeji lípě dlouhý život, alespoň tisíc let. Právě tolik let je nejstarší lípě v České

republice – Klokočovské, která je známá také jako Tisíciletá lípa a je jedním z nejstarších žijících

památných stromů v Čechách,“ řekl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD), který se společně se

starostou Pavlem Caldrem a Ivanou Staňkovou zúčastnil slavnostního zasazení stromku.

ZÁSTUPCI RADNICE popřáli mladému stromku lípy dlouhý život.

NA ZÁVĚR EXKURZE předškoláci určovali, do jakého kontejneru patří namalova-
né předměty na kartičkách. Za svoji píli obdrželi od MČ Praha 4 občerstvení
a upomínkové předměty od společnosti EKO-KOM. Foto: Praha 4

■ HASIČI OCENILI
TOMÁŠOVU KRESBU

Děti z červené třídy Mateřské školy 4 Pastel-

ky, detašované pracoviště Plamínkové 2, se

zúčastnily výtvarné soutěže Požární ochrana

očima dětí. Slavnostní vyhlášení výsledků pro-

běhlo v Divadle U Hasičů a malý Tomášek

Hejda (na snímku) z MŠ 4 Pastelky získal ve

své kategorii třetí místo, a to za malbu hasičské-

ho vozu se zelenou hadicí a černým žebříkem.
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