
Škola Kavčí hory se v tomto školním roce

zapojila do mezinárodního projektu Světová

škola. Žáci si jako téma projektu vybrali Dětská

práva a v pondělí 18. listopadu jej zahájili

v Mateřské škole Kaplická. Děti na základě

zhlédnutého krátkého filmu diskutovaly o dět-

ských právech a povinnostech. Každý účastník

si na závěr odnesl Slabikář dětských práv, který

obsahuje dětská práva v psané i v kreslené

podobě. Se slabikářem budou dále děti pracovat

v průběhu celého školního roku.
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V rámci projektového dne zaměřeného na

prevenci rizikového chování vystoupil před

žáky ZŠ Poláčkova zpěvák a textař romského

původu Radoslav „Gipsy“ Banga.  Pořad s ná-

zvem „Když chceš, tak to dokážeš“ zhlédlo

110 žáků z prvního i druhého stupně. Jeho

osobní příběh a zkušenosti na děti velmi zapů-

sobily. Zde jsou slova žáků čtvrtých a pátých

tříd:  „Moc mi to pomohlo proto, abych mohl

překonat své překážky. Na jeho rady nikdy

nezapomenu. Pořad mi dal odvahu, abych se

začal snažit a bojoval s problémy.“

PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ V ZŠ POLÁČKOVA 

Zpěvák a textař Radoslav Banga besedoval se žáky
ZŠ Poláčkova. Foto: ZŠ Poláčkova

Děvčata ze Základní školy U Krčského lesa během dvoudenního turnaje ve florbalu nepoznaly

hořkost porážky. Do finálového dne postoupily z prvního místa a v dramatickém finále vybojovaly

zlato. V celopražském florbalovém turnaji Poprask tak budou reprezentovat naši městskou část. 

DĚTI SE PROSTŘEDNICTVÍM SLABIKÁŘE učí o svých
právech.

Foto: ZŠKH

FLORBALISTKY ZŠ U KRČSKÉHO LESA
JSOU V PRAZE 4 NEJLEPŠÍ

1. kategorie (1.–5. třída)
1. místo: Malkovská Simona

(Škola Kavčí hory)
Součková Mariana
(Škola Kavčí hory)
Zikanová Sára
(Škola Kavčí hory)

2. místo: Hrudová Lucie
(ZŠ Sdružení)

3. místo: Hubičková Kateřina
(ZŠ U Krčského lesa)

• Zvláštní ocenění za umělecký dojem si odnesla
Klára Němcová ze ZŠ Mendíků.

2. kategorie (6.–9. třída)
1. místo: Ondičová Terezie

(ZŠ U Krčského lesa)
2. místo: Stýblová Veronika

(ZŠ Jeremenkova)
3. místo: Figarová Kateřina

(ZŠ Nedvědovo náměstí)
• Zvláštní ocenění za umělecký dojem

si odnesli Miloš Kohlmann 
a Karel Vejvoda
ze ZŠ Mendíků.

VÝSLEDKY:

Již podruhé se pod stropem Kulturního centra Novodvorská rozjasnilo nebe plné mladých hvězd.
Městská část Praha 4 připravila pro své zřizované základní školy druhý ročník pěvecké soutěže Hvězdné
nebe Prahy 4. Do soutěže se přihlásilo na 40 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V poro-

tě zasedl zpěvák Martin Maxa, zástupkyně starosty městské části Praha 4 Ivana Staňková, vedoucí od-
boru školství a kultury Jana Ságlová a pracovník odboru školství a kultury Michal Valenta.

KDO ZVÍTĚZIL V PĚVECKÉ SOUTĚŽI?

Začátkem prosince se v ZŠ Ohradní uskuteč-

nila soutěž o nejlepší vánoční bramborový

salát. Kvalitu ohodnotila osmičlenná odborná

porota v čele s ředitelem výroby a technologie

společnosti Sodexo Martinem Kudlíkem. Ten

věnoval výhercům jednodenní kurz vaření v ku-

chařském studiu. Za I. stupeň si odnesl výhru

tým zástupkyně Smažíkové ve složení Tereza

Kučerová, Martin Smažík, Michal Král z 2.A.

Na II. stupni zvítězil tým učitelky Hlaváčkové

ve složení Matěj Kolář, Kateřina Budínská,

Simona Dotlačilová z 9.A. 

Odpoledne škola uspořádala adventní pro-

dejní trh. Byl krásný a hlavně plný nakupují-

cích. Obrovské poděkování patří všem dětem,

rodičům, pedagogům, zaměstnancům školy

a hostům, protože díky nim se podařilo vybrat

40 000 Kč. A protože ZŠ Ohradní pomáhá často

a ráda, věnuje částku 10 000 Kč Klinice dětské-

ho a dorostového lékařství VFN. Druhou část

výtěžku si užijí žáci ZŠ Ohradní i s rodiči na

plánované jarní akci. 

ZŠ OHRADNÍ
POMOHLA NEMOCNICI

Soutěže o nejlepší bramborový salát se zúčastnilo
22 školních týmů.

Fo
to

:Z
Š 

Oh
ra

dn
í

ŠKOLÁCI Z KAVČÍCH HOR VYSVĚTLUJÍ
DĚTSKÁ PRÁVA

Foto: ZŠ U Krčského lesa
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