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Slovo úvodem 
Vážení rodiče, milí žáci a studenti, 

vítám Vás po prázdninách ve škole Kavčí hory. 

Věřím, že tento školní rok bude stejně úspěšný jako ten uplynulý, že se nám společně 
opět podaří nejen dosahovat vynikajících výsledků ve vzdělávání, ale také uskutečnit 
celou řadu přínosných, zajímavých i zábavných projektů, soutěží a dalších akcí, při 
nichž se budeme společně setkávat od prvňáčků až po maturanty… 

Těmito slovy nás ve škole vítala 2. 9. 2013 paní ředitelka. V tu chvíli netušila, že školní 
rok 2013/2014 bude skutečně naplněn nejen zábavnými a přínosnými projekty, při 
nichž se naučíme hodně nového a praktického, ale bude přát  

i společnému setkávání nás všech - od dětí z mateřské školy až po maturanty a 
veřejnost. 

Naše škola v tomto školním roce totiž získala titul Světová škola. Jde o prestižní 
ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s 
dalšími nevládními neziskovými organizacemi. A abychom titul získali, museli jsme 
leccos společně udělat, dokázat, prožít. 

A to, že se úvodní slova naplnila, dokumentují i stránky letošního almanachu. 
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Slavnostní šerpování prvňáčků 
Vydáno: 4. 9. 2013 

Pro prvňáčky bylo pondělí 2. 9. 2013 velkým dnem plným očekávání, těšení se, radosti 
a u některých i slziček strachu 
z neznámého, které se podařilo rychle 
zahnat. Vstoupili totiž do budovy školy 
poprvé jako žáci. 

Děti a jejich rodiče v hale uvítaly třídní 
paní učitelky, které si je rozdělily na 1.A 
a 1.B. Poté si děti převzali maturanti, 
kteří je odvedli do školní jídelny, kde 
následovalo slavnostní šerpování 
prvňáčků paní ředitelkou za přítomnosti 
pana Mgr. Jana Choděry, člena 
zastupitelstva městské části Praha 4, a pana Jiřího Luxe, tajemníka odboru školství 
a kultury městské části Praha 4. Nejen oni, ale i paní ředitelka přála dětem do nové 
etapy jejich života mnoho úspěchů a hodně jedniček. 

Po šerpování maturanti odvedli své prvňáčky do jejich třídy, kde se s nimi paní 
učitelky za přítomnosti rodičů více seznámily a přivítaly je ve škole. 

Přejeme všem novým žáčkům nejen hodně štěstí, úspěchů a dobrých známek, ale také 
hodně kamarádů. Ať se jim ve škole líbí!  

 

Exkurze do památníku Karla Čapka 
Vydáno: 11. 9. 2013 

Dne 11. září 2013 jsme navštívili památník Karla Čapka ve Staré Huti nedaleko 
Dobříše. Se vstupem do areálu jsme měli pocit, jako by na nás dýchla atmosféra 

minulého století. Vítala nás krásná 
anglická zahrada, uprostřed níž stál 
autentický dům Karla Čapka. Budovou 
nás provedla příjemná paní průvodkyně, 
která nás detailně seznámila nejen se 
životem Karla Čapka, ale i se životem 
jeho rodiny a nejbližších přátel. 
V expozici jsme si mohli prohlédnout 
dobově zařízenou pracovnu Karla Čapka 
a některé zajímavé předměty, vztahující 
se k jednotlivým etapám jeho života, 
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například jeho vysvědčení, dobové výtisky knih, fotografie, které sám nafotil, ale i 
figurky šachů okousané od Dášenky.  

Kromě expozice Karla Čapka jsme navštívili i expozici Ferdinanda Peroutky, který byl 
Čapkovým velice blízkým přítelem. Prohlídku budovy jsme zakončili krátkým videem 
o tom, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu.  

Krátce jsme si odpočinuli v zahradě a poté jsme si mohli vybrat, jestli pojedeme domů 
nebo navštívíme naučnou stezku Karla Čapka. Ať tak, či tak, každý z nás odcházel 
s novými poznatky a vlastními dojmy v kapse.  

Studenti S4.A a S4.B 

 

To byl náš adaptační kurz 
Vydáno: 20. 9. 2013 

Ve středu 4. září jsme se skoro všichni sešli ráno okolo deváté před školou a vyrazili 
směr Poslův Mlýn na seznamovací kurz. 

Cesta na místo trvala zhruba hodinu a půl. Po této době se před námi otevřelo 
rekreační středisko s mnoha chatkami, hřišti nebo velikou trampolínou. Chvíli jsme 
museli počkat, než jsme se rozdělili do chatek, tedy spíše bungalovů. Tady jsme měli 
pak asi půl hodiny na vybalení a šlo se na oběd. Už si úplně nevybavuji, co k němu 
bylo, ale vím, že poté následoval polední klid do dvou hodin. Pak nás čekalo to, kvůli 
čemu jsme sem jeli, a to seznamovací aktivity. 

První stanoviště bylo u Dany, zde jsme hráli různé hry, jejich názvy si už nepamatuju, 
ale vím, že to bylo fajn! Dále následovala kraťoučká přestávka a po ní jsme se všichni 
sešli s třídní učitelkou v kroužku na lavičkách, kde jsme odpovídali na různé otázky, 
které se týkaly našeho výběru školy, minulosti a budoucích plánů. Poslední bod 
našeho odpoledního programu bylo hraní týmové hry s velkým míčem (Kin-ball) pod 
vedením pana učitele Makary. 

V půl sedmé nás čekala večeře a po ní nás paní učitelka Kolářová seznámila 
s informacemi týkajícími se praxe atd. 

Na závěr přišlo něco celkem nečekaného. Paní učitelky nám řekly, abychom si došli 
pro baterky a sešit s tužkou. S tím jsme se vydali pár metrů za bránu areálu do 
ztemnělého lesa, kde jsme se rozdělili na skupinky po pěti a zahráli si NOČNÍ OČI. 
Pak už následovala jen večerka. 

Druhý den našeho pobytu jsme po snídani vyrazili do Doks, kde jsme strávili celé 
dopoledne. Navštívili jsme Muzeum Karla Hynka Máchy. Pak následoval rozchod, 
který každý užil po svém, někdo nakupováním, někdo posezením v cukrárně. Pak 
jsme se vrátili do areálu, kde nás čekal oběd. 
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Během jídla nám byla připomenuta řecká báje nesoucí název Paridův soud. To ovšem 
nebylo jen tak, pod vypravováním se skrýval úkol. Po třídách jsme se rozdělili do 
skupin, v nichž jsme si zvolili svou bohyni a připravovali ji na setkání s Paridem, 
přičemž jsme ho měli přesvědčit, že zrovna ta naše je nejkrásnější. Na přípravu jsme 
měli celé odpoledne, ale ostatním aktivitám jsme se také nevyhnuli. 

Po večeři nastal čas příprav a následné představení. Mohli jsme vidět několik krásných 
bohyň, byli jsme svědky různých druhů zábavy, například zpěvu, tance, recitace nebo 
krátkého divadelního představení. Právě to nakonec zvítězilo, neboť skupina vzala 
úkol komediálně, s nadsázkou a špetkou originality. 

Tím ale den nekončil. Těsně před večerkou se celá třída sešla před chatkami a povídali 
jsme si snad o všem. 

Třetí den už byl jen ve znamení návratu. Sbalit věci, uklidit chatku, předat klíče a hurá 
domů! A do nového školního roku v nové škole. 

(V textu bylo použito prací Anety Cihlářové a Kateřiny Maškové, studentek S1A) 

 

Slavnostní předání víceúčelového hřiště 
Vydáno: 20. 9. 2013 

V pondělí 9. září 2013 se u nás ve škole 
slavilo předání nově opraveného 
víceúčelového hřiště. 

Hřiště, které jsme z bezpečnostních 
důvodů nemohli využívat, nám 
zrekonstruovala Městská část Praha 4. 

Vzhledem k tomu, že nám počasí ten den 
zrovna nepřálo, proběhlo předávání 
hřiště  ve velké tělocvičně. Přesto 
nechybělo slavnostní přestřižení pásky ani první přátelské sportovní utkání mezi 
zástupci městské části, učiteli, žáky základní a střední školy, které zahájil starosta MČ 
Praha 4, pan Pavel Caldr. 

Sportovní a přátelskou atmosféru v tělocvičně podpořili svým tanečním vystoupením 
děvčata z kroužku ATS Rytmic a přihlížející hosté a žáci fanděním. Přišly nás podpořit 
i děti z naší mateřské školy.  

 

  



  Září 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

12 

Ovocný den, chvála meruněk 
Vydáno: 24. 9. 2013 

Vážení rodiče, 

ráda bych vás pozvala na třetí ročník Ovocného dne. V loňském školním roce jsme 
strávili krásné odpoledne ochutnáváním vynikajících koláčů a dortů připravených 
z nejlahodnějších druhů ovoce. 

V pondělí 21. 10. můžete do školní jídelny od 16:00 nosit vlastní ovocné výrobky. Od 
16:15 do 16:45 budeme ochutnávat a hlasovat. Každý návštěvník si vyzvedne u vstupu 
hlasovací a soutěžní lístek. Přibližně v 16:55 vyhlásíme vítěze – Ovocného krále či 
královnu, který obdrží věcnou cenu – litografický list známého výtvarníka.  

Přibližme si alespoň krátce oranžový ovocný plod dozrávající uprostřed léta, který 
nalezl v kuchyni široké uplatnění. Už tři malé meruňky, pocházející původně z Číny, 
přinesou tělu přes polovinu doporučené denní dávky vitamínu A, odbourávají tuky, 
posilují imunitu a zpomalují stárnutí.  

Pro inspiraci dávám recept z mexické kuchařky: 

EMPANADAS S OVOCEM 

Připravíme tortilly: 225 g mouky, 10 g prášku do pečiva a sůl prosejeme do mísy. Do 
mouky vetřeme 50 g bílého rostlinného tuku, aby vzniklo drobenkové těsto. 
Přimícháme 125-175 ml vody a necháme 15 minut odpočívat. Těsto rozdělíme na 10 
dílů, vytvarujeme bochánky a necháme dalších 20 minut zakryté. 

Připravíme náplň: 10 rozpůlených a vypeckovaných meruněk rozkrájíme na čtvrtiny. 
450 g smetanového sýra rozdělte na 10 dílů. 

Na pomoučněné pracovní ploše vyválíme z bochánků kruhy o průměru 18 cm. Na 
jednu polovinu dáme kousky meruněk s dílkem sýra a druhou polovinou náplň 
přiklopíme. Okraje pevně přitiskneme k sobě. Do hluboké pánve nalijeme 5 cm oleje a 
zahřejeme na 190°C. Empanadas fritujeme po obou stranách dozlatova. Podáváme 
s několika kousky meruněk navíc a se zakysanou smetanou. 

Dobrou chuť! 

 

Pohár pražských škol – POPRASK - kopaná 
Vydáno: 24. 9. 2013 

Ve dnech 23. a 24. 9. 2013 se na našem fotbalovém hřišti konala fotbalová klání 
POPRASKu. V pondělí se spolu utkala mužstva složená z chlapců 6. a 7. tříd, v úterý 
zas z žáků tříd 8. a 9. 

23.9. - pondělí 
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V prvním utkání jsme zahájili skvělou ranou Martina Šimáka a vedli 1:0. Vše dlouho 
vypadalo nadějně, protože jsme i přes ztrátu některých opor byli lepší, ovšem 
vlastními chybami jsme nakonec nabídli soupeři vyrovnání a v samém závěru 
dokonce vítězství. Po šanci na postup jsme ještě sahali v druhém utkání, kdy 
v závěrečném tlaku proti jinak suverénním borcům z „Mendíků“ nastřelil Martin 
Šimák z rohu tyč a bohužel pak z protiútoku soupeř dokonal naši zkázu druhým 
gólem. V závěrečném utkání bez naděje na postup kluci trochu ztratili motivaci 
a podlehli druhému postupujícímu - GYBU 0:3. 

 

Kavky – Jeremenkova 1:2 

Mendíků – GYBU 4:0 

Jeremenkova – GYBU 0:0 

Kavky – Mendíků 0:2 

Mendíků – Jeremenkova 6:0 

GYBU – Kavky 3:0 

 

1. MENDÍKŮ 9  (12:0) 

2. GYBU 4  (3:4) 

3. Jeremenkova 4  (2:7) 

4. Kavky 0  (1:7) 

 

24.9. - úterý 

Ještě větší drama, bez nadsázky až do poslední vteřiny, proběhlo v úterý, kdy naši hoši 
v prvním utkání celkem přesvědčivě porazili Planinu 1:0, ve druhém naopak nestačili 
ani v přesilovce na soupeře a vítěze z Jižní. V posledním zápase tedy potřebovali kluci 
alespoň remizovat s GYBU, ale hned v 
úvodu inkasovali na 0:1, poté několikrát 
zvonila tyč, kluci se nevzdali, a když 
zbývalo půl minuty a střela 
z rozehraného autu šla opět vedle, zdálo 
se být vše ztraceno. Gólman soupeře 
však místo dlouhého výkopu zvolil 
k našemu štěstí rozehrávku  přímo k 
nohám Honzy Svobody, který 
nekompromisně vstřelil postupový gól. 
Kluci si tak zahrají ve finále Prahy 4.  
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Kavky – Planina 1:0 

Jižní – GYBU 4:2 

Planina – GYBU 0:1 

Kavky – Jižní 0:1 

Jižní – Jeremenkova 3:1 

GYBU – Kavky 1:1 

  

1. Jižní 9 (8:3) 

2. Kavky 4 (2:2) 

3. GYBU 4 (4:5) 

4. Planina 0 (1:5) 
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Soutěž o nejlepšího sběrače žaludů a tvrdého 
pečiva pro lesní zvěř 
Vydáno: 1. 10. 2013 

Školní parlament pořádá na naší škole „Soutěž o nejlepšího sběrače žaludů a tvrdého 
pečiva pro lesní zvěř“. 

Zcela suché a zvážené suroviny dejte do sáčku spolu s lístečkem, na kterém bude 
napsaná přesná váha, jméno a třída. Sáček ve škole předejte členovi školního 
parlamentu, který si údaje zapíše a poté sběr odnese do 3. patra k 3. A paní učitelce 
Tomáškové. Žáci prvních, druhých a třetích tříd budou sběr odevzdávat třídní 
učitelce. Nejlepší kolektiv ze zúčastněných škol, včetně pedagogického dozoru, 
vyhraje od Lesů hlavního města Prahy program Noční les v Zookoutku Malá Chuchle 
– součástí je přespání v lese, noční život živočichů, opékání buřtů, krmení zvěře. 
Nejlepší sběrač pak vyhraje lesní dárkový koš plný dobrot a překvapení. Všechny 
tímto vyzýváme k pomoci při výkrmu lesních zvířat. Nasbírané suroviny se využijí 
v zimním přikrmování zvěře v pražských lesích, do zookoutků a do záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy. Upozorňujeme, že kaštany můžete přinést také, ale do 
výsledků se nebudou započítávat. Soutěž končí 15.11. 

 

Přespolní běh a finále kopané 
Vydáno: 3. 10. 2013 

V přespolním běhu, který se konal v Krčském lese (v úterý 1. 10. 2013), především díky 
obrovskému přísunu bodů od kluků z 2. a 3. třídy, kdy své rozběhy vyhráli Karel 
Rožánek a Nikita Gončarov, druhý byl Vojta Dorazil a čtvrtý Vojta Nedavaška, jsme 
v této kategorii celkově obsadili 2., 6. - 10. a 16. místo. Díky přísunu „dívčích“ bodů, 
kdy se zaskvěly především Iveta Rožánková ze 3.A třídy a Julie Honzovičová ze 
6.B,  jsme obsadili 7. místo v Praze 4. 

Ve čtvrtek (3. 10. 2013) kluci ve finále 
POPRASKu Prahy 4 v kopané bojovali 
a často se zdálo, že na své soupeře mají. 
Bohužel jim chybělo trošičku 
sportovního štěstí a možná i zkušenosti z 
finálových turnajů, a tak nakonec 
soupeřům těsně podlehli  a obsadili i tak 
pěkné 6.místo. 
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Návštěva veřejného tréninku tenisové reprezentace 
Vydáno: 4. 10. 2013 

Dne 10. 9. 2013 se studentky S3B 
zúčastnily veřejného tréninku naší 
tenisové reprezentace před zápasem 
s Argentinou Davis CUPu v O2 aréně. 

Na vlastní oči měly možnost vidět naše 
tenisová esa jako je Štěpánek, Berdych 
a další a získat jejich podpisy na 
tiskovkách. Na konci tréninku obdržely 
naše dvě studentky volné vstupenky na 
zápas s Argentinou. 

 

Evropský den jazyků 
Vydáno: 4. 10. 2013 

Letošní Evropský den jazyků (26. 9.) 
vyhlašovaný Radou Evropy oslavila naše 
škola řadou akcí v týdnu od 23. 9. do 27.9. 
Žáci a studenti naší školy řešili jazykové 
kvízy, kreslili obrázky typické pro 
určitou zemi a doprovodili je textem. 
Také navštívili francouzské filmové 
představení. „Jazykový týden“ byl 
doprovázen i „písničkovým“ zvoněním 
v pěti cizích jazycích a jídly cizích zemí 
na jídelníčku školní jídelny. 

Studenti dále připravili a vyslechli školní hlášení ve francouzštině, ruštině, italštině, 
španělštině a němčině, které každý den obsahovalo cizojazyčné přísloví. Na úspěšné 
překladatele těchto přísloví čekala odměna v podobě omluvenky z ústního zkoušení. 

Vyvrcholením tohoto týdne byla dvě divadelní interaktivní představení v angličtině 
s Bear Theatre, kterého se zúčastnili žáci 9. třídy a studenti 1. až 3. ročníku. 

Doufáme, že žáci a studenti prožili příjemný a výjimečný týden, ze kterého si odnesli 
spoustu zážitků a nových vědomostí. 
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Pilíře české státnosti 
Vydáno: 7. 10. 2013 

Dne 2. 10. 2013 se první ročníky naší 
střední školy zúčastnily výstavy 
organizované Úřadem vlády ČR 
pořádané u příležitosti svátku Dne 
České státnosti. 

Výstava byla věnovaná státním 
symbolům, kořenům oficiální české 
symboliky a užívání státních symbolů 
v minulosti i přítomnosti. 

Komentovaná prohlídka tak vhodně 
a názorně doplnila učivo. 

 

Den pro zdraví 
Vydáno: 8. 10. 2013 

Dne 3. 10. navštívili studenti 2. ročníku „Den pro zdraví“, který proběhl na SZŠ 
5. května. Teorie k učivu výchova ke zdraví a ochrana člověka za mimořádných 
událostí byla zpestřena praktickými ukázkami první pomoci a činností 
bezpečnostního integrovaného systému. Poznatky získané na této akci byly přínosem 
pro výuku a jistě najdou i uplatnění v praktickém životě. 

 

Olympiáda lidských práv ČR 
Vydáno: 9. 10. 2013 

Ve druhém říjnovém týdnu se studenti naší školy zúčastnili školního kola celostátní 
středoškolské soutěže Olympiáda lidských práv. Soutěž byla zaměřená nejen na 
znalosti o lidských právech, ale podporovala studenty v práci s informacemi 
a dovedností je efektivně  zpracovávat. 

Součástí testu byly vědomostní otázky, ale i zpracování krátké eseje na aktuální téma, 
které je spojené s lidskými právy. 
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Exkurze vodárna Podolí 
Vydáno: 14. 10. 2013 

Dne 7. 10. 2013 navštívili žáci 9. třídy Podolskou vodárnu. Tady jsou jejich postřehy: 

„Já byl sice ve vodárně poprvé v životě, ale 
moc se mi tam líbilo.“ 

„Ve vodárně nás nejvíc zaujaly ryby, které 
nás furt přitahovaly.“ 

„Ale i takový mačkací pult, který furt všichni 
mačkali, byl o koloběhu vody.“ 

„Informace, které nám pan průvodce říkal, 
byly velmi zajímavé.“ 

„A pak tam byly různé starověké trubky, které se používaly k vedení vody.“ 

„V podolské vodárně se mi nejvíc líbily obrázky, fotky a všechny stroje, které tam byly!“ 

„Zaujalo mě hlavně akvárium s rybyčkami. Průvodce byl příjemný a odpověděl na naše otázky. 
Exponáty byly v příjemném prostředí a u některých jsme si mohli zkusit, jak fungují.“ 

 

EVVO I – CHKO – Český kras 
Vydáno: 15. 10. 2013 

Základními aspekty environmentálního přístupu ve vzdělávání je probouzet 
a vytvářet v dětech kladný vztah ke společnosti, ke smyslu vlastního života a odlišným 
názorům ostatních, k přítomnosti a budoucnosti, k přírodě. Zkratka EVVO znamená 
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. 

CHKO Český kras oblast Zlatý kůň a Koněpruské jeskyně 

Ve středu 18. září jsme měli možnost 
podělit se s dětmi o znalosti naší vlasti. 
Protože děti budou v učivu probírat 
Národní parky a Chráněné oblasti, 
vybrali jsme si jako téma oblast nám 
nejbližší, kde jsme vyrostli, do které 
pravidelně jezdíme, kterou máme 
dokonale prošlápnutou, a můžeme tedy 
dětem zprostředkovat naše vlastní 
poznání. Vysvětlili jsme zkratku 
a význam CHKO, popsali, kde se Český 

kras nachází, jak mohou cestovat z centra Prahy a udělat si krásný výlet kolem 
Berounky nejen vlakem, ale i na kole. Zmínili jsme známá místa, která v něm mohou 
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navštívit - Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, lomy Mořina, Tetín, nádherné údolí 
Berounky s kaňony a v neposlední řadě tedy vrch Zlatý kůň a Koněpruské jeskyně. 
K jeskyním jsme pro děti připravili pár fotografií z unikátní flóry a fauny, dozvěděli 
jsme se, že oblast skýtá obrovské množství druhů netopýrů. Původ jeskyní a unikátní 
výskyt koněpruských růžic, druhy krápníků, pověsti o Zlatém koni a penězokazecké 
dílně. Naše hodina byla ukončena testem, který byl pro děti však velice jednoduchý 
a hravě si s ním poradily, vítěz (Julča, Matěj) a paní učitelka obdrželi minci z jeskyň, 
ostatní byli odměněni sladce :) Velká pochvala patří našim dětem, protože jsou 
opravdu šikovné, znalé, ukázněné, plné zájmu a velký obdiv paní učitelce, protože 
jsme poznali na vlastní kůži, co to znamená připravit si poutavě program na 
1 vyučovací hodinu. 

Děkujeme za příležitost a těšíme se na další setkání.  

Enrique a Alena Rendón 

 

EVVO II – CHKO – Labské pískovce 
Vydáno: 15. 10. 2013 

Velice mne potěšilo, když si rodiče společně s dětmi připravili právě Chráněné 
krajinné oblasti Labské pískovce a Český kras. Děti s údivem zjistily, že bylo na území 
České republiky moře. A ještě větším překvapením bylo, že toto moře zde bylo 
dokonce dvakrát. Díky tomu prvnímu mohl Joachim Barrande objevovat zkameněliny 
a díky tomu druhému se můžeme těšit z pohledu na krásné pískovcové  

CHKO Labské pískovce oblast Pravčická brána 

Jednoho dne jsme byli požádáni paní učitelkou, zda bychom nechtěli dětem ve třídě 
povědět něco zajímavého o Labských pískovcích, kde jsme trávili část letních 
prázdnin. Po krátkém zaváhání, zda 
dovedeme zaujmout celou třídu během 
vyučovací hodiny, jsme souhlasili. 
V pondělí 30. 9. jsme se tedy vypravili do 
školy všichni tři. Připravili jsme si 
krátkou prezentaci, která měla dětem 
objasnit vznik a původ pískovcových 
skal, doplněnou řadou fotografií, které 
jsme na výletech nafotili. Děti s napětím 
poslouchaly, krásně spolupracovaly 
a docela dost toho samy věděly. Když 
došlo na symbol národního parku – Pravčickou bránu, děti dostaly papír a zkoušely ji 
podle fotografie namalovat. Obrázky se všem moc povedly. A protože hrajeme 
Geocaching – tedy hledání pokladů, připravili jsme pro děti na závěr úkol spojený 
s hledáním skrýše ve třídě. Děti se rozdělily do čtyř skupinek, každá dostala papír 
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rozstříhaný na menší kousky. Ten musely děti ve skupince sestavit, aby si mohly 
přečíst, kde ve třídě je schovaný poklad. Do tohoto úkolu se děti pustily s vervou, a tak 
si nakonec všechny zasloužily malou odměnu. Čas utíkal velice rychle, ani jsme se 
nenadáli a byl konec hodiny. Věříme, že si to všichni užili, a my děkujeme za 
zajímavou zkušenost.     

Hanka Rotportová 

 

EVVO III – Na lesní stezce v Krčském lese 
Vydáno: 15. 10. 2013 

Meandrující Kunratický potok je krásnou přírodní památkou na území hlavního města 
Prahy. Nechali jsme se zlákat posledními slunnými podzimními dny a vyrazili na 

výlet. V pátek 11. 10. nám sice počasí 
příliš nepřálo, ale nedali jsme se odradit, 
nasadili jsme holínky, do batohu 
připravili pláštěnky a vydali se vstříc 
lesní nepohodě. Vzduch v lese byl svěží a 
chladný. Uchvátilo nás pozorování srnek 
a daňků v zoo koutku. Dětem se také 
líbily sportovní soutěže a zajímavý kvíz 
z prvouky. Otázky jsme vyhodnotily a 
vítězům ještě jednou gratulujeme. Z 3.B 
se na prvním místě umístila Valerie 

Davidová, Vanesa Hájková, Anička Friebelová a Matěj Stibor. Z 2.C Julie Janusová a 
Anička Šebestová. 

 

Den s audioknihou 
Vydáno: 16. 10. 2013 

Ve čtvrtek 31. 10. 2013 proběhne Den s audioknihou (10:00-12:30 hod.), který pořádá 
vydavatelství Popron music ve spolupráci s knihkupectvím Knihy Dobrovský 
a Českým rozhlasem v nákupním centru Arkády pro 3.-5.třídy. 

Akce bude rozdělena do bloků, kde se děti dozvědí, jak vznikají audioknihy, a poznají 
kouzla práce se zvukem. Budou mít možnost si kousek textu namluvit v mobilním 
zvukovém studiu a použít přitom různé zvukové efekty a měniče hlasů. Vyzkoušejí si 
práci s mikrofonem, při které poznají, jaké to je být hercem nebo moderátorem. 
V soutěžích budou děti hádat různé zvuky a hlasy. V závěru dopoledního programu 
proběhne beseda, autogramiáda a focení s herečkou paní Naďou Konvalinkovou. 
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Peníze nebo život 
Vydáno: 16. 10. 2013 

Dne 9. 10. navštívili žáci 9. třídy interaktivní výstavu v rámci finanční gramotnosti 
„Peníze nebo život“. 

Výstava je celá o penězích, jejich historii 
a funkci jako platebního nástroje, jejich 
výrobě i oběhu. 

Každý žák se svojí spořící kartou 
k osobnímu účtu prošel jednotlivá 
stanoviště, kde plnil úkoly, za které 
získal virtuální peníze. Ty mohl utrácet 
za zábavu, zboží nebo šetřit či podnikat 
na burze. Na konci hry mohl každý žák našetřené virtuální peníze věnovat na charitu. 
Tyto prostředky pak budou přeměněny na skutečnou pomoc pro charitu díky 
sponzorům výstavy. 

I přes to, že deváťáci na výstavě na osobních účtech zbohatli či zchudli, věnovali dost 
peněz na charitu. 

Kromě této výstavy si deváťáci prohlédli Primátorský řetěz a Langweilův model 
Prahy. 

 

Exkurze žáků 9. třídy na úřadu práce 
Vydáno: 16. 10. 2013 

Dne 10. 10. žáci 9. třídy  navštívili v rámci výuky předmětu Svět práce Krajský úřad 
práce s Informačním a poradenským střediskem. Zde jim vedoucí střediska poradila, 
kde hledat potřebné informace pro volbu povolání, a jak se zodpovědně rozhodnout 
při volbě budoucího studia na střední škole. 

 

Srdce pro Prahu 4 
Vydáno: 18. 10. 2013 

V úterý 15.10.2013 navštívili žáci 1. ročníků naší střední školy budovu Nuselské 
radnice, kde se konala akce Srdce pro Prahu 4. 

Měli možnost prohlédnout si unikátní nadrozměrný nafukovací model srdce, nechat 
si změřit krevní tlak a množství tuku v těle a prakticky si vyzkoušeli první pomoc při 
kolapsu. 
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Výstava Bible kralická 
Vydáno: 18. 10. 2013 

V úterý 15. 10. 2013 zhlédli studenti 1. ročníků naší školy výstavu Bible kralická 
v pražském Klementinu. 

Na vlastní oči viděli, jak vypadaly knihy tištěné v 16. století, a seznámili se s prvním 
úplným biblickým textem přeloženým do češtiny s ohledem na původní jazyky. Tato 
kniha se nadlouho stala vzorem klasické češtiny. 

 

Studentky SŠ oboru sociální 
činnost se seznamují s historií 
zařízení sociálních služeb v 
Praze. 
Vydáno: 24. 10. 2013 

Letos uplynulo 85 let od založení Masarykových 
domovů - dnešní Thomayerovy nemocnice. 
Původní poslání tohoto komplexu byl domov pro 
zdravotně postižené, seniory a ozdravovna pro 
děti. Toto výročí si studentky III.B připomněly 
návštěvou výstavy, která dokumentovala historii 
tohoto zařízení od jeho otevření v roce 1928 až po 
současnost. Svou koncepcí, vybavením 
a poskytovanými sociálními službami byl komplex až do 2. světové války v Evropě 
unikátní. 

 

Finále POPRASKu Prahy 4  
Vydáno: 25. 10. 2013 

Do finále basketbalových klání žáků 8. a 9. tříd postoupilo jak družstvo chlapecké, tak 
družstvo dívčí. 

Velkým úspěchem samozřejmě je, že holky i kluci se především díky své bojovnosti 
a také díky frenetické atmosféře v naší domácí hale vklínili  mezi čtyři nejlepší celky 
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Prahy 4, stejně dobře se dařilo již jen 
basketbalistům z PORGu. Holky 
zdecimované zraněními ve finále 
v podstatě neměly již šanci uspět, ač se 
excelentní snajperka Ester Heidu snažila, 
co to šlo, a nakonec tedy vybojovaly 
4.místo, čímž obhájily loňskou pozici.  

Kluci v prvních dvou utkáních nestačili 
na basketbalové mekky Plamínkovou a PORG, ale slušná porce vstřelených košů 
skýtala naději k boji o 3.místo s Jílovskou. Když však byl po 6 minutách stav 6-15, 
vypadalo to víc než zle. Ovšem do poločasu kluci zabojovali a stáhli na 12-15. Poté 
stačila malá rada na využití v zakončení skoro stoprocentního Jakuba Hampla 
a důvěru spoluhráčů Jakub splatil - během 3 minut druhé půle po šňůře bylo skóre 23-
17 pro Kavky. Pak již Jílovská odpadla a finálový výsledek 37-18 nás poslal 
k historickému bronzu – SUPER! 

 

Jak proběhl ovocný den 
Vydáno: 25. 10. 2013 

V pondělí 21. 10. 2013 se uskutečnil již třetí ročník Ovocného dne. Děkujeme všem 
soutěžícím, kteří se účastnili sladkého 
ovocného klání. Všechny dorty, štrůdly a 
koláče vystavené na dlouhém stole v naší 
jídelně vypadaly krásně. První místo si 
s nejvyšším počtem hlasů zasloužila 
slečna Rožánková (č.17), na druhém se 
umístil žák Rendón (č.9). Vyhlásily jsme 
také zvláštní cenu za estetický dojem pro 
číslo 15. Můžete sami posoudit 
z fotografií. 

Těšíme se na příští ročník a velice rádi si 
přečteme recepty vystavených dortů, které můžete zasílat na adresu 
s.ptackova@ksidlisti.cz



 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Listopad



  Listopad 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

26 

Projektový den 
Halloween na 1. stupni 
Vydáno: 1. 11. 2013 

Dne 31. 10. 2013 proběhl na prvním 
stupni projektový den Halloween. Žáci 
za pomoci třídních učitelek a studentek 
střední školy vyráběli masky. 

Akci zakončili průvodem a koledou. Na 
závěr je čekala sladká odměna. 

 

Den s audioknihou 
Vydáno: 4. 11. 2013 

Ve čtvrtek 31. 10. se 3., 4, a 5. třídy zúčastnily akce Den s audioknihou v Nákupním 
centru Arkády. 

Pro děti byl připraven bohatý program. Dozvěděly se, jak vznikají audioknihy, 
vyzkoušely si namluvit ukázky různých pohádek, říkaly jazykolamy do mikrofonu. 
Celý program zpestřily soutěže, hádanky a malování. Děti obdržely za soutěže pěkné 
dárky (CD pohádek aj.). V  11 hodin přišla na autogramiádu paní Naďa Konvalinková, 
která dětem zábavně o audioknihách povídala.  

Poznali jsme zákulisí vzniku audioknih a vyzkoušeli jsme si své herecké schopnosti 
při namlouvání audioknihy. Dopoledne v Arkádách se dětem moc líbilo. 

 

Skvělý úspěch našich studentek 
Vydáno: 11. 11. 2013 

Studenti naší školy se zúčastnili celostátní soutěže Olympiáda lidských práv, nad 
kterou převzal záštitu Magistrát hl. města Prahy. První kolo vypracovalo 
korespondenčně celkem 1779 studentů z celé ČR. Mezi nejlepších 50 postoupily 
S. Christensen, N. Tomášková, A. Mihinová a K. Březinová z naší školy. 

25. 11. 2013 se pak bude v budově Magistrátu hl. města Prahy konat super finále, kde 
se o nejvyšší příčky poperou i naše studentky. Součástí finálového kola je nejen klání 
o první místo v soutěži, ale i zajímavé workshopy. 

Nezbývá nám než popřát úspěšným studentkám hodně štěstí v dalších bojích o cenné 
trofeje. 
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EVVO - Záchrana zvířat 
Vydáno: 12. 11. 2013 

Ve čtvrtek 7.11. 2013 se celá ZŠ zúčastnila programu environmentální výchovy od 
sdružení Penthea "Záchrana zvířat". Tento zcela nový program se nám především 

audiovizuální formou snažil poradit, jak 
a kdy zvířatům v ohrožení pomoci. 

Viděli jsme mnoho konkrétních případů, 
kterými se sdružení zabývalo. Dozvěděli 
jsme se, která zvířata jsou v ČR a našem 
hlavním městě nejvíce zachraňována 
(např. netopýr, ježek, poštolka, holub, 
rorýs, straka, káně, kos, labuť, srna, zajíc). 
Vyprávění záchranného týmu bylo 
obohaceno zvířecí návštěvou - puštíkem 
Rozinkou, 200 gramů vážícím ježkem 

východním a samečkem poštolky. 

Na závěr si žáci zahráli soutěž, ve které si zopakovali, co se nového dozvěděli. 
Doufejme, že naše nově nabité vědomosti, pomohou předcházet smutným událostem 
a případně zachraňovat ohrožená zvířata. 

 

Hvězdné nebe Prahy 4 
Vydáno: 15. 11. 2013 

12. listopadu proběhla talentová soutěž 
ve zpěvu Hvězdné nebe Prahy 4 
v Kulturním centru Novodvorská, 
kterou organizovala městská část Praha 
4. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Porota 
se skládala ze zástupců městské části 
Praha 4 a předsedou poroty byl 
profesionální zpěvák Martin Maxa, který 
účastníkům soutěže zazpíval několik 
svých písní. 

Děti z jednotlivých škol byly dobře připravené, tedy konkurence byla vysoká. Za naši 
školu se soutěže zúčastnily v 1. kategorii členky pěveckého sboru Prážata Mariana 
Součková, Simona Malkovská a Sára Zikanová. V 2. kategorii vystoupila děvčata z naší 
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8. třídy Kristýna Štekerová, Bára Blažková, Denisa Hudečková, Amálka Šlechtová a 
Katka Fišarová. Obě vystoupení byla na vysoké úrovni a dokonce naše děvčata v 1. 
kategorii získala zasloužené 1. místo. Moc blahopřejeme a příští rok to jistě zkusíme 
znovu. 

 

Vzpomínka na OZP 
Podhradí 2013 
Vydáno: 15. 11. 2013 

Fotografická vzpomínka na OZP 
v Podhradí u Ledče nad Sázavou, 
kterého se zúčastnily třídy Z6.A, Z6.B, Z7 
a Z8. 

Fotky Vám napoví, jak si děti užily 
společné adaptační aktivity a hry. 

Vaše učitelky 

 

Listopadání 
Vydáno: 20. 11. 2013 

Opět po roce se přiblížila naše oblíbená akce „Listopadání“. Letos proběhne 
25. 11. 2013 od 15 do 17 hodin. 

Všichni se sejdeme v 15 h v jídelně školy, kde bude připravena tvořivá dílna od 
studentů a studentek S1.B a S1.C. Budete si zde moci vyrobit spoustu krásných věcí, 
které si buď odnesete domů, nebo je vystavíme v budově školy.  

Na začátku celé akce budou ještě školním parlamentem vyhlášeni nejlepší sběrači 
žaludů a tvrdého pečiva na naší škole. 

V prvním patře pro Vás školní parlament a žáci 9. třídy opět připraví několik 
zábavných soutěží. 

Ke konci akce budou vyhlášeny nejkrásnější masky, které bude odborná porota 
sledovat během celého odpoledne. 

Moc se na Vás těšíme. 

Váš školní parlament a 9. třída 
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Učíme se spolu 
Vydáno: 20. 11. 2013 

Dne 11. 11. 2013 jsme se já a můj spolužák Jakub Mach zúčastnili projektu Učíme se 
spolu. 

Tento projekt pořádá naše škola a je založen na spolupráci studentů střední školy 
a žáků ze školy základní. 

Jako dobrovolníci jsme si mohli vybrat jakoukoli třídu od 2. do 5. a ve zvolené třídě 
nějaký předmět. My jsme si vybrali 2. C a předmět matematiku. 

Už týden před projektem jsme se začali zajímat, kolik „prcků“ ve třídě je, jestli tu jsou 
jedinci, kteří budou potřebovat větší pomoc a pozornost. Hlavním cílem těchto 
výzvědných výprav bylo zjistit, co a jak si máme připravit. Nakonec jsme se dozvěděli, 
že budeme vysvětlovat geometrické tvary. Jak, to je zcela na nás. Jediné, co jsme měli 
jako podklad, byl pracovní sešit a v něm čtyři panďuláci utvoření z geometrických 
tvarů. Naším úkolem bylo pro naše druháčky vytvořit zajímavou a zábavnou hodinu. 

Mamka mi z práce (ze školky) přinesla pracovní listy a já se pustila do prezentace 
geometrických tvarů hrou. Bylo to časově náročné, ale myslím, že to stálo za to. 

Prezentace se skládala z obrázků vytvořených v mé oblíbené aplikaci z dětství, 
malování. Zbytek tvořil text. Bylo trochu obtížné si vzpomenout, co by takový druhák 
měl vědět z geometrie. 

Když nastal čas našeho „učitelování“, šli jsme k druháčkům do třídy. Paní učitelka nás 
hezky přivítala. Děti byly skvělé. To, že tam byl někdo cizí, jim vůbec nevadilo. Byly 
pilné, poslouchaly, zapojovaly se a komunikovaly. Když jsme dodělali připravenou 
prezentaci, přidali jsme bonus. Byla to prezentace stažená z RVP portálu pro učitele. 
„Schovávala“ obrázky složené z geometrických tvarů. Děti byly nadšené. Bohužel nás 
tlačil čas a my jsme ji nestihli celou. 

Následovaly pracovní listy. Vybarvování a počítání geometrických tvarů. Na 
posledním pracovním listu byl dům a zámek, který měli za domácí úkol vybarvit. 

Myslím, že naše obavy byly zbytečné a hodina proběhla docela dobře. Byli jsme 
nadšení. Podle potlesku dětí a slovní pochvaly paní učitelky soudím, že se dětem 
hodina líbila. 

Jsme rádi a těšíme se na další možnost setkat se s těmito „sluníčky“ v hodinách. 

(text je vytvořen za pomoci studentky třídy S1B L. Havelkové) 
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Florbal - dívky 
Vydáno: 21. 11. 2013 

Pondělí 18. 11. 2013 

Reprezentace složená z dívek ze 6. a 7. třídy doplatila na nezkušenost v tomto 
sportovním odvětví a přestože jsou holky šikovné, tak hokejka, ani ta florbalová zvaná 
florbalka,  není jejich největší kamarád. A tak v prvním zápasu podlehly 0-7 
Plamínkové. S Filozofskou se pak vše zlomilo, když jsme za stavu 0-1 nastřelili tyč a z 
protiútoku to bylo 0-2. I tak jsme díky týmu ve složení B. Němcová, T. Kratochvílová, 
J. Honzovičová, M. Součková, E. Heidu, K. Štekerová, C. Tobiášová, M. Soukupová, 
N. Preclíková, T. Švandová a A. Slavíková zakončili turnaj na 5. - 6. místě.  

Čtvrtek 21. 1. 2013 

Holky z 8. a 9. třídy strhly ve vyrovnané skupině smršť jednoduché, skoro by se dalo 
říct kanadské, útočné hry. V prvním zápase porazily 2-0 Táborskou, poté smolně po 
velkém tlaku ztratily bod se školou Na Líše. Vyrovnat ale zvládla bravurně Katka 
Hamplová po pasu B. Blažkové. 

V zápase s jasným favoritem Vítěznou plání jsme zapojili do hry i lavičku a v podstatě 
neměli šanci, ale ani „kanár" nás nezastavil. V rozhodujícím utkání s Ohradní vše 
začalo od jednoduché propracované obranné hry, a když odemkla dorážkou branku 
soupeře Bára Blažková, nastartovalo to hvězdu našeho týmu Katku Hamplovou, která 
soupeře dorazila 5 góly. A tak jsme kanára na cestě do finálové skupiny udělili i my a 
ze 14 účastníků soutěže se v sestavě V. Černá, Z. Látalová, K. Hamplová, Z. 
Domínková, D. Hudečková, K. Němečková, D. Hanke, B. Blažková a N. Vodičková 
probojovali mezi 6 nejlepších do finále, které proběhne příští středu 27.11.. 

 

Exkurze na skládky odpadu 
Vydáno: 25. 11. 2013 

Dne 19. 11. 2013 se třídy Z4.A, Z4.B 
společně se čtyřmi žáky Z6.B zúčastnily 
exkurze pořádané Ekocentrem Koniklec. 

Exkurze se skládala ze tří částí. Nejprve 
jsme dojeli na kompostárnu Úholičky, 
kde nám průvodce vyprávěl o přírodní 
recyklaci. Dále jsme jeli na skládku Úhly, 
kde jsme viděli, kam se dává část 
odpadků, které se nerecyklují. Když jsme 
vyšli na kopec, tak jsme uviděli velkou jámu, do které se později nasype hlína a zaseje 
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tráva. Poslední zastávka byla na recyklaci stavebního odpadu Pchery, kde nám řekli, 
že zbytek odpadu jde do spalovny a pálí se. 

Tím exkurze skončila a všichni se vrátili do školy na oběd. 

Tereza Švandová (Z6.B) 

 

Projektový den 10. 12. 2013 - SLAVÍME ADVENT 
Vydáno: 29. 11. 2013 

Dne 10. 12. 2013 proběhne od 8.00 do 12.00 ve škole na 1. stupni projektový den 
„SLAVÍME ADVENT“. 

Jednotlivé učebny se budou nazývat podle vánočních svátků: 

• 2.A - Svatý Štěpán - 26. prosinec: Výroba andělských přání 

• 1.B - Stříbrná neděle - 3. adventní neděle: Výroba vánočních svícnů a věnečků 
na dveře 

• 3.B - Zlatá neděle - 4. adventní neděle: Výroba vánočního kapra 

• 3.A - Bronzová neděle - 2. adventní neděle: Výroba papírových Betlémů 

• 2.C - Železná neděle – 1. adventní neděle: Výroba vánočních figurek na 
stromeček 

• 4.B - Svatý Mikuláš - 6. prosince: Výroba adventních věnců 

• 2.B - Svatá Barbora - 4. prosince: Výroba hvězdy z korálků 

• 1.A - Svatá Lucie - 13. prosinec: Výroba vánočního okénka z papíru 

• 4.A - Tři králové - 6. leden: Výroba vánočních krabiček 

Na naše děti 1. stupně a jejich rodiče se těší všichni učitelé a studenti SOŠS 

 

Listopadání 
Vydáno: 29. 11. 2013 

V pondělí 25. 11. 2013 odpoledne 
proběhla akce na oslavu podzimu – 
Listopadání. Letošní ročník byl 
v mnohém nový a opět se velice hezky 
povedl. V tvořivé dílně vyrobily děti 
spoustu krásných věcí a do soutěží se 
vrhly, jako obvykle, s velkým nadšením. 

Moc děkujeme všem, kteří se přišli podívat a užili si tuto akci s námi. 
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Dárky pro seniory MČ P4 
Vydáno: 29. 11. 2013 

My, studentky a studenti 2. ročníku SŠ, 
jsme měli možnost, v rámci předmětu 
Terapeutické činnosti, vyrobit dárečky 
(zapichovátka do květníků s vánočním 
motivem) pro seniory MČ Prahy 4. Jak se 
nám to povedlo, můžete posoudit 
z přiložených fotografií. 

Doufáme, že se budou líbit a udělají 
radost obdarovaným v tomto před- 
vánočním čase. 

Studenti a studentky S2B 
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Ochrana lidských práv, II. kolo celostátní soutěže 
Vydáno: 2. 12. 2013 

Dne 25. 11. 2013 proběhlo v budově Magistrátu hl. m. Prahy II. kolo celostátní soutěže 
Olympiády lidských práv. 

Sem se probojovalo 50 nejlepších žáků středních škol z I. kola, kterého se zúčastnilo 
1 779 žáků z celé ČR. 

Mezi padesátkou nejlepších se umístily i čtyři žákyně naší střední školy 
jmenovitě: Nikola Tomášková S2A, Anna Mihinová a Kristýna Březinová S3A, Sarah 
Christensenová ze třídy S3B. 

Žáci měli v časovém limitu 120 minut vybrat si jedno z šesti témat a vypracovat. 

Po uplynutí časového limitu vybrala odborná porota deset nejlepších prací. V této 
desítce nechyběla práce jedné z našich žákyň, Anny Mihinové. 

Následně bylo úkolem těchto žáků v časovém limitu deset minut tuto práci přednést 
(bez podkladů), svůj názor obhájit a museli zodpovědět často záludné otázky porotců, 
což nebylo vůbec lehké. 

Rozhodně lehká nebyla ani práce porotců, protože práce byly velice hodnotné a jejích 
prezentace a argumentace byla ze strany žáků velice profesionální. 

Naše favoritka se umístila na 6. – 10. místě. 

Druhý den přijala naše reprezentantky ředitelka školy paní Mgr. Helena 
Pondělíčková, která žákyním udělila písemnou pochvalu za vzornou reprezentaci 
školy. Žákyně si kromě písemné pochvaly odnesly i malou odměnu. 

Našim reprezentantkám děkujeme a gratulujeme k velkému úspěchu! 

Jen pro úplnost uvádím složení odborné poroty: 

• Mark Martin – ředitel  Amnesty International 

• David Ondráčka – ředitel Transparency International 

• Jana Reschová – pedagožka na Vysoké škole ekonomické a Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy 

• Jan Bárta – bývalý ředitel ADRA, současný ředitel PR nadačního fondu IMPULS 

• Dagmar Horná – předsedkyně celostátní komise slovenské Olympiády 
lidských práv 

• Barbora Krutáková – zástupce Centra OSN v Praze 

• František Kostlán – místopředseda předsednictva Českého helsinského výboru 

• Jaroslav Vondráček – advokát a externí pedagog na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy 
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• Lenka Kohoutová – bývala poslankyně, dlouhodobě pracující se zdravotně 
postiženými lidmi a věnující se charitě 

Součástí akce byl i zajímavý workshop Amnesty international a přednáška zástupce 
spolčenosti UNICEF k Úmluvě o právech dítěte. 

 

Charitativní akce Děti dětem 
Vydáno: 6. 12. 2013 

Žáci i studenti naší školy začali již potřetí vyrábět vánoční dekorace v rámci 
charitativní akce Děti dětem. Výtěžek 
z prodeje v obchodním centru Arkády na 
Pankráci bude předán kojeneckému 
ústavu v Thomayerově nemocnici v Krči.  

Již od začátku listopadu začali naši žáci 
vyrábět zápichy do květináčů, ozdoby na 
stromeček, Betlémy, vánoční kapříky, 
voňavá mýdla, keramiku a vánoční 
přání. Do školy se přišel podívat i štáb ČT 
24, který natočil o práci dětí krátký 

dokument. Děti s velikou chutí pracovaly na vánočních hvězdách. 

V pondělí 2.12. ve 13 hodin byla slavnostně zahájena charitativní akce Děti dětem 
dětským pěveckým sborem Prážata pod vedením Míly Pospíšilové a taneční skupinou 
ATS Rytmic pod vedením Dany Machurkové u vánočních stromečků v Arkádách. Od 
14 hodin začal ve 2. patře obchodního centra charitativní prodej, kde si mohli 
návštěvníci Arkád zakoupit i výrobky našich dětí. Doufáme, že se vybere dostatek 
peněz určených na novou hernu pro děti z kojeneckého ústavu. 

 

Mikuláš 2013 
Vydáno: 9. 12. 2013 

I v letošním školním roce navštívil naši MŠ a 1. stupeň ZŠ Mikuláš. Jako již tradičně se 
úlohy Mikuláše, čerta a anděla zhostili studenti naší střední školy. 

Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak vše probíhalo: 
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Crossing the Ice (Napříč ledy) 
Vydáno: 12. 12. 2013 

7. a 8. třída dostala na sv. Mikuláše dárek v podobě návštěvy kina AERO, kde se 
promítal velmi úspěšný dokument roku 2012 Crossing the Ice. Ten nám představil 
dvojici australských dobrodruhů pokoušejících se dosáhnout jen pomocí vlastních sil 
jižního pólu. 

Snímek trvající tři čtvrtě hodiny byl vysílán v originálním znění s českými titulky 
a dokázal po celou dobu udržet pozornost dětí. Ty, spolu s hlavními hrdiny, prožívaly 
jejich strastiplnou cestu plnou sněhových bouří, omrzlin a hladu. Žáci si tak 
nenásilnou formou nejen procvičili anglická slovíčka, která už znají, ale také se naučili 
některá nová. 

Věřím, že děti si odnesly, kromě zážitků a lepší angličtiny, taktéž naději, že pokud si 
přejí něčeho dosáhnout a půjdou si zatím, tak se jim jejich sen splní. 

 

Výtvarná soutěž „Pravěk“ na 1. stupni 
Vydáno: 16. 12. 2013 

V listopadu jsme si na 1. st. ve výtvarné 
výchově uspořádali soutěž s  názvem 
,,Pravěk". Děti s nadšením malovaly 
a kreslily různými technikami pravěká 
zvířata a krajinu. Obrázky se jim moc 
povedly. 

Tři nejzdařilejší práce z každé třídy jsme 
vystavili a vítězové dostali sladkou 
odměnu. 
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Slavíme Advent 
Vydáno: 16. 12. 2013 

V úterý 10. 12. 2013 proběhlo na 1. stupni projektové dopoledne „Slavíme Advent“. 

1. vyučovací hodinu se děti seznámily 
s tradicemi adventního času a českých 
Vánoc. Od 2. hodiny se všechny třídy 
změnily ve výtvarné dílny, které byly 
pojmenovány podle jednotlivých 
adventních svátků. Děti za pomoci svých 
učitelek a studentů 3. ročníku SOŠS 
vyráběly Betlémy, svícny, adventní 
věnce a věnečky na dveře, ozdoby 
z korálků a lýka, přáníčka, vánoční 
kapříky a ozdobné krabičky. 

Ty nejkrásnější výrobky byly vystaveny a prodávány na vánočním jarmarku. Zájem 
rodičů byl opět veliký. Přejeme vám všem další úspěšné tvoření. 

 

Vánoční akademie 
Vydáno: 16. 12. 2013 

Nejen úterní dopoledne se neslo v duchu Vánoc, kdy žáci prvního stupně vyráběli 
vánoční dekorace v rámci projektu Slavíme Advent, ale i úterní odpoledne jsme měli 
vánoční náladu. Žáci 1. - 4. tříd totiž vystoupili ve Vánoční akademii od 17 hodin ve 
školní jídelně, jejímž tématem byla letos "Česká kinematografie". 

Všechny třídy si daly nemalou práci s 
nacvičováním, což se jim vyplatilo, 
protože jejich vystoupení se velice 
povedla. Náplň jednotlivých vystoupení 
byla různorodá. A ačkoliv letos vítězil 
hlavně tanec a pohybové ztvárnění, 
mohli jsme vidět a potěšit se úryvky z 
pohádek, českých filmů a připomenout 
si známé písničky či si poslechnout 
básničky. 

Ještě jednou bych ráda poděkovala 
třídním učitelkám, že s dětmi pilně nacvičovaly, ostatním pedagogům, kteří se na 
akademii podíleli, studentům, kteří nás celým večerem provázeli, a v neposlední řadě 
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také děkuji vám rodičům, protože jste přišli, byli tak oporou pro své děti a také jste 
byli i pomocnou rukou při přípravě kostýmů, které některé třídy potřebovaly. 

Děkujeme za vaši hojnou účast a budeme se opět těšit za rok! 

 

Program Třídění odpadu 
Vydáno: 16. 12. 2013 

Ve středu 11. 12. se naši prvňáčci zúčastnili přednášky o třídění odpadu, kterou si pro 
ně připravily Pražské služby.  

Program trval jednu vyučovací hodinu. Na začátku děti odpovídaly na otázky, které 
jim byly kladeny. Např.: Jak vypadá popelářské auto? Kam se hází plasty, papír, sklo 
a směsný odpad? Co se děje s odpadem, který hodíme do popelnice? 

V polovině besedy nás navštívili dva "potkaňáci", s nimiž se děti mohly potěšit, 
pohladit si je a nakonec i vyfotit. Na úplný závěr každý dostal plyšového potkana jako 
dárek. 

 

Anglické divadlo na 1. stupni 
Vydáno: 17. 12. 2013 

Jako každý rok v tomto období nás 
navštívil Dr. Klutz. 

Děti zhlédly 2 představení: Lenka and 
the Tea Witch a Magical Language Show. 
Obě představení se líbila. 

Děti porozuměly a dobře spolu- 
pracovaly i bez českého výkladu. 

Těšíme se na další návštěvu. 

 

Vánoční akademie 
Vydáno: 17. 12. 2013 

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 uspořádali žáci 5. až 9. tříd Vánoční akademii v KC Spořilov na 
téma  Česká kinematografie. Vystoupení dětí, divadelní prostředí a předvánoční 
atmosféru si všichni užili naplno. Celým večerem provázeli žáci 9. třídy. 
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě programu a spolupracovali v průběhu 
večera. Poděkování také patří rodičům, kteří přišli podpořit děti na této již tradiční 
akci. 

Těšíme se na vás zase příští rok. 

 

Zdraví a my děti – listopad 
Vydáno: 18. 12. 2013 

Na prvním stupni měly děti opět 
možnost soutěžit o sladké ceny 
v projektu Zdraví a my děti. 

V hudební učebně MUF zhlédly děti 
z prvních, druhých a třetích ročníků 
další díl seriálu Byl jednou jeden život. 
Sedmý díl pojednává o srdci – největší a 
nejvýkonnější pumpě, motoru našeho 
těla, bez kterého není možný život. 

Obrázky se všem dětem moc povedly 
a bylo velice těžké rozhodnout, kdo odměnu dostane a kdo ne. Můžete posoudit sami. 

 

Petice za Ježíška 
Vydáno: 19. 12. 2013 

Vážení přátelé, 

dnešním dnem se Škola Kavčí hory prostřednictvím svých učitelů a studentů 
odhodlaně postavila na obranu českého Ježíška. V těchto těžkých časech, kdy je celá 
země doslova infikována Santa Clausovskými mutacemi, je potřeba velkých 
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symbolických gest větší než kdy jindy.  Proto jsme společně vytvořili petici na 
záchranu Ježíška, kterou symbolicky adresujeme panu prezidentovi jakožto hlavě 
státu, jež se pomalu a nenápadně stává Santa Clasusovskou kolonií. Věříme, že nás 
svým podpisem podpoříte! Petiční archy jsou k dispozici na vrátnici školy. 

Petice na podporu Ježíška 

Vážený pane prezidente, 

u příležitosti nynějších předvánočních časů bychom Vás my, níže podepsaní studenti 
a učitelé Školy Kavčí hory, chtěli upozornit na soustavné obléhání území českého státu 
Santa Clausem. Tohoto amerického imperialistu můžeme v těchto dnech vidět téměř 
na každém rohu. Nejhorší situace  je v obchodních centrech, kde jeho transmutace 
zasáhly úplně všechna oddělení, sexshopy a petshopy nevyjímaje.   

Ani v klidu domova však nesmíme polevit ve střehu. Santa Clausovy transmutace na 
nás totiž útočí z obalů zboží všeho druhu: ať už jde o sladkosti či Coca-colu, kterou si 
neprozřetelně pod vlivem reklamy koupíme. Tu ostatně považujeme ze všech reklam 
za vůbec nejzákeřnější, neboť její pouštění s dvouměsíčním předstihem záměrně mezi 
lidmi vyvolává davové šílenství vedoucí ke zvýšenému prodeji tohoto sladkého 
nápoje, a tudíž i k nadměrnému tloustnutí našeho obyvatelstva, které se pak postavou 
podobá samotnému Santovi. 

Ani pouštění televize již není bezpečné, neboť české televize dávají tomuto 
nebezpečnému nepříteli prostor vskutku nebývalý.  Stává se zcela nepokrytě hlavní 
hvězdou všech reklam, filmů a i pohádek pro děti.  Stal se zkrátka univerzální ikonou 
všeho vánočního konzumu, jenž nás obklopuje. Je to výsledek jeho dlouhotrvajícího 
úsilí, jež trvá minimálně sto let, neboť právě od roku 1915 Santu Clause začala využívat 
ve svých reklamách na nápoje firma White Rock. Smutnou pravdou ovšem je, že 
přitom též zkomolila jeho původní jméno znějící Saint Nicolaas. Na každý pád tedy 
hrozí Ježíškovi vážné nebezpečí! 

Ježíšek však, jak všichni víme, je neviditelný, a proto jsou jeho možnosti obrany 
omezené. Nemůžeme ho vidět v žádných reklamách ani nákupních centrech právě 
díky tomu, že se nezaprodal žádné marketingové firmě, která by jeho jménem 
propagovala své výrobky. Proto Santa Claus ve svém červeném kožichu, na saních se 
sobím spřežením může být v klidu, Ježíšek sám proti němu nic nezmůže. Nic platná 
mu není ani skutečnost, že Santovy možnosti pohybu na saních jsou v českých 
podmínkách i o Vánocích dosti omezené a že soba jsme v českých lesích mohli 
naposled vidět možná na konci poslední doby ledové. 

Ježíšek však má naproti tomu nevšední kouzlo. Začíná to již psaním nezbytného přání, 
neboť nepíšeme obtloustlému červenému staříkovi, ale tajemné bytosti, kterou si sice 
neumíme moc představit, ale která zná naše tajná přání a má tu kouzelnou moc nám 
je splnit. 
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Vlastním vrcholem jeho kouzla je však onen okamžik, kdy se všichni schováme 
v pokoji a čekáme, až se konečně ozve zvoneček oznamující nám, že se již můžeme jít 
podívat, jaké dárky nám přinesl. Ona zvláštní směs obav, napětí a radostného 
očekávání v nás dokonce přetrvává i později, když už tu hru, kterou s námi hrají 
rodiče, prohlédneme. Sama účast na Ježíškovi nás totiž učí vnímavosti k tužbám 
a potřebám našich nejbližších, na něž v průběhu roku občas zapomínáme. Proto 
Ježíšek nemůže a nesmí zaniknout! 

Přestože situace je vážná, obáváme se, že noví poslanci jsou bohužel plně pohlceni 
povolebním vyjednáváním a vážnost situace si neuvědomují a bez Vašeho důrazného 
slova by mohli tuto problematiku zcela opomenout. Proto Vás prostřednictvím této 
petice žádáme, abyste využil svého nemalého vlivu, a zasadil se o příslušné upravení 
legislativy, zejména zákona o regulaci reklamy a zákona o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání tak, aby nadále nedocházelo k santovskému potlačování dětské 
fantazie a Ježíšek tak nebyl omezován ve výkonu své funkce. 

Též vás žádáme, zda byste nemohl nějak zařídit, aby v obchodních centrech, 
supermarketech a diskontech, kam si člověk chodí kupovat rohlíky, nehrály vánoční 
koledy už od půlky listopadu. Ne že by se nám koledy nelíbily, ale v jejich stylu, který 
nápadně připomíná mix americké country a losování Šťastných 10, spatřujeme 
ďábelský Santův plán, kterak nám naše vánoce znechutit. K tomu však nesmí za 
žádnou cenu dojít! 

Věříme, že se nám podaří i s Vaší nemalou pomocí Santu z českých luhů a hájů vyhnat 
stejně tak, jako jsme vyhnali ruského Dědu Mráze. 

S přáním veselých Vánoc a bohatého Ježíška Vás zdraví studenti a učitelé Školy Kavčí 
hory! 

V Praze dne 17. 12. 2013 

 

Sbírka na akci Daruj 
Hračku  
Vydáno: 19. 12. 2013 

Rádi bychom vás informovali, že 
studentská rada se zapojila do akce 
Českého rozhlasu - Daruj hračku. 
V průběhu pár dní (od 2. do 5. prosince) 
zorganizovali studenti mezi sebou 
sbírku, kdy vybrali 4220 Kč. Za tyto 
peníze se studentská rada rozhodla 
koupit dva dárky, které ve čtvrtek 12. prosince 2013 předali zástupci Studentské rady 
přímo v Budově ČRo. 
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Běh bankou 
Vydáno: 19. 12. 2013 

Letos se naši žáci 8. a 9. třídy již potřetí zúčastnili 
v rámci finanční gramotnosti soutěže Běh bankou. 

Kristýna Štekerová a Tomáš Slíva z 8. třídy se 
umístili na 9. místě z 20 soutěžních týmů. Jako 
nováčci v této soutěži si letos vedli velmi dobře 
a získali 1550 bodů. 

Jan Lukeš a Jakub Řiháček z 9. třídy obsadili 17. 
místo z 27 soutěžních týmů a získali 1600 bodů. 
Novinkou letošní soutěže byla možnost zhodnocení 
nastřádaných bodů formou investic nebo výhrou 
v kasinu. 

I přes skvělý nastřádaný počet bodů obou našich 
týmů, neměli naši žáci štěstí a výhrou nezhodnotili 
celkový výnos bodů ve svůj prospěch k celkovému vítězství. Přesto jim blahopřejeme 
k pěknému výsledku. 

 

Přírodovědný klokan 2013 
Vydáno: 19. 12. 2013 

Žáci 8. a 9. třídy základní školy se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. 

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěžící 
odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecných 
znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů. 

V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili: 

1. místo  

• Nella Vodičková (9. tř.) - 69 bodů, 

2. místo 

• Jakub Hampl (9. tř.) - 65 bodů 

• Denisa Hanke (9. tř.) - 65 bod 
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3. – 4. místo 

• Kristýna Štekerová (8. tř.) - 61 bodů 

• Tomáš Slíva (8. tř.) -  61 bodů 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. 
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Škola nás baví (Sněhulka a jeho kamarádi) 
Vydáno: 6. 1. 2014 

Zvlášť před Vánoci nás často upoutají krásně nazdobené barevné výlohy, které lákají 
ke koupi nejrůznějšího zboží. Naší inspirací byli velcí bílí sněhuláci, kteří se na nás při 
průchodu Arkádami usmívají, a dokonce se s nimi můžete nechat vyfotit. Usmívají se, 
ale mlčí. Pozorují, ale nejsou schopni se sami posunout o jeden jediný krok. Podařilo 
se nám uspořádat těm našim sněhulákům vyrobeným z plastelíny olympiádu a naučit 
je jezdit z kopce. Nejdříve jsme vyráběli scény – obydlí, restauraci, pláž, les, vesmír, 
zasněžený kopec se slalomem. Potom jsme jim vyrobili kamarády.  

Přejeme Vám vše nejlepší v novém roce 2014 

Z2C 

 

Slavnostní vyhodnocení soutěže ve sběru žaludů a 
suchého pečiva 
Vydáno: 6. 1. 2014 

V září se naše škola zapojila do soutěže Lesů hlavního města Prahy "Soutěž 
o nejlepšího sběrače žaludů a suchého 
pečiva pro lesní zvěř". Děti mohl 
motivovat nejen dobrý pocit z toho, že se 
zvířata v lese na zimu vykrmí a tedy se 
na zimu lépe připraví, ale také velká 
výhra v podobě programu Lesů hlavního 
města Prahy "Noční les" - přespání v lese 
pro kolektiv a koš plný dobrot pro 
jednotlivce. 

Jak se ukázalo, snaha našich žáků celé ZŠ 
se vyplatila a celkově jsme nasbírali 1235 

kg žaludů a pečiva z celkově nasbíraných 5800 kg surovin všech zapojených 
pražských škol. 

Dne 18. 12. 2013 se proto konalo ve školní jídelně slavnostní vyhlášení Lesů hlavního 
města Prahy. Účastnili se ho nejen naši nejlepší sběrači a kolektivy sběračů, paní 
učitelky a naše paní ředitelka, ale také zástupci zřizovatele MČ Praha 4 - místostarosta 
MČ Praha 4 Ing. Jiří Bodenlos a Mgr. Eva Šimková. S pány lesníky nás navštívil i pan 
ředitel Lesů hlavního města Prahy Ing. Václav Kroutil. 

Velké vyhlášení zahájila troubená lesnická fanfára a poté již následovalo příjemné 
odměňování. Zvítězili jsme nejen jako škola, ale také jako třída a jednotlivec. 
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Nejúspěšnějším kolektivem sběračů se stala třída 5.B. Jako jednotlivec vyhrála žákyně 
9.A Veronika Černá. K tomu jsme jako škola získali ještě programy z nabídky 
environmentálních programů od Lesů hlavního města, za které jsme velmi rádi a jistě 
je brzy využijeme. 

Na závěr dostal každý žák-sběrač malou odměnu jako motivaci na další soutěž. Všem 
účastníkům a jejich rodičům velmi děkujeme a věříme, že i v příštím roce budeme 
takto úspěšní! 

 

Jsme Zelená škola 
Vydáno: 8. 1. 2014 

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit 
nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. 
Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální 
místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je 
základem pro vytvoření ekologického cítění. 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy 
jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole 
také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného 
odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé 
nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale 
také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a. s., která zajišťuje organizaci sběru, 
třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. 

 

Netradiční vánoční odpoledne 
Vydáno: 9. 1. 2014 

Dne 18. 12. 2013 se v odpoledních hodinách uskutečnila na střední škole netradiční 
vánoční akce, jejímž cílem byla propagace a ochrana našich tradičních českých Vánoc. 
Hned v úvodu přednesla Tereza Léblová, zástupce petičního výboru, text petice na 
záchranu Ježíška, která pak byla prostřednictvím našeho poštovního holuba Lenky 
odeslána panu prezidentovi. 
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Pak již začal samotný politický proces se 
Santou Clausem, jehož příjezd byl 
vskutku triumfální a to zvláště ve 
srovnání s poněkud nedospělým 
chováním Ježíška. Když však postupně 
před soudem vypovídali trpaslíci, sob 
Rudolf (prostřednictvím licencovaného 
překladatele) a poněkud dezorientovaná 
učitelka, důkazní situace začala hovořit 
zcela ve prospěch Ježíška (a to přes jeho 
počáteční nepříznivý kurz), a tak soud 
nakonec po krátké discopause dospěl k závěru, že Santovi je třeba zatrhnout tipec, 
a uložil Santovi  dva roky ochranné léčby v psychiatrické ambulanci MUDr. Šafránka. 
Po té pak bylo za pomoci zpěvu tradiční koledy a jednoho páru ponožek provedeno 
tradiční Ježíškovské kouzlo. 

Úplný závěr se pak nesl ve znamení konzumace vánočního cukroví a krátké produkce 
našeho jediného akordeonisty na škole. 

 

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost 
Vydáno: 10. 1. 2014 

V listopadu se studenti a studentky střední školy zapojily do celostátní soutěže 
Finanční gramotnost, kterou již 5. rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy.  Studenti soutěží ve znalostech finanční gramotnosti formou testu. 
Cílem soutěže je zvýšit zájem škol i samotných studentů o finanční problematiku, 
zjistit jejich teoretické a praktické znalosti  a vědomosti, a tím působit preventivně 
především proti předlužení. 

 

Školních kol se zúčastnilo 52 745 soutěžících z 667 škol z celé České republiky. 

Jako nejlepší postupují z naší školy do okresního kola:  

1. Barbora Pichová S4B 

2. Lucie Selingrová S3A 

3. Kristýna Březinová S3A 

 

Gratulujeme jim a přejeme hodně štěstí v okresním kole. 
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Soutěž SAPERE 
Vydáno: 14. 1. 2014 

V prosinci se studenti a studentky 3. a 4. ročníků střední školy zapojili do 4. ročníku 
soutěže SAPERE – vědět, jak žít, kterou vytvořila společnost COFET., a. s.. SAPERE je 
mezinárodní nezisková organizace působící v Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, Dánsku, 
Švédsku, Norsku, Finsku a v České republice. Cílem celoevropského projektu SAPERE 
je přispívat ke zdravému životnímu stylu spotřebitelů. 

Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé 
výživy a zdravého životního stylu. 

Ve školním kole soutěže se na předních místech umístili: 

1. Lenka Holubcová S3B 

2. Adam Rezek S4A 

3. Tereza Hubáčková S3A 

Tito studenti budou reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže. 

 

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí. 

 

Beseda s logopedkou 
Vydáno: 21. 1. 2014 

15.1. 2014 proběhla v jídelně školy beseda s logopedkou Mgr. Danielou Palodovou. Za 
účasti několika rodičů žáků 1. a 2. tříd a učitelek 1. stupně se rozproudila živá diskuse 
na téma komunikační problémy dětí mladšího školního věku. 

Paní Mgr. Palodová vysvětlila příčiny poruch řeči a dala i praktické návody, jak 
pomoci dětem v překonávání komunikačních bariér.  

 

Den otevřených dveří SŠ 
Vydáno: 22. 1. 2014 

Dne 16. 1. 2014 se na naší škole 
uskutečnil Den otevřených dveří. 
Zájemcům o studium a jejich rodinným 
příslušníkům byly představeny 
podmínky přijímacího řízení a také byli 
seznámeni se studiem na naší škole. 
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Po vyslechnutí informací si mohli zájemci školu prohlédnout. V několika učebnách se 
nacházeli vyučující, kteří seznámili uchazeče s vybranými předměty pomocí 
připravených prezentací a odpovídali na jejich případné dotazy. 

 



 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Únor



  Únor 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

51 

Společenský den 
Vydáno: 3. 2. 2014 

Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhl na naší 
škole „Společenský den“. Zúčastnily se 
děti z 5. - 9. tříd. Všichni přišli 
společensky oblečení a ve skupinách 
plnili nejrůznější úkoly z pracovního 
listu včetně uvázání kravaty. Nakonec 
byla vyhlášena nejlepší skupina a dále 
také lady a gentleman školy.  

Skupina: Vostrý Michal, Blažková Barbora, Preclíková Natálie, Hassmannová 
Michaela, Sehnal Patrik  

• Lady školy: Sára Zikanová 

• Gentleman školy: Jáchym Podstránský. 

 

Soutěž ve sběru pečiva pro koně Městské policie hl. 
m. Prahy 
Vydáno: 5. 2. 2014 

Pro velký úspěch ve sběru žaludů a pečiva se naše škola nyní účastní soutěže ve sběru 
pečiva pro koně Městské policie hlavního města Prahy. 

Výherce ze všech zúčastněných škol získá 5000 korun. Pozor, tentokrát sbíráme pouze 
pečivo, které je zcela vysušené. Noste jej do 3.patra do třídy 3.A paní učitelce 
Tomáškové společně s lístečkem, na kterém bude jméno a třída sběrače a přesná váha 
doneseného pečiva. 

Soutěž končí 28.2. Věříme, že se všichni opět aktivně zapojí. 

 

Zážitkové bubnování 
Vydáno: 9. 2. 2014 

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů proběhlo na naší škole ve 
čtvrtek 6.2. Zážitkové bubnování.  

Akce byla určena pro celou základní školu a 1. ročníky střední školy. Skupinové 
bubnování bylo velice emotivní a pro všechny velkým zážitkem také díky velmi 
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charismatickému bubeníkovi Thokimu, který nás dokázal s přehledem a lehkostí 
provázet hudebními rytmy. 

A jaké byly dojmy dětí a studentů? 

„Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle 
barev plastových trubek, pak z toho vznikla 
skladba od Beethovena. Tento zvuk nás 
všechny ohromil." 

„Hrozně se mi líbilo, že jeden člověk dokázal 
zaujmout tolik lidí a že dokázal zábavnou 
formou naučit vážnou věc. Akce se mi velmi 
líbila, bubny byly super." 

„Hodně mě překvapilo, že celá škola vytvořila 
skvělý rytmický tým." 

„Tato akce se mi líbila, připomínalo mi to kotel fanoušků na hokeji, měl jsem skvělé pocity." 

„Představení bylo velice energické a zábavné, se třídou jsme si to skvěle užili. Nic podobného 
jsem ještě nezažila." 

„Pán byl hodný a dobře nám vysvětlil, co máme dělat. Z bubnování mě ale pěkně bolely ruce." 

„Moc se mi líbily Thokiho pohyby a jak nás přivítal." 

„Zažil jsem pocit radosti z hudby." 

„Jsem ráda, že tam bylo tolik dětí, byl to fascinující zážitek." 

„Možná začnu chodit na bubny, protože mě to moc zaujalo." 

„Všichni jsme mohli hrát na hudební nástroj, byla to zábava." 

„Líbil se mi rytmus bubnů a dirigent. Škoda, že to nebylo delší." 

„Když jsme bubnovali, chtělo se mi tančit." 

„Super atmosféra, super rytmus, pořídím si bubínek." 

„Bylo to fajn, protože se do toho zapojili všichni. Menší děti, studenti i někteří učitelé." 

„Inspirovalo mě to tak, že bych si hned koupila buben na vylévání svého vzteku, člověk je hned 
klidnější. Bylo to velice pozitivní." 

„Zajímavý nápad, dobrá týmová spolupráce, smysluplný program, zábavné a poutavé 
vystoupení." 

„Po této akci jsem bubnovala na všem, co jsem viděla před sebou - lavice, parapet. Bylo to 
super." 
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Dětský fotbalový pohár (2. třídy) 
Vydáno: 10. 2. 2014 

Ve středu 29. 1. jsme zakončovali 
základní kolo fotbalového turnaje na 
hale SK Motorlet. 

I když nás první zápas trochu rozladil, 
jako tým jsme se semkli a všem 
zúčastněným jsme ukázali, že 
v základním kole ZŠ Kavčí hory 
neskončí:-). V dalších zápasech jsme jen 
předvedli naše nadšení, dravost 
a týmového ducha. Proto jsme si 
v závěrečném vyhlašování s nadšením převzali první místo a jasný postup do dalšího 
kola, na které se neuvěřitelně těšíme. 

 

Bruslení 
Vydáno: 10. 2. 2014 

V minulém týdnu proběhla akce 
"bruslení" téměř celého prvního stupně. 

V několika skupinách jsme se střídali na 
umělém kluzišti vedle OC Pankrác. Děti 
byly nadšené a na brusle se postavili i ti, 
kteří měli z počátku obavy a strach. Právě 
ti udělali největší pokrok a z kluziště 
odcházeli s úsměvem a pozitivními 
pocity z úspěchu. Pro velmi kladné 
ohlasy dětí jsme se rozhodli celou akci 
(pokud podmínky dovolí) zopakovat. 

 

Daruj krev – zachráníš život 
Vydáno: 12. 2. 2014 

Dne 11.2. 2014 organizovala škola již tradičně akci „Daruj krev – zachráníš život“. 

Dárcovství krve se v Thomayerově nemocnici v Krči zúčastnilo celkem 18 žáků střední 
školy. Většina z nich darovala krev poprvé. 
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 Krev darovali tito žáci: 

Zuzana Popová, Kristian Lacina, 
Kristýna Macháčková, Sabina Žoltáková, 
Robert Horák, Sára Kaukušová, Pavel 
Nosek, Lucie Selingrová, Lucie 
Vnoučková, Lenka Adamcová, Iveta 
Holíková, Michaela Sadloňová, Jiří 
Holický, Michaela Brožovská, Kristýna 
Chajdová, Karolína Jedlanová, Karolína 
Kohoutová a Tereza Kollárová. 

Vám všem děkujeme! 

 

Předávání pololetního vysvědčení v 1. třídách 
Vydáno: 13. 2. 2014 

Konečně jsme se dočkali. 30. 1. 2014 byl pro naše prvňáčky velkým dnem. 

Prvňáčci se totiž těšili na svá první 
vysvědčení. Na dětech byla od rána vidět 
nervozita. Ve skupinkách diskutovaly o 
tom, co asi budou mít za známky. Ze 
slavnostního předávání vysvědčení, 
kterého se zúčastnili i rodiče, měly 
všechny děti určitě velkou radost - byly 
totiž samé jedničky. A ačkoliv ve třídě 
1.A musel za paní třídní učitelku zaskočit 

pan učitel Vocílka, zvládl to výborně, a předávání vysvědčení si užily obě třídy. 

 

Soutěž SAPERE 
Vydáno: 14. 2. 2014 

V lednu proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže SAPERE - vědět, jak žít, která je 
již 4. rokem pořádána pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Okresního kola se zúčastnily studentky, které zvítězily ve školním kole soutěže. 

Studentky Lenka, Holubcová, Tereza Hubáčková a Markéta Těšínská získaly 1. místo 
v soutěži v Praze 4 a postupují do krajského kola. Zde si změří své znalosti z oblasti 
zdravé výživy a zdravého životního stylu s ostatními středními školami z celé Prahy. 
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4 BOJ 
Vydáno: 18. 2. 2014 

Dne 3. 2. 2014 se konal na naší škole již 5. 
ročník celoškolního 4boje, kde soutěží 
všichni studenti naší školy od prvňáčků 
až po maturitní ročníky díky systému 
každý proti sobě rovným, ale zároveň 
všichni napříč školou mezi sebou. 

Všichni medailisté z jednotlivých tříd již 
byli dekorováni cennými kovy a jméno 
celkového vítěze, Vojty Dorazila, bude 
vyryto na putovní pohár. 

Děkujeme všem menším i větším dětem za nasazení ve sportovních bojích a učitelům 
za pomoc při organizaci a především složitém dopočítávání výsledků a těšíme se zase 
za rok při 6.ročníku. 

 

Zdraví a my děti – leden 
Vydáno: 24. 2. 2014 

Mozek je řídícím centrem celého našeho těla. 
Zpracovává informace, umožňuje nám přemýšlet 
a zapamatovávat si vzpomínky. Jeho správná 
funkce závisí na kvalitě našeho života a ovlivňuje 
celou naši existenci. 

Ve středu 29. 1. jsme si pustili, v rámci projektu 
Zdraví a my, děti, v učebně MUF další díl seriálu 
Byl jednou jeden život – Mozek. Dětem se tento díl 
velice líbil, v naší galerii si můžete prohlédnout 
obrázky, které nakreslily. 

 

Olympiáda v českém jazyce 
Vydáno: 26. 2. 2014 

V prosinci se žáci 8. třídy zapojili do školního kola Olympiády v českém jazyce.  

Do obvodního kola postoupily Kristýna Štekerová a Kateřina Fišarová, jako 
náhradnice pak Barbora Blažková, která se v rámci třídy umístila na třetím místě. 
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V obvodním kole, které proběhlo 7. 2. 2014 v DDM Jižní Město, se Katka a Kristýna 
umístily se shodným počtem dosažených bodů na velmi hezkém 28. místě. 

Předčily tak soutěžící z okolních základních škol a podlehly soupeřům  především 
z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k dobrému výsledku. 

 

Beseda - Systémy zdravotnictví 
Vydáno: 28. 2. 2014 

Kolik stojí zdravotní péče? Jak se platí zdravotní pojištění? Jaké jsou náklady na léčbu 
závažných onemocnění? Na tyto a další otázky odpověděl zástupce Českého 
zdravotnického fóra studentům II. a III. ročníku SŠ. Informace využijí nejen 
v odborných předmětech, ale i v osobním životě. 

 

Beseda s členy hokejového týmu Canadian Moose 
Vydáno: 28. 2. 2014 

V pondělí 24. 2. 2014 se studenti druhých 
ročníků zúčastnili besedy s členy 
hokejového týmu Canadian Moose, 
jehož cílem je propagace ledního hokeje. 

Kromě mnoha zajímavostí ze světa 
tohoto sportu, včetně vyzkoušení 
hokejové výstroje, se studenti dozvěděli 
mnohé o každodenním životě v Kanadě. 

Protože byla beseda vedena pouze v 
anglickém jazyce, mohli si studenti 
zároveň prakticky vyzkoušet komunikaci s rodilými mluvčími. 
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Maturitní ples 
Vydáno: 1. 3. 2014 

Dne 12. 2. 2014 se v ND Smíchov konal již 19. 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 vystoupení včetně „půlnočních 
překvapení“ všech tříd čtvrtého ročníku.  

 

Prodloužení soutěže ve sběru pečiva pro koně 
Vydáno: 3. 3. 2014 

Rádi bychom všechny upozornili, že Soutěž o nejlepšího sběrače suchého pečiva pro 
koně Městské Policie hlavního města Prahy se prodlužuje do konce března. 

Děkujeme za veškeré donesené pečivo. 

 

Pražský pětiboj všestrannosti 
Vydáno: 5. 3. 2014 

Dne 5. 2. 2014 se žáci naší školy zúčastnili 
Pražského pětiboje všestrannosti, ve 
kterém byly soutěžními disciplínami 
trojskok, sedy lehy, skok přes švihadlo, 
běh s basketbalovým míčem a hod 
medicinbalem. Této soutěže se 
zúčastnilo 45 škol z celé Prahy. Za naší 
školu soutěžili vybraní žáci 5., 6. 
a 8. třídy a obsadili 36. místo. 
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Přednáška Policie ČR 
Vydáno: 7. 3. 2014 

Ve středu 26. února měli studenti a studentky 2. ročníků střední školy možnost 
zúčastnit se ve škole přednášky s Policií ČR. Přednáška byla zaměřena na předcházení 
kriminálních činů mladých lidí a na úkoly, které Policie ČR v této oblasti plní. Studenti 
mohli diskutovat o příčinách šikany, kyberšikany a o možnostech, jak se jí bránit. Byli 
poučeni o nebezpečích, která jim hrozí na sociálních sítích i o tom, čeho se oni sami 
mohou svým neuváženým jednáním dopustit. Otázky studentů se týkaly i 
problematiky alkoholu a drog a možných trestních postihů za jejich držení. 

 

Výsledky soutěže Finanční gramotnost na 2. st. ZŠ 
Vydáno: 14. 3. 2014 

I v letošním školním roce se žáci II. stupně ZŠ zúčastnili soutěže Finanční gramotnost, 
kterou již 5. rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Žáci formou on-line testu soutěží ve znalostech, které se týkají finanční gramotnosti. 
Cílem je zvýšit zájem žáků o finanční problematiku a zjistit jejich teoretické i praktické 
znalosti a vědomosti. 

Letos se soutěže zúčastnilo 12819 žáků z 611 základních škol v celé ČR. 

Nejúspěšnějšími řešitelkami se na naší škole staly Kateřina Fišarová a Zuzana Látalová 
z 8. třídy a Ester Heidu ze 7. třídy, které tak společně vytvořily soutěžní tým pro 
okresní kolo. 

V okresním kole se dívky umístily na 6. místě a tímto jim gratulujeme. 

 

Lyžařský výcvikový kurz střední školy 
Vydáno: 18. 3. 2014 

Na začátku března se studenti naší 
střední školy zúčastnili lyžařského 
výcvikového kurzu v Belanských 
Tatrách. 

V některých českých horách byla už tou 
dobou lyžařská sezona ukončena, ale na 
sjezdovkách v Bachledově dolině bylo 
řádně nasněženo, a tak se lyžovalo každý 
den. Družstvo lyžařů i snowboardistů si 
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zopakovalo základní výcvik a někteří se pustili i do trénování dovedností pro 
pokročilé. 

Absolvovali jsme i besedy, např. o nebezpečí hor, výlet do Tatranské Lomnice a celý 
pobyt jsme zakončili závody. První dny se studentům slovenština zdála být cizím 
jazykem, ale po týdenním pobytu se  již všichni dorozuměli. Pro některé byla 
dobrodružstvím i cesta vlakem, ale myslím, že by se do slovenských hor vydali znovu 
rádi. 

 

Recitační soutěž Kavčí hory poetické 
Vydáno: 25. 3. 2014 

V únoru na 1. stupni proběhla recitační soutěž 
Kavčí hory poetické. Každým rokem se účastní stále 
více dětí. 

V 1. kategorii se na 1. místě umístila Emanuela 
Marie Máslová z 2. B, na 2. místě Filip Mandát z 2.A 
a na 3. místě Anna Šebestová z 2.C. V 2. kategorii se 
na 1. místě umístil Bedřich Rose z 5. B, na 2. místě 
Lukáš Hůla ze 4. A a na 3. místě Nika Peerová ze 4. 
B. Do obvodního kola recitační soutěže Pražské 
poetické setkání postoupili recitátoři, kteří se 
umístili na 1. a 2. místě v obou kategoriích. V březnu 
proběhlo obvodní kolo v DDM na Jižním Městě. 
Naši školu vzorně reprezentovali Emanuela Marie 
Máslová, Filip Mandát a Bedřich Rose. 

 

4x4 letní hry Prahy 4  
Vydáno: 25. 3. 2014 

24. 3. 2014 byly zahájeny již tradiční 4x4 letní hry Prahy 4, které pořádá Městská část 
Praha 4 pro své školy každé dva roky. 

Co nás tedy čeká? Zde je pro vaši představu stručný přehled: 

24. 3.  zahájení 

25. 3.  basketbal, chlapci, 6., 7. třída 

27. 3.  florbal, chlapci 4., 5. třída 

8. 4.  házená, chlapci 8., 9. třída 

14. 4.  vybíjená, dívky, 4., 5. třída 
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23. 4.  plavání, smíšené družstvo, 3., 4. třída 

29. 4.  přehazovaná, dívky 6., 7. třída 

5. 5.  plážový volejbal, dívky 8., 9. třída 

5. 5.  pětiboj – pohybové hry, dívky, 1. – 3. třída 

13. 5.  fotbal, chlapci, 1. - 3. třída 

14. 5.  plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 

14. 5.  Slavnostní vyhlášení OVOV a celých 4x4 letních her, kulturní program 
(stadion Děkanka) 

 

Přednáška Les a život v něm 
Vydáno: 25. 3. 2014 

V pátek 21. 3. 2014 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili přednášky na téma Les a život 
v něm. 

Dozvěděli se, co to je ekosystém, proč je 
důležité chránit naše lesy a zachovat je 
v takovém stavu do budoucna, jaké 
funkce les plní, jací živočichové a rostliny 
jsou součástí lesa a co se stane, když se 
ekosystém lesa naruší. 

Jako odměnu za pozornost, bonbónek na 
závěr, přivedl pan Korouš ukázat 
živočicha, kterého sice v našich lesích 
nepotkáme, ale udělal nám tím radost, 
skutečného čtyřměsíčního lva, kterého se 

ujala jejich soukromá ZOO, protože ho jeho matka lvice nemohla krmit. 

 

Česko se hýbe - krajské postupové kolo 
Vydáno: 26. 3. 2014 

Účast kroužku ATS Rytmic byla opět úspěšná. 

V pondělí se na naší škole opět předávaly diplomy. Paní ředitelka je předávala dětem 
ze zájmového kroužku ATS Rytmic za vzornou reprezentaci školy. 

Zájmový kroužek ATS Rytmic organizovaný naší školou/školní družinou se začátkem 
března opět zúčastnil druhého ročníku soutěže v pódiových skladbách "Česko se hýbe 
na školách plných zdraví". 



  Březen 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

62 

Letos ATS Rytmic soutěžil se dvěma 
choreografiemi a to "Loupežnická" 
a "Waka Waka". V první choregorafii 
tančí děti, které kroužek navštěvují 
teprve půl roku. V druhé choreografii 
tančí pokročilé děti, které do kroužku 
chodí již rok a půl. 

Choreografie "Loupežnická" porotu 
velmi zaujala a vyhrála 1. místo. "Waka 
Waka", kde dívky tančily se třásněmi 
(pompomy), se umístila také na stupních 
vítězů a to na krásném 3. místě. Obě choreografie si tak vybojovaly postup do 
celorepublikového finále, které se bude konat začátkem června 2014. 
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Krajské kolo soutěže SAPERE 
Vydáno: 1. 4. 2014 

Po úspěchu, kterého dosáhli naši studenti, když se jim podařilo získat 1. místo 
v okresním kole soutěže SAPERE – vědět, jak žít, postoupili Adam Rezek, Lenka 
Holubcová  a Tereza Hubáčková  do krajského kola soutěže. 

V krajském kole soutěže, kde soutěžili nejúspěšnější pražské školy, se jim podařilo 
získat krásné 4. místo. 

 

Matematická olympiáda 2014 
Vydáno: 1. 4. 2014 

Žáci 6. – 9. ročníku se i v letošním školním roce zúčastnili školního kola Matematické 
olympiády. 

Řešitelé školního kola: 

 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA POČET BODŮ 
Z6A VANĚČEK Adam 4 

ŠAFRÁNEK Jakub 2 
Z7 TALACKO David 5 

ŽANDOVÁ Markéta 4 
KYSÍLKOVÁ Lucie 4 
NĚMCOVÁ Barbora 3 
PÁSEK Lukáš 3 
ŠIMÁK Martin 3 
BOROVIČKA Adam 2 
ROUSEK Tomáš 2 
ZÁRUBA Prokop-Kašpar 2 

Z8 BAČOVSKÝ Petr 4 
PODSTRÁNSKÝ Jáchym 3 
ŠTEKEROVÁ Kristýna 3 

 

Úspěšní řešitelé školního kola, kteří postupují do obvodního kola: 

Vaněček Adam 6. A 

Talacko David 7. tř. 

Bačovský Petr 8. tř. 
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Všem zájemcům o matematiku, kteří se zúčastnili letošního školního kola matematické 
olympiády, blahopřejeme k výsledku a postupujícím žákům do obvodního kola 
přejeme hodně štěstí v nemalé konkurenci. 

 

Slavíme Velikonoce 
Vydáno: 4. 4. 2014 

Vážení rodiče a milé děti z 1. stupně, 

srdečně vás zveme na projektové dopoledne „Slavíme Velikonoce“ v pondělí 14. 4. od 
8.00 do 11.40 hodin. Tradičně budeme spolu vyrábět velikonoční výzdobu. 

Jako vždy, v každé třídě budeme vyrábět něco jiného: 

1. A – velikonoční zápich z quillingu 

1. B – vajíčka z provázků 

2. A – velikonoční slepička 

2. B – tradiční zdobení kraslic voskovou technikou 

2. C – veselé vajíčko 

3. A – obrázky ze skořápek 

3. B – kraslice z papíru 

4. A – velikonoční přání 

4. B – ovečka z vatových tampónů 

Těšíme se na vás a krásné Velikonoce. 

 

Požární ochrana očima 
dětí 
Vydáno: 4. 4. 2014 

Žáci 1. stupně naší školy se v měsíci 
březnu zúčastnili výtvarné soutěže 
„Požární ochrana očima dětí“, kterou 
každý rok vyhlašuje Sbor dobrovolných 
hasičů Bráník. 

Děti namalovaly moc pěkné obrázky 
a také se jim podařilo s nimi v soutěži uspět a umístit se na prvních až třetích místech 
ve svých kategoriích. K tomuto úspěchu jim moc gratulujeme. 
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V kategorii ZŠ 1: 

1. místo: T. Voldán a S. Kamišová z 2.A 

2. místo: P. Jelínková a V. Horská z 2.A 

 3. místo: S. Žyhaljuk a K. Chotovinská z 2.A 

V kategorii ZŠ 2: 

1. místo: L. Vostrá a V. Vyletová z 4.B 

3. místo: P. Šafář z 5.B 

Všichni výherci i s rodiči jsou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků a prezentaci 
oceněných prací ve čtvrtek 10. 4. v 15:30 hod. do divadla „U Hasičů“. Ještě jednou 
gratulujeme. 

 

Divadelní představení LAVINA 
Vydáno: 7. 4. 2014 

Žáci 6. až 9. tříd zhlédli a aktivně se zapojili do edukativního představení 
Lavina z oblasti finanční gramotnosti, jehož cílem bylo přiblížit žákům interaktivní 
cestou některá základní pravidla pro rozhodování v nejčastějších finančních otázkách 
v běžném životě. 

Při představení v ději došlo k určitému 
krizovému momentu a v tomto 
okamžiku byl hlavní hrdina nucen učinit 
nějaké rozhodnutí s cílem nastalou 
situaci řešit. 

Proto představení herci zastavili a diváci 
byli vyzváni k tomu, aby nabídli vlastní 
řešení daného problému verbálním či 
svým fyzickým jednáním přímo na 
jevišti. Diváci si s hlavním hrdinou 
ujasnili, co je lichva, jak funguje 

zastavárna a vymahači dluhů a podvodné praktiky úvěrových firem apod. 

Představení mělo ohromný ohlas ve všech třídách. 
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A jak to vidí naši žáci a jak o představení přemýšleli? Posuďte sami: 

6.A:  

„Představení se mi líbilo, bylo užitečné. Naučili jsme se, jak lépe zacházet s penězi a nevěřit 
všem, co kdo řekne.“ Alexander 

„Herci to výborně zahráli, bylo to zábavné a vtipné. Měli tam dobré scénky, třeba lichváře.“ 
Dan 

„Příběh byl dobře zahrán, byly dobré rekvizity a do představení byli zapojeni i žáci.“ Amelie 

„Bylo to úžasné a poučné. Mně se to moc líbilo, bylo to hezké i díky kostýmům. Herecké obsazení 
se mi také líbilo a vtáhnutí diváků do děje bylo také úžasné.“ Theodoros 

„Divadlo bylo zajímavé, zaujalo mě, že herci dokázali zahrát dobrou hru jen ve čtyřech lidech. 
Byli sympatičtí a dokázali mě vtáhnout do děje. Naučil jsem se mnoho nových věcí.“ Adam 

„Moc se mi to líbilo a vzala jsem si ponaučení. Příběh měl krásný obsah, líbila se mi hlavní 
postava Filipa a babičky. Krásně to zahráli.“ Eva 

„Příběh byl reálný, vtáhl mě do děje. Bylo dobré, že jsme si objasnili některá slova. Bavilo mě, 
jak jsme opravovali příběh. Lidi, co hráli, byli hodní, sympatičtí a milí. Herecký výkon byl dobrý, 
hráli doopravdy. Kulisy neměli, ale měnili kostýmy.“ Veronika 

„Myslím, že finanční gramotnost je velmi důležitá. Určitě teď všichni víme, že si musíme dávat 
pozor, když pracujeme s většími penězi.“ Adam Bok 

6.B:  

„Divadlo bylo pěkné a vtipné, už vím co je finanční gramotnost.“ Julie 

„Představení se mi líbilo, protože bylo ze života a protože jsem si tam zahrál.“ Herec Michal 

„Líbilo se mi to, hlavně lichváři, jejich auto a už vím, že si nesmím vzít půjčku se 100 % 
úrokem.“ Patrik 

7. tř.:  

„Divadlo se mi líbilo, protože nám ukázalo, že si máme dávat pozor, s čím souhlasíme a že si 
máme pokaždé přečíst to, co podepisujeme. V obtížné situaci bych se zachovala jinak, třeba bych 
to řekla rodičům.“ Marcela 

„Představení se mi líbilo, něco jsem se naučil. Mohli jsme zahrát správně tu chybnou část, najít 
chybu, když se hlavní hrdina zachoval špatně.“ Lukáš 

„Divadlo bylo bezvadné, líbilo se mi, hodně jsme se toho naučili, herci hráli bezvadně, děj byl 
super, příběh bezva.“ Vojta 

„Představení bylo vtipné, zajímavé a napínavé, hlavně v situacích, kdy Filip hledal způsob, jak 
vrátit peníze mámě, když mu je někdo ukradl.“ Martin 

„Představení se mi velmi líbilo, myslím, že je dobře, že jsme měli možnost se seznámit 
s reálnými situacemi ve světě finanční gramotnosti. Velice mě to bavilo a jsem ráda, že jsme 
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měli možnost seznámit se s učivem pomocí divadla, tedy zábavnou formou. Líbilo se mi také, 
jak málo herců dokázalo ztvárnit mnoho postav s různými vlastnostmi. Bylo hezké, jak 
účinkující zasvětili nás diváky do děje a jak se nás ptali na různé otázky. Bavilo mě to a ráda si 
to zopakuji.“ Markéta 

8. tř.:  

„Divadlo se mi líbilo, herci to uměli hezky zahrát, příběh byl pěkný a rozhodně si z toho každý 
alespoň něco vezme.“ Amálie 

„Divadlo se mi líbilo, hlavně to, že se žáci mohli také zúčastnit představení. Bylo poučné i 
zábavné, bylo to fajn.“ Denisa 

„Hodně se mi líbila improvizace herců a zapojení diváků do děje. Bylo vidět, že si to nádherně 
připravili.“ Marek 

„Bylo to fajn a bavilo mě to.“ Tomáš 

9. tř.:  

„Divadlo bylo super, zajímavé a poučné. Už vím, co je kontokorent.“ Tereza 

„Představení bylo poučné, vedlo nás k přemýšlení o situacích, které nás mohou potkat a pomoci 
řešit problémy ve financích.“ Veronika 

„Divadlo nás naučí více, než teorie z běžné hodiny.“ Kristýna 

„Zopakovala jsem si, co je finanční gramotnost, co tam patří a nepatří. Divadlo bylo vtipně 
podané, herci se ptali na naše názory a postřehy, opravovali jsme chyby a hledali správná řešení 
situací.“ Míša 

„Představení se mi líbilo, ale na většinu situací bych už dávno věděl, jak reagovat. Hledali jsme 
chyby: nepsat PIN na platební kartu, dodržování diskrétní zóny u bankomatu, krádež peněz 
staré paní, nedat prkno do bazaru bez potvrzení, nikdy si nebrat peníze od lichváře. Doufám, že 
se nikdy nedostanu do těchto situací jako hlavní postava Filip.“ Adam 

 

Humanitární akce Světluška - výsledky 
Vydáno: 7. 4. 2014 

V září letošního školního roku se 
studenti 2. ročníku střední školy 
zúčastnili 11. ročníku humanitární akce 
„Den, kdy září Světlušky“. Výsledky 
sbírky za naši školu jsme od Nadačního 
fondu Českého rozhlasu, který sbírku 
organizuje, obdrželi až v těchto dnech. 
Do lucerniček se studentům tentokrát 
podařilo nasbírat rekordních 
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114.697,- Kč. Nejlepší dvojici „Světlušek“, Michalu Vyskočilovi a Zuzaně Svobodové 
ze třídy S2.B, se podařilo vybrat 8.321,- Kč. 

V minulém roce se dobrovolníkům z řad studentů podařilo během sbírkového dne 
nasbírat do lucerniček 5 006 385 Kč. Společně s výtěžky z dalších akcí - Kavárna 
POTMĚ, benefiční večer Světlo pro Světlušku a finančními dary se na sbírkové konto 
v roce 2013 podařilo shromáždit 13 176 383,- Kč. Tyto prostředky byly v rámci 
grantového řízení rozděleny na přímou pomoc nevidomým – jednotlivcům 
a neziskovým organizacím, které prostřednictvím svých programů nevidomým 
pomáhají. 

 

Veselé zoubky 
Vydáno: 10. 4. 2014 

Ve dnech 2. 4. a 7. 4. se děti z 1. tříd zúčastnily preventivního programu Veselé zoubky. 

Obě první třídy se spojily dohromady a přesunuly se do 1.A, kde je interaktivní tabule. 
Nejprve jsme si s dětmi povídali o tom, jak se správně čistí zoubky, kolikrát denně 
bychom si je měli čistit a jak často chodíme k zubaři. Následně děti zhlédly krátký 
motivační film s názvem Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, o kterém jsme si po jeho 
skončení popovídali. Následovala práce s interaktivní tabulí. Žáčci se dozvěděli, jaké 
druhy zubů máme, jaké části má zub, pomohli Hurvínkovi nakoupit zdravé potraviny, 
doplňovaly písmena do slov a podívali jsme se na ukázku správného čištění zubů. 
Vzhledem k času, který nás tlačil, museli jsme naše povídání přerušit a dokončit jej v 
pondělí. Bylo vidět, jak se děti těší, až zase budou moci pracovat s interaktivní tabulí 
a hlavně – že se těší na odměnu, kterou měly slíbenou. 

Schválně jsem děti zkoušela, co všechno si pamatují z minulé hodiny, a musím říct, že 
jsem byla mile překvapena! Proto pro nás další úkoly byly hračkou a závěrečný test 
„Co už víme“ pro děti nebyl nic těžkého. Sice v něm udělaly pár chybiček, ale nakonec 
si všechno opravily a byly vyhodnoceny tak, že test zvládly. 

Na závěr je čekala slibovaná odměna. Každý si mohl vybrat odměnu dle svého 
a vybírat děti mohly ze samolepek, kartáčků na zuby, zubních past nebo přesýpacích 
hodin na měření doby čištění zoubků. 

Všechny žáčky s paní učitelkou Nolovou moc chválíme za aktivitu a snahu. Myslím, 
že jsme si to společně pěkně užili a ke všemu jsme se obohatili i o nové vědomosti. 

 

 
Sněhuláci pro Afriku - 1. místo 
Vydáno: 10. 4. 2014 
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Naše škola se zúčastnila humanitární akce sněhuláci pro Afriku. Z výtěžku této akce 
bude financována školní výuka dětí v Gambii. Součástí akce bylo hlasování 
o nejoriginálnějšího sněhuláka. Sněhulák naší třídy S3.A vyhrál v celostátním 
hlasování 1. místo. 

Gratulujeme 

 

Beseda - Nadace Naše dítě 
Vydáno: 10. 4. 2014 

Ve čtvrtek 3. 4. jsme měli ve škole 
vzácnou návštěvu. Naši studenti 
besedovali s ředitelkou Nadace Naše dítě 
Zuzanou Baudyšovou. Jsme velmi rádi, 
že Nadace Naše dítě je naší partnerskou 
organizací v projektu Světová škola. 
Studenti se dozvěděli nejen mnoho 
informací o činnosti samotné nadace, ale 
i konkrétní příběhy dětí, kterým nadace 
pomohla a pomáhá. Studenti získali 
celkový přehled o problematice dětských 

práv v ČR. Beseda byla součástí celoročního projektu naší školy, který je zaměřen na 
dětská práva a který vyvrcholí Dnem dětských práv na Kavkách 24. 4. 2014. 

 

Oslavili jsme Velikonoce 
Vydáno: 16. 4. 2014 

V pondělí 14. 4. 2014 proběhlo na 
1. stupni ZŠ projektové dopoledne na 
téma „Slavíme Velikonoce“. Děti 
v dílnách vyráběly prostorové kraslice 
z papíru, z provázků a quillingu, 
obrázky ze skořápek, slepičky a beránky, 
vánoční přání a malovaly tradiční 
kraslice voskem. Dětem tradičně 
pomáhali studenti naší střední školy. Hezké dopoledne bylo zakončeno jarmarkem. 
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Požární ochrana očima 
dětí - slavnostní 
vyhlášení 
Vydáno: 16. 4. 2014 

Slavnostní vyhlášení a ocenění výherců 
výtvarné soutěže ,,Požární ochrana 
očima dětí " se konalo 10. 4. 2014 
v divadle ,,U Hasičů". 

Děti dostaly moc pěkné diplomy 
a odměny. 

 

Přednáška Canisterapie v 
praxi 
Vydáno: 28. 4. 2014 

Dne 22. 4. 2014 se konala v rámci předmětu 
Terapeutické činnosti ve třetím ročníku 
přednáška na téma "canisterapie v praxi." 
Přednáška probíhala formou powerpointové 
prezentace s názornými ukázkami. Byla velmi 
zajímavá a přínosná. 

Doufáme, že si to s námi užil i pes Darýsek, 
který se se svým pánem věnuje canisterapii již 
několik let. 

M. Sadloňová 

(studentka S3.B) 
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Vyhlášení soutěže ve sběru pečiva pro koně 
Vydáno: 28. 4. 2014 

Dne 9. 4. 2014 byli nejlepší sběrači pečiva z těch nejaktivnějších škol pozváni na Úřad 
městské části Praha 4, kde se konalo vyhlášení Soutěže ve sběru pečiva pro koně 
Městské policie hlavního města Prahy. 

Žáky uvítal zástupce starosty městské 
části Praha 4 Ing. Jiří Bodenlos a paní 
Mgr. Eva Šimková z ÚMČ Praha 4. 
Diplomy a výhry dětem předal ředitel 
Městské policie hlavního města Prahy 
Ing. Eduard Šuster. 

Naše škola zvítězila s velkým náskokem. 
Celkem nasbíraných 313 kilogramů 
suchého pečiva naší škole získalo 5000Kč 
a programy od Lesů hlavního města Prahy „Noční les“. 

V kategorii jednotlivců jsme se také nenechali zahanbit a obsadili jsme všechny tři 
stupně vítězů: 

1. místo - Nikita Gončarov  3.A - 185 kg pečiva 

2. místo - Kristýna Ferencová 5.B - 20 kg pečiva 

3. místo - Snižanka Žyhaljuk 2.A - 18 kg pečiva 

Každý z vítězů si odnesl mobilní telefon a další drobné odměny. Po vyhlášení 
a slavnostním fotografování jsme si při připraveném občerstvení příjemně popovídali 
a prohlédli si získané dárky. 

Doufejme, že i v budoucnu bude naše škola ve sběru pečiva stále úspěšná jako 
doposud. Do této chvíle nám šlo sbírání výborně a za to musíme poděkovat všem 
zúčastněným žákům i jejich rodičům. 

Děkujeme! 

 

Den Země 
Vydáno: 28. 4. 2014 

Dne 16. 4. 2014 se děti z prvního stupně a děti ze třídy 6. A a 6. B zúčastnily každoroční 
akce „Den Země“ v parku Družba na Pankráci. 

U každého stánku byl připraven bohatý program pro děti – ekologicko-výchovné 
vědomostní soutěže a hry. Jako odměnu za své úsilí si každý odnesl omalovánky, 
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vystřihovánky, pexesa, fixy a jiné dárečky s tématikou požární ochrany, ochrany 
přírody a ochrany obyvatelstva. 

Lesníci z Lesů hlavního města Prahy přiblížili veřejnosti pražskou přírodu, Hasičský 
záchranný sbor hlavního města Prahy a preventisté z Krajského ředitelství Policie 
hlavního města Prahy předvedli svou techniku a se svým záchranným psem ukázali, 
jak se tito zvířecí záchranáři cvičí a co vše dovedou. 

Představili se nám také koně Městské 
policie hlavního města Prahy, které děti 
odměnily doneseným pečivem 
i pohlazením. Své dovednosti ukázala 
také fenka Rozárka se svým pánem, který 
vysvětlil divákům zásady bezpečného 
soužití psa s člověkem. 

Přítomni byli i asistenční psi a první 
vodící mini koník v Evropě. Pražské 
služby, a.s. učily žáky zábavnou formou 
vše o třídění a recyklaci odpadu. 

Přestože nám letos počasí příliš nepřálo, odnesli jsme si nejen pěkné dárečky, ale 
mnoho zajímavých zážitků a informací z oblasti environmentální výchovy. Těšíme se 
na příští rok! 
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Den dětských práv na Kavkách 
Vydáno: 2. 5. 2014 

Ve čtvrtek  24. 4. 2014 se na Škole Kavčí hory konal Den dětských práv na Kavkách. 
Den dětských práv byl společným projektovým dnem naší mateřské, základní 
a střední školy. Projektový den byl vyvrcholením celoroční účasti v mezinárodním 
projektu „Světová škola“ organizovaném společností Člověk v tísni.  Projekt je určen 
školám, které dlouhodobě pracují s globálními tématy. Téma, které si vybrala naše 

škola, je dětská práva. V červnu budeme 
obhajovat celoroční soustavnou práci na 
projektu a v případě, že se obhajoba 
našim žákům a studentům (týmu 
Světové školy) zdaří, vstoupíme do 
prestižního klubu Světových škol.  

Hlavním cílem naší dubnové akce bylo 
upozornit širokou veřejnost na existenci 
dětských práv, která vyplývají z Úmluvy 
o právech dítěte. Celý den byla škola 
otevřena pro veřejnost. V dopoledních 

hodinách naši nejmladší vyráběli mýdla pro Unicef, žáci základní školy připravili a 
slavnostně zakopali v areálu školy Schránku dětských práv pro budoucí generace, naši 
studenti vypracovali powerpointové prezentace k problematice dětských práv, které 
přednesli  mladším kolegům. Studenti  oboru Veřejná správa připravili prezentaci 
fiktivního Úřadu práv dětí, za jehož neexistenci jsme dlouhodobě kritizováni výborem 
OSN pro dětská práva. K prezentaci tohoto úřadu zřídili i webové stránky 
www.ksidlisti.cz/svetovaskola. Celá škola byla vyzdobena literárními a výtvarnými 
díly, která žáci a studenti v průběhu roku v projektu vypracovali. Starší žáci a studenti 
vyrazili do terénu seznamovat veřejnost s problematikou dětských práv.  

V odpoledních hodinách probíhal 
jarmark, na kterém bylo možné za 
dobrovolný příspěvek zakoupit 
vyrobená mýdla od dětí z MŠ a ZŠ, dále 
keramické výrobky a občerstvení 
připravené našimi studenty. Zisk 
z celého dne činí 6663 Kč a bude věnován 
naší partnerské organizaci Nadace Naše 
dítě a fondu Unicef. Celý den byl 
zakončen společným vystoupením dětí, 
žáků a studentů naší školy.  Program 
besídky  se nesl opět v duchu dětských práv. Hlediště bylo zaplněno do posledního 
místa, mnoho rodičů stálo. Naše pozvání přijala paní místostarostka Ivana Staňková, 
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vedoucí odboru školství a kultury paní Mgr. Jana Ságlová a koordinátorka projektu 
Učíme světově paní Kateřina Sobotková. 

 

Exkurze v poradenském centru občanského 
sdružení Okamžik 
Vydáno: 6. 5. 2014 

25. dubna 2014 navštívily studentky S3.B pora-
denské centrum občanského sdružení Okamžik, 
které pomáhá nevidomým a slabozrakým. 

Během celého dopoledne se jim věnovala Mgr. Jana 
Vondráčková. Zajímavou přednášku o sociálních 
službách a problematice zrakově postižených 
doplnila ukázkou kompenzačních pomůcek, které 
si mohly studentky i vyzkoušet. Jak pracuje počítač 
a telefon pro nevidomé jim ukázal pan ředitel 
Ing. Miroslav Michálek. 

Vše, co se dozvěděly, obohatilo nejen jejich 
vědomosti, ale stalo se i motivací k dalšímu studiu 
a práci v sociálních službách, které pomáhají zdravotně postiženým. 

 

Diplomaté na Kavkách 
Vydáno: 9. 5. 2014 

Spojené státy americké, země, kde spoustu našich studentů plánuje jednou studovat 
nebo pracovat. Ovšem jen málo z nich zná možnosti, jak svých snů dosáhnout.  

Proto naše škola využila nabídky 
přednášek, které jsou pořádány zamě- 
stnanci americké ambasády a tak se 
setkání druhých a třetích ročníků 
s americkými diplomaty konalo 
25. dubna 2014. 

Přednáška byla rozdělena do dvou částí. 
V prvních 25 minutách si studenti 
poutavým způsobem osvěžili všeobecné 
znalosti o USA. Za správnou odpověď 

tak mohli získat drobné dárečky, což se mnohým i povedlo. Potom byli i oni vyzváni 
k otázkám. Přes počáteční rozpaky, studenti brzy překonali ostych a dokázali obstojně 
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komunikovat v anglickém jazyce. V další části přednášky byly studentům podány 
cenné informace o pracovních a studijních příležitostech ve státech. 

Není pochyb o tom, že setkání bylo vzájemně obohacující. Studenti si kromě nových 
poznatků odnesli i tu zkušenost, že mluvit anglicky nebolí, a diplomaté byli tak 
nadšeni vstřícným přístupem našich studentů, že by rádi pokračovali ve spolupráci. 

 

Přednáška k finanční gramotnosti 
Vydáno: 9. 5. 2014 

V pondělí 5. května 2014 nás navštívila 
pracovnice Komerční banky, aby nám 
přiblížila bankovní scénu. Svou 
přednášku začala historií peněz. Přes 
hadříky, denáry a stříbrné groše jsme se 
dostali až k dnešní měně. Všichni jsme 
žasli, kolik ochranných prvků mají naše 
papírové bankovky. Čím větší hodnota, 
tím větší ochrana. Dále jsme byli poučeni 
o bankovních půjčkách a rizikách s nimi 
spojenými. Nakonec jsme se zasmáli při vtipných historkách o vykrádání bank. 

M. Filipová (S2A) 

V pondělí 5. 5. 2014 se třída S3.A zúčastnila přednášky na téma finanční gramotnosti. 
O financích nám přišla povídat zaměstnankyně jedné z poboček Komerční banky. 
Mohli jsme se dozvědět o historii měny, o tom, jak jsou v dnešní době chráněny peníze, 
čím vším lze platit a nebo čemu se ve světě financí vyvarovat. Přednáška byla velmi 
zajímavá a to nejen proto, že paní vyprávěla své osobní zkušenosti. Vyslechli jsme také 
mnoho praktických rad, které se zcela jistě hodí do budoucna, a jsme zase o něco 
chytřejší. 

D. Rybářová (S3.A) 

 

Ohlédnutí za Sněhuláky pro Afriku 
Vydáno: 13. 5. 2014 

Sněhuláci pro Afriku je celostátní humanitární akce organizovaná o.p.s. Kola pro 
Afriku. Naše škola se v letošním roce úspěšně zúčastnila. Všechny naše děti, žáci 
a studenti si postavili 14. 2. 2014 svého Valentinského třídního sněhuláka. Za každého 
postaveného sněhuláka škola zaplatila startovné. Zisk ze startovného byl použit na 
převoz tří kontejnerů plných kol pro děti do Afriky. Sněhuláky pro Afriku  jsme 
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zařadili do našeho projektu Světová škola. Sněhulák našich studentů vyhrál 
v celostátním hlasování o nejoriginálnějšího sněhuláka. Naší největší radostí je, že jsme 
společně a v souladu s naším projektem Světová škola pomohli několika dětem 
k naplnění základního práva na dostupnost vzdělání. 

 

Matematická soutěž Pythagoriáda 
Vydáno: 13. 5. 2014 

Letos se žáci 5. až 8. tříd zapojili do školního kola Pythagoriády. 

Nejúspěšnější žáci, kteří postoupili do obvodního kola, byli: 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA POČET BODŮ 
5.A ŠEBESTA Filip 10 
5.B ROSE Bedřich 11 

MONČEK Michael 11 
6.A VANĚČEK Adam 10 
6.B SOUKUPOVÁ Markéta 9 

Maximální počet bodů byl 15. 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přeme hodně štěstí v obvodním kole. 

 

Zdravý životní styl na 1. stupni 
Vydáno: 19. 5. 2014 

Ve středu 7.5. proběhl na 1. stupni projekt Zdravý životní styl. 

Úkolem dětí bylo přinést si zdravou svačinu, o níž si následně povídali ve svých 
třídách. Každý ročník měl zadaný úkol, na kterém pracoval. První třídy vyráběly 
pyramidu zdravé výživy pomocí obrázků potravin z letáků. Druhé třídy vyráběly 
zdravý jídelníček na celý týden. Třetí třídy pak vytvářely plakáty se zdravými 
a nezdravými potravinami. Čtvrté ročníky vymýšlely komix zdravého životního stylu 
a páťáci si zahráli na majitele restaurace. Museli své zdravé restauraci vymyslet název 
a poté vymýšleli menu ze zdravých potravin. 

První až třetí třídy se v rámci tohoto projektu zapojily do soutěže s názvem „Víš, co 
jíš? Zdravě a s chutí“ vyhlášené Ministerstvem zemědělství. Jejich úkolem bylo 
namalovat obrázek se zdravými potravinami dle svých představ. Ty nejlepší obrázky 
z každé třídy jsem pak následně poslala na ministerstvo, tak nám držte palce, ať 
vyhrajeme! 

Ráda bych děti pochválila za jejich práci, obrázky byly nápadité, jídelníčky zdravé. 
Zároveň děkuji i rodičům, kteří se do projektu zapojili při výrobě zdravé svačiny! 
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Poslův mlýn 
Vydáno: 19. 5. 2014 

Vážení rodiče, 

všichni dojeli na ozdravný pobyt do Poslova mlýna v pořádku. 

 

Hlášení pro rodiče – úterý 
Vydáno: 20. 5. 2014 

2. A si hrála na hřišti, u rybníka a skákala 
na trampolíně. 

2. C si hrála v lese na Lovce divokých 
housenek, rýžovala zlato a večer držela 
černou hodinku. 

3. A + 3. B hrála vybíjenou a fotbal, 
stavěla hrady na pláži a skákala na 
trampolíně. 

4. A se utkala ve vybíjené a jiných míčových hrách a večer fandila našim hokejistům. 

Turnaje ve vybíjené se také zúčastnily třídy 4. B, 5. A a 5. B, z nichž někteří úspěšně 
postoupili do odpoledního finále. 

6. A + 6. B soutěžily v přehazované a ve fotbale a večer završily veselou hrou na 
maskování. 
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7., 8., 9. zvládly celodenní výlet na hrad Houska, který si velmi užily. 

 

Hlášení pro rodiče – středa 
Vydáno: 22. 5. 2014 

Dopoledne 

všichni olympiáda a někdo RTG 

Odpoledne 

2. A + 6. A, B výšlap na Bezděz 

2. C plážové aktivity 

3. – 5. třída hry v areálu, trampolína, koupání, houpání a rozbíjení hlav 

7. – 9. třída vycházka do Doks s hromadným útokem na LÍDL 

Večer společná diskotéka a piškotéka 

 

Poslův mlýn - foto 1 
Vydáno: 23. 5. 2014 

Ozdravný pobyt 2.C a 3. třídy 

Vážení rodiče, 

na Poslově mlýně se mi nešlo připojit na 
internet. Takže Vám posílám jen fotečky 
a děti Vám vše budou vyprávět. 

Děti byly moc hodné a snad si to užily 
stejně jako já a paní učitelky. 

Za všechny ... Martina Bímová 

P. S.: Ostatní fotečky budou následovat 
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Závěrečné hlášení - Poslův mlýn 
Vydáno: 23. 5. 2014 

Ve zdraví jsme se Vám vrátili a všechno už jste si jistě stihli vyprávět. Přesto, alespoň 
pro pořádek - závěrečné hlášení je tady. 

Ve čtvrtek dopoledne 7., 8. a 9. třída připravovala dřevo na táborák pro všechny. Dalo 
jim to zabrat, připravovali tři ohniště.  

Děti z 2. - 6. třídy si vyjely parníkem po 
Máchově jezeře. 

Odpoledne jsme ještě stihli trochu 
sportovat, trochu se koupat a odpočívat 
na pláži u Poselského rybníka, taky jsme 
si museli zabalit, večer opékat buřty, 
posedět u ohníčků a rozloučit se. 

Počasí bylo celý týden nádherné, program bohatý, učitelky usměvavé a děti ..., děti 
byly zkrátka vzorné. 

 

Environmentální program – „Mláďata“ 
Vydáno: 26. 5. 2014 

V dalším environmentálním programu tentokrát na téma "Mláďata" od Penthea, o.s. 
jsme se dozvěděli o zrození a vývoji mladých jedinců živočišných skupin a také 
o zvířecí rodičovské péči. 

Žáci měli možnost vidět mnoho 
videosnímků s odborným komentářem 
a především si zblízka prohlédli živá 
mláďata. Navštívilo nás mládě agamy 
vousaté, šestitýdenní mládě sovy pálené, 
káně lesní staré čtyři týdny a nakonec 
savčí mládě potkana. Prezentace byla 
ukončena tradiční vědomostní soutěží, 
do které se všichni zapojili s velkým 
zápalem. 

Celý program nás opět velmi zaujal 
a přinesl nám nové poznatky ze světa zvířat. 
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Ohlédnutí za letními hrami 
Vydáno: 29. 5. 2014 

14. 5. 2014 skončil závěrečným ceremoniálem čtvrtý ročník sportovní akce nazvané 
4x4 letní hry Prahy 4.  

Soutěžilo se ve více než deseti sportovních disciplínách a her se zúčastnilo téměř dva 
tisíce žáků ze základních škol z městské části Praha 4. 

Sportovci se utkali v basketbalu (chlapci 6., 7. třída), florbalu (chlapci 4., 5. třída), 
házené (chlapci 8., 9. třída), vybíjené (dívky 4., 5. třída), přehazované (dívky 6., 7. 
třída), plážovém volejbalu (dívky 8., 9. třída), pohybových hrách (dívky 1.- 3. třída), 
kopané (chlapci 1.- 3. třída), plavání (3., 4. třída) a atletice – disciplíny Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů. 

Letošní novinkou v organizaci her bylo to, že jednotlivé disciplíny byly vypsány přímo 
pro jednu konkrétní věkovou kategorii a buď jen pro dívky, nebo pro chlapce. Výborné 
basketbalisty máme, ale o kategorii výš, ve vybíjené by určitě zabodovaly šesťačky, 
atd… Zkrátka se nám, pokud se o výsledná umístění, příliš nedařilo. Splnili jsme ale 
rozhodně to, o čem by sport měl být především: soutěžil ten, kdo chtěl, soutěžili jsme 
pro radost a hráli jsme fér. 

Na závěr děkujeme 92 úžasným dětem z naší školy za její skvělou reprezentaci. 
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Mezinárodní den dětí v Centrálním parku 
Vydáno: 4. 6. 2014 

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 se děti z prvního stupně zúčastnily Mezinárodního dne dětí 
v Centrálním parku. 

Ekologicko-vzdělávací program nám 
nabídl opět mnoho soutěží a her 
s odměnami. Děti se též těšily ze 
skákacího hradu. Městská Policie hl. m. 
Prahy nám ukázala nejen svoje koníky 
a psy záchranáře, ale i zvířata z jejich 
útulku. Žáci také mohli poznat svět 
nevidomých vyzkoušením simulačních 
pomůcek od Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. 

Počasí se nám mohlo vydařit více, ale soutěže a celý program nás příjemně zabavil. 

 

Slavnostní setkání u zasazeného stromu lípa 
Vydáno: 4. 6. 2014 

V pátek 30. 5. 2014 se na nádvoří naší školy konalo Slavnostní setkání u zasazeného 
stromu lípa. 

S žáky prvního stupně jsme přivítali pana starostu 
MČ Prahy 4 Pavla Caldra, paní místostarostku 
Ivanu Staňkovou, zástupce starosty Jiřího Bodelose, 
paní Mgr. Evu Šimkovou a pana ředitele Lesů hl. m. 
Prahy Vladimíra Krchova. 

Za vysazení našeho národního stromu lípy srdčité 
děti hostům poděkovaly písní "Lípy se nám 
zelenají". Po slovech pronesených zástupcem 
starosty a panem ředitelem Lesů hl. m. Prahy 
letošní patroni nového stromu - žáci 5. tříd - lípu 
slavnostně zalili. Po podepsání pamětní listiny žáci 
4. tříd ukončili slavnost přednesením tematické 
básně. 

Věříme, že pod touto lípou bude mnoho generací 
trávit chvíle, na které bude vzpomínat po celý zbytek svého života. 
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Doksy - pondělí až čtvrtek 
Vydáno: 5. 6. 2014 

Pondělí 

• příjezd a ubytování 

• rozdělení do čtyřlístkových 
družstev 

• Doksy mají talent 

Úterý 

• návštěva Doks 

• Čťyřlístková olympiáda 

• Miss Doksy 2014 

Středa 

• Máchovo jezero - parník 

• návštěva muzea Čtyřlístku 

• zpívání u táboráku 

Čtvrtek 

• korálkování, po stezce Čtyřlístku 

• stavění hradů u Máchova jezera 

• karneval 

 

Projekt SŠ - Visitors to Prague 
Vydáno: 5. 6. 2014 

V dubnu znovu proběhl projekt anglického jazyka „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. 

Letos se zúčastnilo 120 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. Projekt pokračoval zpracováním 
získaných dat a jejich prezentací. Nejlépe vypracované projekty jsou vystaveny ve 
škole. 
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Výsledky obvodního kola Pythagoriády 2014 
Vydáno: 11. 6. 2014 

Obvodního kola Pythagoriády se zúčastnili  žáci 5. a 6. tříd. 

Úspěšní řešitelé jsou: 

JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA POČET BODŮ 
MONČEK Michael 5.B 12 
ROSE Bedřich 5.B 12 
ŠEBESTA Filip 5.A 10 
VANĚČEK Adam 5.A 9 

Úspěšnými řešiteli byli žáci, kteří získali aspoň 9 bodů z 15 možných. 

Všem řešitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v nemalé konkurenci 
soutěžících Prahy 4. 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
Vydáno: 11. 6. 2014 

Dne 30. 5. 2014 proběhlo na Nuselské 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. 

Ohlédnutí za posledním zvoněním 4. ročníků 

Naše poslední dny v lavicích 

Na tenhle den jen tak nikdo z nás nezapomene. Legendární den, kterým jsme zavřeli 
sešity, vycvakli propisky – skončila nám denní docházka do školy. 
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Když prvňáčci nastupovali do první třídy, byli jsme to my, kteří je posadili do lavic. 

Ano, to my jsme byly u toho, když jim začala povinná školní docházka. Na oplátku to 
teď byli oni, kdo nás z této školy odvedl. Při vzpomínce, že do lavic na této škole už 
nikdy nezasedneme, se nejednomu z nás rozbušilo srdce. 

Společné pečení muffinů pro prvňáčky, rozdávání náramků pro štěstí maturantům, 
loučení s naší nejlepší třídní učitelkou, kterou jsme mohli mít, velký kruh rozloučení 
… To vše se nám, maturantům, vybaví při vzpomínce na tenhle den. 

T. Kollárová (studentka 4. ročníku) 

 

Habrovka přátelská rodině 2014 
Vydáno: 11. 6. 2014 

Dne 10. června 2014 proběhla opět akce 
Habrovka přátelská rodině, kterou 
organizuje Městská část Prahy 4. 

Studenti naší školy připravili rozmanité 
soutěžní hry pro děti, které dorazily 
v tomto horkém úterním odpoledni. 
Všem se soutěže líbily a dárky za splnění 
úkolů všechny potěšily. 

 

Zájezd Lucemburk - Brusel 
Vydáno: 12. 6. 2014 
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"Paní učitelko, víte, že před týdnem touhle dobou jsme vystupovali z autobusu 
v Lucemburku?" připomněli mi dnes studenti naší školy. A mně došlo, že mají pravdu. 

Dnes je tomu opravdu přesně týden, co 
se 40 studentů vydalo do Lucemburku a 
Bruselu, aby se seznámili  mj. se životem 
Evropského parlamentu. 

První den jsme strávili v hlavním městě 
Lucemburska Lucemburku, prošli 
nejznámější památky, např. hrobku, v níž 
je pohřben český panovník Jan 
Lucemburský, a odpoledne vystoupali 
na Lví pahorek, z něhož lze přehlédnout 
dějiště bitvy u Waterloo. 

Druhý den jsme prošli Brusel, viděli Čůrajícího panáčka a v muzeu čokolády zjistili, 
jak se vyrábí proslulé belgické pralinky. Odpoledne nám pak zástupce české sekce 
Evropského parlamentu ukázal, jak to vypadá uvnitř této budovy a co znamená být 
europoslancem. 

Myslím, že se zájezd líbil a hlavně - všichni se vrátili do Prahy v pořádku. 

 

Exkurze v hasičské stanici v Modřanech 
Vydáno: 13. 6. 2014 

Dne 10. 6. 2014 se žáci 6.B zúčastnili 
exkurze v hasičské stanici v Modřanech. 

Program byl velmi nabitý a zajímavý. 
Byla pro nás připravena beseda 
s názvem Mimořádná událost, při které 
nám byla ukázána i hasičská technika. Tu 
jsme si mohli po besedě vyzkoušet. 

Všem se exkurze velice líbila. 

 

Humanitární akce – „Sluníčkový den“ 
Vydáno: 13. 6. 2014 

V dubnu letošního roku 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. 
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V celé České republice se podařilo vybrat 330 000 Kč. Pro větší motivaci studentů byla 
vyhlášena také soutěž o odměnu – flash disk. Odměnu získali studenti, kteří ve dvojici 
či trojici prodali všech 90 ks sbírkových předmětů. V naší škole odměnu získaly 
studentky třídy S3.B Anežka Šíchová, Aneta Kreisingerová a Michaela Šestáková 

Výtěžek sbírky bude použit pro děti v náhradních rodinách. Všem studentům, kteří se 
do sbírky aktivně zapojili, patří dík za ochotu a pomoc. 

 

Koncert 
Vydáno: 18. 6. 2014 

Dne 16. 6. se zúčastnila střední škola a celý 2. stupeň koncertu s názvem Rock a pop. 

Prezentace byla velmi pěkná, připomněla nám třeba Elvise Presleyho nebo skupinu 
Queen. Všem se moc líbila píseň na rozloučenou. 

Myslím, že tento koncert nám zajímavě ukončil hodiny hudební výchovy v tomto 
školním roce. 

Veronika Černá, 9.třída 

 



  Červen 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,  

Základní škola a Střední odborná škola služeb 

90 

Jsme Světová škola 
Vydáno: 23. 6. 2014 

Naše škola v tomto školním roce získala titul Světová škola. 

Titul Světová škola získalo letos 15 škol. 

Světová škola je místem, kde: 

• globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy 

• se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují 
aktuální vývoj v rozvojovém světě 

• žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice 

• žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení 

• je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací 
uspořádána akce 

• je společný cíl přispět k řešení vybraného problému 

Předešlý text vystihuje kritéria, která 
jsou potřebná k dosažení prestižního 
titulu Světová škola, a zároveň je 
obsahem certifikátu, který škola získává. 
Koncept Světové školy je v České 
republice rozvíjen posledních 6 let a to 
díky stejnojmennému mezinárodnímu 
projektu. 

Jde o prestižní ocenění, kterému byla 
udělena Záštita Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci 
s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.  

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR. 

 

Soutěž o francouzské gastronomii 
Vydáno: 26. 6. 2014 

Víte, proč má výtečný zákusek jméno podle slavného cyklistického závodu Paříž-
Brest? Znáte nejoblíbenější francouzská regionální jídla? Studenti francouzštiny 
3. ročníku střední školy již správné odpovědi znají. V rámci 1. ročníku Francouzského 
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týdne v ČR se totiž zúčastnili soutěže o francouzské gastronomii „Envie de France… 
à la rencontre de la gastronomie française“ a seznámili se s kulinářskými zajímavostmi 
francouzské kuchyně. 

Za své výkony získali pro Školu Kavčí hory speciální cenu za nejlepší účast. Cenu 
osobně převzali na francouzském velvyslanectví z rukou velvyslance pana Jeana 
Pierra Asvazadouriana. 
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Rozlučka žáků 9. třídy 
Vydáno: 26. 6. 2014 

V úterý 24. 6. 2014 se žáci 9. třídy 
rozloučili se svými vyučujícími a paní 
ředitelkou. Poděkovali za příjemně 
prožitých devět let a za všechny získané 
vědomosti a praktické dovednosti. 

Všichni přítomní si pochutnali na 
výborném pohoštění a zhlédli 
rozlučkovou prezentaci a almanach 
deváťáků. 

Milí deváťáci, přejeme Vám šťastný start a úspěšné studium na středních školách. 

 

Hodnocení aktivity žáků 2. stupně 2013/14 
Vydáno: 26. 6. 2014 

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: Markéta Soukupová, 6. B za účast ve 
školním a obvodním kole Pythagoriády a za účast 
ve výtvarných soutěžích, 

2. místo: Jan Lukeš, 9. tř. za účast ve školním kole 
matematické olympiády, za soutěž finanční gramotnosti Běh bankou, za výtvarnou 
soutěž Graffiti – Miluji Prahu a za vítězství v obvodním kole Antifetfestu, 

1. místo: Kristýna Štekerová, 8. tř. za účast ve školním i obvodním kole olympiády 
z českého jazyka, za účast ve školním kole matematické olympiády, za soutěž finanční 
gramotnosti Běh bankou a za vítězství v obvodním kole soutěže Antifetfest. 
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Zahradní slavnost 
Vydáno: 26. 6. 2014 

Dne 25. 6. 2014 proběhla jako již tradičně 
na konci školního roku Zahradní 
slavnost. 

Byly zde připraveny soutěže pro děti, 
občerstvení a také jsme mohli zhlédnout 
vystoupení některých žáků naší školy. 

Žákům, jejich rodičům a přátelům se 
všechny vystoupení a soutěže líbily 
a vytvořili příjemnou atmosféru, která se 
nesla celým odpolednem. 

Těšíme se zase na příští rok. 

 

7BOJ MIXŮ 
Vydáno: 26. 6. 2014 

V pondělí 23. 6. 2014 jsme po tradici "Vánočního sedmiboje dvojic" zahájili tradici 
novou a to 7boj mixů. Po třech odhláškách ze zdravotních důvodů na poslední chvíli 
se prvního ročníku zúčastnilo 5 týmů, které soutěžily v tradičních disciplínách: 
stolním tenisu, kopané, florbalu, volejbalu, tenisu, nohejbalu a basketbalu. 

První dvojice naší školy (Simona 
Cettlová a Viktor Lukáš) se nečekaně 
ujala vedení už po první disciplíně, 
stolním tenisu, a poté, co ovládla také 
florbal a tenis, je nikdo z této pozice 
nesesadil po celou dobu soutěže, a tak 
vybojovala premiérové zlato z mixů pro 
naši školu.  

Druhá dvojice naší školy (Zuzana 
Drahošová a Richard Makara) po 
několika smolných prohrách obsadila 

nepopulární 4. místo, náplastí jim byla malá zlatá medaile z nohejbalu. Na celkovém 
2. místě skončil host z Prahy 10, ZŠ Švehlova a na 3. místě tradiční účastník ze ZŠ 
Poláčkova, který evidentně pilně trénoval.  

Excelentní jako tradičně bylo publikum, jehož podpora byla často výraznou pomocí k 
vítězným kláním, takže díky. Zároveň děkujme kolegům za veškerou pomoc při 
organizaci a za dohled nad dětmi. 
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Těšíme se na další sportovní setkání ať už v prosinci na 7boji OPEN anebo v létě opět 
na mixech. 

 

Sportovní den 
Vydáno: 26. 6. 2014 

Ve středu 25. 6. 2014 proběhl v tělocvičně a na hřišti také již tradiční sportovní den pro 
žáky 2. stupně a střední školy. 

Do turnaje ve vybíjené se přihlásily jen 
3 týmy, a tak se nakonec hrála vybíjená 
každý s každým a poté ještě 
přehazovaná. Nakonec díky skvělému 
finiši v přehazované zvítězilo družstvo 6. 
a 7. třídy ve složení: Kratochvílová, 
Štuksová, Kunová, Honzovičová, 
Součková, Vaníčková, Černá a Tobi- 
ášová. Druhý byl tým S2C včetně třídní 
učitelky Miroslavy Dvořákové a třetí 
výběr střední školy.  

Fotbalový turnaj byl nabitější, soutěžilo 7 týmů. Po utkáních ve skupinách se 
pokračovalo systémem play-off, na jehož vrcholu díky proměněné penaltě zvítězilo 
družstvo 8. třídy (Hassmann, Bajtoš, Podstránský, Pozníček, Svoboda, Bělohlávek, 
Lucák, Pištora, Slíva a Urban) nad týmem kluků ze střední školy a Nikoly Beránkové. 
Třetí místo vybojovali sedmáci.  

Děkujeme všem za sportovní výkony a i skvěle zvládnutou samostatnou činnost 
rozhodčích. 

 

Ohlédnutí za TEAPARTY 2014 
Vydáno: 27. 6. 2014 

V divadle Dobeška proběhla 25. června 
již druhá TEAPARTY. Po úvodním videu 
a slovu básníka, se představily Berušky 
ze 3B a Jim a Bill nám představili 
nejnovější výrobky firmy Super student. 

V napínavém boji o studenta roku, 
v němž lítaly razítka a vlaštovky o sto 
šest, zvítězily nakonec studentky z S2C 
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(Kalousková, Harmáčková, Šachova), před studenty z S3A (Nosek, Selingrová, 
Kunová) a S3B  (Zachariášova, Holubcová, Slezáková). Následovala svěží Pomáda a 
netradiční hudební interpretace hitu Demon. 

Závěr patřil studentu Procházkovi, který se z loňského snu o maturitě probudil do 
tvrdé reality. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat nejen všem vystupujícím, ale i těm, kdo zajištovali 
občerstvení nebo fotky a video a stejně tak divákům, kteří si na Dobešku našli cestu. 
Takže děkujeme moc. 

 

Zdraví a my, děti - červen 
Vydáno: 8. 7. 2014 

V květnu a červnu jsme si v naší útulné učebně 
MUF pustili další díly ze seriálu: Byl jednou jeden 
život.  Zaměřili jsme se na OKO a UCHO. Na 
povedené obrázky se můžete podívat v příloze. 

Odměny tentokrát nebyly ve znamení kulatých 
žvýkaček, ale cizokrajných zvířat v podobě 
barevných balónků a magnetek. 

 

Vyhlášení vítězů sběru za 
školní rok 2013/2014 
Vydáno: 8. 7. 2014 

Děkujeme všem, kteří se v letošním školním roce účastnili sběru papíru a plastových 
víček. Poděkování patří také letošním deváťákům, kteří v červnu dokázali 
v bleskovém čase vyklidit kartony z jídelny. 

Stejně jako v loňském roce jsme z přijatých peněz odměnili nejlepší třídy 
a sponzorovali králíka domácího v pražské zoo. Odměny obdržely třídy: 

 1. sběr: 2. sběr: 3. sběr: 

umístění třída částka třída částka třída částka 

1. Z7 500,- Kč Z7 500,- Kč Z9 500,- Kč 

2. Z8 300,- Kč Z1B 300,- Kč Z7 300,- Kč 

3. Z2B 100,- Kč Z8 100,- Kč Z6A 100,- Kč 
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Zoologická zahrada Praha - exkurze 
Vydáno: 8. 7. 2014 

Dne 18. 6. 2014 se třídy 3.A a 4.A vydaly do Zoo Praha. 

Protože všechny zajímal nově otevřený 
pavilon Velemlokárium, zvolili jsme 
prohlídku v dolní části Zoo. Začali jsme 
lachtany a Pavilonem tučňáků. Viděli 
jsme tapíry, plameňáky a několik druhů 
malých opic. Navštívili jsme pavilon 
Sečuán, Pavilon velkých želv (pouze 
z venku, neboť uvnitř probíhá 
rekonstrukce) a Pavilon goril. Po 
návštěvě Velemlokária jsme zavítali do 
Pavilonu šelem a plazů. 

Výlet jsme zakončili v Dětské zoo, kde si děti mohly zajezdit i na ponících. Počasí se 
nám také vydařilo a my se těšíme, že si návštěvu pražské zoologické zahrady v příštím 
školním roce zopakujeme. 

 

Program „Noční les“ 
Vydáno: 8. 7. 2014 

V posledním týdnu školního roku se páté třídy a třída 3. A postupně zúčastnily 
programu „Noční les“ od Lesů hlavního města Prahy. Tento program jsme získali za 

výhru ve sběru pečiva a žaludů pro lesní zvěř a za 
výhru ve sběru pečiva pro koně Policie hlavního 
města Prahy. 

Po zdolání cesty od autobusové zastávky Malá 
Chuchle do vršku kopce jsme se přivítali s lesníky, 
kteří nás celým programem provázeli. Tématem byl 
noční život lesních živočichů a používání jejich 
smyslů. Na začátku jsme zkusili, jak zvířatům 
pomáhá v orientaci čich. Vždy jeden ze dvojice měl 
zavázané oči a druhý jej vedl po cestě pouze za 
pomoci kapesníku, který měl skořicové aroma. 
Hmat jsme prověřili opět se zavázanýma očima 
a zkoumali jsme připravené předměty, kterými byly 
např. parohy, zvířecí srst, dřevěné tužky, lidská 
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ruka, lidský obličej aj. Poté jsme si tyto věci ukázali a něco se o nich dozvěděli. Sluch 
jsme si prověřili při hře na netopýry a můry. Další smysl a to chuť, jsme zaměstnali po 
opečení buřtů. A moc jsme si všichni pochutnali. 

Mezitím na Zookoutek Malá Chuchle padla tma. Vyšli jsme prozkoumat les a pátý 
smysl – zrak (společně s baterkou). Ve skupinách měly děti vyhledat tři papírová 
zvířata a k nim připsané číslo podle informačních tabulek, které dostaly. Svítící oči 
papírových zvířat všechny nejdříve velmi překvapily a vyděsily. Po překonání 
počáteční báze se celá třída vrátila zpět do lesa společně s paní učitelkou. Ti odvážnější 
se později osmělili a soutěž dokončili sami. Tato hra oslabila odhodlání některých dětí 
vydat se na stezku odvahy, a proto pro ně lektoři připravili prohlídku zookoutku a 
jeho zvířat v noci. Poslední účastníci bojovky doběhli těsně před počátečním deštěm, 
který 3.A provázel až do následujícího dne. Přes polovinu dětí ovšem neodradil od 
spaní ve stanu. Zbytek žáčků dal raději přednost chatce. 

Druhý den lesníci předvedli zvuky lesních zvířat. Poté nám ukázali celý zookoutek 
a všechny jeho obyvatele. Žáci museli být bdělí, neboť po prohlídce soutěžili 
o nejrychlejší a správné vyplnění pracovního listu opět ve skupinkách. Pomáhali si 
nejen informačními tabulemi přidělané u expozic zvířat, ale i zvířaty samotnými – 
jejich velikostí a vzhledem. Asi všem dalo nejvíce zabrat poznání kožichů a paroží. 
Vítězové soutěží šli nakonec za odměnu nakrmit vybraná zvířata suchým pečivem. 
Před odchodem jsme ještě vyzkoušeli dřevěné hřiště a prolézačky, které zookoutek 
také nabízí. 

Celý výlet jsme si moc užili a i přes komplikovanější cestu bychom do Zookoutku Malá 
Chuchle opět velmi rádi zavítali. 

 

Návštěva Žlutých lázní 
Vydáno: 8. 7. 2014 

Předposlední den školního roku žáci 3.A 
a čtvrtých tříd zavítali do Žlutých lázní. 
Přestože nám v začátcích nepřálo počasí 
a vypadalo to na déšť, postupně se 
vyjasnilo a my se mohli radovat ze 
sluníčka. Rozložili jsme deky, vychutnali 
točenou čokoládovo-vanilkou zmrzlinu 
a šli sportovat. 

Přestože nám beach volejbal šel dobře od 
ruky, někteří z nás nakonec dali přednost 
stavění hradů z písku. Čas nám rychle 
utekl a už jsme pospíchali zpět do školy. Rozloučení se spolužáky v tomto školním 
roce jsme si báječně užili. 
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Vysvědčení 
Vydáno: 8. 7. 2014 

Žáci dostali vysvědčení, pochvaly a děti třetích tříd také tzv. mokré vysvědčení 
z plavání. Po rozloučení se třídou, spolužáky a paní učitelkou už se všichni těší na 
prázdniny. 

 

V září na viděnou. 

  


