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Vážený čtenáři, 

 

do rukou se ti dostává již tradiční „almanach“ naší školy. 

 

Shrne a představí ti na několika stránkách, jak rozmanitý, někdy snad i trochu 

bláznivý a hektický může být život školy, jejích žáků, pedagogů a dalších 

zaměstnanců, kteří se na jejím fungování podílejí. 

 

Každý den, měsíc po měsíci, je naplněn nejen učením v lavicích, ale především 

vzděláváním jako takovým, které probíhá nejen ve třídě a u tabule, ale při našem 

každodenním pracovním i tvořivém setkávání, jehož stručné a kusé zdokumentování 

si teď můžeš prohlédnout. 
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Slavnostní šerpování prvňáčků 
 

Vydáno: 4. 9. 2014 

 

Dne 1. září 2014 proběhlo na naší škole 

slavnostní přivítání prvňáčků za 

přítomnosti paní ředitelky Mgr. Heleny 

Pondělíčkové a zástupců zřizovatele MČ 

P4 pana Mgr. Jana Choděry, člena školské 

rady a paní Mgr. Ivony Herinkové. 

 

Paní učitelky Míša a Veronika přivítaly 

budoucí žáčky před hlavním vchodem 

školy. Poté si děti převzali maturanti, kteří 

je dovedli do školní jídelny za zvuku 

slavnostních fanfár. Děti se usadily a s nadšením sledovaly, co se bude dále 

odehrávat. 

 

Paní ředitelka zahájila tento slavnostní den, předala šerpy a dárky. Dále paní učitelky 

ukázaly teď už žákům naší školy jejich vyzdobené třídy. 

 

Děti odcházely s úsměvem a natěšené na další školní den. 

 

Adaptační kurz prvního ročníku SŠ 
 

Vydáno: 6. 9. 2014 

 

První ročníky Školy Kavčí hory se 3. 9. - 5. 9. 2014 zúčastnily adaptačního kurzu 

v kempu Poslův mlýn. Bydleli jsme ve dvou srubech, já jsem se na pokoji zabydlela 

se čtyřmi dívkami (Niky, Kačka, Laďka, 

Šája) a hned jsme si padly do oka.  

 

Ihned po ubytování jsme si prošli celý 

areál Poslova mlýna a dohodli jsme se s 

učiteli na pravidlech pobytu, poté každá 

třída měla svůj program. Ten se skládal ze 

seznamování, říkali jsme něco málo o sobě 

a hráli jsme seznamovací hry. Odpoledne jsme hráli živé pexeso a tu hru s velkým 

balónem (sice jsem si nezapamatovala, jak se jmenuje, ale zážitek ze hry zůstal). 

Po večeři jsme měli v tělocvičně přednášku o praxích, které má na starosti paní 
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zástupkyně. Řekla nám všechny důležité informace ohledně praxí. Večer jsme šli do 

jídelny hrát ještě společenské hry jako: živé člověče nezlob se, vlnící se židličky 

a epidemie ksichtíků. Moc jsme se nasmáli a večer se nám krásně usínalo.  

 

Druhý den dopoledne jsme šli do městečka 

Doksy, tam jsme navštívili muzeum Karla 

Hynka Máchy a také výstavu rybářství 

a řezbářství. Výlet jsme završili rozchodem 

v Doksech i návštěvou dobré cukrárny. 

Když jsme se vrátili zpátky do kempu, šli 

jsme na oběd, při kterém jsme dostali úkol 

nacvičit na večer scénku, reklamu, 

teleshopping během poledního klidu. Odpoledne jsme hráli hry s šátkem upevňující 

důvěru. Po dohrání her v kempu jsme se přemístili do lesa, tam na nás čekala 

slepecká trať, kdy jsme poslepu chodili po provázku. Když už jsme byli v lese, šli 

jsme hledat dříví na večerní opékání buřtů. Po večeři jsme seděli u ohně a každý 

pokoj měl ukázat nějakou scénku, co si kdo vymyslel. 

 

Třetí den ráno jsme si došli na snídani a pak jsme museli vyklidit svůj pokoj. 

Následovala již jen cesta autobusem ke škole. 

 

Exkurze veslování 
 

Vydáno: 9. 9. 2014 

 

Dne 3. 9. 2014 žáci pátých, šestých, 

sedmých, osmé a deváté třídy navštívili 

veslařský klub Blesk, kde na ně čekal 

hlavní trenér klubu pan Dušan Vičík.     

 

Nejprve děti seznámil s typy veslic a vše si 

mohly prohlédnout. Poté si po skupinách 

mohly vyzkoušet jízdu na veslařském 

trenažéru nebo veslování v tréninkovém 

bazénu. Ti nejodvážnější si mohli 

vyzkoušet veslování na Vltavě 

s olympionikem a reprezentantem ČR Petrem Vitáskem. Řada chlapců i dívek 

překonala počáteční strach z vratké lodě a svezla se po řece. 

 

Pro všechny to byla výborná zkušenost. Děkujeme VK Blesk za připravený program. 
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Exkurze Poklady staré Číny 
 

Vydáno: 16. 9. 2014 

 

 

Dne 9. září 2014 se žáci 7.A a 7.B zúčastnili 

výstavy nazvané "Poklady staré Číny" na 

Hradě. Touto akcí si žáci zopakovali část 

učiva o starověké Číně z minulého 

školního roku. 

 

Všem se výstava velice líbila, ale největší 

úspěch měli samozřejmě terakotoví vojáci. 

 

Vědecký jarmark 
 

Vydáno: 16. 9. 2014 

 

Ve středu 10. září 2014 se na Vítězném náměstí v Praze konal 2. ročník VĚDECKÉHO 

JARMARKU. Z naší školy se ho v rámci 

výuky fyziky, přírodopisu a chemie 

zúčastnil celý 2. stupeň. 

 

Od rána jsme si na „Kulaťáku“ v Dejvicích 

mohli vyzkoušet, jak si ohřát párek pomocí 

elektrod nebo rozsvítit žárovku díky 

pomeranči. Vaše ruce mohly hořet, ale 

přesto neshořely. Děti si mohly vyrobit 

vlastní gumové medvídky i odlitek 

prvohorního trilobita. Pokud byly trpělivé, mohly si ze 3D tiskárny odnést i píšťalku. 

Česká zemědělská univerzita předvedla speciálně vycvičené psy a bezpilotní 

vrtulník. 

 

Na stanovišti „VĚDA NÁS BAVÍ“ jsme si mohli postavit vlastní činnou sopku 

i lávovou lampu a objevit tajemství newtonovské kapaliny a spoustu dalších věcí, 

které se třeba žáci ani ve škole neučili. 

 

O vědu ani zábavu zkrátka nebyla nouze. 
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Tonda Obal na cestách 
 

Vydáno: 24. 9. 2014 

 

 

Ve dnech 10. a 18. 9. 2014 si žáci základní školy připomenuli a zvýšili povědomí 

o správném třídění odpadu. 

 

Nejdříve si s lektorem z EKO-KOMu 

zopakovali, jaké barvy popelnic existují. 

Poté se dozvěděli, jak, kam a proč se 

odpad třídí a co se z něj vyrábí. 

Prohlédnout si mohli také vzorky 

nejrůznějších recyklovaných materiálů. 

 

Program byl doplněn i vědomostní 

soutěží, kde se děti pokoušely správně vytřídit obrázky s odpadem. A můžeme 

dodat, že jim to šlo opravdu dobře. 

 

Děkujeme, že nám pomáháte třídit odpad. 

 

 

Škola opět mezinárodně 
 

Vydáno: 29. 9. 2014 

 

Ve čtvrtek 25. 9. 2014 naši školu v rámci mezinárodní spolupráce navštívila delegace 

učitelů z Karagandy v Kazachstánu.  

 

Pedagogové učící na různých stupních škol byli v Praze na odborné pedagogické 

stáži  a na naší škole je zaujalo propojení  tří stupňů škol. Prohlédli si jak budovu 

v ulici K Sídlišti, tak navštívili i mateřskou školu. Živě se zajímali  o školní 

vzdělávací programy, zájmovou činnost i organizaci školní výuky. Beseda byla 

zakončena vzájemnou výměnou zkušeností. 

 

  



  Září 

 
 

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

11 

Sběr pečiva a lesních plodů 
 

Vydáno: 30. 9. 2014 

 

Již nyní probíhá na naší škole další sběr pečiva a lesních plodů pro lesní zvěř. 

 

Suroviny budou žáci nosit paní učitelce Tomáškové do třídy 1.B ve 3. patře spolu 

s lístečkem, na kterém musí být jméno a třída žáka a váha sběru. Upozorňujeme, že 

lesní plody jako kaštany či žaludy se vybírají pouze jednou týdně a to vždy ve 

středu. Jiný den nebudou přijímány. Sbírají se pouze suché suroviny. Vítězná třída 

sběračů ze všech zúčastněných škol vyhraje program od Lesů hlavního města Prahy 

"Noční les", který zahrnuje seznámení s nočním životem lesních zvířat a přespání 

v Zookoutku Malá Chuchle. Nejlepší sběrač si odnese sladké odměny. Soutěž končí 

15.11. Věříme, že i letos bude naše škola tak úspěšná jako v minulém roce. Děkujeme! 
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Humanitární akce Světluška 
 

Vydáno: 3. 10. 2014 

 

Jako již v předchozích letech, tak i v letošním roce se studenti 2. ročníku střední školy 

zúčastnili 12. ročníku humanitární akce „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“, která je 

organizovaná Nadačním fondem Českého rozhlasu. 

 

Studenti tentokrát prodávali tykadla, svítící náramky a oblíbené píšťalky. Výtěžek 

sbírky pomůže dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Částku, kterou se 

studentům podařilo vybrat, se dozvíme až na konci října, ale již teď patří studentům 

dík za pomoc potřebným. 

 

Den pro zdraví 
 

Vydáno: 5. 10. 2014 

 

V úterý 30. 09. 2014 navštívily třídy 4. A, B a 5. A Střední zdravotnickou školu 

v Praze 4, kde se konal projekt s názvem Den pro zdraví. 

 

Naši žáci zde mohli navštívit jednotlivá stanoviště, kde viděli např. zdravotníky při 

poskytování první pomoci, dále si mohli prohlédnout zdravotní a hasičské auto, měli 

možnost masáží a ochutnání pokrmů zdravé výživy. To vše za pomoci studentů, 

učitelů a pracovníků záchranného sboru ČR.  

 

Šest jazyků v pěti dnech 
 

Vydáno: 9. 10. 2014 

 

V týdnu od 22. 9. do 26. 9. 2014 proběhla 

na naší škole akce „Šest jazyků v pěti 

dnech“, která souvisí s oslavou 

Evropského dne jazyků, jež připadá na 

26.9. 

 

V průběhu týdne bylo připraveno mnoho 

aktivit, které zahrnovaly různé jazykové 

úrovně – od žáků začátečníků až po 
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pokročilé studenty. 

 

Každý den byl věnován jazyku a kultuře jednoho konkrétního evropského státu. 

A program byl skutečně pestrý. 

 

V jídelně se nabízelo jídlo konkrétní evropské země a jako zvonění byly vybrány její 

typické melodie a písničky. 

 

Žáci a studenti během výuky vyplňovali různé kvízy, psali eseje a také navštívili 

anglické divadelní představení. Žáci 6. tříd připravili v předmětu Provoz domácnosti 

jídla mezinárodní kuchyně a společně se 

žáky 7. tříd se zapojili i ve Výtvarné 

výchově, kde kreslili např. mapy zemí 

nebo procvičovali jazyk vybrané evropské 

země, z něhož vytvářeli slova či obrázky. 

Nejlepší výtvarné práce jsou vystaveny 

v 1. patře. 

 

Akce k Evropskému dni jazyků pokračují i 

v týdnu od 6. do 10. 10. 2014, kdy žáci 

9. třídy budou hovořit s cizinci na 

Staroměstském náměstí o znalosti cizích jazyků a jejich návštěvě Prahy. 

 

Informace o průběhu našeho jazykového týdne byly umístěny i na mezinárodní 

webové stránce Evropského dne jazyků. 

 

Akce „Štrůdliáda“ 
 

Vydáno: 9. 10. 2014 

 

Dne 8. října 2014 se konala v naší MŠ akce 

s názvem "Štrůdliáda", které se zúčastnily 

i studentky S2C v rámci předmětu 

Terapeutické činnosti. Pro děti připravily 

různé soutěže. 

 

Všichni, rodiče, děti, učitelky i studentky, 

si odpoledne báječně užili. 
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Nehoda není náhoda 
 

Vydáno: 14. 10. 2014 

 

V první části programu výchovy ke zdraví jsme se zaměřili na prevenci úrazů, které 

mohou vzniknout při hrách venku na hřišti nebo i doma.  

 

První, druhé a třetí ročníky si pustily tři krátké filmy na téma: 

 

1) Nejsou pády jako pády 

2) Nebezpečí opaření 

3) Co značí slovo otrava 

 

Vyšší ročníky prvního stupně (čtvrté 

a páté třídy) si pustily také tři krátké 

filmy: 

 

1) Sport je radost, sport je hra 

2) Petardy a ohňostroje 

3) Co dělat proti napadení 

 

Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu, protože dávaly pozor a správně písemně 

odpověděly na kontrolní otázky. 

 

1) Jakých chyb se mohou dopustit malé děti, když jsou samotné doma? 

2) Jakých chyb se mohou dopustit malé děti, když si hrají venku s kamarády? 

3) Jak se chrání hokejisté před zraněním? 

4) Jaké chyby ses dopustil ty? 

 

Mladší děti své odpovědi kreslily. Nejobsáhlejší písemné odpovědi a nekrásnější 

obrázky budou odměněny. V lednu nás čeká první pomoc a dovednostní úkoly 

v tělocvičně. 

 

Přespolní běh 
 

Vydáno: 14. 10. 2014 

 

Dne 30. 9. 2014 se žáci naší školy zúčastnili 16. ročníku závodu v přespolním běhu 

„O pohár starosty Prahy 4“ a „POPRASKU“. Celý závod probíhal v Krčském lese 

nedaleko stanice metra Roztyly. 
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Žáci 1. – 5. tříd bojovali jak draci. Medaile o fous unikla Viktorii Vyletové z 5. třídy, 

která se umístila na krásném 4. místě. I když se nikdo nedostal na „bednu“, závod 

jsme si užili a rozhodli jsme, že do příštího závodu budeme trénovat a medaili nám 

nikdo nevezme :o). 

 

Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci naší školy. 

 

 „Maňásci“ 
 

Vydáno: 20. 10. 2014 

 

Maňásky jsme vyrobili v předmětu 

Terapeutické činnosti. Je to jedna 

z možností, jak aktivizovat motorické 

schopnosti klienta. 

 

Studentky a studenti 3. ročníku oboru 

Sociální činnost 

 

 

Přednáška „Neslyším tě“ 
 

Vydáno: 21. 10. 2014 

 

Žáci třetích tříd nahlédli v říjnu do života neslyšících. Uvědomili si, že neslyšící 

člověk musí předcházet nepochopení. Nepochopit jej mohou, jak slyšící, tak neslyšící. 

Přednášela nám neslyšící za asistence překladatelky. Děti nejen poslouchaly, ale také 

kladly otázky: „Jak se ráno budíte?“, „ Jak víte, že k Vám jde někdo na návštěvu?“ 

„Jak komunikujete na úřadech?“ 
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V druhé polovině programu mohly děti alespoň na chvilku zažít jaké to je 

komunikovat jen rukama. Při známé hře na tichou poštu se nešeptalo, ale pouze 

ukazovalo pomocí znakové řeči. Posílal se postupně hroch, slon a ryba. Poslední měl 

nahlas zvíře pojmenovat, podle toho, co mu předcházející spolužák 

předvedl.  Zvířata, která se nakonec dostala k poslednímu, byste pravděpodobně 

podle tohoto popisu nenašli v žádné encyklopedii. 

 

Cílem tohoto projektu bylo ukázat dětem, jak mohou komunikovat s lidmi, kteří 

neslyší. Děkujeme za poučný výklad a vhled do života. 

 

„Dravci v letu“ 
 

Vydáno: 21. 10. 2014 

 

V pondělí 13. 10. 2014 se žáci prvního 

stupně a 6. a 7. třídy z druhého stupně 

setkali s dravými ptáky v programu 

"Dravci v letu" od občanského sdružení 

Penthea. 

 

Zástupců tam bylo opravdu hodně: káně 

lesní, poštolka obecná, jestřáb lesní, orel 

stepní, káně Harrisova, raroh velký, sokol 

stěhovavý, sup chocholatý, sup nádherný. 

Vzhledem k hezkému počasí jsme se sešli 

venku, kde měli ptáci výborný rozlet. Všechny asi nejvíce zaujal let dravců přes 

publikum, kdy to někdy až vypadalo, že letec přistane někomu na hlavě. 

 

Vše ale dopadlo dobře a my si opět odnesli nové zážitky a znalosti o těchto létajících 

lovcích. 

 

Basketbal 8. a 9. tříd 
 

Vydáno: 21. 10. 2014 

 

Ve středu 15. 10. a ve čtvrtek 16. 10. 2014 se naší škole konalo obvodní kolo soutěže 

v basketbalu 8. a 9. tříd. 

 

Ve středu kluci sice jasně prohráli s oběma postupujícími týmy, ale ve vyrovnaném 

utkání  se ZŠ Školní po boji zvítězili, a tak tým ve složení Daniel ŽILÁK, 
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Michal PROKEŠ, Marek BAJTOŠ, Michal POZNÍČEK, Arijan BĚLOHLÁVEK, Robert 

LUCÁK, Jáchym PODSTRÁNSKÝ, Jakub URBAN obsadil konečné 5. - 6. místo 

v Praze 4. 

 

Holky ve čtvrtek začaly skvěle a zničily Plamínkovou 24:12, v rozhodujícím utkání si 

však nechaly Jílovskou během 2 minut utéci na 0:6, a tak ani skvělý druhý poločas, 

který 6:0 vyhrály, nestačil, protože ten první nakonec prohrály 0:10. Šance na 

vstřelení potřebných dalších dvou košů ještě měly, ale nervozita z nepříznivého 

výsledku jim svazovala ruce. Pak ještě překvapily v úvodu utkání s favorizovanou 

Budějovickou, když unikly rychle na 4:0, ale pak se ukázala přece jen větší kvalita 

soupeře a ten jasně zvítězil, a tak tým ve složení Ester HEIDU, Barbora BLAŽKOVÁ, 

Kristýna a Karolína ŠTEKEROVY, Barbora NĚMCOVÁ, Claudie TOBIÁŠOVÁ, 

Tereza KRATOCHVÍLOVÁ a Julie HONZOVIČOVÁ obsadil také konečné 5.-6. místo 

v Praze 4. 

 

Každopádně děkujeme za reprezentaci 

 

Olympiáda lidských práv 
 

Vydáno: 22. 10. 2014 

 

V týdnu od 13. 10. do 17. 10. 2014 se studenti naší střední školy zúčastnili školního 

kola celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. 

 

Test ze znalostí lidskoprávní tématiky vyplňovali přes internet. V příštích dnech 

budou znát své výsledky. Doufáme, že navážeme na úspěchy z loňského roku a naši 

studenti postoupí do celostátního finále. 

 

Olympiáda lidských práv je letošní první akcí projektu Světová škola. 

 

Výtvarná soutěž „Já a 

moje rodina“ 
 

Vydáno: 22. 10. 2014 

 

Žáci 1. stupně naší školy se zúčastnili 

výtvarné soutěže „Já a moje rodina“, 

kterou vyhlásila MČ PRAHA 4. 

Děti měly nakreslit sebe a členy své rodiny 
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při nějaké společné činnosti. Myslím, že se jim to povedlo doopravdy na výbornou.  

 

Jmenování parlamentářů 
 

Vydáno: 22. 10. 2014 

 

V pátek 3. října byli na naší škole 

slavnostně jmenováni členové školního 

parlamentu pro školní rok 2014/2015. 

Někteří členové parlamentu pokračují 

z minulých let, ale přivítali jsme do našich 

řad i mnoho nových tváří. Doufám, že 

především noví členové ze čtvrtých 

ročníků se již na práci v parlamentu těší 

a náš školní parlament bude pracovat stejně efektivně a aktivně jako v minulých 

letech. 

 

Podhradí 2014 
 

Vydáno: 30. 10. 2014 

 

V říjnu se 6. - 8. třídy zúčastnily 

ozdravného pobytu se zaměřením na 

prevenci rizikového chování žáků na 

II. stupni ZŠ. 

 

Program byl opravdu pestrý a vznikl ve 

spolupráci s žáky 8. třídy. Děti pracovaly v 

klanech, plnily různé úkoly i sportovní 

aktivity, zažily výlety, diskotéku 

i závěrečný táborák.  

 

Všichni žáci si zaslouží pochvalu za vzornou spolupráci v jednotlivých týmech i za 

snahu při plnění klanových úkolů. 
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Akce „Den pro zdraví“ 
 

Vydáno: 31. 10. 2014 

 

V září pořádala Střední zdravotnická škola 5. května akci s názvem „Den pro 

zdraví“, které se zúčastnili studenti 2. ročníku naší střední školy a žáci 2. stupně. 

 

Ve škole čekalo několik pater plných zajímavých přednášek, zábavných workshopů 

nebo byla možnost využít nabízené služby studentů této školy, př. ochrana proti 

AIDS, co obsahuje cigareta, poznávejme své smysly, možnost vyzkoušet si manikúru, 

masáže nebo kosmetiku. 

 

Díky pestrosti výběru si každý přišel na své. Přednášky byly zajímavé a díky 

zábavnější formě podání jsme si toho i dost odnesli a zapamatovali. 

 

Doba, kterou jsme exkurzí strávili, utekla velmi rychle, což byla škoda, ale myslím, 

že by nikdo neprotestoval, kdyby se takováto akce opakovala častěji. 

 

Zeleninový den 
 

Vydáno: 31. 10. 2014 

 

Vážení žáci, rodiče a příznivci naší školy, 

 

v měsíci říjnu jsme se pobavili na akci Zeleninový den. Toto kulinářské odpoledne 

hodnotíme velmi povedeně a děkujeme za účast, která byla opravdu hojná. Žáci, 

kteří se přihlásili do hlavní soutěže, tedy připravovali zdravý zeleninový pokrm, 

mají obrovskou pochvalu. Všichni jsme si 

parádně naplnili bříška a skutečně si 

pochutnali. 

 

Kdo nechtěl kuchtit, mohl si alespoň 

zasoutěžit přímo v jídelně. Například 

nakrmit Melounožrouta, vyrobit 

zeleninového panáčka, prověřit znalosti 

anglického jazyka, zasadit mrkev nebo 

určit, které plodiny jsou vlastně zelenina. 

 

Během celé akce jsme stále ochutnávali a jen se olizovali. K pití byla připravena 

Domácí okurková limonáda připravená p. učitelkami z 1. stupně. Když už však 
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nebylo co ochutnávat, došlo na vyhlášení vítězů, které určilo samotné publikum.  

 

1. místo zaslouženě získal Filip Graham (1.A), který připravil výtečný mrkvový dort. 

 

O 2. místo se podělili bratři Marco (1.A) a Enrique Rendón (3.C), kteří připravili 

mexickou specialitu, a to Kukuřičné nachos se 3 druhy omáček (fazolová, avokádová 

a rajčatová). 

 

3. místo vybojovala Zuzana Domínková (1.B) s lahodnou Dýňovou polévkou. 

 

Všem vítězům, ale i soutěžícím gratulujeme k šikovnosti a odhodlanosti být 

nejlepším kuchtíkem. 

 

Děkujeme také rodičům, kteří si v dnešním uspěchaném světě udělali čas a přišli se 

s námi pobavit. 

 

Další díky patří firmě Ugova čerstvá šťáva, která pro děti zdarma připravila 100% 

zdravé zeleninové šťávy. Nejvíce byla žádaná šťáva z řepy a jablka. 

 

Těšíme se na další ročník a už nyní vymýšlíme, jaké překvapení pro vás připravíme. 

 

Francouzský institut – film 
 

Vydáno: 31. 10. 2014 

 

V rámci Evropského dne jazyků studenti francouzského jazyka 2. ročníku střední 

školy navštívili Francouzský institut. 

 

Studenti měli možnost si Institut prohlédnout, seznámit se s nabídkou jeho služeb, 

ale především se zúčastnili projekce filmu „Pauline detektivem“ od režiséra Marca 

Fitoussiho. 

 

Konference sociálních poraden 
 

Vydáno: 31. 10. 2014 

 

Studenti 3. a 4. ročníku SŠ oboru sociální péče se 8. října zúčastnili konference 

„Sociální politika z pohledu odborného sociálního poradenství“. 

 

Konference se tentokrát konala v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu 
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České republiky.  Studenti se seznámili v několika přednáškách se specifiky 

odborného sociálního poradenství nejen u nás, ale i na Slovensku. Na konkrétních 

příkladech byla demonstrována potřebnost těchto poraden. 

Informace a poznatky, které studenti načerpali, budou moci využít v předmětech 

sociální péče a sociální politika. 
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Oslavili jsme Halloween 
 

Vydáno: 4. 11. 2014 

 

V rámci výuky anglického jazyka jsme i my oslavili tento anglosaský svátek. Žáci ve 

třídách tvořili masky dýní, netopýrů či 

čarodějnic. 

 

Starší děti vyráběly krásné kloboučky s 

pavouky. V matematice jsme počítali dýně 

a duchy a k svačince si jako zákusek dali 

upíří zuby nebo čokoládové oči. 

 

Celý tento projektový den jsme završili interaktivním anglickým divadlem 

Dr. Klutze, které si všichni žáci 1. stupně užili s plnou halloweenskou parádou.  

 

 

Přírodovědný klokan 2014/15 
 

Vydáno: 4. 11. 2014 

 

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 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a všeobecných 

znalostí. Mohli získat maximálně 120 bodů. 

 

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

 

1. Maya Luková (8. tř.) - 75 bodů 

2. Arijan Bělohlávek (9. tř.) - 73 bodů 

3. Kristýna Štekerová (9. tř.) - 71 bodů 

 

Blahopřejeme vítězům a děkujme za účast všem soutěžícím. 
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Interaktivní výstava Naše cesta 
 

Vydáno: 9. 11. 2014 

 

V minulém týdnu navštívili naši studenti 

oboru sociální činnost interaktivní 

výstavu Naše Cesta. 

 

 Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli 

pohyb bez kontroly zraku, 

s omezenou hybností nebo bez 

možnosti vnímat zvukové signály. 

 Uvědomili jsme si, jaké nástrahy 

a bariéry na člověka se zdravotním 

postižením často číhají a naučili se, 

jak mu v takových situacích 

pomoci. 

 Seznámili jsme se s pomůckami 

a nástroji, které člověk se zdravotním postižením může použít při realizaci 

běžných činností. 

 Pobavili jsme se a otestovali svoje dovednosti při hrách a sportech, kterými se 

baví lidé se zdravotním postižením. 

 Popovídali jsme si s lidmi, kteří život se zdravotním postižením znají z vlastní 

zkušenosti. 

 

Myslím si, že jsme bohatší o mnoho zážitků a informací a že se staneme 

otevřenějšími novým setkáním a spolupráci s lidmi, kteří jsou úplně stejní jako my. 

 

Výtvarná soutěž „Pravěk“ 
 

Vydáno: 18. 11. 2014 

 

Jako každý rok, tak i letos jsme na 1. st. 

malovali na téma „Pravěk“. Dětem se 

obrázky moc povedly. 

 

Nejhezčími výkresy z každé třídy jsme si 

vyzdobili nástěnku na naší chodbě. 
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„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ 
 

Vydáno: 18. 11. 2014 

 

Žáci 7. a 8. tříd se v rámci předmětu Výchova ke zdraví zúčastnili preventivní hodiny 

na téma: „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. 

 

Prostřednictvím zajímavé prezentace se seznámili s nástrahami používání alkoholu. 

Své nově získané vědomosti si mohli ověřit během závěrečné hry, kdy řešili různá 

modelová zadání. 

 

Listopadání 2014 
 

Vydáno: 2. 12. 2014 

 

Dne 20. listopadu 2014 se na naší škole uskutečnila akce s názvem „Listopadání, aneb 

Oslava Světového dne dětí“. Tato akce 

navazovala na naše již tradiční 

Listopadání, které pořádáme každý rok, ale 

tentokrát jsme ho pojali trochu jinak. 

Hlavní změnou bylo, že se akce odehrávala 

dopoledne, dále bylo také určeno společné 

téma, a to oslava 25. výročí vydání Úmluvy 

o právech dítěte, které spadá právě na 

20. listopadu. 

 

Všichni jsme si akci velice užili. 

Parlamentáři měli spoustu práce s organizací a chodem celé akce, ale všechno zvládli 

téměř bez problémů. 

 

Ostatní žáci pracovali ve třídách na tvorbě vlastních Úmluv o právech dítěte 

a postupně chodili soutěžit na již připravená stanoviště. Všichni soutěžili velice 

nadšeně a celý den panovala příjemná a pohodová atmosféra. 

 

Více o celé akci se dozvíte z fotografií pořízených během naší oslavy. 

 

Ještě jednou děkujeme za skvělý zážitek. 
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Planetárium 
 

Vydáno: 1. 12. 2014 

 

Na konci čtvrtletí jsme na pár dní malinko zvolnili tempo a navštívili Planetárium.  

 

Naučný pořad: „Co skrývají hlubiny vesmíru“ byl zajímavý. Děti se dozvěděly nové 

poznatky o planetách a vzniku naší sluneční soustavy. Seznámily se s novými pojmy. 

V přednášce jsme slyšeli o Oortově oblaku a Kuiperově pásu. Součástí Kuiperova 

pásu jsou například trpasličí planety Pluto nebo Makemake. V ještě větší vzdálenosti 

od naší modré planety než je Kuiperův pás planetek, je kulovitý oblak komet zvaný 

Oortův oblak. Měl by být pozůstatkem původní mlhoviny, ze které se zformovala 

naše sluneční soustava. Dozvěděli jsme se také, že naše nejbližší hvězda Proxima 

Centauri, jednoduše řečeno, obíhá kolem soustavy dalších dvou hvězd a za několik 

málo tisíc let už vlastně nejbližší být vůbec nemusí. Hvězdy mohou mít různé barvy 

podle svojí teploty. Z pozadí planetární kopule na nás vykoukli dva mimozemšťané. 

Ve foyeru jsme si před odchodem prohlédli a vyzkoušeli zajímavé exponáty. 

Rozhodně se budeme těšit na další návštěvu. 

 

Ohlédnutí za adaptačním výjezdem 
 

Vydáno: 4. 12. 2014 

 

S naší třídou S3.A jsme si dlouho plánovali společný výlet. K jeho realizaci došlo až 

poté, co se za nás přimluvil specialista na práci s třídními kolektivy – a náš kamarád, 

Vítek. Ten nám také doporučil hezké místo na břehu Sázavy. Na výlet jel s námi, 

a proto jsme se velmi těšili. 

 

Vítek umí zorganizovat hry a zábavu pro všechny. Celý den jsme se skvěle bavili 

a večer přišla na řadu i vážnější témata. To nám pomohlo vzájemně se víc poznat 

a najít cestu i k lidem, se kterými jsme ve třídě tolik nekomunikovali. O dobrou 

zábavu a zároveň velké překvapení se postarala paní učitelka Měřinská, která úžasně 

hrála na kytaru a zpívala. Byli jsme rádi, že se připojila k našemu programu. 

Pochopili jsme, že je to člověk na svém místě, neboť bylo vidět, že jí je s námi dobře. 

 

Takový výlet doporučuji každému třídnímu kolektivu.  
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Občanský zákoník - přednáška 
 

Vydáno: 4. 12. 2014 

 

V listopadu se studenti 3. ročníků střední školy zúčastnili v rámci výuky přednášky 

z občanského práva na téma: Smlouvy a změny související s novým Občanským 

zákoníkem účinným od 1. 1. 2014. Informace a poznatky, které studenti načerpali, 

budou moci využít v předmětu právo. 

 

Ideální banka - soutěž 
 

Vydáno: 5. 12. 2014 

 

V listopadu se studenti a studentky 3. ročníků naší školy zapojili do soutěže 

středních a vysokých škol -  IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ. Jejich úkolem 

bylo s využitím své fantazie a svých znalostí bankovního prostředí, získaných 

v odborných předmětech, napsat esej na toto téma. 

 

Smyslem soutěže bylo popsat, jak si představují ideální banku v roce 2020, co by 

měla nebo mohla nabízet, jaké služby poskytovat, jak by mohly vypadat její pobočky, 

internetové bankovnictví atd. 

 

Mikuláš 2014 
 

Vydáno: 10. 12. 2014 

 

I v letošním školním roce zavítal na 1. stupeň ZŠ a do mateřské školy Mikuláš, anděl 

a čerti. 
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PROJEKT BEACH CITY Praha 4 
 

Vydáno: 11. 12. 2014 

 

Městská část Praha 4 ve spolupráci s Beach City uspořádala pro školy akci 

představující dětem i dospělým plážový volejbal. 

 

Školení a praktickou část absolvovali učitelé, seznámit se s beach volejbalem a zahrát 

si ho šly také děti, na závěr celé akce byl uspořádán závěrečný turnaj. Tento projekt 

se opravdu povedl, především díky panu Léblovi a jeho skvělé organizaci a panu 

Poduškovi, trenérovi, který se nejen nám učitelům, ale i dětem opravdu na 100% 

věnoval, a to s náležitým a nehraným entuziasmem. Děti, které přišly na trénink, 

byly oběma trenéry okamžitě zataženy do akce. Jako aktivní účastníci jsme se celou 

dobu bavili a učitelé si přinesli i nové poznatky do výuky, nejen jak naučit volejbal, 

ale především jak k tomuto sportu vybudovat vztah u těch nejmenších školáků.  

 

Literární a výtvarná soutěž  
 

Vydáno: 11. 12. 2014 

 

Městská část Praha 4 vyhlásila pro děti z mateřských a základních škol z Prahy 4 

výtvarnou a literární soutěž na téma „Já a moje rodina“ a „I my budeme jednou 

staří“. 

 

Na 1. stupni se na téma „Já a moje rodina“ 

malovalo a ocenění za svou výtvarnou 

práci získal Kryštof Reichert z 1.A třídy. 

Blahopřejeme. Jen tak pro zajímavost – do 

výtvarné soutěže bylo zasláno celkem 330 

prací z 23 školek a škol. 

 

Na druhém stupni se psalo na obě výše 

zmíněná témata. I tady se můžeme 

pochlubit úspěchem. V kategorii 6. - 9. třída na téma "Já a moje rodina" získala 

2. místo Amálie Šlechtová z 9. třídy. Ve stejné kategorii s prací na téma "I my budeme 

jednou staří" získala 2. místo Zita Domínková z 9. třídy a 3. místo obsadili Markéta 

Soukupová ze 7.B a Martin Křístek ze 7.A třídy. Do literární části bylo zasláno 

83 prací žáků ze sedmi základních škol. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za 

krásnou reprezentaci školy. 



  Prosinec 

 
 

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

31 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v úterý 16. prosince od 10 hodin 

v obřadní síni Nuselské radnice. 

 

Oslava adventu a Vánoc 
 

Vydáno: 12. 12. 2014 

 

Úterý 9. prosince se zase po roce neslo ve vánočním duchu. 

 

Dopoledne děti vyráběly vánoční výrobky 

v rámci projektu Slavíme advent, které 

byly i letos velmi rozmanité. Žáci vyráběli 

papírová přáníčka, holubičky, kytičky, 

vánoční ozdoby z CD nebo z papíru, 

bavlnek či nádherné svícínky. Z každé 

třídy pak byly vybrány nejzdařilejší 

výrobky, které pak bylo možné si 

v průběhu odpoledne zakoupit na našem 

tradičním jarmarku. Vybrat ty správné 

výrobky bylo mnohdy velmi těžké, 

protože dětem se vše opravdu povedlo. 

V podvečer pak vyvrcholila dlouho očekávaná a nacvičovaná Vánoční akademie dětí 

z prvních až čtvrtých tříd. Díky titulu Světová škola, který jsme získali v loňském 

roce, bylo letošní téma jasné – Jak se slaví Vánoce ve světě. K vidění byla vystoupení 

přibližující následující země: Českou 

republiku, Řecko, Lotyšsko, Velkou 

Británii, Finsko, Island, Španělsko, Polsko 

či Řecko. Vystoupení se všem třídám 

povedla a odměnou jim byl vždy velký 

potlesk, který hřál u srdce nejen děti, ale 

i jejich třídní učitele. Jsem ráda, že jste 

dorazili v tak hojném počtu a doufám, že 

se za rok na akademii opět shledáme! 

 

Přejeme vám všem klidné a pohodové 

prožití Vánoc a do nového roku jen to nejlepší! 
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Vánoční akademie 5. - 9. třída 
 

Vydáno: 12. 12. 2014 

 

11. prosince 2014 se uskutečnila Vánoční akademie s názvem "Světové Vánoce". 

 

Celou akcí provázeli žáci 9. třídy. 

 

A jak to celé vypadalo? Podívejte se na následující fotografie. 

 

  
 

Výtvarná soutěž 
 

Vydáno: 15. 12. 2014 

 

Žáci šestých tříd se zúčastnili XI. ročníku celopražské výtvarné soutěže "Svět dětské 

fantazie". 

Ve své věkové kategorii s kresbou na téma cirkus obsadila 1. místo Michaela 

Hassmannová z 6.A třídy.  

 

Děti dětem 2014 
 

Vydáno: 17. 12. 2014 

 

Ačkoliv se v letošním roce nekonala charitativní akce „Děti dětem" formou prodeje 

výrobků našich žáků na předvánočních trzích v OC Arkády, přesto se naše škola 

rozhodla ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 4 i letos pomoci dětem 

z Dětského centra při Thomayerově nemocnici.   
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Samozřejmě by to nešlo bez dětí a bez vás, maminek, tatínků, babiček, dědečků 

a všech dalších, kteří jste společně s námi přišli slavit advent na vánoční besídku 

a koupili jste si na „jarmarku“ nějaký ten žákovský výrobek. 

 

Část výtěžku z jarmarku jsme použili na nakoupení hygienických potřeb pro dětské 

centrum (vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, pleny, dětské zubní pasty, kartáčky 

atd.), zbytek částky se vrátí zpět našim školním dětem ve formě pomůcek a materiálu 

pro zájmovou činnost. 

 

Možnost pomoci využili i středoškoláci a pedagogové, kteří nosili nakoupené 

potřeby jako svůj osobní dárek nebo jako příspěvek za celou třídu. 

 

Jsme rádi, že i naším prostřednictvím budou v předvánočním čase „silnější pomáhat 

slabším".  

 

Přednáška o právech spotřebitele 
 

Vydáno: 18. 12. 2014 

 

V říjnu a listopadu tohoto roku se studentky a studenti naší střední školy zúčastnili 

přednášek pod záštitou D-testu. Nový občanský zákoník přináší některé změny pro 

spotřebitele. Přednášející nás formou prezentací seznámili se spotřebitelskými 

smlouvami, povinnostmi a právy spotřebitelů při koupi zboží a jeho reklamaci. 

 

Ekologický program pro 1. třídy 
 

Vydáno: 18. 12. 2014 

 

Dne 3. 12. 2014 se v naší škole konal edukativní ekologický program. 

 

Prvňáčci byli nadšeni. Hravou formou se 

dozvěděli další informace o zpracování 

odpadů a správném chování k životnímu 

prostředí. Po úvodním seznámení 

s problémem, se rádi zapojili do diskuze, 

která následovala i do dalších vyučovacích 

hodin. 

 

Velkým překvapením, na které jistě hned tak nezapomenou, bylo setkání se dvěma 

živými plyšovými potkany. Žáci si tyto maskoty ihned oblíbili a ještě dlouho po 
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jejich odchodu o nich živě hovořili. Velmi častou otázkou dětí po skončení bylo: 

"Myslíte, že jsou potkánci ještě ve škole?", "Uvidíme potkany zase příští rok?". 

 

K tomuto zážitku se na závěr ještě každý zaradoval, neboť dostal velké množství 

dárečků, které nejen potěší, ale také připomenou, jak a proč třídíme odpad. Po 

zbytek dne se děti o přestávkách zabývaly odměnami - prohlížely knížku, hrály 

pexeso, vybarvovaly omalovánky a případně se dotazovaly, zda "tu popelnici 

správně vybarvily" apod. 

 

Program byl velmi příjemný a můžeme se jen těšit, že se na nás "potkánci" přijdou 

zase podívat. 
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Soutěž IDEÁLNÍ BANKA 
 

Vydáno: 15. 1. 2015 

 

V listopadu se studenti a studentky 3. ročníků měli možnost zúčastnit soutěže 

IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ. Formou esejí či prezentací měli popsat, jak si 

představují ideální banku v roce 2020, co by měla nebo mohla nabízet, jaké služby 

poskytovat, jak by měly vypadat její pobočky, internetové bankovnictví apod. 

 

Naše studentka Iveta Harmáčková ze třídy S3C se umístila na krásném 5. místě. Za 

svoji prezentaci získala celkem 55 bodů a na třetí místo jí chyběly pouhé dva body. 

Na hezkém 25. místě se umístila i Zuzana Svobodová ze třídy S3B. 

 

Beseda se soudcem pro 1. a 2. ročník střední školy 
 

Vydáno: 27. 1. 2015 

 

19. 1. 2015 navštívil naši školu vážený host, jímž byl soudce JUDr. Jiří Malý. 

 

V čase s ním stráveném jsme si zopakovali své poznatky z hodin práva a dozvěděli 

jsme se i mnoho nových informací nejen z teorie, ale přímo ze soudní praxe. 

 

Náplň besedy tvořily především dotazy ze strany studentů. Pan soudce odpovídal 

velmi zajímavě a vtipně, takže se v učebně nejednou rozezněl smích a to i při 

odpovědích na ty nejobvyklejší otázky. 

 

Tato přednáška byla jistě nevšedním zpříjemněním našeho jinak obyčejného školního 

dne stráveného v lavicích. 

 

Fotbalový turnaj 1. a 2. tříd 
 

Vydáno: 28. 1. 2015 

 

Minulý týden jsme se účastnili již tradičního "Dětského fotbalového poháru". 

 

Tento turnaj je velmi oblíbenou zábavou pro ty nejmenší školáky. I přes velkou 

konkurenci mezi malými fotbalisty jsme neztráceli odvahu a "rvali se" o co nejlepší 

umístění. 
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I přesto, že jsme nezopakovali loňský výsledek, kdy jsme základní kolo turnaje 

vyhráli, odcházeli jsme spokojeni, obohaceni o spoustu zážitků a radostí a s krásným 

7. místem. 

 

Těšíme se na další možnost ukázat, co v nás je ... 

 

  
 

Soutěž SAPERE 
 

Vydáno: 28. 1. 2015 

 

V prosinci se studenti a studentky střední škol zúčastnili 5. ročníku soutěže SAPERE 

– vědět, jak žít. Cílem celoevropského projektu je přispívat ke zdravému životnímu 

stylu spotřebitelů. 

 

Ve školním kole soutěže se na předních místech umístili: 

 

1. místo - Barbora Povejšilová S2A 

2. místo - Barbora Müllerová S4A 

3. místo - Hana Gallusová S3C 

 

Tyto studentky budou reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže. 

 

Projekt Země zdraví 
 

Vydáno: 29. 1. 2015 

 

V pátek 23. 1. 2015 a ve středu 28. 1. 2015 se žáci 1., 2. a 3. ročníku naší ZŠ zúčastnili 

projektu Země zdraví. 
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Pro děti byl připraven naučný, ale zároveň zábavný 

program k problematice dentální hygieny, prevenci zubního 

kazu a celkové péče o dutinu ústní. Program se malým 

školákům velmi líbil. 

 

Po prezentaci jak se starat o zoubky se děti seznámily 

s pohádkovým královstvím zvaným Zubozem, kde každý 

poctivě dbá o zubní hygienu. Království se ale dostalo do 

nesnází, proto ho děti pomocí interaktivních kvízů měly 

vyčistit od odpadků. 

 

Hra na tabletech všechny velice zaujala. Spojení moderní 

hry s úkoly dalo dětem skvělou možnost, jak se pobavit a 

zároveň poučit o správném postupu při péči o chrup. 
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Zápisy do prvních tříd 
 

Vydáno: 10. 2. 2015 

 

Ve dnech 5. 2. – 6. 2. 2015 se konaly zápisy do prvních tříd. Rodiče i děti byli 

naplněni nejen radostí, ale i napětím. 

Vstupem do školy totiž nastává pro celou 

rodinu velká změna. 

 

Do školy přišlo mnoho rodičů 

s nadšenými budoucími prvňáčky. 

Některé děti paní učitelkám přednesly 

básničku nebo s radostí zazpívaly pěknou 

písničku. Za odměnu si každé z dětí 

vyrobilo kytičku na památku ze zápisu. 

 

Myslíme si, že naše škola připravila hezkou a pohodovou atmosféru. Těšíme se, že se 

se všemi budeme moci přivítat v novém školním roce. 

 

4boj 2015 
 

Vydáno: 17. 2. 2015 

 

Dne 2. 2. 2015 se uskutečnil 6. ročník již tradičního 4BOJE celé základní a střední 

školy. Všichni žáci soutěží ve 4 disciplínách (skok 

z místa, běh do schodů, hra na čerta a hod na koš) 

v rámci své třídy, ale zároveň proti všem žákům celé 

školy. 

 

V 6. ročníku se na podstavci putovního poháru 

objeví již 6. nové jméno, to znamená, že ještě nikdo 

nezískal trofej 2x. 

 

Týden po skončení soutěže byly rozdány medaile 

prvním třem v každé třídě a poháry za celkové 

stupně vítězů z celé školy. Na třetím místě se umístil 

Radek PEŠEK ze třídy S1B a na druhém místě skončil 

Petr HASSMANN ze třídy Z9. 

 

Vítězem 6. ročníku se s 20 body (z maximálních 24) stal Matěj GUBIEN ze třídy Z6A, 
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jehož jméno tedy bude zvěčněno na poháru a rok si musíme počkat, jestli se mu jako 

prvnímu podaří triumf zopakovat. 

 

Pohádka O Smolíčkovi v Minoru 
 

Vydáno: 17. 2. 2015 

 

Dne 11. 2. navštívily třetí třídy představení pohádky „O Smolíčkovi“ v divadle 

Minor. Vystupoval zde jelen, ztepilý vůdce stáda, jeho družina a další zvířátka z lesa. 

 

Právě on pečoval o Smolíčka, ale záhy se objevily jezinky, sběratelky dětských duší, 

které chystaly na Smolíčka nestoudná lákadla. Dětem se líbily velmi pěkné 

a vtipné kostýmy, krásná scéna. 

 

Pohádka byla zinscenovaná tak, že přinesla dětem nejen zábavu, ale i poučení. 

 

Slavnostní předávání vysvědčení 
 

Vydáno: 18. 2. 2015 

 

Čtvrtek 29. 1. 2015 nebyl pro žáky 1. tříd běžným dnem. Důvodem bylo předávání 

úplně prvního vysvědčení. Někteří 

dokonce nemohli dospat. Vše vypuklo 

čtvrtou vyučovací hodinu za přítomnosti 

maminek, tatínků a dalších rodinných 

příslušníků. Chtěli jsme dospělým 

připomenout školní léta a posadili je do 

lavic. Naši zkušení žáci prvních tříd si 

zahráli na učitele a zadali rodičům úkoly, 

které všichni splnili na jedničku... tedy, 

abych byla přesnější... někteří na dvojku :) 

Známkovaly děti a s přísností opravdu 

nešetřily. Následovalo už jen předávání tolik očekávaného vysvědčení a rozzářené 

oči malých školáků. Děkujeme zúčastněným, kteří měli tu možnost a přišli se na nás 

podívat. 
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Exkurze na Úřad vlády 
 

Vydáno: 18. 2. 2015 

 

Dne 6. 2. 2015 měli studenti  prvního a druhého ročníku oboru Veřejná správa 

možnost nahlédnout do útrob Úřadu vlády ČR. V první části programu jsme 

prozkoumávali  místnosti,  jednací sály a celkové prostředí této instituce. Poté 

následovala prezentace na téma „Co je vláda“ v místnosti určené pro tiskové 

konference. Celý tento den se studentům vryje do paměti, neboť si mimo jiné mohli 

vyzkoušet křesla členů vlády v jednací místnosti. Celým tímto zajímavým dnem 

plným poznání nás provázel Mgr. Petr Musil  a za to mu velice děkujeme.   
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Soutěž Finanční gramotnost - II. stupeň ZŠ 
 

Vydáno: 2. 3. 2015 

 

V letošním školním roce se žáci II. stupně ZŠ zúčastnili již 6. ročníku Soutěže 

Finanční gramotnost. 

 

Jejím cílem je bezplatně neformálním způsobem seznámit žáky s principy 

a významem finanční gramotnosti a jako prevenci proti předlužení. Soutěž pomáhá 

zvýšit a rozšířit úroveň znalostí finanční gramotnosti a rozvíjet praktické a teoretické 

znalosti a vědomosti žáků v této oblasti. 

 

Vítězi školního kola a postupujícími do okresního kola se stali: 

 

1. Daniel ŽILÁK  Z8 

2. Eliška KRAJČOVÁ  Z9 

3. Michal ŠUBERT  Z7A 

 

Pro potřeby okresního kola vytvořili tito žáci soutěžní tým a společnými silami 

získali v tomto kole skvělé druhé místo. 

 

Dárcovství krve 
 

Vydáno: 3. 3. 2015 

 

Ve dnech 9. 2. - 13. 2. 2015 probíhala na škole kampaň v souvislosti s organizováním 

dárcovství krve. 

 

K dárcovství se přihlásilo téměř 30 žáků, z nichž se dne 19. 2. 2015 dárcovství 

zúčastnilo celkem 19 žáků. 

 

Krev následně mohli darovat: 

 

 Tomáš Bulan, Karolína Mifková ze třídy S3A,  

 Kristýna Macháčková, Ester Řeháčková, Kateřina Váchalová, Kateřina 

Pithartová, Vendula Schmidtová ze třídy S3C,  

 Robert Horák, Tereza Hubáčková, Denisa Runštuková, Lucie Selingrová, 

Krystína Čeňková, Lucie Vnoučková ze třídy S4A 

 Iveta Holíková, Rebecca Horynová, Sarah Christensenová, Natálie Štěpánková 

ze třídy S4B. 
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Kavčí hory poetické 2015 
 

Vydáno: 3. 3. 2015 

 

V úterý 17. 2. a v pátek 20. 2. 2015 proběhla na 1. stupni školní kola recitační soutěže 

„Kavčí hory poetické“. Jsme velmi potěšeni, že 

každým rokem počet účastníků stoupá a výběr básní 

je stále lepší. 

 

V I. kategorii soutěžili žáci 2. a 3. tříd. Soutěže se 

zúčastnili i někteří rodiče našich dětí, protože byl 

„Den otevřených dveří“. Mezi posluchači byla 

i herečka z divadla Sklep Lenka Andelová, která 

v závěru soutěže pochválila všechny malé recitátory 

i posluchače z řad dětí, ale předala i několik dobře 

míněných rad. Sama dětem zarecitovala svoji báseň 

a můžeme říct, že jí děti visely na rtech. 

 

V II. kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd. I zde byla 

úroveň vysoká a bylo těžké vybrat nejlepší recitátory. Dva nejlepší z každé kategorie 

postoupí do okresního kola soutěže „Pražské poetické setkání 2015“, které se bude 

konat 24. 3. a 25. 3. 2015 v Domě dětí a mládeže na Jižním Městě. 

 

VÝSLEDKY I. KATEGORIE 

 

1. místo Jáchym ŠEFČÍK   Z3B 

2. místo Emanuela Marie MÁSLOVÁ Z3B 

3. místo Matěj GEBAUER   Z3C 

 

VÝSLEDKY II. KATEGORIE 

 

1. místo Matyáš TOUŠEK   Z5A 

2. místo Leyla Valentine PALLAS  Z4A 

3. místo Nika PEEROVÁ   Z5B 
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Bruslení 2015 
 

Vydáno: 3. 3. 2015 

 

Ve středu 18. 2. se děti z 3. tříd zúčastnily 

bruslení u Obchodního centra Arkády pod 

vedením paní učitelky Cettlové. Výkony 

byly různorodé. Mezi obratnými hokejisty 

se snažili udržet na bruslích i úplní 

začátečníci. Všichni však hodnotili tuto 

akci velmi pozitivně. I z řad rodičů se 

ozvaly pochvalné hlasy, že tyto aktivity 

dětem umožňujeme. 

 

Výlet do planetária - Pozorujeme oblohu 
 

Vydáno: 5. 3. 2015 

 

Ráno nebylo vůbec příznivé. Chladno, déšť, kaluže. Děti ovšem přišly do školy po 

prázdninách odpočaté a plné příjemného očekávání.  

 

V průběhu cesty se vyjasnilo a za mraky se na nás usmálo sluníčko. V Planetáriu 

jsme si odložili oblečení a usadili jsme se do pohodlných křesel. Pozorujeme oblohu, 

tak se jmenoval pořad, na který jsme se přišli podívat. Setmělo se a my jsme si 

poslechli povídání o planetách a souhvězdích. Dozvěděli jsme se, která souhvězdí na 

nebi můžeme spatřit na jaře, v létě, na podzim, v zimě a která jsou k vidění po celý 

rok. Jarní trojúhelník, letní trojúhelník, podzimní čtverec, zimní mnohoúhelník – 

nejsme náhodou na hodině matematiky? Rozhodně ne. Pořad se dětem velice líbil. 

Děti se po jeho skončení nasvačily, koupily si pohlednice měsíce a planet, hopíky do 

černé díry a brýle na pozorování zatmění Slunce. Vyzkoušely si také nové 

interaktivní exponáty. Na světelné mapě mohly najít další hvězdárny, planetária 

a observatoře v ČR. Cestou tramvají si některé děti povšimly, že jedeme stejnou 

cestou jako do Minoru, že jedeme kolem Národního divadla, Tančícího domu 

a Vltavy. Bylo krásně a prázdninová nálada nám zůstala. Vždyť přece škola začíná až 

zítra. 
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Festival Jeden svět 2015 – Bojovníci ze severu 
 

Vydáno: 13. 3. 2015 

 

Dne 2. 3. 2015 jsme se my, studenti 2. ročníků střední školy, zúčastnili každoročně 

pořádaného festivalu Jeden svět. Navštívili jsme kino Světozor na Václavském 

náměstí a zhlédli jsme film Bojovníci ze severu, o kterém jsme následně diskutovali. 

 

Film byl o muslimech, verbovaných do teroristické organizace Al-Šabáb, o jejich 

přesvědčení, že dělají dobrou věc, o jejich víře. 

 

Byly nám představeny příběhy konkrétních členů skupiny, jejich osudy, i jak někteří 

ukončili svůj život jako bomboví atentátníci přesvědčení o tom, že konají správnou 

věc a půjdou za to do ráje. 

 

Po filmu jsme se měli možnost zeptat pana Pavla Novotného, redaktora a novináře, 

který s chutí na naše dotazy odpovídal.  

 

Film určitě zaujal, o čemž je možné přesvědčit se z názorů studentů: 

 

„Myslím si, že film byl přínosný. Šlo hlavně o pokus přiblížit se myšlení islamistických 

radikálních atentátníků. Jejich myšlení mi sice nedává smysl, ale měla jsem možnost do něj 

alespoň trochu nahlédnout.“ 

 

„Tento film mě docela šokoval. Nevěděla jsem, že je to ve světě tak zlé.“ 

 

„Nejvíce mě zaujaly krátké rozhovory se členy skupiny Al-Šabáb. Chvílemi jsem si myslela, že 

patří do psychiatrické léčebny, hlavně v okamžiku, kdy jeden z nich prohlásil, že smrt bere 

jako odchod do ráje.“ 

 

„Mé pocity z filmu jsou spíš smíšené. Na jedné straně je soucit s pozůstalými po obětech, 

zděšení při pohledu na mrtvé nevinné lidi, zničené domy a ohořelá auta. Na druhé straně pak 

násilí, které odsuzuji.“ 

 

„Můj názor na film je takový, že lidé z této skupiny jsou naprostí blázni s „vymytými“ 

mozky. Nikdy nepochopím jejich mentalitu… Pokud si někdo vyloží Korán podle svého tak, že 

je v pořádku vraždit, není to přece normální.“ 

 

(článek byl vytvořen na základě studentských prací třídy S2B) 
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Dopravní výchova 4. a 5. třídy 
 

Vydáno: 18. 3. 2015 

 

První týden v březnu 4. a 5. třídy opět navštívily dopravní hřiště. 

 

Ve čtvrtých třídách byla hodina zaměřena na teoretickou část týkající se dopravních 

značek. V pátých třídách se podrobně teoreticky zaměřili na poskytnutí první 

pomoci při dopravní nehodě. Poslední návštěva dopravního hřiště nás čeká v květnu 

a bude zaměřena už prakticky. Děti si vyzkouší jízdu na kole podle pravidel 

silničního provozu. Měly by mít pevnou obuv, sportovní oblečení a hlavně helmu. 

Snad nám bude přát krásné jarní počasí, abychom se společně rozloučili s dopravním 

hřištěm. 

 

Kavčí hory na lyžích 
 

Vydáno: 19. 3. 2015 

 

9. – 13. 3. 2015 se žáci 2. stupně zúčastnili lyžařského kurzu na Dvorské boudě 

v Krkonoších. Počasí nám přálo a v nadmořské výšce 1350 m bylo i dostatek sněhu. 

Lyžaři i snowboardisté se celý týden snažili 

pod vedením zkušených instruktorů 

o zdokonalení své techniky a nově získané 

zkušenosti uplatnili i při závěrečných 

závodech. 

 

Ani po večerech jsme nezaháleli 

a k obohacení našich vědomostí určitě 

přispěla i beseda s členem stráže KRNAP 

a členem krkonošské horské služby. 

 

Po celou dobu kurzu panovala dobrá nálada a pobyt v horách byl příjemným 

zpestřením školní výuky. 
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Záchrana zvířat - PENTHEA 
 

Vydáno: 25. 3. 2015 

 

Ve středu 11. 3. 2015 k nám do školy opět zavítali lidé ze sdružení PENTHEA a jejich 

zvířecí přátelé. Tentokrát s tématem 

Záchrana zvířat 3. část. 

 

Žáci si nechali poradit, jak se ke zvířeti 

v nouzi zachovat, kdy by měl člověk 

zasáhnout a pomoci a kdy ne. Zajímavé 

byly příběhy a videa z terénu. Beseda se 

tradičně ukončila soutěží. 

 

Soutěž SAPERE – 1. místo 
 

Vydáno: 25. 3. 2015 

 

V lednu proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže SAPERE - vědět, jak žít, která je 

již 5. rokem pořádána pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Okresního kola se zúčastnily studentky, které zvítězily ve školním kole soutěže. 

 

Studentky Barbora Povejšilová (S2A), Barbora Mullerová (S4A) a Hana Gallusová 

(S3C) 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. 

 

Exkurze do Parlamentu ČR 
 

Vydáno: 27. 3. 2015 

 

V pátek 20. 3. 2015 se náš první ročník oboru Sociální činnost vydal na prohlídku 

Parlamentu ČR. 

 

Prošli jsme si Sněmovní ulici, ukázali si sídlo Poslanecké sněmovny a navštívili jsme 

sídlo Senátu České republiky. Nahlédli jsme do Audienční síně, Valdštejnovy 

pracovny, Rytířského sálu, atd. Dozvěděli jsme se mnohé o historii i současnosti 

Senátu. Seznámili jsme se s postavou Albrechta z Valdštejna a jeho osudem. 
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Navštívili jsme jednací sál současného Senátu. Naši prohlídku jsme zakončili 

zhlédnutím filmu o Senátu. 
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Matematický Ámos 2015 je na Kavčích horách 
 

Vydáno: 1. 4. 2015 

 

Žákovský parlament Školy Kavčí hory inicioval mezi žáky hlasování o Zlatého 

Ámose. Tuto anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje 

a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková 

agentura a jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle 

hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu 

mezi žáky a učiteli. Do 22. ročníku této ankety přihlásili žáci a studenti 55 učitelů. 

 

Z naší školy vzešly z hlasování žáků hned dvě nominace, paní učitelky Mgr. Martiny 

Hudecové a Mgr. Evy Štikové. 

 

Nakonec bylo po finálovém dni vyhlášeno v pátek 27. března šest Ámosů. Zlatý 

Ámos, Ámos sympaťák 2015, Dětský Ámos 2015, Ámos - Nejoblíbenější učitel fyziky, 

chemie a matematiky. 
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Matematický Ámos byl korunován Ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem 

a stala se jím paní učitelka Martina Hudecová, která na Škole Kavčí hory učí 

matematiku a fyziku, letos je třídní učitelkou deváťáků a je také metodikem prevence 

sociálně patologických jevů. 

... 

 

Paní učitelka Hudecová je jedna z největších osobností, kterou jsem měl možnost kdy potkat. 

Učí matematiku a fyziku a to velmi strhujícím způsobem. Učivo prokládá pokusy, které jsou 

většinou velmi zajímavé. Učí nás tím způsobem, že si většinu hodiny povídáme a ona se nám 

snaží vysvětlit učivo. A protože vše vysvětluje velmi srozumitelně, tak není příliš těžké 

zvládat testy. Paní učitelka je zároveň metodik prevence, takže nám vymýšlí i různé školní 

a mimoškolní akce. 

(J. Svoboda, A. Bělohlávek) 

 

Jsme pyšní, že ji máme právě v naší škole, a děkujeme za zajímavé hodiny 

matematiky i fyziky. 

 

Diplom, šerpu Matematický Ámos 2014/2015 a dárek, krásný šátek, ale hlavně zájezd 

pro dvě třídy do iQLANDIA Liberec přišli paní učitelce předat přímo do školy 

náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Eduard Muřický, poradce náměstka pan 

Michal Horáček a pan Slávek Hrzal, ředitel ankety Zlatý Ámos. 

  

Sluníčkový den 
 

Vydáno: 5. 4. 2015 

 

V pátek 20. 3. 2015 na 1. stupni základní školy zářila žlutá slunečná barva. S velkou 

radostí a úsměvem jsme přivítali tolik 

očekávané jaro. 

 

Soutěžili jsme o nejžlutější sluníčkový 

převlek a nejnápaditější sluníčkovou 

svačinu. Také jsme samozřejmě museli 

vidět zatmění Slunce, protože to další 

bude až za 11 let. Žlutá byla v tento den 

opravdu všude. 

 

Přejeme žákům, rodičům a příznivcům 

naší školy hezké jaro. 
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Pražské poetické setkání 2015 
 

Vydáno: 5. 4. 2015 

 

V měsíci březnu proběhlo okresní kolo 

recitační soutěže Pražské poetické setkání 

2015, ve kterém reprezentovali naši školu 

žáci z prvního stupně: Emanuela Marie 

Máslová, Jáchym Šefčík, Leyla Valentine 

Pallas a Matyáš Toušek. 

 

Všichni recitátoři zaujali porotu a do 

krajského kola postoupil Matyáš Toušek 

z 5. A. Udělal nám velikou radost a srdečně blahopřejeme. 

 

Slavíme Velikonoce - projektové dopoledne 
 

Vydáno: 5. 4. 2015 

 

V úterý 31. 3. 2015 jsme na 1. stupni ZŠ 

oslavili Velikonoce vytvářením zvířátek 

z vajíček a barevných papírů, 

velikonočních přání, figurek z lýka 

a zdobením kraslic. Dětem 

pomáhaly   studentky ze střední školy. 

Tvořit přišli i někteří rodiče. 

 

Hezké dopoledne jsme zakončili velikonočním jarmarkem. 

 

Soutěž EUROPASECURA 
 

Vydáno: 5. 4. 2015 

 

Studenti naší střední školy se ve dnech 27. 3. a 28. 3. 2015 zúčastnili 1. kola celostátní 

soutěže EUROPASECURA. Jedná se o soutěž pro studenty středních škol 

o Severoatlantické alianci, Evropské unii a o jejich roli v systému světové 

bezpečnosti. 
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Studenti vytvořili tříčlenné týmy, které společně vyplňovaly v omezeném čase 

devadesáti minut online test. Testové otázky byly velmi záludné. K vypracování 

testu mohli studenti využívat všechny dostupné informační zdroje. Podstatnými 

faktory úspěchu byl dobrý přehled o dané problematice, schopnost najít správný 

zdroj informací a rovněž vyrovnání se s časovým omezením. 

 

Zkuste si otázku z testu: 

 

1. Kdy byl přijat první celounijní strategický dokument pro oblast 

bezpečnostní a obranné politiky a jak se jmenuje? 

2. Která tvrzení o vytvoření Evropského společenství pro atomovou energii 

EURATOM a Evropského hospodářského společenství EHS jsou pravdivá? 

 Smlouvy EURATOM a EHS byly podepsány jako Římské smlouvy. 

 Návrh na vytvoření EURATOM a EHS podal belgický ministr 

zahraniční Henri Spaak 

 Obě tyto organizace začaly oficiálně fungovat v roce 1960. 

 Návrh na vytvoření EUROATOM a EHS byl předložen na 

konferenci v Bruselu v roce 1955. 

 

Zdroj: www.europasecura.cz 

 

Recitační soutěž v anglickém jazyce 
 

Vydáno: 8. 4. 2015 

 

Ve čtvrtek 19. března 2015 se konalo 

2. školní kolo recitační soutěže 

v anglickém jazyce. Zúčastnilo se ho 

15 žáků, kteří zvítězili už v kolech 

třídních.   

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. 

První kategorii tvořili žáci 6. a 7. tříd 

a druhou kategorii zastoupili žáci 8. a 9. 

tříd. Hodnocen byl přednes a výslovnost. 

 

Po velmi náročném klání vyhráli tito recitátoři: 

 

V první kategorii 

1. Jakub Kučera 

2. Eva Štuksová 

3. Natalya Aminova a Theo Draksl 



  Duben 

 56 
 

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

 

V druhé kategorii 

1. Maya Luková 

2. Markéta Žandová 

3. Claudie Tobiášová 

 

Vítězové převzali z rukou paní ředitelky a učitelek AJ nejen gratulace, ale také velmi 

hezké ceny a v neposlední řadě i diplomy. Ostatní soutěžící taktéž obdrželi diplomy 

za účast a drobné upomínkové předměty. 

 

Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem přejeme hodně úspěchů nejen v recitačních 

soutěžích. 

 

Matematická olympiáda 2015 
 

Vydáno: 8. 4. 2015 

 

Školního kola Matematické olympiády se letos zúčastnili tito žáci II. stupně: 

 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

6.A ŽILKA Filip 4 

  PORŠ Daniel 2 

  KŇOUREK Jiří 2 

  ZÁPAL Janek 1 

 HON Kryštof 1 

6.B HRADOVÁ Zuzana 4 

  EDL Michal 4 

  MALKOVSKÁ Simona 3 

  SOUČKOVÁ Julia 1 

8. tř. TALACKO David 6 

  PROKEŠ Michal 6 

  TOBIÁŠOVÁ Claudie 5 

  KYSÍLKOVÁ Lucie 5 

  ROUSEK Tomáš 4 

  NĚMCOVÁ Barbora 4 

  BOROVIČKA Adam 3 

  GUBIEN Jakub 1 

 

Do obvodního kola postoupili 2 žáci ze 6.B Zuzana Hradová a Michal Edl. 
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Matematický klokan 2015 
 

Vydáno: 8. 4. 2015 

 

Letos žáci I. i II. stupně ZŠ tradičně soutěžili v úlohách "Matematického klokana". 

 

Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích jsou: 

 

Cvrček (2. - 3. třídy) 

 

UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY 

1. - 2. ŠMÍDOVÁ Adéla 3.B 78  

  JUDIAK Štefan 3.B 78 

3. LEDL Tomáš 3.B 73 

 

Maximální počet bodů v této kategorii byl 90 bodů.  

 

Klokánek (4. - 5. třídy) 

 

UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY 

1. MÁCHA Filip 5.B 98 

2. MONČEK Vojtěch 5.A 88 

3. FIŠAR Tomáš 5.A 80 

 

Benjamín (6. - 7. třída) 

 

UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY 

1. ŠUBERT Michal 7.A 96 

2. MACHART Benjamin 7.A 89 

3. VANĚČEK Adam 7.A 83 

 

Kadet (8. - 9. třída) 

 

UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY 

1. PODSTRÁNSKÝ Jáchym 9. 70 

2. BOROVIČKA Adam 8. 61 

3. PÁSEK Lukáš 8. 60 

 

V kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet je maximální počet bodů 120. 
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Exkurze do Muzea Policie ČR 
 

Vydáno: 13. 4. 2015 

 

1. dubna 2015 navštívili žáci 7. třídy II. stupně Muzeum Policie ČR. 

 

V muzeu, které se nachází v bývalém klášteře, je popsán vývoj policie, kriminalistiky 

a bezpečnosti na území ČR a je rozdělené na čtyři 

části. 

 

První část muzea je věnována historii četnictva 

a policie v letech 1850 – 1938. Jsou zde vystaveny 

stejnokroje, výstroj a zbraně českého četnictva. 

Druhá část se věnuje činnosti našich bezpečnostních 

složek na území Protektorátu Čechy a Morava. 

Můžeme zde vidět pamětní desku se jmény 

117 pražských policistů, kteří padli, byli popraveni 

nebo zavražděni v období let 1939 – 1945. Třetí část 

je věnována vzniku SNB (Sbor národní bezpečnosti) 

a mapuje vznik a vybavení  Pohotovostního pluku 

1 Národní bezpečnosti. Čtvrtá část se zabývá 

vývojem Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. 

 

V muzeu je dále několik sálů, ve kterých můžete vidět nástroje a stroje používané 

v kriminalistice, známé zločiny, jak vypadá místo činu nebo ručně vyrobené zbraně. 

 

Měli jsme také možnost si prohlédnout padělané bankovky. 

 

Všem se návštěva velice líbila. Byla velice zajímavá a poučná. 

 

 Sběr tvrdého pečiva 
 

Vydáno: 13. 4. 2015 

 

V soutěži ve sběru tvrdého pečiva pro koně Městské policie hlavního města Prahy se 

naše škola umístila mezi základními školami jako druhá a zástupci "sběračů" se 

společně s paní učitelkou Drahošovou zúčastnili 13. 4. 2015 slavnostního vyhlášení 

výsledků. To proběhlo v prostorách Úřadu městské části Praha 4.  

 

Děti nasbíraly pro koně městské policie více než tunu pečiva. 
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S žáky a učiteli mateřských a základních škol, které se zúčastnily soutěže ve sběru 

tvrdého pečiva pro koně Městské policie 

hlavního města Prahy, se setkal radní pro 

oblast školství pan Jaroslav Míth. Děti 

v rámci projektu „Práce s odpady 

a recyklace nás baví“ nasbíraly celkem 

1.184 kilogramů tvrdého pečiva. 

Představitelé městské části Praha 4 

a zástupci městské policie jim za jejich 

úsilí poděkovali a předali jim diplomy 

a odměny. 

 

„Tato akce ukázala, jak velké plýtvání potravinami provází dnešní společnost,“ uvedl radní 

Jaroslav Míth. „Děti si mohly vyzkoušet, že téměř vše se dá opětovně použít, 

a srovnat, jak snadné je něco vyhodit a jak pracné dát k dalšímu využití.“. 

My na "Kavkách" se snažíme, neplýtváme ničím. 

  

Úspěšní řešitelé Pythagoriády 2014/15 
 

Vydáno: 20. 4. 2015 

 

Letos opět proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili se jí 

žáci 5. až. 8. třídy. 

Mezi úspěšné řešitele patří: 

 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

5.A VALTOVÁ Katrin 13 

  MONČEK Vojtěch 10 

6.B KUČERA Jakub 9 

7.A ŠUBERT Michal 10 

  MACHART Benjamin 9 

8. ZÁRUBA Prokop Kašpar 9 

  MORAVEC Jan Kristián 9 

  ROUSEK Tomáš 8 

  PROKEŠ Michal 8 

 

Úspěšní řešitelé mohli získat: 

5. - 7. třída - 9-15 bodů 

8. třída - 8-12 bodů 



  Duben 

 60 
 

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

Den Země - Hodkovičky 
 

Vydáno: 22. 4. 2015 

 

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 dopoledne jsme 

se my, žáci 7.A a 7.B, zúčastnili akce Den 

Země v Hodkovičkách. 

 

Byly zde pro nás připraveny stánky od 

Lesů ČR. Byl zde stánek s rybářstvím, kde 

si každý mohl chytit jednu dřevěnou 

rybku, stánek, kde se podle kožešin a stop 

ve sněhu dalo poznat zvíře. Asi nejzajímavější byl stánek se živými sovami. Během 

výkladu jsme si mohli pohladit např. Výra velkého. 

 

Počasí nám přálo a celá akce se nám líbila. 

 

Procházka hudebním dílem W. A. Mozarta 
 

Vydáno: 22. 4. 2015 

 

Dne 15. 4. 2015 se 3., 4. a 5. ročníky zúčastnily operního představení s názvem Malý 

Mozart. Vše se konalo v kostele sv. Šimona a Judy. 

 

Všichni jsme byli hudebně naladěni a celé představení v nás zanechalo skvělý 

zážitek. Pro některé děti to byla premiéra operního představení. Na konci opery 

proběhlo vyhlášení soutěže o nejlepší portrét W. A. Mozarta. Byli jsme velice pyšní, 

protože všechna tři místa byla obsazena žáky z naší školy. Jmenovitě Sofia Múdra 

3.B, Simona Štáchová 5.A a Matěj Šmíd 5.B. Tímto děkujeme za reprezentaci školy. 

Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, využili jsme ho a prošli krásu starobylé 

Prahy. 
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Den Země 2015 
 

Vydáno: 4. 5. 2015 

 

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se celý náš první stupeň vydal do Centrálního parku 

Pankrác na tradiční oslavu Dne Země. 

 

Poslušnost předvedla fenka Rozárka a také hlídkoví psi 

Městské policie hl. m. Prahy. Své schopnosti nám ukázali 

také koně Městské policie hl. m. Prahy. Děti měly 

možnost zaskákat si na nafukovacím skákacím hradu 

nebo autíčku. Lesníci z Lesů hl. m. Prahy upoutali 

krkavcovitými ptáky, lesní zvěří a lesními dřevinami. 

Další zástupci ze stánků EKO-KOM, ASEKOL a.s. či 

ELEKTROWIN a.s. žákům připravili spoustu zábavy 

v podobě her, soutěží a kvízů. 

 

Počasí nám až na občasný studenější vítr přálo a sluníčko 

všem jen zpříjemnilo už tak zajímavý a výjimečný den. 

 

Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ 2015 
 

Vydáno: 4. 5. 2015 

 

V úterý 28. 4. 2015 proběhlo slavnostní předávání ocenění účastníkům výtvarné 

soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou zorganizoval Sbor dobrovolných 

hasičů Braník. 

Vítězům soutěže přišel poblahopřát výbor 

SDH Braník v čele se starostou Václavem 

Merxbauerem. 

 

Mezi oceněné patří Simona Štáchová 

(Z5A), Marek Gubien a Jan Behenský 

(Z5B), Jakub Kučera (Z6B) a Jakub Vágner 

(MŠ). 

 

Slavnostní předávání bylo určeno nejen žákům, ale i jejich rodičům a všichni si určitě 

společně strávené chvíle užili. 

 

Žáci za svoje výtvarné nápady získali diplom a spoustu pěkných dárků. 
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Pietní akt u pomníčku - foto 
 

Vydáno: 5. 5. 2015 

 

Dne 5. května 2015 se děti ze 

školní družiny zúčastnily společně 

s vychovatelkami školní družiny 

a učitelkami  1. stupně pietního aktu 

u pomníčku v ulici Na Pekařce. 

 

Paní učitelka Bartoňová vysvětlila dětem 

srozumitelnou formou, co se tehdy v Praze 

událo. 

 

Všichni jsme si tak připomněli 70. let od 

Květnového povstání českého lidu a od konce války. 

 

„Poslední zvonění“ čtvrtých ročníků 
 

Vydáno: 6. 5. 2015 

 

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 studentům 4. ročníků střední 

školy naposledy zazvonilo. 

 

Tento den měli žáci 1.A a 1.B důležitou úlohu, a to 

vyprovodit studenty ze školy a zpříjemnit tak 

"Poslední zvonění". Žáci vzpomínali, že právě 

studenti je doprovázeli 1. 9. 2014 do školy. 

Studentům předali korálkové náramky na památku 

a s radostí popřáli:  

 

"Hodně štěstí u maturity!!!" 
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Anděl na přechodu 
 

Vydáno: 7. 5. 2015 

 

Každodenně umírá na světových silnicích více než 500 dětí a další tisíce utrpí 

zranění. I proto je letošní třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu, 

vyhlášený OSN a Světovou zdravotnickou 

organizací na 4. až 10. května 2015, 

zaměřen právě na bezpečnost našich 

nejmenších v silničním provozu. 

 

Podpořit Mezinárodní týden bezpečnosti 

v silničním provozu a připojit se tak 

k celostátní akci „Chraňme naše děti“ se 

rozhodla i naše střední škola. Studentky 

oboru sociální činnost ze třídy S 1.B ve 

čtvrtek 7.5. od 7.00 do 8.00 hodin 

převáděly jako "strážní andělé" děti přes přechody v nejbližším okolí školy. Zároveň 

při tom s dětmi zopakovaly pravidla bezpečnosti při přecházení a snažily se apelovat 

i na řidiče. 

 

Multikulturní výchova – dílny 
 

Vydáno: 12. 5. 2015 

 

Ve dnech 24. a 27. 3. se uskutečnily v naší 

základní škole čtyři multikulturní dílny. 

 

Dvě v pátých třídách se týkaly problému 

přistěhovalců a vztahů k nim, žáci osmé 

a deváté třídy se zamýšleli nad 

problematikou vzniku stereotypů 

v myšlení člověka. 

 

Dílny splnily svůj cíl, hlavně páťákům se aktivity velmi líbily.  
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Exkurze Podolská vodárna 
 

Vydáno: 12. 5. 2015 

 

Dne 5. 5. 2015 se žáci 8. ročníku 

v doprovodu paní učitelky Evy Štikové 

zúčastnili prohlídky Muzea pražského 

vodárenství v budově Podolské vodárny. 

 

Úpravu vody ve vodárnách jsme tento rok 

probírali v hodinách chemie, proto 

prohlídka vhodně doplnila učivo. 

Prohlídka byla velice zajímavá a také zábavná, protože jsme si na všechny exponáty 

mohli sáhnout a vyzkoušet, jak fungují. Byli jsme seznámeni s historií vodárenství, 

ale i se současnými technologiemi. Výklad průvodce byl poutavý a vtipný. 

 

Praha 4 na barikádách 
 

Vydáno: 12. 5. 2015 

 

V pondělí 4. května 2015 se sedmé ročníky jako zástupci školy Kavčí hory vypravily 

do parku Na Pankráci na zahájení výstavy „Praha 4 na barikádách“, kterou pořádá 

městská část Praha 4 k 70. výročí konce druhé světové války. Výstava je poskládána 

z autentických fotografií Prahy 4 ze 

závěru druhé světové války. 

 

Na začátku jsme čekali na pana starostu 

a pamětníky závěrečných bojů druhé 

světové války. Všichni měli krátký 

proslov, který jsme ocenili potleskem. Pak 

jsme si postupně prohlíželi všechny 

unikátní černobílé fotografie. Byly na nich 

zachyceny tanky, barikády i ulice z dob 

války. Všechny fotografie byly popsány, takže jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 

věcí. 

 

Po odchodu z výstavy jsme všichni doufali, že takovou dobu nikdy nezažijeme. 
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Sedmáci fandí hokeji 
 

Vydáno: 12. 5. 2015 

 

11. 5. 2015 se žáci sedmých tříd zúčastnili Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 

v Praze. Podmínkou účasti na zápasech byla vlastnoruční výroba materiálu 

propagujícího některou ze zúčastněných zemí. 

 

Vybrali jsme si Rakousko a byli jsme moc rádi, že po napínavém čekání, zda se 

budeme moci turnaje jako fanoušci zúčastnit, jsme obdrželi vstupenky na zápas 

právě Rakouska s Německem. 

 

Užili jsme si jedinečnou atmosféry nejen před, ale i během zápasu, neboť utkání 

v základní hrací době skončilo nerozhodně, v nastaveném čase branka také nepadla, 

a tak došlo i na samostatné nájezdy a Rakousko nakonec vyhrálo 3:2. 

 

Poděkování patří Českému svazu ledního hokeje z. s., organizačnímu výboru 

šampionátu a MŠMT, kteří tento jedinečný zážitek školákům umožnili. Naše 

návštěva hokejového zápasu by se ale neuskutečnila bez obětavého úsilí žáka 7. B 

třídy Jonáše Gerháta, jemuž chci touto cestou poděkovat. 

 

Projekt Praha historická a literární aneb Ostříží oči 
 

Vydáno: 13. 5. 2015 

 

V úterý 5. 5. 2015 se studenti naší střední školy 

vydali do města. Sice většina z nich žije v Praze, ale 

město vlastně nezná. 

 

A tak jsme se sešli na náměstí Republiky a po 

chvilce strávené tady plněním úkolů 

se jednotlivé skupiny studentů pomalu vydaly za 

dalšími informacemi. Víte například, kde najdete na 

fasádě domu nápis „Lepší než celá kráva v cizině 

doma krajíc chleba“? Nebo kde v Praze žil Francois-

René de Chateaubriand? Nebo čím byl významný 

pobyt v Praze pro Johannese Keplera? 

 

Účastníci našeho projektu už to zjistili. 
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Matematický projekt „Matematika na Pražském 

hradě“ 
 

Vydáno: 14. 5. 2015 

 

Pátého května čekal třídu S1B naučný výlet do okolí Pražského hradu. Sraz jsme měli 

na Dejvické, kde jsme od paní učitelky Fialové dostali 

zadání úloh, jak jinak než matematických, které pro 

nás přes víkend připravila. Zpracování jednotlivých 

úloh jsme probrali společně na různých příkladech. 

Konkrétní řešení jsme zpracovávali ve skupince. 

Výstupem pak budou výukové panely, se 

zpracovanou úlohou a historickou či botanickou 

zajímavostí, která se k úloze vztahuje. 

 

Z Dejvické jsme pěšky došli až k Pražskému hradu. 

Cestou jsme se zastavili u pomníku Václava 

Morávka, ke kterému patřila jedna z úloh. Další 

úlohy nás čekaly v krásně rozkvetlé Královské 

zahradě. Ke každé úloze byl přiřazen jeden objekt 

této kouzelné zahrady. 

 

Nejen, že jsme si užili krásu Prahy, ale zároveň jsme zapojili všechny mozkové 

závity. Také jsme ukázali kolemjdoucím, že matematika se může učit i mimo třídu 

a s ukázkou využití v praxi. Celá třída S1B děkuje za příjemný den a plno nových 

počtářských zkušeností. 

 

Přednáška „Padělek je prodělek“ 
 

Vydáno: 19. 5. 2015 

 

V dubnu měli studenti a studentky střední 

školy možnost zúčastnit se přednášky 

Padělek je prodělek. Cílem přednášky 

bylo zvýšit povědomí studentů 

o duševním vlastnictví a obchodu 

s padělaným zbožím. Během prezentace se 

mohli seznámit s riziky a důsledky koupě 

padělaného zboží a s tím, jaké ztráty 

přináší prodej padělků výrobcům 
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originálního zboží, spotřebitelům a v neposlední řadě i státu. 

 

Celý projekt probíhá pod záštitou celní správy České republiky. Součástí přednášky 

byly i videa ze zásahů celní správy a desítky padělků k prohlédnutí. 

 

Pietní akt k 70. výročí Dne vítězství 
 

Vydáno: 19. 5. 2015 

 

V pondělí 11. 5. 2015 se třídy S1A a S1B zúčastnily pietního aktu k 70. výročí Dne 

Vítězství na Náměstí generála Kultvašra. Položit věnce za asistence příslušníků 

České armády tam přišli zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu, Městské části 

Praha 4, a rovněž zástupci Československé obce sokolské a dalších organizací 

sdružujících pamětníky Pražského povstání v roce 1945. Nakonec přednesl starosta 

krátkou řeč, ve které připomněl, že události oněch srpnových dní jsou vlastně stále 

živé, protože stále žijí lidé, kteří je zažili, a zdůraznil, že je potřeba, aby se mladí lidé 

o těchto událostech dozvídali přímo od pamětníků. 

 

Pietní akt u pomníčku Na Pekařce 
 

Vydáno: 19. 5. 2015 

 

V úterý 5. května se žáci 1. stupně zúčastnili vzpomenutí 70 let od Květnového 

povstání českého lidu a od konce války. 

 

K pomníčku Na Pekařce přišly nejen děti se školní družinou a svými 

vychovatelkami, ale i starší žáci, kteří družinu již nenavštěvují. Společně s paní 

učitelkou Bartoňovou jsme si připomněli, co se tenkrát událo. Děti poté položily na 

pomník snítky šeříku. 

 

Muzikál Sněhová královna v Hybernii 
 

Vydáno: 22. 5. 2015 

 

Žákyně naší školy Nela a Nika Peerovy pozvaly své spolužáky z 3. B a 5. B na 

muzikál „Sněhová královna“, kde obě děvčata hrála malou Gerdu a růžičku. 

 

11. 5. a 20. 5. se třídy vydaly Prahou na zhlédnutí tohoto krásného muzikálu podle 
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choreografie paní Peerové. Žáci 3. B šli na Nelinku, kterou „zasypali“ růžemi, a žáci 

5. B se šli podívat na Niku. 

 

Obě třídy byly z představení nadšené. Děti z 3. B namalovaly i krásné obrázky. 

Nejvíce je zaujaly postavy malé Gerdy, růžičky a veselé jarní i letní víly. 
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Sportovní soutěže 
 

Vydáno: 1. 6. 2015 

 

V průběhu dubna a května se žáci školy zúčastnili několika sportovních klání. Zde je 

jejich stručný přehled. 

 

Mc Donald´s cup 1. - 3.třída 

21. 4. 2015 kluci nastoupili rovnou do finálového turnaje, protože se do soutěže 

přihlásilo jen sedm týmů. Turnajem na AFK Podolí prošli bez ztráty až do finále, kde 

v boji o postup do pražského finále jen těsně podlehli soupeři, a tak skončili na 

parádním 2. místě v Praze 4. 

  

Mc Donald´s cup 4. - 5.třída 

V této kategorii se základní turnaj uskutečnil 23. 4. na domácí půdě a toho chlapci 

využili k postupu, když v posledním utkání museli porazit dosud neporaženou 

Základní školu Sdružení, což s jim po skvělém kolektivním výkonu podařilo. 

O necelý týden později, 28. 4. ve finále Prahy 4 na hřišti AFK Podolí, nejdříve notně 

potrápili budoucího vítěze z Bítovské a pak si ve druhém utkání vybojovali postup 

do semifinále. Po zcela vyrovnaném boji a remíze 0-0 nakonec kluci v semifinále 

padli na penalty. Zklamání bylo natolik velké, že již nedokázali zopakovat vítězství 

nad  ZŠ Sdružení a skončili na nepopulárním 4. místě. 

  

Vybíjená 6., 7. třída 

Hned od počátku turnaje, který se konal 11. 5. v ZŠ Poláčkova a byl zároveň zápasem 

finálovým, se jasně ukazovalo, že pokud holky z Kavčích hor neudělají fatální chyby 

a neprohrají hlavou, budou společně s Filosofskou ve finále. Nakonec první set holky 

prohrály 13-15, druhý ovšem stejným rozdílem vyhrály, a tak rozhodovala „náhlá 

smrt“ - komu se podaří vyhrát o dva balony. Holky měly tři mečboly, pak třikrát 

čelily a nakonec je sedmý mečbol poslal do celopražského finále, které je teprve čeká. 

  

 OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů 

 Ve středu 14. 5. se zástupci naší školy zúčastnili soutěží OVOV. Devět 

nominovaných žáků splnilo po celodenním boji všechny disciplíny a umístili se 

celkově na 10. místě, když v průběhu soutěží se někteří jednotlivci drželi i na 

medailových pozicích. 
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Český den proti rakovině 
 

Vydáno: 2. 6. 2015 

 

Dne 13. 5. 2015 proběhla 19. veřejná sbírka Ligy proti rakovině. Stalo se již tradicí, že 

naše střední škola se této akce účastní. V letošním roce prodali studenti I. ročníků 

téměř 4000 kytiček, za které utržili 98 571 Kč. Tento výtěžek bude věnován na 

výzkum a prevenci zhoubných nádorů reprodukčních orgánů. 

 

Podej ruku 
 

Vydáno: 2. 6. 2015 

 

Dne 15. 5. 2015 se zaměstnanci firmy 

Skanska v rámci 2. ročníku akce „Podej 

ruku“ v naší škole zúčastnili 

dobrovolnické aktivity. Jejich práce byla 

zaměřená na posílení bezpečnosti 

a zvelebování životního prostředí. 

Pomohli nám s navážkou zeminy 

v prostorách před školní družinou. Patří 

jim náš dík, protože nejenže celý den 

usilovně pracovali, ale ještě jim u toho 

vydržel úsměv na rtech. Zároveň děkujeme firmě Skanska, která dobrovolnické 

aktivity svých zaměstnanců podporuje. 

 

 

Návštěva Židovského muzea 
 

Vydáno: 3. 6. 2015 

 

V úterý 2. června, jsme se my prváci, třídy S1.B a S1. A, vydali do pražského 

Židovského muzea. Každá třída měla svou průvodkyni se stejným programem, jen 

v jiném pořadí. Naše první zastávka byla v pracovně, kde jsme se něco dozvěděli 

o historii Židů, jaké je jejich zastoupení v populaci, apod. Následovala práce ve 

skupinkách s pracovními listy a studijními materiály. Zpracovávali jsme pět různých 

témat: běh života, svatba, šabat, domácnost a pesach. Nejenže jsme témata 

zpracovali, ale také jsme je prezentovali ostatním, někteří je dokonce i zahráli.   
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Po práci v dílně, jsme se s druhou třídou vyměnili a šli na exkurzi. Nejprve jsme 

zamířili do Staronové synagogy, která stále slouží k modlitbám. V Pinkasově 

synagoze jsou všude na stěnách jména 

českých židů, kteří zahynuli 

v koncentračních a vyhlazovacích táborech 

během druhé světové války, jmen bylo 

celkem 80 tisíc. V horním patře jsou 

vystavené obrázky dětí, které byly 

v koncentračním táboře v Terezíně. Po sice 

smutné, ale zajímavé prohlídce synagogy 

jsme se šli podívat na židovský hřbitov. 

Procházeli jsme kolem spousty náhrobků, 

které se posouvali podle přidávaných 

vrstev s ostatky, až k hrobu Rabiho Löwa. Mohli jsme si na něm schovat předem 

připravené přáníčko s tajným přáním. 

 

Naše prohlídka končila v muzeu, kde jsme si mohli prohlédnout vše, o čem jsme 

psali na začátku do pracovních listů. Prohlídka byla velmi zdařilá, nejen proto, že 

bylo krásné počasí, ale i proto, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. 

 

AntiFETfest 2015 
 

Vydáno: 4. 6. 2015 

 

I v letošním školním roce se žáci a studenti naší školy zúčastnili se svými krátkými 

filmy soutěže Antifetfest aneb jde to i jinak, kterou již po osmé vyhlásilo hlavní 

město Praha a městské části Praha 1 až 22. 

 

Termín odevzdání soutěžních snímků byl do 31. 3. a obvodní kolo Prahy 4 se 

uskutečnilo spolu s předáváním ocenění  nejen vítězným snímkům, ale i školním 

metodikům prevence ve Společenském sále Nuselské radnice 20. května. 

 

Na 1. místě v Praze 4 se v kategorii základních i středních škol umístily krátké filmy 

našich žáků a studentů – SQUAD – Iťs your choice  (Matěj Pazderník, Weixuan 

Zhang, Robert Lucák, Pavel Nosek, Nikola Bláhová) a Nosek a spol. – Ztratit člověka 

(Pavel Nosek, Jan Furdzo, Karolína Bímová, Arijan Bělohlávek, Lucie Hartmanová). 

 

Všechny soutěžní snímky pak jsou zveřejněny na stránkách Antifetfestu, kde také 

probíhalo do 31. 5. hlasování. 
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Kromě výše zmíněných snímků zde můžete zhlédnout filmy dalších tvůrců z naší 

školy: 

 

Markéta a spol. (7.B) – Herní závislost 

(Markéta Soukupová, Tereza Švandová, Klára Minarčíková, Julie Honzovičová, 

Tereza Ktratochvílová) 

 

Adam a spol. (7.A) – Nový mobil 

(Adam Vaněček, Amélie Slavíková, Monika Kadlecová, Eva Štuksová, Karolína 

Štekerová) 

 

Šafránek a spol. (7.A) – 50 odstínů drog 

(Jakub Šafránek, Alex Piffl, Adam Bok, Theodoros Draksl, Martin Křístek, Michael 

Šubert, Ben Machart, Richard Hoffmann) 

 

TAPIV (SŠ) – Závislost na PC hrách 

(Ivo Ponjavič, Petra Jará, Aneta Kostohryzová, Tomáš Myslík, Vojta Sadílek a Martin 

Pelnář) 

 

Těšíme se na vyhlášení výsledků celopražského kola, které bude 17. 6.. 

 

Děkujeme všem zúčastněným žákům, studentům i jejich kamarádům za zájem, účast 

i skvělou reprezentaci školy, učitelům pak za podporu a pomoc. 

 

Maturita – slavnostní zahájení ústních zkoušek 
 

Vydáno: 4. 6. 2015 

 

Čas letí jako voda, je pondělí 25. května 

a maturanty očekávaný a obávaný týden 

začíná. Během něj všichni naposledy 

předvedou, co se naučili, s čím půjdou 

k přijímacímu řízení na vysoké školy nebo 

do zaměstnání. 

 

Sešli jsme se v půl osmé v multifunkční 

učebně – po dobu studia se sem chodí zpívat, koukat na filmy nebo besedovat 

s různými hosty, ale teď se studenti 4. ročníků přišli představit předsedkyním svých 

maturitních komisí a slíbit, že se k ústní zkoušce svědomitě připravovali. 

 

Dostalo se jim ujištění, že všechny jejich výkony budou spravedlivě ohodnoceny. 
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Ozdravný pobyt ve Střelských Hošticích 
 

Vydáno: 5. 6. 2015 

 

Žáci 1. až 3. tříd se zúčastnili ozdravného pobytu v krásném areálu ŠvP ve Střelských 

Hošticích. 

Děti po celý týden plnily úkoly v rámci hry 

„Putování po Keni“, sportovaly, měly 

turnaj ve stolním tenise a karneval. Některé 

třídy navštívily bazén nebo Záchrannou 

stanici v Horažďovicích, hrad Rabí nebo 

vodní hrad v Blatné a Muzeum říční 

plavby v Hošticích. 

 

Ve čtvrtek se žákům věnovali vojáci ze Strakonic a odpoledne mohly děti zhlédnout 

výcvik hasičů. Poslední večer byl zakončen večerní hrou „Krokodýlí řeka“. 

 

Ozdravný pobyt - Žihle 
 

Vydáno: 9. 6. 2015 

 

V týdnu od 25. do 29. 5. 2015 se žáci 4.- 9. třídy základní školy zúčastnili ozdravného 

pobytu v Žihli. 

Oč „slabší“ bylo ubytování, o to krásnější je okolní příroda, a tak i přes relativně 

chladné počasí si snad děti pobyt užily. 
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Výstava „Můj stát“ 
 

Vydáno: 9. 6. 2015 

 

Ve středu 3. 6. 2015 se 4. a 5. třídy zúčastnily prohlídky výstavy Můj stát 

v Hrzánském paláci. Děti se seznámily  jednoduchou, stručnou a vtipnou formou se 

symboly státnosti. Například s tématy: 

 

 Co jsou symboly našeho státu? 

 Proč je potřebujeme? 

 Proč je máme chránit? 

 Proč na ně můžeme být hrdí? 

 Jak je můžeme správně používat? 

  

Dětem se výstava moc líbila. 

 

Akce „Bezpečné prázdniny“ 
 

Vydáno: 9. 6. 2015 

 

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 jsme se jako každoročně zúčastnili akce s názvem „Bezpečné 

prázdniny“. Celý první stupeň kromě 

prvních tříd vyrazil na Letenskou pláň po 

první vyučovací hodině. Cílem této akce je 

upozornit děti na nástrahy a nebezpečí 

blížících se letních prázdnin a zároveň je 

zábavnou formou poučit, jak se těmto 

nástrahám vyvarovat. 

 

Akce se zúčastnily složky Integrovaného záchranného systému, Sdružení linky 

bezpečí apod. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých společně procházely 

jednotlivá stanoviště. 

 

Myslíme si, že tato akce byla pro mnohé děti velice přínosná. 

 

Těšíme se zase za rok  
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Habrovka přátelská rodině 
 

Vydáno: 12. 6. 2015 

 

Již 4. rokem se uskutečnila v příjemném prostředí zahrady u kostela sv. Františka 

z Assisi v ulici U Habrovky odpolední akce „Habrovka přátelská rodině“. 

 

Této akce se zúčastnily i studentky 1. a 3. ročníků spolu s paní učitelkou 

Hofmannovou, se kterou připravily pro děti několik aktivit: skákání v pytli, slalom 

s míčkem na lžíci, hod míčem skrz zavěšený kruh, hru na rybáře, při níž se děti 

musely trefit rybářským prutem do hrdla lahve a nakonec „Kimovu hru“, při které si 

děti musely zapamatovat několik předmětů. 

 

Pro děti zde byl zajištěn bohatý program: divadelní představení, různé atrakce 

a soutěže, stoly a lavice, kde si mohly kreslit. K poslechu hrála živá hudba a k 

dispozici bylo též občerstvení. 

 

Exkurze v 11. hasičské stanici 
 

Vydáno: 12. 6. 2015 

 

Ve středu 10. června naše třída 7.A navštívila 11. hasičskou stanici, což je nejnovější 

stanice v Praze. 

 

První dvě hodiny byla přednáška 

o správném chování při neobvyklých 

situacích a o pravidlech, kterými se řídit v 

případě ohrožení. Další program 

zahrnoval ukázku dispečinku hasičů a 

prohlídku garáží s auty a technikou. 

 

Celé dopoledne bylo velice zábavné. Hasič, který nás provázel, byl velice milý 

a vtipný a viděli jsme věci, které nejsou běžně přístupné. Prostory stanice jsou hezké 

a moderní.  Jestli chcete navštívit tuto stanici, můžeme vám exkurzi jen doporučit. 
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Veletrh vědy 
 

Vydáno: 15. 6. 2015 

 

22. 5. 2015 devátá třída navštívila Veletrh vědy na Výstavišti v Letňanech. Na 

veletrhu byla prezentována nejen fyzika, chemie a matematika, ale i další vědní 

obory z oblasti biologie, inženýrství, geologie a další. 

 

Nejvíce nás zaujal pokus ukazující rozpad atomových jader Radonu. Na vlastní oči 

jsme viděli stopy po rozpadu atomového 

jádra na jádra Helia, která zanechávala 

v podchlazených (-30 °C) párách alkoholu 

kondenzační stopu. Vyslechli jsme 

přednášku o škodlivosti konzervačních 

látek a jejich devastujících účincích na 

mikroflóru našich střev a při té příležitosti 

jsme ochutnali vynikající sušenku bez 

konzervantů a barviv, prostě bez É-ček, byla celozrnná a s medem! Všem moc 

chutnala. Vyzkoušeli jsme přístroj na rovnováhu a na závěr si koupili nápoj se 

suchým ledem, který tvořil kouzelný efekt. 

 

Veletrh se nám moc líbil a doporučili bychom ho všem, kteří mají rádi nové 

poznatky. 

 

Plavání třetích tříd ve školním roce  2014/2015 
 

Vydáno: 23. 6. 2015 

 

Vážení rodiče, 

 

k dnešnímu dni, 23. 6. 2015, jsme s dětmi ukončili celoroční výuku plavání. 

 

Opět se ukázalo, že plavání probíhající celý 

školní rok přináší velmi pozitivní 

výsledky. Ze začátku měla velká spousta 

dětí strach, obavy z vody či trpěla 

nejistotou z neznámého prostředí. 

Vzhledem k tomu, že máme na bazénu 

opravdu profesionální plavčíky 

s výjimečnými metodickými schopnostmi, podařilo se jim u všech dětí vzbudit 
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pozitivní vztah k vodě. U některých došlo opravdu k markantnímu posunu jejich 

dovedností. 

 

Dnes jsme jim také rozdali "mokré" vysvědčení, ve kterém je jejich úsilí a posun 

zaznamenán. Doufám, že před očekávanými prázdninami děti své právě nabyté 

zkušenosti využijí. 

 

Ovoce a zelenina do škol 
 

Vydáno: 23. 6. 2015 

 

Ve čtvrtek 4. 6. 2015 u nás na škole proběhla akce Ovoce a zelenina do škol. 

 

Každá třída dostala bedýnku se zeleninou 

a ovocem. Děti s přehledem pojmenovaly 

všechny druhy ovoce a zeleniny, až na 

fenykl, s kterým se mnozí setkali úplně 

poprvé. Bedýnka obsahovala od každého 

druhu většinou jeden kus, takže k ní bylo 

přibaleno prkénko s nožíkem a paní 

učitelky dětem milerády tuto svačinku 

nakrájely a naservírovaly. 

 

Pochutnali jsme si úplně všichni a ještě k tomu udělali něco pro své zdraví. Těšíme se 

na další takové dobroty, které přispějí našemu zdraví. 

 

 Každoroční sběr surovin pro zvěř - zhodnocení 
 

Vydáno: 23. 6. 2015 

 

Během celého školního roku naše škola sbírala suché pečivo a jiné suroviny na 

pomoc Lesům hl. m. Prahy a Městské policii Praha. Lesní zvěř a koně policie si již 

poněkolikáté pochutnali na dobrotách od Školy Kavčí hory - tedy od žáků, rodičů 

a učitelů. 

 

Zhodnotit úspěšnost ve sběru surovin pro zvířata můžeme velmi pozitivně. 

 

Soutěž ve sběru pro lesní zvěř pro naši školu znamenala 2. místo ze 30 zúčastněných 

základních škol v Praze. Nasbírali jsme 1,5 tuny pečiva a lesních plodů! 
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Také v soutěži ve sběru pečiva pro koně policie jsme získali 2. místo, přestože 

celkový součet již nedosahoval tak vysoké sumy. 

 

Vyhlášení nejúspěšnějších sběračů naší školy proběhlo ve dvou kategoriích: 

 

V kategorii "Nejlepší třída sběračů": 

1. místo 5.A - 203, 3 kg 

2. místo 1.A - 182, 15 kg 

3. místo 1. B - 153, 55 kg 

 

V kategorii "Nejlepší sběrač jednotlivec": 

 

1. místo Vojtěch Monček (5.A) - 117, 8 kg 

2. místo Eliška Růžičková (5.B) - 106, 7 kg 

3. místo Lenka Růžičková (2. A) - 53, 5 kg 

 

Vítězové se mohou těšit nejen z odměn a dobrot, ale také z environmentálního 

celodopoledního programu od Lesů hl. m. Prahy, který se koná ve čtvrtek 25. 6. 2015. 

 

Děkujeme všem sběračům za pomoc a za nakrmení zvěře a věříme v další sběračské 

úspěchy i příští školní rok! 

 

Zahradní slavnost 
 

Vydáno: 23. 6. 2015 

 

Dne 22.6.2015 se konala na naší škole již tradiční Zahradní slavnost, tentokrát jako 

soutěž v karaoke. 

 

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií a zde jsou výsledky: 

 

kategorie tříd: 

 

1. místo - 5.A (Lojza a Líza) 

2. místo - 8.tř. (Pijeme colu) 

3. místo - 1.A (Trpasličí svatba) a 9.tř. (směs českých hitů) 

 

  



  Červen 

 
 

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

81 

kategorie jednotlivců: 

 

1. místo - Sára Zikanová (Horehroní), Marek Bajtoš (Důvod žít), Bára 

Blažková a Claudie Tobiášová (Up) 

2. místo - Simona Malkovská (Hallelujah) 

3. místo - Sofia Vaníčková a Natalya Aminova (Sladké mámení) 

 

Na všechny soutěžící čekala sladká odměna a certifikát za účast, a i přes nevhodné 

chování publika si žáci svá vystoupení skvěle užili. Pochvalu dostala i velice trpělivá 

porota, pan zvukař a slečna fotografka. 

 

 
 

Africký den 
 

Vydáno: 24. 6. 2015 

 

V pondělí 22. 6. 2015 se na naší škole konal Africký den. Tento celoškolní projektový 

den byl vyvrcholením naší celoroční práce v celosvětovém projektu Světová škola. 

 

V průběhu dopoledne probíhalo ve škole mnoho aktivit. Naši nejmladší vyráběli za 

pomoci studentek africké šperky a "dešťové hole", účastnili se hudební dílny "Drum 

in". Starší žáci měli na programu filmový klub a interaktivní dílny věnované 

skutečné ceně potravin a odpovědné spotřebě.  Žáci Z7A prezentovali svou půlroční 

výtvarnou práci na téma Afrika výstavou v přízemí školy.  

 

"Třešničkou na dortu" byla beseda s keňskými hosty. Studenti měli možnost 

komunikovat v anglickém jazyce o vážných i méně vážných tématech. Besedu zahájil 

sbor Prážata, který si pro naše hosty připravil písně ve svahilštině. 

 

Studenti třídy S2B obohatili naši akci o fair trade stánek, ve kterém nabízeli a dále 

nabízejí vlastnoručně upečené pečivo z fair trade surovin. Kromě pečiva jsou 
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v nabídce výrobky žáků školy. Výtěžek z prodeje ve fair trade stánku bude věnován 

na nákup encyklopedií pro děti z našich partnerských škol v Keni. Fair trade stánek 

bude otevřen celý týden (do 26. 6. 2015). 

 

 
 

Hodnocení aktivity žáků 2. stupně 2014/2015 
 

Vydáno: 25. 6. 2015 

 

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 tito žáci: 

 

3. místo: Ben Machart, 7. A za účast ve školním i obvodním kole Pythagoriády 

a matematické olympiády, za účast v literární soutěži a za práci pro třídu a pomoc 

při sběru papíru. 
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2. místo: Markéta Soukupová, 7. B za účast ve školním kole Pythagoriády, za soutěž 

v českém jazyce, za výtvarnou soutěž Obrázkový slovník a za práci pro třídní 

kolektiv. 

 

1. místo: Jakub Kučera, 6. B za účast ve školním i obvodním kole matematické 

olympiády, za účast v konverzační soutěži ve španělském jazyce, za recitační soutěž 

v anglickém jazyce a za výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. 

 

Hodnocení aktivity žáků po třídách 

 

TŘÍDA JMÉNO ŽÁKA BODY 

Z6A TOPOLOVÁ Barbora 30 

  GUBIEN Matěj 26 

  ŽILKA Filip 26 

Z6B KUČERA Jakub 56 

  HRADOVÁ Zuzana 32 

  WIMMEROVÁ Adéla 28 

Z7A MACHART Benjamin 48 

  ŠUBERT Michal 41 

  KŘÍSTEK Martin 37 

Z7B SOUKUPOVÁ Markéta 49 

  KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 47 

  SOUČKOVÁ Mariana 46 

Z8 ŽANDOVÁ Markéta 34 

  MORAVEC Jan Kristian 34 

  ŽILÁK Daniel 31 

Z9 ŠTEKEROVÁ Kristýna 24 

  DOMÍNKOVÁ Zita 22 

  SVOBODA Jan 19 

  BAJTOŠ Marek 19 

 

Výsledky obvodního kola Pythagoriády 
 

Vydáno: 25. 6. 2015 

 

Naši žáci se zúčastnili obvodního kola Pythagoriády, ve kterém si porovnali své 

znalosti a dovednosti s ostatními žáky ZŠ a víceletých gymnázií na Praze 4. 
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Úspěšní řešitelé obvodního kola jsou (získáno 9-15 bodů): 

JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY UMÍSTĚNÍ 

MONČEK Vojtěch Z5A 10 55.-61 

VALTOVÁ Katrin Z5A 9 62.-69. 

MACHART Benjamin Z7A 11 14.-26. 

ŠUBERT Michal Z7A 9 35.-47. 

 

Ostaní řešitelé (8-0 bodů): 

JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY UMÍSTĚNÍ 

KUČERA Jakub Z6B  6 38.-39. 

ZÁRUBA Prokop Kašpar Z8 6 38.-50. 

MORAVEC Jan Kristian Z8 4 60.-66. 

 

Rozlučka 9. třídy 
 

Vydáno: 26. 6. 2015 

 

Dne 24. 6. 2015 proběhla rozlučka 9. třídy 

základní školy. 

 

Na rozlučku byla pozvána většina 

pedagogického soboru a konala se v 

učebně MUF. Na začátku žáci promítali 

své vzpomínkové video a poté se všem 

učitelům osobně poděkovalo a předaly se 

květiny. 

 

Nakonec byli všichni pozváni na malé občerstvení ve vedlejší učebně, které žáci 

osobně připravili. 

 

Exkurze iQLANDIA Liberec 
 

Vydáno: 26. 6. 2015 

 

V pondělí 15. 6. 2015 jeli žáci 8. a 9. třídy do iQLANDIE v Liberci. 

 

V tomto centru je k nahlédnutí spousta zajímavých věcí ze všech vědeckých oblastí, 

které si sami můžete vyzkoušet, např. siloměr, simulátor zemětřesení nebo si můžete 

vyzkoušet, jak vidí zvířata. 
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Lesní čarování 
 

Vydáno: 26. 6. 2015 

 

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se na zahradě naší školy sešli nejlepší sběrači pečiva a lesních 

plodů a zúčastnili se environmentálního programu od Lesů hl. m. Prahy "Lesní 

čarování". Příjemné dopoledne si žáci zasloužili výhrou 

v soutěži konané v zimě tohoto školního roku. 

 

Program byl rozdělen na čtyři části - stanoviště: Duch 

stromů, kde si žáci sestavovali puzzle ze stromů a zjistili, 

jaké jsou znamení v Keltském kalendáři. Poznali síly stromů 

a jejich léčivé účinky. 

 

Stanoviště hub a léčivých bylin - zde žáci hledali stejné 

dvojice hub (malé a dospělé plodnice) a určovali jednotlivé 

houby našich lesů. Každý zapojil také čich při poznávání 

bylinek. Poslechli si také, jaké účinky léčivé byliny mají. 

 

U stanoviště Noční život - se všichni dozvěděli, jaká zvířátka 

jsou aktivní v noci a dočkali se i živého překvapení. Po povídání si skupina zahrála 

hru "Na netopýra". 

 

Poslední stanoviště - Lesní drobotina - nám přiblížilo svět hmyzu a děti si nakonec 

zahrály na hovnivála a snažili se koulet předmětem podobně, jako to dělá tento 

zvláštní druh hmyzu. Na závěr byla připravena ještě kvízová stezka. Děti odpovídali 

na jednotlivé otázky z různých témat přírodní říše a vyplnili si tajenku. 

 

Děkujeme lesníkům za hezky strávený čas a těšíme se na naše příští úspěchy ve 

sběru pro lesní zvěř, abychom opět mohli získat takto pěkně připravený a poučný 

program. 

 

 

Výstava večerníčku 
 

Vydáno: 29. 6. 2015 

 

Ve čtvrtek 25. 6. se obě dvě druhé třídy vydaly na výstavu večerníčku s názvem 

Česká animovaná tvorba - Večerníček slaví 50 let. 
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Po cestě tramvají a svačině děti i s paní učitelkami vstoupily do království 

večerníčkových postav ve Valdštejnské jízdárně. Výstava byla velice zajímavá 

a zároveň interaktivní, což bylo pro děti velice lákavé. Na výstavě snad nechyběla 

jediná pohádková postava. Každý určitě našel svého pohádkového hrdinu a po 

velice příjemně strávené hodině byl pomalu čas na návrat. Děti se vracely plny 

dojmů a výstavu si užily. 

 

Jak to udělat, aby... 
 

Vydáno: 29. 6. 2015 

 

U příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlásil Státní zdravotní ústav literární 

a výtvarnou soutěž pro žáky základních 

škol na téma „Jak to udělat, aby lidé 

nekouřili?“ 

 

Soutěžní práce (celkem 11) jsme poslali 

i z naší školy a čekali jsme na vyho- 

dnocení. 

 

Oceněny diplomem za účast byly všechny 

soutěžící školy a dále odborná porota 

vybrala pět nejlepších prací. 

 

Blahopřejeme Monice Kadlecové ze třídy 7.A, obsadila se svou prací 4. příčku. 

 

Aby lidé nekouřili… 
Monika Kadlecová Z7.A 

 

Jak to udělat, aby lidé nekouřili? Bylo by nejjednodušší mít recept na to, jak se nestat 

kuřákem vůbec. 

 

Jeden mám, tady je. 

 

Suroviny budou snadno sehnatelné a postup velmi jednoduchý. Stačí jen mít čas 

a odvahu. Co všechno budeme potřebovat? Tak nejlepší by bylo mít hodně koníčků, 

zálibu ve sportu a hodně práce, to pak totiž nemáte čas si cigaretu vůbec zapálit. 

 

Jako první budete potřebovat 2 km běhu každý den, v týdnu pak asi 6 hodin zábavy, 

2 hodiny sportu, hodně málo nudy, dobré je k tomu přidat alespoň minimální 

množství smíchu a zdravá strava, ta by měla být samozřejmostí. 
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K určitým činnostem budete taky potřebovat nějaké pomůcky. Jako třeba ke sportu 

švihadlo, činky nebo podložku na cvičení. Samozřejmě taky míče na hraní jsou 

prima, protože ten kdo si hraje, ten přece nekouří. 

 

Jak jsem říkala hned na začátku, je to v podstatě velmi jednoduchý recept, který vám 

ale vystačí na celý život a nikdy se „nepřejí“. Navíc vám určitě přinese spoustu 

radosti, zážitků a zdravý i dlouhý život. 

 

T-Ball 
 

Vydáno: 29. 6. 2015 

 

Ve středu 17. 6. 2015 se žáci 4. a 5. tříd účastnili soutěže ve školním T-ballu a to 

rovnou ve dvou družstvech. 

 

První tým se po obrovském úsilí umístil na krásném 8. místě a druhý tým se svou 

bojovností "prodral" až do samotného finále. Trochu zklamáni z rozhodování v náš 

neprospěch jsme se nakonec museli smířit s druhým místem. Nicméně děti hrály 

fantasticky, s nadšením a tak se v našich očích stejně staly vítězi. Celý turnaj 

provázely zajímavé doplňkové aktivity, kterých se děti se zájmem účastnily. V nich 

se Igor Lupan stal nejrychlejším sprintérem turnaje a sklidil veliký aplaus. 

 

Moc děkujeme pořadatelům za fajn strávený čas a dětem za perfektní sportovní 

výsledky. 

 

ZOO Trója 
 

Vydáno: 29. 6. 2015 

 

V pátek 26. 6. se třída 5. B vydala na "rozlučkový" výlet do trojské zoologické 

zahrady. 

 

Vyjížděli jsme z Rašínova nábřeží parníkem. Pro mnoho dětí byla už jen cesta 

parníkem premiérou. Vzhledem k modré obloze vše nasvědčovalo tomu, že si náš 

poslední výlet opravdu užijeme. 

 

V zoo jsme zvolili cestu, kterou se vydáme, abychom viděli zvířátka, která nás 

nejvíce zajímají. Po průchodu indonéským pavilonem jsme se však museli zastavit u 

klouzačky, která děti opravdu bavila. Po cestě jsme se několikrát občerstvili, slízali 
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zmrzlinu a vyrazili dál. Viděli jsme medvědy, hrochy, slony, žirafy, surikaty, brouky, 

pavouky, hady a mnoho dalších zvířat, která lze v překrásné pražské zahradě spatřit. 

 

Na závěr jsme se zastavili na úžasném novém hřišti, kde se děti opravdu vyřádily. 

Opět zmrzka a pomalu se blížil návrat ke škole. Nikomu z nás se moc nechtělo. 

Opravdu jsme si náš poslední výlet užili. 

 

Humanitární akce – „Sluníčkový den“ 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

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. 

 

V celé České republice se podařilo vybrat 160 000 Kč, studenti naší školy vybrali 

21 063 Kč. Pro větší motivaci studentů byla vyhlášena tradičně soutěž o odměnu – 

flash disk, za co nejvíce prodaných sbírkových předmětů. V naší škole odměnu 

získaly studentky třídy S3.B Simona Bollartová a Magdalena Kuryviálova a třídy 

S3.C Tereza Pípalová a Pavlína Milosavljevičová. 

 

Všem studentům, kteří se do sbírky aktivně zapojili, patří dík za ochotu a pomoc. 

 

Sluníčkový den 
 

Ve středu 1. dubna 2015 proběhla humanitární akce s názvem „Sluníčkový den“. 

Nejen v centru Prahy měli studenti 3. ročníků střední odborné školy služeb z Kavčích 

hor za úkol prodat co nejvíce sbírkových předmětů s logem sluníčka. Výtěžek této 

akce šel do Nadačního fondu Rozum a cit na podporu opuštěných dětí 

a pěstounských rodin.  

 

Největším paradoxem této sbírky bylo, že studenti měli Pražanům rozzářit den, 

zrovna když v Praze byla zima a teploty se pohybovaly kolem 12°C. Na některých 

místech padal dokonce i sníh. 

 

Sbírkové předměty, tj. keramická sluníčka, odznaky se sluníčkem a magnetky byly 

prodávány těm, kteří chtěli přispět, za 30 Kč. Studenti, kteří se rozdělili do skupinek, 

byly různě úspěšní. Některé skupinky se pyšnily tisícovými příspěvky, ale byly 

taktéž skupinky, které neměly tolik štěstí. 
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Studenti se do humanitární akce zapojili s velkým nadšením i přesto, že v Praze bylo 

zrovna studené a sychravé počasí. 

 

Tea party 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

Dne 25. 6. 2015 se v divadle Dobeška uskutečnil již třetí ročník očekávané Teaparty, 

do jejíž přípravy se letos zapojil rekordní 

počet lidí (65). 

 

Studenti a učitelé naší střední školy se 

opravdu vyřádili ve všemožných scénkách, 

skečích, divadelních hrách a to jak na 

jevišti, tak i v hledišti. V některých číslech 

byli k vidění opravdu nečekané talenty, 

které se v mysli diváků zapsaly 

nesmazatelným dojmem. Jsme též rádi, že 

na Dobešku si našlo cestu i mnoho 

bývalých studentů naší školy a měli tak možnost sledovat svoje bývalé profesory 

a profesorky v nečekaných rolích. 

 

Letošní Tea party se opravdu vydařila a udělala příjemnou tečku za jinak velmi 

náročným školním rokem. 

 

Sportovní den 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

Dne 26. 6. 2015 proběhl na naší škole 

sportovní den pro žáky 2. stupně 

a studenty střední školy. 
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Soutěž v psaní na slepé klávesnici 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

V červnu se studenti a studentky 1. a 2. ročníku naší střední školy zúčastnili soutěže 

v psaní desetiprstovou hmatovou metodou. Tato soutěž je zaměřena na zvyšování 

rychlosti a přesnosti psaní na slepých klávesnicích. 

 

Na prvních místech se umístili: 

 

1. ročník 

 

1. místo -  Chrbolková Anna 

2. místo -  Koulová Adéla 

3. místo -  Fošnárová Simona 

 

2. ročník 

 

1. místo – Kristýna Koutenská 

2. místo – Michal Jahelka 

3. místo – Karolína Dědourková 

 

Výlet parníkem 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

Výlet druhých tříd 

 

Na další výlet po čtvrteční výstavě Večerníčka se děti z 2. tříd opravdu těšily. Ráno 

sice vypadalo, že zmokneme, ale nakonec nám počasí vyšlo. V přístavišti nás čekal 

ten nejkrásnější parník na Vltavě-Europé. Kdo se potřeboval nadýchat čerstvého 

vzduchu, vyběhl až na horní palubu. Tam jsme mohli sledovat nejen to, co se děje na 

hladině, ale hlavně vše kolem Vltavy, kde jsme projížděli - Národní divadlo, 

Hradčany, průjezd pod Karlovým mostem, malé lodičky vedle našeho parníku, no 

a labutě, to byly zážitky pro všechny. Ale nejen to - meloun, jahody a další osvěžení 

bylo pro děti opravu úžasným zážitkem. 

Mnohokrát děkujeme paní Zikmundové a celé posádce parníku za fantastické 

dopoledne. 
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Ústní maturitní zkoušky 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

V týdnu od 25. 5. do 29. 5. se na naší škole uskutečnily ústní maturitní zkoušky. 

Postupně k nim přistoupilo 46 studentů ze tříd S4A a S4B. 

 

Jeden za druhým, předmět po předmětu předvedli, co se u nás za čtyři roky studia 

naučili. A když vyslechli závěrečné hodnocení svých výkonů, naposledy se za nimi 

zavřely dveře třídy a – NA SHLEDANOU! 

 

Možná se někdy přijdou pochlubit tím, co v životě dokázali… 

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

V pátek 5. 6. 2015 se maturanti sešli 

naposledy. Tentokrát na Nuselské radnici, 

aby tam převzali maturitní vysvědčení. 

 

Na řadu z nich se přišli podívat i jejich 

blízcí. A pak už s čerstvým vysvědčením 

v ruce opravdu  

 

NA SHLEDANOU! 

 

 

Volby do školské rady 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

Přípravný výbor pro doplňující volby členů školské rady žádá zájemce 

o kandidaturu z řad zákonných zástupců žáků a studentů a zletilých studentů, aby 

zaslali svou přihlášku na emailovou adresu: mestankova@gmail.com do 25. 8. 2015. 

Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, povolání, 

třídu žáka nebo studenta jehož je zákonným zástupcem nebo třídu do které zletilý 

kandidát dochází. 
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Seznam přihlášených kandidátů bude zveřejněn 30. 8. 2015.  Doplňující volby 

proběhnou 30. 9. 2015. 

 

Slavnostní předávání vysvědčení v 1. třídách 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

Dne 30. 6. 2015 se za přítomnosti třídních učitelek, žáků a jejich rodičů uskutečnilo 

slavnostní předávání vysvědčení v 1. třídách. 

 

 
  

SVĚTLUŠKA - vyhodnocení 
 

Vydáno: 30. 6. 2015 

 

Studenti druhého ročníku střední školy se na podzim již po dvanácté připojili ke 

sbírce „V září Světlušky září“. Do svých 

pokladniček tentokrát nasbírali krásných 

96 362,- Kč. Nejlepšími dvojicemi 

Světlušek, byly Lucie Havelková a Jana 

Mrvíková ze třídy S2.B, kterým se podařilo 

vybrat 6.377,- Kč a Klára Močarková 

s Lenkou Karbanovou ze třídy S2.A s 

5.733,- Kč. 

 

Za odměnu byli naši studenti pozváni na 

benefiční koncert „Světlo pro Světlušku“, který živě přenášela Česká televize a 

kterým tradičně každý ročník vrcholí. 
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Student roku 2015 
 

Vydáno: 20. 7. 2015 

 

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se uskutečnilo 1. kolo soutěže Student roku 2015. 

Deset   soutěžících – z každé třídy jeden – se utkalo v oblasti obecných znalostí. 

Z této části vzešli tři semifinalisté, kteří se znovu sešli ve čtvrtek 25. 6. 2015 na 

tradiční Teaparty, aby si ve finále jeden z nich odnesl titul Studenta roku. 

 

A jak vše dopadlo? 

 

1. místo – STUDENTKA ROKU Veronika Střelková – S1A 

2. místo – Klára Močarková – S2A 

3. místo – Veronika Stárková – S2C 

 

Příběhy našich sousedů 
 

Vydáno: 5. 8. 2015 

 

Projekt "Příběhy našich sousedů", který je určen pro žáky 2. stupně základních škol, 

organizovala městská část Praha 4 ve spolupráci s občanským sdružením Post 

Bellum v druhém pololetí školního roku 2014/15.  

 

Projekt vznikl na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k výuce dějin 20. století. Smyslem projektu je podpořit změny ve výuce vytvořením 

multimediálního výukového materiálu reflektujícího historii 20. století v evropských 

souvislostech, který využívá metody slovního podání historie (vzpomínek 

pamětníků). Projekt realizuje občanské sdružení POST BELLUM a Nadační fond 

Karla Hartiga. Občanské sdružení POST BELLUM buduje, jako jediná organizace v 

České republice, již 10 let sbírku více než 1.700 vzpomínek pamětníků. 

 

Cílem projektu bylo přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou, žáci i učitelé 

prošli školením, kde se učili pracovat s nahrávací technikou a vést rozhovory. 

Natočené materiály zpracovávali žáci do podoby videodokumentu, komiksu nebo 

rozhlasové reportáže. 

 

Projektu se ve čtvrté městské části zúčastnilo 15 žákovských týmů složených z žáků 

8. a 9. tříd z celkem 11 základních škol. 
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Všechny zpracované nahrávky a příběhy jsou publikovány na stránce 

www.pribehynasichsousedu.cz a ukládají se do sbírky www.pametnaroda.cz. 

 

Naši školu reprezentovali Tadeáš Krois, Zuzana Látalová, Robert Lucák, Claudie 

Tobiášová  a Daniel Žilák, kteří se setkali s pamětnicí paní Květoslavou Volkovou. 

 

Závěrečná prezentace prací pak proběhne 24. září 2015. 

 

Děkujeme celému týmu a paní učitelce Hemzalové za reprezentaci školy a za 

obrovský kus práce, který se za jejich videosnímkem skrývá. Poděkování patří 

samozřejmě i paní Volkové. 


