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Slovo úvodem 

 Milí čtenáři,  

 zdravíme Vás v Novém roce a přejeme Vám mnoho studijních 

úspěchů i radosti v životě.  

          Určitě jste si o těchto krátkých prázdninách alespoň trochu 

odpočinuli a odpočinete si trochu víc u čtení dalšího čísla školního 

časopisu.  

 

 

1. Stupeň ZŠ 

 

Beseda o třídění odpadu 

 Dne 1. 12. proběhla beseda o třídění odpadu, které se zúčastnily 

obě první třídy základní školy. 

 Nejprve si společně se slečnou organizátorkou povídaly o tom, 

do jakých popelnic patří různé druhy odpadu, a následně jsme si 

vysvětlili, z jakého materiálu se vyrábí věci, které běžně používáme. Na 

závěr nás navštívili dva velikánští plyšoví a zároveň živí krysáci, kterých 

se někteří žáčci dokonce báli, ačkoliv bylo jasné, že jsou to kostýmy.  

 Mile nás překvapilo, kolik toho děti věděly a znaly. Obě paní 

učitelky měly velkou radost. Za odměnu každý dostal věcné dárky - 

knížku a puzzle. Budeme se zase těšit na příště. 

Učitelky 1. stupně 

 



Výtvarná soutěž „Svět dětské fantazie“ 

 S dětmi z 1. a 2. stupně jsme se zúčastnili celopražské výtvarné 

soutěže pro žáky základních škol, pořádané DDM Monet Praha. 

Tématem letošního ročníku byla „Tajemná zahrada". Protože všechny 

práce žáků byly velmi zdařilé, rádi bychom se s vámi podělili a pozvali 

vás na exkurzi do světa našich tajemných zahrad. 

Jana Králová 

 

Planetárium - Letíme na Mars 

Ve středu 16. 10. se paní učitelky a žáci 3. 

tříd vydali do Planetária Praha, které se 

nachází v parku Stromovka.  

Zhlédli jsme promítání v místnosti se 

sférickým stropem (kopulí), který 

napodobuje pomyslnou nebeskou klenbu. Kopule pražského planetária 

patří k největším na světě. Se zaujetím jsme sledovali program „Letíme 

na Mars“, který nás seznámil s vývojem pohledu člověka na Sluneční 

soustavu. Také jsme se dozvěděli zajímavosti o tom, co všechno musí 

zvládnout kosmonaut. Velkým překvapením pro nás byly pěstitelské 

úspěchy zaměstnanců planetária, kteří se pokouší vypěstovat zeleninu  

v takových podmínkách, jaké jsou v kosmické raketě. Nevynechali jsme 

ani výstavu, která se nachází v atriu budovy. Návštěva planetária se 

žákům velice líbila. Určitě jsme zde nebyli naposledy. 

Učitelky 1. stupně 



Mikuláš 2016 

V letoším školním roce opět 

navštívil naší MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Mikuláš. Jako již tradičně se 

úlohy Mikuláše, čerta a anděla 

zhostili studenti naší střední 

školy. 

 

Jana Králová 

 

 

Slavíme Advent 2016 

V pondělí 12. 12. 2016 se na 1. 

stupni ZŠ uskutečnilo projektové 

dopoledne „Slavíme advent“. 

Děti za pomoci svých učitelů  

a studentů SŠ vyráběly různé 

adventní předměty jako např. 

ozdoby z papíru, vánoční hvězdy 

a stromečky, vánoční přání a vizitky, andělíčky a adventní věnce. Pěkné 

dopoledne bylo zakončeno jarmarkem a vánoční akademií.  

Michaela Valvodová 

 

 



2. Stupeň ZŠ 

 

Osmé třídy na Jarmarku řemesel a služeb a Schole Pragensis 

 Dne 3. listopadu 2016 navštívily osmé třídy Jarmark řemesel  

a služeb v Praze - Libni. Uvítal nás jeden z vyučujících, který nás 

seznámil s touto akcí. Dostali jsme soutěžní kartičky, na které jsme 

sbírali body u jednotlivých stanovišť. Zde se nám představila jednotlivá 

učiliště a studenti předvedli různá řemesla, technická i umělecká. Na 

závěr byly vyhlášeny výsledky z našich nasbíraných bodů. Ti nejlepší 

obdrželi drobné, ale užitečné ceny. Akce se nám velice líbila. 

 Pro výběr střední školy jsme se inspirovali na další akci Schola 

pragensis, která se konala 24. - 26. listopadu 2016 v Kongresovém 

centru. Také naše škola zde měla stánek. Dozvěděli jsme se o náplni 

jednotlivých oborů, získali jsme také propagační letáky s důležitými 

informacemi. Akce byla povedená a někteří z nás si zde našli i svůj 

vybraný obor. 

Jakub Říha, Z8.B 

 

Autorská práva aneb Podporuj muziku 

 Ve středu 2. listopadu se žáci 7. – 9. třídy a studenti 1. ročníku 

střední školy účastnili besedy, kterou organizovala v rámci edukativního 

projektu Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního 

průmyslu, z.s. (ČNS IFPI) a Ochranný svaz autorský (OSA). 

 Projekt je zaměřený na žáky druhého stupně základních škol a na 



studenty prvních ročníků škol středních a nese název ,,Buď toho součástí. 

Podporuj muziku!" Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo kultury České 

republiky. 

 Beseda se týkala autorských práv na internetu, legálnosti  

a nelegálnosti určitých úložišť a jejich fungování, hodnoty hudby, 

legálních možností poslechu hudby a podobných témat.  

 Besedu vedl právník ČNS IFPI pan Mgr. Bednář, který s sebou jako 

hosta přivedl pana Petra Harazína, frontmana kapely Nebe. 

Na začátku přednášky jsme zhlédli asi dvacetiminutový dokument a pak 

nám byla obecně nastíněna problematika autorských práv. Pan Harazín 

zas mluvil o tvorbě hudby, o hodnotě hudby. Dále jsme se mohli 

dovědět něco o úložištích s nelegálně nahraným obsahem a následně  

o legálních možnostech pořízení hudby. Čas v závěru besedy byl 

věnován dotazům, soutěži o podepsaná cédéčka nebo vstup zdarma na 

jedno z legálních úložišť. 

 …po úvodu bylo každému jasné, že se bude hovořit o autorském právu. 

Všichni jsme zjistili, že vlastně všichni porušujeme zákon… 

 …tato přednáška mě donutila zamyslet se a rozhodla jsem se, že stahování 

písniček a filmů omezím… 

 …přednáška byla zajímavá, poučila jsem se a začala jsem používat 

Deezer… 

 …beseda se mi líbila, ale myslím si, že se stejně v oblasti porušování 

autorských práv nic nezmění… 



 …myslím si, že přednáška oslovila všechny, ale ne všichni si uvědomují, že 

porušují zákon a přestanou to dělat… 

Jana Zelenková 

 

Přednáška k finanční gramotnosti 

 Dne 7. prosince 2016 se žáci 8. tříd zúčastnili přednášky týkající 

se finanční gramotnosti. Odborník na slovo vzatý, radní pro školství pan 

Jaroslav Míth, vyprávěl o tom, co všechno nás může potkat ve světě 

peněz. K nejzajímavějším bodům určitě patřilo rozpoznání falešných 

bankovek. Dále jsme se seznámili i s pojmy jako inflace, deflace aj. Tyto 

pojmy jsme však již znali z hodin finanční matematiky, kterou jsme měli 

v sedmém ročníku. K tématu peněz jsme zhlédli také krátký zajímavý 

film. Přednáška trvala jednu hodinu a byla velmi přínosná. 

Jakub Říha, žák Z8.B 

 

Beseda "Energetická gramotnost" 

 Ve čtvrtek 8. 12. jsme se, jako 9. ročník, zúčastnili přednášky  

o elektrické energii. 

 Přednášeli nám mladí studenti z FELu ČVUT. Mluvilo se o Black 

Outu a jeho příčinách a důsledcích, o stejnosměrném a střídavém 

proudu, o výrobě elektřiny v ČR a o postavení naší země mezi 

energetickými velmocemi Evropy. 

 Přednáška sama byla dost povedená a dozvěděli jsme se nově jen 

pár věcí. Naneštěstí pro přednášející jsme se většinu věcí dozvěděli od 



naší fyzikářky, paní učitelky Hudecové, takže to, co nám studenti řekli, 

byly ve své podstatě jen zajímavosti. Abych nelhal, nebudu říkat, že se 

to všem líbilo, ale mám pocit, že si všichni odnesli něco, co je alespoň 

malilinko zaujalo.  

Michal Šubert, Z9 

 
"Babylon v lavicích" 

 Ve středu 14. 12. 2016 navštívila 9. třída promítání filmu Babylon 

v lavicích ve Francouzském institutu, zaštítěném organizací META. Byl 

to dokument o škole ve Francii, kde se ve speciální třídě vzdělávají děti 

migrantů z různých států světa. Film doplnil výuku výchovy k občanství 

a nastínil mnohé otázky k tomuto tématu, které budou dále využity ve 

výuce. 

Linda Hemzalová 

 

Sedmé třídy v knihovně 

 Ve čtvrtek 1. prosince 2016 jsme byli s paní učitelkou na exkurzi 

v městské knihovně Na Veselí, kde nás provázela paní knihovnice. Byli 

jsme v části určené dětem, která se dělila na naučnou literaturu a ta byla 

označena různými značkami podle oblastí, do kterých byla zařazena. 

Jana Králová 

 

 

 

https://www.ksidlisti.cz/akce-2/babylon-v-lavicich


Turnaj ve florbalu 2016 - dívky 

Dne 2. prosince 2016 reprezentovaly 

zástupkyně z 6. a 7. tříd naši školu na 

turnaji ve florbalu. V základní skupině 

jsme se střetly postupně se ZŠ Horáčkova, 

ZŠ Plamínkové a ZŠ na Líše. Skupinové 

boje jednoznačně ovládla ZŠ Horáčkova, která si připsala celkem tři 

výhry a z prvního místa postoupila do dalších bojů. 

 Zbylé tři týmy si připsaly vždy jednu výhru a dvě prohry, a proto 

o druhém postupujícím do semifinále rozhodla vzájemná bodová 

bilance, která bohužel mluvila v náš neprospěch. Naše cesta tak skončila 

v úvodní skupině. Dívkám se ale postupně podařilo najít svou vlastní 

hru, hrály velice aktivně a i díky brankářce se jim dařilo zakládat  

a rozehrávat pěkné akce. 

Anna Hánková 

 

Turnaj v basketbalu 2016 

Ve středu 8. listopadu 2016 se zástupkyně 

z 8. a 9. třídy zúčastnily turnaje v basketbalu 

na naší škole. Dívky hrály velice bojovně, 

ale kvůli nízké sehranosti bohužel prohrály 

oba zápasy a skončily na 3. místě. 

 I když se dostávaly do pěkných šancí, koncovka v podobě 

vstřeleného koše často chyběla. Ani tentokrát se však dívky nenechaly 

https://www.ksidlisti.cz/akce-2/turnaj-ve-florbalu-2016-divky
https://www.ksidlisti.cz/akce-2/turnaj-v-basketbalu-2016


strhnout nepříznivým vývojem zápasů a po celou dobu si zachovaly 

ducha fair play. 

Anna Hánková 

 

Turnaj ve stolním tenisu 

Ve středu 2. listopadu 2016 se 

vybraní zástupci z šesté třídy a tříd 

sedmých zúčastnili turnaje ve 

stolním tenise. 

Především úroveň chlapecké části 

soutěže byla opravdu vysoká  

a jednotlivá družstva byla výkonnostně velice vyrovnaná. Naši chlapci 

se ve všech zápasech „prali“ opravdu statečně, ale nakonec skončili až 

na 6. místě. 

 I dívky prokázaly velkou bojovnost, díky které dokázaly vyhrát  

v utkání o páté místo a v celkovém pořadí se tak umístily o jednu příčku 

nad chlapci. 

 Žáci a žákyně měli možnost seznámit se s průběhem soutěžních 

turnajů a především prokázat týmového ducha. Navzájem se 

povzbuzovali a jednotlivé výhry i prohry brali jako týmový výkon, za 

což jim patří naše uznání. 

Anna Hánková 

 

 



Přednáška „Obezita není náhoda" 

 Tato přednáška pro sedmý ročník se konala 10. 11. 2016 a měla 

náš poučit o tom, jak se zdravě vyživovat. 

 Ukázali nám, že přejídat se nebo jíst sladké, může být sice na 

chvíli příjemné, ale vlastně nám to škodí. Mohli jsme si zkusit změřit, 

jestli máme podváhu, normální váhu nebo nadváhu. 

 Zjistil jsem spoustu nových věcí, i třeba kolik tekutin bychom 

měli denně vypít a kolikrát za den jíst. Zajímavé také bylo, když nám 

říkali o tom, co je zdravé jíst a co ne. 

 Z této přednášky jsem se hodně dozvěděl a zaujala mě. Doma si 

naši také měřili, jestli mají zdravou váhu. 

Jan Behenský, Z7.B 

 

Přírodovědný Klokan 2016 

 Letos opět proběhla soutěž Přírodovědný Klokan, která 

propojuje poznatky z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu  

a všeobecné znalosti. 

Soutěžili žáci 8. a 9. tříd, mohli získat maximálně 120 bodů. 

Nejúspěšnější řešitelé: 

MÍSTO JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA ZÍSKANÉ BODY 

1. KŘÍSTEK Martin  Z9 53 

 ŠAFÁŘ Petr Z8B 53 

2. DOLEŽAL Adam Z8B 52 

https://www.ksidlisti.cz/akce-2/prednaska-obezita-neni-naho


3. PIFFL Alex Z9 51 

 GERHÁT Jonáš Z9 51 

 ŠUBERT Michal Z9 51 

 

Blahopřeji všem úspěšným řešitelům. 

Eva Štiková 

 

 

Výtvarná a literární soutěž 2016 

 V září 2016 vyhlásila Městská část Praha 4 výtvarnou a literární 

soutěž pro žáky základních škol na téma „Místo zvané domov". 

 Výtvarné soutěže pro 1. stupeň na téma „Všude dobře doma 

nejlíp" a „Když se řekne domov, představím si..." a literární části soutěže 

pro 2. stupeň na téma „Doma jsem tam, kde se cítím dobře" a „Co pro 

mě znamená domov" se zúčastnili i žáci naší školy. 

Jana Zelenková 

 

Světová škola - globální rozvojové vzdělávání 

 Ve středu 30. 11. 2016 jsme se na všech stupních naší školy 

věnovali problematice Globálního rozvojového vzdělávání. Studentky 

4. ročníku měly připravené aktivity pro naše nejmladší ve školce. V první 

třídě si děti povídaly o dětských právech a žáci 2. stupně a střední školy 



absolvovali besedu se zakladatelem společnosti Afrika Africe, který nám 

přinesl aktuální informace z naší partnerské školy Vijito v Keni. 

Kateřina Měšťánková 

 

Návštěva z Kazachstánu 

 V pondělí 12. 12. 2016 naši školu navštívili budoucí pedagogové 

z univerzity v Karagandě. 

 Spolu s našimi žáky se zúčastnili projektového dne „Slavíme 

advent“, živě se zajímali o výuku cizích jazyků ve škole a s vedením školy 

besedovali o systému vzdělávání v České republice. 

 V naší škole se studentům  moc líbilo, záviděli nám krásné 

prostředí a kreativní žáky, které viděli tvořit v adventních dílnách. 

Jana Zelenková 

 

Vánoční akademie 

 Jako již tradičně se v 

prosinci u nás ve škole konaly 

vánoční akademie. V pondělí 12. 

12. svá vystoupení předvedli žáci 

prvních až čtvrtých  tříd a v 

úterý 13. 12. je následovali žáci 

tříd pátých až devátých.  

  

Jana Králová 



Sběr pro lesní zvěř 2016  

 Včera 14. 12. 2016 se v naší školní jídelně konalo slavnostní 

vyhlášení soutěže „Sběru lesních plodů a šišek pro lesní zvířata“. Za 

účasti nejaktivnějších žáků, paní učitelek a paní ředitelky vyhlásili 

zástupci Lesů hlavního města Prahy nejlepší sběrače.  

 Z celé Prahy se naše škola umístila jako druhá nejlepší s celkovou 

váhou 663 kilogramů žaludů, kaštanů a šišek. Od prvního místa nás 

dělilo pouhých 10 kilogramů! Lesníci předali paní ředitelce pamětní 

listinu jako odměnu za aktivitu, kterou žáci naší školy každoročně 

vynakládají. 

Výkony žáků: 

V kategorii „Nejlepší sběrač - jednotlivec“: 

1. místo Lenka Růžičková (4. A) 146 kg sběru 

2. místo Eliška Růžičková (7. B) 135 kg sběru 

3. místo Barbora Kratochvílová (6. třída) 89 kg sběru 

V kategorii „Nejlepší třída sběračů“: 

1. místo třída 4. A - 182 kg sběru 

2. místo třída 1. A - 174 kg sběru 

3. místo třída 7. B - 135 kg sběru 

 Lenka Růžičková byla také nejlepším sběračem z celé Prahy. 

Získala nejen koš plný dobrot a odměn, ale také poukaz na jeden den  

v zookoutku, kde se stane ošetřovatelkou místních zvířat. 

 Třída 4. A vyhrála jako nejlepší třída sběračů z celé Prahy  

a obdržela koš odměn a hlavně přespání v zookoutku Malá Chuchle, 



kde na ně čeká doprovodný naučný program o našich lesních zvířatech 

„Noc v lese“. 

 Tyto výkony vypovídají o Vaší velké snaze pomáhat zvířatům  

a přírodě. Věříme, že i další roky budete takto úspěšní.  

Děkujeme! 

 

Střední škola 

 

Exkurze k vrchnímu soudu 

 19. 12. 2016 se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru 

veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze k Vrchnímu soud v Praze.  

V praxi jsme viděli postavení procesních stran před soudem a práci 

senátu. Studenti měli možnost posoudit nelehkou práci soudců, státního 

zástupce i obhájce. Exkurze byla velmi vhodným doplněním výuky. 

Jaroslava Kolářová 

 

Sbírka pro Klokánek 

 V adventním čase proběhla v naší škole sbírka pro Klokánek. 

Klokánek je organizace pečující o děti, které nemají to štěstí být se svými 

rodinami.  Proto nás napadlo 

uspořádat v tomto čase sbírku hraček, 

her, obuvi, oblečení, prostě věcí, které 

by dětem z Klokánku mohly udělat 



radost. Chtěli bychom ze srdce poděkovat dětem, studentům a rodičům, 

kteří se této sbírky zúčastnili.  

Jiřina Šíbová 

 

 

Beseda „Kupní smlouva v akci" 

Ve středu 7. 12. 2016 se studenti třídy S2.A zúčastnili programu  

z  Projektu spotřebitelské gramotnosti, 

který připravuje časopis Dtest ve 

spolupráci s Právnickou fakultou UK. 

Studenti byli podrobně seznámeni  

s problematikou kupní smlouvy. 

Kateřina Měšťánková 

 

Beseda se zakladatelkou společnosti „Dejme dětem šanci" 

 Ve středu 23. 11. 2016 se konala beseda se zakladatelkou 

společnosti „Dejme dětem šanci" paní Michaelou Chovancovou. 

Beseda byla určena pro čtvrté ročníky oboru SOC k výuce v učební 

praxi. Studenti byli seznámeni nejen s činností společnosti, ale  

i s možností podpory dětí, které opouštějí dětské domovy. 

L. Havelková, S4.B 

 

 

 



Exkurze v Ústavu sociální péče Laguna v Psárech 

 Ve středu 16. 11. 2016 jsme se s naší třídou S3.B za doprovodu 

paní učitelky Šíbové zúčastnili exkurze v Ústavu sociální péče Laguna 

ve Psárech. 

 Ústav sociální péče Psáry zahájil provoz 5. ledna 1962. Během let 

prošel řadou úprav i rekonstrukcí, až vznikla jeho dnešní podoba. 

Domov Laguna nabízí péči o mentálně postižené od 3 let věku. Jako 

jediné zařízení v ČR poskytuje ubytování pro rodiče a jejich dospělé 

mentálně postižené děti, kteří se již o ně nemohou starat sami. Přímo  

v budově je navíc i pomocná škola jako samostatný ekonomický a právní 

subjekt. V současnosti jsou otevřené 3 třídy. 

 Po příjezdu do domova se nás ujal pan Adámek. Prozradil nám 

historii ústavu a zodpověděl naše dotazy. Poté následovala prohlídka 

ústavu. Podívali jsme se například do tělocvičny, koupelny, keramické 

dílny, třídy pomocné školy, směli jsme nahlédnout i do pokojů klientů. 

 Podívali jsme se do chráněné dílny, kde jsme každá dostala dárek 

od jedné klientky v podobě vlastnoručně malovaných a vyrobených 

magnetů. Klienti byli velice milí. Exkurzi jsme zakončili v místní 

pekárně, kde si pár z nás zakoupilo zboží, na jehož výrobě se klienti 

podíleli. 

 Myslím si, že tato exkurze pro nás byla velice užitečná, protože 

jsme mohli na vlastní oči vidět, jak to v ústavu chodí a vypadá. 

Pavlína Suková,  S3.B 

 



Exkurze na Úřad vlády ČR a do Senátu Parlamentu ČR pohledem 

studentů 

 25. 11. 2016 byl den, kdy jsme se náš 2. ročník oboru veřejná 

správa vydal blíže seznámit s budovami Úřadu vlády a Senátu ČR. 

Nejdříve jsme si ve vládním sídle Strakovy akademie poslechli 

prezentaci na téma ,,Co je to vláda?‘‘ a prohlédli jsme si místnost 

určenou pro tiskové konference, ve které se přednáška konala. Odtud 

jsme si odnesli spoustu zajímavých informací a poznatků, které jsme 

ještě neznali. 

 Potom jsme se vydali do samotných útrob Senátu, který sídlí  

v Praze na Malé Straně ve třech starobylých palácích: Valdštejnském, 

Kolovratském a Malém Fürstenberském. 

 Naší výpravu po Senátu nám obohacovala milá starší paní 

průvodkyně, která nám také vyprávěla o úžasných freskách  

a architektuře v paláci. 

 Celou exkurzi jsme si všichni náramně užili a těšíme se na další 

zajímavé výpravy a poznávání. 

Michaela Kallupová, S2.A 

 

 Dne 25. 11. 2016 se třída S2.A vydala na exkurzi na Úřad vlády  

a do Senátu České Republiky, v doprovodu naší třídní učitelky paní 

Měšťánkové. Sraz byl na stanici Malostranská ve vestibulu metra v 8:30. 

Všichni dorazili přesně, až na jednoho jedince, který si opět spletl místo 

srazu. Když dorazil, mohla naše kompletní skupina vyrazit. 



 Na Úřadu vlády, hned při 

vstupu, byla kontrola stejná, jako 

když jdete k letadlu. Bylo 

zapotřebí odložit všechny 

kovové předměty do tašek, které 

jsme dali na pás rentgenu. Za 

průchodem nám vše vrátili. Následovala dvouhodinová přednáška  

o tom, jak pracuje úřad a jaké pravomoci má vláda. Po skončení této 

akce jsme jeli na Malostranské náměstí, na kterém se většina studentů 

hladově a unaveně rozeběhla k prvnímu McDonaldu. 

 Za hodinu jsme najezení a sotva 

hýbající se pokračovali do 

Senátu ČR. Čekala nás prohlídka 

Valdštejnského paláce a také 

zasedací místnosti s paní 

průvodkyní. Zakončením dne 

byla společná fotografie všech zúčastněných před budovou Senátu. 

Jiří Oborník, S2.A 

 

 

Návštěva Rehabilitačního ústavu Kladruby 

 Dne 27. 11. 2016 navštívily druhé a třetí ročníky střední školy 

rehabilitační centrum v Kladrubech. Cílem návštěvy byla prohlídka 

celého střediska a veškerých prostor. Mohli jsme si zde prohlédnout 



nejrůznější rehabilitační pomůcky, tělocvičny, posilovnu, bazény  

a mnoho dalšího. 

 Rehabilitační centrum je určené především pro pacienty po 

úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Názorně nám 

byly ukázány nejrůznější druhy rehabilitací. Kladruby používají 

nejmodernější rehabilitační pomůcky, které se nikde jinde v ČR 

nenachází. 

Ústav se mimo jiné snaží i o obnovu pracovní 

schopnosti klientů, nácvik soběstačnosti  

a o usnadnění návratu nemocných do domácího 

prostředí. To vše za pomocí cvičných bytů, které 

jsou součástí budovy. Středisko je určeno pouze 

pro klienty starších patnácti let, takže možnost 

rehabilitace dětí není. 

Klienti zde také mají možnost ve volném čase 

navštívit nejrůznější dílny, které jsou součástí rehabilitačního centra. 

Měli jsme příležitost se podívat například do dílny keramické, svářečské, 

nebo výtvarné. Další možností je návštěva nejrůznějších služeb jako 

například kadeřnictví či kosmetika. 

 Exkurze byla přínosná, a to hlavně především názornými 

příklady. Také byla možnost vyzkoušet si rehabilitace, které pacienti 

podstupují. Odnesli jsme si i spoustu nových a zajímavých informací. 

Pavla Triznová, S2.B 

 



Exkurze „Praha historická" 

 V úterý 20. 12. 2016 proběhla již tradiční akce pro 4. ročníky SŠ 

Praha historická, ve které studenti poznávají umělecké krásy hlavního 

města. Procházka je naplánovaná z Pražského hradu až na náměstí 

Republiky a cestou studenti plní úkoly v pracovních listech. Letošní 

ročník byl značně ovlivněn velkou zimou, ale všichni, kteří se zúčastnili, 

úspěšně došli do cíle a většina dokonce s úsměvem. 

Linda Hemzalová 

 

Vídeň 2016 

 Středa 14. 12. a čtvrtek 15. 12. 2016, dny kdy jsme navštívili hlavní 

město Rakouska. Město plné Mozartových koulí a neskutečných 

památek. Měli jsme možnost přespat v jednom ze seriózních rakouských 

hotelů a užít si vánoční atmosféru na vánočních trzích. 

Autobus nás odvezl všude, kam 

jsme potřebovali, a paní 

průvodkyně nám ukázala 

všechno, co bychom si měli  

z Vídně pamatovat. Navštívili 

jsme úžasné zahrady Belvedere 

Palace Museum, obdivovali jsme netradiční architekturu domu 

Hundertwasserhause a kochali se krásou Parliament Building.  

 Také jsme si mohli projít jedno z obchodních center ve Vídni  

a pořídit, co jsme potřebovali. 



Výlet jsme si moc užili a doufáme, 

že společných, zajímavých a hlavně 

zábavných exkurzí jako byla tato, 

bude více. Také děkujeme paní 

učitelkám, že s námi celé dva dny 

vydrželi a doufáme, že budou chtít 

s námi jet i příště.  

Michaela Kallupová, S2.A 

 

Výlet do Drážďan 

 Ve čtvrtek 15. prosince jsme navštívili Museum hygieny 

v  Drážďanech. 

Procházeli jsme 

stálou výstavou  

o člověku od jeho 

narození až po 

smrt. Výstava byla 

celkem v sedmi 

sálech. V prvním 

byl skleněný 

člověk. Měli jsme 

možnost podívat 

se do útrob tohoto člověka nebo vidět historický rentgenový přístroj. 



 Druhý sál byl o životě a umírání. Hned na začátku bylo možné 

kouknout se na video, na kterém byl nahrán zázrak života – porod. Dále 

bylo možné sledovat vývoj dítěte v děloze a postupné stárnutí těla.  

Další sál byl o jídle a pití a o jídelních 

návycích v různých zemích. Čtvrtý sál 

nesl název Sexualita. Mohli jsme si 

prohlédnout, jakou roli hraje vzhled při 

výběru naší drahé polovičky. 

Vzpomínání – myšlení – učení, to byl sál 

číslo pět. Zjistili jsme, že náš mozek je 

nadmíru složitý orgán schopný 

mimořádných výkonů. Atrakce v tomto 

sále se jmenovala Mindball, tu jsem si 

bohužel nezkusila. Následoval sál  

o pohybu, gestech a mimice. A poslední sál byl věnovaný kráse, pokožce 

a vlasům. Co považovali v minulosti ženy a muži za krásné? Odpovědi 

byly právě v tomto sále. Nejvíce mě zaujala past na blechy. 

 Po prohlídce historického centra jsme výpravu do Drážďan 

zakončili na vánočních trzích. 

Anna Kumžáková, S1.B  

 

 

 

 



Multimediální představení „The Action" 

 Dne 12. 12. 2016 jsme se my, studenti 3. ročníků zúčastnili 

programu primární prevence - multimediálního představení THE 

ACTION v Kongresovém centru v Praze. 

 THE ACTION je multimediální divadelní představení plné 

emocí a dějových zvratů určené všem budoucím a začínajícím řidičům. 

 Celý projekt začínal jako nevinná diskotéka a my vůbec nevěděli, 

co od toho máme očekávat. Jakmile ale dohráli pro nás známé písničky 

a na velkém plátně se pustil příběh, kde byla vyobrazená dopravní 

nehoda, pochopili jsme, že o zábavnou akci v tomto případě rozhodně 

nepůjde. 

 Celá akce byla směřována na realitu dopravních nehod a skutečné 

příběhy lidí, kteří před jízdou požili návykové látky či nebyli dostatečně 

pozorní a ohrozili jak sebe, tak i ostatní, a kteří se mohli přesvědčit  

o tom, že život rozhodně není procházka růžovým sadem. 

 Po krátké filmové ukázce před nás předstoupil policista, hasič  

a zdravotní záchranář. Každý z nich vyprávěl o jedné nehodě, která se 

skutečně stala. Bohužel se jim natolik zaryla do paměti, že s ní budou žít 

po celý život. 

 Když jsme si poslechli všechny jejich příběhy, v sále bylo hrobové 

ticho a všem se v hlavě honily různé myšlenky. 

 Na závěr nás čekal poslední příběh. Vyprávěl ho muž, který zažil 

nehodu na motorce, díky které je teď na vozíčku. Vyprávěl nám celý 

průběh toho, jak se mu to stalo a co poté musel absolvovat. 



 Do sálu jsme vcházeli plní energie a radosti, ale poté, co jsme se 

vraceli zpátky, tak veselí a plní humoru jsme rozhodně nebyli. Akce nám 

všem přinesla rozhodně ponaučení a spoustu myšlenek, které si budeme 

muset každý z nás utříbit sám ve své hlavě. 

Kristýna Homolková a Eliška Vodičková, S3.A 

 

Jazykový koutek 

 

Christmas Tongue Twisters 

 

Seven Santas sang silly songs. 

Tiny Timmy trims the tall tree with tinsel. 

Santa's sleigh slides on slick snow. 

Bobby brings bright bells. 

How many deer would a reindeer reign if a reindeer could reign deer? 

Running reindeer romp 'round red wreaths. 

Kris Kringle chose to climb the chimney at Christmas. 

Chilly chipper children cheerfully chant. 

Two trains travel together to Toyland. 

Eleven elves licked eleven little licorice lollipops. 

Santa's sack sags slightly. 

Ten tiny tin trains toot ten times. 

 

 



How to say Merry Christmas In Some Other Languages! 

 

Breton - "Nedeleg laouen na bloavezh mat" 

Bulgarian - "Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo" 

Chinese - [Mandarin] - "Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan" 

Chinese - [Catonese] - "Saint Dan Fai Lok" 

Afrikaans - "Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige Nuwe Jaar." 

Arabic - "I'd Miilad Said Oua Sana Saida" 

Armenian - "Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand" 

Basque - Eguberri on 

Cornish - "Nadelik looan na looan blethen noweth" 

Croatian - "Sretan Bozic i Nova Godina"  

Czech - "Přejeme Vám Veselé Vánoce " 

Danish - "Glædelig Jul" 

Dutch - "Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar" 

Inupiaq Eskimo (Kotzebue area in NW Alaska) -  

Quvianagli Anaiyyuniqpaliqsi suli Nakuuluni Ukiutqiutiqsi- 

English - "Merry Christmas" 

Estonian - "Haid joule ja head uut aastat" 

Spanish - "Feliz Navidad" 

Swedish - "God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År" 

Farsi - "Cristmas-e-shoma mobarak bashad" 

Filipino-"Maligayang Pasko" 

Finnish - "Hyvaa joulua" 



French - "Joyeux Noël" 

German - "Froehliche Weihnachten" 

Greek - "Kala Christouyenna" 

Hawaiian - "Mele Kalikimaka" 

Hebrew - "Mo'adim Lesimkha. Chena tova" 

Hindi - "Shub Naya Baras" 

Thai - "Sawadee Pee Mai" 

Turkish - "Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun" 

Vietnamese - "Chuc Mung Giang Sinh" 

Welsh - "Nadolig Llawen" 

 

Christmas Jokes 

 

What do you call people who are afraid of Santa Claus? 

Claustrophobic. 

 

Why does Santa have 3 gardens?  

So he can ho-ho-ho. 

 

Why was Santa's little helper depressed?  

Because he had low elf esteem. 

 

What do you get when you cross a snowman with a vampire?  

Frostbite. 



 

 

 

ACROSS 
1. Stand underneath to get a kiss. (8) 

4. Wrap with paper, ribbon and a ---. (3) 

5. If you send some, you will receive some. (5) 

7. Santa's favourite animals. (9) 

10. Wishes written on paper make this. (4) 

12. Santa delivers these to good children. (4) 

14. First word of a famous Christmas poem. (4) 

16. Keeper of the flocks. (8) 

17. Freedom from war. (5) 

19. The Christmas Season. (8) 

 

DOWN 
2. Bright light leads the way. (4) 

3. Flakes that fall from the sky. (4) 

6. He comes down the chimney on Christmas eve. (5,5) 

8. Desire. (4) 

9. A short word for Christmas. (4) 

11. They twinkle and glow.(6) 

12. Traditional meat for Christmas dinner. (6) 

13. They hang from the Christmas tree. (7) 

15. What you do before giving a present. (4) 

18. --- to the World. (3) 
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