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Slovo úvodem 

 

Milí čtenáři,  

 právě čtete letošní poslední číslo našeho školního časopisu. 

Přejeme Vám krásné a slunné prázdniny a těšíme se na Vás opět v září. 

 

1. stupeň ZŠ 

   

Slavili jsme Velikonoce 

 

V pondělí 10. 4 2017 proběhl na 1. stupni projektový den „Slavíme 

Velikonoce“. Děti si 

připomněly jednotlivé 

velikonoční dny a obyčeje, 

které se k nim váží. Poté se 

rozešly do jednotlivých 

dílen, kde zdobily kraslice, 

vytvářely různá zvířátka 

z papíru, z vlny a vajíček, 

velikonoční závěsy a košíčky. Měli jsme radost, že se akce zúčastnili 

i někteří z rodičů. V dílnách vydatně pomáhaly s výrobou paní učitelky, 

ale i studenti ze střední školy. Odpoledne byly některé výrobky 

prodávány na velikonočním jarmarku. 

M. Pospíšilová 



"Easter egg hunt" v 5. třídách 

 

Ve středu 12. dubna měli žáci 5. tříd 

speciální velikonoční hodinu angličtiny, ve 

které jsme pro ně připravili tzv. Easter Egg 

Hunt.  

Děti byly rozdělené do skupin a společně 

podle anglických instrukcí hledaly nápovědy 

ukryté po školním dvoře, které jim pak 

pomohly vyluštit velikonoční básničku. Děti 

si při „honu na vajíčka“ užily hodně zábavy, 

a to i díky slunečnému počasí, které nám 

skutečně přálo! 

 

Z. Konrádová 

 

 

Den čarodějnic a čarodějů 

 

 Pálení čarodějnic je lidový zvyk. Lidé se scházejí u zapálených 

ohňů a slaví příchod jara. Pro žáky 1. - 4. tříd jsme připravili 

čarodějnický program už v pátek 28.4. Do naší školy ráno nedorazili 

žáci, nýbrž čarodějnice a čarodějové. 

 



Nejprve si děti vyrobily 

strašlivou čarodějnici, kterou 

patřičně nazdobily. Poté 

vypracovaly pracovní listy 

z českého jazyka nebo  

matematiky, samozřejmě 

hlavním tématem stále zůstávaly 

čarodějnice. Vrcholem čarodějnického veselí byly soutěže, které si děti 

užívaly s úsměvem na tváři. Za splněné disciplíny získaly odměnu 

v Perníkové chaloupce u baby Jagy. 

M. Valvodová 

 

 

Den Země 2017 

 

 V pátek 21. 4. probíhala v parku Na Pankráci každoroční akce 

„Den Země“. 

 Žáci se mohli dozvědět mnoho informací ohledně správného 

chování k přírodě při tomto environmentálním programu. Ve stánku 

Lesů hl. města Prahy nám lesníci velmi příjemnou formou vyprávěli 

o lesních dělnících, o zajímavých druzích stromů a o lesních 

obyvatelích. U mnoha stánků jako jsou Pražské služby, EKO-KOM 

a Asekol si děti zasoutěžily o pěkné ceny, pokud uměly správně 

odpovídat na otázky o vhodném nakládání s odpady. Součástí byla také 



ukázka hlídkové služby městské policie a ukázka výcviku služebních 

koní městské policie. 

Nechyběla ani technika 

Pražských služeb či témata 

spojená s kompostováním. 

Samozřejmostí byl oblíbený 

skákací hrad. Počasí nám 

celkem vyšlo, a tak jsme se mohli z ekologického dopoledne jen 

radovat. Těšíme se na příště. 

V. Tomášková 

 

 

Putování za sluníčkem s Včelími medvídky 

 

 Dnes bychom se s Vámi rádi podělili o to, co dělala celý den 1.B. 

Po dopoledním kratším procvičování čtení jsme vyrazili ven za 

sluníčkem, kde si pro děti Čmelda připravil běhací diktát. Když měly 

děti hotovo, zjistily, že 

jim vyšla písnička ze 

Včelích medvídku, 

kterou má Čmelda tolik 

rád, a tak si ji několikrát 

během dne společně 

zazpívaly. Po obědě 



jsme Bernardovi popřáli k jeho dnešním narozeninám a odpoledne 

jsme strávili venku v přírodě, kde pro děti byla připravena 

„Pavoučkiáda“ a vědomostní soutěž, v níž nejprve děti musely 

schované otázky najít a pak na ně odpovědět. Cestou za soutěžemi 

jsme viděli krásného černého čápa, což předčilo zážitek ze včerejšího 

setkaní se střevlíkem a siveny americkými. 

 Den plný obdivování přírody, živočichů a zábavy jsme zakončili 

menší narozeninovou oslavou s balónky. 

 

 

Putování s Pipi Dlouhou punčochou 

 

Žáci 3.A a 3.B se vydali 

na „Putování s Pipi 

Dlouhou punčochou“. 

Nejprve jsme se 

ubytovali ve vile 

Vilekule a následně se 

rozdělili do rodinek. 

Dále probíhaly soutěže jako například stavění domečku pro pana 

Nelsona, sběr šišek a hod na cíl, štafetový běh do vrchu. Večer jsme si 

zaskákali na trampolíně a každá rodinka si vymyslela svůj pokřik. Co 

dalšího pro nás Pipi připraví zítra? Nechme se překvapit. 

M. Valvodová 



2.A a 2.B na Medvědíně 

 

Druhé třídy strávily 

pobyt na OZP 

v krásném penzionu 

Medvědín, kde nám 

výborně vařili a hezky se 

o nás starali. Děti si tu 

našly i dvě nové 

kamarádky, malou 

tříletou Klárku 

a bernardýna Bohunku. 

Počasí se nám vydařilo. Kolem chaty jsme hráli plno her, které nám 

připravily paní učitelky Anička a Miluška, stavěli jsme domečky v lese 

a čeká nás ještě olympiáda. Vydali jsme se i na vysokohorské výšlapy. 

Ze Zlatého návrší od Vrbatovy boudy byl krásný výhled na celé 

Krkonoše, pak jsme si pohráli na hezkém hřišti na Medvědíně a přes 

Horní Mísečky jsme se vrátili do naší chaty. Ušli jsme téměř 10 km. 

Velký úspěch měl karneval s tanečnicí Aničkou a píseň „Boky jako 

skříň“. 

M. Vocílka 

 

 

 



Zpívá celá čtyřka 

 

Ve středu 10. května 2017 se v divadelním sále ZŠ Křesomyslova 

uskutečnila pod záštitou Ing. Jaroslava Mítha, radního pro školství a 

mládež MČ Praha 4, soutěž v sólovém zpěvu ZPÍVÁ CELÁ 

ČTYŘKA. Soutěž probíhala 

ve dvou kategoriích: 1. 

stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ 

a celkem se zúčastnilo 19 

žákyň z 10 škol celé městské 

části Praha 4. Za naši školu 

soutěžily Natálie Mlynářová 

a Adelina Alexanjan ze 4.B. 

Obě děvčata velmi pěkně reprezentovala naši školu. 

Děkujeme. 

M. Pospíšilová 

 

2. Stupeň ZŠ 

 

Žijí mezi námi 

 Žijí mezi námi - to je název soutěžního projektu, který pořádala 

pro žáky 2. stupně základních škol z Prahy 4 Městská část Praha 4. 



Patronkou soutěže se stala spisovatelka Milena Štráfeldová, autorka 

knihy Trestankyně, což je beletristický životopis profesorky a politické 

vězeňkyně Růženy Vackové. 

 Dne 30. 3. 2017 se žáci ze 7.A - Michaela Šimáková, Tereza 

Tichá, Vít Roček, Igor Lupan, Jan Bláha a Vojtěch Monček zúčastnili 

v sále Nuselské radnice slavnostního vyhlášení výsledů soutěžního 

projektu „Žijí mezi námi“. 

 Projekt spočíval v tom, že jsme dělali rozhovor s paní 

Lancingerovou, kterou jsme si vyhledali jako pamětnici, a pak jsme mu 

dali podobu brožurky. Paní Lancingerová nám povídala o spoustě 

zážitků, které zažila ve 2. světové válce, které jsme zaznamenali 

a zpracovali. 

 Pro naši školu jsme ve své kategorii získali 2. místo z 15 

zapojených škol. Vyhráli jsme krásné ceny: DVD, knížku Spořilov, 

bonboniéru, poukázku do knihkupectví a pan učitel Adam Votruba, 

který s námi celý projekt zpracovával, víno. S námi na vyhlášení byla s 

panem učitelem i paní ředitelka Helena Pondělíčková. 

 Po takovém úspěchu jsme byli na radnici ještě pozváni na 

občerstvení. Druhé místo nikdo z nás opravdu nečekal. Po skončení 

nás paní ředitelka pochválila. Projekt se nám velice líbil, jelikož jsme se 

dozvěděli mnoho informací, a do podobného projektu bychom se rádi 

zapojili i příště. 

Soutěžní tým ze 7A 

 



Stará Živohošť 2017 

 

 Od 22. 5. strávili žáci 2. stupně týden v rekreačním středisku 

stará Živohošť v hotelu Narex. Počasí se vydařilo, nebylo ani vedro, 

ani zima, zkrátka ideální počasí pro pobyt a hry v přírodě. 

 6. třída se vydala na několik výletů do blízkého i vzdálenějšího 

okolí – na Živohošťský most, na přehradu i na Drtinovu rozhlednu. 

Došlo na orientační běh, hry v lese, boj o vlajku i koupání v bazénu. 

nechyběl oblíbený bowling. 

 „…Naše nálady jsou skvělé, docela si to tu užíváme. Těším se 

na další den…“ 

 „…bylo to super, i když jsem se unavila, nejvíc mě bavilo to 

házení šišek. Měli jsme se skvěle…“ 

 Ani sedmáci nezaháleli, tady je jejich zpráva: „Po příjezdu jsme 

se ubytovali, pokoje se nám moc líbily. Výborně tu vaří, takže i s jídlem 

jsme tu moc spokojeni. Na hry jsme se hned rozdělili do týmů a každý 

tým vymyslel jednu hru pro ostatní – takže jsme postupně hráli hru 

třeba „Život“ a „Šifrovanou“. Byli jsme na bowlingu a v bazénu. 

Proběhl i turnaj ve vybíjené a přehazované. A k ukončení dne jsme 

měli ve středu úžasnou diskotéku. 

 Osmáci se na OZP účastnili různých sportovních akcí – fotbalu, 

nohejbalu, vybíjené a taky her v lese. Aktivně se také zapojili do 

orientačního běhu, při kterém plnili sportovní a vědomostní úkoly. 

Úterní podvečer se nesl v duchu bowlingu. Středu strávili žáci ve městě 



Dobříš. Na úvod si prohlédli centrum města, poté navštívili krásný 

zámek, kdysi využívaný jako domov pro spisovatele. Ve čtvrtek se 

rozloučili se Živohoští táborákem. 

 Pro devátou třídu měl tenhle ozdravný pobyt chuť trochu 

zvláštní, byl poslední společný na základce. To je na jednu stranu 

smutné, ale zas druhou nohou mají už všichni deváťáci vykročeno 

směr střední škola a nové zážitky i spolužáci. 

V pondělí odpoledne 

jsme házeli žabky na 

plážičce, večer hráli 

bingo, v úterý bojovali 

v lese o vlajku a koupali 

se v bazénu, středa byla 

ve znamení celodenního 

výletu do Dobříše na 

zámek a samo že na 

nákupy limonád a brambůrků. Pro všechny jsme připravili super hudbu 

na diskotéku a ve čtvrtek po bowlingu a obědě přijela na návštěvu paní 

učitelka Hemzalová i s celou rodinkou. Najednou zbývala poslední hra, 

příprava dřeva na táborák, opékání buřtíků a pak už jen sbalit a v pátek 

návrat do Prahy. Ukápla i slzička. 

 Ozdravný pobyt jsme si všichni užili a už přemýšlíme, kam příští 

rok vyrazíme. 

J. Zelenková 



Střední škola 

 

Exkurze v Muzeu Policie ČR 

 

Dne 12. dubna 2017 

jsme se my, studenti ze 

třetích ročníků 

zúčastnili exkurze v 

Muzeu Policie ČR. Ráno 

jsem měli sraz před 

muzeem a i přesto, že 

počasí nám nepřálo, 

stále jsme se těšili na 

nové informace, které se 

dozvíme. Při vstupu do muzea nás přivítala milá paní, která nás nejprve 

zavedla do šatny, kde jsme si nechali své věci, a poté jsme se všichni 

shlukli kolem ní a ona nám řekla informace o muzeu. Také nám rozdala 

pracovní listy, které jsme poté následující hodinu vyplňovali. 

 Po hodině našeho vyhledávání odpovědí jsme se shromáždili 

v místnosti, která sloužila i jako výstava po domácku vyrobených 

zbraní a vyhodnotili si naše pracovní listy. U každé odpovědi jsme se 

zastavili a rozebírali ji více dopodrobna. Během výkladu jsme se 

dozvěděli i spoustu informací o např. vyhledávání důkazů na místě 

činu, apod. 



  Exkurze se nám velmi líbila a myslím, že pro náš obor byla i 

velice zajímavá a poučná. Tímto bych ráda poděkovala, že jsme se 

něčeho podobného mohli zúčastnit. 

E. Vodičková, S3A 

 

 

Exkurze do Židovského muzea 

 Dne 8. 6. 2017 jsme se třídou S1A navštívili Židovské muzeum. 

Na začátku nám paní průvodkyně vyprávěla o historii Židů a o vývoji 

jejich postavení ve společnosti v průběhu času. 

 Po výkladu jsme se rozdělili do 5 skupin. Každý z nás dostal 

pracovní list, který jsme ve skupině vyplnili. Následně každá skupina 

dostala různá témata, která jsme dramatizovali a představili dalším 

skupinám. 

 Po skončení vypravování a hraní jsme se vydali na průzkum 

synagogy (židovského kostela). Po prohlídce jsme měli rozchod na 

deset minut. Mohli jsme se tak podívat na jména lidí, kteří zemřeli 

během holokaustu. Poté co jsme se vrátili, už na nás čekala jen 

prohlídka hřbitova.  

 Prohlídka se mi líbila, jen mi přijde smutné, co se všechno za 

druhé světové války dělo. 

T.Skálová, S1B  

redakčně upraveno 

 



Židovské muzeum 

 Dne 8. 6. 2017 jsme se společně se třídou S1A zúčastnili exkurze 

do Židovského muzea. První část probíhala v místnosti, kde nám paní 

průvodkyně vyprávěla o historii Žžidovského národa. Poté jsme se 

rozdělili do několika skupin a měli za úkol vypracovat prezentaci na 

dané téma. Moje skupina měla téma židovské svatby, kterou jsme i pod 

tradičním baldachýnem sehráli. Od ostatních skupin jsme se dozvěděli 

něco o obřízce, o svátku Šabat, o svátku Pesach a o životě židovské 

rodiny.  

 Ve druhé části jsme navštívili dvě židovské synagogy a celou 

exkurzi jsme zakončili na židovském hřbitově. Na hřbitově jsme mohli 

položit na nějaký z hrobů kamínek, který dávají Židé svým zemřelým 

místo květin. Podle legend vám potom může duch zemřelého splnit 

jakékoliv přání. Myslím si, že to byla zajímavá akce, která se vydařila. 

 

N. Vacínová, S1B 

Redakčně upraveno 

 

 

 

Soutěž Tuta Via Vitae 

 

 Po úspěších v krajských kolech, kde naši studenti získali krásné 

3. místo v soutěži Finanční gramotnost a 2. místo v soutěži SAPERE, 



se studentům naší střední školy podařilo dokonce probojovat až do 

finálového kola soutěže Tuta Via Vitae. 

 V letošním roce se do této soutěže zapojilo 18 727 žáků a 

studentů základních a středních škol z celé republiky. 

 V této celostátní soutěži náš tříčlenný tým, ve složení Lucie 

Langrová. David Steffan a Klára Močarková nejprve s přehledem 

porazil družstva ostatních pražských škol a jako jediný postoupil do 

finálového kola, které se konalo 27. dubna 2017 v historickém areálu 

EMAUZY. Záštitu nad soutěží převzal S. Němeček – ministr 

zdravotnictví, kardinál Duka a primátorka hl. m. Prahy A. Krnáčová. 

 Do finále postoupilo 14 škol, tzn. 14 nejúspěšnějších týmů z 

jednotlivých krajů. I přes tuto obrovskou konkurenci se našim 

studentům podařilo umístit na krásném 4. místě. Na všechny otázky 

odpověděli správně a pouze vteřiny je dělily od lepšího umístění. 

 Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

A. Cilcová 

 

 

Migrační politika ČR - beseda 

 

 Dne 31. května do naší školy přišly dvě milé pracovnice 

Ministerstva vnitra, konkrétně z odboru azylové a migrační politiky, 

aby pro nás studenty S2A a S3A uspořádaly besedu. Nejprve se nám 



přestavily a seznámily nás s ministerstvem - kde leží, do kterých odborů 

se dělí, jaké má kompetence a přidaly zajímavost, že se mu také říká 

,,kachlíkárna“. 

 Celá přednáška byla zajímavá v tom, že jsme dostali prostor se 

vyjádřit. Pracovnice se nás ptaly, co si představujeme pod pojmem 

migrace, na rozdíl mezi azylantem a cizincem, jaké existují druhy 

pobytů a další otázky. Všechny se týkaly vědomostí, které jsme za naše 

studium na této škole získali. 

 Na závěr jsme si povídali o tom, jak to na jejich odboru chodí, 

kolik je tam pracovníků a také nám popisovaly naše možnosti studovat 

vysokou školu a zároveň na tomto ministerstvu pracovat. Zaujaly nás 

i možné stáže v zahraničí, které řeší právě problematiku migrační 

politiky. 

V. Střelková, S3A 

 

 

 

 

Studenti S2.A na Úřadu vlády 

 

 Dne 16. 6. 2017 třída S2.A SOŠ Kavčí hory navštívila Úřad vlády 

ČR. Ještě před samotným vstupem jsme všichni museli projít 

bezpečnostní kontrolou. Potom jsme se všichni posadili v tiskovém 

centru, kde jsme se dozvěděli zajímavou historii Úřadu vlády. Celý 



Úřad dříve sloužil jako škola. Prošli jsme se v parku Úřadu vlády, který 

je užíván jako uvítací prostor pro významné osobnosti, které do 

budovy vstupují po červeném koberečku, dlouhém podle jejich 

významnosti. Park dříve sloužil jako sportoviště. 

 Po zajímavém historickém úvodu jsme se šli podívat do 

jednotlivých koutů Úřadu vlády ČR. Hlavní místností je jednací sál, kde 

se pravidelně konají jednání vlády. Jde o jednu z nejbezpečněji 

zařízených místností v ČR. Všude se nacházejí kamery, rušičky 

odposlechů, neprůstřelná skla a zvukotěsné zdi. V sále se celá naše třída 

vyfotila. V celém areálu se nacházejí starožitné bronzové lustry od 

firmy Křižík i vzácné a krásné obrazy českých autorů krajinomalby. 

Celá budova je postavena ve stylu novobaroka. Fasáda budovy se bude 

od září rekonstruovat. Na Úřadě sídlí nejen předseda vlády, ale i dva 

ministři bez portfeje, kteří zde mají vlastní kanceláře a sekretariát. 

 Po prohlídce krásné budovy jsme ještě s jednou školou měli 

prezentaci a diskuzi na téma Evropská unie. Dozvěděli jsme se, co 

Evropská unie vůbec je, k čemu vlastně slouží její instituce, jaké má 

členy, kde sídlí, význam její modré vlajky s 12 hvězdami a také, že 

existuje vzdělávací program Erasmus a díky němu můžeme studovat 

v zemích Evropské unie. 

 Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a celý výlet se 

nám velice líbil. 

P. Nýč, S2A 


