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Slovo úvodem 

 Zdravíme všechny žáky a žákyně, naše věrné čtenáře, a přejeme 

vám příjemné chvíle při čtení našeho školního časopisu.  

 

1. stupeň 

 

Velký den 

 Dnem s velkým D bylo 4. září pro 47 prvňáčků z naší ZŠ. Po 

slavnostním šerpování v jídelně školy za přítomnosti pí ředitelky Mgr. 

H. Pondělíčkové a zástupce radnice Prahy 4 p. Ing. J. Mítha se děti s 

rodiči a třídními učitelkami odebrali do svých tříd. 

Zde na uvítanou prvňáčky čekaly drobné dárky. Po krátkém seznámení 

ve třídě si děti mohly 

prohlédnout i třídy školní 

družiny. Po krátkém prvním dnu 

prvňáčci odcházeli domů plni 

dojmů a očekávání, co přinese 

celý školní rok. 

Třídní učitelky 1. tříd 

 

 

Tonda Obal na cestách 

 V pondělí se žáci prvního stupně mohli dozvědět něco o tom, 

co se děje s odpadky poté, když je vyhodíme do koše.  



Přijeli za námi pracovníci 

společnosti EKO-KOM 

s programem „Tonda Obal na 

cestách“. Vysvětlili dětem, proč 

je správné třídit a jakým 

způsobem je možné odpad 

následně ještě využít. Jako 

odměnu za dobré znalosti si každý žák odnesl malý dárek. 

V. Tomášková 

 

 

 

Loučení s létem 

 Ke konci léta proběhla v Centrálním parku Na Pankráci 

každoroční environmentální akce „Rozloučení s létem“. 

 Děti si mohly již tradičně zasoutěžit o pěkné ceny, vyzkoušet 

svoji zručnost a vyrobit si ozdoby či vlastní vonný levandulový 

pytlíček. Opět přijeli lesníci z Lesů hlavního města Prahy nebo byl 

přichystán stánek Pražských služeb.  Žáci se dozvěděli, jak 

uchovávat potraviny ze záhonů, něco o dravcích od sokolníka a 

pohladili si zvířátka z malé zvířecí farmy, která případně i nakrmili 

přineseným suchým pečivem. Také si mohli pohrát s klauny nebo 

bublinami od bublinkového mága a nechat si namalovat obrázky na 



obličej. Počasí nám naštěstí vzhledem k nadcházejícímu podzimu  

celkem vyšlo. Co víc si přát. 

 V příštím roce se určitě přijdeme podívat na další veselou akci. 

V. Tomášková 

 

 

 

Cyklistické závody 

 Koncem měsíce září se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili cyklistických 

závodů v Centrálním parku na Pankráci.  

 I přesto, že v této kategorii byla obrovská konkurence, naší škole 

jsme rozhodně ostudu neudělali. Po několika rozjezdech se do finále 

chlapců probojoval Ríša Toman, Sam Němec a Denis Vaněček. Z 

děvčat postoupily obě závodnice - jak Julinka Slámová, tak Kája 

Milcová. Ve finále se nám podařilo vystoupat až na ta nejvyšší místa. 

Králem cyklistického okruhu se stal Denis Vaněček ze 4. B. Julinka 

Slámová ze 4. A obsadila krásné 3. místo. 

S. Cettlová 

 

 

Za zvířátky do Krčského lesa 

 Ve čtvrtek 5. 10. se druháčci vydali na exkurzi „Za zvířátky do 

Krčského lesa“. 



U rybníka Labuť čekalo 6 

stanovišť nabitých informacemi 

na téma „co žije v lese“: ptáci, 

vodní chlupáči, zvěř, noční 

živočichové, ryby, vodní 

drobotina... Protože těch zážitků 

bylo tolik, že se nedají ani slovy 

popsat, doporučujeme podívat 

se na přiložené fotky. 

V. Tomášková 

 

 

 

Návštěva Zookoutku Malá Chuchle 

 V pondělí 16. října jsme s třídou vyrazili do Zookoutku v Malé 

Chuchli. Když jsme dorazili, nasvačili jsme se a měli jsme rozchod. S 

lesníkem Marcelem a Terezou jsme si prohlédli všechna zvířata, která 

v Chuchli jsou. Například rys, nutrie, daňci a divoká prasata. Když jsme 

chtěli jít krmit prasata, jedno prase přeskočilo ohrádku, kam jsme měli 

jít. Nejdřív šel Marcel, potom přišla Tereza. Zjistili, že to nepůjde, a tak 

přivedli lesníka Daniela. Ve třech ho zvládli vrátit zpět za ohrádku a 

my jsme mohli jít nakrmit prasata. Nakonec jsme se s Danem, 

Marcelem a Terkou rozloučili a vyrazili zpátky do školy. 

Jakub Jelínek, 4.A 



Cesta do Zookoutku byla docela 

krátká. Když jsme dorazili do 

Malé Chuchle, čekal na nás 

lesník. S ním jsme šli do kopečka 

asi tak 20 minut. První jsme si 

dali svačinku a potom jsme měli 

rozchod. Po rozchodu nás 

lesníci Terka a Marcel provedli 

po Zookoutku a řekli nám vše zajímavé o zvířatech. Také jsme mohli 

krmit prasata, daňky a muflony. Moc se mi tam líbilo.  

Tereza Mandátová, 4.A 

 

 

Den stromů 

 V pátek 20. 10. vyrazili žáci 3. a 4. tříd pod Branickou skálu na 

akci Den stromů. 

Oslavu svátku stromů pro nás 

připravily Lesy hl. m. Prahy. 

Prošli jsme si několik stanovišť, 

která byla zaměřena na stromy, 

dřevo, péči o les a ochranu 

přírody. Zopakovali jsme si 

vědomosti známé z hodin 

prvouky a přírodovědy, a také se 



dozvěděli něco nového. Někteří dokonce pomohli při sázení stromu, 

což byl obrovský zážitek. Celý program nás doprovázela koza s ovcí. 

Od srdce jsme se zasmáli, když mlsná koza snědla svačinu, kterou 

zapomněla naše žákyně na lavičce.  

M. Valvodová 

 

 

 

Halloween 

 V pondělí 30. 10. první dvě hodiny všechny třídy vydlabávaly 

třídní dýni. Ten, kdo si přinesl ještě svou vlastní, měl o to více práce. 

Když měli žáci hotovo, vybarvovali dýně v podobě antistresových 

omalovánek nebo vyráběli výrobky s halloweenskou tématikou. 

Všechny výtvory byly opravdu zdařilé. 

V úterý 31.10., kdy se slaví 

Halloween, chodili naši žáci ve 

strašidelných maskách 

a v  průběhu dopoledne byly 

vybrány v rámci třídy dvě 

nejlepší masky. Věřte, že 

vybírání nebylo vůbec jednoduché. Výherci dostali halloweenské 

razítko a samolepku. 

Z. Drahošová 

 



Ukázka dravců 

 V pátek se žáci 1. stupně sešli v malé tělocvičně naší školy, aby 

se seznámili s některými dravci.  

Svým velkým vzezřením jistě 

všechny upoutala orlí dáma 

Mařenka. Doprovázeli ji ještě tři 

druhy výrů - dvě slečny a jedno 

pětiměsíční samčí mládě. Nejen 

že jsme se mohli dozvědět 

mnoho zajímavostí a dobře si 

ptáky prohlédnout, ale zažili 

jsme i jejich volné létání přímo nad našimi hlavami. Věříme, že se 

s takovými krásnými zvířaty ještě setkáme na jiných ukázkách nebo i 

ve volné přírodě. 

V. Tomášková 

 

  



2. Stupeň ZŠ 

 

Podhradí 2017 

 V týdnu od 11. do 15. září se naši šesťáci a sedmáci zúčastnili 

tradičního ozdravného pobytu, který je zaměřený na vzájemné 

poznávání se, přechod na druhý stupeň, spolupráci a celkově na 

prevenci sociálně patologických jevů. 

 Jak je dobrým zvykem na našem seznamovacím ozdravném 

pobytu, žáci pracovali v „klanech“, které vedli sedmáci, vytvořili si 

klanový erb, museli se navzájem dobře poznat a představit členy klanu 

i nám všem ostatním. Hrály se hry na rozvoj spolupráce, vzájemného 

respektu i tolerance, které nám přijel zorganizovat Vítek Hrbáček. 

 Kromě toho jsme si užili i společné výlety – sedmáci se vydali 

za historií na Český Šternberk, šesťáci zas poznali podzemí Světlé nad 

Sázavou a podívali se do Sluneční zátoky k památníku Jaroslava 

Foglara. Všichni také absolvovali únikovou hru na zámku ve Světlé, 

kde si mohli procvičit logické myšlení a důvtip. Vzhledem k tomu že 

z Minotaurova labyrintu i z výpravy za zlatým rounem se vrátili 

všichni, můžeme říct, že naše výprava byla úspěšná. 

 Poslední večer už byly na řadě jen opečené buřty a balení. 

 Šesťáci se jako šéfové klanů můžou za rok do Podhradí těšit 

ještě jednou. 

Jana Zelenková 

 



Turnaj ve florbale 2017 - dívky 

 Dne 9. 10. 2017 se družstvo složené z dívek 8.A, 8.B a 9. třídy 

zúčastnilo turnaje ve florbale. Tým odehrál celkem čtyři zápasy, 

z nichž dva byly velice vyrovnané. Zbylé dva zápasy jsme sehrály se 

školami, jejichž týmy byly složeny ze závodních hráček florbalu: 

s jejich zkušenostmi jsme se bohužel rovnat nemohly. 

 A i když jsme nakonec ze skupiny do dalších bojů nepostoupily, 

potěšilo nás alespoň naše jasně patrné zlepšení v porovnání s loňským 

turnajem. Dívky vymýšlely pěkné herní kombinace, lépe 

spolupracovaly a hrály lépe takticky. Samozřejmostí byla i hra v duchu 

fairplay. Na konci turnaje jsme se proto mohly povzbudit alespoň 

zvoláním „Byly jsme lepší!“. 

A. Hánková 

 

 

Finále turnaje malého fotbalu na Praze 4 

 Naše škola se zúčastnila finále malého fotbalu na Praze 4, kde 

ve IV. kategorii 8. a 9. tříd skončila na 3 místě, a to díky těsné prohře 

se ZŠ Nový PORG 0:1 a ZŠ Filosofská 1:3. 

 Naši žáci ve III. kategorii si vedli na turnaji mnohem lépe, když 

porazili ZŠ Sdružení 4:0 a těsně podlehli ZŠ Filosofská 3:4. Díky tomu 

postoupili do semifinále, kde na ně čekal tým ZŠ Na Planině. Jejich 

těsná porážka 2:1 umožnila týmu naší školy postoupit až do 

samotného finále Prahy 4. Zde sehráli opět zápas s týmem ZŠ 



Filosofská, kterému chtěli oplatit porážku, kterou od něj utržili již ve 

skupině, a proto vložili všechnu sílu do ofenzívy. To je nakonec stálo 

vítězství, když v poměru 0:9 prohráli a obsadili tak celkové 2. místo. 

 Chci poděkovat chlapcům za výborný výkon a hru. 

R. Makara 

 

 

 

Střední škola 

 

Češi a Slováci znovu společně 

 V době, kdy si připomínáme výročí rozdělení Československa 

na dva samaostatné státy Čechů a Slováků, naši školu navštívila 

delegace slovenských učitelů. Jejich domovinou je  Stredná odborná 

škola obchodu a služieb, která sídlí v Novém Meste nad Váhom. 

 S pedagogy z naší školy přátelé ze Slovenska diskutovali 

o aktuálních otázkách pedagogické praxe např. o jednotných 

přijímacích zkouškách, státních maturitách, vzdělávání pedagogických 

pracovníků, o odborných praxích studentů a mnoha dalších otázkách. 

 Necítili jsme žádnou jazykovou bariéru, předali jsme si mnohé 

zkušenosti a dohodli jsme se na další vzájemné spolupráci, která určitě 

obohatí obě strany. 

J. Kolářová 

 



Adaptační kurz 1. ročníků 

 Další školní rok začal a s ním 

se v naší škole objevilo skoro 80 

studentů - nových "prváků". 

Aby se trochu seznámili se 

svými spolužáky (a ne jen jejich 

fotografiemi na facebooku) 

a prostředím školy, odjeli 6. 9. 2017 do Poslova Mlýna u Máchova 

jezera na adaptační kurz. 

 Počasí nám sice moc nepřálo, ale aktivity zahřály, takže když 

jsme se 8. 9. vraceli zase domů, nikdo nestrádal. A v pondělí jsme se 

na plný plyn pustili do studia. 

Jana Vrbová 

 

 

Anděl na přechodu 2017 

Ve středu 27.9. 2017 ráno 

proběhla již tradiční akce naší 

školy Anděl na přechodu. Stejně 

tak jako v minulých letech 

studenti 2. ročníku naší střední 

školy oboru sociální péče 

převlečení za anděle převáděli 

děti z naší základní školy přes 



přechody u školy a současně je učili, jak správně přecházet. Celou akci 

podpořil člen Rady městské části Praha 4 pan Zdeněk Pokorný, který 

zajistil dárkové předměty pro děti. 

Martin Vocílka 

 

 

Studenti poznávají literární legendu – Karla Čapka 

 Dne 12. 9. se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili exkurze, která 

byla zaměřena na život a tvorbu české literární legendy – Karla Čapka. 

Studenti navštívili Památník Karla Čapka, který se nachází v obci Stará 

Huť. 

 V dopoledních hodinách studenti zavítali do zmiňovaného 

Památníku Karla Čapka. Po zaplacení symbolického vstupného 20 Kč 

se studentů ujala velmi milá průvodkyně. Paní průvodkyně zaujala  

studenty nejen díky zajímavému 

výkladu, ale i díky svému 

milému a velmi 

profesionálnímu vystupování. 

Provedla žáky třemi patry 

domu, ve kterém Karel Čapek 

žil se svou ženou a tvořil svá 

nejznámější díla.  

 Prohlídka však nebyla zaměřena pouze na Čapkův život a jeho 

tvorbu, kromě faktu a zajímavostí o tomto spisovateli se studenti 



dozvěděli i spoustu informací o Čapkově rodině, o jeho ženě - Olze 

Scheinpflugové, která byla velmi talentovaná česká herečka a 

spisovatelka. Dále je zde také zmíněn Ferdinand Peroutka, který byl 

blízkým přítelem Karla Čapka.  

 Ke konci prohlídky studenti ještě zhlédli velmi zajímavý film o 

Strži a Karlu Čapkovi. Na úplný závěr dostali studenti pracovní listy, 

a ačkoliv byly některé otázky záludné, studenti se s nimi statečně 

poprali.  

 Památník Karla Čapka je velmi kouzelné a poučné místo a 

rozhodně by ho měl navštívit každý, kdo se alespoň trochu zajímá o 

českou literaturu a dějiny. 

Nikola Orcígrová, S4B 

redakčně upraveno 

 

 

Návštěva Francouzského institutu 

26. září 2017 v rámci 

Evropského dne jazyků 

navštívili studenti druhého a 

čtvrtého ročníku střední školy 

Kino 35 na Francouzském  

institutu ve Štěpánské ulici. 

Tentokrát si vybrali film 

„Demain tout commence“ 



v českém překladu „I dva jsou rodina“. Film studenty zaujal nejen díky 

hlavnímu představiteli Omaru Sy, ale také díky zajímavému prostředí 

současného Londýna, kde se děj filmu odehrával. 

M. Dvořáková 

 

 

 

 

Sbírkové dny Světlušky   

 V pondělí 11. září se studenti druhých ročníků střední školy 

zúčastnili 15. ročníku hmumanitární akce „SBÍRKOVÉ DNY 

SVĚTLUŠKY“, která je tradičně organizovaná Nadačním fondem 

Českého rozhlasu. 

 Každá dvojice dobrovolníků byla vybavena kostýmem 

světlušek, tedy zářivým tričkem, tykadly a samozřejmě kasičkou ve 

formě lucerny. Studenti prodávali tykadla, propisovací tužky a nově 

také peněženky a světluščí zubní kartáček 

 Výtěžek sbírky pomůže dětem a dospělým s těžkým zrakovým 

postižením. Částku, kterou se studentům podařilo vybrat, se dozvíme 

až v průběhu roku, ale již teď patří studentům, že pomáhají „rozsvítit 

svět nevidomých“. 

M. Dvořáková 

 

 



Pečení pro Petera 

 Jednou z nich je finanční podpora keňského studenta Petera, 

která trvá již druhým rokem. Naše škola se již od roku 2014 pyšní 

titulem "Světová škola". Ve škole probíhá každoročně mnoho aktivit, 

které do projektu patří. Peterovi jsme věnovali charitativní běh na 

konci minulého školního roku, věnujeme mu i naši podzimní 

sběrovou akci a také novou akci Pečeme pro Petera. 

Ve středu 27. 9. 2017 se konalo 

první Pečení pro Petera. 

V průběhu velké přestávky 

studentky střední školy 

prodávaly za 5 Kč nebo 10 Kč 

pečivo, které upekly paní 

učitelky. Pečení mělo velký 

úspěch, během 10 minut se vše 

prodalo. Děti si pochutnaly na 

krásně zdobeném a čerstvém 

pečivu a zároveň svým 

nákupem přispěly na dobrou 

věc. V tomto pololetí budeme vždy 1x v měsíci Pečení pro Petera 

opakovat. 

 Děkuji všem paní učitelkám, které napekly i dětem, které svým 

nákupem přispěly na Peterovo školné.  

Kateřina Měšťánková 



Návštěva akce „Každý svého zdraví strůjce“ 

 V pondělí 25. 9. 2017 jsme se zúčastnili akce „Každý svého 

zdraví strůjce“, kterou pořádá 

Liga proti rakovině. Na několika 

stanovištích jsme si mohly 

prohlédnout např. osvětovou 

výstavu „Labyrint zdraví“ na 

téma zdravý životní styl a 

prevence rakoviny. Panely s 

informacemi byly doplněny 

kreslenými vtipy V. Jiránka, J. Slívy a M. Bartáka.  

V dalším stánku byly interaktivní hrátky „Zkus jak jsi na tom“ - zde 

jsme si mohli otestovat svou pohybovou zdatnost, postřeh, smyslové 

dovednosti, ale také znalosti z anatomie. Nejvíce nás zaujala 

„Vyšetřovna“, kde jsme si mohli nechat změřit tlak, BMI, zjistit 

cholesterol, zkontrolovat znaménka...  

 A radost nám udělaly ceny za úspěšné vyluštění testů. 

 

R. Venclíková a A. Smoradová, S3B 


