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Slovo úvodem 
 
Milí čtenáři,  
 zdravíme Vás v Novém roce a přejeme Vám mnoho 
studijních úspěchů i radosti v životě. Toto číslo našeho časopisu je 
v poněkud zkrácené verzi, avšak další vydání bude brzy následovat.        
 
 
1. stupeň 
 
Děti dětem 2017 
 
 I letos se celá naše škola zúčastnila charitativní sbírky pro 
Kojenecký ústav při Thomayerově nemocnici. Akce proběhla od 27. 
11. do 6. 12. 2017 a pořádá ji Dětské centrum v Krči. 

Děti a studenti nosili nejrůznější 
hygienické potřeby – např. 
vlhčené ubrousky, vatové 
tyčinky, pleny, dětské zubní 
pasty, kartáčky, dětskou 
vlasovou a tělovou kosmetiku, 
ale také hračky, knížky či 
kojenecké lahve. 

 Doufáme, že se věci budou líbit a budou dělat stejnou radost, 
jako nám dělalo radost jejich darování. 
 Tímto také děkujeme všem, kteří pomohli dobré věci 
a  v předvánočním čase vzpomenuli na opuštěné děti. I s naším 
přispěním se tak podařilo nashromáždit dary o přibližné hodnotě 
330 000 Kč. 

A. Bartoňová, koordinátorka akce 



Vánoční akademie 1. – 4. tříd 2017 
 
 V úterý 12. 12. 2017 proběhla vánoční akademie 1. – 4. tříd. 
Žáci v průběhu prosince trénovali a byli natěšené, až budou moci 
svá vystoupení ukázat rodičům. V úterý odpoledne se konečně 
dočkali a vše vypuklo v 17:00. 
 Jednotlivé třídy zpívaly, tancovaly, hrály scénky a moc se jim 

to povedlo. Na závěr opět 
vystoupila Prážata a zazpívala 
nejprve vánoční keňskou píseň 
„Singa Jezu, singa“ neboli 
„Zazpíváme Ti, Ježíšku“, kterou 
poslali jako pozdrav Peterovi 
k Vánocům. Poté jsme si 
společně s nimi zazpívali kolegu 

„Štědrý večer nastal“. 
 Věříme, že to byl pro Vás příjemně strávený čas a přejme Vám 
všem krásné vánoce a do nového roku vše nejlepší. 
 

Z. Drahošová 
 

Slavíme advent 2017 
 
 V úterý 12. 12. proběhlo na 1. stupni projektové dopoledne 
„Slavíme Advent“. 1. vyučovací hodinu se děti seznámily s tradicemi 
adventního času a českých Vánoc. Od 2. hodiny se všechny třídy 
změnily ve výtvarné dílny, které byly pojmenovány podle 
jednotlivých adventních svátků. 
 Děti za pomoci svých učitelek a studentů SOŠS vyráběly 
ozdoby z CD a z papíru, svícny, adventní věnce, andělíčky z kolíčků 



na prádlo, přáníčka, vánoční 
kapříky a hvězdy ze špejlí a vlny. 
Ty nejkrásnější výrobky byly 
vystaveny a prodávány na 
vánočním jarmarku. Přejeme 
vám všem další úspěšné tvoření. 
 

M. Pospíšilová 
 
 
Hmyzí hotely v 5. třídách 
 
 Ve středu 20. 12. 2017 se v rámci EVVO zúčastnily 5. třídy 
programu "Hmyzí hotely", který připravilo Ekocentrum Koniklec.  
 V úvodu se děti dozvěděly, co to vlastně je hmyzí hotel a proč 
se staví. Další část byla pracovní, kdy tři vytvořené skupiny sestavily 
hotel z prkének. Následovalo umístění a naplnění hotelu v areálu 
naší školy, kde je nyní připraven přijímat své hosty. Na fotografiích 
si povšimněte, jak se celé dílo podařilo. Program byl velmi zajímavý 
a všechny děti zaujal. 

V. Tomášková 
 

2. stupeň 
 
Vánoční akademie 5. – 9. tříd 2017 
 
 Po dlouhých přípravách a nácvicích, se ve středu 13. 12. 2017, 
konala vánoční akademie pátých až devátých tříd. Kromě rodičů  



dorazili i bývalí absolventi školy. 
Třídy předvedly vánoční písničky 
a scénky, které se mimořádně 
povedly, jak také naznačoval 
nadšený aplaus přítomných 
diváků. Moderátoři akce, žáci 
deváté třídy, byli velmi 
profesionální a příští rok nám 

určitě budou chybět. 
Doufáme, že příští rok budou vystoupení neméně úspěšná 
a přejeme všem krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém 
roce 2018. 

J. Králová 
 
 

Střední škola 
 
Hrou proti AIDS 
 
 V pátek 1. 12., na který připadl Den proti AIDS, se sedm 
studentek ze třetího ročníku zúčastnilo akce s názvem Hrou proti 

AIDS. Akce sloužila jako 
zábavný, ale zároveň poučný 
způsob, jak žáky základní školy 
poučit o nebezpečí viru HIV 
a nemoci AIDS. Žákům 8. a 9. 
ročníků bylo například 
představeno, jaké cesty nákazy 
jsou nejnebezpečnější, jaké 

způsoby ochrany existují, jaký život žije člověk HIV pozitivní. 



Prezentování se ujaly právě studentky 3. ročníku spolu 
s koordinátorem akce ze Státního zdravotního ústavu. 
 
A jak se to žákům líbilo? 
 
 „Mně se akce moc líbila. Bylo to propracované a zábavné. 
Jediné, co se mi nelíbilo, je to, že jsem musel jako pantomimu 
předvádět sex s ochranou. Ale alespoň byla sranda.“ 
 
 „Akce se mi moc líbila, moc jsem se toho dozvěděl a pobavil 
jsem se. Hlavně jak jsem nandával na model kondom.“ 
 
  „Akce byla velmi užitečná. Dozvěděla jsem se tam spoustu 
zajímavých věcí a byla tam hlavně sranda.“ 
 
 „Akce se mi líbila. Bylo to užitečné hlavně do života, na co si 
máme dát pozor a co dělat. Získala jsem několik nových informací 
a zároveň to byla i zábava.“ 
 
  „Moc se mi to líbilo. Nejvíce mě zaujali poslední tři stanoviště 
– házení kostkou a plnění úkolů, předvádění pantomimy, vytváření 
příběhu.“ 
 
 
Exkurze – Sedmičky Josefa Lady 
  
 V předvánoční době jsme se se studenty tříd S1A a S2C 
vypravili na výstavu Sedmičky Josefa Lady do Tančícího domu na 
Jiráskově nábřeží. 



 Výstava byla velice obsáhlá, zahrnovala 400 Ladových děl 
z různých období. Studenti se dobře bavili u Ladových karikatur, 
prohlédli si nejen návrhy kostýmů Josefa Lady pro pohádku Hrátky 
s čertem, ale i známé Ladovy obrázky a ilustrace. 
 Exkurzi jsme završili výstupem do 8. patra Tančícího domu, 
kde je na vrcholu věže nazývané Fred známá vyhlídková terasa. 
Počasí nám přálo, a tak jsme se dotkli hlavy medúzy a měli celou 
Prahu jako na dlani.  

M. Dvořáková 
 
 

Beseda "Život bez zraku" 
 
 Dne 4. 12. naši školu navštívili pracovníci centra pro 
nevidomé a slabozraké klienty „Okamžik“. Nám studentům třetího 
ročníku představili, jaký život mohou vést lidé s poruchami či 
ztrátou zraku. Mohli jsme si pomocí speciálně upravených brýlí 
vyzkoušet, jaké to je „špatně vidět“. Seznámili nás s velkým 
množstvím pomůcek, které klientům pomáhají v každodenním 
životě. Naučili jsme se základní pravidla pro pomoc nevidomým na 
ulici. Přednáška byla velmi zajímavá a pro naši budoucí profesi 
důležitá. 

E. Martincová, S3B 
 

 
Poznávací zájezd rakouského města Salzburg 
 
 Ve dnech 19. a 20. prosince 2017 se studenti 2., 3., a 4. 
ročníků střední školy zúčastnili poznávacího zájezdu rakouského 
města Salzburg. 



Studenti viděli díky paní 
průvodkyni velkou část 
historického města. Dozvěděli se 
spoustu zajímavých informací. 
Užili si kouzelnou atmosféru na 
vánočních trzích. Ochutnali 
místní lahůdky a také nakoupili 

dárečky sobě i svým blízkým. Zájezd byl velmi zdařilý, díky výborné 
organizaci zájezdu i nádhernému zimnímu počasí. 

J. Šíbová 
 

 
Maturitní ples 2018 
 
 8. ledna 2018 se konal 23. maturitní ples naší střední školy. 
Na plese již tradičně proběhla imatrikulace 1. ročníků, ale hlavně 
šerpování studentek a studentů 4. ročníků. 

Samozřejmě se i tančilo. K tanci 
hrála kapela BRAND NEW 
BAND a slovem provázel ples 
moderátor Oldřich Burda. Pro 
zpestření programu se postarala 
skupina profesionálních 
tanečníků, ale i mažoretky, kde 
své umění předvedly i žákyně 

naší školy – Soňa Stibingerová z S2.C a Lucie Kňourková ze Z5.A. 
 Celý ples se nesl v příjemné slavnostní atmosféře. 
 A jak se vyjádřili sami studenti čtvrtých ročníků: "Škoda, že 
byl maturitní ples jen jeden a tak krátký." 

H. Hofmannová 


