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Slovo úvodem 
 
 Milí žáci a žákyně, právě držíte v ruce letošní první číslo 
školního časopisu, ve kterém přinášíme i zprávy z konce roku 
minulého, jelikož kvůli technickým problémům nebylo možné tyto 
zprávy vydat dříve. Přejeme Vám příjemné čtení. 
 
 
 
Zahradní slavnost 2018 
 
 Dne 19. června se konala již tradiční zahradní slavnost, která 
byla letos ještě spojena s 25. výročím založení střední školy. 

Jako již tradičně probíhal také 
Běh pro Petera v několika 
kategoriích a přidalo se 
k tomu také Pečení pro 
Petera. 
Letos jsme Zahradní Slavnost 
rozšířily o bazar oblečení 
a kreslení na obličej, čehož se 
ujaly šikovné studentky 

střední školy. 
 Návštěvníci se mohli také zúčastnit zábavných her, které měl 
na starosti školní parlament. Vyzkoušet si mohli např. skákání 
v pytlích či přes překážky, podbíhání pod švihadlem či poznávání 
různých „substancí“ svými smysly. Hry byly velice povedené. 
 Také byly k nahlédnutí multikulturní stánky. Kromě 
vystoupení žáků a studentů jsme si mohli užít vystoupení p. Jana 
Maxiána a také skupiny La Trinidad, kteří nám krásně zazpívali. 



Věřím, že jsme nemohli léto 
přivítat lépe. Děkujeme 
organizačnímu týmu a také 
všem zúčastněným, přejeme 
všem krásné prázdniny a na 
shledanou v novém školním 
roce. 

 
Jana Králová 

 
 
 
Základní škola 
 
 
Divadlo Gong - Elektrický Emil 
 

Ve středu 25. 4. 2018 se 
3. třídy vypravily na dlouhou 
cestu do divadla Gong, kde 
zhlédly hru „Elektrický Emil“ 
o životě Emila Kolbena.  
Humornou formou se děti 
seznámily s dětstvím českého 
vynálezce, s jeho spoluprací 
s Edisonem a Teslou 

v Americe, ale i se smutným koncem v koncentračním táboře. Žáky 
hra velice zaujala a také se setkaly s řadou otázek kolem Kolbenovy 
továrny. 

M. Pospíšilová 

Požární ochrana očima dětí 
 
 Dne 4. 6. 2018 se naši žáci zúčastnili slavnostního vyhlášení 
okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou 
každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Letos již po 44. mohli žáci 
téma požární ochrany 
zpracovat v části literární nebo 
výtvarné a téma Vodní zdroje 
pro hašení požárů mohli 
zpracovat s pomocí digitálních 
technologií jako prezentaci 
nebo krátké video. 
V kategorii „Digitální 

technologie“ se na krásném prvním místě umístil J. Svoboda. Druhé 
místo získala K. Topolová. Oba jsou žáky 2. stupně a projekty 
vypracovali pod dohledem pí. učitelky Králové. 
 V kategorii výtvarných prací se umístil J. Schejbal na druhém 
místě. První místo v kategorii nejmladších obsadila B. Vokrojová 
a druhé pak S. Kuiper. Všichni umístění získali krásné ceny a zhlédli 
kulturní vsuvku – dudácké vystoupení. 

A. Schreiber  
 
 
Výstava v Karolinu k 100. výročí republiky 
 
 100 předmětů, 100 příběhů a 100 let republiky – tuto výstavu 
navštívili deváťáci v Karolinu, kde si prohlédli expozici k 100. výročí 
republiky 1918 až 2018 a stálou expozici o historii Univerzity 
Karlovy k 670. výročí založení. 



 Žáci 9. třídy si prohlédli unikátní exponáty, 100 předmětů 
a jejich příběhy za 100 let od vzniku Československé republiky. 
 V 8 sálech gotického sklepení historického Karolina jsou 
unikátní exponáty vystavené prvně, např.: exemplář zakládací listiny 
pražské univerzity vydaný 1348 Karlem IV., pečetidlo ze 14. století, 
renesanční pokladnice univerzity, originál žezla rektora, diplom 
a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského 
z r. 1959, index a osobní věci Jana Palacha atd. 
 

E. Štiková 
 

Výhra v projektu „Lepší místo ve škole“ 
 
 12. 6. 2018 proběhl Velký Den D v soutěžím projektu „Lepší 
místo ve škole“, kdy žáci před odbornou porotou, která byla složena 
z partnerů podporujících tuto akci, prezentovali naši „STEZKU ZA 
SPORTEM“. 
 Hlavními prezentujícími byli Jakub Gara (Z8A) a Valerie 
Davidová (Z7). Dále na projektu spolupracovali Anna Friebelová 
(Z7), Simona Malkovská (Z9) a Sára Zikanová (Z9). 
 Poté co všechny školy předvedli svůj návrh, se porota začala 
radit o vítězích. Součástí hodnocení byly samozřejmě i hlasy, které 
se nasbíraly ve veřejném hlasování a na „happeningu“. 
 A jak to dopadlo? To jste již jistě odvodili z názvu článku. 
Získali jsme první místo a 50 000 Kč na realizaci našeho projektu. 
Již se těšíme, až bude vše hotovo. 
 Děkujeme všem, kteří se zapojili, a to jak do realizace 
projektu, tak těm, kteří nám pomohli svými hlasy. 
 

J. Králová 

Střední škola 
 
Přednáška obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina 
 
 Dne 19. 6. 2018 se studenti třetího ročníku zúčastnili 
přednášky obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina. Tato 
organizace má motto: „Každé dítě patří do rodiny.“ Pomáhají 
pěstounským i adoptivním rodičům. Přednáška byla velmi emotivní 
a myslím, že důležitá pro studenty nejen pro jejich profesní ale 
i osobní život. 
 Zde cituji z poděkování, které napsala studentka Pavla 
Triznová: 
 
 Přednáška nás velmi nadchla, dozvěděli jsme se spoustu 
nových informací a mnoho věcí jsme si ujasnili. Přednáška byla 
velmi poutavě a zajímavě vyprávěná. Paní Loutnou z organizace 
doplnila i pěstounka na přechodnou dobu, která nám sdělila některé 
zkušenosti s pěstounstvím a která je rozhodně člověkem na svém 
místě. Kéž by takových lidí bylo mnohem více. Někteří z nás začali 
díky tomuto úžasnému projektu uvažovat i o dobrovolnictví v této 
sféře. Ještě jednou mnohokrát děkujeme, přejeme hodně úspěchů 
a věříme, že se vyplní i váš sen, aby většina dětí mohla vyrůstat 
v rodině. 

J. Šíbová 
 
 
Návštěva Domu pro seniory Krč 
 
 V posledních červnových dnech jsme navštívily Domov pro 
seniory Krč v Sulické ulici na Praze 4. V domově jsme byly na praxi 



a velice se nám tu líbilo. Proto jsme si řekly, že bychom mohly 
domov pro seniory navštívit s celou třídou – tedy s S2C. 
 Při příchodu do vstupní haly si člověk mohl všimnout 
keramických a různých dalších výrobků, které vyrobili klienti 
domova. Po krátkém čekání na recepci se nás ujala vedoucí 
sociálního úseku paní Hornychová. Nejdříve nám řekla nějaké 
podrobnosti k „papírování“ nutnému v tomto domově. Poté nás 
provedla hlavními místnostmi: jídelnou, společenskou místností 
a kavárnou pro seniory. Ukázala nám také rehabilitační místnost 
a dílničky. Na zahradu jsme jen nahlédly, protože pršelo. Jeden 
z klientů nám i dovolil vstoupit do svého pokoje, abychom měly 
představu, jak takový pokoj vypadá.  
 Moc se nám exkurze líbila a rády bychom ji zopakovaly. 
 

Markéta Vobořilová, Karolína Mrozková, S3C 
redakčně upraveno 

 
 
Kladruby – návštěva rehabilitačního centra 
 

 V závěru školního roku 
třídy oboru sociální péče S1C, 
S2B a S2C vyrazily na exkurzi 
do rehabilitačního centra 
v Kladrubech u Vlašimi. 
 Po dlouhé cestě autobusem 
jsme se z parkoviště vydali 
k rehabilitačnímu centru. Po 
několika krocích jedna ze 
studentek, v té době ještě 

z S2C, hledíc do svého mobilu, narazila hlavou do dopravní značky. 
Tak začalo úžasné dopoledne v tomto zařízení.  
 Nejdříve jsme se shromáždili ve společenské místnosti, kde 
nám pan Lahoda, náš průvodce, podal více informací 
o rehabilitačním zařízení, například, že bylo založeno ve 30. letech 
minulého století lékařem Schillerem (jmenovec jedné naší 
studentky).  
 Dále následovala prohlídka celého objektu. Podívali jsme se 
do dílniček, kde klienti vytvářejí různé výrobky a zároveň při práci 
rehabilitují. Prohlédli jsme si například dílnu keramiky, šití, práce se 
dřevem a další.   

 Také jsme se podívali do 
tělocvičny, kde klienti 
posilovali. Zajímavá byla 
místnost s rehabilitačními 
klecemi, které byly určeny pro 
rozhýbávání končetin pomocí 
zátěže. Zaujala nás místnost 
s moderními robotickými 
pomůckami, ty pomáhaly 
lidem například při nácviku 
chůze. Mohli jsme sledovat 
rehabilitaci na počítači 
s využitím robotické ruky. 
Navštívili jsme místnosti 
upravené jako byt klienta, kde 
klienti nacvičují návrat do 
běžného života po úraze či po 

mozkové příhodě. 



 V tomto zařízení je i plavecký bazén s nastavitelným dnem .  
Každý rok se v bazénu koná paralimpiáda – závody v plavání.   
 Na závěr exkurze jsme ještě navštívili obchod 
s rehabilitačními pomůckami, kde si klienti mohou pomůcky také 
nechat opravit.  
 Exkurze byla sice pro některé náročná, ale velmi poučná.  
 

Studentky třídy S3C 
redakčně upraveno 

 
 
Klub Jižní pól 
 
 V době přijímacích zkoušek na střední školu se měla třída 
S1.C možnost vydat do nízkoprahového zařízení na Opatově 
s názvem Jižní pól, které je určeno dětem a mladistvým ve věku 13-
19 let. Zde nás přivítaly dvě sociální pracovnice, které nás seznámily 
s prací streetworkera, objasnily nám pojmy v našem oboru 
a následně došlo na zajímavé dotazy ze strany studentek. 
 Díky velkému zájmu se nám exkurze protáhla a některé z nás 
odcházely z Klubu s vidinou jejich budoucího povolání. 
 

B. Sochorovská, S1C 
 
Exkurze na Vyšehrad  
 
 Loňský školní rok třídy S1A a S2C střední školy zakončilo 
výletem na Vyšehrad. Třídy měly připravené pracovní listy, díky 
kterým studenti poznali nejen historii Vyšehradu, ale také různé 
zajímavosti v areálu. 

 Také důkladně prozkoumali 
Slavín, místo odpočinku 
předních českých osobností 
nejen z oblasti kultury, ale i 
vědy a sportu.  

M. Dvořáková 
 
 
 
 
Adaptační kurz prvních ročníků SŠ 
 
 Rádi bychom se podělili o zážitky z adaptačního kurzu 1. 
ročníků střední školy. 
 
Den 1.  
 
 Dne 5. 9. 2018 jsme odjížděli na adaptační kurz v Podhradí 
u Ledče nad Sázavou. 
Dopoledne jsme si hráli na“ reportéry“, kde jsme se dozvěděli 
důležité informace o našich spolužácích. Bylo zajímavé  poznat, 
kolik různých volnočasových aktivit a zájmů  mají naši budoucí 
spolužáci. 
 Po odpoledním klidu jsme měli společné odpoledne s třídou 
a hráli jsme hry, při kterých jsme se poznávali. Zajímavým 
zpestřením odpoledne byla i možnost jít do vyhřívaného bazénu. Po 
večeři jsme hráli kin-ball, který nám také pomohl k utužení kolektivu 
a někteří se vydali na krátký výlet na zříceninu. 
 
 



Den 2. 
 

Ve čtvrtek jsme strávili den 
s metodikem prevence 
Vítkem Hrbáčkem. Snažili 
jsme si mezi sebou vytvořit 
důvěru a zkoušeli jsme si 
naslouchat a vzájemně se 
poznávat. Hráli jsme opět 
různé hry např. „člověče, 
nezlob se v přírodě“. 
Odpoledne jsme společně 

skládali s 1. B příběh pomocí obrázků. Později jsme hráli 
v namíchaných skupinách hry.  Po večeři jsme si sedli k ohništi 
a opékali si buřty a došlo i na reflexi všech aktivit.  Jako vzpomínku 
jsme všichni dostali školní trička. 
 
Den 3. 
 
 V den odjezdu jsme měli poslední možnost společně využít 
hřiště a utužit nová přátelství. Myslím, že nám to velmi pomohlo. 
Vztahy mezi oběma třídami jsou v klidu a bez hádek. Těšíme se na 
společné 4 roky. 
 Veliké díky patří paní  učitelce Svobodové,  Poláškové 
a Kolářové a panu učiteli  Makarovi. 
 

Hamanová Petra, Tůmová Romana 
 
 
 

Film – Jan Palach 
  
 V úterý 11. září se studenti druhých a třetích ročníků střední 
školy seznámili prostřednictvím filmového představení s osobností 
Jana Palacha. Film vzbudil u studentů velký zájem, ale také vyvolal 
mnoho otázek. Je film věrohodným obrazem života Jana Palacha? 
Jaká byla jeho opravdová motivace k tak krajnímu činu – upálení se?   
  
 Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. 
Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň 
přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu 
z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by 
byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou 
přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 1968, 
soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády 
v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako 
se od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se 
něco s Janem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, 
spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, na koleji 
vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se 
vysprchoval. Kamera po celý film sleduje Janovu tvář a snaží se 
zachytit okamžiky rozhodnutí… 

M. Dvořáková a CinemArt 
 
 
Exkurze na Strž 
 
 Víte, který z bratří Čapků stojí za slovem „robot“? A kdo je 
odpovědný za to, že Karel Čapek měl na vysvědčení špatné datum 



narození? A proč se místu, kam bratří Čapkové rádi jezdili a kde 
Karel strávil konec svého života, říká Strž?  

To a mnoho dalšího se 
studenti  4. ročníků dozvěděli 
na exkurzi, kterou podnikli  
11. září. Jeli do Staré Huti 
u Dobříše, kde je vila, do níž 
s láskou jezdil Karel Čapek  se 
svou manželkou Olgou 
Scheinpflugovou a kde se rád 
scházel se svými přáteli. Tady 

také realizoval řadu svých koníčků – fotografování, zahradničení… 
A samozřejmě také psal. 
 Přálo  nám i počasí, a tak exkurze byla milým vykročením do  
nového školního roku. 

J. Vrbová 
 
 
Sbírkové dny Světlušky - září 2018 
 
V týdnu od 10. do 14. září probíhaly po celé České republice 
Sbírkové dny Světlušky, které organizuje Nadační fond Českého 
rozhlasu na pomoc nevidomým a zrakově postiženým občanům. 
Do sbírky se zapojila také naše škola, konkrétně 2. ročníky střední 
školy. Každá dvojice dobrovolníků byla vybavena kostýmem 
světlušek, tedy zářivým tričkem, tykadly a samozřejmě kasičkou ve 
formě lucerny. Studenti prodávali tykadla, náramky a píšťalky, 
v nabídce nechyběl ani Světluščí zubní kartáček. 
Všechny zúčastněné třídy ať už S2A, S2B, tak i S2C bych chtěla 
pochválit za příkladný přístup ke sbírce a k prodeji sbírkových 

předmětů. Studenti prodali prakticky všechny předměty, které 
obdrželi. 
 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 velký dík, 
že pomáhají „rozsvítit svět nevidomých“. 

M. Dvořáková 
 
Kaligramy 
 
 

 
 

K. Boušová, S3A 



 
M. Kallupová, S3A 

 
 

 
T. Ernestová, S3A 

Poezie z S1B 
 
Padám dolů a židle se mnou, 
Nevím, doslova netuším, co se se mnou děje, 
Všichni lidé jednou spadnou, 
Protože nemůžou žít bez naděje. 
 
Každý svojí vlastní tužku má, 
Kterou beznadějně si kreslí život, 
Se starým pádlem se kodrcá, 
Ve víru hlubokých vod. 
 
Jako slepý krtek občas člověk je, 
Nevidí ani svůj věšák, 
Co člověka naživu udržuje? 
To se všechno dozví pak. 
 
Člověk je plný myšlenek, 
Jako v létě je pole plné tuřínů, 
Nahňahňá je člověk aniž by se lek? 
Ze zlého snu se už neproberu. 
 
Teď tady o smyslu života píšu, 
Smysl to asi nemá, 
Otravovat vás už nebudu, 
Holub si po obloze létá. 
 
 
 


