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Úvod 
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Almanach za školní rok 2017/2018 je tu!  
 

Opět vás provede jedinečným prostředím školy a malými i velkými okamžiky 

každodenního školního života a tedy i života těch, kteří jsou jeho součástí a pomáhají 

ho utvářet. Je to život plný občasných proher, velkých vítězství, prvních lásek, malých 

zklamání, velkých kamarádství a také pochopitelně všech tradičních, osvědčených, ale 

i těch nových školních aktivit a společných akcí. 

Tady je jejich malý přehled…
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Září
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Velký den 
Vydáno: 15. 9. 2017 

Dnem s velkým D bylo 4. září také 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. 

 

Tonda Obal na cestách  
Vydáno: 16. 9. 2017 

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 pracovní společnosti 

EKO-KOM s programem "Tonda Obal na 

cestách". Vysvětlili dětem, proč je 

správné třídit a jakým způsobem je 

možné odpad následně ještě využít. Za 

dobré znalosti si každý žák odnesl malou 

odměnu. 

 

Loučení s létem 
Vydáno: 16. 9. 2017 

Protože nám léto pomalu končí, proběhla v Centrálním parku Na Pankráci každoroční 

environmentální akce "Rozloučení s létem". 
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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, které 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 vzhledem k nadcházejícímu podzimu naštěstí celkem 

vyšlo. Co víc si přát. 

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

 

Češi a Slováci znovu společně 
Vydáno: 25. 9. 2017 

V době, kdy si připomínáme výročí rozdělení Československa na dva samostatné 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. 

 

Adaptační kurz 1. ročníků 
Vydáno: 27. 9. 2017 

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 nejen 

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. 
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... a výuka trochu jinak 
Vydáno: 27. 9. 2017 

Předmět Terapeutické činnosti jsme 

zažily v praxi. Připravily jsme soutěžní, 

ale zároveň zábavné hry pro děti na akci 

Habrovka, kterou pořádá každým rokem 

MČ Prahy 4. 

Věříme, že se všichni příjemně pobavili, 

protože my, studentky S 2. B, jsme si to 

užily skvěle. Za absolvování her na šesti 

stanovištích – skákání v pytli, hod na cíl, 

rybolov, slalom atd. obdrželi všichni účastníci odměnu od zaměstnanců úřadu. Celé 

odpoledne hrála kapela Nanovo české hity a dětem předvedl svoji šou i klaun. 

 

Anděl na přechodu 2017 
Vydáno: 29. 9. 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 činnost převlečení za andělé převáděli děti 

z naší základní školy přes přechody u školy a současně 

je učili, jak správně přecházet. Počasí nám přálo. Celou 

akci podpořil člen Rady městské části Praha 4 pan 

Zdeněk Pokorný, který zajistil dárkové předměty pro 

děti. 

Další andělé přiletí v červnu před prázdninami. 

 

Pečení pro Petera 
Vydáno: 29. 9. 2017 

Naše škola se již od roku 2014 pyšní titulem "Světová škola". Ve škole probíhá 

každoročně mnoho aktivit, které do projektu patří. Jednou z nich je finanční podpora 

keňského studenta Petera, která trvá již druhým rokem.  

Peterovi jsme věnovali charitativní běh na konci minulého školního roku, věnujeme 

mu i naši podzimní sběrovou akci a také novou akci Pečeme pro Petera. 
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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 paním učitelkám, které napekly i dětem, které svým nákupem přispěly 

na Peterovo školné.  
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Říjen  
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Návštěva akce „Každý svého zdraví strůjce“ 
Vydáno: 2. 10. 2017 

V pondělí 25. 9. 2017 jsme se zúčastnily 

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 mohly 

otestovat svou pohybovou zdatnost, postřeh, smyslové dovednosti, ale také znalosti z 

anatomie. Nejvíce nás zaujala "Vyšetřovna", kde jsme si mohly nechat změřit tlak, BMI, 

zjistit cholesterol, zkontrolovat znaménka…  

A radost nám udělaly ceny za úspěšné vyluštění testů. 

R. Venclíková a A. Smoradová 

(studentky S3B) 

 

Sbírkové dny Světlušky  
Vydáno: 2. 10. 2017 

V pondělí 11. září se studenti druhých ročníků střední školy zúčastnili 15. ročníku 

humanitární 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 dík, že pomáhají „rozsvítit svět nevidomých“. 
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Turnaj žáků ve fotbale 2017 
Vydáno: 2. 10. 2017 

Za spolupráce Hobby centra a Školy Kavčí hory se uskutečnil turnaj žáků ve fotbale, 

kde naše škola v III. kategorii chlapci – 21. 9. 2017 vyhrála turnaj a skončila na 1. místě, 

nad školou: Bítovská (3:0), Plamínkové (5:3) a Horáčkova (1:0) a z prvního místa 

postoupila do finále škol. 

Ve IV. kategorii chlapci - 26. 9. 2017 za účasti pěti škol, jsme skončili na 2. místě 

a postoupili do finále turnaje škol. Jedinou porážku jsme utržili od školy GYBU, 

ostatní jsme jinak porazili: Sdružení (4:2), Horáčkova (2:0), Na Planině (5:1). 

 

Studenti poznávají literární legendu – Karla Čapka 
Vydáno: 2. 10. 2017 

Dne 12. 9. 2017 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. 

N. Orcígrová 

(studentka S4B) 
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Návštěva Francouzského institutu 
Vydáno: 2. 10. 2017 

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. 

 

Pozvánka na Ovocný den 
Vydáno: 4. 10. 2017 

Vážení rodiče a žáci naší školy, 

srdečně vás zveme na Ovocný den, který se koná 19. 10. 2017 od 17:00 hodin 

v prostorách školní jídelny.  

Jako obvykle budeme soutěžit o nejchutnější, nejzajímavější, nejhezčí, nejbarevnější… 

jednoduše o nej ovocný pokrm, který připravíte vy doma a přinesete k nám do školní 

jídelny. Zde budeme ochutnávat, hodnotit a soutěžit. Zájemci, kteří se rozhodli 

soutěžit, se mohou přihlásit prostřednictvím emailu: m.valvodova@ksidlisti.cz do 

16.10. Stačí napsat jméno a příjmení, třídu a název ovocného pokrmu. Zváni jsou 

samozřejmě i ti, kteří se do soutěže nepřihlásí, protože ochutnávači jsou v tomto 

případě třeba.  

Těšíme se na setkání a ovocné dobroty. 

 

Cyklistické závody 
Vydáno: 8. 10. 2017 

Koncem měsíce září, 20. 9., 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.  

Všem závodníkům děkujeme a blahopřejeme. 
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Za zvířátky do Krčského lesa 
Vydáno: 11. 10. 2017 

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. 

 

4.A navštívila Zookoutek Malá Chuchle 
Vydáno: 17. 10. 2017 

Návštěvu Zookoutku tentokrát popisují žáci ze 4.A.  

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 přivedla 

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 
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Žáci 5. tříd vyrazili do Hodkoviček 
Vydáno: 18. 10. 2017 

Ve čtvrtek 12. října se žáci 5. tříd vydali 

do Hodkoviček, kde byl připravený 

program od Lesů hl. města Prahy.  

Bylo zde 5 stanovišť. Děti byly rozděleny 

do skupin a společně si prošly všechny 

stánky. U některých si mohly i něco 

vyrobit. Na závěr programu se opékaly 

buřtíky. Bylo to moc příjemně strávené 

dopoledne.  

Těšíme se na další podobnou akci.  

 

Turnaj ve florbale 2017 - dívky 
Vydáno: 20. 10. 2017 

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!“. 
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Finále turnaje malého fotbalu na Praze 4 
Vydáno: 20. 10. 2017 

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, a že se poučíme z finálové prohry, 

která byla trpká. 

 

Den stromů - 3. a 4. třídy 
Vydáno: 29. 10. 2017 

 

 V pátek 20. 10. vyrazili žáci 3. a 4. tříd 

pod Branickou skálu na akci Den stromů. 

Oslavu svátku stromů pro nás připravili 

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. :) 

Těšíme se na další přírodně zaměřenou akci. 
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Pečení pro Petera II 
Vydáno: 31. 10. 2017 

Ve středu 25. 10. se konalo již druhé pečení pro Petera. Tentokrát napekly studentky 

4. ročníků naší střední školy. 
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Listopad  
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Záložka do knihy spojuje školy 
Vydáno: 1. 11. 2017 

V letošním školním roce jsme se poprvé zapojili do mezinárodního projektu „Záložka 

do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů“, který letos již po osmé 

vyhlásila k Mezinárodnímu měsíci 

školních knihoven 2017 Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně a Slovenská pedagogická 

knižnica v Bratislave. 

Cílem projektu je navázání kontaktů 

mezi českými a slovenskými základními 

školami a osmiletými gymnázii 

a podpora čtenářství prostřednictvím 

výměny záložek do knih. 

Podle počtu přihlášených žáků nám byla přiřazená partnerská škola, Základní škola 

kardinála A. Rudnaya v Považanoch. 

Napoprvé jsme nechtěli přecenit naše síly, a tak jsme si řekli, že přihlásíme k účasti 

jednu třídu, sedmou, která vyrobí v hodinách výtvarné výchovy 30 záložek. To jsme 

ovšem netušili, jak velký zájem o práci na záložkách nakonec bude, kolik nádherných 

výtvorů vznikne a kolik hezkých a hlubokých myšlenek a citátů z knih se na záložkách 

objeví. Nakonec vyráběla nejen sedmá, ale také devátá třída a vybrat 30 záložek, které 

poputují na Slovensko, nebylo vůbec jednoduché. 

Víme, že příští rok se bez obav můžeme zapojit do projektu zase a ve větším počtu. 

Jak se záložky povedly, a že nám také z partnerské školy záložky došly, to se podívejte 

na fotkách. 

 

Pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého 

státu 
Vydáno: 3. 11. 2017 

Dne 30. října se žáci třídy 6.B zúčastnili pietního aktu pořádaného ke Dni vzniku 

samostatného československého státu. Vzpomínková akce se uskutečnila u Památníků 

tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra. S žáky jsme si proto pověděli o významných 

činech generála Kutlvašra, vyznamenaného in memoriam Řádem bílého lva dne 

28. října 2017 prezidentem republiky, a vzpomněli jsme na tři významné české odboje 

- 1914-1918, 1939-1945 a 1948-1989. Součástí akce byl i projev starosty MČ Praha 4 

a kladení věnců. 
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1. stupeň slaví Halloween 
Vydáno: 5. 11. 2017 

Tento týden začal první stupeň hned pěkně halloweensky. 

V pondělí 30. 10. totiž 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 anti-

stresových omalovánek nebo vyráběli 

výrobky s halloweenskou tématikou. 

Všechny výtvory byly opravdu zdařilé.  

V úterý 31. 10., kdy se slaví Halloween, 

chodili 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.  

Všem děkujeme za účast a zapojení se do akce. 

 

Ukázka dravců 
Vydáno: 6. 11. 2017 

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. 

Doprovázely 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. 
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TEČ - „maňásci“ 2017 
Vydáno: 14. 11. 2017 

I v letošním roce se v rámci předmětu Terapeutické činnosti k tématu "Aktivity při 

práci s klienty pro rozvoj jemné motoriky a podporu kreativity" vyráběli maňásci. Na 

fotografiích se můžete podívat, jak se studentům S3B povedli.  

  

 

Návštěva žáků 9. třídy v IPS 
Vydáno: 14. 11. 2017 

V říjnu žáci 9. třídy navštívili Informační a poradenské středisko IPS pro volbu 

a změnu povolání Úřadu práce ČR. 

Zde se dozvěděli, kde hledat potřebné 

informace pro výběr studia, co zjišťovat 

o vybraném oboru pro budoucí studium 

a jaké jsou předpoklady pro studium na 

dané škole. 

Všichni se dozvěděli o nabídce dalšího 

vzdělávání, volby následného studia, 

přípravy na vstup na trh práce 

a uplatnitelnosti vzdělání na trhu práce 

a možnostech zvyšování konkurenceschopnosti. 

 

Přírodovědná soutěž Pražský pramen 
Vydáno: 14. 11. 2017 

Letos se žáci 7. až 9. tříd prvně zapojili do přírodovědné soutěže Pražský pramen, 

kterou pořádá Gymnázium Botičská, Praha 2. 
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Letošní ročník byl zaměřen na“ Mikrosvět“. 

Mezi nejlepší řešitele patří: 

 

JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA BODY 

TOPOLOVÁ Kristýna 7. 26 

FIŠAR Tomáš 8.A 21 

HANKE Nicol 7. 20 

JUDIAK Kristián 8.B 20 

DEYL Dominik 9. 20 

 

Maximální počet bodů byl 30. 

Úspěšnou řešitelkou školního kola se stala Kristýna Topolová ze 7. třídy, která 

postoupila do dalšího kola, v němž řeší domácí část soutěže. 

Přejeme hodně štěstí v pokračování soutěže. 

 

Exkurze na Úřad vlády ČR 
Vydáno: 16. 11. 2017 

V pátek 10. 11. 2017 se studenti prvního 

ročníku SŠ oboru Veřejnosprávní činnost 

zúčastnili odborné exkurze na Úřad 

vlády ČR. 

Protože jsme se na úřad dostali v období 

po parlamentních volbách, tak se nám 

kromě přednášky o poslání Úřadu vlády 

ČR naskytla i možnost nahlédnout pod 

pokličku povolebního vyjednávání. 

 

Mezinárodní spolupráce pokračuje 
Vydáno: 16. 11. 2017 

Středoškoláci z německého Hammu a jejich pedagogové si znovu našli čas a navštívili 

nejen naši základní a střední školu, ale i mateřskou školu. Protože jejich oborem je 
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pedagogika, při vzájemné výměně zkušeností došla řeč na způsob vzdělávání v našich 

mateřských zemích, metody a formy výuky a na práci s dětmi vůbec. Ve škole i ve 

školce měli němečtí studenti možnost zúčastnit se části výuky a naši nejmenší od nich 

pak obdrželi ručně vyrobené vánoční dárky. 

 
 

Letošní „Ovocný den“ 
Vydáno: 19. 11. 2017 

V říjnu jsme uspořádali pro žáky 1. stupně tradiční akci "Ovocný den".  

Velice děkujeme všem zúčastněným 

kuchtíkům, kteří připravili pokrmy 

lahodné pro mlsné jazýčky. Chuť nebyla 

to jediné, co se hodnotilo, šlo i o nápaditý 

vzhled. Vše jsme samozřejmě zachytili 

pomocí fotoaparátu a ti, kteří se z 

nějakého důvodu nemohli zúčastnit, se 

mohou pokochat ve fotogalerii.  
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Jak to dopadlo?  

1. místo: Nela a Simona Kuiper, 2.B – Apple Pie 

2. místo: Lucie Kňourková, 5.A – Upíří ostrov 

3. místo: Jakub a Kryštof Jelínkovi, 4.A – Jablečné molekuly 

Gratulujeme výhercům a také všem zúčastněným. 

Těšíme se zase příště. 

 

Akční výtvarná výchova 
Vydáno: 23. 11. 2017 

Dne 22. 11. si žáci Z4. A vyzkoušeli tzv. akční malbu.  

Cílem bylo vyzkoušet si netradiční techniku za použití 

štětců, dřívek, rukou i odkapávání. Seznámili jsme se také 

s prací Jacksona Pollocka a dalších abstraktních umělců.  

Žáky tvorba velmi bavila a v teplejších měsících ji určitě 

vyzkoušíme venku na větším formátu. 

 

Praktické činnosti? 
Vydáno: 24. 11. 2017 

V rámci výuky praktických činností mají 

šesťáci v rozvrhu zkratku PD. 

Pod zkratkou je ukrytý předmět Provoz 

domácnosti a žáci se v něm seznámí 

nejen se základy přípravy pokrmů, ale 

také s požadavky na vybavení 

domácnosti, hygienu, skladování 

potravin, naučí se pravidla správného 

stolování a získají základní poznatky 

o provozu, vedení a údržbě domácnosti 

– od financí, přes nakládání s odpady až po základní údržbu a informaci o 

všemožných elektrospotřebičích. 

A takhle to na některých hodinách končí… 
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Děti dětem 2017 
Vydáno: 26. 11. 2017 

Vážení rodiče, 

naše škola se jako každý rok zapojí do akce "Děti dětem", a pomůže tak Dětskému 

centru při Thomayerově nemocnici. Protože se blíží čas Vánoc, kdy je pro nás dospělé 

nejkrásnějším dárkem dětský smích a radost, můžeme společnými silami pomoci 

a vykouzlit úsměv na tváři třeba zrovna dětem z Dětského centra. 

Už nyní mohou žáci nosit potřeby či hračky třídním učitelkám. Jedná se o pleny, 

vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, dětské zubní pasty, kartáčky, kosmetiku apod. Dále 

funkční a nepoškozené hračky pro lepší náladu. Přispět můžete také prostředky 

vhodnými na úklid či chod zařízení (toaletní papír, deodoranty na WC, dezinfekční 

úklidové prostředky atd.). Akce končí 6. 12. 2017. 

Sbírka má hned dva významy – pomůžeme, ale také budeme mít příjemný pocit 

z dobrého skutku, a to za to stojí! 

Předem velice děkujeme těm, kteří se zúčastní. 

 

Kapela ve škole 
Vydáno: 27. 11. 2017 

V měsících říjnu a listopadu se uskutečnil na 1. stupni ZŠ projekt Kapela ve škole. 

Mladí učitelé základních uměleckých škol vytvořili z jednotlivých tříd kapely, které 

hrály současné české populární písničky.  

Třída 2.A nacvičovala Statistiku, 3.A 

Záchranný bod, 3.B Toulavou, 4.A 

Nafrněnou, 4.B Fázi pád, 5.A Léto lásky 

a 5.B Lhůtu záruční. Děti měly možnost 

zahrát si na elektrické kytary a cajony. 

Malí zpěváci zpívali do mikrofonů. 

Každá kapela si zvolila svůj název. Nešlo 

pouze o rozvoj hudebnosti, ale 

především o upevňování kolektivů 

jednotlivých tříd. Žádná kapela nemůže 

být úspěšná, pokud jednotliví členové spolu nespolupracují. Vyvrcholením tohoto 

projektu byl společný koncert pro všechny žáky základní školy a rodiče účinkujících 

dětí. Koncert zahájila paní ředitelka školy Helena Pondělíčková a pan starosta Prahy 

4 Petr Štěpánek. Pak již slovo dostali malí umělci. Během koncertu přišlo i velké 
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překvapení. Dostavila se kapela Slza, která nejenže si vyslechla všechny skladby, ale 

v závěru koncertu zazpívala společně s dětmi, které nacvičily její písničky. 

Následovalo fotografování jednotlivých tříd s kapelou Slza a autogramiáda. 

Byla to opravdu velmi zdařilá akce, kterou kladně hodnotili i pozvaní rodiče. 

Děkujeme. 

 

Obrázky pro Klokánek 
Vydáno: 27. 11. 2017 

Naši žáci ze 4., 5. a 6. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Fond 

ohrožených dětí pod názvem "Obrázek, který udělá radost hned dvakrát". Obrázky 

budou vystaveny a nabídnuty k prodeji, výtěžek z akce poslouží dětem v zařízeních 

Klokánek FOD. 

Obrázků se sešlo víc než 3 a půl tisíce a doufáme, že poslouží dobré věci. My jsme za 

odměnu a na památku dostali hezký certifikát. 

 

Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima 

České republiky 
Vydáno: 28. 11. 2017 

V úterý 28. 11. se studenti tříd S3.A a S4.A zúčastnili mezinárodní konference s názvem 

Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky. 

Konference se konala v Sále architektů 

v historické budově Staroměstské 

radnice.  

Konference otevřela mnoho zajímavých 

témat pro dnešní mladé lidi, zejména 

otázky zaměstnávání mladých 

a prevenci chudoby. Nabídla nejen český 

pohled na věc, ale i zahraniční 

zkušenosti. Témata konference přímo navazovala na oblast správy sociálního 

zabezpečení, kterou probírají studenti v předmětu VES. 
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Pečení pro Petera III 
Vydáno: 28. 11. 2017 

Ve čtvrtek 16. 11. se konalo již třetí Pečení pro Petera. Tentokrát pečení zorganizovali 

studenti 3. ročníků naší střední školy.  

Všichni zúčastnění si akci opět užili a svým nákupem přispěli na Peterovo studium.  

 
 

Schola Pragensis 2017 
Vydáno: 30. 11. 2017 

I v letošním školním roce se naše Škola 

Kavčí hory zúčastnila veletrhu středních 

škol Schola Pragensis. Letošní ročník se 

konal od 23. 11. do 25. 11. 2017 

v Kongresovém centru Praha a jeho 

mottem bylo „Buď režisérem svého 

života“. Přesto, že náš stánek sídlil až 

v posledním patře, neměli jsme nouzi 

o návštěvníky. Nejvíce se zajímali o obor Sociální činnost. 
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Prosinec  
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Literární soutěž 
Vydáno: 4. 12. 2017 

Na podzim vyhlásila Městská část Praha 

4 již počtvrté literární a výtvarnou 

soutěž. Letošní téma "Moje úžasná 

babička/Můj skvělý děda" a "Babičce 

a dědovi s díky" zaujalo i "spisovatelské 

naděje" z naší školy. 

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo na 

Nuselské radnici slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže a Adéla Dlabáčová ze 

7. třídy si svým příběhem o babičce získala 3. místo. 

Vzhledem k tomu, že do literární části soutěže bylo zasláno celkem 129 prací, je 

bronzová spisovatelská příčka velkým úspěchem. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

 

„Ježíškova vnoučata“ 
Vydáno: 4. 12. 2017 

Studentky třídy S1.C se zapojily do projektu Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata, 

jehož cílem je splnit vánoční přání 

osamoceným lidem v domovech. 

Na základě tohoto projektu byly 

zakoupeny dvě vzpomínkové knihy 

„Dědečku vyprávěj“ a „Babičko 

vyprávěj“, které byly zaslány do 

Domova seniorů v Telči. 

Věříme, že alespoň trochu tímto dárkem 

přispějeme ke šťastnému a radostnému 

prožití vánočních svátků. 

Studenti třetího ročníku oboru sociální činnost se v letošním roce zúčastnili projektu 

Ježíškova vnoučata. 

Vybrali si dárek panenku pro paní Renatku z Domova Hvězda. 
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Jsme moc rádi, že dárek Renatku potěší. A jí i všem ostatním klientům 

a zaměstnancům Domova Hvězda přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí 

v příštím roce.  

Studenti S3B 

 

Osmáci a deváťáci na Schole Pragensis 
Vydáno: 5. 12. 2017 

Žáci osmých tříd a třídy deváté se ve dnech 23. 11. a 24. 11. byli podívat na veletrhu 

středních škol Schola Pragensis. Zatímco se osmáci teprve rozhlíželi, která škola by je 

zaujala a jaké jsou případné podmínky 

pro přijetí, žáci deváté třídy už si 

uvědomovali, že jdou do finále a mají 

jednu z posledních možností se 

rozhodnout, kam zamířit, až ukončí 

povinnou školní docházku. 

Škol bylo na výběr nepřeberné množství, 

mnohé z nich měly pro návštěvníky 

připravené různé ukázky prací studentů. Nabízely také spoustu letáčků s informacemi 

o dané škole a připraveni byli i učitelé či studenti, kteří rádi odpověděli na dotazy 

návštěvníků. 

 

Výuka AJ v 1. ročníku 
Vydáno: 7. 12. 2017 

V rámci poznávání jiných kultur a u 

příležitosti nedávných oslav svátku 

Díkůvzdání v USA, jsme si v 1. ročníku v 

hodině angličtiny vyzkoušeli práci 

s myšlenkovou mapou.  

 

Turnaj ve florbale – dívky 
Vydáno: 7. 12. 2017 

Dne 23. listopadu se zástupkyně z 6.A, 6.B a 7. třídy zúčastnily turnaje ve florbale. Díky 

dobré obraně a dravému útoku se nám podařilo postoupit ze skupiny s jedinou 

prohrou, a to s budoucími vítězkami turnaje ze ZŠ Horáčkova. V semifinále jsme ze 
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začátku vedly velice vyrovnaný zápas. Potom jsme však dostaly dva góly, z nichž 

druhý byl spíše náhodný. Ani následné riskování nám už bohužel výhru nepřineslo. 

V našem posledním zápase, v zápase o 3. místo, jsme bohužel soupeřkám podlehly. 

I když byl pohár za 3. místo na dosah, nakonec jsme si odnesly nepopulární 

„bramboru“. Získaly jsme však spoustu nových zkušeností, které uplatníme v dalších 

turnajích. 

 

14. sezóna s Klubem mladého diváka 
Vydáno: 7. 12. 2017 

Milovníci divadla z řad studentů naší střední školy zahájili novou sezónu návštěvou 

představení Familie Joa DiPetra v Divadle na Fidlovačce. 

Trochu hořká komedie, která s laskavým humorem mluví o vztazích prarodičů s jejich 

dospělými vnoučaty, o někdy naprosto odlišných hodnotách a odlišném způsobu 

života, které vyznáváme, nás pobavila a současně donutila k zamyšlení. 

Představení se nám moc líbilo a už se těšíme v lednu do ABC, tentokrát na klasiku, 

Shakespearova Macbetha. 

 

The Action New Generation  
Vydáno: 12. 12. 2017 

Dne 6. 12. 2017 se studenti třetích ročníků střední školy zúčastnili přednášky s názvem 

The Action New Generation. Ti, co čekali nudnou, monotónní přednášku, byli mile 

překvapeni. Celá přednáška se týkala především podnapilých řidičů a rychlé jízdy za 

volantem. Krátké filmy, které přibližovaly problematiku, byly doplněny výpověďmi 

členů integrovaného záchranného týmu. Na pódiu se tak objevil hasič, policista 

i záchranář. Každý z nich vyprávěl o autonehodě, která mu zůstala pevně vrytá do 

paměti. Vyprávění byla velmi smutná a bylo znát, že ani tito profesionálové se 

nedokáží smířit s tím, kolik lidí umírá následkem autonehod. 

Na pódium se s námi o svůj příběh přišel podělit i muž, který následkem rychlé jízdy 

na motorce skončil na invalidním vozíku. Podle jeho vlastních slov sice žije s tímto 

handicapem, ale nikdy se s ním nesmíří. 

Celá přednáška byla velmi přínosná a myslím, že ve většině z nás zanechala hluboký 

dojem. 

P. Triznová (studentka S3B) 
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Pečení pro Petera IV 
Vydáno: 13. 12. 2017 

Ve středu 13. 12. se konalo již 4. Pečení pro Petera. Tentokrát upekli studenti 2. ročníků 

naší SOŠ. 

 
 

Děti dětem 2017 
Vydáno: 14. 12. 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. 
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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. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

Mikuláš 
Vydáno: 14. 12. 2017 

V úterý 5. 12. 2017 do naší školy opět zavítal Mikuláš se svými věrnými pomocníky 

andělem a čerty. Mikulášskou nadílku přinesli zejména do mateřské školy a žákům 

v 1. a 2. třídě. Navštívili ale i další třídy, a to jak na ZŠ, tak na SŠ, kde rozdávali alespoň 

čertovské štěstíčko. A jak to probíhalo? Koukněte na fotografie. 

  

 

Beseda „Život bez zraku“ 
Vydáno: 14. 12. 2017 

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, studentka S3B 
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Hrou proti AIDS 
Vydáno: 14. 12. 2017 

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 zaujala poslední tři stanoviště – házení kostkou a plnění úkolů, 

předvádění pantomimy, vytváření příběhu.“ 

 

Hledá se ošetřovatel šnečků na Vánoce 
Vydáno: 18. 12. 2017 

Vážení rodiče, 

naši školní šnečci se těší na Vánoce a moc rádi by si vánoční prázdniny užili v nějaké 

milé a hodné rodině. 

Péče o šneky je nenáročná! Stačí doplňovat vodu a podávat salátek či okurku. Pokud 

z nějakého důvodu nemůžete chovat zvířátko, je zde jedinečná možnost dopřát vašim 

dětem dva domácí mazlíčky na pár dní. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 
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Slavíme advent 2017 
Vydáno: 20. 12. 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. 

 

Hmyzí hotely v 5. třídách 
Vydáno: 21. 12. 2017 

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. 
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Vánoční akademie 5. - 9. tříd 2017 
Vydáno: 22. 12. 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. 

 

Vánoční akademie 1. - 4. tříd 2017 
Vydáno: 23. 12. 2017 

V úterý 12. 12. 2017 proběhla vánoční akademie 1. – 4. tříd. Žáci v průběhu prosince 

trénovali a byli natěšení, 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 koledu „Štědrý večer nastal“. 

Věříme, že to byl pro Vás příjemně strávený čas a přejme Vám všem krásné Vánoce 

a do nového roku vše nejlepší. 
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Leden  
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Kroužek českého jazyka pro děti cizince 
Vydáno: 5. 1. 2018 

Vážení rodiče, 

v tomto kalendářním roce se naše škola zapojila do projektu MČ Praha 4 „Žijeme na 

čtyřce společně 2018“. Díky této aktivitě Vám nyní nabízíme možnost podpory Vašeho 

dítěte při výuce českého jazyka. 

Od pondělí 15. 1. 2018 bude zahájen na naší škole pravidelný bezplatný kroužek 

českého jazyka pro děti cizince a děti, pro které není český jazyk mateřským jazykem, 

který bude veden kvalifikovanými lektory. 

 

Anglické divadlo 2017 
Vydáno: 11. 1. 2018 

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 bylo pro děti 1. stupně připraveno anglické divadlo "Xmas 

Escapades". Představení byla přizpůsobena věku dětí a byla interaktivní, takže se žáci 

zapojovali do děje, odpovídali na otázky, zpívali a tancovali. Podle našich čtvrťáků to 

bylo trochu bláznivé, ale pěkné. Jsme rádi, že si to děti užily. 

 

Poznávací zájezd do rakouského města 

Salzburg 
Vydáno: 11. 1. 2018 

Ve dnech 19. a 20. prosince 2017 se studenti 2., 3., 

a 4. ročníků střední školy zúčastnili poznávacího zájezdu 

do 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. 
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Maturitní ples 2018 
Vydáno: 11. 1. 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 ze 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." 

 
 

Kraje pro bezpečný internet 2017 
Vydáno: 24. 1. 2018 

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo v salonku primátorky Hlavního města Prahy slavnostní 

vyhlášení soutěže Krajů pro bezpečný internet. 
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Z naší školy se klání zúčastnilo přes 400 žáků, což je jeden z největších počtů 

zúčastněných žáků v republice. A jak jsme dopadli? Už potřetí vítězně. 

V soutěži zapojených škol byla vylosována žákyně 5. třídy Natálie Šplíchalová. 

Ve znalostním on-line kvízu se umístily dokonce 3 naše studentky na stupních vítězů. 

Petra Benešová z 1. ročníku, Aneta Jará z 2. ročníku a absolutní vítězkou, která 

postupuje do celostátního kola, se stala studentka 3. ročníku Jana Jančářová. 

Děkujeme všem účastníkům soutěže za vzornou reprezentaci školy, učitelům 

informatiky za velmi pěknou přípravu žáků a vítězům blahopřejeme. 

 

Osmáci na polytechnické výchově 
Vydáno: 25. 1. 2018 

Od října se v rámci technického vzdělávání účastní žáci osmých tříd programu 

„Polytechnická hnízda“. 

Učí se zde pracovat s různými nástroji a materiály. Výsledné výrobky si pak odnášejí 

domů. 

Při první návštěvě byla každá třída rozdělena do dvou skupin na chlapce a dívky. 

Všichni byli poučeni o tom, jak jednotlivé nástroje používat v rámci bezpečnosti.  

Během čtyř pětihodinových bloků pracovali žáci opravdu s různorodými materiály 

a toto jsou výrobky, které si nakonec hotové odnesli domů: 

 košík z pedigu, jehož dno si také museli vyrobit 

 zvonečky z pedigu 

 stromečky z drátku a korálků 

 svícny z plechovek 

 mřížkovou podložku pod hrnec 

Žáků jsme se také zeptali, jak by celý program polytechnické výchovy zhodnotili a zde 

jsou jejich názory: 

„Seznámila jsem se s různými druhy nářadí a jak je používat v běžné domácnosti. Navíc jsem 

měla možnost si udělat vlastnoruční výrobky, které mi nyní zdobí pokojíček.“ 

„Polytechnická výchova je fajn, něco se na ní naučím, baví mě to a je tam příjemná atmosféra.“ 

„Polytechnická výchova pro mě byla přínosná, pomohla nám naučit se novým věcem. Myslím 

si, že jsme se naučili dobrému přístupu k práci.“ 

„Nejvíc se mi líbilo v dílně, Mohla jsem si prohlédnout i výrobky učňů zdejší školy. Pan učitel 

byl hodný a práce se dřevem mě bavila.“ 
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„Zkušenosti z polytechnické výchovy nám mohou posloužit i do normálního života – naučili 

jsme se věci vyrábět i spravovat.“ 

„Chtěla bych tam chodit i nadále, protože jsou tam moc milí lidé.“ 

„Program nás vždy zabaví na dlouhou dobu 

a vždy stojí zato se snažit.“ 

„Polytechnická výchova mě baví a je 

užitečná, ale většinu věcí už umím. Ale 

stejně jsem se tam i některé věci naučil, např. 

pletení košíku.“ 

„Na polytechnickou výchovu jsem chodil 

opravdu nerad, ale i tak jsem se naučil řezat, brousit a vyrábět různé věci.“ 

„Tohle byl nejlepší nápad. Strašně mě to tam baví. Můžeme si celý den vyrábět různé věci ze 

dřeva nebo jsme pletli i košíky. Doufám, že tam budeme chodit i v druhém pololetí.“ 

„Mě osobně se líbí, protože pořád děláme něco nového a originálního.“ 

„Když jsem zjistila, že něco takového budeme mít každý měsíc, ze začátku jsem se zhrozila. Ale 

jak už jsme tam šli poprvé, hned jsem změnila názor a těším se na každou novou lekci. Asi 

nejvíce se mi líbilo, jak jsme pletli košíky. Byla to sice makačka, ale stálo to za to. Jsem zvědavá, 

co nás čeká příště.“ 

„Na polytechnických hodinách se mi pracuje dobře, protože nás učí velmi hodný pán, který nám 

se vším pomáhá. Naučil jsem se např. jak správně řezat s pilou nebo jak se plete košík. Chtěl 

bych tam chodit dál, abych se naučil zase něco nového a odnesl si spoustu krásných výrobků.“ 

Na to, jak se žákům výrobky povedly a jak pilně pracovali, se můžete podívat na 

fotografiích. 

 

Projekt Jsme lidé jedné Země ve výtvarné výchově 
Vydáno: 29. 1. 2018 

Projekt „Jsme lidé jedné Země“ je zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie 

prostřednictvím multikulturní výchovy. Hlavním záměrem projektu je upevňovat 

a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti. Vzhledem k tomu, že 

multikulturní prostředí je i v naší škole, jsou šesťáci již druhým rokem zapojeni do 

tohoto dvouletého preventivního programu, který je založen zejména na využití 

interaktivních metod výuky, kreativním využití ICT. Nabízí promyšlenou, cílenou 

a vzájemně provázanou výuku v různých předmětech. 
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Dne 25. 1. 2018 se žáci v rámci projektu věnovali během výtvarné výchovy malbě 

hlavního představitele buddhismu – Siddhártha Gautamy, běžně známého jako 

Buddha. Pracovalo se především temperovými barvami. Nejlepší výtvory budou 

vystaveny v prostorách druhého stupně. Třeba už podle fotografií si můžete tipnout, 

které malby tam při své příští návštěvě školy najdete… 

 
 

Rock v MUFU 
Vydáno: 29. 1. 2018 

Jako zpestření výuky hudební výchovy jsme k nám pozvali 23.1.2018 naše „staré 

známé“, pana Mgr.Milana Parnahaje – moderátora, kytaristu, zpěváka a autora 

hudebně vzdělávacích pořadů, jejichž scénáře vycházejí z jeho vlastní diplomové 

práce o nonartificiální hudbě, a pan Josefa Šlika – kytaristu a zpěváka, který se také 

stará o ozvučení pořadu a projekce, kterých je zároveň autorem. 

Ačkoliv s touto muzikantskou dvojicí spolupracujeme ve škole už od roku 2001, 

vždycky nás v programech něčím novým překvapí. Tentokrát to byl vlastně celý (pro 

nás nový) pořad ROCKOVÁ KRABIČKA seznamující děti s rockem, tím, co je pro něj 

typické i s nejvýznamnějšími interprety, který si v MUFU užily 5. a 6. třídy.  

 Žáci 7. – 9. třídy a studenti 1. ročníku se nejen pobavili, ale leccos zajímavého se 

i dověděli při programu VÝVOJ SVĚTOVÉ ROCKOVÉ HUDBY VE 20. STOLETÍ. Ten 

mapuje především americkou a britskou scénu a proměny rockové hudby od rock´n ´ 

rollu, přes rockovou hudbu let 60., dále pak hard rock, art rock, punk, new wawe, 

heavy metal, grunge až po hard core. V pořadu zazněli mimo jiné třeba E. Presley, 
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Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones, Deep Purple, Sex Pistols, Police, Van Halen nebo 

Nirvana a na závěr obou programů vznikla společnými silami i zcela nová píseň. 

  

Hagrid a Hildegarda na cestách 
Vydáno: 29. 1. 2018 

Žáci 1. stupně pečují o naše školní šneky Hagrida a Hildegardu. 

Velké poděkování patří Filipu Grahamovi ze 4.A a jeho rodině, protože Hagrid 

a Hildegarda u nich prožili klidné a spokojené Vánoce.  

Děkujeme za láskyplnou péči. 

Pokud by se našel nějaký mladý ošetřovatel, který by se šnečků ujal během pololetních 

a jarních prázdnin, budeme moc rádi. 

Ve 2. pololetí budou naši mazlíci cestovat po třídách. Začínají v 1.A a těší se na 

dobroty, které děti mohou nosit od 29.ledna do 16. února. Postačí, když se s nimi 

rozdělí o kousek svačinky. Nejraději mají okurku, ledový salátek, mrkev nebo jablko.  

Jako další hostilé budou žáci třídy 1.B, kteří své ošetřovatelské povinnosti převezmou 

v pondělí 19.2.  

Zdraví vás Hagrid a Hildegarda 

 

Kurz znakového jazyka 
Vydáno: 30. 1. 2018 

Studentky prvních ročníků na naší škole se od ledna začaly účastnit kurzu znakového 

jazyka. Na první lekci nás přivítala paní Černá, naše lektorka a paní tlumočnice, která 

nám přeložila jen základní informace a pak už vše bylo jen na kreslících schopnostech 

paní Černé. Ze začátku byla domluva trochu obtížná, ale postupem času jsme přišly 

na to, jak s paní komunikovat. Už zvládáme pozdrav, jména, popis členů rodiny, pár 

zvířat a v posledních lekcích se věnujeme nápojům. Pomocí her se snažíme poznat, 

jaký je život neslyšících. Lekce nás velmi baví. 

Dostálová K., Sochorovská B., studentky S1C 
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Exkurze Sedmičky Josefa Lady 
Vydáno: 30. 1. 2018 

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.
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Únor  
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Přednáška o canisterapii 
Vydáno: 1. 2. 2018 

26. ledna 2018 navštívila třídy druhého ročníku střední školy canisterapeutka Monika 

Procházková a zlatý retrívr Shawn. Přednáška o canisterapii proběhla v malé 

tělocvičně. Posadili jsme se do kruhu, Shawn nás všechny obešel a užíval si pozornost 

téměř čtyřiceti studentů. 

Paní Monika nás seznámila s významem terapie. Vyprávěla nám různé příběhy 

z vlastní praxe. Shawn těšil nejen děti v mateřské školce, ale i seniory a zdravotně 

postižené. Nejvíce nás zaujal příběh malé holčičky, které se díky Shawnovi zmírnily 

epileptické křeče. Také jsme se dozvěděli, jaké jsou podmínky pro akreditaci 

canisterapeutického psa i jeho majitele. 

Přednáška nás velmi bavila. 

studentky S2B 

 

Přednáška s organizací Mamma HELP 
Vydáno: 1. 2. 2018 

Dne 31. ledna 2018 jsme se my, studenti třetího a čtvrtého ročníku, zúčastnili 

přednášky o nádorovém onemocnění prsu. Přednášely nám dvě paní školitelky 

z organizace Mamma HELP. 

Tato organizace se zabývá poradenstvím ženám s nádorovým onemocněním, aby se 

žádná žena s tímto problémem necítila sama. Před začátkem prezentace každý z nás 

dostal krátký dotazník, který obsahoval základní informace. Poté jsme měli vyplnit 

vše to, co jsme se dozvěděli během přednášky. 

Věděli jste, že ročně onemocní v České republice na rakovinu prsu kolem 7000 žen? 

Byli jsme důkladně seznámeni s tím, jak je důležité samovyšetřování prsu a od jakého 

věku mají ženy nárok na bezplatné mamografické vyšetření. 

Na závěr bych chtěla napsat, že cela přednáška nám byla všem velice k prospěchu. 

Dozvěděli jsme se nové informace a odnesli jsme si různé brožurky z organizace 

Mamma HELP.  

K. Járková, studentka S3B 
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Finanční gramotnost 
Vydáno: 1. 2. 2018 

V lednu měli žáci osmých tříd a studenti druhého ročníku opět možnost zlepšit si svoje 

znalosti v oblasti finanční gramotnosti. 

Radní pro školství Prahy 4 pan Ing. 

Jaroslav Míth si pro nás stejně jako 

v minulém školním roce připravil 

zajímavou přednášku na téma Peníze. 

Zúročil zde svoje zkušenosti z práce 

v bankovním sektoru a umožnil nám 

podívat se na toto téma i z jiného 

pohledu, než jaký nabízí škola. 

Dozvěděli jsme se něco o historii peněz 

a viděli zajímavou ukázku výroby peněz v současnosti. 

Asi nejvíce nás všechny zajímalo téma použití platebních karet, zajištění jejich 

bezpečnosti a informace o padělání bankovek. Překvapením bylo také množství 

kovových mincí a bankovek v oběhu připadajících na jednoho občana ČR. 

Přednáška se všem moc líbila a ti zvídavější se nebáli klást panu Míthovi otázky, neboť 

si vážili toho, že mohou diskutovat s někým, kdo dobře zná problematiku oboru 

z praxe a rozumí jí. 

Finanční gramotnost je v současnosti nejúčinnější prevencí proti předlužení a učí děti, 

jak v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu. 

 

Beseda s konzulem 
Vydáno: 12. 2. 2018 

Hned první den po jarních prázdninách začali studenti oboru veřejnosprávní činnost 

odbornou besedou. 

V rámci probírání tematického celku Mezinárodní právo naši školu navštívil pan Mgr. 

Daniel Sladkovský, konzul v Sýrii. Studenty seznámil s posláním zastupitelských 

úřadů, s postavením pracovníků ambasád obecně a podělil se i o své zkušenosti s prací 

v zahraničí. 

Protože je sám věkem studentům velmi blízko, tak byla beseda živá, v přátelském 

duchu, ale přesto na vysoké odborné úrovni. Kromě odborných znalostí do předmětu 

právo, které jsme si přenáškou obohatili, jsme se všichni znovu přesvědčili o tom, jak 

je důležité vzdělání, znalost cizích jazyků a chuť na sobě pracovat. 
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Olympiáda z českého jazyka 
Vydáno: 14. 2. 2018 

Žáci 8. a 9. třídy se v prosinci zúčastnili školního kola olympiády v českém jazyce. Dva 

nejlepší postoupili do obvodního kola, které proběhlo v DDM Jižní Město 30. 1. 2018. 

K pěknému umístění blahopřejeme oběma soutěžícím, kterými byli Lucie Marušková 

ze třídy 8.B a Jan Petráš z 9. třídy, a děkujeme za reprezentaci školy.  

V obvodním kole se sešlo 31 soutěžících ze základních škol a víceletých gymnázií. 

Lucka obsadila pěknou 11. příčku, ke cti jí slouží i fakt, že ji předčili většinou žáci 

z víceletých gymnázií. 

Doufáme, že Lucka ani Honza (skončil 29.) na mateřštinu ani v budoucnu nezanevřou. 

 

Ekonomická olympiáda 2017 
Vydáno: 16. 2. 2018 

V prosinci se studenti zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Testování 

znalostí v oblasti ekonomiky již druhým rokem pořádá Institut ekonomického 

vzdělávání. 

I přes velmi vysokou konkurenci (zúčastnilo se 10000 studentů z 235 škol ze všech 

krajů ČR) se podařilo 3 našim studentům postoupit do krajského kola – Tereza 

Srbková (S1.B), David Borisov (S2.A), Tereza Svobodová (S4.A). 

Všem zúčastněným studentům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí 

v dalším kole. 

 

Testování scio Vektor 4 
Vydáno: 26. 2. 2018 

Ve dnech 2. - 20. října 2017 se studenti 4. ročníků zapojili do testování svých znalostí 

a dovedností v rámci projektu scio Vektor 4. 

Testování se v letošním roce zúčastnilo 3068 studentů z 68 škol z celé ČR. Pro lepší 

porovnání byly školy rozděleny do skupin podle zaměření. Naše škola byla zařazena 

do skupiny SOŠ, kterých se do testování zapojilo 16 (zhruba 717 žáků). 

Školy měly k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních 

předpokladů a SCATE testy z anglického jazyka. 
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Vzhledem k tomu, že testování SCATE z anglického nebo německého jazyka jsme pro 

studenty využili již ve 3. ročníku, abychom včas zjistili úroveň jejich znalostí 

a přizpůsobili tak přípravu na maturitní zkoušku, zapojili jsme se nyní pouze do 

testování z českého jazyka, matematiky (základní variantu) a testu obecných 

studijních předpokladů. 
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Březen  



 

 
49 

Úspěch studentky SŠ 
Vydáno: 2. 3. 2018 

Dne 6. 2. 2018 se konalo celostátní finále soutěže Krajů pro bezpečný internet. 

Studentka třídy S3.A Jana Jančářová jako vítězka krajského kola přímo postoupila 

mezi nejlepší z celé republiky. Finále bylo uspořádáno na čtyři okruhy a Jana po 

prvních dvou okruzích útočila bezchybným výkonem na vítězství. Závěr soutěže se 

ale už tak nevyvedl, a tak Jana skončila pod stupni vítězů. 

V každém případě děkujeme za skvělou reprezentaci školy a jsme rádi, že úsilí naší 

školy vštípit žákům povědomost o bezpečném užívání elektronických médií se 

ukazuje jako úspěšné. 

 

ABC a Vinohrady s KMD 
Vydáno: 6. 3. 2018 

S Klubem mladého diváka navštívili studenti naší střední školy další dvě představení. 

V lednu to byl Shakespearův Macbeth a v únoru komedie Velká mela aneb 

Francouzská kuchyně současného francouzského dramatika Piérre Aristide Bréala 

v Divadle na Vinohradech. 

Na lednovém představení byla řada z nás zprvu trochu zaskočena scénou a kostýmy 

– kdo čekal klasiku, opravdu se jí nedočkal. Vše bylo oblečeno do moderního, poněkud 

ponurého kabátu. Ale jinak to byl Shakespeare, jak má být – zrada, vášně, neodvratný 

osud i osobní tragédie hrdinů. Výborné herecké výkony nás vtáhly do děje a nepustily 

až do konce představení. 

Na odlehčení jsme si proto dali v únoru svěží vtipnou komedii. Je sice zasazena do 

doby napoleonských válek, ale fraška plná převratů, kdy prudké společenské změny 

nutí obyčejné lidi alespoň naoko převlékat kabáty, a partnerských karambolů hlavních 

hrdinů nám často až podezřele 

připomínala současný svět. Skvěle jsme 

se bavili od začátku až do konce. 

 

Policie ve škole 
Vydáno: 8. 3. 2018 

Každým rokem se v řadách našich 

studentů objeví zájemci o další studium 

na školách s policejním zaměřením nebo 
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přímo o práci v řadách ochránců zákona. Proto jsme i letos ve spolupráci s Policií ČR 

uspořádali besedu na toto téma. Studenti se dozvěděli konkrétní údaje o podmínkách 

přijetí, byli seznámeni i s jednotlivými složkami policie a možnostech odborného 

i karierního růstu. 

 

Žijí mezi námi 
Vydáno: 9. 3. 2018 

Dne 7. 3. 2018 se třídy Z8.A a Z9 zúčastnily vyhlášení výsledků dějepisného projektu 

"Žijí mezi námi". Devátá třída pod vedením PhDr. Adama Votruby získala krásné 

druhé místo.  

 Projekt se zabýval vnímáním historie ve veřejném prostoru a žáci vytvářeli 

prezentační archy, které v sále představili odborné porotě. Archy budou nyní 

vystaveny na Nuselské radnici. 

Za naši školu se pod vedením dějepisářů, pana A. Schreibera a pana A. Votruby, 

projektu zúčastnily dva týmy.  

Tým z 8. A třídy ve složení Jan Bláha, 

Jakub Gara, Míša Šimáková, Vojtěch 

Monček, Igor Lupan, Vítek Roček, 

Nikola Hejčová a Šimon Matuščin 

vytvářel projekt "Dům v Čiklově ulici – 

poslední boj Josefa Mašína", kdy psali 

o plaketě, která se váže k domu, kde 

zatklo gestapo tohoto odbojáře. 

Z 9. třídy se práce na projektu účastnili Adéla Wimerová, Sára Zikanová, Simona 

Malkovská a Jakub Kučera. Jejich práce mapovala historii pomníčku padlých Na 

Pekařce. Při pátrání po okolnostech jeho vzniku se setkali také s pamětníkem 

květnových událostí roku 1945, panem Kánským, který jim ochotně vyprávěl nejen 

o květnovém povstání, ale především o okolnostech vzniku pomníčku, o tom, že 

místní uspořádali na pomníček sbírku a poskytl dobové fotografie. 

Blahopřejeme k pěknému umístění a děkujeme všem zúčastněným za skvělou 

reprezentaci školy. 
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Jak se učíme anglicky 
Vydáno: 14. 3. 2018 

Naši žáci si v poslední době vyzkoušeli v hodinách angličtiny několik netradičních 

metod výuky. 

Sedmá třída tvořila myšlenkovou mapu na téma “My life“ jako úvod k lekci o životě 

vrstevníků. Ve filmu “Miss Potter“ se žáci dozvěděli o životě a díle světoznámé 

ilustrátorky a autorky knížek pro děti Beatrix Potter. 

Osmáci se na hodinu proměnili v londýnské památky a turisty a společně poznávali 

město na Temži. 

Žákům šesté třídy pomáhal filmový hrdina „Johnny English“ a jeho bláznivé kousky 

procvičit přítomný čas průběhový (Johnny is dancing, shouting, searching, pouring, 

…). 

 

Divadlo Gong – Lakomá Barka 
Vydáno: 15. 3. 2018 

V úterý 27. 2. se 5. třídy vydaly za 

kulturní akcí. Děti se moc těšily na 

divadelní představení Lakomá Barka.  

Zaujalo nás kvalitní a zábavné 

zpracování, které se dětem moc líbilo 

a pedagogickému doprovodu též. Určitě 

máme v plánu v brzké době opět 

divadlo Gong navštívit. Po zhlédnutí 

představení jsme se vydali tramvají zpět 

do školy a na oběd.  

Bylo to příjemně strávené dopoledne. 

 

Bruslení na kluzišti Arkády 
Vydáno: 15. 3. 2018 

V průběhu února se celý I. stupeň vydal hned dvakrát na kluziště u OC Arkády.  

Vzhledem k tomu, že kluziště navštěvujeme každý rok a jsme velmi spokojení, 

rozhodli jsme se, zajezdit si s dětmi i letos. Každá chvilka na ledě je znát, stejně jako 

pokroky, které jsme mohli na kluzišti vidět. Podmínky jsme tentokrát měli opravdu 
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výborné a dětem se právem z ledu nechtělo. Věříme, že se nám v příštích letech podaří 

vyjednat více hodin, po kterých bude bruslařský pokrok už opravdu znatelný. 

 
 

Kavčí hory poetické a Pražské poetické setkání 2018 
Vydáno: 23. 3. 2018 

V únoru na naší škole proběhla recitační soutěž Kavčí hory poetické.  

Do oblastního kola recitační soutěže Pražské poetické setkání 2018 postoupili Marek 

a Barbora Vokrojovi z 2.B, Boryana Pavlova ze 4.A a Magda Veselá z 5.A.  

Všem účastníkům soutěže děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

 

Zpívá celá čtyřka 2018 
Vydáno: 23. 3. 2018 

V úterý 13. března se na ZŠ Křesomyslova konala pěvecká soutěž Zpívá celá čtyřka.  

Naši školu reprezentovaly žákyně 5.B Natálie Mlynářová a Adelina Alexanjan, z 8.A 

Michaela Šimáková a z 9. třídy Simona Malkovská, která obsadila v silné konkurenci 

krásné 3. místo s písní Cups song. 

Blahopřejeme! 
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Péče o Hagrida a Hildegardu 
Vydáno: 25. 3. 2018 

Šnečci Hagrid a Hildegarda se v 2. pololetí vydali na okružní jízdu po třídách 1. stupně 

ZŠ. 

Vzali to hezky popořadě a svůj výlet započali v 1. třídách, kde si na péči dětí nemohou 

absolutně stěžovat. Další trasa směřovala do 2. tříd a v tuto chvíli se nacházejí ve třídě 

2.A. Snad se i něco přiučí... uvidíme na 

konci školního roku :) 

Děkujeme všem žákům, kteří jsou 

ochotni se se svými zvířecími kamarády 

rozdělit o svačinku. Hagrid je velký 

jedlík a nejraději má okurku nebo salát. 

Hildegarda si obvykle pochutná na 

sladkém jablku. 

O Velikonocích by však šnečkům bylo ve 

škole smutno, proto by se rádi vydali na 

výlet k dobrovolníkům, kteří se o ně postarají v teple domova. Hagrid a Hildegarda 

jsou opravdu nenároční... postačí podat okurku, jablíčko nebo čerstvý salátek. 

Děkujeme a těšíme se na vás 

Hagrid a Hildegarda 

  

Nekuřátka ve 4. třídách 
Vydáno: 26. 3. 2018 

Ve 4. třídách proběhl dvouhodinový 

preventivní program "Nekuřátka", při 

kterém se děti dozvěděly o rizicích 

spojených s kouřením cigaret.  

Do programu se žáci aktivně zapojili 

a společnými silami zjistili několik 

možností, které mohou pomoci při snaze 

přestat kouřit. Zdravotní rizika této 

závislosti jsou nemalá. Je to vlastně 

taková sázka do loterie, kdy nikdy nevíte, 
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kterou nemocí může kuřák zrovna onemocnět. Proto se nekuřátka shodla na tom, že 

je nejlepší s kouřením vůbec nezačínat. 

Děkujeme za přínosný program a přejeme vám pevné zdraví. 

 

Sluníčkový den 2018 
Vydáno: 26. 3. 2018 

Možná je to vzhledem k chladnému počasí k nevíře, ale opravdu začalo jaro. Žáci 

1. stupně se 20. 3. snažili přilákat teplejší 

počasí a vítali jaro ve žlutém. 

První jarní den sluníčko vylezlo alespoň 

na chviličku, což jsme rozhodně ocenili. 

Některé děti se viditelně snažily 

a pobavily nás svým nápaditým 

sluníčkovým kostýmem. Nechyběla ani 

zdravá sluníčková svačina, která v tento 

den skvěle doladila nás jarní outfit.  

Všem zúčastněným teplomilným 

nadšencům děkujeme a přejeme hezké a sluncem zalité jaro. 

 

Výzkum od NUDZ  
Vydáno: 29. 3. 2018 

Dne 15. 3. 2018 se studenti střední školy zúčastnili výzkumu na téma duševní poruchy, 

který pořádal Národní ústav duševního zdraví. 

Nejdříve studenti vyslechli přednášku, která se týkala duševního zdraví a rovnováhy. 

Zde se mluvilo především o stereotypních přesvědčeních společnosti v souvislosti 

s duševními onemocněními. Bylo zde poukázáno i na různé životní události, které 

mají vliv na rozvoj duševních poruch, stejně tak i na protektivní faktory, které by měly 

napomáhat udržovat duševní rovnováhu. Dále byly zmíněny organizace, které se 

zabývají duševními poruchami a na které se lze v případě potřeby obrátit. 

Poté přišel již samotný dotazník s otázkami týkající se především kognitivních funkcí. 

Dotazníky poslouží jako podklad k celému výzkumu. 

P. Triznová 

studentka S3B 
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Vzpoura úrazům 
Vydáno: 29. 3. 2018 

Dne 8. a 9. 3. 2018 se první a druhé ročníky střední školy zúčastnily besedy, kterou 

pořádá VZP na téma prevence úrazů. 

Přednášejícími byli lidé s tělesným postižením, kteří se díky úrazu pohybují pomocí 

invalidního vozíku. Vyprávěli studentům své vlastní příběhy. Právě proto byla beseda 

velmi emotivní a zajímavá. Smyslem projektu je, aby studenti pochopili, že okamžik 

nepozornosti nebo nedbalosti jim může změnit život. Doufáme, že tato přednáška 

bude pro studenty přínosná. 

 

Výstava obrazů 
Vydáno: 29. 3. 2018 

Ve středu 28. 3. 2018 byla zahájena výstava výtvarných prací studentky 3. ročníku naší 

školy Michaely Kallupové. Výstava je umístěna na patře střední školy. 
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Duben  
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Projektový den „Slavíme Velikonoce“ 
Vydáno: 2. 4. 2018 

Již tradičně proběhl v úterý 27. 3. 2018 na 

1. stupni ZŠ projektový den „Slavíme 

Velikonoce“.  

Bylo otevřeno celkem 10 dílen, ve kterých 

děti za pomoci paní učitelek 1. stupně 

a studentů SOŠS vyráběly velikonoční 

přání, zvířátka, ozdoby z korálků 

a malované kraslice. Všichni jsme měli 

radost, že se velikonočního tvoření 

zúčastnili kromě dětí i někteří rodiče. 

Odpoledne proběhl v hale školy Velikonoční jarmark, při kterém bylo možné si krásné 

výtvory dětí nejen prohlédnout, ale i zakoupit a přispět tak na další aktivity naší školy. 

 

Zápis předškoláčků do prvních tříd 
Vydáno: 11. 4. 2018 

Minulý týden u nás na základní škole probíhal ve dnech 4. a 5. 4. zápis předškoláčků 

do prvních tříd. Dětí přišlo k zápisu 

hodně a bylo vidět, jak moc se těší, až se 

stanou žáky naší základní školy. Paní 

učitelky z prvního stupně postupně díky 

rozhovorům zjistily, kolik toho 

předškoláci již umí a byly příjemně 

překvapené. Prověřily si nejen znalost 

písmenek, číslic, geometrických tvarů 

a mnoho dalšího, ale také si vyslechly 

pěkné básničky a písničky. Doufáme tedy, že dětem jejich nadšení vydrží co nejdéle, 

a budeme se na naše nové školáky těšit hned po prázdninách. 

 

Recitujeme anglicky 2018 
Vydáno: 13. 4. 2018 

Ve středu 21. 3. jsme na naší škole oslavili Světový den poezie recitační soutěží 

v anglickém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 27 žáků z 6. - 9. třídy a 1. ročníku 

střední školy. 
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Ve vyrovnaném souboji v kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Barbora Poršová (6.A) před 

Barborou Kratochvílovou (7.) a Janem Hrubcem (6.A), třetí místo obsadila Klára 

Chotovinská (6.A) a Ron Abdi (6.A). 

V kategorii 8. a 9. tříd nejlépe recitoval Jan Petráš (9.), na druhém místě skončila Agáta 

Lejčková (8.A) a třetí se umístil Petr Křístek (9.). 

Letošní novinkou byla kategorie 1. ročníku střední školy, ve které 1. místo obsadila 

Petra Benešová (S1B), o druhé místo se dělí Romana Novotná (S1B) a Barbora 

Kubenková (S1C), na 3. místě se umístil János Ruszanyuk (S1A). 

Věříme, že recitace v angličtině přispěla k rozšíření slovní zásoby a zlepšení 

výslovnosti našich žáků a studentů. 

Všem účastníkům děkujeme za snahu a vítězům srdečně blahopřejeme. 

 

Dny pro záchranu života 
Vydáno: 16. 4. 2018 

Ve dnech 4. - 9. 4. 2018 proběhly ve škole Dny pro záchranu života ve spolupráci 

s Zdravotníci s.r.o. 

Všichni žáci absolvovali hodinu teorie a hodinu 

praxe, mohli si také prohlédnout vybavení 

sanitního vozu. 

Program je pro žáky základních a středních 

škol veden moderní, zábavnou a interaktivní 

formou. Naučí se při něm, jak rozpoznat závažnost 

akutního stavu, prakticky si vyzkouší ošetřit rány, 

zlomeniny i krvácení. Lektoři jsou profesionálové 

dlouhodobě působící na zdravotnických 

záchranných službách, odděleních ARO 

a urgentních příjmech.  

Cílem programu bylo motivovat žáky k poskytnutí 

první pomoci, uvědomit si její důležitost, pokusit se 

o stanovení stručného postupu co dělat v závažné situaci, protože i dětské ruce mohou 

zachránit život. 

Třída S1.C měla možnost zúčastnit se kurzu První pomoci v rámci projektu „Dny pro 

záchranu života“. 
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Celý kurz trval dvě vyučovací hodiny a v první části jsme byly seznámeny se 

základními pojmy, základy první pomoci a zároveň jsme si poslechly záznam hovoru 

z dispečinku záchranné služby. 

Ve druhé části hodiny jsme si zkusily na našich modelech zastavit tepenné krvácení, 

ošetřit popáleniny, a nakonec celý postup při záchraně lidského života. 

Všechny nás kurz bavil a utekl nám velmi rychle. 

B. Sochorovská (studentka S1C) 

 

Soutěžní projekt „Lepší místo ve škole“ 
Vydáno: 17. 4. 2018 

Naše škola se účastní soutěžního projektu o nejlepší nápady na zlepšování základních 

škol s názvem „Lepší místo ve škole“. Celkem je do projektu zapojeno 15 škol z Prahy 

4 a soutěží se o 3x 50 000 Kč. 

Projekt má několik fází. Do 20. 4. 2018 se zadávají nápady do aplikace Lepší místo nebo 

přes webovou stránku www.lepsimisto.cz. Na obrázku níže naleznete návod, jak svůj 

nápad přidat, protože zapojit se můžete i vy. 

V další fázi se ze zadaných nápadů vyberou tři nejlepší, které žáci rozpracují do 

prezentací, v nichž je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. Po zpracování 

prezentací se ve škole uskuteční malý den D, při kterém se jeden projekt vybere a bude 

soutěžit ve finále s projekty ostatních zúčastněných ZŠ. 

Od 28. 5. do 8. 6. 2018 proběhne veřejné hlasování, kde bude moci každá škola získávat 

hlasy a v úterý 12. 6. 2018 se bude konat velké finále před nezávislou porotou. Na 

základě veřejného hlasování a hlasování poroty pak budou vyhodnoceny tři nejlepší 

nápady, jejichž realizaci podpoří partneři projektu (viz leták níže). 
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Květen  
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Divadlo Gong – Elektrický Emil 
Vydáno: 1. 5. 2018 

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 

spoluprácí s Edisonem a Teslou 

v Americe, ale i se smutným koncem 

v koncentračním táboře. Žáky hra velice 

zaujala a také se setkali s řadou otázek kolem Kolbenovy továrny. 

 

Čarodějnice 2018 
Vydáno: 1. 5. 2018 

V pátek 27. 4. se 3. patro naší školy proměnilo v Bradavickou školu Harryho Pottera.  

Ve třídách všichni kouzelníci vyplňovali pracovní listy a vyráběli pavoučka. Na 

chodbách soutěžili čarodějové i čarodějky a plnili čarodějnické disciplíny jako 

například let na koštěti, hod do 

magického kotlíku, hadí tanec s obručí, 

čarovná střela na bránu nebo žabí skok 

daleký. Na závěr každý dostal kouzelný 

bublinový lektvar tzv. bublifuk. 

Nejnápaditější kostýmy si zasloužily 

diplom a drobnou pozornost. Velké 

poděkování patří žákům 9. tříd, kteří se 

podíleli na organizaci soutěží. 

Čarodějnické dopoledne jsme si všichni 

skvěle užili a připravili se tak na předvečer 1. máje, kdy se slétají čarodějnice po celé 

naší republice. 
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Byli jsme v Židovském muzeu 
Vydáno: 4. 5. 2018 

Ve čtvrtek 3. května studenti 1. ročníků vyrazili na prohlídku pražského Židovského 

města.  

Součástí byla i dílna s názvem Badatel, kde se podrobněji seznámili s životem 

a tradicemi typickými pro židovské náboženství. 

A potom následovala prohlídka dvou synagog – 

Staronové a Klausové – a židovského hřbitova na 

pražském Josefově. 

 

Pietní akt u pomníčku 
Vydáno: 9. 5. 2018 

V pátek 4. 5. 2018 žáci 1. stupně ZŠ uspořádali 

pietní akt u pomníčku v ulici Na Pekařce.  

Připomněli jsme si tak konec 2. světové války 

a uctili památku těch, kteří poblíž tohoto místa 

padli. K pomníčku jsme položili květiny a zazpívali 

státní hymnu. 

 

Den vítězství 
Vydáno: 10. 5. 2018 

Ve středu 9. 5. 2018 se studentky 

a studenti 1. ročníků zúčastnili pietního 

aktu na náměstí generála Kutlvašra 

v Nuslích. Organizátorem vzpomínkové 

akce byli představitelé Úřadu Městské 

části Praha 4.  

Studentky a studenti si u Památníku Tří 

odbojů připomněli 73. výročí konce 

2. světové války a Pražského povstání. 
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Visitors to Prague 2018 
Vydáno: 10. 5. 2018 

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili tradičního 

projektového dne cizích jazyků Visitors to Prague. Sešli jsme se na stanici Staroměstská 

a pak se studenti ve skupinkách 

pohybovali v nejnavštěvovanějších 

oblastech Prahy. 

Měli za úkol od turistů zjistit základní 

informace o jejich návštěvě hlavního 

města, ale i jejich názory na Prahu 

a znalost českých osobností. Letos nám 

počasí přálo, a proto byli turisté sdílnější 

než v loňském roce. 

Projekt dále pokračoval zpracováním 

získaných odpovědí a ústní prezentací. Studenti sami hodnotili projekt jako užitečný 

i zábavný a my věříme, že přispěl k rozvoji jejich komunikačních dovedností 

v angličtině. 

 

Klub Jižní pól 
Vydáno: 10. 5. 2018 

V době přijímacích zkoušek na střední školu se měla třída S1.C možnost vydat do 

nízkoprahového zařízení s názvem Jižní pól na Opatově, 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 svého budoucího povolání. 

B. Sochorovská 

studentíka S1C 

 

Lepší místo ve škole – hlasování ukončeno 
Vydáno: 10. 5. 2018 

Dnes, tedy 10. 5. 2018 proběhl na naší škole Malý den D v rámci soutěžního projektu 

„Lepší místo ve škole“. 
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Během něho žáci základní školy viděli a slyšeli 3 projekty, které vzešly z jejich návrhů. 

Jakmile prezentace skončily, čekal žáky ještě jeden úkol, a to hlasovat pro projekt, 

který se jim nejvíce líbil. 

Abyste se výběru nejlepšího projektu mohli zúčastnit i Vy, tedy rodiče a široká 

veřejnost, probíhá až do středy 16. 5. 2018 také hlasování zde na našich webových 

stránkách. Zúčastnit se ho ale mohou i všichni ti, kteří hlasovali papírovou formou. 

A pro co hlasovat? Zde jsou názvy jednotlivých projektů i s prezentacemi, které si 

můžete prohlédnout (pro stáhnutí prezentace klikněte na odkaz): 

 „pítko“ 

 volejbalové hřiště 

 stezka za sportem 

Na konci příštího týdne se po sečtení hlasovacích lístků a webového hlasování dozvíte 

vítězný projekt, který postoupí do velkého finále před nezávislou porotou, které se 

bude konat v úterý 12. 6. 2018. 

 

Jsme lidé jedné Země – Jóga 
Vydáno: 13. 5. 2018 

Při multikulturním projektu Jsme lidé jedné Země jsme se blíže věnovali Vietnamu, 

kde je hlavním náboženstvím Buddhismus. K Buddhismu neodmyslitelně patří 

cvičení jógy, které si vyzkoušely žákyně 6. tříd v rámci tělesné výchovy.  

Nejprve bylo nutné se naučit při jednotlivých ásánách správně dýchat. Jako další 

následovalo pečlivé trénování jednotlivých pozic a potom už nám nic nebránilo 

zacvičit si "Pozdrav Slunci" 

 

Co to vlastně je? 

Surja Namaskara, česky “Pozdrav slunci”, vznikl v Indii. V sanskrtu Surja znamená 

Slunce a Namaskara je pozdrav plný oddanosti a lásky. 
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Sestava je tvořena z několika po sobě jdoucích ásán, které jedna na druhou plynule 

navazují. Počet jednotlivých pozic se může měnit. Existují různé varianty pozdravu 

slunce, nejčastěji ho tvoří 12 nebo 17 pozic. 

Děkujeme paní učitelce Hánkové, která pro dívky tuto ukázkovou hodinu připravila. 

 

Vykoumej komiks 2018 
Vydáno: 17. 5. 2018 

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo úctyhodných 402 soutěžících. 

Gratulujeme Emily Vicari z 5.A, která v této velké konkurenci získala za svůj komiks 

ocenění ve speciální kategorii. Odbornou porotu zaujala především originální 

zápletkou svého obrázkového příběhu.  

Výsledky soutěže, kterou pořádá DDM Praha 2, byly vyhlášeny v sobotu 12. 5..  

 

OZP – Stará Živohošť – květen 2018 
Vydáno: 18. 5. 2018 

Jen malá "ochutnávka" z mnoha činností: Indiánská kostkovaná, Sběrači lístků na 

Divokém západě, Po stopách Indiánů, Indiánská kopaná, vybíjená...to všechno děti 

stihly...ale i mnohem více… O ostatním si nechte vyprávět!!! 

  

 

Turnaj v přehazované 
Vydáno: 28. 5. 2018 

Dne 17. 5. se zástupkyně dívek z 6.A, 6.B a 7. třídy zúčastnily turnaje v přehazované. 

Ve všech zápasech dívky podaly velice vyrovnané a především zdařilé výkony. I díky 
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pevným nervům a týmovému duchu se nám podařilo v naší skupině obsadit 2. místo, 

díky čemuž jsme si zpět do školy přivezly nejen radost z vyhraných zápasů, ale 

i postup do dalšího, obvodního kola. Držte nám palce! 
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Červen  
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Živohošť 2018 
Vydáno: 4. 6. 2018 

Od 21. do 25. 5. si celý druhý stupeň odjel užívat 

slunečné dny na Starou Živohošť. 

Celý týden nám přálo počasí, sprchlo jen poslední 

večer, ale stihli jsme i přes to táborák s opékáním 

buřtů (chleba, maršmelounů…). 

A co jsme zažili jinak? Turnaje ve vybíjené 

a přehazované, fotbálek, boj o vlajku a další hry 

nejen v lese, koupání v bazénu, procházky po okolí, 

výšlap na Drtinovu rozhlednu, celodenní výlet 

spojený pro 6.B, 7. a 8. třídu s prohlídkou zámku a 

zámeckého parku v Dobříši, nebo s návštěvou 

památníku Karla Čapka ve Staré Huti 

a s následným pěším a velmi rychlým (nákupy :D) 

přesunem do Dobříše pro turisty z 6.A a 9. třídy, házení žabek a máchání nohou ve 

Vltavě. Samozřejmě že nechyběla ani diskotéka a také velká odpolední hra o ceny, 

kterou pro všechny připravili deváťáci. 

Většině výletníků se do Prahy (a hlavně v pondělí do školy) vůbec nechtělo. 

 

 

Požární ochrana očima dětí 2018 
Vydáno: 5. 6. 2018 

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 p. uč. Králové. 
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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. 

 

Ochutnávka mléčných výrobků 
Vydáno: 17. 6. 2018 

Žáci 1. stupně se v rámci Výchovy ke 

zdraví zapojili do doprovodného 

programu firmy Lactea – ochutnávání 

různých druhů mléčných výrobků.  

Paní učitelky dětem dávaly na ochutnání 

jak bílé jogurty, tak i tvarohy, kafíčka bez 

kofeinu, sýr a další dobrůtky, které 

prospívají zdravému vývoji dětí. Byla to 

lahoda a těšíme se na další přísun 

zdravých potravin! 

 

Město do kapsy – Mikroklima – projekt pro 6. třídy 
Vydáno: 18. 6. 2018 

V tomto školním roce se v rámci výuky přírodopisu a environmentální výchovy 

účastníme projektu Město do kapsy – mikroklima a veřejný prostor okolí 

školy. Projekt pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a byl podpořen 

Hlavním městem Prahou.   

Týmy žáků šestých tříd pod vedením 

pana učitele uskutečňují projekt 

Mikroklima okolí školy. Žáci zkoumali 

problematickou lokalitu ulice 

Pujmanové u parku Na Pankráci.  

Pomocí měření a pozorování v terénu 

zjistili, že se jedná o velmi prašnou 

a dopravně zatíženou lokalitu se špatnou 

kvalitou ovzduší. Zjištěné hodnoty 

porovnávali s hodnotami, které naměřili 

na školní zahradě. Pro zlepšení současného stavu žáci navrhují vysázet větší množství 
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zeleně a část nepropustných povrchů, např. asfaltové chodníky, navrhují nahradit 

povrchy s lepší propustností, jako je třeba dlažba. 

 

Veletrh vědy – exkurze žáků 9. třídy 
Vydáno: 20. 6. 2018 

Žáci 9. třídy letos opět navštívili 4. ročník Veletrhu vědy v Letňanech. Na největší 

populárně naučné akci žáci zhlédli a obdivovali více než 100 expozic, např. středověké 

hradiště, bezodrazovou komoru, napětí, zemětřesení, vodu, padělatelské doupě 

a další. 

 

Padělek je prodělek 
Vydáno: 21. 6. 2018 

Ve čtvrtek 4. června se studenti a studentky 2. a 3. ročníků zúčastnili projektu Padělek 

je prodělek, který je podporován Celní správou. 

Během prezentace se seznámili se základy duševního vlastnictví a riziky a důsledky 

koupě padělaného zboží. Zhlédli videa ze zásahů celní správy a prohlédli si desítky 

druhů padělaného zboží včetně padělaného telefonu iPhone, herní konzole 

Playstation, motorové pily, hraček, značkového oblečení, parfémů atd. 

 

Výhra v projektu „Lepší místo ve škole“ 
Vydáno: 21. 6. 2018 

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 předvedly svůj 

návrh, se porota začala radit o vítězích. Součástí hodnocení byly samozřejmě i hlasy, 

které se nasbíraly ve veřejném hlasování a na „happeningu“. 
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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. 

 

Přednáška obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina 
Vydáno: 22. 6. 2018 

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. 

 

Oslava výročí střední školy 
Vydáno: 25. 6. 2018 

V úterý 20. června 2018 jsme si v rámci Zahradní slavnosti připomněli 25. výročí 

otevření naší střední školy. 

Při té příležitosti jsme oslovili naše bývalé absolventy a někteří se na nás přišli 

i podívat. Bylo zajímavé poslouchat povídání o tom, kam je život „zavál“, co dělají teď 

a zavzpomínat si s nimi na léta, která trávili v našich školních lavicích. 
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Přednáška z finanční gramotnosti 
Vydáno: 27. 6. 2018 

V červnu naši školu již podruhé v tomto školním roce navštívil pan Ing. Jaroslav Míth, 

radní pro školství na Praze 4. Tentokrát si pro naše studenty a žáky připravil 

přednášku na téma rodinný rozpočet. 

Děti se dozvěděly a studenti si zopakovali, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, 

jak si plánovat svoje výdaje a jaký je rozdíl mezi tím něco chtít a skutečně potřebovat. 

 

Andělé na přechodu 
Vydáno: 27. 6. 2018 

V úterý 26.6. se konala naše tradiční dopravně-bezpečnostní akce Andělé na přechodu. 

Studentky 2. ročníku naší střední školy v kostýmech andělů připomněly našim 

nejmenším před prázdninami, jak se správně a bezpečně přechází silnice. 

 

3. ročník Běhu pro Petera 
Vydáno: 27. 6. 2018 

V úterý 19. 6. se konal již 3. ročník Běhu pro Petera. Součástí běhu bylo i Pečení pro 

Petera. Kdo nechtěl závodit, mohl přispět nákupem sladkostí, které upekly naše 

studentky. Akce se moc povedla, všichni závodníci se bavili a společně jsme pomohli 

dobré věci. 

 

Výstava v Karolinu k 100. výročí republiky 
Vydáno: 27. 6. 2018 

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 prvně 

vystavené, 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. 
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Zahradní slavnost 2018 
Vydáno: 27. 6. 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, a přejeme všem krásné prázdniny a na shledanou v novém školním 

roce. 

 

Sportovní turnaj II. stupně ZŠ 2018 
Vydáno: 28. 6. 2018 

Ve středu 27. 6.2018 proběhl na školním hřišti sportovní turnaj II. stupně pořádaný 

u příležitosti konce školního roku. I přes to, že předpověď počasí byla různá, 

sluníčko nakonec sportu přálo a turnaj mohl proběhnout. 

Soutěžilo se ve dvou sportech – fotbalu a přehazované. Turnaje ve fotbalu se zúčastnily 

celkem tři týmy – společný tým 6. tříd a dále tým 7. a 9. třídy. Souboj o první místo byl 

velice napínavý. 7. třída držela se staršími spolužáky krok po celou dobu zápasu, a to 

i přes to, že hrála v oslabené sestavě. Nakonec o 1. místě rozhodl až penaltový rozstřel, 

který vyhrála 9. třída. Ke svému poslednímu vysvědčení tak kluci z 9. třídy dostali na 

památku i zlaté, sluníčkové medaile. 
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Do turnaje v přehazované se přihlásilo celkem 5 týmů. Jednalo se o týmy tříd 6.A, 6.B, 

7. třídy a dva týmy ze tříd osmých. Musíme ocenit vesměs pěkné chování všech 

sportovců, kteří hráli v duchu fair play. Díky tomu turnaj proběhl zcela hladce, bez 

problémů. Na 1. a 2. místě se (i díky výškové převaze) umístily týmy z 8. tříd, na 

3. místě se potom umístil tým třídy 7. 

Všem sportovcům i fanouškům přejeme krásné, sportovní prázdniny bez úrazu. 

A těšíme se na vás opět v září, ať už v hodině tělocviku nebo po škole na hřišti. 

 

Žák roku 2018 
Vydáno: 28. 6. 2018 

S koncem školního roku již tradičně hodnotili vyučující 2. stupně své žáky. Ocenili 

jejich práci v hodinách, snahu a píli v aktivní účasti při spoluvytváření vyučovacích 

hodin, v projektech, účast ve vědomostních i sportovních soutěžích ve školních, ale 

i obvodních a městských kolech soutěží. Oceněna je i práce v třídním kolektivu, 

školním parlamentu a reprezentace školy. 

Ze všech žáků 2. stupně jsou nejúspěšnější tito žáci: 

3. místo: Julie Součková, 9. tř. – za skvělou práci v hodinách, za účast a reprezentaci 

školy v matematické olympiádě ve školním i obvodním kole a v dějepisné soutěži „Žijí 

mezi námi“ – 2. místo v Praze 4. 

2. místo: Iveta Rožánková, 7.tř. – za 

aktivitu v hodinách, za práci pro třídní 

kolektiv, za účast a reprezentaci školy ve 

vědomostních soutěžích – ve školním 

a obvodním kole Pythagoriády. 

1. místo: Kristýna Topolová, 7.tř. – za 

aktivní přístup v hodinách, za účast 

a reprezentaci školy ve vědomostních 

i sportovních soutěžích – školní a obvodní kolo Pythagoriády a přírodovědné soutěži 

Pražský pramen ve školním i obvodním kole, soutěže z informatiky. 

 

Hasičská stanice Modřany 
Vydáno: 28. 6. 2018 

V jarních měsících navštívily třídy 1. stupně hasičskou stanici v Praze – Modřanech.  
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Součástí exkurze byl výchovně-

vzdělávací program „Výchova k bezpečí 

– Ochrana člověka za mimořádné 

události“. 

Program byl rozdělen na dvě části. První 

byla přednáška s besedou v učebně 

preventivně výchovné činnosti na téma 

práce hasičů, prevence požáru, 

bezpečného chování při požáru. V druhé 

části se děti přemístily do garáží, kde si 

prohlédly hasičskou techniku a pobesedovaly s hasiči. 

Velké díky patří hasičům, kteří se dětem trpělivě věnovali. 

 

Zelenina do školy na 1. stupni ZŠ 
Vydáno: 28. 6. 2018 

Stejně jako vloni, ani letos nebyli žáci 

prvního stupně ochuzeni o ochutnávku 

různých druhů zeleniny.  

Paní učitelky krájely rajčátka, papriky, 

fenykl, ředkve, různé druhy salátů, 

čínské zelí, cibuli, česnek, citrón 

a všechny děti spravedlivě podělily. 

Bylo až s podivem, jak se děti hrnuly, aby mohly všechno ochutnat. Některé druhy 

zeleniny jim chutnaly více, jiné méně, ale to je v pořádku, protože každý má rád něco 

jiného.  

Všichni jsme moc rádi, že jsme měli možnost tohle všechno alespoň vyzkoušet! 

 

 

Preventivní programy na 1. stupni ZŠ 
Vydáno: 28. 6. 2018 

V pondělí 25. 6. proběhl ve druhých třídách preventivní program s názvem Držíme 

pospolu. 
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Žáci měli možnost pomocí různých her upevnit svá přátelství a dozvědět se případně 

nové informace o spolužácích. Pevně 

věříme, že ve 3. třídách se nám bude 

spolupracovat ještě lépe než dosud! 

Na 1. stupni také probíhaly v průběhu 

tohoto školního roku i preventivní 

programy zaměřené na různá témata – 

Kamarádství a spolupráce, Mám právo 

na bezpečný život, I konflikty se dají 

řešit. 

Těšíme se na další programy, které nás čekají v příštím školním roce. 

 

Sportovní den na 1. stupni 
Vydáno: 28. 6. 2018 

Středa 27. 6. se nesla v duchu pohybu, vytrvalosti a také výkonu. Žáci 1. stupně si totiž 

užili "Sportovní den", který se vskutku vydařil. 

Soutěžilo se hned v několika disciplínách: trojskok, hod míčkem, hod frisbee, štafetový 

běh atd. Škála sportů, ze kterých měli žáci na výběr, byla opravdu pestrá. Počasí nám 

přálo a nic nebránilo si parádně zasportovat. 

Ty nejlepší výkony byly samozřejmě vyhodnoceny a náležitě oceněny. 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným sportovcům. 

Těšíme se na další ročníky. 

Sportu zdar! 

  

 

 


