
Almanach 
2018-2019 



 

Obsah 
Úvod ..................................................................................................................... 1 

Září ....................................................................................................................... 2 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 pro naše prvňáčky ................................ 3 

Pěšky do školy ...................................................................................................................... 3 

Adaptační kurz prvních ročníků SŠ .................................................................................. 4 

Návštěva z Koreje ................................................................................................................ 5 

Kraj pro bezpečný internet 2018 ........................................................................................ 6 

Říjen ..................................................................................................................... 7 

Exkurze na Strž 2018 ........................................................................................................... 8 

Sbírkové dny Světlušky – září 2018 ................................................................................... 8 

Návštěva hudebního veletrhu Music Festiwall ............................................................... 8 

Anglické divadlo 2018 ......................................................................................................... 9 

Polytechnické vzdělávání ................................................................................................... 9 

Teri bear hýbe Prahou ....................................................................................................... 10 

Návštěva VK Blesk ............................................................................................................ 10 

Den pro zdraví - 4. a 5. třídy ............................................................................................ 11 

Návštěva Památníku Terezín ........................................................................................... 11 

Návštěva Francouzského institutu .................................................................................. 12 

Anglické divadlo ................................................................................................................ 12 

Listopad ............................................................................................................. 13 

Záložka do knihy spojuje školy 2018 .............................................................................. 14 

Strašidelný Halloween ...................................................................................................... 14 

Oslavy 100. výročí od založení Československé republiky ......................................... 15 

Exkurze Domov Laguna v Psárech ................................................................................. 16 

Návštěva IPS Úřadu práce ČR ......................................................................................... 16 

Drážďany 2018.................................................................................................................... 17 



Divadlo Gong navštívily 2. třídy ..................................................................................... 17 

Projektový den na VOŠ ..................................................................................................... 17 

Bílá pastelka 2018 ............................................................................................................... 18 

Mikulášské pečení pro Petera .......................................................................................... 18 

Literární a výtvarná soutěž 2018 ..................................................................................... 19 

Prosinec ............................................................................................................. 20 

Fandíme na MS ve florbale ............................................................................................... 21 

Změnit svět k lepšímu ....................................................................................................... 21 

Co děláme na Pracovních činnostech ............................................................................. 22 

Soutěž v německém jazyce „Němčina nás baví“ ........................................................... 22 

Abeceda peněz ................................................................................................................... 23 

Projekt „Očima jiných“...................................................................................................... 23 

Přednáška dobrovolnické organizace INEX .................................................................. 24 

Bankéři do škol ................................................................................................................... 24 

Beseda „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ ............................................................... 24 

Schola Pragensis 2018 ........................................................................................................ 24 

Přednáška o bezpečnosti potravin................................................................................... 25 

Muzikoterapie .................................................................................................................... 25 

Vánoční akademie 1. stupně 2018 ................................................................................... 26 

Slavnostní otevření „Stezky za sportem“ ....................................................................... 26 

Sbírka Děti dětem 2018 ...................................................................................................... 27 

Exkurze do Vídně .............................................................................................................. 28 

Leden .................................................................................................................. 29 

Vánoční akademie 2. stupně 2018 ................................................................................... 30 

Olympiáda lidských práv 2018 ........................................................................................ 30 

Vánoční pečení pro Petera a co o nás psali .................................................................... 31 

Barevný den na SŠ ............................................................................................................. 31 

Maturitní ples ..................................................................................................................... 32 

Nehodou to začíná ............................................................................................................. 32 

Testování scio Vektor 4 ..................................................................................................... 33 

Výlet třetích tříd do planetária ......................................................................................... 33 



Únor .................................................................................................................... 35 

Hudební pořad o vývoji populární hudby ..................................................................... 36 

Pražský přebor školních družstev v šachu .................................................................... 36 

Kraje pro bezpečný internet 2018 .................................................................................... 36 

Sen noci svatojánské .......................................................................................................... 37 

Exkurze v hospicu .............................................................................................................. 39 

Beseda s Policií ČR ............................................................................................................. 39 

Březen ................................................................................................................ 40 

Výtvarné tvoření ................................................................................................................ 41 

Aktivity našich studentů ................................................................................................... 41 

Exkurze do Alzheimer home ........................................................................................... 42 

Exkurze Hospic Štrasburk ................................................................................................ 42 

Návštěva Bovýska .............................................................................................................. 43 

Festival Jeden svět .............................................................................................................. 43 

Recitační soutěž Pražské poetické setkání 2019 ............................................................ 43 

Čtenářský klub v divadle Minor ...................................................................................... 44 

Hrou proti AIDS 2019 ........................................................................................................ 44 

Sněhuláci pro Afriku – Výsledky .................................................................................... 45 

Duben ................................................................................................................ 47 

Vykoumej komiks 2019 ..................................................................................................... 48 

Noc s Andersenem ............................................................................................................. 48 

Příběh uměleckého díla ..................................................................................................... 48 

Veletrh fiktivních firem ..................................................................................................... 49 

Finanční gramotnost očima odborníka ........................................................................... 49 

Anglické divadlo na SŠ ..................................................................................................... 49 

…HLAVNĚ ŽE MÁME TU „MADURÍDU“! ................................................................. 50 

Ekonomická olympiáda 2018/2019 .................................................................................. 50 

Slavíme Velikonoce ............................................................................................................ 50 

Zpívá celá 4 ......................................................................................................................... 51 

Slavnostní předávání čtvrtletního hodnocení ................................................................ 51 

Den Země 2019 ................................................................................................................... 51 



Koncert Péťa a vlk .............................................................................................................. 52 

Exkurze do Podolské vodárny ......................................................................................... 52 

Návštěva organizace Helppes .......................................................................................... 52 

Exkurze do Českého rozhlasu a Rádia Wave ................................................................ 53 

Divadlo komedie – Teror .................................................................................................. 53 

Květen ................................................................................................................ 54 

Archiv hlavního města Prahy .......................................................................................... 55 

Židovské muzeum, dílny .................................................................................................. 55 

Seznámení s knihovnou .................................................................................................... 56 

Exkurze na výstavě 100 LET ČESKO-SLOVENSKÉ KORUNY .................................. 56 

Exkurze v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická ............................. 57 

Pietní akt u pomníku ......................................................................................................... 57 

Řecké divadlo ..................................................................................................................... 57 

OZP Horní Bradlo – foto – květen 2019 .......................................................................... 58 

Humanitární akce – „Sluníčkový den“ 2019 .................................................................. 58 

„Strašení“ ve škole ............................................................................................................. 59 

Přednáška o kriminalitě, kriminalitě z nenávisti a o extremismu .............................. 59 

OZP Doksy – foto – květen 2019 ...................................................................................... 59 

Červen ................................................................................................................ 61 

Exkurze v soukromém Senior-centru v Nechanicích ................................................... 62 

Co takhle stát se prezidentkou? ....................................................................................... 62 

Podporujeme radost ze čtení! ........................................................................................... 62 

OZP – Stará Živohošť 2019 ............................................................................................... 63 

Požární ochrana očima dětí 2019 ..................................................................................... 64 

Beseda s europoslancem ................................................................................................... 65 

Dějepis a výtvarka? ............................................................................................................ 65 

Matematická soutěž Pythagoriáda 2018/19 .................................................................... 65 

Anglické divadlo ................................................................................................................ 66 

Přednáška s organizací Dobrá rodina ............................................................................. 66 

Maturity 2019 ...................................................................................................................... 67 

Café Na půl cesty ............................................................................................................... 67 



Přednáška z finanční gramotnosti 2019 .......................................................................... 68 

Přednáška Vzpoura úrazům ............................................................................................ 68 

Návštěva organizace Okamžik ........................................................................................ 68 

Moot court ........................................................................................................................... 69 

Vyhodnocení soutěží v AJ ................................................................................................ 69 

Visitors to Prague 2019 ...................................................................................................... 70 

Běh pro Petera 2019 ........................................................................................................... 70 

Exkurze do Památníku Terezín ....................................................................................... 71 

Zahradní slavnost 2019 ..................................................................................................... 71 

Společenský den 2019 ........................................................................................................ 72 

Rozloučení s deváťáky 2019 ............................................................................................. 73 

Návštěva expozice v ČNB ................................................................................................ 74 

Student roku ....................................................................................................................... 75 

Projekt Královská cesta ..................................................................................................... 75 

Dívčí hrady ......................................................................................................................... 76 

 



 

 
1 

Úvod 
 

Almanach, který jste právě otevřeli a nalistovali v něm úvodní stránku, je pouze 

střípkem ze zrcadla, které odráží pestrý život tak složitého organismu, jakým škola 

bezesporu je. 

Na následujících stránkách můžete měsíc po měsíci alespoň trochu nahlédnou do 

každodenního života Škola Kavčí hory, jejích žáků, učitelů, zkrátka všech, kteří dělají 

tuto školu tou jedinečnou. Můžete se dočíst, že jsme se něco naučili, že jsme to 

s úspěchem využili nejen v různých soutěžích a testováních, ale především u 

přijímacích zkoušek a maturit. A že jsme u toho také pobavili, jak to dokládají zápisy 

a fotografie z mnoha různorodých akcí, exkurzí či ozdravných pobytů.  

Už nyní se těšíme, co nám přinese další školní rok. 
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Září  



 

 
3 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 pro naše 

prvňáčky 
Vydáno: 12. 9. 2018 

Pondělí 3. 9. bylo slavnostním 

dnem především pro naše 

prvňáčky a jejich rodiče. V hale 

školy je srdečně přivítala paní 

ředitelka školy, třídní učitelky 

a studenti 4. ročníků střední školy. 

Následovalo šerpování prvňáčků 

paní ředitelkou v jídelně školy 

a odchod do tříd 1. A a 1. B. Již 

první den se děti naučily písničku 

nebo básničku a s dárky, které našly 

na lavicích, se s rozzářenýma očima vracely domů. 

Těšíme se na společnou práci. 

Učitelky 1. tříd. 

 

Pěšky do školy 
Vydáno: 12. 9. 2018 

V týdnu od 17. do 21. 9. 2018 pořádáme v rámci kampaně Pěšky do školy PĚŠÍ TÝDEN, 

jehož cílem je podpořit bezpečnější, zdravější a ekologičtější cesty do školy. Vyzýváme 

proto všechny děti, aby přišly do školy pěšky, na koloběžce nebo na kole. Pokud děti 

cestují zdaleka, mohou samozřejmě použít veřejnou dopravu.  

Chápeme, že pro mnohé z Vás je z různých důvodů cesta autem nezbytná. Zkuste tedy 

alespoň zaparkovat auto dál od školy a nechte vaše dítě dokončit cestu pěšky, nebo jej 

doprovoďte. K parkování můžete využít např. ulici Jeremenkova, ve které je 

parkovacích míst dostatek. 

Každé auto před školou znečišťuje vzduch, který pak děti celý den dýchají. Ranní 

provoz je pro děti nebezpečný. Dávejte proto pozor, když parkujete, couváte, otáčíte 

se, nebo vjíždíte tam, kde může být hodně dětí! 

Jak si náplň Pěšího týdne představujeme: 

Škola vytvořila na INSTAGRAMU novou stránku s názvem kavci_hory_pesky. 
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Úkolem dětí bude si stáhnout aplikaci, která je schopna zaznamenávat chůzi v km 

(např. Endomondo, aj.), Pomocí této aplikace budou sledovat své nachozené 

kilometry, ty vyfotografují jako tzv. PRINTSCREEN/SCREENSHOT, které se na 

INSTAGRAMU budou sdílet. 

V příspěvku označí @kavci_hory_pesky, zadají HASHTAG #kavcaky a budou 

sledovat účet kavci_hory_pesky. 

Pokud dítě nemá k dispozici mobilní telefon, můžete mu s kampaní pomoci Vy a sdílet 

hashtagy z Vašeho mobilního aparátu. V případě, že z nějakého důvodu nechcete 

podporovat IT technologie, bude pro děti připravena nástěnka, kam s pomocí 

pedagogů či studentů SŠ budou moci své ušlé kilometry zapsat. Postačí tedy jen 

jakákoliv pomůcka, která zaznamená ušlou vzdálenost (telefon, hodinky, krokoměr či 

paměť). Samozřejmě je také možné podpořit kampaň pěší cestou do školy bez 

jakéhokoliv vedení záznamů o chůzi. 

Těšíme se na společně nachozené kilometry a čisté ovzduší v okolí naší školy. 

 

Adaptační kurz prvních ročníků SŠ 
Vydáno: 19. 9. 2018 

Rádi bychom se podělili o zážitky z adaptačního kurzu 1. ročníků střední školy. 

Den 1.  

Dne 5. 9. 2018 jsme odjížděli na 

adaptační kurz v Podhradí u Ledče 

nad Sázavou. 

Dopoledne jsme si hráli na“ 

reportéry“, kde jsme se dozvěděli 

důležité informace o našich 

spolužácích. Bylo zajímavé poznat, 

kolik různých volnočasových 

aktivit a zájmů mají naši budoucí 

spolužáci. 

Po odpoledním klidu jsme měli 

společné odpoledne s třídou a hráli jsme hry, při kterých jsme se poznávali. 

Zajímavým zpestřením odpoledne byla i možnost jít do vyhřívaného bazénu. Po večeři 

jsme hráli kin-ball, který nám také pomohl k utužení kolektivu a někteří se vydali na 

krátký výlet na zříceninu. 
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Den 2. 

Ve čtvrtek jsme strávili den s metodikem prevence Vítkem Hrbáčkem. Snažili jsme si 

mezi sebou vytvořit důvěru a zkoušeli jsme si naslouchat a vzájemně se poznávat. 

Hráli jsme opět různé hry např. „člověče, nezlob se v přírodě“. Odpoledne jsme 

společně skládali s 1. B příběh pomocí obrázků. Později jsme hráli v namíchaných 

skupinách hry.  Po večeři jsme si sedli k ohništi a opékali si buřty a došlo i na reflexi 

všech aktivit.  Jako vzpomínku jsme všichni dostali školní trička. 

Den 3. 

V den odjezdu jsme měli poslední možnost společně využít hřiště a utužit nová 

přátelství. Myslím, že nám to velmi pomohlo. Vztahy mezi oběma třídami jsou v klidu 

a bez hádek. Těšíme se na společné 4 roky. 

Veliké díky patří paní učitelce Svobodové, Poláškové a Kolářové a panu učiteli 

Makarovi. 

Děkujeme za úžasné 3 dny.  

S láskou S 1. A  

Hamanová Petra, Tůmová Romana 

 

Návštěva z Koreje 
Vydáno: 23. 9. 2018 

I v srpnu bylo v naší škole živo. Kromě malování, výměny podlahových krytin 

a přípravy budovy na nový školní rok, se 

řada pedagogů vzdělávala v odborných 

kurzech a v rámci mezinárodní 

spolupráce školu navštívila skupina 

korejských pedagogů z Univerzity 

v Daejonu, kteří se zabývají přípravou 

učitelů pro mateřskou a základní školu. 

Vyměnili jsme si zkušenosti se systémem 

vzdělávání v jednotlivých zemích 

a snažili se vzájemně inspirovat o nové 

podněty. Nejvíce je zajímal program primární prevence a jeho nastavení v českých 

školách a jsem ráda, že se v této oblasti máme čím chlubit. 
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Kraj pro bezpečný internet 2018 
Vydáno: 26. 9. 2018 

Žáci naší školy se v měsíci září a říjen 2018, již tradičně zapojí do projektu „Kraj pro 

bezpečný internet“. 

Projekt je zaměřen na kybernetickou bezpečnost a zvýšení počítačové gramotnosti 

nejen dětí, ale i jejích rodičů, seniorů. 

Tyto kurzy jsou určeny i pro rodiče a jejich děti od šesti let. 
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Říjen  
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Exkurze na Strž 2018 
Vydáno: 9. 10. 2018 

Víte, který z bratří Čapků stojí za slovem „robot“? A kdo je na vině za to, že Karel 

Čapek měl na vysvědčení špatné datum narození? A proč se místu, kam bratří 

Čapkové rádi jezdili a kde Karel strávil konec svého života, říká Strž? 

To a mnoho dalšího se studenti 4. ročníků dozvěděli na exkurzi, kterou podnikli 

11. září. Jeli do Staré Huti u Dobříše, kde je vila, do níž s láskou jezdil Karel Čapek se 

svou manželkou Olgou Scheinpflugovou a kde se rád scházel se svými přáteli. Tady 

také realizoval řadu svých koníčků – fotografování, zahradničení… A samozřejmě 

také psal. 

Přálo nám i počasí, a tak exkurze byla milým vykročením do nového školního roku. 

 

Sbírkové dny Světlušky – září 2018 
Vydáno: 9. 10. 2018 

V týdnu od 10. do 14. září probíhaly po celé České republice Sbírkové dny Světlušky, 

které organizuje Nadační fond Českého rozhlasu na pomoc nevidomým a zrakově 

postiženým občanům. 

Do sbírky se zapojila také naše škola, konkrétně 2. ročníky střední školy. Každá dvojice 

dobrovolníků byla vybavena kostýmem světlušek, tedy zářivým tričkem, tykadly 

a samozřejmě kasičkou ve formě lucerny. Studenti prodávali tykadla, náramky 

a píšťalky, v nabídce nechyběl ani Světluščí zubní kartáček. 

Všechny zúčastněné třídy ať už S2A, S2B, tak i S2C bych chtěla pochválit za příkladný 

přístup ke sbírce a k prodeji sbírkových předmětů. Prodali prakticky všechny, které 

obdrželi. 

Výtěžek sbírky pomůže dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Částku, 

kterou se studentům podařilo vybrat, se dozvíme až v průběhu roku, ale již teď patří 

studentům velký dík, že pomáhají „rozsvítit svět nevidomých“. 

 

Návštěva hudebního veletrhu Music Festiwall 
Vydáno: 9. 10. 2018 

7. září 2018 jsme se školou vyrazili na hudební festival pořádaný společností kytary.cz. 

Celkem nás šly 3 třídy – osmá a obě třídy deváté. Akce se konala v Modřanech. Sešlo 

se mnoho tříd z různých škol. Po zábavném úvodu nás pořadatelé rozdělili do čtyř 

skupin pojmenovaných po slavných kapelách. My jsme patřili do skupiny 
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Led Zeppelin. Zúčastnili jsme se čtyř zábavných aktivit, při kterých jsme si zazpívali, 

něco se naučili, vyzkoušeli si hudební nástroje a také to, jaké to je stát na pódiu. Na 

konci nás čekal menší koncert zpěváka Voxela a potom jsme se s veselou náladou 

vrátili do školy. 

Věříme, že si všichni z akce odnesli hezký zážitek. 

žáci 9. tříd 

 

Anglické divadlo 2018 
Vydáno: 9. 10. 2018 

V rámci Evropského jazykového týdne navštívil ve středu 26. 9. 2018 naši školu pan 

Zdeněk Polecha, kterého možná znáte z televize (Česko-Slovensko má talent) nebo 

internetu. Naše osmáky a deváťáky motivoval anglickým vyprávěním o svých cestách 

světem, ve kterém nám předvedl i znalost dalších jazyků, například němčiny, 

francouzštiny španělštiny i japonštiny. Šestým a sedmým třídám zpestřil své 

vystoupení zábavným rozhovorem s Matýskem, kterého pak s nadšením sledovali 

i žáci třetích tříd. 

Věříme, že se jeho vystoupení nejenom líbila, ale přinesla i poučení o nezbytnosti 

jazykového vybavení v dnešním světě. 

 

Polytechnické vzdělávání 
Vydáno: 16. 10. 2018 

Ve spolupráci s Akademií řemesel na Střední škole technické v Praze 4 se naši osmáci 

v loňském školním roce účastnili polytechnických hnízd, kde se naučili pracovat 

s dřevem i kovem a s různými dalšími materiály. 

I v letošním roce bude polytechnická výchova na Zeleném pruhu pokračovat, 

tentokrát se však v polytechnických hnízdech osmáci budou pohybovat v oblasti 

kybernetiky a robotiky. Projekt vznikl za podpory Hospodářské komory hlavního 

města Prahy. Poprvé vyrazíme do Akademie řemesel 22.10.2018 a v tomto pololetí 

čekají osmáky celkem čtyři takové pondělky. 

 Hospodářská komora hl. města Prahy a pražské střední odborné školy stojí i za dalším 

unikátním projektem Cesta za řemeslem, jehož cílem je zábavnou a zážitkovou formou 

přiblížit řemesla rodičům a jejich dětem.  
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Teri bear hýbe Prahou 
Vydáno: 17. 10. 2018 

Žáci 1. stupně se zúčastnili čtvrtého ročníku charitativní akce Teri bear hýbe Prahou 

aneb Prima den s medvědem. 

Společnými silami jsme naběhali 

526,5 km a získali tak 15 795,- Kč. Peníze 

poputují na pomoc týraným dětem. 

K této částce přispěly i děti ze školní 

družiny, které se na vrch Vítkov vydaly 

v odpoledních hodinách. Za náš tým 

letos nejvíce kilometrů "nasbíral" Ríša 

Toman ze třídy 5.B, a to 22,5 km. 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se 

na další ročník. 

 

Návštěva VK Blesk 
Vydáno: 17. 10. 2018 

Žáci 4. a 5. tříd navštívili Veslařský klub Blesk.  

Na exkurzi jsme se vydali pěšky, protože Veslařský ostrov se nachází poměrně 

nedaleko naší školy. Dozvěděli jsme se informace o veslování a vyzkoušeli si, co 

takový trénink obnáší. Náš průvodce nás 

provedl celou loděnicí, veslování jsme se 

učili na speciálním trenažeru, který se 

nachází v bazénu a veslaři na něm trénují 

především v zimním období. Kromě toho 

jsme si také vyzkoušeli kondičku na 

klasických trenažerech, které znáte 

například z posiloven. 

Ten, koho veslování zaujalo, se může do 

klubu přijít podívat kdykoliv v pondělí, 

ve středu nebo v pátek v 16:00. Třeba se nám v naší škole zrodí nová sportovní hvězda 

:). 

Exkurzi jsme si všichni moc užili. 
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Den pro zdraví - 4. a 5. třídy 
Vydáno: 17. 10. 2018 

V závěru měsíce záři se žáci 4. a 5. tříd vypravili na Střední zdravotnickou školu, která 

uspořádala "Den pro zdraví". 

Zde bylo mnoho stanovišť, která měla především preventivní charakter. Žáci viděli 

ukázky práce oborů: kosmetické služby, masér, bezpečnostně právní činnost, 

zdravotní záchranář, zdravotnický 

asistent, nutriční terapeut apod. Svou 

práci předvedli záchranáři, hasiči, 

Městská policie a Policie ČR. Pro děti byl 

připravený i zábavný program: Jak si 

správně čistit zuby – příznaky a léčba 

zubního kazu, první pomoc, dopravní 

výchova dětí a mládeže k bezpečnosti, 

znalost dopravních značek, rehabilitační 

chodníček, závislost na PC hrách, 

prevence úrazů, poznáváme naše smysly, prevence rakoviny prsu, dlahování, zástava 

krvácení, slaňování, prevence drog, znalost lidského těla, co na nás číhá v lese, 

malování na obličej, třídění odpadů, nutriční poradna – zdravá výživa dětí. 

Den pro zdraví se vydařil a žáci se vraceli na Kavčí hory spokojení a s úsměvem. 

 

Návštěva Památníku Terezín 
Vydáno: 17. 10. 2018 

Dne 21. 9. 2018 navštívili studenti Školy Kavčí hory ze třídy S4A památník v Terezíně. 

Terezín souvisí s mnoha významnými událostmi nejen českých dějin. Byla zde věznice 

pro politické vězně, za druhé světové války vytvořili nacisté z Terezína židovské 

ghetto, odkud byli židé deportováni do vyhlazovacích koncentračních táborů. 

V Terezíně byl za první světové války vězněn i hlavní z atentátníků na rakouského 

následníka trůnu Františka Ferdinanda Gavrilo Princip. 

Při prohlídce malé pevnosti si studenti prohlédli prostory, v nichž byli věznění za 

strašných podmínek političtí vězni během druhé světové války. Následně jsme zhlédli 

nacistický propagandistický film o terezínském ghettu. Bohužel všechny památky 

v Terezíně není možné stihnout za jeden den projít, a tak nám už nezbyl čas na 

židovské muzeum. 
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Návštěva Francouzského institutu 
Vydáno: 21. 10. 2018 

Víte, jak vypadá výchovná komise po francouzsku? Jaký je život studentů střední 

školy na jednom pařížském předměstí? Studenti francouzštiny druhého a třetího 

ročníku střední školy tato tajemství již objevili. V rámci Evropského dne jazyků jsme 

26. 9. 2018 navštívili Francouzský institut ve Štěpánské ulici, konkrétně Kino 35, 

a zhlédli jsme film Chytré hlavy. Příběh profesora francouzského jazyka a jeho 

studentů nekončil, jak to často u francouzských filmů bývá, happy endem, přesto se 

studentům film velmi líbil. Asi nejen proto, že byl z jim blízkého prostředí střední 

školy, ale také proto, že ve filmu byly atraktivní záběry Paříže a zámku ve Versailles. 

 

Anglické divadlo 
Vydáno: 22. 10. 2018 

Ve středu 26.9. zhlédly obě třetí třídy anglické divadlo v rámci Evropského týdne 

jazyků. 

V průběhu představení si žáci procvičili svoji slovní zásobu, naučili se nová slova 

a také se hodně zasmáli, protože jednotlivé scénky byly velmi vtipné.  

Bylo vidět, že se divadlo všem dětem moc líbilo. 
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Listopad  
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Záložka do knihy spojuje školy 2018 
Vydáno: 1. 11. 2018 

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

knihy spojuje školy“ – tentokrát na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají 

hranice“, který letos již po deváté vyhlásila k Mezinárodnímu měsíci školních 

knihoven 2018 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 letos pro výměnu záložek přiřazená 

partnerská škola v Lozorne – ZŠ 

Lozorno, která má dlouhou historii, byla 

otevřená jako Štátna meštianska škola již 

28. 10. 1931. 

Po loňské zkušenosti s výrobou záložek 

a s velkou chutí dětí se do vytváření 

zapojit, jsme přihlásili k účasti 130 žáků, 

kteří vyrobili v hodinách výtvarné 

výchovy na 200 různých záložek. Vybrat 

nakonec těch 130 záložek, které poputují 

v balíčku na Slovensko, nebylo vůbec jednoduché. Děkujeme, protože především vaše 

fantazie, ta nezná hranice. 

Víme, že příští rok se bez obav můžeme do projektu zase přihlásit. 

Pozvánka na výlet:  

Lozorno je obec na juhozápade Slovenska v okrese Malacky a patrí do Bratislavského 

samosprávneho kraja. Je len 24 km vzdialené od hlavného mesta Slovenskej republiky, 

Bratislavy. Obec sa nachádza na území malebného Záhoria, ktoré sa pýši viacerými 

chránenými prírodnými biotypmi európskeho významu. 

 

Strašidelný Halloween  
Vydáno: 2. 11. 2018 

Ve středu po podzimních prázdninách jsme se ve škole sešli v různých strašidelných 

kostýmech, abychom oslavili ve třídách Halloween.  
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Objevila se tu různá strašidla, která 

někdy naháněla až hrůzu. Žáci si o tomto 

svátku mrtvých povídali ve škole 

v rámci hodin anglického jazyka a dělali 

různé aktivity či pracovní listy, takže se 

obohatili o nová slovíčka. Na závěr pak 

byly v každé třídě vybrány dva nejlepší 

kostýmy a za nápaditost získali jejich 

majitelé odměnu, jak se patří: sliz 

a diplom. :-) 

 

Oslavy 100. výročí od založení Československé republiky 
Vydáno: 3. 11. 2018 

V průběhu celého října i listopadu 

proběhlo na naší škole mnoho aktivit, 

vystoupení a výstav, které nám 

připomněly 100 let od založení 

Československé republiky. Velkou část 

činností žáci zpracovávali sami v rámci 

vyučování ale i doma ve volném čase. 

Škola díky tomu byla tematicky 

vyzdobena znaky republiky, trikolorami, 

plakáty a informačními panely.  

Seznam aktivit, které na škole proběhly: 

• Plakáty osobností první republiky třídy 5.A  

• Vyzdobení vrátnice 100 listy ke 100 letům republiky třídou S1.A 

• Velká mapa 1. republiky žáky Z9.A  

• Informační plakáty osobností a událostí první republiky v hale školy od žáků 

9.A  

• Rozhlasové relace žáků a studentů školy ve školním rozhlase  

• Komiksy k událostem české historie žáky Z7. A  

• Při hodinách Hudební výchovy se nacvičovala státní hymna a oblíbená píseň 

Tomáše G. Masaryka.  

• Hudební vystoupení žačky Adeliny Alexanjan z 6.B - “Ach synku, synku”  

• Proslov TGM dětem ve školním rozhlase  

• Nacvičení folklorních tanců žákyněmi 8. a 9. třídy.  
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Exkurze Domov Laguna v Psárech 
Vydáno: 6. 11. 2018 

Dne 1. 10. 2018 jsme se zúčastnily exkurze v sociálním zařízení Domov Laguna 

v Psárech. V tomto zařízení žijí osoby s mentálním a tělesným postižením. Pan ředitel 

tohoto zařízení nás provedl po celé budově, vysvětlil nám, jak vše funguje a vzal nás 

také za samotnými klienty. Na konec jsme se byly občerstvit v pekárně na náměstí, ve 

které pracují klienti Domova. 

Byl to pro nás velmi zajímavý a přínosný zážitek. 

studentky S3B 

 

Návštěva IPS Úřadu práce ČR 
Vydáno: 8. 11. 2018 

V říjnu žáci 9. tříd navštívili Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR. Zde 

se žáci velice poutavým způsobem dozvěděli, na co se mají zaměřit při výběru střední 

školy. Zjistili, že nezáleží jen na tom, co je baví, ale že také musí mít určité 

předpoklady, aby mohli daný obor studovat. 

Uvědomili si, že při výběru budoucího studia se musí zaměřit i na aspekty, které jim 

zatím nepřipadaly tak důležité, např. vzdálenost od domova, příjemné prostředí školy 

a další. 

Získali spoustu doporučení, jak a kde zjistit všechny důležité informace, a co jim škola 

nabízí navíc (např. zahraniční exkurze, možnost získání různých certifikátů atd.) 

a proč je důležité jít na den otevřených dveří. 

Žáci absolvovali krátký test profesních zájmů. Z tohoto testu získali seznam povolání, 

o která by se mohli zajímat. Dále měli možnost nahlédnout do podrobných popisů 

jednotlivých profesí, které obsahovaly výčet pracovních činností, používaných 

pracovních prostředků, popis pracovního prostředí a dalších požadavků k danému 

oboru. 

Vše mohli konzultovat s pracovnicí IPS, která všem ochotně odpovídala na jejich 

dotazy a vysvětlovala případné nejasnosti. 

Věříme, že získané informace byly pro žáky přínosné a že je dovedou k tomu 

nejlepšímu rozhodnutí. 
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Drážďany 2018 
Vydáno: 21. 11. 2018 

V pátek 2. listopadu 2018 jsme se studenty 1. a 2. ročníku navštívili Drážďany. 

Po exkurzi v Muzeu hygieny (což je spíš muzeum, kde najdete spoustu informací 

o člověku, jeho vývoji, orgánech a jejich fungování atd.) jsme si prohlédli historické 

centrum města. Nakonec zbyl i čas na návštěvu obchodů v centru. 

 

Divadlo Gong navštívily 2. třídy  
Vydáno: 23. 11. 2018 

V pátek 16. 11. 2018 navštívily děti z druhých tříd divadelní představení v Divadle 

Gong. Hudební pohádka Dobrodružství kocourka Modroočka o tom, jak jeden kočičí 

kluk poznával svět, se všem líbila.  

Dnes už klasické příběhy Josefa Koláře doplnil hudbou Petr Zeman. Veselé povídání 

se zajímavostmi o přírodě, písně i klaunské výstupy si všichni užili. 

I cesta proběhla bez problémů. Děti si zaslouží za zvládnutí celého dopoledního 

programu velkou pochvalu. 

 

Projektový den na VOŠ 
Vydáno: 26. 11. 2018 

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jsme se zúčastnili projektového dne, který pořádala VOŠ 

sociálně právní na Praze 10. Naše třída se rozdělila do tří skupin a každé připadla 

jedna studentka, jakožto průvodkyně na toto dopoledne. 

Procházeli jsme různé aktivity připravené studenty vyšší odborné školy. Jednalo se 

například o trénink paměti, popřemýšlení o řešení různých sociálních situacích či 

vyzkoušení si, jaké by bylo mít schizofrenii. Tato aktivita nás zaujala asi úplně nejvíce. 

Prohlídka školy formou projektového dne se nám moc líbila. 

V. Sedláčková 

(studentka S4B) 
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Bílá pastelka 2018 
Vydáno: 26. 11. 2018 

Dne 17. 10. 2018 se naše třída zúčastnila charitativní sbírky Bílá pastelka. Výtěžek z této 

sbírky slouží k podpoře nevidomých a slabozrakých. Sbírku pořádá Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V letošním roce jsme vybrali 9 006Kč. 

Studenti S4B 

 

Mikulášské pečení pro Petera 
Vydáno: 28. 11. 2018 

Milí účastníci Světové školy, 

Čas letí, a tak se hlásím s dalšími informacemi o průběhu projektu Světová škola na 

naší škole. 

Již pátým rokem je naše škola zařazena do sítě Světových škol. Nebylo snadné tento 

titul získat. A nemáme jej automaticky navždy. Na udržení této celosvětové vizitky 

musíme každý rok pracovat a naši práci průběžně sledují organizace, které celý projekt 

zaštiťují. Naším hlavním auditorem je organizace Člověk v tísni. 

V letošním roce jsme se již v rámci projektu zúčastnili celorepublikové soutěže 

Olympiáda lidských práv. 

Jsme v kontaktu s naší partnerskou školou a dětským domovem Vijito v keňském 

Nairobi. Vijito je dětský domov se školou umístěný v jednom z největších slumů. Ve 

většině případů jsou zde umístěni sirotci. Sirotkem je také Peter, který ve Vijitu 

vyrůstal a vzhledem k jeho výborným studijním výsledkům zahájil studium na střední 

škole. Toto studium by pro Petera nebylo možné, kdyby nebylo nás. Již 3. rokem Petera 

finančně podporujeme. Hradíme mu roční školné, ubytování na internátu, uniformu a 

všechny učební pomůcky. Díky Vám si může Peter plnit sen o své lepší budoucnosti. 

Peterovo poslední vysvědčení a dopis určený vám všem najdete na nástěnce naproti 

sborovně. 

Finanční prostředky pro Petera získáváme z akcí, jako jsou červnová Zahradní 

slavnost s Během pro Petera, sběr papíru a také Pečení pro Petera. Na naše Mikulášské 

pečení bych Vás ráda touto cestou pozvala. Ve středu 5. 12. o velké přestávce se bude 

konat na 2. a 3. patře naší školy již tradiční Pečení pro Petera. Tak jako vždy napečou 

a budou své výrobky prodávat naši studenti. Tedy příští středu si neberte z domova 

svačinu, ale drobné. Vyberete si něco dobrého, a ještě pomůžete Peterovi. 
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Literární a výtvarná soutěž 2018 
Vydáno: 30. 11. 2018 

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili výtvarné a literární soutěže, kterou již po 

páté vyhlásila pro žáky mateřských a základních škol z Prahy 4 Městská část Prahy 4. 

Soutěž je vyhlašována s cílem podpořit rodinu a mezigenerační vztahy. Obrázky se 

letos kreslily a malovaly na téma "Co dělá, co umí můj táta/ moje máma" a psalo se 

o tom, že "Jsem součástí naší rodiny" nebo "Dopis člověku, kterého mám rád(a)". 

Do soutěže přišlo 205 obrázků a 116 literárních prací z jedenácti základních škol. 

Jsme rádi, že můžeme poblahopřát a také poděkovat za skvělou reprezentaci školy 

Veronice Blažkové z 2.A za oceněnou kresbu, nadějným autorům Veronice Dlouhé 

z 5.B (3. místo), Emanuele Hoffmannové z 9.B (2. místo), Aničce Dang a Jonasu 

Šimkovi z 8. třídy (3. místa) za oceněné práce literární. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 29.11. v obřadní síni Nuselské 

radnice, kde si ocenění malíři a spisovatelé převzali diplom a dárek z rukou paní 

místostarostky Mgr. Ivy Kotvové. 
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Prosinec  
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Fandíme na MS ve florbale  
Vydáno: 3. 12. 2018 

V pondělí 3. 12. si některé děti z naší školy šly zafandit na MS ve florbale.  

Navštívily utkání Singapuru s Japonskem. Utkání skončilo výhrou Singapuru 9:5, kdy 

Singapur rozhodl o své výhře ve 3. třetině, kterou vyhrál 4:0. Děti si to užily a těšíme 

se na další podobnou akci. 

 

 

Změnit svět k lepšímu 
Vydáno: 5. 12. 2018 

Studentům Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze byl 

v předmětu „principy managementu" zadán projektový úkol, kterým by mohli přispět 

ke změně světa k lepšímu. 

Na naší škole se realizovaly dva projekty. Prvním z nich byla beseda s pamětnicí 

holocaustu paní Doris Grozdanovičovou pro žáky 9. ročníku. Bylo neprosto 

neuvěřitelné, jak paní svým příběhem dokázala žáky zaujmout, kolik dotazů musela 

zodpovědět a s jakým elánem a životním nadhledem dokázala hovořit s žáky o několik 
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generací mladšími. Děti ani nedýchaly a myslím, že vzpomínky na život v Terezíně za 

druhé světové války budou pro mnohé z nich nejpřesvědčivějším důkazem 

o zrůdnosti fašismu. 

Druhým projektem, kterého měli možnost se zúčastnit žáci druhého stupně ZŠ, byl 

kurz první pomoci. Ve spolupráci s Českým červeným křížem a studenty VŠE si žáci 

na několika stanovištích vyzkoušeli prakticky přivolávání záchranky, práci s 

člověkem, který nedýchá, obvazování ran i na demonstračních pomůckách masáž 

srdce a dýchání z plic do plic. Součásti projektu byl i znalostní test před praktickým 

procvičováním i po něm. 

Děkujeme touto cestou studentům VŠE, kteří v rámci svého učebního projektu 

zprostředkovali našim žákům zážitky, které obohatí a zkvalitní jejich život a tím 

pomohli ke změně světa k lepšímu. 

 

Co děláme na Pracovních činnostech 
Vydáno: 6. 12. 2018 

Rádi bychom se pochlubili, jak jsme si v Pracovních činnostech zpříjemnili pošmourné 

podzimní dny. 

Třídy Z4A a Z5A 

   

 

Soutěž v německém jazyce „Němčina nás baví“ 
Vydáno: 10. 12. 2018 

Ve čtvrtek 6. prosince se vybraní žáci účastnili soutěže v německém jazyce „Němčina 

nás baví“ na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů na Smíchově. Letošní 

ročník byl zaměřen na to, co obě země, Česko a Německo, spojuje – řeka Labe (Elbe). 

Na jednotlivých stanovištích (videoukázky, písničky, interaktivní úkoly, ochutnávka 

jídla) sbírali žáci body, po jejichž součtu skončili na krásném 6. místě z celkového počtu 

19 týmů. 
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Velký dík a srdečné blahopřání proto patří žákům 9.B – Báře Fialové, Elišce Růžičkové, 

Lucce Maruškové a Honzovi Behenskému. 

 

Abeceda peněz 
Vydáno: 10. 12. 2018 

Třída Z5B se dne 3. 12.2018 zúčastnila, v rámci projektu finanční gramotnosti Abeceda 

peněz, předvánočního jarmarku v hlavní sídle České spořitelny. Děti si založily vlastní 

firmu a celé tři měsíce vyráběly dárky, připravovaly kulturní program: zumbu, karate, 

balet, přehrávku vánočních koled na klávesách. Na jarmarku se prodávaly výrobky 

z korálků, z moduritu, ze šišek, vázy z těstovin, vánoční přáníčka, balíčky sušeného 

ovoce a ořechů. Také se nabízely sladkosti a cukroví, které upekli děti společně s rodiči. 

A co na akci říkají děti? 

Natálka: Viděla jsem krásnou spolupráci mezi kamarády a mezi spolužáky.  

Katka: Spolupráce mezi námi byla skvělá, nehádali jsme se a dokázali jsme se domluvit. 

Petr: Naučil jsem se hospodařit s penězi a zjistil jsem, že to není žádná hračka. 

Linda: Zjistila jsem, jaké to je prodávat na stánku, a jak je těžké věnovat se tolika lidem zároveň. 

Nové pro mě bylo, že se musím shodnout i s lidmi, které neznám. 

Anička G.: Projekt byl velice hezký a všem, kdo pro tento projekt něco udělali, moc děkuji. 

 

Projekt „Očima jiných“ 
Vydáno: 10. 12. 2018 

V pondělí 3. 12. 2018 jsme se zúčastnili zajímavé přednášky o životě hluchoslepých. 

Projekt s názvem "Očima jiných" pro nás připravili studenti druhého ročníku 

2. lékařské fakulty. Dozvěděli jsme se, jak s lidmi s tímto postižením komunikovat. 

Přednáška byla zajímavá, protože jsme si vše mohli praktiky vyzkoušet. 

Adéla Havlíková 

(studentka S4B) 
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Přednáška dobrovolnické organizace INEX 
Vydáno: 17. 12. 2018 

Dne 31. 10. 2018 se třetí a čtvrté ročníky střední školy zúčastnily zajímavé přednášky 

dobrovolnické organizace INEX. Koordinátorka této organizace popsala studentům, 

jaké mají možnosti, pokud by chtěli pracovat jako dobrovolníci v Čechách nebo 

v zahraničí. To vše velmi poutavě a zajímavě, také proto, že se sama zúčastnila a vedla 

několik dobrovolnických misí. Mnohé studenty tato možnost zaujala a již si 

naplánovali, že část prázdnin stráví jako dobrovolníci v nějaké zajímavé organizaci. 

 

Bankéři do škol 
Vydáno: 17. 12. 2018 

V listopadu navštívil naši školu pan Ing. Luděk Kohout z Modré pyramidy. Připravil 

si pro žáky 8. tříd a studenty 2. a 3. ročníků střední školy zajímavou přednášku 

s prezentací, doplněnou videi. 

Dozvěděli jsme se o novinkách týkajících se internetového a mobilního bankovnictví, 

o nutnosti vytvoření silného hesla, o výhodách a nevýhodách používání kreditních 

karet. Velká část přednášky byla věnována tolik diskutované bezpečnosti na internetu. 

Přednáška se všem líbila a děti se do ní aktivně zapojovaly. Pan Ing. Kohout nám 

přislíbil účast i v příštím roce, což je skvělé, neboť setkání s člověkem z praxe vždy 

obohatí teoretickou výuku. 

 

Beseda „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ 
Vydáno: 17. 12. 2018 

Dne 27. 11. 2018 se žáci sedmých tříd zúčastnili projektu o rizicích užívání alkoholu. 

Lektorka z o. s. Sananim seznámila žáky nejen se zajímavými informacemi o alkoholu, 

ale zejména, jaké má negativní účinky. Děti se aktivně zapojovaly do diskuse, lektorka 

odpověděla na všechny jejich zvídavé otázky. Věříme, že i díky této besedě budou 

v budoucnu více používat svůj mozek než alkohol. 

 

Schola Pragensis 2018 
Vydáno: 18. 12. 2018 

Ke konci listopadu se konal již 23. ročník přehlídky středního a vyššího odborného 

školství v hlavním městě Praze Schola Pragensis. 
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I naše střední škola měla na této akci svůj stánek, u kterého vybraní učitelé 

zprostředkovávali informace potencionálním uchazečům o studium. 

Ve stánku na 4. poschodí si nás nacházeli většinou rodiče se svými dětmi, které 

zajímalo, co se na naší škole – s pro ně trochu tajemným názvem – vyučuje, jaké je 

uplatnění našich absolventů, často se chodili ptát, zda bychom zrovna pro jejich dceru 

či syna s konkrétními zájmy a vlastnostmi byli tou správnou školou… Samozřejmě je 

zajímaly také podmínky pro přijetí a průběh přijímacího řízení. 

Často bývá Schola Pragensis prvním místem, kde žáci základních škol naši školu 

objeví a pak se rozhodnou u nás studovat. 

Scholy Pragensis se také, jako již tradičně, zúčastnili i žáci 8. a 9. tříd, aby prozkoumali 

své možnosti dalšího studia a mohli své otázky položit přímo učitelům a studentům 

škol, které mají na svém seznamu jakožto možné budoucí zprostředkovatele svého 

vzdělání. 

Doufáme, že žáci akci maximálně využili a odnesli si spoustu cenných informací. 

 

Přednáška o bezpečnosti potravin 
Vydáno: 18. 12. 2018 

Dne 5. 11. 2018 se studenti 3. ročníků střední školy oboru sociální činnost zúčastnili 

přednášky, která byla zaměřená na bezpečnost potravin a zdravou výživu. Přednáška 

byla pořádána Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. 

Lektorka studenty seznámila s legislativním rámcem a organizacemi, které kontrolují 

bezpečnost potravin v Česku. Dále se věnovala problematice skladování potravin v 

domácnosti a upozornila na možné onemocnění, které vyplývají z nedodržování 

těchto zásad. Druhá část přednášky byla věnována zdravé výživě s důrazem na 

pestrost stravy. 

Studenti 3. ročníků 

 

Muzikoterapie 
Vydáno: 18. 12. 2018 

Před Vánoci se žáci střední školy zúčastnili muzikoterapie v Českém muzeu hudby v 

Praze. Měli možnost si vyzkoušet různé hudební nástroje, formy meditace a další 

zajímavé aktivity, které rozvíjí mozkovou činnost klienta z jiného úhlu. Tyto činnosti 

můžeme využít při práci s klienty jakéhokoli věku a prospět tak jejich duševnímu 

a fyzickému zdraví. 
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Všichni žáci byli aktivitami mile překvapeni a vřele doporučují České muzeum hudby 

navštívit. Děkujeme organizátorům muzikoterapie za krásnou hodinu plnou aktivit 

a relaxace. 

Studentky S2C 

 

Vánoční akademie 1. stupně 2018 
Vydáno: 18. 12. 2018 

Pondělí 10. 12. 2018 bylo na prvním stupni naší základní školy zase po roce důležitým 

dnem. Dopoledne žáci 1.-5. tříd vyráběli vánoční výrobky v rámci projektu Slavíme 

advent. Ty pak byly odpoledne k prodeji na Jarmarku. Letošní nabídka výrobků byla 

opět rozmanitá, děti měly možnost si vyrobit andělíčka z korálků, věnec z chvojí či 

šály, vánoční okénko, svícen, různé 

ozdoby či vánoční přáníčka. Dopoledne 

ale uteklo jako voda a všichni se začali 

těšit na odpoledne, kdy žáci 1.-4. tříd měli 

Vánoční akademii. 

Svou dlouhodobou přípravu a úsilí tak 

všichni mohli předvést od 17 hodin, kdy 

to celé vypuklo v naší jídelně.  Dětem se 

jednotlivá vystoupení moc povedla 

a bylo opravdu na co se koukat. Žáci z 9.A nás velice hezky provedli celým večerem 

a myslím, že jsme si to všichni celé užili. Všem děkujeme za účast a publikum za 

návštěvu a vytvoření povzbudivé atmosféry. 

 

Slavnostní otevření „Stezky za sportem“ 
Vydáno: 18. 12. 2018 

V pátek 7. 12. 2018 nastalo již dlouho očekávané slavnostní otevření workoutového 

prvku „Stezka za sportem“. Vybudovat tento základ pro workautové aktivity nám 

umožnilo vítězství v soutěžním projektu Lepší místo ve škole, jehož jsme se zúčastnili 

v minulém školním roce. 

Na slavnostním ceremoniálu se sešli žáci celé základní školy a jejich učitelé. Nechyběla 

zde ani paní ředitelka Mgr. Helena Pondělíčková, zástupce jednoho z partnerů celého 

projektu paní Dominika Michnová z České spořitelny – penzijní společnosti, a. s. 

a zastupitel Městské části Prahy 4 Ing. Ondřej Růžička. 
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Na úvod celé akce zarecitovaly krátké básně o sportu dvě žákyně z 5. třídy, Anna 

Měšťánková a Marie Kováčová. Následoval projev předsedy školního parlamentu naší 

školy Jakuba Gary, který v něm nejen poděkoval za realizaci soutěžního projektu 

společnosti Lepší místo, ale 

také panu školníkovi a jeho 

pomocníkům, bez nichž by se 

postavení již zmíněného 

prvku neobešlo. Na závěr 

svého projevu také přečetl 

pravidla pro bezpečné 

využívání naší „Stezky za 

sportem“. 

Následně si vzali slovo již zmínění hosté a vše završila paní ředitelka, která slavnostně 

přestřihla červenou pásku. A pak již nezbývalo nic jiného než si workoutový prvek 

vyzkoušet. „Zatěžkávací“ zkoušku provedl Jakub Gara, který je známý svojí vášní pro 

parkur a akrobatické prvky. Sestava, kterou nám zacvičil, se opravdu povedla 

a všichni mu nadšeně tleskali. 

Celé slavnostní otevření bylo zakončeno společným fotografováním a malým rautem 

pro hosty a zástupce školního parlamentu, při kterém byl prostor spolu hovořit 

o dalších návrzích na zlepšení prostředí naší školy. 

V rámci celé akce panovala příjemná atmosféra a doufám, že si všichni její průběh užili. 

 

Sbírka Děti dětem 2018 
Vydáno: 19. 12. 2018 

I v letošním roce se naše škola zúčastnila 

dobročinné sbírky Děti dětem. Žáci 

a studenti z celé školy přinesli hygienické 

potřeby, hračky, oblečení a spoustu 

důležitých věcí. Tato sbírka se koná pro 

děti z Dětského centra v Praze Krči. Chtěli 

bychom z celého srdce poděkovat všem 

žákům, studentům a jejich rodičům, kteří 

se na sbírce podíleli. 
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Exkurze do Vídně 
Vydáno: 21. 12. 2018 

19. a 20. 12. 2018 se studenti naší školy zúčastnili již 

tradičního výletu za hranice všedních dnů. V plánu 

jsme měli návštěvu Evropského parlamentu ve 

Štrasburku, ale z bezpečnostních důvodů jsme změnili 

destinaci. Vídeň nás rozhodně nezklamala. Při okružní 

jízdě městem jsme měli dost času si prohlédnout 

tradiční dominanty. Chrám sv. Štěpána, Hofburg, 

komplex Hundertwasser, i zámek Schönbrunn. 

Podařilo se nám nasát vánoční atmosféru a někteří 

učinili ještě poslední předvánoční nákupy. Domů jsme 

se vrátili plní dojmů a naděje, že v nás vánoční nálada 

dlouho přetrvá. 
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Leden  
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Vánoční akademie 2. stupně 2018 
Vydáno: 3. 1. 2019 

Opět po roce nastal čas vánoční. Doma již rodiny pečou cukroví a zdobí stromeček. 

Naše škola se také činí, a proto se i letos konala vánoční besídka. V úterý 11. 12. 2018 

byl v jídelně až podezřelý ruch. Zástupy 

nedočkavých rodičů a dětí se snažily najít 

co nejlepší místo. A konečně se všichni 

dočkali. Zhasly reflektory a už při 

prvním vystoupení bylo všem jasné, že to 

nebude všední zážitek. Byla to 

neuvěřitelná podívaná od tanců, přes 

scénky až po krkolomnou akrobacii. 

Věříme, že nikdo nelitoval svého 

dobrovolného vstupného. 

Poněvadž byla tato besídka pro nás deváťáky poslední, dali jsme si na ní záležet. 

Nacvičování sice přineslo menší strasti, nakonec se však vše vydařilo. 

Přejeme všem mladším třídám, aby pro ně jejich poslední besídka znamenala tolik, co 

pro nás. 

žáci 9.A a 9.B 

 

Olympiáda lidských práv 2018 
Vydáno: 10. 1. 2019 

Již tradičně se všechny ročníky naší střední školy zapojily do celostátní soutěže 

Olympiáda lidských práv. Školní kolo soutěže proběhlo v průběhu prvního pololetí. 

Teoretické vědomosti, originální způsoby řešení problémů i praktické zkušenosti 

studentů posuzuje porota složená z odborníků na lidskoprávní problematiku. 

Podmínkou pro absolvování školního kola bylo vyplnění soutěžního online 

vědomostního testu a sepsání krátkého zamyšlení na dané téma. 

Olympiáda lidských práv je naší tradiční akcí, kterou každoročně zařazujeme do 

projektu Světová škola – lidská práva, který probíhá na naší škole. 
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Vánoční pečení pro Petera a co o nás psali 
Vydáno: 22. 1. 2019 

Ve středu 5. 12. 2018 se o velké přestávce konalo Vánoční pečení pro Petera, kterého 

se zúčastnil i Mikuláš, andělé a čerti. Na 2. a 3. patře naší školy si tak jako již bývá 

zvykem, otevřeli prodejní stánky naši studenti, kteří prodávali své pekařské 

a cukrářské výrobky. Zisk celé akce doplnil potřebnou částku pro Petera, který nyní 

díky naší pomoci zahajuje již 3. rok studia na střední škole. Celá akce je součástí našeho 

dlouhodobého projektu Světová škola. 

 

Barevný den na SŠ 
Vydáno: 22. 1. 2019 

V úterý 18. prosince se na střední škole 1. a 2. vyučovací hodinu konal již druhý ročník 

Barevného dne. Jako v předchozím ročníku probíhaly soutěže dvě. První soutěž 

o nejvíce kusů oblečení dané barvy v jedné třídě a druhá „retro“ soutěž o nejlepší 

model třídy na téma: 30. léta. 

Tentokrát byla pravidla pro studenty v první soutěži trochu pozměněna. Všechny 

třídy měly přijít v černém. Tato barva 

byla v prvním ročníku Barevného dne 

pro studenty zapovězena, což 

u některých tříd vyvolalo rozladění. 

Navíc si každá třída vylosovala 

2 vyučující, kteří třídě přispěli svými 

kousky černého oblečení. V této soutěži 

vyhrála třída S3B, na druhém místě 

skončila třída S2C a bronzovou příčku 

obsadila třída S2A. 

Asi nejzábavnější částí Barevného dne byla přehlídka „třídních“ modelů à la 30. léta. 

Touto přehlídkou jsme si ještě chtěli připomenout 100. výročí vzniku republiky. A byla 

to opravdu důstojná připomínka. Na chodbě střední školy vzniklo improvizované 

přehlídkové „molo“. Studenti vytvořili bouřlivé prostředí, ve kterém by i profesionál 

měl trému. Ale zástupci jednotlivých tříd se k úkolu postavili neohroženě. Úžasnou 

atmosféru ještě umocnil komentář paní učitelky Hofmannové, která na modelech 

vyzdvihla všechny typické rysy módy 30. let 20. století. A už bylo třeba jen vybrat 

vítěze. V tajném hlasování studenti rozhodli, že nejlepší model předvedla Layla Hijazi 

ze třídy S2B. 
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Maturitní ples 
Vydáno: 25. 1. 2019 

Dne 8. 1. 2019 se v sále Lucerny uskutečnil 24. maturitní ples naší střední školy. 

Moderátorem byl, jako už tradičně, Oldřich Burda a k tanci či poslechu hrál Brand 

New Band. 

Na začátku plesu se představili naši noví studenti – 1. ročníky – a proběhla jejich 

slavnostní imatrikulace. A pak už celý další program patřil čtvrťákům. 

Po jejich slavnostním nástupu, šerpování a sólu pro jejich rodiče či učitele už se 

roztančila celá Lucerna. Jednotlivé bloky ještě rozdělovala vystoupení. Všichni 

obdivovali skupinu NSH crew Praha (v níž tančí i jedna z našich studentek – 

M. Fáčková), mažoretky SYMPA Praha (jejich vystoupení pomáhala nacvičit i naše 

studentka S. Stibingerová a mažoretkami byly i dvě žákyně naší základní školy – 

L. Kňourková a L. Rozboudová) a taneční skupinu Stream Of Dance. 

Nakonec jsme se dočkali i půlnočního překvapení tříd S4A a S4B. 

Myslím, že na závěr lze jen čtvrťákům popřát, aby stejně jako jejich ples se podařila 

i maturita. 

 

Nehodou to začíná 
Vydáno: 28. 1. 2019 

Dne 17. 1. 2019 se studenti 1. a 2. ročníku střední školy zúčastnili populární vzdělávací 

přednášky na téma nebezpečného chování v dopravním provozu a na následky 

vážných dopravních nehod - „Nehodou to začíná“. 

Obsah byl zaměřen na základní pravidla pro bezpečnou jízdu. Odborníci analyzovali 

časté dopravní nehody z hlediska jejich příčin a následků. Diskutovali o rizicích při 

používání mobilních telefonů během řízení, nedodržování bezpečné vzdálenosti či 

porušování rychlosti. Uvědomili jsme si, že máme možnost zvýšit svoji bezpečnost 

i z pozice spolujezdce. Experti otevřeně komentovali účinky alkoholu a nejčastěji 

používaných drog na psychiku člověka a chování řidiče. V samotném závěru 

přednášky se rozehrála ukázka asistované první pomoci se záchranářem. 

Odnesli jsme si řadu cenných informací, ke kterým se běžně v životě, ve školách nebo 

autoškolách jen tak nedostaneme. Čekali jsme nudnou přednášku, ale byli jsme velice 

a mile překvapeni, neboť jsme se zúčastnili zajímavého pořadu, který využíval  
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interaktivní prvky, které nás vtáhly do děje. Uvědomili jsme si, co je pro nás dobré 

a jak můžeme přispět k vlastní bezpečnosti. 

Petra Hamannová - S1A 

 

Testování scio Vektor 4 
Vydáno: 31. 1. 2019 

Ve dnech 1. – 19. října 2018 se studenti 4. ročníků zúčastnili testování scio Vektor 4. 

Do testování se v letošním školním roce zapojilo celkem 2477 žáků z 57 škol. 

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

a matematiky (dvě varianty) a zároveň bylo k dispozici testování z cizího jazyka 

SCATE. Testování probíhalo on-line formou. 

Ve srovnání s ostatními SŠ podobného zaměření se naše škola ve všech testovaných 

oblastech umístila vždy v první polovině testovaných. 

Někteří studenti v porovnání s ostatními dosáhli i nadprůměrných výsledků jak 

u testu z českého jazyka (21 studentů), obecných studijních předpokladů (5 studentů), 

tak i matematiky (10 studentů) a zařadili se tak mezi 15 % nejúspěšnějších studentů. 

 

Výlet třetích tříd do planetária  
Vydáno: 31. 1. 2019 

V pondělí 21.1. se vydaly obě třetí třídy do planetária. Jak se dětem výlet líbil posuďte 

sami... 

„Planetárium Praha patří k největším na světě a je tu u nás jediné svého druhu. Hlavní sál 

planetária má 23,5 mm průměru a je 15 m vysoký. Vejde se sem 210 diváků. Líbil se mi výklad 

a překvapilo mě, že naše Země byla dříve celá z lávy. Také se mi líbily hvězdy a z nich sestavená 

souhvězdí.“ 

Robbie K., 3.B 

„V pondělí jsme se vydali se školou do Planetária. Jeli jsme tramvají, která se porouchala, a tak 

jsme chvíli čekali, než se rozjede. Nakonec jsme do Planetária dojeli a tam nám ukázali zatmění 

Měsíce, které bylo ráno. Měsíc měl červenou barvu. Také nám promítali souhvězdí Velký a Malý 

vůz. Viděli jsme i hvězdu Polárku. Pouštěli nám film o zemětřesení a tsunami. Výlet se mi moc 

líbil.“ 

Eva M., 3.B 
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„... Viděli jsme zemětřesení, tsunami i výbuchy sopek. Povídali jsme si o souhvězdích. Nejvíc 

se mi líbil Orion, lovec se dvěma psy.“ 

Max Š., 3.B 

„... Byl to skvělý zážitek. Všem bych doporučila tam jít.“ 

Rozárka F., 3.B 

„Návštěva Planetária mě velice zaujala a nejvíce se mi líbilo zatmění Měsíce, které jsem viděla 

v pět hodin ráno před návštěvou...“ 

Doriska D., 3.B 

„V pondělí jsme šli do planetária na Praze 7 

u Stromovky. Šli jsme na program Bouřlivá planeta. 

V tramvaji vypadl proud, ale naštěstí se rozjela a 

program jsme stihli. V planetáriu mě zaujalo promítání.“ 

Kačka D., 3.A 

„… Ukazovali nám, jak se zatmí Měsíc a promítali nám 

tam speciálním strojem filmy, mluvili tam o hvězdách a o 

vulkánech. Nejvíc se mi líbilo, že tam nad nás, pod nás a 

vedle nás promítali noční oblohu.“ 

Richard P., 3.A 

„… Bylo super. Promítalo se to na stropě velkého sálu. …“ 

Žofka S., 3.A 

„21. ledna jsme byli v planetáriu. V planetáriu jsme viděli film, ve kterém byly přírodní 

katastrofy. Třeba výbuchy sopek, tsunami a tornáda. Po filmu nám paní průvodkyně ukazovala 

fotky z družice. Výlet se mi moc líbil.“ 

Bruno H., 3.A 

„…Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o naší planetě, například, jak vznikaly 

kontinenty, jaká je struktura zemského povrchu, co je geologická činnost Země. Představení 

bylo velmi poučné a moc se nám líbilo.“ 

Dominik H., 3.A 

„…Nejvíce mě zaujalo povídání o Mléčné dráze a souhvězdích…“ 

Max V., 3.A 
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Únor  
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Hudební pořad o vývoji populární hudby 
Vydáno: 4. 2. 2019 

V lednu, vlastně přesně po roce, jsme se dočkali pokračování pořadu o vývoji 

populární hudby. Opět k nám přijeli "Varáci", tentokrát s programem "Rock jaksi na 

okraji, dnešním tématem: blues, reggae, pop a hip hop". 

Postupně provedli zmíněnými hudebními žánry žáky od 5. třídy až po 1. ročník 

střední školy. 

Dne 30. 1. 2019 k nám na školu zavítali dva hudebníci, kteří báječně prezentovali 

hudební program o jedné z etap vývoje světové populární hudby. 

Žáci a studenti tak měli možnost získat informace o různých hudebních žánrech 

(blues, reggae, pop, hip hop). Za pomoci videoprojekce, half-playbacku a kytar bylo 

představení velmi zábavné. 

Dalším zpestřením programu byl společný zpěv či koukání na videa známých 

zpěváků a kapel. Programem nás provázeli Milan Parnahaj a Josef Šlik. Děkujeme za 

zábavné zpestření dne, nové poznatky a velice těšíme se na další program. 

Petra Hamanová S1.A 

 

Pražský přebor školních družstev v šachu 
Vydáno: 6. 2. 2019 

V pondělí 28. 1. 2018 se žáci i studenti naší školy zúčastnili Pražského přeboru školních 

družstev v šachu, který hostila Základní škola sv. Štěpána v Praze 2. 

Do turnaje se z naší školy přihlásilo celkem 5 družstev ze základní i střední školy 

a všichni bojovali jako lvi. Na vítězství jsme sice v žádné z kategorií nedosáhli, ale 

změřili jsme síly v pěkné konkurenci a někteří žáci si z turnaje kromě cenných 

zkušeností odnesli i pěkné ceny. 

 

Kraje pro bezpečný internet 2018 
Vydáno: 8. 2. 2019 

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se zástupci naší školy v salonku primátora hl. města Prahy 

zúčastnila slavnostního vyhlašování výsledků soutěže Kraje pro bezpečný internet. 

Již několik let za sebou patříme v Praze mezi nejlepší školy, které učí děti bezpečnému 

pohybu na internetu, a ještě pak žáci dokážou svoje vědomosti zúročit při soutěži. 

I přes velké znevýhodnění žáků základní školy, kteří museli v rámci GDPR kromě 
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odpovědí na otázky ze soutěžního kvízu zajistit i souhlas zákonných zástupců s účastí 

v soutěži, se nám to zase podařilo. V letošním roce sice nejsme první v Praze, ale 

i druhé místo je fantastickým úspěchem žáků naší základní i střední školy. 

V jednotlivcích se umístila Tereza Mandátová z Z5A a Kateřina Bydžovská z S1B, které 

obdržely hodnotné ceny. 

Děkujeme všem účastníkům soutěže a těšíme se na příští ročník, kdy se pokusíme 

navázat na úspěchy z předchozích let. 

 

Ke konci roku 2018 jsem se na Škole 

Kavčí hory zúčastnila soutěže KPBI 

(Kraje pro bezpečný internet). Byl to 

internetový soutěžní kvíz ve kterém, 

jsem odpovídala na otázky týkající se 

bezpečnosti na internetu. 

Kvízu se zúčastnilo 1465 studentů ze 

základních i středních škol. Z úspěšných 

účastníků jsem byla vylosována a byla 

jsem vyzvána abych se dostavila 17.1.2019 do Rezidence primátora hlavního města 

Prahy k převzetí jedné ze tří cen. Na předání jsem se dostavila společně se zástupkyní 

ředitelky Školy Kavčí hory PaedDr. Jaroslavou Kolářovou a paní učitelkou Mgr. Janou 

Královou. 

Ceny předával regionální ředitel Microsoftu, dále zástupce firmy cz.nic, zástupce 

firmy Gordic a zástupci pražského magistrátu. 

Bohužel jsme se nedočkali Pražského primátora, který se ze služebních důvodů 

omluvil a zastoupil ho proto jeho zástupce. Po obdržení cen pro nás bylo připraveno 

drobné občerstvení. Akce byla zajímavá a byl to pro mě příjemný podvečer. 

K. Bydžovská 

 

Sen noci svatojánské 
Vydáno: 8. 2. 2019 

Ve středu 6.2.2019 vyrazili osmáci do Divadla Na Fidlovačce. Na programu byla jedna 

z divácky nejoblíbenějších komedií W. Shakespeara – Sen noci svatojánské. Hru, 

v překladu prof. Martina Hilského, divadlo uvádí při příležitosti 400. výročí 

Shakespearova úmrtí. 
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…Dva páry poblázněných milenců, král Théseus a krásná Hippolyta, král s královnou 

elfů, všudypřítomný Puk nebo skupinka řemeslníků, kteří musí přes noc secvičit 

„krutěkrvavou komedii k pláči“ o osudové lásce. Ti všichni se stávají součástí magické 

letní noci, během níž je vše dovoleno a stát se může cokoliv…  

Se třídou jsme navštívili Divadlo Na Fidlovačce, kde jsme viděli divadelní hru Sen noci 

svatojánské od Williama Shakespeara. 

Je to příběh jedné noci, ve které se začnou dít kouzelné věci. Kvůli hádce krále 

a královny elfů a víl si zábavný Puk začne zahrávat s osudem zamilovaného páru. 

Objeví se najednou  

i skupinka chlapů, kteří secvičují hru o lásce. Ti všichni jsou součástí jedné kouzelné 

noci. 

Jeviště bylo krásně nazdobené, krásné jsou i kostýmy herců. Hra se mi velice líbila, 

byla zajímavá a zábavná. Toto představení můžu všem doporučit 

B. Kratochvílová, 8.tř. 

…další názory ze třídy: 

• tato divadelní hra byla až moc z fantasy světa na můj vkus… 

• hra byla až moc zapletená na moje chápání… 

• představení jsem si užil, bylo to vtipné a zajímavé, jenom mi to připadalo krátké… 

• divadlo se mi líbilo – byla to komedie fantasy… 

• velmi se mi to líbilo, jsem ráda, že tam hrála Iva Pazderková Hermii. Hodně jsem se  

• zasmála… 

• já jsem si myslel, že to bude nudné, ale nakonec se mi to i dost líbilo…kulisy byly  

• hezké (hlavně v tom lese) … 

• divadlo se mi moc nelíbilo. Nijak mě to nezaujalo ani herci ani tou hrou… 

• moc se mi to líbilo. Některé věci byly udělány moderněji a vtipněji… 

• vadilo mi obecenstvo, některé děti z jiných škol se chovaly strašně… 

• líbilo se mi, jak se to celé popletlo a jak to Puk všechno zkazil… 

• někdy mě to vážně nebavilo, třeba jsem to ani nepochopila a ani mi to nepřišlo   

• vtipné… 

• představení se mi líbilo, bylo pohádkové, mělo dobrý příběh, a hlavně dobrý konec… 
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Exkurze v hospicu 
Vydáno: 11. 2. 2019 

V pondělí 4. 2. 2019 naše třída S4B navštívila Hospic Štrasburg. Na začátku exkurze 

nám vrchní sestra poskytla velice zajímavé a někdy až překvapující informace. Poté 

jsme měli příležitost setkat se se sociální pracovnicí, která nás také provedla zařízením. 

Celá exkurze byla zajímavá a jsme rádi, že jsme mohli tento hospic navštívit.  

V. Sedláčková 

(studentka S4B) 

 

Beseda s Policií ČR 
Vydáno: 21. 2. 2019 

Dne 31. 1. 2019 jsme se zúčastnili přednášky od příslušníků sborů Policie ČR konkrétně 

z kriminalistického a personálního oddělení Prahy 4. 

Pro nás, jako studenty veřejné správy, to bylo zprvu opakováním našeho školního 

učiva správy Policie ČR, avšak později i nám, plně znalým, přednášející představili 

zajímavosti o jejich náplni práce a výhodách u Policie ČR. Zajímavosti o rizikovosti 

povolání a finanční ohodnocení samozřejmě nechybělo. 

Na závěr, jak se dalo předvídat, jsme obdrželi nabídku a případné podmínky pro 

přijetí do zaměstnání u Policie ČR. 

T. Vávrová 

studentka S4.A 
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Březen  
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Výtvarné tvoření  
Vydáno: 7. 3. 2019 

Poslední únorový týden jsme hodiny výtvarné výchovy v šestých třídách věnovali 

čínskému horoskopu. Podle roku narození jsme určili nejčastější znamení ve třídě (pes, 

vepřík). Ostatní znamení, která jsme ztvárnili, byla vybrána hlasováním ve 

skupinkách.  

Dále jsme se seznamovali s čínskou kaligrafií a jejími pravidly. Samotná tvorba pak 

probíhala ve skupinkách nebo samostatně (kaligrafie). 

Na fotkách se chlubíme – povedlo se.  

A. Schreiber a šesťáci 

 

 

Aktivity našich studentů 
Vydáno: 11. 3. 2019 

Studenti oboru sociální péče se v uplynulých dnech zúčastnili dvou zajímavých akcí. 

Ve třídě S3B byli proškoleni v oblasti prevence úrazů. Učili se, jak tuto problematiku 

vysvětlit dětem v mateřské škole a 1. nebo 2. třídě ZŠ, a už úspěšně program předvedli 

v naší mateřské škole, kde se setkal s velkým zájmem dětí. Nabídli jsme tento program 

ve školkách Prahy 4, někteří ředitelé už o něj projevili zájem. Líbí se, že je uspořádán 

formou loutkového představení a následného aktivního zapojení dětí. 
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Státní zdravotní ústav zároveň zorganizoval proškolení studentů této třídy v oblasti 

prevence kouření. Jsou schopni tuto problematiku předvést žákům 5. nebo 6. tříd ZŠ. 

A konečně byli Státním zdravotním ústavem proškoleni studenti S2C, pro změnu na 

působení v oblasti prevence AIDS. Jejich program by měl být určen pro 7. – 9. třídu 

ZŠ. 

Pokud čtete tento článek a měli byste o program prevence AIDS nebo kouření ve vaší 

škole zájem, s důvěrou se nám ozvěte, studenti rádi přijedou. 

Navíc jsou všechny výše uvedené programy zdarma. 

 

Exkurze do Alzheimer home 
Vydáno: 11. 3. 2019 

Dne 3.1.2019 jsme navštívily Alzheimer home v Roztokách u Prahy. Klientům tohoto 

zařízení jsme v rámci akce Ježíškova vnoučata koupily overaly pro radost. Této akce 

se účastníme již druhým rokem. 

Návštěvu jsme měly předem domluvenou a mírně nás překvapilo, že jsme okamžitě 

po příchodu nebyly seznámeny s režimem domu. Musely jsme čekat, jelikož se nám 

pečovatelé nemohli věnovat, protože s klienty připravovali cvičení. Po překonání 

počátečního ostychu jsme se zapojily do rozcvičky a s klienty strávily příjemné chvíle. 

Zaujala nás organizace aktivit domu z důvodu využití malého množství místností. 

Klienti v létě mohou využívat krásnou a příjemnou zahradu a terasu. 

studentky S2C 

 

Exkurze Hospic Štrasburk 
Vydáno: 11. 3. 2019 

V pondělí 4.2.2019 naše třída S4B navštívila Hospic Štrasburk. Toto zdravotnické 

zařízení poskytuje paliativní péči pro nemocné v terminálním stadiu. 

Na začátku exkurze nám vrchní sestra poskytla velice zajímavé a někdy až 

překvapující informace. Poté jsme měli příležitost setkat se se sociální pracovnicí, která 

nás také provedla zařízením. Sociální pracovnice nám poskytla informace, které byly 

důležité pro náš obor.  
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Celá exkurze byla zajímavá a jsme rádi, že jsme mohli tento hospic navštívit.  

Veronika Sedláčková 

studentka S4B 

 

Návštěva Bovýska 
Vydáno: 11. 3. 2019 

I v letošním školním roce je naše škola zapojená do evropských projektů podpory 

zdravé výživy "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol".  

Naším dodavatelem je firma Bovys, a proto nás také navštívil Bovýsek, který si s dětmi 

v 1. – 3. třídě zopakoval něco o ovoci a zelenině a zdravých stravovacích návycích 

a pro jejich šikovné ruce nám nechal ve škole skládačku, jakou jinou, než ovocnou… 

 

Festival Jeden svět 
Vydáno: 16. 3. 2019 

Ve čtvrtek 14.3. navštívili studenti S2A a S2C v kině Lucerna projekci filmu EXIT. 

Film byl zařazen mezi snímky, promítané v rámci festivalu filmů o lidských právech 

Jeden svět. Po skončení jsme ještě diskutovali s jedním z odborníků, který se tímto 

tématem – odchodem člověka z neonacistické scény – zabývá. 

Na závěr pár reakcí studentů S2A: 

• "K těmto informacím bychom se normálně vůbec nedostali." 

• "Víc, než hlavní představitelka mě zaujaly příběhy ostatních lidí." 

• "Úplně se mi nelíbilo poslouchat ženu, která se k neonacistům přidala proto, aby mlátila 

lidi." 

 

Recitační soutěž Pražské 

poetické setkání 2019 
Vydáno: 18. 3. 2019 

V měsíci únoru proběhlo na 1. stupni ZŠ 

školní kolo recitační soutěže pod 

názvem „Kavčí hory poetické“. 

V 1. kategorii postoupili do obvodního kola recitační soutěže „Pražské poetické 

setkání „Vladimír Kopecký z 2. A a Nela Zdena Kuiper z 3. A. V 2. kategorii postoupili 
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Tobiáš Maxa ze 4. B a Petr Dobiáš z 5. B. V obvodním kole zazářila Nela Zdena Kuiper 

z 3. A, která získala ocenění za procítěný přednes. 

Blahopřejeme. 

 

Čtenářský klub v divadle Minor 
Vydáno: 26. 3. 2019 

Členové a členky čtenářského klubu a jeho příznivci navštívili představení Robin 

Hood. 

Na hradě to skřípe a v Sherwoodském lese je temno, něco se chystá, něco se stane… 

Když hrozivý šerif z Nottinghamu nechá jen tak Robinovi vzít střechu nad hlavou, 

netuší, co tím způsobí… Známý příběh o bezpráví, odvaze, hrdinství a lásce, která 

přichází jen jednou za život, podaný muzikálovou formou i s živou kapelou nás 

okamžitě vtáhnul do děje. Výrazná choreografií režisérky Lenky Vagnerové, 

industriální výprava, bojové i zamilované scény a spousta vtipných nápadů, to vše 

zaručilo jedinečný zážitek pro malé i velké diváky. Hrdinové nerezaví! 

Před představením i po představení jsme si ještě stihli pohrát v Galerii Minor, 

originální herně, která je pro sezónu 2018/2019 koncipovaná jako odletová hala. 

 

Hrou proti AIDS 2019 
Vydáno: 26. 3. 2019 

Naše škola již delší dobu spolupracuje s panem Jiřím Stupkou ze Státního zdravotního 

ústavu v Praze, pod jehož vedením se studentky SŠ účastní projektu Hrou proti AIDS. 

Jedná se o projekt Národního programu boje proti AIDS v ČR, jenž je zaměřen na 

prevenci pohlavně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění. Je určen zejména pro 

žáky 7. – 9. tříd ZŠ, kteří se během cca 90minutového programu dozvídají o této 

problematice zábavnou formou. 

V minulých letech se na organizaci podílely studentky současné S4.B, po kterých 

pomyslné žezlo převzaly studentky S2.C, jež jezdí na základní školy po celé Praze 

a pod vedením pana Stupky pořádají přednášky. 

Celý program je rozdělen do 5 stanovišť – Cesty přenosu HIV; Láska, sexualita 

a ochrana před HIV; Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí 

a HIV; Sexualita řečí těla; Život s HIV. 
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Žáci se rozdělí do 5 skupin a každá skupina dostane kartu, na již se jim budou 

zapisovat body z každého stanoviště. Na každém stanovišti by účastníci měli trávit 

nejdéle 20 minut, během kterých čelí otázkám a úkolům daného stanoviště. Při 

udělování bodů nezáleží ani tak na znalostech žáků, jako na jejich aktivitě a snaze. Na 

konci přednášky je vyhlášen vítěz (skupina s nejvyšším počtem bodů) a všichni jsou 

náležitě odměněni. 

Díky tomu, že účastníci nejsou do ničeho nuceni, celý program je pojatý jako hra 

a moderátorkami jsou pouze o pár let starší studentky, sklízí přednáška u žáků velký 

úspěch. 

Eliška Smažíková 

studentka S2C 

 

Sněhuláci pro Afriku – Výsledky 
Vydáno: 29. 3. 2019 

 

Sněhuláci 1. stupeň ZŠ Sněhuláci 2. stupeň ZŠ 
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Sněhuláci SOŠ 
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Duben  
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Vykoumej komiks 2019 
Vydáno: 1. 4. 2019 

V sobotu 30.3.2019 se konalo vyhlášení soutěže "Vykoumej komiks", které se 

zúčastnilo přes 500 žáků různých pražských škol. Naší žačce Kateřině Doležalové se 

podařilo umístit v kategorii 8.- 9. tříd. 

Porota ocenila především "vtipný přístup k tématu života s kočkami a originální 

způsob ztvárnění komiksu".  

Kačce blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy. 

 

Noc s Andersenem 
Vydáno: 1. 4. 2019 

Čtenářský klub prožil Noc s Andersenem! 

Tuto akci, která se zrodila v jedné české 

knihovně před 19 lety, aby děti a dospělí 

nezapomněli, že čtení dětem a s dětmi 

může patřit mezi nejkrásnější chvíle 

v životě, pořádalo letos téměř 

neuvěřitelných 657 knihoven, 702 škol 

a 109 jiných organizací v České 

republice. Přidala se i celá řada knihoven 

a škol ze zahraničí. A čtenářský klub naší 

školy byl při tom! Společně se stovkami 

dalších dětí jsme si četli pohádky a zakoušeli jsme, jak jednoduché, a hlavně zábavné 

může čtení být. 

Setkali jsme se s Andersenem, udělali jsme si palačinky, složili jsme básničku, četli 

pohádky, plnili úkoly a spali jsme ve školní družině. Četli jsme ještě i u snídaně. Bylo 

to bezva, víc najdete ve školním časopisu. 

 

Příběh uměleckého díla 
Vydáno: 2. 4. 2019 

V březnu se čtenářský klub vydal za Příběhem uměleckého díla do Artparku do 

Galerie Rudolfinum. 

Jednak jsme chtěli tento originální interaktivní prostor prozkoumat a zjistit, zda si zde 

opravdu můžeme na umění „sáhnout“, zároveň na nás čekala lektorka Daniela 



 

 
49 

Grohová, která nás seznámila s tím, co je to moderní 

umění a kde všude ho můžeme hledat. Pracovali 

jsme s obrazy, kresbami a fotkami známých umělců 

a přiřazovali je k jejich portrétům. Postupně jsme si 

sami zahráli na umělce, kurátory i diváky a pro 

naše vzniklá díla jsme hledali nejlepší umístění. 

Na vernisáži jsme vymýšleli nejen originální názvy 

pro naše výtvory, ale také příběhy, které se jsou 

s nimi spojené. 

 

Veletrh fiktivních firem 
Vydáno: 9. 4. 2019 

V pátek 22. března 2019 studenti a studentky 3. ročníku navštívili Veletrh fiktivních 

firem, který se, již poněkolikáté, konal na Výstavišti Holešovice. Školy z celé republiky 

si zde mohou pronajmout stánek, který označí názvem své firmy. V těchto stáncích 

pak studenti škol představují své fiktivní firmy a jejich činnost. 

 

Finanční gramotnost očima odborníka 
Vydáno: 9. 4. 2019 

V březnu navštívil naši školu již poněkolikáté pan Ing. Jaroslav Mith. Pro děti 

z osmých tříd a pro studenty a studentky 2. ročníků si připravil tentokrát přednášku 

na téma Peníze. 

Vzhledem k tomu, že se léta pohybuje v oblasti bankovnictví, mohl dětem přiblížit 

tuto problematika očima odborníka z praxe. Seznámily se s výhodami a nevýhodami 

debetních a kreditních karet, zkusily si odhadnout množství mincí a bankovek 

v oběhu, viděly, jak probíhá výroba peněz a dozvěděly se další pro jejich život užitečné 

znalosti. 

 

Anglické divadlo na SŠ 
Vydáno: 9. 4. 2019 

Koncem března na naší škole opět vystoupilo vzdělávací divadlo The Bear Theatre. 

Všichni studenti střední školy se zúčastnili představení, která zábavnou interaktivní 

formou seznamují diváky s nejdůležitějšími událostmi a osobnostmi anglických dějin. 

Tato tématika je součástí školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka, proto 
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doufáme, že studenti si kromě příjemného zážitku odnesli také určité množství 

znalostí. 

Na konec školního roku plánujeme představení také pro žáky 2. stupně. 

 

…HLAVNĚ ŽE MÁME TU „MADURÍDU“! 
Vydáno: 10. 4. 2019 

3. dubna se konala praktická maturitní zkouška oboru Sociální činnost a 4. dubna 

oboru Veřejnosprávní činnost. Někteří studenti zvládli tuto zkoušku velmi dobře, 

někteří podcenili důslednější přípravu, a tak jejich výkon byl pouze uspokojivý. 

 „Ale hlavně že TO máme“ – hodnotili sami studenti, výčitky prý přijdou po opadnutí 

stresu. „Teď ještě zmobilizovat poslední síly na další části maturity.“ 

 

Ekonomická olympiáda 2018/2019 
Vydáno: 17. 4. 2019 

Naše škola se i v letošním roce zapojila do mezinárodní soutěže Ekonomická 

olympiáda, kterou již 3. rokem pořádá Institut ekonomického vzdělávání. 

Školní kola probíhala v termínu od 3. 12. do 14. 12. 2018. Celkem se soutěže zúčastnilo 

15.000 studentů z 337 českých škol. 

Je pro nás velkým úspěchem, že i při takové konkurenci, se podařilo 4 našim 

studentům, Michaele Kallupové S4A, Tereze Ptáčkové S4B, Davidu Steffanovi S4A 

a Tomáši Zachovi S1A, postoupit do krajského kola. 

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Slavíme Velikonoce  
Vydáno: 23. 4. 2019 

Ve středu 10. 4. 2019 proběhl na naší 

škole projektový den "Slavíme 

Velikonoce" spojený s dnem otevřených 

dveří pro rodiče našich žáků. 

V jednotlivých dílnách děti i se svými 

rodiči a studenty SOŠS vyráběly ptáčky, 

květiny, zajíčky, kraslice, velikonoční 
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kaktus a přání, vitráže na okna i stojánek na tužky. Odpoledne proběhl velikonoční 

jarmark na zahradě školy. 

Přejeme krásné a slunečné Velikonoce 

Vaše učitelky 1. stupně ZŠ 

 

Zpívá celá 4 
Vydáno: 23. 4. 2019 

V úterý 15. 4. 2019 se konala na ZŠ 

Křesomyslova pěvecká soutěž Zpívá 

celá 4.  

Naši školu v 1. kategorii reprezentovaly 

Barbora a Kateřina Scheinerovy, 

v 2. kategorii Adelina Alexanjan a Vivien 

Davidová a v 3. kategorii Vojtěch Petráš 

a Vali Davidová. Cenu si odnesl 

zaslouženě Vojtěch Petráš ze 7.B, ale 

i ostatní soutěžící reprezentovali naši 

školu s velkou pochvalou poroty. 

Děkujeme.  

 

Slavnostní předávání čtvrtletního hodnocení  
Vydáno: 23. 4. 2019 

V pondělí 15. 4. obdrželi žáci 1. a 2. třídy další slovní hodnocení.  

Tentokrát už poslední za tento školní rok. Třídy byly plné rodinných příslušníků, kteří 

se usmívali a měli radost z úspěchu svých dětí. Těšíme se na další takový dojemný 

okamžik. Uvidíme se na předávání vysvědčení na konci školního roku.  

 

Den Země 2019 
Vydáno: 23. 4. 2019 

Ve čtvrtek 4. 4. se některé třídy 1. stupně naší školy vydaly do parku Na Pankráci na 

již tradiční akci MČ Praha 4 DEN ZEMĚ.  
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Připravený program zaměřený na ekologickou výchovu doplnili svou účastí i vědci 

z AV ČR. Pro děti zde byly připraveny dílničky, různé soutěže i praktické ukázky 

s cílem informovat a naučit děti, jak nejlépe recyklovat použitý materiál a nezatěžovat 

tím životní prostředí. Děti byly po návratu do školy spokojené. Každý si s využitím 

netradičních pomůcek zopakoval již známé informace o třídění odpadu, dozvěděl se 

i zajímavosti nové. Radost dětem udělaly i drobnosti, které si mohly vysoutěžit. 

Organizátorům patří dík za pěknou akci. 

 

Koncert Péťa a vlk  
Vydáno: 30. 4. 2019 

V pondělí 29.4. navštívili 4. a 5. třídy koncert v kostele sv. Šimona a Judy.  

I když nám počasí nepřálo, mohli jsme si poslechnout skladbu od Sergeje Prokofjeva 

Péťa a vlk. Představení se snažilo zábavnou formou přiblížit vážnou hudbu dětem. 

Každé zvíře představovalo jeden hudební nástroj. Koncert se dětem moc líbil. 

 

Exkurze do Podolské vodárny 
Vydáno: 30. 4. 2019 

Dne 15. 4. 2019 navštívily 1. a 2. ročníky střední školy Podolskou vodárnu. 

Celý areál je velice rozlehlý, proto jsme navštívili jen muzeum. Zde jsme byli díky 

komentované prohlídce seznámeni s fungováním celé vodárny. Prohlídka nebyla 

zaměřená pouze na funkci a provoz vodárny, ale také na historii a vodárenské 

technologie v minulosti i přítomnosti. 

Prohlídka byla velice zajímavá. 

B. Michlová 

studentka 

 

Návštěva organizace Helppes 
Vydáno: 30. 4. 2019 

Dne 17. 4. 2019 navštívili studenti střední školy organizaci Helppes, která se zaměřuje 

na canisterapii a výcvik asistenčních psů. Okamžitě po příchodu nás překvapila 

velikost celého areálu. Psi byli ubytováni v čistých a útulných kotcích, kde vypadali 

velice spokojeně. 
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Navštívili jsme jednu z výcvikových místností. Zaujalo nás praktické využití 

dovedností, které se psi učili např. otevírání pračky, svlékání oblečení paraplegikům 

a mnoho dalších. 

Návštěva této organizace byla velice zajímavá. Měli jsme možnost nahlédnout do 

chodu organizace, seznámit se s cvičenými psy a dozvědět se o výběru jejich majitelů. 

Barbora Michlová, S2C 

 

Exkurze do Českého rozhlasu a Rádia Wave 
Vydáno: 30. 4. 2019 

V dubnu 16. a 23. se naše šesté třídy zúčastnily exkurze do Českého rozhlasu a Rádia 

Wave. Žáci se seznámili s technikou nahrávání pořadů, vyzkoušeli si na vlastní kůži, 

jaké je to být moderátorem dětského vysílání, a nakonec společně vytvořili zábavnou 

anketu. Všem se výlet velice líbil a do budoucna se těšíme na případnou další 

návštěvu! 

 

Divadlo komedie – Teror 
Vydáno: 30. 4. 2019 

V dubnu se deváté třídy zúčastnily představení, které neslo název Teror. Hra byla 

o německém letci, který držel stráž nad celým Německem, tudíž byl vojenským letcem 

Luftwaffe. 

Jednou se mu stala příhoda s letadlem uneseným teroristy a letec stanul před těžkou 

úlohou. Buď zabije celou posádku letadla tím, že je sestřelí, nebo nechá letadlo 

spadnout na obrovský stadion, kde bylo sedmdesát tisíc lidí. Letec se tedy rozhodl pro 

sestřelení letadla, ale i za tohle troufalé gesto musel jít k soudu, protože to bylo proti 

příkazu jeho nadřízeného. A tak jsme my, jakožto porota v soudní síni rozhodovali 

o tom, zda je letec vinen, nebo nevinen. Chodili tam různí svědci a letcovi kolegové, 

kteří se nás snažili přesvědčit, abychom hlasovali pro, nebo proti. Na konci 

představení nám rozdali hlasovací přístroje, a nakonec vyhrál návrh, že je letec 

nevinen. 

Představení jsme si užili všichni a líbilo se nám, že jsme se mohli aktivně podílet na 

výsledku představení. 

A. Lejčková, Z9A 
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Květen  
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Archiv hlavního města Prahy 
Vydáno: 2. 5. 2019 

Dne 15. dubna se třída S1.A zúčastnila exkurze do Archivu hlavního města Prahy, kde 

se studenti prostřednictvím prezentace dozvěděli o historii archivu a o archivnictví 

jako takovém. 

Dozvěděli jsme se, jak se dokumenty správně ukládají, jak se o ně pečuje a kdo k nim 

má přístup. 

Dále pro nás byla připravena prohlídka v různých částech archivu, kde nám byly 

podány zajímavé informace. Na konci přednášky jsme vystoupali do skleněné věžičky 

ve 12. patře, odkud se nám otevřel nádherný výhled na celou Prahu. Opět to byla 

zajímavá přednáška. 

Petra Hamanová, S1A 

 

Židovské muzeum, dílny 
Vydáno: 2. 5. 2019 

Dne 12.dubna se studenti ze třídy S1A a S1B zúčastnili exkurze do Židovského muzea. 

Studenti se nejdříve vydali do Staronové synagogy, kde se dozvěděli, k čemu slouží 

synagoga, jak probíhá bohoslužba, informace o stavbě a výzdobě synagogy a dostali 

odpovědi na veškeré své otázky. 

Dále se přesunuli do Pinkasovy 

synagogy, kde si mohli prohlédnout 

výstavu kreseb dětí z Terezína 

a prohlédnout si jména zemřelých, která 

byla napsána na zdech synagogy. 

Poté se studenti vydali na Židovský 

hřbitov, kde si prohlédli hroby a zjistili 

zajímavé informace o vybraných 

hrobech. 

Jako poslední bod programu byl "Badatel", kde se studenti přesunuli do tzv. dílen 

a měli za úkol ve skupinách vypracovat úkoly, předvést zvyky a tradice Židů (sabat, 

pesach, židovská svatba aj.) nebo předvést vtipné scénky ze života Židů. 

Studenti si užili báječné dopoledne s naučným programem. 

Petra Hamanová, S1A 
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Seznámení s knihovnou 
Vydáno: 3. 5. 2019 

V březnu, měsíci knihy, navštívili žáci 6. A a 6. B knihovnu Na Veselí, kde se seznámili 

s pravidly půjčování knih. Prohlédli si členění a rozdělování knížek podle různých 

hledisek a zkusili si knížky vyhledávat a získávat důležité informace pro studium i pro 

volný čas. 

 

 

Exkurze na výstavě 100 LET ČESKO-SLOVENSKÉ KORUNY 
Vydáno: 3. 5. 2019 

Žáci 6. -9. tříd navštívili v CÍSAŘSKÉ KONÍRNĚ PRAŽSKÉHO HRADU výstavu 

100 LET ČESKO-SLOVENSKÉ KORUNY. 

Výstava seznamuje s vývojem českých a československých platidel za posledních 

100 let. 

Žáci si také prohlédli české 

a československé pamětní a obchodní 

mince, včetně mimořádné 130 kg zlaté 

mince v hodnotě 100 000 000 Kč. 
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Exkurze v Domově pro osoby se zdravotním postižením 

Sulická 
Vydáno: 3. 5. 2019 

V pondělí 29. 4. 2019 jsme navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Sulická v Praze 4. 

Toto zařízení nabízí dva druhy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním 

postižením a chráněné bydlení. 

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným 

postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena. 

Nejprve jsme byli seznámeni s tímto zařízením formou komentované prezentace, poté 

jsme si mohli prohlédnout některé prostory – společenské místnosti, pokoje klientů, 

dílny, ve kterých klienti pracují (dílna dřevařská, na výrobu svíček…). Nejvíce nás 

však nadchla místnost SNOEZELEN – multismyslová místnost, která slouží k relaxaci 

uživatelů, ale plní i funkci poznávací a interakční. 

K. Plívová a V. Lízalová  

studentky S3B 

 

Pietní akt u pomníku  
Vydáno: 6. 5. 2019 

Žáci 1. stupně dnes položili květiny na pomník, 

který se nachází nedaleko naší školy.  

Připomněli jsme si, že 5. 5. toku 1945 vypuklo 

v Praze Pražské povstání. Uctili jsme památku 

padlých.  

 

Řecké divadlo  
Vydáno: 6. 5. 2019 

V rámci výukového projektu, který propojil hodiny dějepisu, výtvarné výchovy 

a vlastně zasáhl i hodiny literární a mediální výchovy se naši šesťáci věnovali řeckému 

dramatu. 
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Rozdělili se do skupin a každá nejprve 

vytvořila masky, rekvizity, a především 

vlastní hru, která měla být sepsána 

v duchu antické tragédie nebo komedie. 

Pak už zbývalo jen sehrát představení 

antického divadla.  

Rodičům, kteří nám zapůjčili 

prostěradla, děkujeme! 

 

OZP Horní Bradlo – foto – květen 2019 
Vydáno: 17. 5. 2019 

Pevnost Boyard byla dobita!!! 

Během týdne jsme získali potřebné klíče, rozluštili všechny indicie a došli až do sálu 

s pokladem. 

V cestě nám stál nejen Pán temnot, ale 

také čas, kterého nebylo nikdy nazbyt. 

Abychom to dokázali, potřebovali jsme 

dostatek odvahy, trpělivosti a také 

týmového ducha. 

To vše jsme zvládli a určitě na zážitky 

z pevnosti budeme dlouho vzpomínat!!! 

Zdraví Vás všichni účastníci této akce. 

 

Humanitární akce – „Sluníčkový den“ 2019 
Vydáno: 27. 5. 2019 

Letos již po 22. organizoval Nadační fond Rozum a Cit humanitární akci „Sluníčkový 

den pro opuštěné děti a náhradní rodiny“. Humanitární sbírka proběhla 25. dubna 

a zúčastnili se jí studenti třetích ročníků střední školy. 

Prodejem tužek a placek studenti podpořili děti v pěstounských rodinách. Nadace 

přispívá dětem na vzdělávání, volnočasové aktivity, ale také na různé kompenzační 

pomůcky pro handicapované děti v náhradních rodinách. Studenti celkem vybrali 

31 792 Kč. 
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Karolína Mrózková a Markéta 

Vobořilová prodávaly sbírkové 

předměty v centrále ČSOB. A opravdu se 

jim dařilo, ocenila je i ředitelka nadace pí 

Řezníková: „Velké poděkování a velká 

pochvala studentkám! Byly moc šikovné 

a prodaly předměty za 10 424 Kč! Což je 

rekord v prodeji v ČSOB za mnoho let!" 

Dík však patří všem studentům, a to 

především za ochotu, se kterou se do 

sbírky zapojili. 

 

„Strašení“ ve škole 
Vydáno: 27. 5. 2019 

Dne 7. 5. 2019 proběhlo přespání ve škole, kterého se účastnila většina třídy Z6A. 

V průběhu večera proběhla spousta společenských her, jedna minibojovka v noční 

škole a večer jsme zakončili sledováním animovaného filmu v učebně MUF. Ráno jsme 

si udělali malou snídani a rozešli se plni zážitků domů. 

 

Přednáška o kriminalitě, kriminalitě z nenávisti a o 

extremismu 
Vydáno: 31. 5. 2019 

Dne 6. 5. 2019 ve škole proběhla beseda o extremismu. Dozvěděli jsme se o různých 

extremistických skupinách, o jejich činnosti, ale hlavně o úkolech Policie ČR v této 

oblasti.  Bylo pro nás zajímavé dozvědět se, jak Policie ČR řeší náročné střety 

s extremisty, a dokonce došlo i na otázky možnosti teroristického útoku. Spousta 

informací pro nás byla nová, proto jsme měli spoustu dotazů.   

Petra Hamanová, Pavlína Sul’ová, S1.A 

 

OZP Doksy – foto – květen 2019 
Vydáno: 31. 5. 2019 

Zpravodajství z Třeskoprsk! 
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Hlásíme se Vám s reportáží z malebné obce Třeskoprsky na Českolipsku. Přijely jsme 

na výzvu světoznámé party Čtyřlístek, 

která nám nahlásila zvýšený výskyt 

malých človíčků v okolí jejich bydliště. 

Vydaly jsme se proto po jejich stopách 

a zjistily, že se jedná o průzkumnou 

skupinu z Kavčích hor. 

Človíčkové to byli vskutku zvídaví, 

přátelští, se zájmem o okolí a místní 

obyvatele. Ochotně se s námi podělili 

o své poznatky a přidali i pár fotografií z průzkumných cest. 

Vaše redaktorky školního týdeníku. 
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Červen  
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Exkurze v soukromém Senior-centru v Nechanicích 
Vydáno: 7. 6. 2019 

Dne 2. 5. 2019 měli studenti druhých a třetích ročníků možnost navštívit soukromé 

Senior-centrum v Nechanicích. 

V domově nás přivítaly velice milé pečovatelky a sociální pracovnice. Zařízení bylo 

velice útulné. Obsahuje nejen příjemně zařízené pokoje pro klienty, ale i kavárnu 

a krásnou zimní i venkovní zahradu. Senioři mají možnost využívat různé aktivity. 

Klienti tu také mají zvířata, která jim zpříjemňují pobyt. Spolupracují s místní základní 

školou, děti chodí seniorům číst. 

Návštěva nám pomohla pochopit, jak vypadá péče v pobytovém zařízení pro seniory. 

Že i péče o seniory přináší radost. Zároveň jsme utužili vztahy mezi třídami. 

B. Michlová 

studentka S2C 

 

Co takhle stát se prezidentkou? 
Vydáno: 7. 6. 2019 

V posledním květnovém týdnu zavítala 

do školního čtenářského klubu 

výtvarnice a autorka knih pro děti 

Magdalena Rutová. S sebou přinesla 

Radio Buch. Knížku neobyčejného 

formátu. Není v ní skoro žádný text! Zato 

spousta nedodělaných obrázků... Stačí si 

vzít pastelky nebo fixy, pohodlně se 

usadit, na internetu otevřít audioverzi 

knihy, zaposlouchat se a kreslit... Jaké to 

asi je být malířkou? A co třeba prezidentkou? Děti, které chodí do čtenářského klubu, 

to už zjistily, a dokonce mohly vyzpovídat samotnou autorku! 

 

Podporujeme radost ze čtení! 
Vydáno: 7. 6. 2019 

V dubnu jsme oslavili Světový den knihy s Listováním, projektem, který za 

mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získal cenu Nadace Český literární 

fond. Do naší školy přijeli herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný hned se třemi knihami. 
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Poutavou formou divadelního představení a scénického čtení představili dětem z 

prvního stupně odvážná dobrodružství Kvaka a Žbluňka. Dorazil také pohádkový 

strýček Ludvík se svými neobyčejnými příběhy. Páťáci, šesťáci a sedmáci zaběhli 

společně s Usainem Boltem při sportovní soutěžní talk show nejrychlejší závod světa. 

 

 

OZP – Stará Živohošť 2019 
Vydáno: 10. 6. 2019 

V květnu vyrazil na ozdravný pobyt také druhý stupeň naší školy. Zamířili jsme již 

tradičně do malebné krajiny ke Slapské přehradě na Starou Živohošť. 

Šesťáci a sedmáci se ubytovali v hotelu Narex, osmáci a deváťáci našli útočiště 

v bytelných chatách. Přestože jsme přijížděli za deště, dočkali jsme se i slunného 

počasí. Avšak na bazén, v jehož okolí se letos opět uhnízdil kachní pár, jsme se (na 

rozdíl od kachen) letos jen koukali. 

Čekalo nás ale bohaté sportovní vyžití a objevování přírody při vycházkách do okolí. 

Hráli jsme spoustu deskových her a došlo i na bowling. Většina ocenila tradiční českou 

kuchyni, dostatek ovoce a zeleniny i obchůdek s nejrůznějšími mlsy.  
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Program měly jednotlivé třídy různý, přesto se naskytlo mnoho příležitostí trávit čas 

společně. Les všemi smysly jsme si užili při hře Capture the Flag, strategickém boji 

dvou týmů. Vlajky byly dobyty, klíšťata nás nepřemohla. Při celodenním výletu pak 

někteří navštívili zámek Dobříš, jiní se 

vydali po stopách bratří Čapků do Staré 

Hutě. Skvělý DJ z řad deváťáků umocnil 

rozbouřené emoce při středeční 

diskotéce. (Transformaci svítících 

náramků na zářící hvězdnou oblohu 

jsme mohli později spatřit v jednom 

z chlapeckých pokojů.) Deváťákům patří 

velký dík také za báječnou organizaci čtvrtečního sportovního odpoledne s mnoha 

úkoly a nelehkými disciplínami. Poslední večer táborák s buřty. A v pátek hurá domů. 

Tak zase za rok? Těšíme se! 

 

Požární ochrana očima dětí 2019 
Vydáno: 11. 6. 2019 

I v letošním školním roce se naši žáci účastnili již 45. ročníku literárně – výtvarné 

soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. Soutěže se mohou 

zúčastnit děti, žáci a mládež věku do 18 ti 

let v rámci činnosti školní i mimoškolní.  

Z prací našich žáků, které jsme do 

soutěže poslali, se dočkalo ocenění 

v okresním kole hned několik. 

V kategorii literárních prací si první 

místo odnesla Natálie Havlíková. 

Ve výtvarné části se v kategorii žáků 

1. stupně jako první umístila Ester Uttendorfská, druhé a třetí skončily výtvarné práce 

Sofie Kochové a Sophie Vild. 

Pro odměny si tentokrát dívky nikam nemusely, přivezli je za nimi hasiči přímo k nám 

do školy. 

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme. 
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Beseda s europoslancem 
Vydáno: 11. 6. 2019 

Ve středu 24. dubna 2019 se studenti 3. a 4. ročníku zúčastnili besedy s dnes už 

bývalým europoslancem Pavlem Svobodou (EPP/KDU-ČSL). 

V první části dvouhodinové besedy se studenti seznámili zejména s fungováním 

Evropského parlamentu a s orgány Evropské unie. Pro třídy oboru veřejná správa to 

byla dobrá příležitost připomenout si  

 a zopakovat si část učiva k maturitní zkoušce. Druhá část pak byla věnovaná dotazům 

studentů.  

Touto besedou jsme si také připomněli 15. výročí vstupu České republiky do Evropské 

unie v květnu 2004. 

 

Dějepis a výtvarka? 
Vydáno: 11. 6. 2019 

Po "řeckém divadle" bychom vás rádi 

seznámili s další aktivitou, kterou se 

šesťákům společně s panem učitelem 

podařilo propojit kreativní výtvarné 

tvoření se "suchými" historickými fakty 

a učivem dějepisu. 

V hodinách dějepisu právě probíráme 

antický Řím. Výuku jsme si ozvláštnili 

povídáním o legionářích a jejich taktice. 

V návaznosti na to jsme si vytvořili při 

výtvarné výchově zjednodušená římská "scuta", se kterými jsme si taktiku legionářů 

vyzkoušeli na vlastní kůži. Také jsme zkusili imitovat keltskou bojovou malbu na 

obličej. 

 

Matematická soutěž Pythagoriáda 2018/19 
Vydáno: 15. 6. 2019 

Žáci 5. až 8. tříd se letos již tradičně zapojili do školního kola matematické soutěže 

Pythagoriáda. 

Řešili 15 úloh, za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. 
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Nejúspěšnější řešitelé, kteří postoupili 

do obvodního kola jsou: 

Linda Plačková a Richard Toman 5. tř., 

kteří získali 11 bodů z 15 a umístili se na 

8. – 22. místě, 

dalšími řešiteli byli: 

• Anna Gramelová, 5. tř., umístila 

se na 35. - 52. místě 

• Petr Dobiáš, 5. tř., umístil se na 53. - 64. místě 

• Jan Fiala, 7.B umístil se na 90. - 93. místě obvodního kola. 

Blahopřeji nejlepším řešitelům a děkuji za reprezentaci školy. 

 

Anglické divadlo  
Vydáno: 18. 6. 2019 

Ve středu 5.6. se zúčastnil celý první stupeň tří 

různých anglických představení. Žáci byli 

rozděleni na tři skupiny.  

Ti nejmenší, tedy prvňáčci a druháčci, zhlédli 

představení Green Eggs and Ham. Třetí třídy a 4.B 

viděly představení Travel Machine a 4.A si s pátými 

třídami užila zase trochu napětí při představení 

Murder Mystery. Všechna vystoupení byla 

interaktivní a žáci byli průběžně zapojováni po 

celou dobu vystoupení, které bylo zajímavé, 

poutavé a zábavné.  

 

Přednáška s organizací Dobrá rodina 
Vydáno: 21. 6. 2019 

Dne 18.6.2019 nás navštívila lektorka a pěstounka z organizace Dobrá rodina. Díky 

přednášce jsme se dozvěděly, jak probíhá pěstounská péče. Jaké jsou podmínky pro 

to, stát se pěstounem. Jak je důležité, aby děti vyrůstaly v rodinách, v bezpečí. 
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Přednáška se nám moc líbila a věříme, že získané informace, se nám budou 

v budoucnu hodit. 

Studentky S3C 

 

Maturity 2019 
Vydáno: 24. 6. 2019 

Dnem 3.4. 2019 začaly letošní maturitní zkoušky. Celý "maraton" příjemně ukončil 

31. květen a slavnostní předávání maturitních vysvědčení.  

Nejprve – jako každý rok – praktické zkoušky 

z odborných předmětů a o týden později písemné práce 

z českého jazyka a z cizích jazyků (letos z angličtiny 

a ruštiny). A pak už čtvrťáky čekal závěrečný maraton, 

aby včas ukončili poslední ročník a mohli pokračovat 

didaktickými testy a ústními zkouškami.  

Ti, kteří úspěšně obstáli ve všech třech částech 

maturitní zkoušky, převzali pak 31. 5. ve Společenském 

sále Nuselské radnice svá maturitní vysvědčení. Již 

tradičně bylo součástí slavnostního aktu hudební 

vystoupení našich studentů – k naší zpěvačce Karolíně 

se letos přidali neméně zdatní instrumentalisté Michal 

a Dan. 

Těm, kteří někde klopýtli, budeme držet palce v září. 

 

Café Na půl cesty 
Vydáno: 24. 6. 2019 

Dne 20. června se třída S3C zúčastnila přednášky v Café Na půl cesty. 

Kavárna se nachází v Centrálním parku na Pankráci. Slouží jako sociální rehabilitace 

pro osoby s duševním onemocněním. 

Dozvěděly jsme se zde, jaké služby jsou poskytovány těmto klientům a jak s klienty 

jednat. Získaly jsme mnoho zajímavých informací k maturitě i do běžného života. Celá 

akce se nám moc líbila. 

třída S3C 
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Přednáška z finanční gramotnosti 2019 
Vydáno: 25. 6. 2019 

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

z městské části Prahy 4. Tentokrát si pro studenty druhých ročníků a žáky osmých tříd 

připravil přednášku na téma rodinný rozpočet. Děti se dozvěděly a studenti si 

zopakovali, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, jak si plánovat své výdaje 

a jaký je rozdíl mezi tím něco chtít a skutečně potřebovat. 

 

Přednáška Vzpoura úrazům 
Vydáno: 25. 6. 2019 

Dne 17. 6. 2019 se studenti prvního ročníku zúčastnili přednášky Vzpoura úrazům, 

kterou organizuje VZP. 

Tento program probíhá na naší škole průběžně tak, aby se jej zúčastnili během studia 

všichni studenti. Program je zaměřený na prevenci úrazů, které mohou způsobit 

poranění páteře a míchy. Lektoři vypráví vlastní příběhy a snaží se motivovat studenty 

k aktivní zodpovědnosti za vlastní zdraví. 

Věříme, že setkání studentů s lidmi, mající vlastní zkušenost se životem na vozíku, 

bude přínosné. 

 

Návštěva organizace Okamžik 
Vydáno: 25. 6. 2019 

... a také jsme byli v OKAMŽIKu... další skvělá přednáška k učivu pro nás – třeťáky 

oboru SOC. Tato přednáška byla již 15. dubna, a to přímo v prostorách Okamžiku Na 

Strži v Praze 4. 

Dozvěděli jsme se, že posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný 

život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení 

prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit. 

Okamžik v rámci registrované sociální služby realizuje různorodé volnočasové, 

vzdělávací a sociálně terapeutické aktivity zaměřené na rozvoj aktivního života lidí 

s těžkým zrakovým postižením, dospělým lidem se zrakovým postižením nabízí 

jednorázovou a dlouhodobou pomoc, dětem se zrakovým postižením zajišťuje 

pravidelné doprovody do školy a na zájmové aktivity a další pomoc, poskytuje 

odborné sociální a sociálně právní poradenství, psychickou podporu a pořádá 

semináře, workshopy a odborné besedy pro lidi se zrakovým postižením... 
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... tak snad jsme všichni načerpali doplňující informace k učivu, někteří z nás se 

zajímali o dobrovolnictví nebo o brigádu o prázdninách a doufáme, že vše zúročíme 

příští rok u maturity! 

Třeťáci SŠ 

 

Moot court  
Vydáno: 25. 6. 2019 

V pátek 21. 6. 2019 se studenti třídy S3A oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili akce 

Moot court na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Studenti posledních 14 dní školního roku intenzivně pracovali na přípravě 

simulovaného soudu v trestní věci. Sami zpracovali obžalobu, vypracovali body 

obhajoby a připravili závěrečné řeči a znění rozsudku. Všichni měli rozdělené úlohy 

v procesu, kterého se zhostili na výbornou. 

V pátek si pod dohledem lektorky z PF UK celý proces přehráli ve cvičné soudní síni 

přímo na fakultě. Šlo o první proces, který absolvovali naši studenti. V příštím školním 

roce plánujeme další cvičné soudy, které jsou skvělým praktickým nácvikem 

teoretických znalostí našich studentů v oboru právo. 

 

 

Vyhodnocení soutěží v AJ 
Vydáno: 26. 6. 2019 

Koncem školního roku se uskutečnilo předávání odměn za proběhlé soutěže 

v anglickém jazyce. 
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2. stupeň ZŠ a 1. ročník SŠ se zúčastnil 

recitační soutěže. Po vyrovnaném souboji 

na stupních vítězů nakonec stanulo 

9 žáků ZŠ a 4 žáci SŠ. Porota také udělila 

ocenění za mimořádný výkon dvěma 

žákyním šesté třídy, které společně 

předvedly synchronizovaný přednes 

doplněný o pantomimu. 

Druhá soutěž proběhla v 1.-3. ročníku SŠ, 

ve které žáci psali slohovou práci na téma „I live in the heart of Europe.“ Za výkon 

bylo oceněno 11 žáků. 

Doufáme, že letošní ceny pro vítěze – anglická knížka dle vlastního výběru – dále 

rozšíří slovní zásobu našich žáků a podpoří jejich zájem o jazyk. 

Všem účastníkům děkujeme za snahu a vítězům srdečně blahopřejeme. 

 

Visitors to Prague 2019 
Vydáno: 26. 6. 2019 

Od dubna do června se opět uskutečnil tradiční projekt cizích jazyků Visitors to 

Prague. Nejdřív se studenti 2. a 3.ročníků 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, cizích jazyků, jejich domácí mazlíčky a podobně. 

Studenti pak statisticky zpracovali získané odpovědi a ústně prezentovali průběh 

projektu. Sami považují projekt za zábavný a užitečný a my věříme, že přispěl 

k rozvoji jejich komunikačních i sociálních dovedností nejen v angličtině. 

 

Běh pro Petera 2019 
Vydáno: 26. 6. 2019 

V úterý 18. 6. 2019 se na naší školní běžecké dráze uskutečnil již 4. ročník charitativního 

Běhu pro Petera. Celá akce je vždy součástí Zahradní slavnosti, která měla letos 

podtitul "Květiny pro Petera". 

V letošním roce se uskutečnily závody pro děti z MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ a dospělé. 

Také proběhl závod na koloběžkách. Počasí nám přálo a všichni se bavili. 
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Organizaci v letošním roce zajišťovali společně letošní absolventi studia naší školy 

ze S4A a studenti 1.ročníku S1A, kteří převzali od maturantů pomyslnou štafetu do 

dalších let. Zisk z celé akce bude věnován na podporu keňského studenta Petera při 

studiu na střední škole. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli. Za rok 

neshledanou. 

  

 

Exkurze do Památníku Terezín 
Vydáno: 26. 6. 2019 

Dne 19. června 2019 proběhla exkurze žáků S3A do Památníku Terezín. Žáci si 

prohlédli s průvodkyní tzv. Malou pevnost, která sloužila jako vězení. 

Za první světové války zde byl vězněn pachatel atentátu na rakouského následníka 

trůnu Františka Ferdinanda srbský student Gavrilo Princip. Za druhé světové války 

zde bylo vězení Gestapa, v němž byli v krutých podmínkách drženi převážně političtí 

vězni. Zbytek města se změnil v židovské ghetto, do něhož byli soustřeďováni židé 

z českých zemí, Německa, Francie a Holandska. 

Terezín byl však jen jakousi přestupní stanicí do vyhlazovacích koncentračních táborů 

na území Polska. Na konci války zde ještě po osvobození zemřelo mnoho vězňů na 

epidemii tyfu. 

 

Zahradní slavnost 2019 
Vydáno: 26. 6. 2019 

Dne 18. června 2019 se konala již tradiční zahradní slavnost. Jako každý rok také 

probíhal běh pro Petera v několika kategoriích. 

Letos jsme zahradní slavnost rozšířili o malování henou, které se ukázalo jako velmi 

populární. Stejně jako předešlý rok mohli návštěvníci zakoupit pečivo, grilované 
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občerstvení nebo staronový kousek do svého šatníku z našeho Bazaru. Mohli se 

zúčastnit zábavných her, které měl na starosti školní parlament. 

Letošní slavnost se nesla v květinovém tématu, a tak jsme mohli obdivovat květiny na 

oblečení učitelů, nechat si je namalovat 

na obličej, zakoupit si papírovou květinu 

vyrobenou našimi žáky a ověřit si své 

znalosti flóry v poznávací soutěži. 

Slavnost měla bohatý kulturní program – 

zpěv, tanec a sportovní ukázky. Kromě 

našich žáků vystoupili také skupina La 

Trinidad, hudební sbor Prážata s Janem 

Maxiánem a celou slavnost zakončila 

skupina tvořena našimi středoškoláky. 

Výtěžek zahradní slavnosti poputuje na školné pro Petera do Keni. 

Doufáme, že jste si slavnost užili a přejeme vám krásné a pohodové léto. 

Tým pro Zahradní slavnost 

 

Společenský den 2019 
Vydáno: 26. 6. 2019 

V pondělí 17. 6. 2019 proběhl na naší základní škole Společenský den, který uspořádal 

Školní parlament. Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. tříd, kteří měli za úkol přijít do školy 

společensky oblečeni. 

První hodinu strávili žáci ve svých učebnách, kde jim parlamentáři nejprve promítli 

krátký „testík“, jehož cílem bylo zjistit, zda dokážou odpovědět správně na otázky 

ohledně společenských situací. Poté jim promítli 2 videa, která jim vše krásně 

vysvětlila. A tak, když si na konci hodiny znovu „testík“ napsali, neměl již nikdo 

o správných odpovědích pochybnosti. A jaká témata parlamentáři vybrali? Z pořadu 

Mistr E to bylo „O mobilech“ a „Co se patří a nepatří ve škole“. Starší žáci si vybrali 

témata z pořadu Etiketa od Ladislava Špačka, konkrétně díly Představování, Exotika 

u stolu, V restauraci. 

V průběhu druhé vyučovací hodiny si v každé třídě žáci zvolili nejlépe společensky 

oblečeného chlapce a nejlépe společensky oblečenou dívku. Poté si žáci zahráli 

společenskou hru „Slovní fotbal“, ze které vzešel v každé třídě jeden vítěz. 
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Na začátku 3. vyučovací hodiny se všichni sešli na 

nádvoří školy. Zde se nejlépe oblečení žáci z každé 

třídy zúčastnili módní přehlídky před nezávislou 

porotou. Ta poté přidělila hlasy svým favoritům. Než 

byly hlasy sečteny, proběhla ještě jedna soutěž. A to 

slalomová chůze s knihou na hlavě, které se zúčastnili 

vítězové „Slovního fotbalu“. 

A kdo nakonec zvítězil? Nejlépe společensky 

oblečenou dívkou se suverénně stala Eliška Prokešová 

ze Z9A. U nejlépe společensky oblečených chlapců se 

na prvním místě objevila hned tři jména. Odměna však 

byla jen jedna, proto si chlapci mezi sebou losovali 

o vítězství. Nejúspěšnějším se stal Kryštof Černý ze 

Z4A. 

A kdo umí nejrychleji, a přesto nejladněji chodit s knihou na hlavě? Johanka Andršová 

ze Z6B, která celou trasu zvládla za necelých 17 vteřin, aniž by jí jedinkrát kniha z 

hlavy spadla. 

Všem vítězům gratulujeme a užijte si ceny. 

Váš školní parlament 

 

Rozloučení s deváťáky 2019 
Vydáno: 26. 6. 2019 

V úterý 25. 6. 2019 proběhla rozlučka s žáky 9. tříd. Obě devítky si pozvaly učitele, 

kteří je při jejich cestě základní povinnou školní docházkou provázeli. Jako 

poděkování si pro ně žáci připravili krátká videa, ve kterých shrnuli úsměvné, ale 

i dojemné momenty z posledních devíti let. 

Po zhlédnutí videí následovalo předání drobných dárků, a nakonec si vzala slovo paní 

ředitelka, která žákům popřála mnoho úspěchů v dalším studiu. 

Na krásné pozvánce, kterou žáci vyrobili, bylo doporučení, že máme mít na rozlučce 

dobrou náladu a prázdná bříška. Proto se na závěr všichni učitelé i žáci odebrali na 

drobné pohoštění a v příjemné atmosféře společně strávili zbytek dopoledne. 
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Deváťákům za krásnou rozlučku děkujeme a přejeme úspěšný vstup do nové kapitoly 

jejich života. Doufáme, že na nás budete vzpomínat jen v dobrém a že se za námi občas 

zajdete podívat. Rádi uslyšíme, co je ve vašem životě nového. 

Vaše třídní učitelky 

 

Návštěva expozice v ČNB 
Vydáno: 27. 6. 2019 

V průběhu druhého pololetí žáci 7.-9. tříd navštívili expozici České národní banky 

„Lidé a peníze“. 

Exkurze začala vstupem do ČNB, kdy žáci museli nejdřív projít bezpečnostním 

rámem, aby do budovy nevnesli žádné nebezpečné věci. Poté už mohli sestoupit do 

suterénu, kde se nacházel trezor, ve kterém je expozice umístěna. 

Nejprve se však žáci podívali na 2 videa. První pojednávalo o vzniku České, respektive 

Československé národní banky a jak se v průběhu let měnil nejen její název, ale také 

její postavení v rámci státu a ekonomiky. Druhé video zábavnou formou ukazovalo 

a vysvětlovalo funkce ČNB. 

Po zhlédnutí videí se již mohli žáci přesunout do samotné expozice, která se nachází 

v původním trezoru, jenž vyrobila česká firma. Zde se žáci seznámili s historií peněz 
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a měnovým vývojem českých zemí. A kdo dobře poslouchal a četl informace, mohl se 

zúčastnit drobné soutěže, kde mohl získat např. 40 000 Kč ve skartovaných 

bankovkách. 

Kdo sebou měl bankovky skutečné, mohl si je prosvítit pod ultrafialovým světlem 

a hledat na nich ochranné prvky. Na závěr prohlídky si všichni potěžkali několik 

cihliček, od nejlehčí dřevěné až po zlatou cihlu, která vážila 12,6 kg, a to vše pouze 

jednou rukou, což bylo docela obtížné, ale většině se podařilo cihličku i přesto 

zvednout. 

 

Student roku 
Vydáno: 27. 6. 2019 

V pondělí 24.6. proběhl další ročník soutěže Student roku. 

Letos se ho zúčastnily šestičlenné týmy složené z různých tříd a vyzkoušely si své 

znalosti, ale i zručnost a schopnost koordinovat společnou činnost. Nejlepší tři týmy 

čeká zasloužená odměna. 

 

Projekt Královská cesta 
Vydáno: 27. 6. 2019 

Poslední předprázdninový týden už jsou známky většinou vyřešeny, a tak se dá využít 

volnější čas k poznávání toho, na co v průběhu školního roku není čas. Se studenty 

2. a 3. ročníků jsme využili úterní dopoledne k tomu, abychom lépe poznali město, 

v němž většina z nich žije – Prahu. 

Sešli jsme se v 9 hodin před Palladiem. Čekal nás horký den, a proto jsme vyrazili dřív. 

I tak už slunce kolem jedenácté žhnulo pekelně a dávalo všem zabrat. Po ránu ještě 

Praha není plná turistů, a tak jsme se mohli vydat na cestu. Tříčlenné týmy prošly 

Starým Městem, Kampou až na Malou Stranu. S pomocí čtyřstránkového "průvodce" 

doplněného o úkoly si studenti prohlédli domy v Celetné ulici (víte, proč se tak 

jmenuje?), na Staroměstském náměstí našli poledník, který určoval čas v Praze, na 

jednom z domů zase hasiče, na Malém náměstí dům U Modrého koníčka, v Liliové 

ulici obrázek hada a značku, kam až sahala kdysi pražská povodeň, na Mostecké věži 

spočítali ledňáčky (nikdo nenašel všechny !!!), vyfotografovali se před Lennonovou 

zdí, a nakonec došli až na Malostranské náměstí. Všichni došli včas a snad i bohatší 

o pár zajímavých informací.  
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Dívčí hrady 
Vydáno: 27. 6. 2019 

Čtvrteční předprázdninové dopoledne jsme se studenty S2A a S3C strávili v přírodě. 

Venku bylo horko, jak by asi bylo ve školní budově? 

Sešli jsme se po osmé hodině v hale na Hlavním nádraží a vyrazili k vlaku. Tedy spíš 

vláčku – když někteří uviděli ten jeden osamělý vagónek stojící u nástupiště 1A, 

nevěřili, že "to" pojede. Ale jelo. 

Retrojízdu jsme přerušili v zastávce Žvahov. Tam jsme vystoupili a vydali se do 

pořádného kopce. Někteří sice trochu hekali a funěli, ale zvládli to všichni. Odměnou 

byl krásný výhled z Dívčího skoku na Prahu od Národního divadla až po sídliště 

Barrandov. Ale sluníčko už začínalo nemilosrdně pálit, a tak jsme radši zalezli do stínu 

a vytáhli svačiny. Asi nejlépe se zásobil Tomáš – prý hovězí na česneku... Ale krabičku 

jsme mu nekontrolovali. 

A pak už jsme radši slezli kolem hřbitova zase dolů, abychom na Žvahově chytili 

zpáteční vlak. 

 


