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Slovo úvodem 

Milí čtenáři, 
„almanach“, který právě držíte v ruce, vznikl díky dětem, žákům, studentům, 
pedagogům i rodičům, kteří jsou nedílnou součástí života každé školy. 
Je pouze malým a kusým dokumentem o životě složitého a jedinečného 
organismu – Školy Kavčí hory, který byl odžit právě díky výše jmenovaným za 
pouhý jeden školní rok. 
Jsou v něm některé z mnoha příspěvků mapujících život školy a 
uveřejňovaných pravidelně v průběhu roku na webových stránkách školy. 
Jsou dokladem toho, že naše škola je místem, kde se dá žít aktivně, 
smysluplně, v bezpečném, přátelském a podnětném prostředí. 
 

Příjemnou zábavu  
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Závody na kolech a koloběžkách 

Vydáno: 25.10.2007 8:22 

Ve středu 24.10. uspořádali žáci druhého 
stupně základní školy Kavčí hory pro 1. 
stupeň závody na kolech a koloběžkách. I přes 
nepřízeň počasí se všichni dobře bavili a 
odnesli si sladké ceny s diplomy.  
Potěšilo nás, že se do soutěží zapojili i rodiče 
mladších spolužáků. 
 
žáci 9. tříd  

 

Netradiční drakiáda 

Vydáno: 25.10.2007 8:43 

Středa 24.10.2007 se nesla ve znamení draků a dráčků všech velikostí, tvarů a barev. Draci se 
na nás usmívali i mračili ze všech koutů. 

Odpoledne jsme se s nimi proletěli ve školní 
jídelně. A nebyl to let ledajaký - jedinou 
podmínkou účasti na naší drakiádě totiž byl 
vlastnoručně (nebo s pomocí rodičů) vyrobený 
drak. Stačil i úplně malý dráček, který neumí 
létat, to jsme totiž draky a dráčky naučili sami 
při závěrečném letu. 
Ale ještě předtím jsme soutěžili za sladké 
odměny v hodu na cíl, jazykolamech, 
skládačkách z papíru a dalších disciplínách. 
Společné dračí foto bylo už jen usměvavou tečkou za celou akcí. 

Naši draci nás budou ve školní jídelně hlídat až do Vánoc. 

Vychovatelky ŠD  

Malované pohádky 

Vydáno: 25.10.2007 9:02 
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V pondělí 22.10.2007 navštívila naši školu 
kouzelná víla.  
Paní spisovatelka, malířka a loutkářka 
Vítězslava Klimentová, známá autorka knížek 
pro děti i dospělé o strašidlech, skřítcích a 
dalších kouzelných bytostech, zavedla ve 
svém programu děti i jejich rodiče alespoň na 
chvíli do světa pohádek a milých písniček. 

Na celé představení dohlížely loutky 
přivezené z Pohádkové země a děti si mohly 
zakoupit knížky, CD nahrávky a mnoho 
dalších upomínkových předmětů. 
 
Už teď se můžeme těšit na jaro, kdy plánujeme návštěvu kouzelné víly v její Pohádkové zemi. 
 
Děti byly celým programem tak nadšené, že hned druhý den začaly navrhovat svoje skřítky. 
Největší zábavou bylo vymýšlet jejich jména, která by jim nejlépe slušela.  

Vychovatelky ŠD  

Pyžámkový den ve školní družině 

Vydáno: 29.10.2007 19:20 

Už paní kuchařky byly překvapené, když na 
oběd začaly přicházet první děti oblečené do 
pyžámek, nočních košilek a bačkůrek. 
Mnohým nechyběl ani plyšáček na spaní. 

Ve školní družině se totiž dnes (3.10.2007) 
konala pyžamová párty - odpoledne plné 
soutěží, her a smíchu s diskotékou na pódiu. 
 
To všechno jsme v pyžámkách zvládli na 
výbornou :-)  

za ŠD: 
Helena Petrová  

 



 

 
 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Listopad 2007



 

9. 
 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 
 
 

Dětský čin roku Školy Kavčí hory 

Vydáno: 7.11.2007 10:54 

Dne 5. 11. 2007 proběhlo na škole Kavčí hory 
setkání, které nás všechny dojalo. 
Žák 4 . třídy naší školy Viet Anh Tran šetřil ze 
svého kapesného své nemocné mamince na 
tonometr. 

Náhodou se o této snaze 10 letého chlapce 
dozvěděla skupina rodičů a přístroj v celkové 
hodnotě 3,5 tisíce korun zakoupila. Na půdě 
školy došlo k předání daru za přítomnosti Viet 
Anh Trana , jeho maminky, zástupkyně rodičů a 
školy. 

Je pěkné, že stále ještě existuje lidská solidarita a že dospělí dovedou ocenit dítě, které se 
vzdá vlastních požitků pro někoho blízkého. 

 

Ozdravný pobyt v Krušných horách 

Vydáno: 8.11.2007 9:19 

Krásný, slunný týden od 29.10. do 3.11.2007 
prožili žáci 6. třídy a 7.B třídy na ozdravném 
pobytu v obci Mariánská v chatě Hydro v 
Krušných horách. 

Kromě procházek a her v přírodě děti navštívily 
Karlovy Vary, Mariánské lázně, lázně 
Jáchymov a chráněnou Sooskou kotlinu, kde 
viděly ojedinělé a pozoruhodné tzv. mofety,  
které vznikají probubláváním minerálních vod 
nebo CO2 povrchovou vodou a bahnem. Tento 
jev je označován jako bahenní sopky. 
 
Ubytování bylo hezké, kuchyně výborná a do školy jsme se vrátili plni nových sil. 
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Sběr papíru - vyhodnocení 

Vydáno: 12.11.2007 17:12 

V týdnu 15. - 19. 10. probíhal sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo cca 2115 kg. 

Za 1. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  4. třída  481,5 kg  
 2. místě umístila  3. třída  291,5 kg 
 3. místě umístila  1. A  188,5 kg 

 
Za 2. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  9. B  464,5 kg 
 2. místě umístila  8. třída  246 kg 
 3. místě umístila  6. třída  222,5 kg 

Hry bez hranic 

Vydáno: 21.11.2007 14:31 

Na 8.11.2007 si studenti naší střední školy připravili pro své spolužáky z 1.-5. třídy ZŠ 
dopoledne plné her a soutěží – Hry bez hranic. 

Účastníci byli rozděleni do 3 kategorií ( 1. třídy, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída ). Děti soutěžily ve 
skládání puzzlí, luštění křížovek, skákání v pytlích, házely na cíl nebo absolvovaly 
překážkovou dráhu. Součástí byla i soutěž barev, ve které vítězila ta třída,v níž přišlo co 
nejvíce žáků v oblečení dané barvy. 

Nakonec soutěžícím zahráli studenti třídy S1B 
moderně pojatou pohádku O perníkové 
chaloupce, jejíž součástí byla i soutěž o 
perníčky. 

Protože nám počasí příliš nepřálo, místo ven se 
musely všechny soutěže vejít do naší 
rekonstrukcí zatím zmenšené „miniškoly“, ale to 
nijak neubralo dětem na chuti se předvést a 
odnést si nějakou sladkou odměnu. 

Protože si celou akci vymysleli a zorganizovali 
naši studenti s pomocí pí.uč.Hofmannové, chci dát na závěr slovo jim ( konkrétně studentům 
třídy S1B ) a uvést několik jejich zajímavých postřehů: 
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 Co vám akce dala ? 

• „ Přineslo mi to bolení hlavy, ale hlavně radost, že jsme děti potěšili a že se jim to 
líbilo.“ 

•  „ Poznala jsem, že jsou děti hodně aktivní a chvíli nepostojí na místě.“ 
•  „ Poznala jsem, že mě práce s dětmi baví.“ 
•  „ Měla jsem ze sebe dobrej pocit, že jsem to nedělala zbytečně, ale pro někoho…“ 
•  „ Možnost pracovat s malými dětmi, poznat, jak na ně, aby je to bavilo.“ 
•  „ Myslím, že mi to dalo hodně. Například chuť do podobných akcí. A určitě bych 

chtěla mít praxi u menších dětí.“ 
•  „ Dostalo mě, že i s malejma dětma může bejt zábava.“  

 A co vám akce vzala ? 

• „ Vzala ? Nervy !“ 
•  „ Vzala mi trochu hlasivky.“ 
•  „ Večer jsem byl ztahanej jak kůň.“ 
•  „ Vzalo mi to čas, ale stálo to za to vidět 

úsměvy na tvářích dětí.“ 

Šli byste do toho znovu ?  

• „ Určitě ano, protože to byla fakt sranda. “ 
• „ Myslím, že to určitě nebyla poslední 

akce třídy S1B.“ 

A to ještě netuší, že do toho brzy opravdu znovu půjdou. 

Pro budoucí naše 1. třídy 

Vydáno: 23.11.2007 9:00 

Milí prvňáčci a vážení rodiče, 

chtěli bychom vás seznámit s tím, co vás čeká na 
naší škole ve školním roce 2008/2009. 

Především je to nová krásná budova Školy Kavčí 
hory s výborně vybavenými počítačovými 
učebnami, multifunkční učebnou, výtvarným 
ateliérem a řadou dalších odborných pracoven. 
Již první den školy vás přivítají vaše paní 
učitelky, ale i vaši patroni - studenti 4. ročníku 
Střední odborné školy služeb. 
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Optimální škola, používáme kvalitní a 
současným požadavkům na vzdělání odpovídající učebnice z vydavatelství Nová škola Brno, 
výuka českého jazyka, matematiky i prvouky je doplněna pravidelnou prací s výukovými 
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programy v počítačových učebnách a multifunkční učebně. Od 1. třídy se kvalitně vyučuje 
anglickému jazyku. 
Na jaře pravidelně vyjíždíme na školy v přírodě nebo na ozdravné pobyty. 
Odpoledne můžete trávit svůj volný čas v družině a v řadě zájmových kroužků, pokud rádi 
zpíváte, máme pro vás pěvecký sbor Prážata. Předávání dětí z družiny do kroužků je zajištěno 
pedagogy, proto se rodiče nemusejí obávat o jejich bezpečnost. 
Na škole je vytvořeno přátelské klima mezi učiteli a žáky. Ale přesvědčte se sami. 

Prezentační výstava základních škol  

Vydáno: 28.11.2007 16:11 

Ve dnech 13. - 15. 11. 2007 se  naše základní 
škola zúčastnila Výstavy základních škol Prahy 
4, kterou pořádal Úřad městské části Praha 4 v 
prostorách Kulturního centra Novodvorská. 

Děkujeme všem, kteří si k našemu stánku přišli 
pro informace a letáčky nebo "jen tak se 
podívat" či prostě "na kus řeči". Díky Vám 
všem byla atmosféra - zkrátka pohodová. 

Poděkování patří i našim osmákům, kteří se v 
průběhu celé akce u stánku školy střídali, hezky školu reprezentovali, podávali ochotně 
informace a nešetřili úsměvy. 

Příští rok se těšíme v KCNku na shledanou. 

Malování na asfaltu 

Vydáno: 29.11.2007 18:10 

V pondělí 19. 11. 2007 se na nás konečně z pod 
trvalých mraků usmálo sluníčko. Rychle jsme s 
dětmi vytáhly křídy, které jsme stále kvůli 
deštivému počasí nemohly použít a pustily jsme 
se do slibovaného malování na asfaltu. 

Hlavním tématem byla měřidla času, historická i 
ta současná. 
Prvňáčkové se s radostí připojili ke starším dětem, 
které se tímto tématem zabývaly v ŠD v průběhu 
celého měsíce listopadu. Na školním hřišti jsme 
již po chvíli mohly vidět hodiny malé i velké, přesýpací, digitální, sluneční, ručičkové, s 
kukačkami, s kyvadly i "skoro pražský" orloj. 
A nezůstalo jen u měřidel času. Děti na školním hřišti namalovaly i spoustu veselých 
doprovodných obrázků. 
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Sladká odměna nikoho neminula. :-) 

H. Petrová, M. Bímová, A. Vasilová  
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Z přípravky pro budoucí prvňáčky 

Vydáno: 3.12.2007 10:01 

Od 8. října 2007 probíhá 1x týdně přípravná 
hodina pro naše budoucí prvňáčky. 

Děti si hrají, povídají, pracují s paní učitelkou 
v různých prostorách školy např. v pracovně 
MUFu (multifunkční multimediální učebně). 
Deti se zde pomocí počítače seznamují s 
výukou v 1. třídě. 
 
 
 

Výlet ŠD - skanzen Přerov nad Labem 

Vydáno: 10.12.2007 17:30 

Ve čtvrtek, 6.12.2007, hned po dobrém obědě v naší školní jídelně, jsme s dětmi ze školní 
družiny nasedli do přistaveného autobusu CK Úsměv a s úsměvem se vypravili na cestu za 
vánočně vyzdobenými chaloupkami našich praprababiček :-)  

Cesta nám rychle ubíhala za vyprávění pana 
průvodce Tomáše, který nám připomněl blížící 
se vánoční svátky prostřednictvím zvyků, 
obyčejů a pověr i pověstí vážících se k 
adventnímu času. Jestlipak víte, jak vypadají 
Lucie a co dělaly na svátek sv. Barbory 
Barborky? My už ano. A také víme, jak to 
vypadalo ve staré škole, kde děti psaly brkem 
namočeným v kalamáři, co nesmělo chybět na 
svátečním stole v chaloupce, a také jaký měly 
babičky pořádek v kuchyni i sednici a jak se 
spalo v chlévě s kravičkou. To a ještě mnoho 
dalšího jsme viděli na vlastní oči a nestačili jsme se divit. Pro vás ostatní jsme pořídili alespoň 
hezké fotografie. Do skanzenu na celou prohlídku už budete muset sami :-) 

Akce pro seniory 

Vydáno: 11.12.2007 11:03 

Studenti sociálně správního oboru naší školy pravidelně spolupracují s Úřadem městské části 
Praha 4 při pořádání akcí pro seniory, kteří tu žijí. 
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4. prosince studentky třídy S1B pomáhaly jako hostesky na akci Besídka pro seniory. 
Připravovaly prostory pro její konání, uváděly hosty, obsluhovaly a nakonec si s nimi i 
zatančily. Některé studentky provedl po parketu i starosta městské části Praha 4 Pavel 
Horálek, který se akce také zúčastnil. 

Mikuláš 

Vydáno: 11.12.2007 11:13 

5. prosince i do naší školy přišel Mikuláš.  

Cestou se zastavil v mateřské škole, která je 
také naší součástí, a obdaroval tam všechny 
hodné děti sladkostmi. Něco zbylo i na žáky 
1. stupně. Ti starší už ale odhalili, že 
do kostýmů  Mikuláše, čerta a anděla se 
převlékli naši středoškoláci. 
 
 

Vánoční výlet do Příbrami 

Vydáno: 13.12.2007 9:49 

V pondělí 10.12.2007 žáci 3. a 4. třídy absolvovali výlet do Příbrami, kde se seznámili s 
vánočními zvyky horníků. 
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Konferenciéři z II.stupně 

Vydáno: 13.12.2007 19:56 

Dne 13.12.2007 slavila svátek Lucie a děti z l.stupně ZŠ slavily adventní čas.  

Do této akce se s chutí zapojili i žáci z II.stupně, kteří se zhostili role konferenciérů. Jejich 
výkon byl velice profesionální a umocnil tak vánoční atmosféru. Patří jim velký dík. 

 
Adventní den ve škole 

Vydáno: 17.12.2007 10:06 

Ráda bych prostřednictvím těchto stránek poděkovala škole Kavčí hory za příjemně strávený 
den v duchu adventu. Měla jsem možnost jako každý z Vás se zúčastnit této oslavy vánočních 
svátků v režii paní učitelky Pospíšilové. 

Během dopoledne děti měly možnost si vyrábět různé vánoční ozdoby, věnce, přání a další. 
Při výrobě jim asistovali žáci ze střední školy. Upřímně musím říct, že to bylo moc pěkné a 
dětem se to líbilo. Co vyrobily, mohli jste si odpoledne na jarmarku prohlédnout a za 
symbolickou cenu koupit. Výtěžek z tohoto prodeje a dobrovolného vstupného bude dán na 
charitativní účely. 
Následovalo velmi pěkné odpolední vystoupení Kašpárků, které se dětem také moc líbilo. 
Oproti večernímu vystoupení, děti dokázaly ocenit vystoupení a to nejen pečlivým 
sledováním, ale i potleskem. 
Večer následovalo vystoupení našich dětí a to především těch nejmladších - mateřské školky a 
žáků 1. stupně základní školy. Dle mého názoru se jednalo o velmi pěkná a pečlivě připravená 
vystoupení. Co si ty děti naprosto nezasloužily, byl hluk v sále. Ta představení byla pro nás 
rodiče, to by si měl pro příště každý uvědomit. To, že byl problém s ozvučením, to vlastně 
problém nebyl. Vždyť odpolední divadélko také nemělo mikrofon. Byl to problém v sále. 
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Tak bych alespoň za sebe chtěla touto cestou poděkovat paní učitelce Pospíšilové, dětem a 
všem, co se na přípravě a realizaci adventního dne podíleli. 
 
Doufám, že příště jim poděkujeme všichni a to naší ukázněností. 
 
Přeji všem hezké vánoční svátky.  

Martina Hamplová 
člen školské rady 

Slavíme advent - Kašpárci 

Vydáno: 18.12.2007 21:17 

Odpoledního divadélka ve školní jídelně se naše děti ze školní družiny už nemohly dočkat. 

S červenými tvářemi po běhání a hrách na školním hřišti a po procházce v okolí školy, kde se 
v mrazivém prosincovém vzduchu pořádně 
provětraly, se už nedočkavě nahrnuly do 
jídelny, kde už pro ně bylo připraveno 
provizorní hlediště. Na podiu je přivítali dva 
přívětiví Kašpárci. 
    Děti i rodiče, kteří se na představení také 
přišli podívat, se pobavili při představení O 
cukrářce a čertovi. Maska čerta byla tak 
výborně připravená, že ačkoli se čert většinou 
jen usmíval a vůbec se na děti nemračil, 
přesto mnozí v sále raději jen tiše přihlíželi. 
    A jestlipak jste v roztomilé cukrářce 
poznali Elišku, žákyni 7.A z naší školy, která 
svoji roli zvládla naprosto skvěle a bez jediného zaváhání jako opravdová herečka, stejně jako 
její starší bratr "čert " Péťa. 
Však je také celý sál dětí i dospělých odměnil zaslouženým potleskem. 
   Děkujeme všem rodičům, kteří nám v průběhu akce adventu ve škole pomáhali s hladkým 
průběhem tohoto dne. Naše zvláštní poděkování patří paní Hamplové za obětavou pomoc s 
dětmi ve školní družině. 

ZŠ Kavčí hory pro dětský domov 

Vydáno: 21.12.2007 9:35 

Dne 20.12.2007 navštívili žáci naší školy Dětský domov v Klánovicích. 

V předvánočním čase se mají dělat dobré skutky, proto si třída 9.B udělala malý výlet do 
Klánovic za dětmi z dětského domova. Při této příležitosti jim předali šek v hodnotě 3500 Kč. 
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Tyto peníze získala naše škola z prodeje vánočních výrobků, které děti vyrobily v rámci 
projektového dne SLAVÍME ADVENT. Věříme, že tento drobný dar přispěje k dobré 
vánoční pohodě a možná splní i sen některého z opuštěných dětí. Naše děti může hřát i 
vědomí, že dárky je mnohem lepší dávat, než dostávat. Tak tedy šťastné a veselé...  

Návštěva ŽIVÉHO BETLÉMU 

Vydáno: 10.1.2008 15:39 

Ve středu dne 19.12.2007 jsme s dětmi ze 
školní družiny navštívili Hobby centrum v 
Bartákově ulici v Praze 4, kde na nás čekal Živý 
Betlém. 

Na zahradě Hobby centra pro nás a širokou 
veřejnost připravily divadelní soubory 
Poprchává a HrajHru, společně s dětmi z 
dramatických kroužků HC4, předvánoční 
představení o narození Ježíška a příchodu Tří 
králů. Děti mohly vidět několik živých obrazů v 
různých místech zahrady Hobby centra, a 
protože se mezi jednotlivými částmi pohybovaly v poklusu, vůbec jsme nevnímali mrazivé 
prosincové počasí. 
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Celá akce byla, tak jako i v loňském roce, velice povedená. Načerpali jsme tu správnou 
předvánoční atmosféru a odnesli si kromě hezkých zážitků i téma na povídání a umělecké 
ztvárnění vánočního času v odpoledních hodinách školní družiny. 
Děkujeme tímto i všem zúčastněným souborům a účinkujícím i zaměstnancům HC4 za hezky 
prožité odpoledne. 
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Leden 2008



 

22. 
 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 
 
 

Zpráva o výsledku testování Scio v 6. ročníku  

Vydáno: 4.1.2008 10:45 

Zpráva o výsledku testování Scio v 6. ročníku ve škol. roce 2007/08 

Sledované oblasti: obecné studijní předpoklady 
český jazyk 
matematika 
klíčové kompetence 

Sledované cílové skupiny: žáci 
rodiče 
chlapci 
dívky 

Škola je takřka ve všech oblastech vysoce nad průměrem základních škol, ale úrovně 
příslušného stupně gymnázia nedosahuje. 

Pohled rodičů a žáků na jednotlivé oblasti 
Rodiče jako možný problém při přechodu žáků na druhý stupeň vidí více domácích úkolů a 
nutnost učit se více doma. Ve výuce rodiče kladně hodnotí, že žáky výuka baví. Graf ukazuje, 
že přesto, že se žák učí určité věci nazpaměť, vede ho učitel k objevování nových věcí. 
Výuku českého jazyka hodnotí jako zábavnou více žáci než rodiče. Rodiče naopak mnohem 
více než žáci oceňují pochopení zadání úkolů, projektů. 
V matematice žáci pozitivně hodnotí atmosféru, zažití pocitu úspěchu a kontrolu domácích 
úkolů.  
Zajímavé je porovnání názorů žáků a rodičů na zájmy a koníčky žáků. Z pohledu žáků je nej- 
více atraktivní oblast divadlo, film, počítače, logické hry, sport, kreslení. Rodiče naopak u 
svých dětí upřednostňují přírodu, jazyky, hudbu, četbu a výtvarnou činnost. 
Zvládnuté dovednosti se hodnotí z pohledu chlapců a dívek. Dívky si o zajímavé problematice 
více hledají informace samy, dokáží si udělat samostatně výpisky a v případě referátů více 
využívají různých zdrojů. Chlapci se naopak umějí zeptat na látku, které nerozumějí, a více si 
věří, dovedou práci před třídou lépe prezentovat. 

Spokojenost rodičů se školou 
Rodiče jsou nejvíce spokojeni se vztahy učitelů se žáky a se vztahy učitelů s rodiči (přes 90 % 
dotázaných). Kladně hodnotí kvalitu pedagogického sboru a vybavenost školy. 
Rizikový faktor naopak spatřují v příjemném a bezpečném prostředí školy, zde se logicky 
odráží probíhající rekonstrukce.  
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Akce Červená stužka 

Vydáno: 10.1.2008 14:35 

1.prosince byl Světový den boje proti AIDS. To je akce, která se naší střední školy bytostně 
dotýká. Toho dne všichni studenti vyrazí do ulic s jedním cílem - procvičit si komunikaci s 
klienty. 

Těmi klienty může být kdokoli z vás - oni totiž na mnoha místech Prahy nabízí odznáčky - 
červené stužky, které jsou symbolem boje proti AIDS a které dostanete za malý finanční 
obnos, a k nim vám přidají i informace o této zákeřné nemoci i o tom, jak se před ní bránit. 
Vědí o ní dost - vždyť někteří z nich pomáhali na praxi v Domě světla, což je zařízení, které 
pracuje s lidmi, kteří tuto nemoc mají.A tak i letos naši studenti přispěli svou trochou boji 
proti AIDS. 

Když druhého dne znovu zasedli do svých školních lavic, zeptala jsem se některých na jejich 
dojmy z této práce. A dozvěděla se mnoho zajímavých informací, které stojí za zamyšlení: 

Překvapilo vás při prodávání něco ? 

Překvapilo mě, že lidi berou AIDS jako problém, o kterém se nemluví, nechtějí o něm mluvit 
a nezajímají se o něj. 

Překvapil mě jeden starší pán, když mi řekl, že on AIDS nemá a že chránit se máme my. 

Nic mě nepřekvapilo, lidí byli hrozní a nepříjemní, jak jsem předpokládala. 

Co vám práce dala ? 

Dala mi nové informace a ujistila mě, že lidé o této nemoci vlastně nic nevědí. 

Uvědomila jsem si, že i já jsem žila rizikovým způsobem života a vůbec jsem si v té době 
neuvědomovala, že bych tuhle nemoc mohla dostat. 

Pochopila jsem, že čím je člověk obyčejnější, tím je ochotnější. 

Poznala jsem, že bych tuhle práci nechtěla dělat ani jako brigádu. Připadala jsem si jako 
bezdomovec, který žebrá. A ještě si někteří lidé mysleli, že mám AIDS. 

Uvědomila jsem si co mám – zdraví. 

Zjistila jsem, jak dokážou být lidé hrubí a zlí. 

Vzala vám práce něco ? 

Přišla jsem o chuť příští rok zase prodávat. 
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Asi důvěru v oslovené lidi. 

Nervy a ideály. 

 ( Pro zajímavost – odpovídali studenti 2. ročníku naší školy.) 

Tematický blok ŠD- domácí mazlíčci 

Vydáno: 10.1.2008 14:35 

Ve školní družině právě probíhá tematický blok domácí zvířata a naši domácí mazlíčci. 

V průběhu měsíců leden- únor- březen si budeme povídat o domácích zvířatech a zvláště o 
našich domácích mazlíčcích. 
Čeká nás výstava obrázků, povídání o tom, 
jakou péči zvířátka potřebují, vzájemné 
sdělování příhod a zážitků, prostě vše, co se 
našich domácích zvířátek týká. 
Průběžně budeme získávat a doplňovat 
informace z literatury i internetu, číst pohádky 
o zvířátkách, skládat puzzle i pexesa... 
V jednání máme návštěvu útulku pro psy v 
Praze 7 - Tróji, kam přineseme opuštěným 
pejskům něco dobrého na zub. A také jsme 
předjednali návštěvu malé tiskárny v Praze 10, 
kde by dětem vytiskli  jimi předkreslený 
obrázek zvířátka. Dále jsme pro naše děti ze 
školní družiny domluvili návštěvu speciálního 
pedagoga se psem se speciálním výcvikem, 
kterého by si děti mohly pohladit a zároveň by 
se dozvěděly spoustu zajímavostí o těchto 
psích terapeutech. 
 
Uvítáme, pokud děti přinesou vše, co se týká 
domácích zvířat ( obrázky, zajímavé články, 
knížky, pohádky, básničky i písničky - mohou být i samostatně vymyšlené a složené ), 
fotografie svých domácích mazlíčků, svá oblíbená puzzle nebo pexesa. 
Po domluvě s p. vychovatelkami a po upřesnění termínu budou moci děti přinést i svá drobná 
zvířátka (v přenoskách). 
 
Veškeré termíny a podrobné informace, spolu s fotodokumentací, budeme průběžně 
upřesňovat a zveřejňovat na našich stránkách ŠD. 
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Ozdravný pobyt v Jizerských horách 

Vydáno: 20.1.2008 17:02 

Děti ze 3. třídy se 14. ledna za krásného počasí 
vydaly za zimou na chatu Peklo do Jizerských 
hor. 

Cesta ubíhala rychle a opravdu nás uvítala 
zasněžená krajina. Chata byla prohřátá jako ve 
skutečném Peklíčku. K největším zážitkům 
patřilo ubytování na vícelůžkových pokojích se 
záclonkami v oknech. Pod chalupou děti 
vybudovaly bobovou dráhu a další sněhové 
stavby. Nejen zimní sporty, ale i večerní 
společenské hry upevnily kolektiv třídy. Připojily se k nám i dvě rodiny z Kladna společně s 
personálem chaty. Maskotem výpravy byla roční Zuzanka naší starostlivé lékařky Dany. 
Pěvecké nadání třídy rozvíjel svým kytarovým uměním Petr a ve všech hrátkách nás 
podporovala Majka. Dobrou náladu udržoval šéfkuchař a zároveň vedoucí chaty pan Tesař. 
Tímto jemu velký dík. Rodiče se nemohli dočkat, až se jim 18. ledna vrátíme domů.  

 

Dotazníkové šetření "Klima školy" 

Vydáno: 25.1.2008 11:26 

V období 2. - 16. 4. 2007 proběhlo na 
všech základních školách Prahy 4 
dotazníkové šetření "Klima školy". 
Dotazníky vyplňovali žáci prvního 
stupně se svými rodiči doma. Žáci 
druhého stupně vyplnili dotazník ve 
škole pod dohledem pracovníka 
společnosti Kalibro, která byla 
zpracovatelem šetření. Dále byli 
dotazováni i rodiče všech žáků.  

Výsledky byly MČ Praha 4 předány 
školám a úplné znění je k dispozici v 
kanceláři školy. 
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Stručný výtah a citace:  

1. Diagram úspěšnosti školy 

   Tento diagram je stručnou charakteristikou školy podle výsledků tohoto šetření. Diagram se 
týká jen těch oblastí dotazníků, v nichž mělo smysl počítat úspěšnost školy. Tedy oblasti 1 
dotazníku pro mladší  žáky a oblastí 2, 3, 4, a 5 dotazníku pro starší žáky a dotazníku pro 
rodiče. Pro každou z těchto oblastí diagram vždy zobrazuje průměrnou úspěšnost za Prahu 4 
(tmavší sloupec) a pod ní úspěšnost školy (světlejší sloupec). Z diagramu tedy lze snadno 
vyčíst, zda byl výsledek školy v příslušné oblasti nadprůměrný, průměrný nebo podprůměrný. 

2. Grafické znázornění hodnocení školy 

   Jde o úzký proužek "se srdíčky" umístěný pod diagramem úspěšnosti školy. Platí, že vyšší 
počet srdíček znamená lepší hodnocení. Ve sloupci O1 (mladší žáci), O2 až O5 (starší žáci) a 
O2 až O5 (rodiče) se může objevit jedno srdíčko (podprůměr), dvě srdíčka (průměr) nebo tři 
srdíčka (nadprůměr). V levé části (pod označením školy) se objevují velká srdíčka vyjadřující 
celkové hodnocení školy: jedno znamená podprůměr, dvě horší průměr, tři průměr, čtyři 
lepší průměr a pět srdíček znamená nadprůměr. 

 

Beseda o Brazílii 

Vydáno: 29.1.2008 18:41 

V úterý 29. 1. 2008 jsme využili vzácné příležitosti a 
setkali jsme se na besedě s profesorem Ruyem José Válkou 
Alvesem, CSc. Pan profesor je ředitelem Národního muzea 
v Riu de Janeiru a je světově uznávaným biologem. 
Na besedě se žáky, studenty i učiteli se s námi podělil o své 
zážitky ze života současné Brazílie, ale vysvětlil nám i 
historii této velké země. Poutavé bylo i vyprávění o 
botanické práci pana profesora. 
Beseda byla pro nás všechny přínosná hlavně díky 
zajímavému vypravování pana Alvese a touto cestou mu 
ještě jednou děkuji.  

J. Kolářová 
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Beseda s policií 

Vydáno: 30.1.2008 13:43 

Naše škola se zabývá prevencí sociálně patologických jevů a 28.1.2008 proběhla už druhá 
beseda s p. poručíkem Holubem, který s dětmi pohovořil o úloze policie, její historii, o 
chování dětí v různých situacích, opatrnosti, trestní zodpovědnosti. Beseda byla velmi 
zajímavá, děti měly spoustu dotazů. 
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Únor 2008
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Vzdělávací program - Smysly živočichů 

Vydáno: 4.2.2008 12:11 

V pondělí 4.2.2008 nás už podruhé navštívili 
členové společnosti MERLIN (Společnost 
ochrany dravců a sov). 

Program měl název "Smysly živočichů". Na 
příkladech ze všech živočišných tříd děti 
viděly, jak zvířata mohou přežít v extrémních 
podmínkách a jak mohou získávat potravu. 
Vše bylo ještě doplněno promítáním 
unikátních záběrů živočichů a ukázkou 
různých živých exemplářů s možností kontaktu. Na závěr si děti všechno zopakovaly 
znalostní soutěží. 

Program zpestřil výuku vlastivědy a přírodopisu, kladl důraz na obecnou ochranu přírody a 
ekologii chování nás lidí. 

Marie Kabuďová 

Lyžařský výcvikový kurz  
Vydáno: 5.2.2008 14:28 

Lyžařského kurzu na Medvědí boudě ( 19.1.-26.1.08 ) se zúčastnilo 40 dětí ze 6.,7. a 8. tříd.  

 I když nám počasí zpočátku moc nepřálo ( deštík, mlha, sněžení, vítr...), přežili jsme až na 
nějakou tu "rýmičku" a natlučené koleno ve zdraví a pohodě. Děti zlobily jen tak, jak zlobit 
mají, a díky poloze chaty jsme si nemohli stěžovat ani na sněhové podmínky. Při závodech ve 
slalomu jsme se nakonec dočkali nejen skvělých výkonů, ale i sluníčka. A nálada? Tu 
posuďte podle fotek sami ...  
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Červená stužka 2007 

Vydáno: 5.2.2008 9:48 

3. 12. 2007 se studenti naší střední školy účastnili Červené stužky - světový den boje proti 
AIDS. Záštitu nad akcí laskavě převzala exministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní 
Mgr. Dana Kuchtová. 

Pořadatelé: Česká společnost AIDS pomoc a Společnost pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu 
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Zápis do prvních tříd 

Vydáno: 12.2.2008 17:31 

Ve dnech 17. a 18.1.2008 proběhl na naší škole ZÁPIS dětí do prvních tříd. 

Jako v minulých letech, tak i letos si mohly děti vyrobit, pod vedením paní vychovatelek ze 
školní družiny a za pomoci studentek z naší střední školy, něco hezkého na památku na tento 
den. Tentokrát jsme zvolili práci s tavnou pistolí, kdy měly děti za úkol sestavovat připravené 
jednotlivé komponenty skládanky veselého šaška.  
Děti pracovaly opatrně a pečlivě, při 
rozhodování mezi červeným a žlutým bříškem 
šaška jsme procvičili znalost barev, při 
nalepování drobných barevných puntíků 
jemnou motoriku a v průběhu celé práce jsme 
se zase dozvěděli, jaké mají děti zájmy a 
záliby. V očích většiny budoucích prvňáčků 
bylo vidět, že se do školy opravdu těší. 
V doprovodu rodičů si děti také mohly 
prohlédnout zrekonstruované prostory školy, 
vybavení odborné učebny počítačů, kde pro 
ně byly připraveny soutěže, a také 
multifunkční učebnu, kde už na ně čekal na 
plátně promítaný kamarád Krteček. Celé akci neodolali ani sourozenci zapisovaných dětí. 
Zvláště ti starší, kteří naši školu již navštěvují, si své sourozence pyšně provázeli po škole. 
I když zápis prvňáčků na naší škole proběhl kvůli rekonstrukci v provizorních podmínkách, 
věříme, že děti i jejich rodiče budou na tento den vzpomínat s radostí, a my se již nyní těšíme, 
že od září budeme moci naše prvňáčky přivítat v nových, moderních prostorách naší školy i 
školní družiny. 

Sběr papíru (7.-11.1.) - vyhodnocení 

Vydáno: 13.2.2008 12:15 

V týdnu 7. - 11. 1. 2008 probíhal sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo cca 1884,5 kg. 

Za 1. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  3. třída  563 kg  
 2. místě umístila  4. třída  294 kg 
 3. místě umístila  1. A  186 kg 
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Za 2. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  9. B  385 kg 
 2. místě umístila  8. třída  134 kg 
 3. místě umístila  6. třída  81 kg 

Návštěva Gongu 

Vydáno: 13.2.2008 14:17 

Dne 13.2.2008 navšívili žáci divadelní představení v Divadle Gong. 

Kdo by neznal sbírku balad KYTICE od K.J.Erbena? Žáci II. stupně ZŠ určitě z hodin 
literární výchovy, z filmu a po dnešní návštěvě Divadla Gong i z divadelního představení. 
Ztvárnění bylo zajímavé a netradiční, žáci mohli porovnat knižní, divadelní i filmovou 
podobu tohoto díla. Myslím, že představení se všem líbilo. Pro mnohé to bylo třeba první 
setkání s divadelním prostředím, přesto si naši žáci zaslouží pochvalu za slušné chování, což 
rozhodně neplatí pro ostatní diváky v sále, kteří naštěstí patřili do jiných škol. 

Radmila Štirská  

Projekt Kulturní jaro 
 Vydáno: 13.2.2008 17:15 

Dnešní (13.2.) návštěvou představení v Divadle Gong jsme zahájili školní projekt "Kulturní 
jaro".  

Cílem projektu je seznámit žáky s různými druhy umění, uměleckými žánry, rozvíjet v dětech 
nejen estetické cítění a schopnost umělecké dílo vnímat, ale i samostatně kriticky posuzovat a 
následně formulovat vlastní názor. Součástí jsou samozřejmě i základní zásady vhodného 
společenského chování a vystupování na veřejnosti. 
V rámci projektu plánujeme následující akce, které se uskuteční v měsíci březnu a dubnu: 

•   Zámek Jemniště - prohlídka s výkladem a oběd v zámecké restauraci 
•   Koncert s výchovně vzdělávacím pořadem - téma Hip-Hop 
•   J. Hubač - Generálka - činoherní představení  
•   Návštěva galerie, muzea (ve spojení s workshopem) 

Takto získané poznatky, prožitky i vědomosti jsou dobře využitelné nejen při dalším 
vzdělávání, ale především v každodenním životě. 
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Zdravé zuby ve 3. třídě 

 Vydáno: 13.2.2008 22:17 

Dne 13. 2. 2008 proběhla ve 3. třídě beseda na téma "Zdravé zuby" s dentální hygienistkou 
Soniou Vodičkovou. 

Vysvětlila dětem, jak správně čistit zuby, jaké 
mají používat kartáčky a zubní pasty. Názorně 
na jednotlivých žácích speciálním barvivem 
ukázala, kolik plaku mají usazeno na svých 
zubech. Protože si všichni přinesli své 
kartáčky, mohli provádět správné čištění zubů 
pod profesionálním dohledem. Další ukázky 
prováděla se svojí dcerou Nellou Vodičkovou, 
žákyní naší třídy. Děti byly nadšené a velmi 
zvídavé, proto se tato beseda protáhla i do 
další vyučovací hodiny. Tuto besedu vřele 
doporučujeme i dalším třídám.  

Olympiáda v českém jazyce 

 Vydáno: 14.2.2008 14:57 

Všichni žáci našich 8. a 9. tříd se i v letošním školním roce zúčastnili školního kola již 34. 
ročníku Olympiády v českém jazyce, které vyhlašuje Dům dětí a mládeže Jižní Město. 
Nejvyššího počtu bodů dosáhli Vojta Kanát (29), Lukáš Polák (25) z 8. třídy a Barbora 
Kyselová (23) z 9.A. Blahopřejeme k výbornému výsledku a k postupu do okresního kola, 
které se uskuteční 25.3.08 v DDM. 

 Obvodní kolo 
Obvodního kola se ve dnech 25. a 26.3. zúčastnilo celkem 55 žáků ze 29 základních škol a 
víceletých gymnázií Prahy 4,11 a 12. Mezi nimi obsadil Vojta Kanát velmi pěkné 17. a Lukáš 
Polák 32. místo. Oběma blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy.  

Návštěva útulku pro pejsky  

 Vydáno: 15.2.2008 12:37 

Naší družinové akce "Návštěva útulku pro psy v Praze 8 - Troji", která probíhala v rámci 
tematického bloku "Naši domácí mazlíčci", se zúčastnilo 32 dětí. 

Děti, vybavené batůžky se svačinou pro sebe a dobrůtkami pro pejsky z útulku, absolvovaly 
více než hodinovou cestu třemi dopravními prostředky,  
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aby se mohly podívat, jak to chodí v psím útulku a aby mohly předat pejskům své dárky. 
Potěšilo nás, že děti správně pochopily záměr této akce, což neměla být charita, ale šlo nám 
spíš o to, aby se děti vzdaly části svého 
kapesného, které by jinak utratily za sladkosti, a 
věnovaly pejskům nějaký drobný pamlsek 
opravdu samy za sebe "od srdíčka". 

Někdo vezl psí konzervu, někdo piškoty, někdo 
obojí, a když jsme pak v útulku daly přivezené 
dobroty na stůl, ani se nám na něj nakonec 
všechny nemohly vejít. 

Ačkoliv nás přijelo opravdu hodně, milí a 
usměvaví zaměstnanci útulku se nás okamžitě 
ujali a našim dětem vyšli maximálně vstříc. Náš průvodce celým areálem, pan Matoušek, děti 
poučil, jak se mají chovat při prohlídce jednotlivých částí zdejšího útulku, aby nedošlo k 
ohrožení jak dětí, tak i zdejších pejsků, kteří na náš příchod živě reagovali. Děti měly možnost 

podívat se i do míst, kam se ostatní návštěvníci 
nikdy nedostanou, protože by to psí obyvatele 
zbytečně rušilo. A tak jsme si prohlédli 
prostory, ve kterých se pejsci venčí, kde spí a 
odpočívají, ošetřovnu, psí kuchyň i koupelnu.  

Po prohlídce a rozloučení s pejsky jsme s 
dětmi vyběhli Trojský kopec až na 
Bohnické sídliště, kde na nás jako odměna za 
náročné stoupání už z dálky barevně svítilo 
hezky vybavené dětské hřiště plné prolézaček 
a houpaček, s kolotočem i opičí dráhou. 

Konečně také přišel čas na svačiny schované v batůžcích. Sluníčko nám hezky svítilo, a tak se 
nám z houpaček ani nechtělo. Ještě nás však čekala dlouhá zpáteční cesta ke škole. 

A protože byla opravdu hodně dlouhá, měli jsme ještě spoustu času na vzájemné sdělování si 
zážitků a vyprávění o tom, co se nám na výletě za pejsky líbilo. A bylo toho opravdu hodně, 
protože jsme se na vlastní oči přesvědčili, že pejsci umístění v pražském útulku v Troji mají 
maximální péči v dokonalém prostředí a tým všech zaměstnanců se jim věnuje s opravdovou 
láskou a péčí. Mnohé děti si zde také vyhlédly psího kamaráda a už se těšily, že se na něho s 
rodiči přijedou brzy podívat. A to nás potěšilo snad úplně nejvíc, protože teď už všichni víme, 
že koupit si psa je otázkou peněz, ale vzít si pejska z útulku je otázkou srdce.  

Mapa školy, scio 

 Vydáno: 15.2.2008 16:12 

Na podzim letošního školního roku se naše škola zapojila do dotazníkového šetření mezi 
rodiči a žáky Mapa školy, kterého se účastnilo 422 základních škol. 
Mapa školy sleduje vzájemné vztahy, postoje, názory na výuku, vzdělávání a prostředí školy. 
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Děkujeme všem, kteří dotazník objektivně vyplnili a vrátili, výsledky využijeme pro další 
rozvoj školy i ke kvalitnímu a objektivnímu vlastnímu hodnocení. 
Z grafů a analytické zprávy vyplývá, že naše škola ve všech sledovaných oblastech dosahuje 
lepšího výsledku než je hodnota průměrného výsledku ostatních škol. 
Školní NEJ pro rodiče: 68% - přístup učitelů k žákům a rodičům 
                                     38% - materiální vybavení školy 
                                     31% - kvalita výuky 
Školní NEJ pro žáky:   57% - kamarádi, spolužáci 
                                     46% - výuka na počítačích 
                                     38% - akce pořádané školou 
Obecně platí: 
Rodiče - hlavním úkolem školy je předat maximum vědomostí, znalostí a dovedností, školu 
by přátelům doporučili, přáli by si zaměřit vzdělání víc na informační a komunikační 
technologie. S kvalitou výuky jsou spíše spokojeni a kladně hodnotí vztahy se školou i klima 
školy. 
Žáci - jsou rádi, že chodí právě do této školy, za důležitou považují možnost pracovat ve 
skupině, jednat s lidmi, učit se s lidmi vycházet, jsou spokojeni s klimatem školy i jednáním 
učitelů. Považují školu za bezpečné místo. 
V případě, že máte zájem se seznámit s výsledky šetření podrobně, je Vám zpráva k dispozici 
v kanceláři školy. 

Projekt environmentální výchovy VODA 
 Vydáno: 15.2.2008 16:32 

VODA - základní podmínka života - je náš projekt pro žáky ke Světovému dni vody 22.3. 
2008 

 ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 25.2. 2008 

• exkurze do vodárny - 8.tř., 9.A,B 
• rozdělení do skupin v kategoriích - mladší žáci ( 6.,7. třída ) a starší žáci ( 8.,9. třída ) 
• zadání úkolů 
• práce žáků na projektu ve skupinách s využitím IKT 

 Projektový den: 6.3. 2008 ( 1.-5. vyučovací hodina ) 

• prezentace projektu žáky v multifunkční učebně  
• práce s informacemi v učebnách PC 
• vyhodnocení a vyhlášení nejlepší skupiny v každé kategorii 

 Zakončení projektu: 7.3. 2008 

• kino IMAX - Perla oceánu 3D ( 6.-9. třída )  

 M. Kabuďová, E. Štiková  
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Projekt EVVO (voda) - exkurze 
 Vydáno: 28.2.2008 10:33 

Dne 25. a 26.2. se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili, v rámci  projektu Voda, exkurze do Muzea 
pražského vodárenství v Praze 4 v Podolské vodárně. 
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Březen 2008
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Zpráva o výsledku testování Scio v 9. ročníku 

Vydáno: 4.3.2008 16:03 

Žáci 9. tříd se účastnili srovnávacích testů Scio, které mapují změny a pokroky na úrovni celé 
školy, třídy i jednotlivce. Součástí testování byl i dotazník pro žáky a rodiče. 
Testování proběhlo z předmětů český jazyk a matematika, samostatný test byl zaměřen na 
zjištění obecných studijních předpokladů dítěte. 
Každý žák obdržel Individuální zprávu s výsledky. 
Testování se zúčastnilo 726 škol a cca 30 000 žáků 9. ročníků. 
Naše škola se celkově pohybuje ve všech testovaných oblastech (výsledky vzdělávání v 
jednotlivých předmětech, objektivita hodnocení, klima školy a třídy, názory rodičů a žáků na 
výuku) v pásmu průměru a v rámci ZŠ v Praze je na nadprůměrné úrovni. 

Souhrnná zpráva je Vám v případě zájmu k dispozici v kanceláři školy. 

Matematická olympiáda 

Vydáno: 5.3.2008 12:02 

Žáci 6. - 9. ročníku se i v letošním školním roce mohli zúčastnit školního kola 57. ročníku 
Matematické olympiády. 
Ze 6. třídy se soutěže zúčastnila Kateřina Kolářová ( 4 body), Eliška Dostálová ( 2 body), ze 
7.A Lukáš Pojer, Martin Havlíček a Denis Karel( 4 body), Diana Ferents ( 2 body), Tereza 
Vrbová ( 1 bod), z 8. třídy Vojtěch Kanát a Kristýna Jáhnová ( 2 body). 
Žáci, kteří získali 4 až 6 bodů, postupují do obvodního kola, které se bude konat 9. 4. 2008. 
Všem zájemcům o matematiku, kteří se zúčastnili letošního školního kola matematické 
olympiády, blahopřejeme k výsledku.  

Eva Štiková 

Matematická soutěž Pythagoriáda 

Vydáno: 5.3.2008 12:06 

I letos se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili školního kola Pythagoriády. 
Nejlépe se umístili žáci 6. třídy: Filip Frantál ( 10 bodů), Jakub Bernklau a Kateřina Kolářová 
( 9 bodů).  
V 7.A nejvíce bodů získali Petra Procházková ( 7 bodů), Denis Karel, Eliška Pospíšilová a 
Tomáš Hrdlička ( 6 bodů) a v 7.B Kateřina Honsů a Martin Volný ( 2 body). 
Do obvodního kola postupují žáci, kteří získali 9 a více bodů z 15. 
Obvodní kolo se bude konat 24.4.2008. 
Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům. 

Eva Štiková 
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Stolování na zámku 

 Vydáno: 6.3.2008 9:43 

V rámci projektu ,,Kulturní jaro" navštívili 
dne 5.3.2008 žáci 8. a 9. tříd zámek Jemniště.  

 Víte, co všechno se dá prožít na zámku? Na 
tuto otázku Vám jistě odpoví Vaši spolužáci z 
nejvyšších tříd naší základní školy. Nejprve to 
byla pořádná zima, která nás přivítala hned po 
výstupu z autobusu, nic nám nepomohla ani 
procházka po zámeckém parku, která byla pro 
nás v tomto počasí spíše trestem. Proto jsme 
se kolektivně těšili na prohlídku zámku. 
Ačkoli byla velice zajímavá, opět jsme se moc neohřáli a museli přitom obdivovat ty, kteří v 
takových chladných prostorech kdysi žili. Odměnou pro všechny byl oběd v zámecké 
restauraci, který nebyl jen tak ledajaký. Chlapci se pod vedením milé školitelky změnili v 
gentlemany a dívky v opravdové dámy. Různé druhy příborů, několik chodů jídel, ubrousky, 
nezávazná konverzace... O tom všem jsme se při dobrém jídle dověděli mnoho zajímavých 
informací. Komu by potom vadilo chladné počasí?  

Radmila Štirská 

Hip - Hop "U Vršovického nádraží" 

 Vydáno: 10.3.2008 13:18 

10.3. se žáci 6. - 9. tříd vypravili do auly Základní školy U Vršovického nádraží na hodinový 
odborně výchovně vzdělávací pořad věnovaný Hip - Hopu. Prostřednictvím živě hraných 
hudebních ukázek a poutavého a vtipného průvodního slova jsme se postupně seznámili s 
hudebními žánry, které podmínily další vývoj moderní populární hudby. Koncert se věnoval 
hlavně blues, reage, popu, rapu a hip - hopu.  

Jeden svět 

Vydáno: 10.3.2008 14:10 

letos se zúčastnily  2. ročníky 

v pátek 7.3.2008. 

Viděli jsme: dokument Nazi Pop Stars.  

Na životě dvou čtrnáctiletých dívek, které pod vlivem extrémních názorů své matky a 
dědečka založily neonacistickou kapelu a staly se pro stoupence této ideologie modlami jsme  
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viděli, jaký je postoj Američanů k tomuto hnutí. 

Podle mého názoru byl dokument dost zvláštní. Bylo v něm vidět, že americká legislativa 
týkající se vyjadřování názorů ( tedy i propagace nacismu ) je dost odlišná od té naší. Na 
druhou stranu jsou ale lidé zde zvyklí mnohem bouřlivěji vyjadřovat své nesouhlasné a 
odmítavé postoje k neonacistům, mnohem aktivněji proti nim veřejně vystupují.   

Canisterapie- návštěva asistenčního psa v ŠD 

 Vydáno: 11.3.2008 16:36 

Ve středu 5. března 2008 jsme měli na naší škole v rámci tematického bloku " Naši domácí 
mazlíčci " vzácnou návštěvu. 

Mohli jsme se podívat, jak vypadá a co všechno umí asistenční a terapeutický pes. 

Celá akce proběhla v učebně MUF ve 2.patře školy. Přišla tam za námi canisterapeutka Jana s 
velkým černým labradorem Argim a 
vysvětlila nám, k čemu se asistenční a 
terapeutický pes používá. Těšili jsme se, co 
nám předvedou ze svého umění.  

Argi byl moc šikovný, svoji paničku hezky 
poslouchal, uměl sednout, lehnout, kličkoval 
Janě střídavě mezi pravou a levou nohou, 
ukázal nám, jak se umí pes smát, 
tančit, přeskakovat dřevěnou tyč i děti 
přikrčené na zemi. Největší potlesk ovšem 
sklidil, když prolézal "strachovým pytlem". 
A protože se mu tato disciplína zvlášť 
zamlouvala, probíhal tunelem stále dokola, takže ho Jana těžko přemluvila, aby tam na 
zkoušku pustil také děti. Nakonec si průlez "strachovým tunelem" mohly všechny vyzkoušet. 

Nejen že jsme se zasmáli a pobavili, ale také jsme se dozvěděli, jak se chovat ke zvířatům, jak 
pečovat o pejsky, ale i to, jak řešit různé nečekané situace, ke kterým může dojít při setkání 
dítěte a psa. Děti se naučily zaujmout správnou pozici při setkání s útočícím psem a hned 
druhý den jsme si ji znovu vyzkoušeli formou pohybové hry "na zlého pejska". 

Celá akce byla velmi povedená a na Argieho a Janičku budeme určitě dlouho a s úsměvem 
vzpomínat. 
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Projektový den VODA 

 Vydáno: 13.3.2008 8:30 

6.března 2008 byl na naší škole projektový den věnovaný vodě, do kterého se zapojili všichni 
žáci II. stupně. 

Prezentovali se velmi pěkně, každá skupina zpracovala určitou část, která se týkala daného 
tématu. Byli také vylosováni uspěšní řešitelé křížovky: 

I. stupeň:  

• Denisa Hudečková 2.tř. 
• Adéla Volejníková 3.tř. 
• Karolína Bímová 4. tř. 

II. stupeň: 

• Jaroslav Honsů 7.B 
• Petra Fuchsová 6.tř. 
• Kateřina Coubalová 9.B 

Projekt nás přenesl do jiného prostředí, blíž k životní realitě, a to je na projektové výuce velmi 
cenné! 

Mgr. M.Kabuďová, Mgr. E. Štiková  

Projektový den 18.3.2008 - SLAVÍME VELIKONOCE 

 Vydáno: 13.3.2008 8:40 

Dne 18. 3. 2008 proběhne od 8:00 do 13:00 ve škole Projektový den "SLAVÍME 
VELIKONOCE". 

Jednotlivé učebny se budou nazývat podle velikonočních 
svátků: 

• 1.A - Kýchavá neděle - velikonoční aranžmá 
• 1.B - Družebná neděle - velikonoční stojánky na 

vajíčka 
• 5. třída - Modré pondělí - malovaná velikonoční 

přáníčka  
• Učebna fyziky - Smrtná neděle - výroba Mařeny 
• Počítačová učebna 1 - Žluté úterý - vytváření vlastní 

velikonoční pohlednice (webové stránky)  



 

42. 
 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 
 
 

• Počítačová učebna 2 - Škaredá středa - práce s internetem - vyhledávání a ukládání 
nejzajímavějších informací o velikonočních tradicích  

• 7.A - Zelený čtvrtek - pletení pomlázky 
• MUF - Velký pátek - promítání filmů: Princ egyptský 

- kreslený film o příbězích Mojžíše od 8.00 do 10.00 
hod., Umučení Krista - posledních 12 hodin života 
Ježíše Krista od 10.00 do 13.00 hod (film vhodný spíše 
pro žáky 2. stupně) 

• Učebna přírodopisu - Bílá sobota - velikonoční hry, 
tradice, scénky 

• 3. třída - Boží hod velikonoční - tradiční zdobení 
velikonočních kraslic  

• 2. třída - Velikonoční pondělí - netradiční zdobení 
velikonočních kraslic 

Beseda na téma "fašismus a holocaust" 

 Vydáno: 13.3.2008 8:48 

Reportér pořadu "Na vlastní oči" Stanislav Motl 
navštívil 12. 3. 2008 naši školu a pobesedoval 
se žáky 5. - 9. třídy a studenty 3. ročníků SOŠ 
služeb na téma "fašismus a holocaust". 

Beseda byla doplněna promítáním dokumentů, 
všichni pozorně a s napětím poslouchali. 

M. Kabuďová  

Kulturní zážitek v angličtině 

 Vydáno: 13.3.2008 8:58 

Návštěva anglického divadla 

Žáci 4. a 6. tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka navštívili představení Kantervilské 
strašidlo od anglického spisovatele Oskara Wilda v provedení Britského divadla. Komedie v 
angličtině se dětem líbila a potěšilo je, že hercům porozuměli a někteří se stali aktéry 
představení.  
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Rosteme s knihou 

Vydáno: 15.3.2008 18:08 

Žáci 4. ročníku ZŠ se přihlásili do literární soutěže v rámci kampaně "Rosteme s knihou", 
kterou vyhlásil Svět knihy a SČKN na podporu četby dětí a mládeže. Uzávěrka soutěže byla 
15. 3.  2008. Tři skupiny dětí četly stejnou knihu a zpracovaly přečtené texty podle pokynů 
zadavatelů soutěže. Děti se zaměřily na knihy 
A. Lindgrenové - Děti z Bullerbynu a Pipi 
Dlouhá punčocha a jako dalšího spisovatele si 
vybraly Goncinniho a jeho Mikulášovy další 
příběhy. 

Do užšího výběru postoupí 3 čtenářské 
skupiny z každé věkové kategorie. Odborná 
porota vybere z každé věkové kategorie jednu 
vítěznou práci, která bude zveřejněna na 
internetových stránkách 
www.rostemesknihou.cz. Všechny kolektivy z 
užšího výběru budou oceněny na veletrhu Svět knihy Praha 2008. Členové vítězných 
kolektivů budou při slavnostním předávání číst před veletržním publikem ze svého soutěžního 
příspěvku a setkají se s významným českým autorem či ilustrátorem a  obdrží zajímavé ceny.  

"Generálka" na Dobešce 

Vydáno: 19.3.2008 15:14 

19.3.2008 jsme ( žáci 7.-9. tříd ZŠ a studenti 1. ročníků SOŠS ) navštívili Divadlo Dobeška, 
kde jsme v provedení Divadla Rity Jasinské zhlédli hru J. Hubače Generálka ("Zpívej, abys 
nemusel brečet"). Herecké výkony byly úžasné, publikum vnímavé a na úrovni, a tak nám 
mohly ( počasí navzdory ) slavnostně začít dny velikonočního volna.  

Škola v přírodě - Střelské Hoštice - den po dni 

Vydáno: 3.4.2008 19:17 

Reportáže ze školy v přírodě ve Střelských Hošticích den po dni: 

25.3.2008 

I přes veškeré vrtochy rozmarného počasí úspěšně projeli naši žáci 3.-7. třídy sněhovou vánicí 
a dorazili ke svému cíli. Výborný oběd zahnal špatné vzpomínky a všechny atrakce v areálu 
se osvědčily. Milí rodičové, kolegové a vedení školy: zatím jsme zdrávi, v tuto dobu již spíme 
a těšte se na naši každodenní reportáž. 

Zdraví vyčerpaní pedagogové. 
26.3.2008 
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Dnešního dne nám počasí opět dopřálo dostatek sněhu, a tak pomalu začínáme uvažovat, že si 
ozdobíme vánoční stromeček. Pan Vilím nám nabídl, že zítra přinese ozdobičky. Proto jsme 
dnešní dopoledne vyplnili náročnou výukou, až se nám z hlavy kouřilo. Odpoledne jsme již 
byli stateční. Ti mladší vyrazili do Střelských Hoštic odlehčit zdejším zásobám vietnamského 
zboží a tím ubyla práce pedagogům s hlídáním vysokého kapesného. Starší se pokusili 
přemluvit počasí a zařadili do svého programu jarní sportovní aktivity jako je fotbal, tenis a 
jiné míčové hry. Po večeři proběhla beseda na přání se sokolníkem panem Zalešem. Naše 
miminko Zuzanka musela opustit aulu, 
protože orel byl hladový a pletl si ji s 
králíčkem. Ostatní dravci byli již více přítulní, 
létali dětem z ruky na ruku, neučesaným 
žákům upravovali účesy, ale vše dopadlo k 
všeobecné spokojenosti. Beseda měla sice 
trvat pouze 45 minut, ale díky našim 
zvídavým dětem se protáhla přes hodinu. Třetí 
a čtvrté třídě dnešní program nestačil, a proto 
ještě před večerkou se zúčastnily pyžamové 
párty s diskotékou a občerstvením. Zážitky 
měly obrovské a vůbec se jim nechtělo spát.  

Rozmarům přírody zdar - vaši pedagogové. 

27.3.2008 

Po ranním budíčku jsme s lítostí zjistili, že vánoční stromeček již strojit nebudeme, protože 
sníh roztál. Počasí se umoudřilo a sem tam se usmálo i sluníčko. Žáci 6. třídy a 7. A, B se 
dopoledne vydali do přírodovědné stanice v Horažďovicích. Zde se dostali do přímého 
kontaktu s celou řadou exotických živočichů. Viděli např. 
agamu, krajtu, varana, činčilu, chameleona, drápatku, 
korálovku (rodiče začněte šetřit - činčila 1000,- Kč). Byl 
to pro ně velký a nezapomenutelný zážitek, dokonce 
někteří žáci chtěli i tyto živočichy domů. Děti z I. stupně 
se učily ve třídách a těší se na zítřejší výlet také do 
přírodovědné stanice. Odpoledne jsme věnovali turnaji ve 
stolním tenise. Večer v aule na přání našich žáků byla 
uspořádána velká společná diskotéka. 

V rytmu Let's dance Vaši pedagogové. 

28.3.2008 

Jak už víte ze včerejšího dne, žáci I. stupně navštívili 
přírodovědnou stanici v Horažďovicích. Velký úspěch 
měli potkani a jejich mláďata. Děti se pokoušely je 
pronést v kapsičkách do svých a vašich domovů. Naštěstí jsme šli do terária k hadům, kteří 
měli velký hlad a paní průvodkyně upozornila děti, že by si hady nemohly pochovat, když 
mají potkaní mláďata v kapse. Starší žáci se věnovali dopoledne výuce, ve které byli také 
seznámeni s projektem "Jehličnatý les". Odpoledne se za slunečného počasí vydali do Hoštic 
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na velké nákupy. Zbytek dne strávili sportováním na hřišti. Mladší děti se vydaly sbírat 
kamínky k řece. Naštěstí již minulý týden skončil třetí povodňový stupeň, proto nemusely 
vstoupit do vody a pár kamínků našly na suchu. Ve třídě z nich vyráběly překvapení pro 
rodiče. Večer po nudlích s tvarohem jsme záviděli hostinu ve filmu Shrek 3.  

Slunce v duši vám přejí Vaši pedagogové.  

29.3.2008 

Sice je sobota, ale na školách v přírodě se i tento den učí. Výuka byla zpestřena řešením 
matematické soutěže Klokan 2008. Počasí dnes již bylo nádherné, sluníčko svítilo, ale foukal 
silný vítr. Mladší děti v lese stavěly domečky a jejich díla ohodnoťte sami. Ostatní děti 
využily pěkného počasí ke sportování na hřišti. V podvečer proběhlo vystoupení skupiny 
historického šermu Vendeta. Vyvrcholením 
dnešního dne byla společná diskotéka. 

S letním časem Vás zdraví jěště žijící 
pedagogové. 

30.3.2008 

Neděle je vždy dnem odpočinku pro děti, ale 
nejnáročnější pro pedagogy. Mladší děti se 
dopoledne dívaly na pohádky, třetí třída 
vyráběla náhrdelníčky pro maminky a starší 
děti pokračovaly ve svém projektu. 
Odpoledne připravila čtvrtá a pátá třída pro třídu třetí soutěžní program na družstva. Šestá 
třída hádala "Kdo je kdo", stopovala "Videostop" a nakonec našla svého "Milionáře" spolu se 
čtvrtou a pátou třídou v rámci projektu "Děti dětem". Sedmá třída připravovala stezku 
odvahy. Po večeři se pro děti promítal Spiderman 3. Po setmění se naši malí třeťáci vydali do 
tmy osvětléné jen svíčkami vstříc strašidlům - sedmákům. Nakonec šli všichni plni zážitků 
spát.  

Se strašidly v zádech přejí dobrou noc Vaši pedagogové. 

31.3.2008 

V neděli načerpali žáci i pedagogové nové síly a vrhli se po hlavě do učení. Celé dopoledne 
všichni seděli v lavicích kromě sedmé třídy, která absolvovala historicko-naučnou exkurzi v 
Horažďovicích. Protože se sluníčko z oblohy jen smálo, vyrazila po obědě třetí a sedmé třídy 
do Horního Poříčí na pštrosí farmu. Pštrosa viděli sice jen jednoho, ale cestou potkali spoustu 
jiných zvířat (ovečky, slepice, kachny), která je ochotně připravila o zásoby suchých rohlíků. 
Zbylé třídy strávily kondiční odpoledne na průlezkách a místním hřišti. Po večeři byla 
závěrečná Megadiskotéka. 

Na vlnách taneční hudby zdraví Vaši netančící pedagogové. 
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1.4.2008 

Nastal poslední den pobytu na škole v přírodě. První dvě 
hodiny se děti opět pilně učily. V 10 hodin přijelo 11 
příslušníků Armády ČR, rozdělili si žáky na skupiny a 
předvedli jim součásti výzbroje a výstroje. Největší atrakcí 
byl maskovací zelenohnědý make-up a praktické ukázky 
sebeobrany. I projížďka Gazem zaznamenala velký zájem. 
Všichni vojáci i vojanda byli velmi milí a vstřícní. Společné 
setkání bylo zakončeno tradičními českými buchtami, které 
byly k obědu. Odpoledne proběhlo opět v duchu sportu a 
úklidu celého areálu. Všem se podařilo zdárně zabalit a po 
posledním filmu šli spát. Rodiče, těšte se. Zítra mezi 11. a 
12. hodinou se na vás všechny těšíme před naší školou. 
Pozor, není to apríl! 

S aprílovým pozdravem zamaskovaní pedagogové.  

 

Projektové vyučování na ŠVP STŘELSKÉ HOŠTICE 

Vydáno: 28.3.2008 22:20 

Projekt jehličnatý les zaměřený na přírodovědnou gramotnost žáků 

Cíl: pochopení významu lesa, poznání lesa v okolí objektu ŠVP Střelské Hoštice, 
vytvoření vlastního názoru na ochranu tohoto bohatství 

Věková skupina: žáci II. stupně ( 6.tř., 7.A, B) 

Zahájení projektu: 27.3. 2008 návštěvou přírodovědné stanice v Horažďovicích 

Projektový den: 30.3.2008 

Zakončení projektu: praktické ukázky jehličnanů - výstavka v aule  

Mgr. Marie Kabuďová, Mgr. Eva Štiková 
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Realizace projektu na ŠVP STŘELSKÉ HOŠTICE 

Vydáno: 30.3.2008 18:00 

V neděli 30.3. proběhl projekt „ Jehličnatý les". Všechny děti byly připravené a v aule jsme 
strávili pěkné dopoledne. Projekt byl ukončen výstavkou, kterou jsme umístili na chodbě před 
jídelnou, aby si ji mohli prohlédnout i mladší žáci z I. stupně. 

Nejlépe zpracované úkoly, včetně prezentace, měli tito žáci: 
 
1) 6.tř.:  

• Kateřina Barešová 
• Eliška Dostálová 

2) 6.tř.:  

• Vojtěch Tecl 
• Lukáš Pelc 
• Filip Frantál 
• Erik Palamarčuk 
• Nazar Hrytzan 

3) 7.A:  

• Denisa Frídová 
• Petra Procházková 
• Tereza Vrbová 

4) 7.A:  

• Tomáš Petr 
• Ondřej Vrzák 
• Martin Havlíček 
• Lukáš Pojer  
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Sluníčkový den ve školní družině 

Vydáno: 1.4.2008 11:07 

V pondělí 31.3.2008 jsme s dětmi ve školní 
družině oslavili příchod jara. 

Zahráli jsme si pohybové hry a zazpívali 
písničky. Protože bylo venku opravdu nádherně 
a sluníčko se na nás usmívalo, udělali jsme si 
odpolední piknik na školní zahradě.  

Jako velké zpestření odpoledne byl pro děti 
fotbal se spolužáky z naší střední školy. Zapojili 
se jak kluci tak holčičky.  

Všichni odcházeli s úsměvem na tváři a posíleni energií ze sluníčka. Těšíme se na další 
podobnou akci.  

2. TÉMATICKÝ BLOK ŠD - "Poznáváme své tělo" 

Vydáno: 1.4.2008 17:20 

V průběhu měsíců dubna, května a června si 
budeme povídat o našem těle a jeho funkcích. 

Budeme se měřit a vážit, naučíme se relaxovat, 
zdravě jíst a mnoho dalších zajímavých věcí. 
Samozřejmostí budou opět různé akce v terénu 
... ale jaké, to je tajemství. O všem Vás budeme 
předem informovat. 

Děti si mohou průběžně nosit zajímavosti o 
lidském těle a orgánech, články o otužování a 
zdravé výživě, zaměříme se také na čistotu a 
první pomoc. 

Už se moc těšíme. 
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Střední škola tvoří ... 
Vydáno: 1.4.2008 13:14 

V druhých ročnících tvoří studenti v rámci hodin IKT práce, které najdou své využití na 
základní škole. 
Během hodin IKT se studenti zdokonalují v práci s textovým editorem Word.  
Projekt PEXESO byl skupinový a účastnily se ho třídy S2.A i S2.B. Každá skupina měla 
zadané téma i formu grafického zpracování. Prohlédněte si výsledné práce. 

 

Biologická olympiáda 

Vydáno: 3.4.2008 10:06 

Do BiO se zapojují děti s blízkým vztahem k přírodě, často jim tato láska vydrží a také si 
podle toho vybírají své budoucí povolání.  

Školního kola BiO v kategorii C se zúčastnila Kristýna Jahnová (8.tř.) a v kategorii D 
žákyně: 

• Dostálová Eliška - 6. tř. 
• Kolářová Kateřina - 6. tř. 
• Vrbová Tereza - 7. A 
• Procházková Petra - 7. A 

Do obvodního kola, které se bude konat 23. 4. 2008 postupují: 
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1. Procházková Petra 
2. Kolářová Kateřina 

Blahopřejeme 
  

Marie Kabuďová  

Beseda s policií ČR 

Vydáno: 7.4.2008 13:29 

Dne 7. 4. 2008 proběhl na naší škole už šestý 
dopolední cyklus besed s p. poručíkem 
Holubem z preventivní informační skupiny 
Policie ČR. 

Pan Holub provedl na naší škole besedy na téma 
bezpečné chování, trestně právní odpovědnost, 
drogy, historie Policie ČR. Předal dětem řadu 
informačních materiálů a provedl ukázky 
výstroje a některé výzbroje Policie ČR. Jeho 
besedy jsou na vysoké profesionální úrovni, plně zaujaly děti, které ho s nadšením 
poslouchají, obracejí se na něho s celou řadou dotazů na různé situace, do kterých by se 
mohly dostat, a požadují všeobecné návody, jak se v těchto situacích zachovat.  
Zítra se těšíme na další blok se žáky šestých a devátých tříd. 

Marie Kabuďová  

Výsledky Klokan 2008 

Vydáno: 9.4.2008 16:49 
 

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2008 
 
V letošním školním roce se na naší škole opět konala mezinárodní matematická soutěž 
"Klokan". Zúčastnili se jí žáci 2. až 9. třídy základní školy a na střední škole studenti 1. a 2. 
ročníků. 
Nejlepších výsledků dosáhli žáci v kategorii Cvrček ( maximum je 60 bodů). V ostatních 
kategoriích bylo maximum 120 bodů. Nejlepší řešitelé  
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I. STUPEŃ ZŠ 

 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 

 Cvrček  Filip  Ságl  3.  60 

 Cvrček  Petr  Smola  3.  60 

 Cvrček  Nella  Vodičková  3.  60 

 Cvrček  Adéla  Volejníková  3.  60 

 Cvrček  Kateřina  Hamplová  3.  57 

 Cvrček  Kristýna  Němečková  3.  57 

 Cvrček  Jakub  Hrdlička  3.  56 
 
 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 

 Klokánek  Anna  Dobiášová  4.  89 

 Klokánek  Vojtěch  Myška  4.  81 

 Klokánek  Boris  Červený  4.  79 

II.STUPEŇ ZŠ  

 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 

 Benjamín  Vojtěch  Veselý  6.  75 

 Benjamín  Gabriela  Martínková  6.  68 

 Benjamín  Kateřina  Kolářová  6.  67 

 Benjamín  Martin  Červený  6.  67 
 

 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 

 Kadet  Romana  Nešverová  9.B  52 

 Kadet  Sandra  Pečenková  9.A  49 

 Kadet  Tereza  Drahotová  9.A  48 

SŠ 

 Kategorie  Jméno  Příjmení  Třída  Body 

 Junior  Barbora  Hrdá  2.A  62 

 Junior  Iveta  Selingerová  1.B  61 

 Junior  Tereza  Černá  2.A  57 

 Junior  Petra  Juránková  2.A  57 

 Junior  Veronika  Reichlová  2.A  57 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
Eva Štiková 
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Duben a "kulturní jaro" 

Vydáno: 15.4.2008 22:22 

S koncem dubna dospěje ke svému závěru i projekt "Kulturní jaro". 

Duben je ve škole měsícem plným událostí (leckdy ne jen těch příjemných). Píší se čtvrtletní 
písemky, blíží se pedagogická rada a s ní udílení nejen pochval, studenti čtvrťáci píší 
maturitní práce a skládají praktickou část maturitní zkoušky, deváťáky čekají přijímačky a 
rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení (všem držíme palce). A právě v době praktických 
maturit a všeobecného velkého očekávání si trochu zpříjemníme život návštěvou lektorských 
programů Muzea Kampa, které jsou spojeny s workshopy. Jako první vyrazí 22.4. šesťáci za 
poznáním "Struktur" a osmáci prozkoumají "Umělecký rukopis" a dílo nejen Františka 
Kupky. 24. je budou do muzea následovat devítky za poznáním "Umění a iluzí" a 25. přijdou 
na řadu sedmáci, kteří zjistí, jak s uměním může souviset "Strojovna". Tím skončí nejen 
napětí kolem výsledků přijímaček a praktických maturit, ale i náš letošní jarní projekt 
věnovaný kultuře. 

Den Země 

Vydáno: 23.4.2008 22:51 

Žáci 3., 4. a 5. třídy se v úterý 22. 4. zúčastnili výstavy "Den Země" v KC Novodvorská. 

Prohlédli si jednotlivé sekce: Pražskou veverku, Zemětřesení (Jan Zedník z Geofyzikálního 
ústavu předváděl praktické ukázky měření seismické aktivity), Odpad jako surovina a Co 
víme o biopotravinách.  
V kinosále si děti vyzkoušely své znalosti z oblasti ornitologie. Program byl doplněn 
vystoupením Dětské lidové muziky Modřenec. Výstava byla zajímavá a žáci si mimo nových 
znalostí odnesli i řadu hodnotných odměn a tiskovin. 

Zájezd do Vídně 

Vydáno: 25.4.2008 13:14 

Mezi úspěšné mimoškolní zájezdové akce našich studentů se určitě přiřadí i dvoudenní 
návštěva Vídně, kterou pro nás připravila cestovní kancelář CK2. 

Součástí zajímavého programu bylo například zdolání 334 schodů při výstupu na věž 
katedrály sv. Štěpána, prohlídka nádherných sálů i obytných prostor zámku Schönbrunn  
či návštěva proslulého zábavního parku Prátr. Mnozí účastníci si pobyt zpestřili i posezením  
v kavárně a ochutnáním pravé vídeňské kávy či věhlasného dortu sachr, všem ale zůstanou v 
paměti četné zážitky a dojmy z této skutečně zdařilé akce.  

Skončilo "Kulturní jaro" 
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Vydáno: 27.4.2008 19:36 

Návštěvou Muzea Kampa byl ukončen projekt věnovaný kultuře. Programy muzea mají za cíl 
zprostředkovat umění dětem a rozvíjet jejich kreativitu. Jsou koncipovány tak, aby zajímavou 
a zábavnou formou přiblížily smysl moderního současného umění. 

 Doufáme, že byl naplněn cíl našeho projektu, totiž to, aby si děti uvědomily, že návštěva 
muzea, galerie, koncertu či divadelního představení je pro ně užitečnou zkušeností 
využitelnou v budoucnosti a nemusí být nudná, že ji-li dílo dobře vysvětleno a vhodně 
předvedeno, může zaujmout, obohatit, dokonce i inspirovat naše "spící" tvůrčí já, jehož rozvoj 
úzce souvisí i s naší svobodou. 
V rubrice "Ze tříd" opět najdete Práce a postřehy II a také fotografie. 

Sběr papíru (21.-25.4.) - vyhodnocení 

Vydáno: 28.4.2008 12:53 

V týdnu 21. - 25. 4. 2008 opět probíhal sběr starého papíru a víček od PET lahví. Celkem se 
nasbíralo cca 2 900 kg papíru a 76 kg víček. 

Za 1. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  3. třída  911 kg  
 2. místě umístila  4. třída  523 kg 
 3. místě umístila  1. A  269 kg 

 
Za 2. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  9. B  449 kg 
 2. místě umístila  7. A  125 kg 
 3. místě umístila  8. třída  121,5 kg 

Jarní orientální tančení 

Vydáno: 28.4.2008 13:09 

Vítání jara, tak se jmenovala akce pro základní školy, kterou pořádala městská část Prahy 4 v 
parku vedle radnice 19. března. Za školu Kavčí hory zde vystoupila orientální taneční skupina 
Latifa Leyla (vznikla z kurzistek, které na téže škole učím). 

Pět břišních tanečnic vystoupilo v lehkých kostýmcích přivítat jaro a jako zázrakem zpod 
zamračené oblohy vysvitlo slunce. Nedlouhá svižná sestavička snad zahřála kromě nás i žáky 
základních škol, kteří nám i zatleskali  
Skupina Latifa Leyla vznikla díky nabídnutému předtančení na maturitním plese školy a od té 
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doby to bylo její třetí veřejné vystoupení. Fotky i videa budou brzy k vidění na adrese 
www.latifaleyla.cz . 

Lucie 

Střední škola tvoří ...TAHÁK a ČLOVĚČE NEZLOB SE 

Vydáno: 29.4.2008 11:18 

Rozhodli jsme se všem školou povinným dětem ulehčit, alespoň trochu, hodiny matematiky a 
vytvořili jsme pro ně tzv. "matematický tahák". 

Jeho zpracování nebylo zrovna nejjednodušší a proto doufáme, že ho oceníte a třeba ho i 
někdy použijete. 

Každý z nás hraje rád Člověče nezlob se! 

Minimálně jednou jsme ho hráli všichni a tak známe tu fádní podobu herní desky. Tuto hru 
jsme chtěli trošku oživit. Pár zajímavých nápadů a hned se hraje veseleji 

studenti druhých ročníků 
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Příprava na čarodějnice a trocha historie 
Vydáno: 29.4.2008 14:56 

30.duben se nezadržitelně blíží. Děti už se moc těší, a tak si začaly připravovat masky, 
vyráběly hadrové čarodějnice, čistily gril a kreslily plakáty. Den " D " už nastane tuto středu a 
kdo úspěšně projde naší strašidelnou zahradou, splní pár úkolů a nebude se bát, dostane 
Baziliškovo osvědčení. Tak se na ten den dobře vyspinkejte. 

A víte něco z historie????  
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro 
noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a 
dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé 
schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. 
Na některých místech se staví májka. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za 
magickou. Svátek se původně pravděpodobně 
slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu 
nacházejícímu se přesně mezi jarní 
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, 
že tuto noc se čarodějnice slétají na 
čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc 
jedním z největších pohanských svátků. Lidé 
také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt 
poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. 

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice 
jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. 
Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic". Zapalovala se smolná košťata a 
vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy 
se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli 
zajištění mládí a plodnosti. 
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Deštivá prohlídka Drážďan 

Vydáno: 5.5.2008 13:29 

Návštěva Drážďan byla krásná, až na počasí, které se nám nevyvedlo, a tak jsme se všichni 
tísnili pod deštníky. Přesto nám to nezkazilo prohlídku historické části města, znovu 
obnovené po druhé světové válce. Vrcholem celého výletu byla návštěva galerie starých 
mistrů, plná krásných a vzácných obrazů a zbraní. Nechyběl ani rozchod poblíž obchodního 
centra.  

 

 

Návštěva ekocentra Podhoubí 

Vydáno: 12.5.2008 14:21 

V pondělí 5.5. se zúčastnili žáci 4.ročníku ZŠ velmi zajímavé akce v Ekocentru - Podhoubí, 
která se jmenovala „Jak roste chleba ." Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Jednu skupinu 
vedla lektorka Štěpánka a druhou lektorka Radka. Obě skupiny se dozvěděly něco o 
obilí,polích a zemědělství.Seznámily se se surovinami, potřebnými k pečení chleba, zahrály si 
spousty her a v pracovní místnosti si každý upekl svůj chlebíček.Pro žáky byl tento den nejen 
zajímavý a poučný, ale i příjemně strávený. 

Co napsaly děti?  

• Kája Bímová napsala: Vážně to byl skvělý den, zajímavé věci o chlebu a nechali nás 
si ho sníst nebo vzít domů. 

• Bára Adamcová:Myslím, že jsme si odnesli krásné vzpomínky. 
• Jonáš Pojer:A tak jsme strávili prima dopoledne. 
• Anna Dobiášová: Mám moc ráda takovéto výlety, a proto i tento den se mi moc líbil. 
• Jan Pálek:Byl to pro mne velký zážitek.Určitě si vyzkouším upéct chleba doma. 
• Tomáš Procházka:Byl to moc hezký den a moc se mi to líbilo. 
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• Martina Zollmannová: Bavily mě hry a závodění. 
• Míša Novotná:Líbilo se nám ta.Paní učitelky byly hodné. 

Jaroslava Seidlová 

Čarodejnice ve Školní družině 

Vydáno: 14.5.2008 9:02 

Dne 30.4.2008 se na školní zahradě slétl roj čarodějnic, čarodějů a strašidel. Po společném 
focení všichni soutěžili, tančili a hodnotili nejlepší masky. Průběžné opékání buřtů se těšilo 
velkému zájmu dětí i rodičů. Na konci akce dostaly děti sladkou odměnu a Baziliškovo 
osvědčení. Věříme, že se naše družinová čarodějnická zábava všem líbila a za rok si ji opět 
zopakujeme.  

Všem čarodějnicím a čarodějům zdar!!!!! 

Beseda s lotyšským spisovatelem 

Vydáno: 15.5.2008 20:33 

V úterý 13. 5. navštívil naši školu lotyšský 
spisovatel Juris Zvirgzdinš.  

S dětmi ze 3. a 5. třídy si povídal o literatuře, 
přečetl jim úryvky z vlastních knih v lotyšštině 
a představil jim svého kamaráda plyšového 
medvídka Tobiáše. Překlad v češtině četli žáci, 
ale i paní učitelky. Žáci ze 3. třídy namalovali 
pro pana spisovatele řadu obrázků, jak by si 
představovali medvídka Tobiáše. Beseda se 
protáhla až do další vyučovací hodiny. 

 

Zpráva o výsledku testování Scio v 7. ročníku 
Vydáno: 21.5.2008 15:01 

Žáci 7.A se účastnili srovnávacích testů SCIO „ Vyhledávání žáků s předpoklady k 
vysokoškolskému studiu" v rámci projektu Evaluace, který byl financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Hlavního města Prahy. 
Součástí testování obecně studijních předpokladů jsou souhrnné výsledky testování a 
dotazníkové šetření žákovského dotazníku. 
Každý žák obdržel individuální zprávu s výsledky, která obsahuje nejen výsledky testu a 
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jejich řešení, grafické vyhodnocení, ale i doporučení ke zlepšení v daných oblastech obecně 
studijních předpokladů žáků. 
Testování se zúčastnilo celkem 461 škol a 13 799 žáků z celé republiky, v Praze 142 škol a 
4808 žáků. 
Žáci 7.A se pohybují ve všech testovaných oblastech ( část verbální, analytická, 
kvantitativní, slovní zásoba, porozumění textu, analýza informací, orientace v grafu a tabulce, 
orientace v obrázku, porovnávání hodnot, číselné operace) v pásmu nad průměrem v rámci 
základních škol v Praze. 
Žáci projevili svůj zájem o další středoškolské studium, nejvíce preferují střední školy s 
maturitou a gymnázium. 
Své studijní výsledky motivují tím, že jsou rádi se svými spolužáky, líbí se jim na naší škole, 
vzdělání považují za důležité pro život, myslí si, že je učení rozvíjí a hlavně mají rádi většinu 
učitelů. 
Mezi překážky pro dosažení lepších výsledků řadí obtížnost učiva, ale i vlastní lenost a málo 
času na učení ( více jiných aktivit). Mezi zájmy, kterým se žáci pravidelně věnují, preferují to, 
že jsou s kamarády, baví se prací na počítači ( hry , internet), poslouchají hudbu a dívají se na 
televizi, ale též provozují sport nebo jinou pohybovou činnost. 
Žáci jsou spokojeni s naší školou a rizikový faktor spatřují v prostředí ( ztížené podmínky 
během rekonstrukce školy). 
Souhrnná zpráva je v případě zájmu k dispozici v kanceláři školy. 

Ozdravný pobyt Železná Ruda 

Vydáno: 23.5.2008 19:43 

23.5.2008  

Hodní rodičové, 

je za námi poslední den a před námi poslední noc (určitě "kanadská") a zítra se nám konečně 
přestane stýskat. Už se nemůžeme dočkat pořádného jídla (hranolky, hamburgery, smažák ...), 
počítače (hry, ICQ, Skype ...) a Vaší náruče. 

Dnešek byl rozmanitý, dopoledne se někdo musel věnovat úklidu (9.A), jiní navštívili místní 
muzeum Šumavy (9.B) a další (nebožáci) absolvovali výstup na Belveder (už zase), aby tam 
řešili detektivku a pak si hráli (jako malí) s míčem. 

Odpoledne (po svíčkové) šla 9.B projíst a propít peníze získané opakovaným (tradičně - celé 4 
roky na 2. stupni) vítězstvím ve sběru do místního koktejlbaru. 9.A toho ze včerejška 
evidentně neměla dost a vyrazili za "výhledy" na Pancíř. Tam jeli vlakem a lanovkou, ale 
zpátky šli zase (tady tradičně) pěšky. Osmáci strávili odpoledne v bazénu a vířivce. Všichni si 
ještě užili za poslední peníze nákupy v Železné Rudě. 

Teďka večer nám úči rozdaly diplomy ( že jsme tu s nima vydrželi) a uplatily nás čokoládou. 
A momentálně se pokoušíme o tanec. Zítra okolo 14.30 ahoj - Vaši všichni  
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Motto: To nám to ale uteklo, pane Bajza. ( Bylo nás pět )            

          Ale ty panoramata, taťko! ( Homolka  a tobolka )  

22.5.2008  

Drazí rodiče, 

kam jste nás to poslali? Ve středu nám tvrdili, že bude odpočinkový den, taky to tak začalo, 
protože hned po snídani nás nakrmili pohádkou o tom, jak jakýsi přihlouplý dědeček vyrazil z 
domova s hroudou zlata a vrátil se po mnoha výměnách pouze se svíracím špendlíkem. A tím 
to začalo. Žádný odpočinek na pokojích celý den, jak jsme to původně pochopili. Ale ve 
skupinkách vybaveni výše zmíněným špendlíkem do Rudy za směnným obchodem. Nakonec 
to bylo prima a nejvíc nás bavilo, když jsme večer prezentovali výsledek svých směn. Někdo 
o tom napsal reportáž, někdo pohádku, někdo básničku, někdo jen tak blábolil a nejlepší byly 
holky z devítky: 

Studentky se statečně spustily se subjektem - spínáčkem, sestoupily schody směr silnice. 
Setkaly se se sexy stavebníky - smrděli. "Sorry, sháníme směnění spínáčku" ........ 

Poté po poloprázdném parkovišti procházela pětice Pražaček, prodavač prohlížel pětici, 
především pěknou plavovlásku, překrásná, pravděpodobně pomyslel "Perfektní postava, 
podobná pornoherečce Pamele, piha pod pupíkem, pevná prsa, precizní půlky", povídá, 
"přání?" Pověděly příběh, pán podává poškozené prehistorické přezkáče. 

Pochybný podnik, práce prostitutek přerušena, pauza, pětka přichází pro prosbičku, 
prostitmen překvapeně prohlíží pětku: " Potřebujete pomoc? Peníze? Práci?" Probůh! 
"Přicházíme pro proměnu předmětů!" "Postačí prevence?" Počítá počet Pražaček. "Počkejte, 
prohledám podnik." Přinese pět příjemně páchnoucích prezervativů. "Přijďte příště!!"  

Odpoledne byli deváťáci v bazénu a osmáci v muzeu. Tím idylka skončila. Už večer nás 
postrašili, chtěli, abychom šli brzo spát a při tom blábolili, něco o jezeru Laka a sedmnácti 
kilometrech. Průvodce prý uvádí, že trasa je vhodná i pro méně zdatné turisty. Nejhorší 
očekávání se splnila. Přijel pro nás pěkný autobus a ani nám nedošlo, že nás veze dál a dál od 
hotelu, to nás trochu uklidnilo, ale brzy jsme zjistili, že kolem nás jsou jenom nekonečné lesy, 
i když průvodce sliboval, že zdánlivě nekonečný les přeci jen skončí. Dlouho nekončil, a 
proto jsme v lese dělali všechno, jedli, pili, potili se, odpočívali a dokonce jsme museli mezi 
stromy i čůrat. Představte si tu hrůzu, všude jenom příroda a žádná civilizace. I pohled na 
rozcestníky nás stále utvrzoval v tom, že sedmnáct kilometrů se stane skutečností. Nakonec i 
ti nejslabší z nás statečně došli do cíle a nedorazilo je ani poslední stoupání k hotelu. 
Odměnou jim bylo třeba laté a horké maliny v cukrárně Sněhurka. 

Motto: Já nevim pánové, ale když to srovnám s výletem na Kokořín, tak je tady úplný prd. 

(Jára Cimrman, Dobytí severního pólu)  
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20.5.2008 

Milí rodiče, 

ani jsme Vám včera nepsali. Dopoledne ješte ušlo, to jsme byli dóle ve městě courat a utrácet 
peníze od Vás a od babiček. Ale to odpoledne ... Učitelé se snad zbláznili.  Museli jsme chodit 
pěšky po horách, bylo tam nějaké Čertovo jezero, cestou jsme si umazali naše značkové 
oblečení a málem jsme vypustili duši. Proto se nad náma slitovali a na Černé jezero 
pokračovali jen ti nejzdatnější z nás. Ušli jsme snad jedenáct kilometrů a na pokoje se vrátili s 
otravou čerstvým vzduchem. 

Dneska to bylo podstatně lepší, jeli jsme nejdelším železničním tunelem až do Klatov. V 
katakombách nás postrašily mumie a v barokní lékárně nám předepsali pouštění žilou. Ani 
učitelky se nám neztratily a nazpátek jsme naštěstí také jeli vlakem ( měl úžasný kosmický 
záchod ). Už teď se bojíme čtvrtka, zase šílenej pochod. Brzo napíšem, Vaše děti. 

Motto pedagogů: Na tragickej život jsem já pes ( Vlak dětství a naděje ).  

18.5.2008  

Čerstvé zprávy: přes trvalý déšť není skoro vidět z okna hotelové restaurace, ale přesto jsme 
si udělali malou procházku po místní křížové cestě až k hotelu Belveder. U každého zastavení 
jsme se modlili, aby konečně přestalo pršet.  

Motto: Váš děda Komárek ( Na samotě u lesa ). 

Stěhování ŠD a odjezd na školu v přírodě 

Vydáno: 2.6.2008 11:00 

Ahojky všem, 

zdravíme Vás ze školní družiny, bohužel času je teď málo a mnoho povinností. Musely jsme 
přerušit na chvíli náš tématický blok, stěhovaly jsme se do zrekonstruovaných prostor naší 
nové školní družiny. Je skvělá, báječná a vypadá nádherně. Až přijedeme ze školy v přírodě, 
vše nafotíme a sami uvidíte, jak jsme si společně s p. vychovatelkami naše družiny zařídily a 
vyzdobily. Teď už odjíždíme na školu v přírodě, těšíme se na zážitky a Vy nám držte palce, 
aby nám vyšlo počasí.  

Pěkný týden Vám přejí Vaše děti a p. vychovatelky ze školní družiny. 
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ŠvP - Železná Ruda, 1.A,B, tř. ,žákyně 4. třídy a 
někteří žáci ze 6.A 

Vydáno: 2.6.2008 11:00 

Žáci 1.A,B a 2 tř. ,žákyně 4. třídy a někteří žáci ze 6.A byli na ŠvP v Železné Rudě. 
Ubytováni byli v hotelu Terasy na okraji města. Hotel se všem moc líbil, pokoje měly svou 
koupelnu i WC, jídlo bylo výborné.Okolí hotelu poskytovalo spoustu zajímavých možností na 
výlety. Žáci jeli vláčkem na výlet do Hojsovy Stráže - Brčálníku, na výstavu malířky 
Klimtové " Pohádková země".Mohli si zde malovat a modelovat z hlíny pohádkové postavy 
strašidel a zasoutěžit si. Také udělali výšlap na horu Pancíř, zaplavali si v bazénu, měli 
diskotéku a navštívili muzeum historických motocyků a loutek. Na závěr pobytu byl karneval 
a 2. třída měla dokonce i noční bojovku. Celý pobyt se všem moc líbil a určitě se žáci i my 
dospělí budeme do Železné Rudy rádi vracet. 

Zvláštní poděkování patří: 

-CK p. Mlejnka, který nám celý pobyt zajistil a zorganizoval, neustále se ujišťoval, že se 
máme dobře a že nám nic nechybí, ještě jednou díky, díky díky 
-řidičům autobusu, kteří nás bezpečně vždy dovezli na místo určení a brali ohledy na malé 
dětičky a jejich potřeby, byli jste úžasní 
-žačce 4. třídy A. Klusáčkové, žákyním 6.A třídy a jejich spolužákovi V. Teclovi, kteří s 
malými dětmi dobře spolupracovali a pomáhali dospělým organizovat soutěže, byli jste 
skvělí, děti na Vás jen tak nezapomenou a příště si Vás bereme znova, zasloužíte si medaili 
- D. Vašků, která celou ŠvP organizovala, měla s tím velké starosti a neustále dohlížela, aby 
vše bylo v pořádku, pod jejím vedením nám bylo výborně, jak děti, tak i dospělí jí tleskáme 
-L. Teclové, zdravotnici, která si zaslouží úctu a obdiv nás všech, s jakou péčí se starala nejen 
o nemocné, ale absolvovala s námi i běžný denní náročný program a po nocích se starala o 
naše malé marody, fakt před ní smekáme klobouk 
- Z. Kejvalové, která byla oporou nás všech, vždy usměvavá a milá a své prvňáčky 
opečovávala jako pravá maminka, je to p. učitelka s velkým U 
-H. Petrové a M. Bímové, holčiny, bez Vás by to vůbec nešlo 
-celému personálu hotelu Terasy,nedá se Vám nic vytknout a vždy jste nám ve všem vyšli 
vstříc. Ještě jenou díky, rádi se k Vám budeme vracet. 

Jak to vlastně bylo? ŠvP - Železná Ruda "den po 
dni" 

Vydáno: 2.6.2008 11:09 

24. 5. sobota 
- Začátek ŠvP - příjezd expedice Xapatan 2008, expedice zahájena 14.00 místního času 
- příjezd do Železné Rudy, ubytování v hotelu Terasy, vybalování zásob a příprava základny, 
procházka do okolí a nákres mapy  
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- 1. expedice Xapatanu- prozkoumávání okolí a louky, poznávání místních rostlin, vyslání 
výzvědných skupin do okolí, soutěž o nejdelší pampelišku (vyhrála B. Zdobnická) 
- večer - hry ve stanech, sledování TV "Hodina pravdy" na základně 

25. 5. neděle 
- výlet vláčkem do pohádkové země V. Klimtové, průzkumová jednotka D.Vašků a 
Z.Kejvalové 
- objevení jiných živočišných druhů (skřítků, strašidel a víl) 
- soutěž o nejkrásnější výkres (vyhrál J. Fejfar) 
- modelování jiných živočišných druhů (vyhrála N.Mlejnková) 
- 2. expedice Xapatanu-přežití v extrémních podmínkách, stavění chýší v bažině, boj o území 
a přežití náčelníka 
- večer - diskotéka s Maxim Turbulenc (místní domorodá skupina) 

26. 5. pondělí 
- oprava chýší po náročném boji, zkoumání rostlinné a živočišné říše v okolí bažiny 
- 3. expedice Xapatanu- výstup na historické území xapatanských předků- horu 
Pancíř,členové výzkumného týmu pokořili vrchol hory v 17.00 hod. místního času, odebrali 
vzorky půdy pro další zkoumání a zahrabali vzkaz v láhvi příštím generacím, byli nejstarší 
členkou výpravy pasováni na horolezce 1. kategorie, dostali sladkou vysokohorskou odměnu 
a tetování na čelo / počet botaniků a členů výzkumného týmu byl zpočátku 31, později 11 
členů týmu během cesty odpadlo a vrátilo se do základny, 20 členů svůj složitý úkol splnilo a 
ve večerních hodinách se vrátilo zpět na základnu se vzorky půdy, která byla podrobena 
dalšímu bádání 
- večer- členové týmu tentokrát opravdu odpadli rovnou do matrací 
- udělena medaile všem členům výpravy, co pokořili horu 

27. 5. úterý 
- průzkum Železné Rudy, místních tradic a zvyků, obchodů, návštěva Moto muzea a 
Loutkového muzea 
- 4.expedice Xapatanu - botanická olympiáda, soutěž o nového velitele další expedice 
Xapatanu (vyhrál M. Pozdníček) 
- večer - párty v xapatanských nočních dobových kostýmech 

28. 5. středa 
- mapování terénu a příprava další expedice 
- 5. expedice Xapatanu - hledání pomníku nejslavnějšího člena průzkumové expedice Maja 
003, z xapatanské historie 19. století, malíře A. Kašpara 
- šiškovaná proti nepřátelům jiného kmene, nakupování zásob u místních trhovců 
- večer- diskotéka se spřátelenými kmeny 

29. 5. čtvrtek 
- výstup na Samoty, mapování terénu pro založení nové základny pro příští expedici Xapatan 
2009 
- 6. expedice Xapatanu - koupání v místní bažině, odebírání vzorků vody a následné 
zkoumání, nakupování dárků pro své příbuzné, smlouvání cen s místními trhovci ve stanech, 
bourání základny a balení, příprava expedice na odjezd  
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- večer- celkové vyhodnocení velitele expedice, odměny a diplomy jednotlivým členům 
výpravy 
- karneval s maskami netradičních druhů duchů místní civilizace 
- noční setkání s duchy 

30. 5. pátek 
- odjezd expedice na hlavní základnu Xapatanu, vyhodnocení a odměna nejúspěšnějším 
členům výpravy, celkové hodnocení a úspěšnost expedice Xapatan 2008 
- v 11.00 hod. místního času velitel Expedice Xapatan 2008 oznamuje svému nadřízenému, že 
expedice byla úspěšně dokončena a všichni přežili a vrací se zpět domů 

Z deníčků všech členů Xapatanské expedice a s jejich souhlasem přeložila, zkrátila a upravila 
do srozumitelného jazyka  

členka úspěšné expedice Xapatan 2008..........M. Bímová 

Všem členům výpravy: opravdu se moc a moc těším na expedici Xapatan 2009 a jsem na 
Vás pyšná!!! 

 



 

 
 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 

Červen 2008
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Maturitní zkoušky 

Vydáno: 4.6.2008 9:04 

Poslední květnový týden proběhly již po 
třinácté na Škole Kavčí hory - SOŠ služeb 
maturitní zkoušky. Více než 70 studentů 
posledního ročníku obhajovalo svoje znalosti 
z českého jazyka a literatury, anglického nebo 
německého jazyka a z odborných i volitelných 
předmětů. Většina maturantů u zkoušky 
dospělosti čestně obstála, v každé třídě se 
několik z nich dokonce může pyšnit i samými 
jedničkami. Mohli tak s hrdostí převzít z 
rukou svých třídních profesorů maturitní 
vysvědčení.Mnoho úspěchů v dalším studiu i 
budoucím životě jim přišli do Společenského 
sálu KC Novodvorská popřát jejich rodiče, pedagogové i zástupci Radnice. 

Markéta Měřinská 

4 x 4 letní hry Prahy 4 

Vydáno: 4.6.2008 9:08 

1. 6. 2008 se žáci a učitelé naší školy zúčastnili v O2 Žluté lázně slavnostního zahájení a 
programu prvního soutěžního dne her.  
Přálo nám nejen počasí, ale i štěstí, a tak se dostavily první sportovní úspěchy. Pan učitel 
Makara byl členem posádky vítězné Dračí lodě, které udával bubnováním tempo moderátor 
Leoš Mareš. 
Největším důvodem k oslavám bylo ale 2. místo našeho týmu ve složení Míša Šandová, 
Denisa Zemková (9.A) a Jáchym Diviš(8.) v beach volejbalu. Vedli si výborně, obstáli skvěle. 
Blahopřejeme. 

Ozdravný pobyt 3. třídy na chatě Lesanka v 
Krušných horách 

Vydáno: 9.6.2008 21:09 

V pondělí 2. 6. vyrazili žáci 3. třídy na svůj poslední ozdravný pobyt v tomto školním roce, 
který se konal na chatě Lesance v krušnohorské vesničce Mariánská. 
Za krásného počasí nám cesta uběhla velmi rychle. Ubytovali jsme se v pokojích s luxusním 
příslušenstvím. Již odpoledne jsme se vydali obdivovat krásnou přírodu v okolí chaty.  
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Druhý den dopoledne jsme si zahráli naši oblíbenou vybíjenou a odpoledne jsme se vypravili 
na pěší výlet do lázní Jáchymov. Asi půl kilometru před naším cílem nás zastihly přívalové 
deště a nepomohly nám ani naše pláštěnky. V jedné restauraci nám poskytli ručníky, horký 
čaj a výborné palačinky. Místní zákazníci 
chodili ochotně kouřit ven na déšť, aby děti 
nebyly v zakouřeném prostředí. Že by 
ohleduplnost u nás ještě nevymřela?  
Třetí den jsme strávili šplháním na horolezecké 
stěně, společenskými hrami na chatě a 
míčovkami na hřišti.  Večer se konala bujará 
pyžamová párty. 
Pak přišel náš poslední den pobytu. Sluníčko 
opět krásně hřálo. Na hřišti jsme si zahráli 
vybíjenou a přehazovanou. Odpoledne jsme se 
vydali na pěší výlet do Nového Města. Večer 
jsme společně oslavili desáté narozeniny 
Tomáše Peče. Personál chaty nám připravil netradiční dort a Tomíkova maminka nás vybavila 
dětským šampaňským. Najednou se nám zdál tento pobyt velmi krátký.  
Chtěli bychom poděkovat celému personálu v čele s paní ing. Černou za ochotu a úsměv. 
Vřele chatu Lesanku všem doporučujeme. 

Žiju stejně jako Ty! aneb Víkendový festival bez 
hranic 

Vydáno: 11.6.2008 18:17 

Na Pankrácké pláni se o víkendu 24. a 25.5. sešla řada návštěvníků na netradičním festivalu. 
Jeho cílem bylo přiblížit všem život tělesně postižených a ukázat možnosti jejich pracovního 
zapojení. 

Řada našich studentů se této akce zúčastnila jako dobrovolníci. Měli sice za úkol vybrat co 
nejvíce peněz, ale pro všechny to byla hlavně báječná podívaná, při které se všichni uvolnili a 
povídali si jako staří známí. 

Zde nebyli postižení lidé bráni jako nepotřební a neschopní života, ale jako rovnocenné 
bytosti. Každý si totiž mohl vyzkoušet, co postižený každodenně zažívá – ať šlo o jízdu na 
invalidním vozíku nebo o slepeckou dráhu. Každý si z tohoto pěkně stráveného dne něco vzal. 
Respekt. Pochopení. Každý jsme jiný a přece jsme stejní. 

Na této akci se také prezentovala řada organizací, které pomáhají handicapovaným lidem. 
Jmenujme například ukázky Hasičského sboru hl. m. Prahy nebo Městské policie. Také 
ukázka záchranářské pomoci, kdy zachraňovaným je handicapovaná osoba, byla zajímavá. 
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Této akce jsem se účastnila i já osobně a musím říct, že byla velmi dobře zorganizovaná. Ale 
nejvíc bych chtěla poděkovat těm, kteří přispěli na dobrou věc. 

Martina Galóová, studentka třídy S1B 

Výlet do Budyně nad Ohří 

Vydáno: 12.6.2008 22:09 

Výlet žáků 3., 4. a 5. třídy na přemyslovský vodní hrad 

Dne 11. 6. prožili žáci a žákyně 3., 4. a 5. třídy společně se svými učitelkami pěkný den. 
Vyrazili smyčkou času do středověku. Cílem cesty byl přemyslovský vodní hrad Budyně nad 
Ohří. Po prohlídce hradu, setkání s historickými osobnostmi a splnění přírodovědeckých 
otázek z historie děti střílely z luku, válčily v turnajích apod. 
Vyvrcholením výletu bylo vylosování splněných úkolů, šermířský turnaj a středověký trh. 
Agentura Hvězdička připravila pro nás všecky velmi pěkný den.  

Hodnocení aktivity žáků II. stupně 

Vydáno: 23.6.2008 11:24 

Žáky hodnotí jejich vyučující za aktivitu v hodinách, jejich práci a píli, připravenost a ochotu 
spolupracovat, za reprezentaci školy v obvodních kolech olympiád a soutěží. 
Podporujeme žáky i v dalších mimoškolních aktivitách: soutěže vědomostní a sportovní, 
kulturní akce, besídky, ekologické akce. 
Všechny tyto aktivity žáků jsou průběžně bodovány během školního roku a vyhodnoceny v 
červnu. 

 

 Hodnocení po třídách: 

 6. tř.:  Kolářová Kateřina   38 bodů 
   Martínková Gabriela  31 bodů 
   Kroisová Anna  29 bodů 

  

 7. A:  Vrbová Tereza  44 bodů 
   Procházková Petra  40 bodů 
   Pospíšilová Eliška  35 bodů 
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 7. B:  Fous Daniel  17 bodů 
   Honsů Kateřina   14 bodů 
   Honsů Jaroslav  14 bodů 

  

 8.tř:  Kanát Vojtěch  41 bodů 
   Polák Lukáš  38 bodů 
   Rychlík Jan  31 bodů 

 

 9. A:  Šandová Michala  28 bodů 
   Dryáková Jana  27 bodů 
   Šímová Nikola  26 bodů 

 
  9. B:  Coubalová Kateřina  39 bodů 
   Foglová Tereza   38 bodů 
   Jeníková Šárka  36 bodů 

  

 Prvních deset nejaktivnějších žáků z II. stupně ZŠ: 

 Pořadí  Jméno  Třída  Počet bodů 
 1.  Vrbová Tereza  7. A  44 
 2.  Kanát Vojtěch  8.  41 
 3.  Procházková Petra  7. A  40 
 4.  Coubalová  9. B  39 
 5. - 7.  Kolářová  6.  38 
   Polák  8.  38 
   Foglová  9. B  38 
 8.  Jeníková Šárka  9. B  36 
 9.  Pospíšilová  7. A  35 
 10.  Vantová Veronika  9. B  34 

Gratulujeme.  


