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Slavnostní otevření školy 
 
1.září jsme otevřeli naši "novou" školu. Odpoledne proběhlo slavnostní otevření za 
účasti pana starosty Horálka, místostarostky paní Bartákové a dalších zástupců MČ 
Prahy 4, která je naším zřizovatelem a byla i investorem této rozsáhlé rekonstrukce. 
Děkuji jim všem za krásné a moderní prostředí pro výuku našich žáků a studentů a 
pěkné pracovní prostředí pro zaměstnance školy. Těm děkuji za trpělivost a za to, že 
se jim podařilo i ve ztížených podmínkách zachovat vysokou úroveň výchovně 
vzdělávacího procesu. 
Můj dík patří i rodičům a dětem za pochopení a podporu v uplynulém období.  
 

Mgr. Helena Pondělíčková 
ředitelka školy 
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Informační středisko pro volbu povolání 
 
Vydáno: 16. 9. 2008 
 
Dne 16.9.2008 navštívila 9. třída informační středisko pro volbu povolání na Úřadu 
práce hl.m.Prahy. 
16.9. jsem se s naší třídou zúčastnil programu v infostředisku na úřadu práce, kde 
jsme v rámci programu nejprve zhlédli video o činnosti úřadů práce, následoval 
rozhovor s paní průvodkyní o našem nastávajícím povolání a volbě školy, kdy jsme 
měli možnost nechat si nakopírovat informace o bezpočtu povolání... ( Adam ) 
...Zapojili jsme se do diskuse o nezaměstnanosti, výběru povolání, rekvalifikaci. Na 
počítačích jsme si mohli vyzkoušet různé testy osobnosti a zájmů. Exkurze se všem 
líbila a myslím, že byla užitečná... ( Adéla ) 
... Po instruktážním filmu byla žákům poskytnuta volnost, a tak si každý mohl volně 
pendlovat po místnosti za účelem vyhledávání informací o konkrétních povoláních. 
Nabídka informačních šanonů byla opravdu široká... ( Petr ) 
...Po úvodní informaci o činnosti střediska jsme měli čas, abychom si udělali testy na 
počítači, našli povolání, která nás zajímají, nebo si pustili videokazetu s vybraným 
povoláním... ( Dan ) 
 

Zájezd do Itálie 
 
Vydáno: 25. 9. 2008 
 
Odjezd do Itálie s paní učitelkou 
Pastrňákovou se konal 29. 8. v 11:00. 
Odjížděli jsme od školy. Byli jsme velmi 
natěšení a zvědaví, jaké to tam bude.  
Cesta autobusem trvala přes noc, při 
které jsme moc nenaspali. Do Itálie jsme 
dorazili asi kolem 8:00 ráno. Vyložili 
jsme kufry a šli jsme se koupat do 
osvěžujícího moře. Odpoledne jsme se 
ubytovali v hotelu. Další den jsme 
strávili u moře s večerní procházkou. 
Jezdili jsme na výlety např.: do mořských jeskyň, dále do Foresta Umbra (noční výlet 
spojený s jízdou terenním automobilem jak vevnitř tak i na střeše),na prohlídku 
krásného historického městečka Vieste a další....Hráli jsme také plno zábavných her 
(přehazovanou a štafety). Měli jsme možnost si vypůjčit šlapadla, což většina z nás 
využila. Na konci pobytu jsme se rozloučili hlučnou diskotékou a zábavou.Poslední 
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den ráno jsme si zabalili, nasnídali se a šli naposledy k moři. Ve večerních hodinách 
jsme vyrazili zpátky domů. Při cestě autobusem nám pouštěli několik filmů. Další 
den jsme přijeli do Prahy. Všichni měli chuť se vrátit a zůstat v Itálii ještě týden, ale 
na jednu stranu jsme byli rádi, že už jsme doma. Pobyt se nám velmi líbil a určitě 
bychom si ho chtěli zopakovat. 
 

Programy prevence kriminality 
 
Vydáno: 25. 9. 2008 
 
Tento týden proběhly na naší škole 
programy prevence kriminality Městské 
policie. 
V pondělí 15. 9. byli všichni žáci na 1. 
stupni seznámeni se zásadami 
bezpečného chování (bezpečný kontakt 
s cizími lidmi, na chování, když jsou 
sami doma, bezpečné cestování, 
bezpečnou internetovou komunikaci, 
koho a kde požádat o pomoc). 
16. 9. a 17. 9. byl program určen pro 
žáky 8. a 9. tříd. Děti byly rozděleny na chlapce a dívky. V programu pro chlapce s 
názvem "Jak se nestat pachatelem trestného činu" byli všichni seznámeni se 
základními paragrafy, které na ně číhají v běžném životě. Děvčata v programu s 
názvem "Jak s nestat obětí znásilnění" dostala užitečné rady do běžného života 
(základní fakta a fámy o znásilnění). 
Programy byly poučné a na začátek školního roku velmi přínosné. 
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Tonda Obal na cestách - program pro žáky I. a II. 
stupně ZŠ 
 
Vydáno: 6. 10. 2008 
 

3. října absolvovali žáci I. stupně 
program environmentální výchovy s 
názvem Tonda Obal na cestách. Během 
čtyř hodin lektor velmi pěknou a 
zábavnou formou dětem vysvětlil 
správné třídění a následné využití 
separovaného odpadu. 
Součástí tohoto programu byla i hra, při 
které si děti prakticky vyzkoušely, jak 
správně odpady třídit. Už se těšíme na 
20. října, kdy bude tento program pro II. 
stupeň ZŠ. 

 

Zprávy z Rákosníčkova rodiště (Hojsova Stráž – 
ozdravný pobyt 6.,7. třídy) 
 
Vydáno: 7. 10. 2008 
 

1.den  
Přijeli jsme do Brčálníku přímo na segedínský guláš. Knedlíky byly velké jako 
parníky. Aby nám slehlo, šli jsme na procházku po okolí (dle paní učitelek). Pro nás 
to byla děsná túra, při které jsme zjistili: 

a) vlaky nejedou - je výluka 
b) turistika není naše hobby 
c) do civilizace je proklatě daleko 
d) ať jdeme, jak dlouho chceme, je to pořád "už jen kousek" 
e) všude kolem je příroda 
f) všechno spraví večeře (dneska byly ovocné knedlíky - šli jsme si přidat, 

někteří i 2x) 
 

Večerní výkřiky: ...šli jsme na velký výlet - bylo to fakt hustý..., ... bylo dobrý, že paní 
učitelka Štirská už nemůže, aspoň jsme šli pomalu..., ...někdo nám čmajznul kus kolejí, takže 
jsme měli smůlu..., ...netočíme se nějak v kruhu?,... pocit volnosti mě skolil na zem...  
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2.den 
Konečně jsme viděli strašidla! (A nebyly to paní učitelky.) V Pohádkové zemi na nás 
čekala strašidla paní V. Klimtové. Nejdřív jsme si je prohlédli a pak i vyrobili z hlíny 
(snad přežijí cestu do Prahy). Před obědem zbyl čas i na hřiště. Po poledním klidu 
jsme se báli další "procházky", ale byla jen malá soutěž a šlo se řádit do bazénu. Naše 
touha po civilizaci a nákupech je však tak silná, že jsme před večeří vylezli na 
největší kopec v okolí proto, abychom našli autobusovou zastávku (kvůli vlakové 
výluce). Z té totiž zítra vyrazíme do Nýrska. A teď večer? Tančíme! 
P.S. Počasí nám přeje, užíváme si sluníčka.  
 

Odpolední chvilka poezie: 
Už je podzim, listí všude, 
k Šumavě jsme vyjeli, 
přehlédli jsme Rákosníčka, 
málem jsme ho přejeli, 
Brčálník, zem snů nás vítá,  
s lehkým smíchem ve tváři, 
les však plno bláta skýtá, 
oou, to nám zavaří, 
hotel Jana, hotel Fanda nám svou náruč 
otvírá, 
to je sice velká sranda, 
slunce se nám zavírá. 
 

Odpolední výkřiky: ...na mapě je naše nadmořská výška 5,6 metrů..., ...mezi okolní obce 
patří Železná Rada..., ...proč hledáme autobus, proč nejedeme vlakem?...,   
 

3. den 
Ráno zase ohavně modré nebe a sluníčko. Zase dobrá nálada, všeobjímající 
optimismus a nekonečná energie... 
Proto nás vyhnali na celé dopoledne soutěžit na hřiště. Budeme vyprávět, ale vyhráli 
jsme všichni. 
K obědu čočka a po ní bleskový přesun na autobus směr Nýrsko, kde jsme si konečně 
užili podle svého. Někteří nakupovali, některým se ale po přírodě okamžitě zastesklo 
a nechali se nerozumně vylákat na malou procházku údolím Úhlavy.Večer byla 
diskotéka (moc jsme škemrali). Než tanečky nastaly, odměny jsme dostali.Děkujeme 
moc rodičům Zuzky Svobodové a Kuby Bernklaua za pravidelný a skvělý 
sponzoring. 
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Učíme se spolu 
 
Vydáno: 9. 10. 2008 
 
Naše škola je jednou z mála, kde se pod jednou střechou setkávají děti od 3 do 19 let. 
To má své nevýhody, ale samozřejmě toho lze i využít. Jednou z výhod je, že zde 
může proběhnout ojedinělý projekt - UČÍME SE SPOLU. 
Studenti si během listopadu vyzkouší "učit" ( samozřejmě za pomoci učitelů ) své 
mladší spolužáky - děti z prvního stupně. Sami si zvolí předmět a formu výuky ( hry, 
soutěže, zpívání...). Mohou si připravit i program pro děti z naší mateřinky. Zájem 
studentů je veliký, budeme jim držet palce. Uvidíme, jaké budou jejich dojmy, až 
budou stát "na druhé straně katedry." 
 

Den pro zdraví 
 
Vydáno: 9. 10. 2008 
 
Ten se opravdu vydařil. Ve středu 8. 10. se žáci 
8.A, B, 9. třídy a studenti II.B velmi aktivně 
zúčastnili akce "Den pro zdraví", který se konal 
jako každoročně v budově SZŠ 5. května v Praze 4.  
Program byl velmi pestrý. Začali jsme 
ochutnávkou zdravé výživy, abychom se posilnili 
na programy, které jsme chtěli navštívit. Byla jich 
spousta. První pomoc, tam se velmi aktivně 
zapojili chlapci z 8.B, dále protidrogová prevence, 
prevence úrazů a kriminality, šikana a její 
prevence, prezentace Policie ČR a řada dalších.  
Velmi zajímavá byla ukázka záchranářské 
techniky, a to práce s lanem, slaňování a 
vyprošťování. Jak chlapce, tak i děvčata zaujala 
prohlídka sanitního vozu a vozu dobrovolných 
hasičů.  
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Sběr papíru – vyhodnocení 
 
Vydáno: 15. 10. 2008 
 
Ve dnech 6. - 10. 10. 2008 opět probíhal sběr starého papíru a víček od PET lahví. 
Celkem se nasbíralo cca 5 000 kg papíru. 
 
Za 1. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  4. třída  649 kg  

 2. místě umístila  5. třída  574 kg 

 3. místě umístila  3.třída  451 kg 
Za 2. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  8. A  1650 kg 

 2. místě umístila  9.třída   397 kg 

 3. místě umístila  6. třída  386 kg 
 

Přírodovědný klokan 
 
Vydáno: 16. 10. 2008 
 
Letos poprvé se žáci 8. A, B a 9. třídy základní školy a studenti 1.A, B, C a 2.A, B 
střední školy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. 
Cílem soutěže je vzbudit zájem o technické a přírodovědné obory. Soutěžící 
odpovídali na otázky z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. 
Mohli získat maximálně 120 bodů. 
 
V kategorii Kadet (8., 9. třída) se nejlépe umístili:  
1. Daniel Vrána 9. tř. 70 bodů 
2. Miloslav Bím 9. tř. 67 bodů 
3. Lukáš Pojer 8. A 65 bodů 
 
V kategorii Junior (1., 2. roč. SŠ) se nejlépe umístili:  
1. Michal Svoboda S1.B 75 bodů 
2. Vendula Běhounková S1.C 65 bodů 
3. Hana Klírová S2.B 60 bodů. 
 
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast všem soutěžícím. 
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Koncertní turné dětského pěveckého sboru Prážata 
v Lipanech na Slovensku 
 
Vydáno: 29. 10. 2008 
 
Již sedmý rok působí při škole Kavčí hory pěvecký sbor Prážata a Resonance. Často 
je zván na evropská turné nebo festivaly. Tentokrát vycestoval dětský pěvecký sbor 
Prážata na pozvání slovenského sboru Septemthillis pod vedením Gabriely Pintérové 
ve dnech 23. 10. - 27. 10. 2008. 
Cestou se děti zastavily v Červenom Kláštere a svezly se na „pltích" po Dunajci. I 
když bylo chladné počasí, zážitky z řeky a krásné krajiny Pieninského národního 
parku byly úžasné. Také přivítání a ubytování ve slovenských rodinách předčilo naše 
očekávání. Cítili jsme se tu jako doma. 
Po zkouškách a výletu na Lysou horu přišel den koncertů. V neděli ráno vystoupila 
Prážata s Biblickými příběhy od Tomáše Butty a Silvie Nygrýnové v kostele sv. 
Martina na dětské mši. V přeplněném kostele se zpívalo velmi hezky v duchu 
opravdového přátelství. Odpoledne se uskutečnil v témže kostele společný koncert 
obou sborů. Zahájil slovenský pěvecký sbor Septemthillis čtyřmi písněmi. Pak 
pokračovala Prážata blokem českých a slovenských lidových písní a písní z Afriky a 
Izraele pod vedením Míly Pospíšilové za klavírního doprovodu Věry Jelínkové a na 
africký buben hrál Jáchym Šolar. Dirigování muzikálových melodií z Bílého Motýla 
se ujal sám autor Jakub Nygrýn. Potlesk v opět přeplněném kostele byl veliký. 
Večer byl zakončen společnou diskotékou. Při loučení ukápla nejedna slzička. Ale 
brzy se jistě uvidíme. Pozvali jsme slovenský sbor k nám do Prahy 24. 4. 2009, kdy 
oslaví náš sbor Prážata čtvrt století svého založení. 
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Škola na kolečkách 
 
Vydáno: 3. 11. 2008 
 
Jedno říjnové dopoledne proběhla na naší škole soutěž na kolech.  
Zástupci ze všech tříd l. a ll. stupně , vybaveni koly a přilbami, byli rozděleni do 
družstev, která byla označena barevnými kolečky. Každý tým mohl také získat 
prémii, když se mu podařilo nalákat na trasu i někoho z pedagogického sboru. A 
závody mohly začít!!! Všichni závodníci trasu zvládli, počasí nám přálo a celé 
dopoledne "na kolečkách" proběhlo v přátelské a soutěživé atmosféře. Děkujeme za 
účast i pomoc všem rodičům, žákům i učitelům, díky kterým se akce povedla. 
 

Exkurze do Podolské vodárny 
 
Vydáno: 6. 11. 2008 
 
Krásný, teplý podzimní den 5. 11. 2008, 
co jiného si žáci osmých tříd mohli přát. 
A k tomu ještě exkurze do zcela 
výjimečných prostor expozice Muzea 
pražského vodárenství v Podolské 
vodárně. Výklad byl skvělý, poutavý a 
ještě zajímavější byly exponáty, např. 
starý čerpací stroj, části prastarých 
potrubí a dřevěných vodovodů. 
Postřehy žáků 8.A a 8.B: 

• tento "Bělostný palác" skutečně 
zdobí nábřeží v Podolí 

• vodárna byla postavena v letech 1925-29, podle projektu arch. A. Engla 
• je památkově chráněna 
• dnes je vodárna svou produkcí 12% pitné vody pro Prahu nejmenší 
• je spíše rezervním zdrojem v případě poruchy vodárny v Káraném či na 

Želivce 
• interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou stěnou a 

tak umožňuje působivý pohled do Engelovy "katedrály" s funkčními filtry - 
nádhera 

• naše tělo vyloučí za den 2,5 litru vody, stejné množství musíme do těla doplnit 
 
Moc se nám to všem líbilo. 
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Jídelníček na přání 
 
Vydáno: 6. 11. 2008 
 
Jíte rádi? 
Ve spolupráci s naší školní jídelnou jsme zahájili akci Jídlo na přání. Každá třída 
dostala možnost sestavit polední menu včetně moučníku, proto sledujte pečlivě 
rozpis jídelníčku !!! 

Dobrou chuť všem strávníkům. 
 

Laická edukační přednáška - prevence rakoviny 
prsu 
 
Vydáno: 11. 11. 2008 
 
"Proč? Znát znamená vědět." 
V uterý 11. 11. 2008 nás navštívily členky 
klubu ŽAP (ženy s nádorovým 
onemocněním prsu) a pro děvčata 9. třídy 
si připravily velmi zajímavou přednášku 
spojenou s praktickou ukázkou 
samovyšetřování prsu. Správným a včas 
započatým samovyšetřováním se dá 
předejít zanedbání ,eventuelně objevení 
nádoru. Pravidelnost u samovyšetřování 
prsu snižuje úmrtnost až o 40%. 
Děvčata pozorně poslouchala a také 
dotazů bylo hodně. Dbát o své zdraví je povinnost každého člověka, každý chce být 
nejenom krásný, ale i zdravý. Další otázky a odpovědi mají děvčata v brožurkách, 
které dostaly na závěr přednášky. Určitě o tom budou mluvit doma se svými 
maminkami i babičkami. 
 

Červená stužka 
 
Vydáno: 12. 11. 2008 
 
Prvního prosince se studenti naší střední školy již poněkolikáté zúčastní Světového 
dne boje proti AIDS. 
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Studenti vyrazí do ulic a budou rozdávat letáčky a prodávat odznaky ve tvaru 
červené stužky, která je symbolem této akce. 
Účelem sbírky je získání peněžitých příspěvků k zajištění provozu a preventivní 
činnosti České společnosti AIDS pomoc včetně Domu světla a Společnosti pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu. 
 

Testování Scio - 6. třída 
 
Vydáno: 27. 11. 2008 
 
Žáci šestých tříd se v říjnu tradičně účastnili projektu Srovnávacího testování. 
Součástí testování byly testy z českého jazyka, matematiky a test obecných studijních 
předpokladů. 
Každý žák nyní obdrží svůj výsledkový list, škola pak analytickou a souhrnnou 
zprávu (jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy). 
Ze zpráv vyplývá: 

• testování se zúčastnilo 10942 žáků šestých tříd z 364 škol ČR ( včetně 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ) 

• výsledky našich žáků v českém jazyce jsou nadprůměrné, máme lepší 
výsledek než 70% zúčastněných škol 

• výsledky našich žáků v matematice jsou průměrné v rámci všech 
zúčastněných škol 

• porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných 
studijních předpokladů bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál 
žáků velmi dobře využíván, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká by 
odpovídala jejich studijním předpokladům. Žáci díky učitelům pracují nad 
své možnosti. 

• porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných 
studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván 
optimálně a jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
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Kapka krve aneb I já hledám svého dárce 
 
Vydáno: 1. 12. 2008 
 
Dne 26.11.2006 se na naší škole 
uskutečnila akce „Kapka krve aneb I já 
hledám svého dárce". V úvodu hodiny 
si žáci ZŠ a SŠ poslechli krátkou relaci, 
kterou připravili žáci 5. třídy. Poté 
navštívilo třetí a čtvrté ročníky SŠ 
několik našich mladších kamarádů z 
mateřské školy a z první třídy základní 
školy, kteří odevzdali možným 
budoucím dárcům krve dárek, který 
sami vyrobili - kapičku krve. 
Akce byla zaměřena na propagaci dárcovství krve a na získání nových dárců z řad 
našich již dospělých středoškoláků. 
Chci poděkovat učitelům ze ZŠ, SŠ i MŠ, kteří se na celé akci podíleli. 
Teď je to již na vás, milí středoškoláci, zda a jak na výzvu našich kamarádů z MŠ a ze 
ZŠ budete reagovat.  
Ke dni 28.11.2008 se k dárcovství krve předběžně přihlásilo celkem 35 studentů.  

 

Učíme se spolu 
 
Vydáno: 1. 12. 2008 
 
Minulý týden proběhla 1. část projektu, jehož uskutečnění umožňuje ojedinělé 
spojení mateřské, základní a střední školy - projektu Učíme se spolu. 
Studenti střední školy převzali roli vyučujících a podle svého zájmu a dovedností je 
(po pečlivé  přípravě) vystřídali v hodinách zejména na 1. stupni základní školy. 
Někteří se vrhli i mezi drobotinu do školky a ti nejodvážnější se nebáli postavit ani 
před druhostupňové "puberťáky". Svou práci odvedli tito náhradní pedagogové 
skvěle. Těšíme se v týdnu od 15. prosince na pokračování. Jak praví přísloví:"Každý 
učitel tě něčemu naučí, ale nejvíce tě naučí vlastní žáci." 
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Kino Blaník 
 
Vydáno: 1. 12. 2008 
 
V pátek 28.11.2008 jsme ( žáci 6. - 9. třídy ) navštívili program protidrogové prevence, 
který pro nás zajistila Městská část Praha 4. 
Po zhlédnutí krátkého dokumentárního filmu následovala beseda s kriminalistkou a 
MUDr. Jiřím Presslem z nadace Drop In. 
 

Kdo bude "Lady školy" a "Gentlemanem školy" 
Kavčí hory? 
 
Vydáno: 2. 12. 2008 
 
29. ledna 2009, v den pololetního vysvědčení, se žáci II. stupně ZŠ promění v krásné 
dámy a elegantní pány a naše jídelna na velkou recepci, kde proběhne projekt 
"Společenské chování". Budou se tady řešit různé situace společenského života i celá 
řada praktických úkolů. 

Už se těšíme. 

Schola Pragensis 2008 
 
Vydáno: 3. 12. 2008 
 
Ve dnech 20. - 22. 11. 2008 se naše škola zúčastnila přehlídky středních škol Schola 

Pragensis. 
Náš stánek navštívila řada uchazečů o 
studium, kteří se živě zajímali o 
každodenní život školy. 
S největším ohlasem se ale setkala 
módní přehlídka. Studentky předvedly 
vlastnoručně vyrobené modely,které 
ušily v hodinách odívání. K 
přehlídkovému molu je přišli povzbudit 
jejich mladší spolužáci ze ZŠ. 
Ti se přišli na celopražskou přehlídku 

inspirovat pro volbu povolání. 
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Vývoj české rockové hudby 
 
Vydáno: 7. 12. 2008 
 
V pátek 5.12.2008 se žáci 6. - 9. tříd vypravili do multikina Hostivař, kde je čekala 
mikulášská nadílka v podobě poutavého průvodního slova a písniček, které nás 
provedly českou rockovou hudební scénou od konce 50. let minulého století až do 
současnosti.  
 

Všichni jsme osobnosti 
 
Vydáno: 9. 12. 2008 
 
8. 12. 2008 zhlédli žáci 9. třídy v Imaxu Flóra film "Náš vůdce". Toto drama ze 
současnosti nás zavádí do školního prostředí a ukazuje, jak je snadné se nechat 
zmanipulovat a přestat si všímat svých hodnot.  
Varuje také před nebezpečím slepé konformity, které se velmi lehce podléhá. Film 
všechny žáky velmi zaujal a přinutil k zamyšlení. Tomuto tématu se budeme dále 
věnovat ve škole. 

 

Předvánoční výlet do Kouřimi 
 
Vydáno: 11. 12. 2008 
 
26. 11. vyjeli žáci 2. a 3. třídy ZŠ Kavčí 
hory se svými třídními učitelkami na 
předvánoční výlet do Kouřimi. Nejdříve 
navštívili místní muzeum. Seděli ve 
třídě, do které chodili vrstevníci jejich 
prababiček. V přilehlé dílničce si 
vyrobili obrázek na památku. 
Následovala prohlídka kouřimského 
skanzenu se starobylými staveními. V 
přilehlých obchůdcích si děti zakoupily 
drobné dárečky. Výlet se vydařil, 
umocnil předvánoční atmosféru.  
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Preventivní triky k použití elektriky 
 
Vydáno: 13. 12. 2008 
 
V pondělí 8.12.2008 měl celý 1. stupeň ZŠ připravenou 
skvělou akci. Pořádala ji PRE s názvem "Preventivní triky k 
použití elektriky". 
Děti soutěžily, zpívaly a získávaly odměny. Hodina uběhla 
jako voda a všechny děti se vrátily do tříd obohaceny o 
důležité informace. 
 

Slavíme Advent 
 
Vydáno: 13. 12. 2008 
 
Ve čtvrtek 11.12.2008 proběhla na 1. stupni ZŠ dlouho očekávaná dopolední akce 
Slavíme Advent.  
Jednotlivé třídy se nazývaly podle vánočních svátků: 

• 1.A třída - Zlatá neděle - malování na sklo, vánoční obrázky odkrývací 
technikou 

• 1.B třída -  Stříbrná neděle - výroba adventních věnců 
• 2. třída - Bronzová neděle - vypichované pomeranče a jablka  
• 3. třída - Železná neděle - 

výrobky z vizovického těsta 
• 4. třída - Svatý Mikuláš - vánoční 

ozdoby ubrouskovou metodou, 
vánoční přání 

• 5. třída - Svatá Barbora - vánoční 
svícny  

• Učebna MUF -  Tři králové - 
promítání filmů s vánoční 
tematikou 

Děti v jednotlivých třídách vyráběly 
adventní a vánoční předměty. Některé si odnášely domů, jiné nechávaly k prodeji na 
večerním vánočním jarmarku. Vedoucími jednotlivých dílen byli studenti S2.B naší 
střední školy. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Krejbichové a paní učitelce 
Vašků, které připravily keramické polotovary na výrobu ozdob a vizovické těsto k 
výrobě vánočních figurek. Velmi nás potěšilo, že se této akce zúčastnili rodiče 
některých žáků. Tak zase za rok na shledanou. 
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Barvení hedvábných motýlů 
 
Vydáno: 13. 12. 2008 
 
V pátek 12.12.2008 žáci 1. stupně ZŠ barvili pod 
dohledem výtvarnice hedvábné motýly. 
Malování na hedvábí je oblíbenou každoroční 
předvánoční akcí na naší škole. Tentokrát žáci 
barevně dotvářeli hedvábné motýly barvami a 
krystalickou solí. Všem se výrobky velmi povedly 
a budou jistě krásnými dárky pro jejich rodiče. 
 

Testování SCIO 1.ročníků SŠ 
 
Vydáno: 13. 12. 2008 
 
Studenti všech tří tříd 1. ročníku se v říjnu zúčastnili vstupního modulu testování 
Vektor 1 společnosti Scio.  
Vypracovali test obecných studijních předpokladů a sérii předmětových testů 
z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka a z matematiky. Výsledky, 
které teď v prosinci obdrželi, poskytují škole i každému z nich podrobné informace o 
tom, co umějí, jak úspěšní jsou se svými znalostmi a dovednostmi ve srovnání 
s ostatními letošními „prváky" na nejrůznějších typech středních škol, ale i kde mají 
rezervy a na co je potřeba se v průběhu studia zaměřit.  
 

Vánoční besídka 
 
Vydáno: 17. 12. 2008 
 
V adventním čase jsme se sešli ve 
vánočně vyzdobené jídelně školy, kde 
11.12.2008 proběhla Vánoční besídka 
žáků školy. 
Na pódiu se v krátkých vystoupeních 
postupně vystřídali žáci všech tříd 
základní školy, připojily se i studentky z 
1.C střední školy s vlastní skladbou Óda 
na Ježíška a celou besídku zahajoval 
pěvecký sbor Prážátka. Postupně mizely 
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chmury z předcházejících pohovorových hodin a tváře přihlížejících rodičů se 
usmívaly s vědomím:"To máme ale šikovnou holku, kluka, děti..." 
Všichni se snažili a za jejich vystoupeními byl vidět velký kus práce ( nejen dětí, ale i 
jejich paní učitelek ). Někde se možná něco trochu nepovedlo, ale to k takovým 
vystoupením přece patří. 

Program byl opravdu nabitý a pestrý. 
Páťáci nás vzali za Českým Honzou, s 
1.A jsme se vypravili do Perníkové 
chaloupky, vyloženě vánočně nás 
naladila 6. třída písní Prosinec, ale slzy 
dojetí rychle oschly s druháčky a jejich 
Čertem a Káčou. Sborovou recitací Tvá 
hvězda vánoční nás blíž Štědrému dni 
posunula sedmá třída a pak už tu byla 
1.B s pohádkou O Sněhurce. 8.B rozjela 
nový hudební kanál své vlastní televize 
písní Vánoce, Vánoce přicházejí, třeťáci 

nás seznámili s Palečkem, který vyrostl, a naprosto nový byl i Mrazík v podání 8.A. 
Do netradiční pohádky o Šípkové Růžence nás vzala čtvrtá třída a třeťandy zatančily 
jako v muzikálu Mamma Mia. Logicky jsme po tomto vystoupení přešli do angličtiny 
a mohli se pobavit u pohádky O Karkulce v podání herců ze 6. třídy. Hodina utekla 
jako voda a byl tu samotný závěr besídky, vystoupení studentek a devítky. 
Celou besídku uváděli slavnostně nastrojení deváťáci, kteří si na své poslední besídce 
společně zazpívali za doprovodu Vis-maior ( nesmírně populární rock-metalová 
kapela ve složení Lukáš Polák, Jáchym Moravec, Petr Frantál a stále se měnící 
pěvecké "křoví" ). 
Všem zúčastněným patří velký dík, 
besídka se určitě líbila. 
Samozřejmě nechyběl ani jarmark s 
výrobky dětí a báječnými perníčky. 
Děkujeme také všem rodičům a 
ostatním, kteří se přišli na vystoupení 
podívat. Děkujeme také všem, kteří si 
něco koupili či přispěli dobrovolným 
vstupným. Velký dík pak patří panu 
Štekerovi, který nám půjčil aparaturu na 
ozvučení. 
Na závěr už jen zbývá popřát všem klidné Vánoce, hodně zdraví, pohody a osobní 
spokojenosti do nového roku 2009.  
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Karlštejnské betlémy 
 
Vydáno: 18. 12. 2008 
 
V pondělí 15.12.2008 se vydaly třídy 1.A 
a 1.B na předvánoční exkurzi do Muzea 
betlémů na Karlštejně. 
Počasí nám neuvěřitelně přálo. Děti 
cestou vyslechly zajímavé vyprávění 
průvodkyně Jitky o vánočních tradicích 
a betlémech. Nejvíce se dětem líbily 
pohyblivé betlémy, královský betlém a 
místní "bílá paní". Pak vypukla nákupní 
horečka u stánků s dárkovými 
předměty. Cestou do Prahy všichni zpívali koledy do mikrofonu. 
 

Vánoční přání prvňáčkům od starosty Prahy 4 
 
Vydáno: 20. 12. 2008 
 
V pátek 19.12.2008 přišel na naši školu popřát krásné 
svátky prvňáčkům a jejich učitelkám starosta Prahy 4 
Ing. Pavel Horálek.  
Žáci 1. tříd poděkovali panu starostovi za vánoční 
přání spojené s dobrotami a za krásnou školu. Potom 
mu zazpívali koledu a předali mu dárek CD s 
písničkami, které nazpívali s pěveckým sborem 
Prážata. Závěrečného slova se ujala paní ředitelka 
Mgr. Helena Pondělíčková. I ona popřála dětem i 
panu starostovi, kterému poděkovala za zájem o naši 
školu. 

Šťastné Vánoce všem. 
 

Padesátníková sbírka 
 
Vydáno: 22. 12. 2008 
 
První impulz vzešel od studentky 4. ročníku. Protože právě přestaly platit  
padesátihaléře, požádala, zda by se přes studentskou radu střední školy dala 
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uspořádat jejich sbírka na pomoc zvířecímu útulku. 
Zapojila se celá škola - základní, střední i někteří kantoři. Peníze jsme sbírali od 
půlky listopadu do půlky prosince a vybralo se krásných 910 Kč, a to 774 Kč pouze v 
padesátihaléřích! Vybrané peníze byly zaslány do Spolku přátel koček, který sídlí na 
Praze 6. Opuštěným kočkám koupí 20 kg granulí, 30 kg steliva, vitamíny a hračky.  
Děkujeme těm, kteří se do sbírky zapojili a pomohli ke šťastnějším Vánocům těm, na 
které se často zapomíná. 
 

Folkový koncert pro žáky základní školy 
 
Vydáno: 30. 12. 2008 
 
Pátek 19.12.2008 byl opravdu pestrým 
dnem pro naše žáky. Vedle 
probíhajících třídních besídek se 
uskutečnil v jídelně školy folkový 
koncert pro žáky 1. a 2. stupně základní 
školy. 
Děti si vyslechly známé i méně známé 
písničky. Mnohé si společně zazpívaly. 
Někteří odvážlivci si vyzkoušeli prkna, 
která znamenají svět. Zjistili, že zpívat 
do mikrofonu není tak jednoduché, jak 
se na první pohled zdá. Tato akce měla u žáků i učitelů velký úspěch. 
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Angličtina na 1. stupni 
 
Vydáno: 7. 1. 2009 
 
V týdnu od 15. prosince proběhla třídní kola soutěže v anglické konverzaci. 
Zúčastnili se všichni žáci 1. stupně, a to už od 1. třídy. Snaha dětí byla odměněna a 4 
nejlepší z každé třídy postupují do školního kola. To se bude konat ve spolupráci se 
studenty střední školy na závěr 1. pololetí - 28. ledna 2009. 
VÍTĚZŮM GRATULUJEME a těšíme se na jejich další výkony. 
 

Nádech Orientu na Vánocích ve 4-Volnočasové 
 
Vydáno: 7. 1. 2009 
 
Letošní představení uměleckých škol 12. 12. 2008 v KC Volnočasová na Spořilově se 
neslo v duchu Vánoc. Výstup tanečních souborů a hudebních čísel zahájily břišní 
tanečnice z naší základní školy. Tanečnice Míša, Soňa, Markétka, Lucka a Natálka (1. 
- 5. třída) hravě zvládly sestavu na skladbu Ni Na Nay. Pro holky, až na Míšu, která 
již má za sebou několik veřejných vystoupení, to byla premiéra před diváky a měly 
velký úspěch. Doufám, že u tance vydrží a že je opět brzy uvidíme na podobné akci. 
 
 

Tradiční loutkové divadlo ve škole 
 
Vydáno: 13. 1. 2009 
 
V pondělí 12. ledna přijelo za dětmi z 1. 
stupně loutkové divadlo. 
Představení probíhalo ve velké 
tělocvičně. Děti se seznámily s loutkami, 
technikou jejich vodění a samy si mohly 
vyzkoušet tuto náročnou uměleckou 
činnost. 
Představení se žákům velmi líbilo. 
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Testování SCIO - 9. třída 
 
Vydáno: 13. 1. 2009 
 
Žáci 9. třídy se zúčastnili srovnávacího testování Scio - projekt Stonožka, který 
zjišťoval jejich obecné studijní předpoklady, mapoval úroveň jejich znalostí a 
dovedností v českém jazyce a matematice. 
Do testování se zapojilo 863 základních škol a víceletých gymnázií, testy prošlo 
celkem 32 313 žáků devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
 

Souhrnná zpráva - český jazyk: 
Svými výsledky je naše škola mírně nadprůměrná, máme lepší výsledky než 
polovina zúčastněných škol. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že žáci mají 
vyrovnané výsledky ve všech částech testu - mluvnice, sloh, literatura. Z hodnocení 
dovednostní části vyplývá, že mají vyrovnaný výsledek ve všech oblastech - znalost, 
porozumění, aplikace. Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky testu 
odpovídají úrovni obecných studijních předpokladů žáků. 
 

Souhrnná zpráva - matematika: 
Škola se opět výsledky řadí mezi mírně nadprůměrné, výsledek je lepší než u 
poloviny testovaných škol. Výsledky žáků jsou vyrovnané ve všech tematických 
oblastech - aritmetika, algebra, geometrie, funkce, rovnice a nerovnice. Stejně 
pozitivní je i výsledek dovednostní části - znalost, porozumění, aplikace. Obecné 
studijní předpoklady žáků jsou v souladu s jejich výsledky, studijní potenciál je 
využíván ve škole optimálně. 
 
Deváťákům blahopřejeme k pěknému výsledku a věříme, že budou v přijímacím 
řízení na střední školy úspěšní. 
Každý žák obdrží Individuální zprávu žáka s podrobným výsledkem jednotlivých 
testů i s obecným doporučením pro volbu střední školy. 
 

14. Maturitní ples 
 
Vydáno: 15. 1. 2009 
 
V úterý 12. ledna 2009 od 19 hodin se v paláci Lucerna ve velkém sále uskutečnil 14. 
maturitní ples SOŠ služeb. 
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Hlavními body programu bylo: 
• předtančení 
• imatrikulace studentů prvního ročníku (1.A, 1.B a 1.C) 
• slavnostní šerpování studentů maturitního ročníku (4.A, 4.B a 4.C) 
• módní přehlídka studentských modelů 
• půlnoční překvapení 

 

Sběr papíru - vyhodnocení 
 

Vydáno: 21. 1. 2009 
 

Ve dnech 12. - 16. 1. 2009 opět probíhal sběr starého papíru a víček od PET lahví. 
 
Za 1. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  2. třída  326 kg  

 2. místě umístila  5. třída  315 kg 

 3. místě umístila  4.třída  144 kg 
Za 2. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  9.třída  286 kg 

 2. místě umístila  7.třída   264 kg 

 3. místě umístila  8. A  154 kg 
 

Zápis do prvních tříd 
 
Vydáno: 21. 1. 2009 
 
Dnes proběhl první den zápisu dětí do 1.tříd. 
Jako v minulých letech, tak i letos si mohly děti vyrobit pod vedením paních 
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 sestavit 
zápisník se sluníčkem. Děti pracovaly 
opatrně a pečlivě, při nalepování 
drobných dílů jsme procvičili jemnou 
motoriku a v průběhu celé práce jsme se 
zase dozvěděli, jaké mají děti zájmy a 
záliby. V očích většiny budoucích 
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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. 
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 prostorách naší školy a 
školní družiny. 
 
Zvláštní poděkování patří studentkám SŠ z 1.C, které nám při zápisu moc pomohly. 
Díky, byly jste úžasné a máte u nás lízátka!  
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Kouzelná škola 
 
Vydáno: 25. 1. 2009 
 
19.1. 2009 pozvali deváťáci předškoláky z naší mateřské školy na trochu netradiční 
vyučování. 
Připravili se na Kouzelnou školu opravdu dokonale. Budoucí prvňáčky čekaly 
rozmanité postavy, víly, princezny, kovboj, voják, kočička i nějaké ty hororové 
obludy... Každá však s úsměvem a odhodláním postarat se o "svého" předškoláčka co 
nejlépe. Společně plnili úkoly z matematiky, hledali cestu bludištěm, hádali hádanky, 
vyprávěli si pohádku, vybarvovali a nakonec si i společně zazpívali. Budoucí 
prvňáčky pak čekalo vysvědčení s jedničkou, společné fotografování a sladká 
odměna na cestu do školky. Těšíme se 1. září na shledanou v opravdové škole. 
 

Konverzační soutěž v angličtině 
 
Vydáno: 28. 1. 2009 
 
Ve středu 28. 1. 2009 proběhla na naší 
škole konverzační soutěž v angličtině 
pro žáky 1. stupně. Žáci byli rozděleni 
do 3 kategorií podle stupně znalostí. 
Jednotlivé týmy soutěžily s velkým 
nasazením, a tak nebylo poražených. 
Děkujeme studentům 1. ročníku SŠ za 
obětavou pomoc a všem úspěšným 
účastníkům gratulujeme!  
 

Soutěž o nejhezčí betlém 
 
Vydáno: 28. 1. 2009 
 
V čase Vánoc proběhla v Kulturním centru Novodvorská výstava betlémů, které 
vytvořily děti z mateřských a základních škol.   
Blahopřejeme dětem z 1. stupně, které pod vedením paních učitelek Krejbichové a 
Vašků vytvořily na kroužcích keramiky překrásný nástěnný betlém, který získal 2. 
místo. Děkujeme také za reprezentaci naší školy. 
Cenou jsou poukázky na nákup knih, které využijeme na dokoupení novinek do 
žákovské knihovny studijně informačního centra. 
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PROJEKT – Společenské chování a den elegance 
 
Vydáno: 2. 2. 2009 
 
29.1.2009 proběhlo na II. stupni naší 
školy slavnostní ukončení I. pololetí 
školního roku 2008 - 2009 projektem 
společenského chování. 
Žáci 6. - 9. třídy prezentovali zadané 
úkoly, které zpracovali z různých 
informačních zdrojů. Všichni byli 
slavnostně oblečeni a proměnili se na 
elegantní dámy a pány. Uvědomovali si 
význam oblečení a podle toho se také 
chovali. Třetí vyučovací hodinu se naše 
školní jídelna proměnila v recepci, kde se všichni mohli po prezentaci občerstvit a 
uplatnit své chování při takových akcích. Byla také zvolena lady a gentleman školy. 
Lady se stala Lucie Kružíková z 9. třídy a gentlemanem Jaroslav Chochole z 8.B. 
Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování společenského chování. Celé 
dopoledne provázela velmi příjemná atmosféra a všichni si odnesli velké množství 
informací z oblasti společenského života a etikety. 
 

Den plný kouzel 
 
Vydáno: 7. 2. 2009 
 
Ve čtvrtek 5. 2. 2009 navštívil naši školu 
kouzelník se svými spolupracovníky. 
Už na první pohled bylo zřejmé, že 
půjde o nezapomenutelný zážitek. 
Představení se zúčastnili žáci 1. stupně a 
6. třídy. Kouzla zaujala nejen děti, ale i 
paní učitelky. Scéna byla velmi 
působivá, do kouzlení byly přizvány i 
děti a v závěru všichni zhlédli vrcholné 
číslo spojené s řadou barevných efektů. 
Žáci odměnili kouzelníka bouřlivým 
potleskem. Ten den se na chodbách 1. stupně během přestávek stále kouzlilo. 
 



  Únor 2009 

 
 

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

35 

Beseda o dravcích a ochraně přírody 
 
Vydáno: 10. 2. 2009 
 
V pondělí 9.2.2009 přijela za žáky naší 
školy paní Věra Malátková a přivezla s 
sebou sovu a poraněného výra. 
Poutavě vyprávěla dětem o životě 
našich dravců, o nebezpečích, která jim 
hrozí. Všichni si mohli pohladit sovičku. 
V závěru žáci vyplňovali test znalostí, 
za který obdrželi pěkné ceny. 
 

Exkurze do Podolské vodárny 
 
Vydáno: 12. 2. 2009 
 
Studenti 1. ročníku SŠ se 10. a 11. února 
zúčastnili exkurze v Muzeu vodárenství 
v Podolské vodárně. 
Prohlídka expozice byla uskutečněna 
jako součást výuky chemie. 
Skvělý a zajímavý výklad byl též 
výletem do historie středověké Prahy a 
popsal vývoj vodárenství až po 
současnost. Staré i moderní postupy 
využívání zdrojů pitné vody a její 
úpravou a čerpáním po městě byly pro 
studenty zajímavé i přínosné v rámci 
environmentální výchovy jako součásti předmětu Základy přírodních věd. 
 

Školní kolo Pythagoriády 
 
Vydáno: 12. 2. 2009 
 
Letos se žáci 6. a 7. třídy opět zapojili do školního kola matematické soutěže 
Pythagoriády. 
Soutěžili všichni žáci v obou třídách a poměřili své matematické znalosti a logické 
uvažování mezi sebou navzájem. Mohli získat 15 bodů. 
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Mezi nejúspěšnější řešitele, kteří postupují do obvodního kola, patří: 
Kateřina Kolářová, 7.tř 9 bodů 
Jakub Bernklau, 7.tř 9 bodů 
Všem žákům děkujeme za účast a úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
 

Vysvědčení pro prvňáčky 
 
Vydáno: 15. 2. 2009 
 
29. ledna dostávali svá první vysvědčení 
prvňáčci.  
Čtvrtou vyučovací hodinu začala tato 
malá slavnost v obou prvních třídách za 
přítomnosti rodičů. Prvňáčci byli 
úspěšní, skoro všichni měli samé 
jedničky.  
Hodně úspěchů do další práce. 
 

Lakomá Barka 
 
Vydáno: 16. 2. 2009 
 
Dne 13.2.2009 byli žáci 6. a 7.třídy na divadelním představení.  
V rámci hodin českého jazyka děti navštívily divadlo ABC, které pro ně připravilo 
pohádku Jana Wericha Lakomá Barka. Představení bylo velice pěkné, žáci měli 
možnost porovnat knižní a divadelní podobu tohoto díla. Také jsme si všichni 
připomněli pravidla společenského chování na kulturních akcích i v dopravních 
prostředcích. 

Olympiáda v českém jazyce 
 
Vydáno: 19. 2. 2009 
 
I letos se žáci 9. třídy zapojili do 35. ročníku soutěže pořádané DDM Jižní Město. 
Nejúspěšněji se s mateřským jazykem poprali Petr Frantál, Vojta Kanát a Dan 
Vrána. Blahopřejeme a držíme palce v okresním kole olympiády, které se uskuteční 
16.3. v DDM. 
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Návštěva muzikálu Bílý Motýl 
 

Vydáno: 20. 2. 2009 
 

Dne 18.2.2009 jsme se s dětmi zúčastnili 
muzikálu Bílý Motýl. 
Na divadelní představení nás pozvala 
p.uč.Míla Pospíšilová a musíme jí za 
krásný kulturní zážitek poděkovat. 
Svým poutavým vyprávěním před 
začátkem muzikálu nás vtáhla do děje a 
my už jen netrpělivě čekali, jak se 
příběh  přátelství hluchého chlapce 
Janka a bílého motýla bude vyvíjet dál. 
Mezi účinkujícími jsme poznali mnoho 
dětí z našeho sboru Prážata a Resonance (E. Pospíšilovou, T. Peče....) 
Po skončení muzikálu otřásal celým divadlem veliký potlesk, děti byly nadšené a na 
tvářích měly úsměv. Cestou domů jsme si vyprávěli o bílém motýlu (jasoň 
červenooký) a ve školní družině jsme si ho v ecyklopedii a na internetu vyhledali a 
poté namalovali.  
 

Závody základních škol Prahy 4 v O2 Žlutých 
lázních 
 

Vydáno: 22. 2. 2009 
 

V pátek 20. února se od 10 hodin uskutečnily v O2 Žlutých lázních v Podolí závody 
základních škol Prahy 4 v běžeckém lyžování. Pořadatelem této sportovní akce byl 
SportGroup.cz, spolupořadatelem MČ Praha 4. 
Trať byla připravena pro volnou i klasickou techniku, jedno kolo měřilo 500 metrů a 
mělo jeden kopec. Závodilo se štafetovým způsobem, kdy v jedné štafetě závodili 
čtyři žáci jedné školy z 6.až 9. tříd, štafety byly smíšené věkem i pohlavím. Každý ze 
členů musel ujet dva okruhy (1 km). Prezentace u startu byla v O2 Žlutých lázních od 
9 hodin, závodníci obdrželi startovní číslo a měřicí čip. Start závodu byl v 10 hodin, a 
tak jsme pěkně vymrzli. První tři štafety obdržely věcné ceny a poháry, které jim 
předala zástupkyně starosty paní Ivana Staňková. Ale ani ostatní nezůstali bez 
odměny. Na závěr p. Staňková všem rozházela tučňáky (plyšové), které jsou 
symbolem časopisu Tučňák pro Prahu 4. 
Naši školu reprezentovali žáci 9. třídy: Lucka Kružíková, Honza Rychlík a Lukáš 
Polák a jedna žákyně 8.třídy Péťa Jeníková. 
Bojovali s velkým nasazením a nakonec vybojovali ze 14 štafet krásné 8. místo. 

Gratulujeme jim a děkujeme za reprezentaci školy.  



 

 
 

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

Březen 2009



  Březen 2009 

 
 

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

39 

Šťastný příjezd na školu v přírodě 
 
Vydáno: 9. 3. 2009 
 
V pondělí 9.3. jsme kolem poledního 
šťastně dorazili do Střelských Hoštic. 
Navnadilo nás slunečné počasí. 
Prvňáčci se ubytovali na pavilonu A, 
čtvrťáci na pavilonu B a osmáci tradičně 
na pavilonech C, D. Zatím se venku  
vystřídalo čtvero ročních období. Zdvihl 
se vítr, přišla fujavice a zase svítilo 
sluníčko. Děti si prohlédly areál, zahrály 
si hry v herně, zhlédly film a po večeři 
měly volno na pokojích. 
Na dobrou noc ti nejmladší dostali pusu a usínali s pocitem, že zítra pojedou na 
exkurzi za zvířátky. 
 

Škola v přírodě Střelské Hoštice - úterý 
 
Vydáno: 10. 3. 2009 
 
Další den na škole v přírodě. 
Největší zážitek dnešního dne byla přírodovědná stanice v Horažďovicích a 
nádherná puma na náměstí, kterou si děti mohly pohladit. A počasí - také super... 
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Prážata Na Příkopech 
 
Vydáno: 11. 3. 2009 
 
Na Příkopech se konal Summit regionů 
a měst. 
Tento Summit související s 
předsednictvím ČR v EU měl i část 
kulturní, kde Městskou část Praha 4 
reprezentoval náš pěvecký sbor Prážata. 
Vystoupení se vydařilo i přes nepříliš 
příznivé počasí a díky patří nejen 
účinkujícím, ale především sbormistryni 
Míle Pospíšilové 
 

Škola v přírodě Střelské Hoštice - středa 
 
Vydáno: 12. 3. 2009 
 
Třetí den na škole v přírodě. 
Dnes se hlásí ze ŠVP osmáci, kteří také 
posílají několik fotek z úterní pyžamové 
párty (dopoledne jsme se nefotili, 
protože jsme se učili). Spolu se čtvrtou 
třídou jsme navštívili Muzeum v Sušici, 
které bylo velmi zajímavé. Na rozdíl od 
nás se prvňáčci učili a odpoledne se s 
námi věnovali sportovním aktivitám. 
Večer si ti nejmenší užili, jako my, 
pyžamovou párty.  
 

Škola v přírodě Střelské Hoštice - čtvrtek 
 
Vydáno: 12. 3. 2009 
 
Čtvrtý den na škole v přírodě. 
Tento den byl ve znamení příjezdu příslušníků i příslušnic Armády ČR. Děti se na ně  
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moc těšily, protože je znaly již z loňské školy v přírodě. Vojáci nám přivezli chladné, 
ale slunečné počasí. Co jsme vše viděli, posuďte sami.  
Dnes nás ještě čeká po odpolední činnosti společná diskotéka.  

 

Škola v přírodě Střelské Hoštice - pátek 
 
Vydáno: 13. 3. 2009 
 
Pátý den na škole v přírodě. 
Nějak rychle nám to ubíhá, ale děti si to 
stále užívají. Osmáci a prvňáčci dnes 
navštívili Horažďovice. Ti nejmenší si 
zaplavali v bazénu a žáci osmých tříd si 
prohlédli město, velmi se jim líbily staré 
masné krámy. V zámecké cukrárně 
ochutnali čokoládové a jahodové 
poháry. Po obědě se všechny děti sešly 
v aule, kde jim pan modelář předvedl 
různé modely. Protože počasí nám dnes 
přálo, tak jsme si ještě všichni 
zasportovali na hřišti v areálu ŠVP. Večer čeká na děti první a čtvrté třídy 
překvapení, které připravili osmáci v rámci programu "Děti dětem". Ale o tom až 
zítra. 

 
 

Škola v přírodě Střelské Hoštice - sobota 
 
Vydáno: 14. 3. 2009 
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Šestý den na škole v přírodě. 
Dnešek byl ve znamení historického 
šermu. Ze Strakonic za námi přijela 
skupina Vendetta a ukázala nám 
šermířské umění z období třicetileté 
války. Děti viděly německou a italskou 
šermířskou školu. Na závěr uslyšely 
výstřel z malého děla. Venku nám přálo 
krásné počasí a tento den jsme zakončili 
opět společnou diskotékou. 

 
 

Škola v přírodě Střelské Hoštice - neděle 
 
Vydáno: 15. 3. 2009 

 
Poslední den na škole v přírodě. 
Nastal poslední den na škole v přírodě. 
Dopoledne proběhl Crazy den v rámci 
akce Děti dětem. Osmáci připravili řadu 
zajímavých soutěží pro děti z prvního 
stupně. Navíc se všichni vyparádili, aby 
byli crazy. Odpoledne začínáme balit a 
zítra u školy v půl dvanácté na 
shledanou... 
 

 

Obvodní kolo Olympiády z českého jazyka 
 
Vydáno: 30. 3. 2009 
 
Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo 16.3. v DDM Jižní Město. 
Naši školu reprezentovali Vojtěch Kanát a Petr Frantál z 9. třídy. Umístili se na 27. 
místě s rovným počtem bodů. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
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Návštěva Ekotechnického muzea 
 
Vydáno: 7. 4. 2009 
 
30.3.2009 navštívili žáci 8.A a 8.B Ekotechnické 
muzeum, které je umístěno v památkově 
chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, 
jež patří mezi významné objekty naší průmyslové 
architektury. Součástí prohlídky byla exkurze do 
kanalizačních katakomb v podzemí provozní 
budovy čistírny, kde byly děti seznámeny s 
historií stokování a čištění odpadních vod. O 
patro výše v parní strojovně, kde jsou dodnes 
funkční čerpací soustrojí, byla ještě velmi pěkná 
sbírka modelů parních strojů. S prohlídkou muzea 
byli všichni spokojeni. 
 
 

Les jako přírodní učebna 
 
Vydáno: 7. 4. 2009 
 
Jak se učí v lese? Tak to si dnes 6.4.2009 
vyzkoušeli žáci 7.třídy a byli nadšeni. 
Využili přirozené prostředí 
Kunratického lesa jako přírodní učebnu, 
ve které absolvovali program Lesů hl. 
m. Prahy s názvem „ Naše dřeviny“. 
Tento program byl zaměřený na 
poznávání vztahů člověka a životního 
prostředí a zároveň ochranu přírody. 
Počasí bylo nádherné, a tak se žáci učili 
poznávat jednotlivé druhy stromů 
pomocí prožitků podaných zábavnou formou a poznatky o nich tak získali vlastní 
zkušeností. Stromy mohli také určovat pomocí určovacích obrázkových klíčů. 
Přírodní učebna se všem líbila, na čerstvém vzduchu chutnala i svačina, a tak se ještě 
na jedno vyučování do lesa určitě vrátíme. 
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Slavili jsme Velikonoce - projektový den 
 
Vydáno: 7. 4. 2009 
 
V úterý 7. 4. 2009 žáci prvního stupně 
slavili Velikonoce se svými učitelkami a 
studenty střední školy. 
Nejdříve paní učitelky seznámily žáky s 
historií Velikonoc. Dále již samostatně 
procházeli jednotlivými třídami, kde na 
ně čekali studenti, a pomáhali jim s 
aranžováním, malováním kraslic a 
přáníček i výrobou stojánků. Odpoledne 
mohli rodiče na výstavě ve vestibulu 
školy obdivovat šikovnost svých dětí a 
odnést si za malý příspěvek výrobky domů. 
Jednotlivé učebny se nazývaly podle velikonočních svátků: 

• 1.A - Škaredá středa - tradiční zdobení velikonočních kraslic 
• 1.B - Zelený čtvrtek - promítání pohádek pro děti na interaktivní tabuli 
• 2. třída - Velký pátek - malovaná velikonoční přáníčka  
• 3. třída - Bílá sobota - velikonoční stojánky na vajíčka 
• 4. třída - Boží hod velikonoční - netradiční zdobení velikonočních kraslic 
• 5. třída - Velikonoční pondělí - velikonoční aranžmá 

 
Šťastné a veselé Velikonoce přejí učitelé, studenti a žáci naší školy. 

 

Mapa školy 2009 – Scio 
 
Vydáno: 15. 4. 2009 
 
V únoru se naše škola opakovaně zúčastnila šetření Scio - Mapa školy, projektu, 
který se zabývá monitorováním kvality škol a školství. Jeho součástí jsou dotazníky 
pro žáky, rodiče i učitele. 
Letos se dotazníkového šetření účastnilo 298 škol, na otázky odpovědělo 65.935 žáků, 
56.013 rodičů a bezmála 5.000 učitelů.  
I vám patří poděkování, neboť návratnost dotazníků je pro objektivitu šetření 
podstatná a nám se jich díky vašemu přístupu vrátilo 85%.  
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Výstupem šetření je obsáhlý materiál, který tvoří souhrnná zpráva, analytická 
zpráva, množství celostránkových grafů a stručná souhrnná zpráva. Celý materiál je 
k nahlédnutí v kanceláři školy. 
Souhrnné výsledky: 

1. Kvalita výuky- oblast získávání znalostí, osvojování dovedností, schopnost se 
učit, spolupracovat, věcně argumentovat, vyhledávat informace.  
Rodiče hodnotí kvalitu výuky spíše pozitivně ( průměr 5.42 bodů ze 7 ), mezi 
výrazné odlišnosti naší školy v této oblasti patří možnost vyjádřit vlastní 
názor, argumentovat, individuální přístup. 
V oblasti získávání znalostí předstihla naše škola 74% dotazovaných škol. 

2. Chování a výchova - osvojování správného a slušného chování, umění 
dodržovat pravidla, respektovat se, vycházet s lidmi, mít zdravé sebevědomí. 
Rodiče hodnotí školu v této oblasti spíše pozitivně, v porovnání s hodnocením 
na jiných školách předstihla naše škola 77% ostatních škol. Jde o nadprůměrný 
výsledek. 

3. Atmosféra školního prostředí - významně ovlivňuje kvalitu vzdělávání a 
výchovy, vnitřní klima, vztahy, bezpečí. 
Z pohledu žáků školy je atmosféra pozitivní - na 1. stupni hodnocení 2.77 
bodů ze 3 a na druhém stupni 3.39 bodů ze 4 možných.  

4. Vnější vztahy - komunikace s veřejností, chování učitelů, informovanost, 
možnost ovlivňování chodu školy. 
Podle rodičů se naše škola chová v této oblasti pozitivně, rodiče ohodnotili 
školu 3.19 body ze 4 možných, v porovnání s ostatními školami jde o 
nadprůměrný výsledek.  

 

Obvodní kolo BiO 
 
Vydáno: 20. 4. 2009 
 
Biologická olympiáda je předmětová soutěž z přírodopisu a biologie. V tomto 
školním roce proběhl už 43.ročník. Ze školního kola do kola obvodního postoupila v 
kategorii C žákyně 8.A třídy Tereza Vrbová. Obvodní kolo BiO se konalo 15.4.2009 v 
Domě dětí a mládeže v Šalounově ulici v Praze 4. 
 



  Duben 2009 

 47 
 

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

O pohár včelky Máji 
 
Vydáno: 21. 4. 2009 
 
Žáci 3. třídy naší školy se účastní se 
svými pracemi výtvarné soutěže O 
POHÁR VČELKY MÁJI, organizovaný 
kroužkem mladých včelařů Vyšehradští 
včelaři. 
Přejeme mnoho zdaru 

 
 

Vítání občánků 
 
Vydáno: 21. 4. 2009 
 
My, studentky třídy S2.B, jsme v uplynulých dnech měly jedinečnou šanci - 
zúčastnily jsme se jako hostesky vítání nových občánků Prahy 4. Akce se nám moc 
líbila, dostaly jsme pochvalu za ochotu, pomoc a vstřícnost od paní Řeřábkové, která 
akci organizovala. 
 

Návštěva mešity 
 
Vydáno: 21. 4. 2009 
 
Tušili jste, že v Praze stojí mešita? Já 
ano, a proto když se mi ji podařilo 
vypátrat, využili jsme nabídku a zašli se 
tam spolu se studenty 1.ročníků 
podívat. 
Tahle velmi nenápadná budova stojí 
nedaleko stanice metra Černý most a 
každý pátek se v ní scházejí muslimové 
pobývající v Praze k pravidelné 
modlitbě. 
My jsme tam ale přišli, když tu nikdo 
nebyl, a tak si na nás udělal čas ředitel Islámského centra v Praze pan Vladimír 
Sáňka, aby nám povyprávěl, jak žijí muslimové, jaké mají zvyky, práva a povinnosti.  
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A aby toho nebylo málo, ještě nás v červnu čeká návštěva synagogy.  

Projekt Zdravé zuby 
 
Vydáno: 22. 4. 2009 
 
Podzim 2008 - listopad - rozdání výtisků. 
Třídní práce, vyhodnocení nejlepších. 
Rozdány kartičky každému žákovi s informacemi pro případné zařazení do soutěže. 
Školní kolo  
Počet soutěžících: 1.A 24 
 1.B 15 
 2. 24 
 3. 24 
 4. 23 
 5. 18 
Celkem  128 žáků 
 
Nejlepší řešitelé 
1.A Vaněček, Smiešková, Štekerová 
1.B Honzovičová, Soukupová, Kratochvílová 
2. Gubien, Žandová, Charouzková 
3. Fišarová, Blažková, Štekerová 
4. Volejníková, Smola, Lesinová 
5.  Dobiášová, Bímová, Pojer 
 

Antifetfest 2009 – jsme na 1. místě 
 
Vydáno: 23. 4. 2009 
 
Žáci naší školy Vojtěch Tecl, Jakub 
Bernklau, Lukáš Pelc, Vojtěch Veselý (7. 
tř.) obsadili 1. místo v obvodním kole 
amatérské filmové soutěže „ Jde to i 
jinak aneb Antifetfest 2009 „. Toto 1. 
místo jim udělila Městská část Praha 4 
po promítání soutěžních snímků 
základních škol 22. 4. 2009 v 
Modřanském biografu. Film, který 
natočili, se jmenuje „Parkur vs. Drogy“ 
a porota jej při slavnostním vyhlášení 
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ocenila jako nejlepší. Kromě diplomu všichni dostali fotoaparát a pěknou knihu. 
Budeme jim držet palce v celopražském kole 17. června, kde budou reprezentovat 
naši školu i náš obvod. 

 
 

Aprílové vítání jara 
 
Vydáno: 23. 4. 2009 
 
A jak to všechno dopadlo? 
V soutěži barev se na: 

prvním místě umístila MODRÁ 
8.B.  
druhé místo patří ZELENÝM 
šesťákům  
třetí skončila 8.A v ČERVENÉ. 

 
Soutěž v KARAOKE byla rozdělena na 
několik kategorií: 
1) Střední škola:  

1. místo S1.A (píseň Dlouhá noc);  
2. místo S1.B a S1.C (Řeka lásky, Láska je láska);  
3. místo S2.B (Plakala) 

2) Základní škola:  
1. místo 8.A (Nonstop);  
2. místo 7. třída (Pohoda);  
3. místo 8.B (Mašinka) 

3) Skupiny:  
1. místo: Zburžová, Šárová, Martínková, Kolářová, Kroisová (ŠŠŠ);  
2. místo: studentky S1.C (Dvě malá křídla)  
3. místo: Barešová, Krišková, Kleinová (Voda, čo ma drží nad vodou) 

4) Zvláštní cena poroty:  
• Kluci ze Střední školy (Máma): za famózní ztvárnění písně 
• Lucka Kroupová a Lucka Zimová (Když nemůžu spát): za profesionální 

pěvecký výkon 
• Petra Jeníková a Filip Frantál: za vlastní autorskou píseň 

 
Poděkování patří také kapele VIS-MAIOR, která skvěle zakončila celý projekt. 
Celý den proběhl v přátelské atmosféře a všichni si ho báječně užili. 
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Návštěva dětského pěveckého sboru Septemthilis 
ze Slovenska 
 
Vydáno: 5. 5. 2009 
 
V pátek 24.4.2009 navštívil naši školu 
spřátelený pěvecký sbor našich Prážat, 
velmi úspěšný pěvecký sbor 
Septemthilis z Lipan ze Slovenska. 
Dopoledne se připravoval na společné 
koncertování s Prážaty a Resonancí v 
pražských kostelech. Pátou vyučovací 
hodinu uspořádal výchovný koncert 
pro žáky a studenty naší školy. Zazněly 
tu slovenské a české lidové písně, 
duchovní skladby, ale i písně z 
populárních muzikálů a tradicionály. 
Všichni si náramně rozuměli díky blízkosti našich jazyků. 
 

Pribináček slavil v naší škole narozeniny 
 
Vydáno: 9. 5. 2009 
 
Ve středu 6.5.2009 slavil Pribináček s 
dětmi naší mateřské školy a s žáky 
prvního stupně své narozeniny. 
Počasí nedovolilo slavit venku, proto 
akce proběhla v malé tělocvičně. Vedle 
soutěží a dárků děti protančily spolu s 
Pribináčkem celé dvě vyučovací hodiny. 
Tak hodně štěstí do dalšího výročí... 
 

„Visitors to Prague“ 
 
Vydáno: 13. 5. 2009 
 
Dne 23. 4. 2009 se studenti 2. a 3. ročníků zúčastnili projektu cizích jazyků nazvaného 
„Visitors to Prague". 
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Cílem tohoto projektového dne bylo 
procvičit si „v praxi" cizí jazyky, jež se 
studenti učí na naší škole, a to 
prostřednictvím přímé komunikace se 
zahraničními návštěvníky Prahy.  
Studenti měli za úkol „vyzpovídat" co 
možná nejvíce turistů. Většina z nich se 
svého úkolu zhostila s plným 
nasazením i přes nepřízeň počasí a 
konverzovala tak v několika cizích 
jazycích s více než 400 zahraničních 
návštěvníků. 
Věříme, že tato akce posílila sebevědomí našich studentů a bude motivací k dalšímu 
intenzivnímu studiu cizích jazyků. 
 

Obvodní kolo matematické olympiády 
 

Vydáno: 14. 5. 2009 
 

Letos se opět mohli naši žáci 6. až 9. tříd zúčastnit matematické olympiády.Ve 
školním kole soutěžili Lukáš Pojer a Ondřej Vrzák z 8. A. Naši školu v obvodním 
kole reprezentoval Ondřej Vrzák a umístil se na pěkném19. místě v konkurenci 
gymnázií a dalších základních škol Prahy 4. 

Blahopřejeme 
 

Sběr papíru - vyhodnocení 
 

Vydáno: 19. 5. 2009 
 

Ve dnech 12. - 16. 1. 2009 opět probíhal sběr starého papíru a víček od PET lahví. 
 
Za 1. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  4. třída  528 kg  

 2. místě umístila  5. třída  254 kg 

 3. místě umístila  1. třída  238 kg 
Za 2. stupeň ZŠ se na: 

 1. místě umístila  8. A  275 kg 

 2. místě umístila  9. třída   233 kg 

 3. místě umístila  6. třída  190 kg 
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Testování Scio - 5. třída 
 
Vydáno: 1. 6. 2009 
 
V dubnu jsme se zapojili do srovnávacího testování žáků 5. tříd základních škol 
Stonožka. Testovaly se obecné studijní předpoklady, český jazyk a matematika. Škola 
obdržela souhrnnou a analytickou zprávu, každý žák pak svůj výsledkový list. 
Zpráva je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.  
Shrnutí výsledků: 
Testování se zúčastnilo 563 základních škol z celé republiky, testováno bylo 13 033 
žáků 5. tříd. 
Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné 
školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Z toho také vyplývá, že 
studijní potenciál našich žáků je v českém jazyce využíván dobře a děti dosahují 
lepších výsledků, než jaké jsou jejich studijní předpoklady, tzv. pracují nad své 
možnosti. 
V matematice jsou výsledky naší školy v porovnání s ostatními školami průměrné, 
naši žáci dosáhli průměrných výsledků v geometrii a aritmetice, slabší jsou výsledky 
v oblasti zaměřené na rovnice a nerovnice, v budoucnu je třeba lépe využít studijní 
potenciál žáků. 
 

Jak bylo v Jáchymově - 6.,7.,9. třída 
 
Vydáno: 2. 6. 2009 
 
Začalo to hezky - zácpou (naštěstí jen dopravní). Autobus přijel sice o hodinu 
později, ale byl zelený a dvoupatrový. Bez problémů nás odvezl až k hotelu M+M do 
Nového Města u Jáchymova. Protože 
bylo nesnesitelné vedro, strávili jsme 
první odpoledne v bazénu, na kolotoči a 
ti otrlejší i na hřišti. A protože se mělo 
počasí zkazit, museli jsme večer venku 
opékat buřty a snažit se o diskotéku pod 
hvězdami. 
V úterý se z plánovaného odpoledního 
výletu stal kvůli očekávaným bouřím  
dopolední. I přesto, že bylo nesnesitelné 
vedro, prošli jsme si Jáchymovské 
peklo. Naučná stezka nás provedla přes vězeňské tábory a uranové doly v okolí 
Jáchymova. Skončili jsme návštěvou mincovny v Jáchymově. Jáchym Diviš nás 
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nakonec úžasnou zkratkou (vzhůru po sjezdovce napříč vrstevnicemi) dovedl na 
oběd.  
Po obědě jsme se začali připravovat na 
všemi sdělovacími prostředky 
ohlašovanou bouři. Ta kolem nás 
nenápadně prošla v deset večer, ačkoli 
na ni na Klínovci čekalo několik 
televizních štábů. I proto jsme mohli 
odpoledne strávit opět v bazénu a večer 
na diskotéce. V jejím průběhu jsme si 
zopakovali formou kvízu cestu 
Jáchymovským peklem a naše znalosti 
ocenili i domorodci.  
Protože se ve středu citelně ochladilo, odjeli jsme do nížiny, vystoupali na hrad 
Loket, kde nás zaujala především mučírna, ve které slabší povahy pištěly a ztrácely 
nervy. Poté jsme se přesunuli do Karlových Varů na teplou oplatku, teplé i studené 
prameny. Po kopcích se nám přeci jenom stýskalo, po chůzi však ne, a tak jsme na 
rozhlednu Diana vyjeli lanovkou. Více než výhledy do kraje nás zaujal bufet a 
hranolky. Cestou z kopce jsme pak byli nuceni na Jelením skoku hledat sochu 
kamzíka. Málem jsme kvůli tomu nestihli ani rozchod. Abychom se unavili ještě víc a 
paní učitelky měly klidnou noc, zahráli jsme si na slony.  

Ve čtvrtek nás při pohledu na teploměr 
zamrazilo, a proto jsme si zase 
zasoutěžili. Znalosti televizních seriálů 
některých z nás jsou obdivuhodné. Je 
jasné, že ti nejlepší musí trávit jejich 
sledováním veškerý svůj volný čas. Až 
do oběda jsme se báli, že umanuté 
učitelky neopustí vizi další "vycházky" - 
tentokrát na Klínovec, z něj pak na Boží 
Dar, rašeliništěm a pak domů a to vše 
pěšky a opět přes sjezdovku. (Děkujeme 

panu řidiči autobusu, že jim tak pěkně poradil.) Zachránil nás vytrvalý déšť a pan 
řidič, který měl naštěstí čas a dovezl nás do Krásna, kde jsme strávili odpoledne v 
muzeu hornictví a projeli se důlním vláčkem ( 2 kolečka). Pořád ale chtěly chodit. 
Učitelky. Před výstupem na rozhlednu nás však opět zachránil prudký déšť.  
Večer jsme si rozdali ceny (MOC DĚKUJEME RODIČŮM A STREJDOVI ZUZKY 
SVOBODOVÉ A KUBY BERNKLAUA, BEZ NICH BYCHOM NEDOSTALI NIC) a 
zatančili si. 
Ráno jsme se sbalili, omdleli při pohledu na teploměr, oklepali sníh z bot a odjeli do 
Prahy.  
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Dělám víc, než musím 
 
Vydáno: 5. 6. 2009 
 
3.6.2009 se na radnici Městské části Praha 4 sešli zástupci základních škol na akci, 
kterou uspořádal zřizovatel Praha 4 pod vedením paní místostarostky Staňkové.V 
rámci akce Dělám víc, než musím, byli z každé základní školy v Praze 4, kterou 
zřizuje městská část, oceněni dva žáci titulem Osobnost školy 2008/2009. 
Bylo velmi nesnadné vybrat z naší školy pouze dva žáky, protože máme pocit, že 
výjimečných  osobností tu máme mnoho a každý v něčem vyniká. Nakonec volba 
padla na Barboru Zdobnickou z 2. třídy, jako zástupkyni žáčků z 1. stupně, a 
Vojtěcha Kanáta z  9. třídy, který reprezentoval ty starší. Přejeme jim, aby jim jejich 
aktivita, množství zájmů a vynikající studijní výsledky vydržely i v budoucnosti. 
 

Maturita 2009 
 
Vydáno: 11. 6. 2009 
 
Poslední květnový týden proběhly na 
Škole Kavčí hory - SOŠ služeb již 
čtrnácté maturitní zkoušky. Studenti 
posledního ročníku obhajovali svoje 
znalosti z českého jazyka a literatury, 
anglického nebo německého jazyka a z 
odborných i volitelných předmětů. 
Většina maturantů u zkoušky dospělosti 
čestně obstála, několik z nich se 
dokonce může pyšnit i samými 
jedničkami. Mohli tak s hrdostí převzít z 
rukou svých třídních profesorů maturitní vysvědčení v krásném prostředí historické 
budovy Nuselské radnice. Mnoho 
úspěchů v dalším studiu i budoucím 
životě jim přišli popřát jejich rodiče, 
pedagogové i zástupci Radnice. 
Maturitní perličky: 

• Romantismus se odehrává ve 
zvláštním prostředí, jako je 
například rybník. 

• Ve věznici s dohledem je 
nezavírají do klecí. 

• In Australia lives ptakopysks. 
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• V bohatých rodinách ve středověku měli málo dětí, protože neměli čas. 
• Neúplná rodina je, když partner zemře a nastěhuje se k nim tchýně. 

 

Jak jsme si užili Zahradní slavnost 
 
Vydáno: 15. 6. 2009 
 
Ve čtvrtek 11.6.2009 proběhla na našem školním nádvoří Zahradní slavnost. 
A jak to všechno dopadlo? Atmosféra byla přátelská, nálada výborná, občerstvení 
lákavé, tanečníci úžasní, písně hudební skupiny Discobolos příjemně letní. Nakonec 
se naší skvělou náladou nakazilo i počasí, neboť přestože celé dopoledne doslova 
,,padaly trakaře", odpoledne jako zázrakem  svítilo sluníčko. 
Děkujeme všem, kteří si našli čas a přišli se s námi pobavit. 

 

Projektový den - les 
 
Vydáno: 22. 6. 2009 
 
22. červen byl projektovým dnem Les 
pro žáky 7. třídy. Žáci měli za úkol 
komplexně zpracovat ekosystém v 
Kunratickém lese. Získané poznatky a 
aktuální informace velmi pěkně 
prezentovali. Také si sami vytvořili 
vlastní názor na ochranu tohoto 
bohatství a životního prostředí. 
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Sluníčkový den 
 
Vydáno: 22. 6. 2009 
 
Jako každý rok i letos se na počátku dubna naši studenti zúčastnili Sluníčkového dne 
pro opuštěné děti a náhradní rodiny Nadačního fondu Rozum a cit. 
V celé České republice se podařilo v rámci letošního 9. ročníku této veřejné sbírky 
shromáždit 1 350 000 Kč. K této celkové sumě naši studenti přispěli částkou 36 428 
Kč. A tak i díky nim může Občanské sdružení  Rozum a cit opět přispět náhradním 
rodinám na nejrůznější volnočasové aktivity dětí i další účely. 
 

Vodácký výlet - 9. třída 
 
Vydáno: 24. 6. 2009 
 
10.6. jsme vyrazili do Týnce nad Sázavou. Počasí nevypadalo po ránu nijak zvlášť, ale 
nakonec se umoudřilo a celý den svítilo sluníčko. V Týnci na nás čekali Ondra a 
Ondra z Firmsportu, vodáčtí instruktoři. 
Nafoukli jsme rafty, oblékli vesty, vyfasovali pádla, zvládli základní teorii a vyrazili 
do vodácké praxe. Vody v Sázavě bylo i přes vydatné deště právě tak ještě akorát, 
někde jsme stejně museli do vody a přetahovat. Nechybělo ani polední posezení v 
hospůdce a pak jsme posilněni zvládli i zbytek plavby až do Pikovic. Protože jsme se 
cestou cákali a flákali, ujely nám původně vyhlédnuté spoje do Prahy. Hodinku 
čekání na nádraží jsme si krátili marnými pokusy o to, jak si natrhat třešně.  
Nálada byla báječně letní a myslím, že jsme si vodu všichni užili - nejen já a "moje 
děti", ale i pan školník, který přijal naše pozvání a odvážil se jet s námi. 
 

Čapkova Strž  
 
Vydáno: 24. 6. 2009 
 
Devátá třída ( tedy její odolné jádro ) podnikla 23.6. exkurzi do Památníku Karla 
Čapka.  
Počasí nás pěkně vyšplouchlo, celý den nám krásně a vytrvale pršelo. Přesto ale 
procházka ze Staré Hutě do Strže byla hezká, prohlídka zajímavá, paní průvodkyně 
milá, občerstvení vyhovující a hlavně děti - ty byly báječné, vnímavé a hodné. 
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Hodnocení aktivity žáků 2. stupně 
 
Vydáno: 24. 6. 2009 
 
S koncem školního roku hodnotili 
vyučující 2. stupně své žáky. Ocenili 
jejich práci v hodinách, snahu a píli v 
aktivní účasti při spoluvytváření 
vyučovacích hodin, v projektech, účast 
ve vědomostních i sportovních 
soutěžích ve školních, ale i obvodních a 
městských kolech soutěží. Ceněna je i 
práce v třídním kolektivu a 
reprezentace školy.  
 
Ze všech žáků 2. stupně jsou nejúspěšnější: 
 Pořadí  Jméno   Třída   Počet bodů  
 1.  Frantál Filip  7.  52  
 2.  Jeníková Petra  7.  48 
 3. - 4.  Kolářová Kateřina  7.  42 
   Kanát Vojtěch  9.  42 
 5. - 7.  Tecl, Kroisová  7.  41  
   Polák  9.  41 
 8. - 10.  Barešová, Fuchsová  7.  39 
   Frantál Petr  9.  39 
  
Hodnocení aktivity žáků II. stupně po třídách 
 6. tř.:  Furdzo Jan  34 bodů 
   Cucu Daniel  28 bodů 
   Minaříková Karolína  28 bodů 
   Míč Jiří  28 bodů 
   Myška Vojtěch  28 bodů 
  
 7. tř.:  Frantál Filip  51 bodů 
   Jeníková Petra  48 bodů 
   Kolářová Kateřina  42 bodů 
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 8. A:  Vrbová Tereza  38 bodů 
   Procházková Petra  35 bodů 
   Vrzák Ondřej  29 bodů 
  
 8. B:  Zahradnická Eliška  15 bodů 
   Honsů Kateřina  13 bodů 
   Honsů Jaroslav  9 bodů 
  
 9. tř:   Kanát Vojtěch  42 bodů 
   Polák Lukáš  41 bodů 
   Frantál Petr  39 bodů 
  

Blahopřejeme 
 

TIGR - testování informační gramotnosti – Scio 
 
Vydáno: 24. 6. 2009 
 
Na přelomu dubna a května se žáci deváté třídy zúčastnili testování informační 
gramotnosti. Do testování se zapojilo téměř 3600 žáků devátých tříd ze základních 
škol celé ČR. 
Test se skládal ze dvou částí - v části A žáci řešili test s úlohami zaměřenými na 
různé oblasti informační gramotnosti - základy práce s PC, vyhledávání informací, 
zpracování, využití, prezentace informací, komunikace a spolupráce pomocí IKT, 
bezpečnost a etika práce s IKT. Část B byla praktická, žáci jako zadání obdrželi 
textový soubor, fotografii a ukázku. Jejich úkolem bylo upravit a odeslat k hodnocení 
fotografii a vytvořený dokument textového procesoru. 
Výsledky: 
Část A - naše škola má lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. 
Část B - naše škola má výsledek lepší než 70% zúčastněných škol. Dosažený výsledek 
je porovnatelný s výsledkem studentů gymnázií. 
 
Z 25 žáků naší devítky jich 14 obstálo tak, že je výsledek testování opravňuje k 
získání certifikátu společnosti Scio. 
Všichni žáci obdrželi individuální podrobnou zprávu. 
Vzhledem k tomu, že TIGR byla první možnost školy, jak si v celorepublikovém 
měřítku ověřit kvalitu vzdělávání v oblasti IKT, jsme rádi, že naše výsledky jsou 
nadprůměrné.  
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Slavnostní vyřazení deváťáků 
 
Vydáno: 24. 6. 2009 
 
Přiblížil se konec školního roku a s ním i neodvratitelný ( snad jen kdybych si je 
nechala všechny propadnout ?) odchod deváťáků, kterým říkám "mí" a kolegové zas 
"ti tvoji". Po hektických přípravách, kterými byly výroba pozvánky, sepsání 
závěrečného projevu, výroba pomazánek a dalších dobrot (tady patří dík 
maminkám, které pekly a pekly), 
objednávání květin a nespočetné hádky, 
se dostavil čtvrtek 18. června a s ním i 
chvíle loučení. Hosté přišli, chlebíčky se 
povedly, nálada byla slavnostní, 
kapesníky v pohotovosti. Holky se 
proměnily v půvabné slečny, kluci v 
mladé muže, projev se vydařil, květiny 
předaly, slzy oschly a úsměvy zůstaly. 
Co dodat. Další děti odrostly, přirostly 
nám k srdci a odcházejí. Do dalšího 
života jim všichni z Kavčích hor přejeme jen to nejlepší. Aby se jim dařilo v životě i 
ve studiu a střední škola jim splnila všechna očekávání. A aby se jim někdy zastesklo 
a vzpomněli si na svoji základku.  



   

 
 

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

Slovo závěrem



  Slovo závěrem 

 
 

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 
63 

Školu dělá školou nejen učení a známkování, ale i její vnitřní život. Ten alespoň 
částečně dokumentuje Almanach, který držíte v rukou. Nemůže však zachytit 
každodenní život ve škole, každodenní malá i velká vítězství nebo naopak malé 
smutky a prohry. To vše totiž ve škole žijeme. 
 
Další uskutečněné akce ve školním roce 2008/2009 od září do června: 
 
Úvodní soustředění studentů 1. ročníků 
Humanitární akce Světluška 
Výstava „Srpen 68“ 
Humanitární akce Seniorská míle 
Programy k Dopravní výchově 
Koncert v Amfoře 
Projekt 1. stupně „Zdraví a my, děti“ 
Humanitární akce Plaváček 
Návštěvy Planetária 
Beseda na téma Extremismus 
Den boje proti AIDS 
Lyžařský výcvikový kurz Albrechtice v Jizerských horách 
Exkurze v Podprahovém centru 
Návštěva knihovny – besedy, knihovnická průprava 
Humanitární akce Sluníčkový den 
Humanitární akce Květinový den 
Přednáška Čas proměn 
Exkurze Po stopách významných osobností 
Závod Dračích lodí 
Beseda S tebou o tobě 
Návštěva Židovského muzea, Národní galerie 
Exkurze u soudu 
 
a ještě, ještě další… 
 


