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Vážení rodiče,
dostává se Vám do rukou letošní 1. číslo Aktualit z Kladské. Je polovina
listopadu, jsou tu první letošní třídní schůzky a všem nám připadá naprosto
neskutečné, že již proběhla čtvrtletní pedagogická rada. Ano, čtvrtina letošního
školního roku je opravdu za námi. Za námi je ale i mnoho práce a zároveň
i výsledků. O některé bych se s Vámi ráda podělila a informovala Vás o tom, co
se ve škole od června 2007 událo.
V letních měsících jsme rekonstruovali druhou polovinu suterénu, kde
vznikly nové prostory pro šatní skříňky, nové prostory žákovské knihovny,
kýžená zkušebna pro školní kapelu a dílna pro pana školníka. Bohužel se rozsáhlé
stavební úpravy nedaly stihnout během dvou měsíců, a tak kolaudace proběhne
v těchto dnech. Všichni se již těšíme, až naši žáci budou moci tyto prostory
využívat.
Během července a srpna jsme rovněž kompletně zrekonstruovali učebnu
chemie ve 2. patře. Je zde nová podlaha, nové rozvody plynu a vody, nábytek
včetně ergonomických židlí, na které přispíváte právě Vy rodiče svým
příspěvkem KRPŠ, za který vám velice děkujeme. Do učebny chemie jsme nově
pořídili i digestoř tak, aby vše odpovídalo hygienickým a bezpečnostním
požadavkům a naši žáci nebyli v hodinách ochuzeni o zajímavé a poučné
chemické pokusy.
V létě jsme dále vymalovali několik učeben, rozšířili počítačovou síť.
Vznikly dvě nové jazykové učebny. Díky sponzorským darům jsme pořídili nový
nábytek do sborovny a několika učeben. Sponzorsky jsme rovněž vybavili novou
jazykovou učebnu 5 počítači.
Pro Vaše děti jsme připravili několik novinek – nový automat na dotované
školní mléko od firmy Kunín. Školní jídelna od září připravuje denně pro děti
nabídku dopoledních svačin – to pro ulehčení maminkám.
Nový školní rok nám zahájil bývalý žák školy, který tím oslavil 60 let od
vstupu do této budovy, Jan Vodňanský. Jeho slova a zejména písničky, které si
společně s dětmi zazpíval, vykouzlily úsměvy nás všech v první školní den.
Hezký a úspěšný školní rok nám všem na slavnostním shromáždění popřála
i místostarostka MČ Prahy 2 PhDr. Eva Paulová.
Máme velkou radost, že se k nám po roce opět vrátil pan učitel Patrick
Ryan z Irska, který vyučuje anglickou konverzaci. Díky nadaci Robert Bosch
Stiftung máme i druhou rodilou mluvčí Sarah Hüsken, která je asistentkou
německého lektora Franka Penzhorna.
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V 6. třídách jsme zahájili výuku podle nového školního vzdělávacího
programu, který jsme společně s celým pedagogickým sborem po 2 roky
připravovali. ŠVP nese název, podle našeho zaměření na jazykovou výuku
a mezinárodní spolupráci, „Evropská škola“. Celý dokument čítá kolem 550
stran. Jedním z našich hlavních cílů je naučit děti komunikovat, učit se získávat
nové vědomosti a dovednosti, umět spolupracovat s druhým a dodržovat zásady
slušného chování. Tento dokument je k nahlédnutí na webových stránkách školy.
Během října proběhl náš nový divadelní projekt s partnerskou školou
z Backnangu. Děti z Německa byly nejdříve hosty našich žáků a po dvoudenním
nacvičování proběhlo velmi úspěšné česko – německo – anglické divadelní
představení Na hranicích/An der Grenze v divadle Na Prádle. Následně odjeli
naši žáci 6. tříd do německých rodin a odehráli společně divadelní hru
v Backnangu. Celý projekt byl financován Česko – německým fondem
budoucnosti. Nyní chystáme obdobný projekt na příští školní rok.
V říjnu jsme měli ve škole Českou školní inspekci, která se tentokrát
zaměřila na BOZP.
V listopadu se konal Den otevřených dveří. Tentokrát jsme se těšili nejen
na žáčky budoucích 3. tříd, ale i na budoucí prvňáčky, protože od 1.9.2008
otevíráme první třídy.
Škole byla 9.11.2007 udělena mezinárodní jazyková cena Label, které si
nesmírně vážíme a jsme na ni skutečně patřičně hrdi. Díky tomuto ocenění, které
bylo doplněno finanční odměnou na mobilitu mládeže, odjeli v listopadu žáci 8. a
9. tříd na výměnný pobyt do dánského Broendby. Reciproční výměna se bude
konat v 1. týdnu v prosinci.
První praktické jazykové zkušenosti získají žáci převážně 5. tříd při
výukovém pobytu v německém Querxenlandu, který se koná koncem listopadu.
Počínaje lednem se žáci vystřídají na lyžařských kurzech, na jaře
proběhnou výměny se školami v Německu (Delmenhorstu, Norderney) a Francii.
Ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala na naše prosincové školní akce.
V pondělí 10.12. od 17:00 hodin se koná tradiční vánoční koncert školy
v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Tentokrát uslyšíte vánoční písně
nejen v podání Vašich dětí, ale i našich úspěšných absolventů Adama Plachetky a
Markéty Zdeňkové. Další termín, který si v diáři prosím poznamenejte, je středa
19.12., kdy se v prostorách školy bude konat tradiční, již 10. stonožková výstava
výtvarných prací Vašich dětí. Tentokrát nese název „Praha 2 očima dětí ZŠ
Kladská“. Slavnostní vernisáž proběhne v 15:00, otevřeno bude od 14:00 do
18:00. Věříme, že si v tom předvánočním shonu najdete čas a přijdete podpořit
své děti. Zakoupením výtvarného dílka pomůžete vybudovat vodovod pro školu
v Afghanistánu. A nejen to. Ve 2. patře bude výstava prací žáků školy, které
vznikly jako odezva přednášky o Středoafrické republice.
Více se o dění a akcích ve škole dozvíte jistě na třídních schůzkách, ale
také na webových stránkách školy, které pro vás pravidelně nejméně 1x týdně
aktualizujeme.
Přeji Vám pokud možno klidný závěr roku. Do toho nového si popřejeme
na koncertě nebo na vernisáži, kde se jistě uvidíme.
Kateřina Vávrová
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Opìt na Benecku, ale tentokrát jinak
(ŠVP nebo adaptační kurz)
Od 17. do 24. září byly společně obě šesté třídy na škole v přírodě na
Benecku. Tentokrát jsme se neučili, ale nezaháleli jsme. Měli jsme před sebou
velký úkol - jeli jsme se seznamovat a poznávat.
Tento nelehký úkol nám pomáhaly splnit paní psycholožky z pedagogickopsychologické poradny, které s námi dva dny v penzionu Na Rychlově pobývaly.
Paní doktorka Borovičková a paní doktorka Michalová měly pro nás připravenou
spoustu her a různých aktivit. Ne všechny úkoly byly jednoduché, museli jsme se
rozhodovat za sebe, spolupracovat s ostatními, nalézat kompromis a vyslechnout
jiný názor.
Kreslili jsme v malých skupinách domeček, nesměli jsme mluvit, ale nějak
jsme se dorozumívat museli, tak se z některých na chvíli stala prasátka. Museli
jsme se rozhodnout sami za sebe, zda dodržujeme pravidla, což pro některé
nebylo vůbec snadné. Pluli jsme po dvojicích v lodi Africká královna, cestou
jsme plnili nelehké úkoly a překonávali překážky. Plánovali jsme společný třídní
výlet, vybrali jsme si pobyt v přímořském letovisku, nakonec nám bylo líto, že
peníze na výlet ve skutečnosti nemáme. Zjišťovali jsme, co si myslí kluci
o holkách a holky o klucích. Na závěr jsme tančili rituální tanec okolo ohně nebo
poslepu putovali neznámou cestou.
Po úspěšném adaptačním kurzu nás čekala ještě spousta úkolů, museli
jsme najít plány k nastavení kvazistacionárního modifikátoru ke stroji času, který
sestrojil krkonošský rodák Jan Kalvuma. Byli jsme na výletě ve Špindlerově
Mlýně, navštívili jsme Horskou službu a zhlédli její vozový park a veškeré
vybavení. Byli jsme se koupat v bazénu vojenské zotavovny, povozili jsme se na
tobogánu, ohřáli jsme se ve vířivce a projeli se divokou řekou.
Sportovali jsme nejen ve vodě. Každý den jsme chodili do lesa, sbírali jsme
nebezpečné brouky kousáky, stavěli pevnosti, získávali jsme vlajky.
Úspěšný týden jsme zakončili sportovním dnem a slavným fotbalovým
utkáním 6.A versus 6.B, který i přes velké nasazení všech hráčů a podpory
mažoretek skončil nerozhodně 1:1. Den jsme zakončili dlouho očekávanou
diskotékou.
Od paní psycholožek každá třída dostala kroniku, která má spoustu stránek,
tak se těšíme na další společné výlety, abychom je mohli zaplnit.
Hana Faltová
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Zpráva o projektu Na hranicích / An der Grenze
Dne 7.10. přivítali žáci šestých tříd v Praze své vrstevníky z nové
partnerské školy Talschule Backnang u Stuttgartu, aby o tři dny později uvedli
v příjemném divadle Na Prádle představení Na hranicích / An der Grenze.
Po první noci strávené v hostitelské rodině započali společně pětidenní kulturní
projekt. Divadlo zaručeně patří i do cizojazyčné výuky. Prožít si svou roli
znamená vnímat jazyk všemi smysly. Divadlem si žáci svůj part skutečně osahají.
Zároveň nabývají sebevědomí, zdokonalují se v komunikačních dovednostech
a zlepšují svůj vztah k jazyku.
Divadelní hra pochází z pera ředitelky Jazykové školy Jeviště Barbory
Dočkalové, která je autorkou textů, písní, režie a taktéž technického zabezpečení
divadelního představení. Téměř hodinová hra pojednává o překonávání předsudků
Němců vůči Čechům a naopak Čechů k Němcům. Líného Honzu vyslali rodiče
do světa, za prací do sousední země. A v německém království se schyluje
k sňatku rozmarné princezny s posledním šlechticem, v jehož zájmu je
samozřejmě pouze jen majetek. Oba hlavní hrdinové se tedy ze zoufalství
vydávají na cestu, na jejímž konci je ona česko-německá, německo-česká hranice,
na které se setkají, seznámí, poznají a zjistí, že Češi nejsou chudí, že nekradou,
že Němci nekřičí, že nejsou povýšení. Touha poznat druhý národ je vyvrcholením
hry a poučením, má-li někdo možnost vycestovat, nemá váhat a jet.
Program vzájemných návštěv byl podobný. V neděli příjezd do města
našich partnerů, v pondělí seznámení se, nácvik a poznání v Praze
Staroměstského náměstí a Karlova mostu, v Backnangu historického centra, v
úterý nejnáročnější pilování, večer veřejné vystoupení, ve středu návštěva pražské
ZOO a o týden později Mercedes muzea a stuttgartské Königstraße. Nutná úzká
spolupráce všech účinkujících přispěla k rychlému vzájemnému poznání
a vytvoření přátelských vztahů.
Celý tento kulturní projekt začal již v létě 2007, kdy děti dotazníkovou
formou zjišťovaly, jak je druhý národ viděn a hodnocen očima svých vrstevníků,
rodičů i prarodičů, sousedů a ostatních obyvatel Prahy a malebného městečka
Backnang ve spolkové zemi Baden-Württemberg.
Na nácvik divadla měly děti poměrně krátkou dobu. O to aktivněji
pracovaly. Prověřovány a procvičovány byly všechny řečové dovednosti. Děti se
scházely v měsíci září dvakrát týdně se sedmidenním přerušením z důvodu školy
v přírodě. Zkoušky v Čechách vedla sama autorka a zkoušky v Německu
proběhly pod vedením ředitele školy. V Praze došlo k secvičení společných scén.
Počáteční seznámení s celým scénářem bylo velmi podrobné. Hra byla dotvářena
všemi zúčastněnými žáky, důležité byly jejich pocity, názory, nápady. Každému
herci bylo umožněno uplatnit svou individualitu.
Důležitým prvkem nácviku bylo právě nerozdělení rolí a všechny děti
nacvičovaly všechny role. Rozebrání rolí následovalo v poslední třetině všech
zkoušek a každý herec nakonec obsadil role dvě. V jednom vystoupení roli
hlavní a v druhém roli vedlejší. Na všechny herce byla kladena vysoká pozornost
a všechny děti si prožily skutečný úspěch. Děti byly podníceny k vysoce horlivé
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činnosti a zcela neuvědoměle zaktivizovaly celou svou osobnost (tělo, gestiku,
mimiku, emoce). V představení se prolínaly scénky v českém, německém
a anglickém jazyce. Nejoblíbenějšími se staly písně, které by mohly být hymnou
českoněmeckých setkávání. O hudební doprovod se postarali Frank Penzhorn,
lektor němčiny v Kladské a Roland Jeck, ředitel Talschule.
První dny druhé poloviny října strávily české děti v německých rodinách,
kde si ověřily své jazykové dovednosti, poznaly nejen kousek naší sousední
země, ale i samy sebe.
Tento divadelní projekt byl hodnocen velmi přínosně a pro řadu žáků měl
podstatný význam. Divadlo jako prostředek stmelení kolektivu se ukázalo být
správnou volbou. Snaha dorozumět se se svými partnery byla vystupňována
touhou vytvořit nejlepší představení, pobavit diváky a zasloužit si potlesk. Žáci
hlouběji pochopili význam vzájemných návštěv a poznávání druhých lidí.
Děkujeme tak Česko - německému fondu budoucnosti za podporu a finanční
příspěvek.
Závěr bych ráda přenechala slovům zúčastněných pedagogů a rodičů.
Úspěch slabších žáků, jejich emoční prožitek, radost ze zvládnutí svého partu
byly pozitivním povzbuzením a silným podnětem pro pedagogy. Nejkrásnější
bylo, jak děti hrály celým svým srdcem.
Radka Pecová

Sir Nicholas Winton
9. října se žáci 9. ročníku zúčastnili setkání se Sirem Nicholasem
Wintonem v pražském Kongresovém centru. Setkání se studenty a žáky z různých
škol se konalo v rámci Wintonovy několikadenní návštěvy České republiky.
Dnes devětaosmdesátiletému Wintonovi se podařilo zachránit před
vypuknutím 2. světové války několik set židovských dětí tím, že zorganizoval
jejich transport z Československa do Velké Británie k náhradním rodinám. Děti
tak unikly jisté smrti v koncentračních táborech.
Žákům byl promítnut dokumentární film „Síla lidskosti“ v němž Winton
přiblížil, jak samotná záchrana dětí probíhala. V dokumentu vystoupili také
někteří zachránění. Bylo v něm rovněž vysvětleno, proč se o Wintonově
záslužném činu svět dozvěděl až v 80. letech 20. století, kdy veškerou
dokumentaci související se záchranou objevila náhodou Wintonova manželka.
Důvodem byla také možná Wintonova až přílišná skromnost a přesvědčení, že
kdokoli jiný by se na jeho místě zachoval úplně stejně.
Po promítání přišel na jeviště sám aktér dopoledního setkání, jehož
přítomnost umocnila silný emoční prožitek z právě zhlédnutého dokumentu.
Setkání se Sirem Nicholasem Wintonem bylo jistě pro všechny zúčastněné
neopakovatelným a jedinečným zážitkem.
Klára Dašková
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Výmìnný letní tábor Praha – Hamburk
14. 7. – 28. 7. 2007 Bedřichov v Jizerských horách
Jako každoročně, se i letos uskutečnil česko-německý prázdninový tábor tentokrát v Česku. Po počátečních zmatcích s autobusem apod. a po překonání
„24 hodinové virózy“, která postihla některé z nás, jsme si pobyt skutečně užili.
Přispělo k tomu mimo jiné i nádherné počasí, které nám umožnilo opravdu pestrý
program. Kromě koupání v různých přehradách i v aquaparku Babylon
v Liberci jsme využili nedalekou bobovou dráhu, navštívili ZOO v Liberci,
projeli se na koních a uspořádali různé sportovní a další soutěže. Večer jsme
vyzkoušeli bowling. Na přání německé strany jsme navštívili Terezín
a jeden den jsme strávili v Praze. Ale především – a to je hlavní cíl těchto
výměnných projektů – mohly děti poznat kamarády z jiné země a vyzkoušet si
„v reálu“ své znalosti německého jazyka. Děti byly fajn!
Dagmar Křivková

Pøíbìhy bezpráví 2007
Příběhy bezpráví jsou projektem společnosti Člověk v tísni a letos se
uskuteční již třetí ročník. Naši žáci se zapojili do všech ročníků a seznámili se
s příběhy lidí, kteří zažili perzekuce a věznění.
Všechny filmy spojuje téma vykonstruovaných politických procesů 50. let.
Každý rok se snažíme rozšiřovat obzory studentům 8. a 9. tříd. V loňském roce
jsme se věnovali vykonstruovanému procesu s Miladou Horákovou a v letošním
roce navazujeme dokumentárním filmem Ztracená duše národa – Ztráta slušnosti.
Režisérkou filmu je Olga Sommerová a přibližuje na čtyřech osudech brutální
zacházení komunistického režimu s ženami označenými za třídní nepřátele.
Film začíná příběhem Edy Ottové, která byla v roce 1951 odsouzena na
10 let vězení, Dagmar Skálová byla za organizování pokojné demonstrace
mladých skautů odsouzena dokonce na doživotí, ve vězení nakonec strávila
16 let. Třetí hrdince filmu, Růženě Krásné, během výslechů vyšetřovatelé vyrazili
zuby, pálili ji cigaretou a jinak mučili. Poslední příběh vypráví Ludmila Šteflová,
která byla za údajnou velezradu a protistátní činnost odsouzena na 10 let.
Jsme rádi, že tento projekt spatřil světlo světa, neboť autentické vyprávění
vězněných lidí přiblíží dobu komunistických perzekucí lépe než sebelepší
obrázková učebnice. Na promítání filmu vždy navazuje beseda s pozvaným
hostem. Letos nám přislíbil účast plk. Jan Horal, který působil během druhé
světové války u tankistů a po komunistickém převratu v Československu žil
v emigraci.
Věříme, že PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ zanechají v našich žácích
nesmazatelnou stopu uznání, pochopení a úcty k lidskému životu jako takovému
a že nebudou ctít jen své předky, ale budou si vážit i sebe navzájem. Vždyť
hodnota lidského života je nevyčíslitelná.
Alena Klečková
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Úspìchy našich āákù
Celopražská soutěž Bez obav (bezpečnost dětí ve městě) konaná 8.10.2007
Družstvo naší školy (smíšené, věkový průměr do 12 let) ve složení M. Havelec,
V. Mirovský, D. Vlasák, V. Grabač a B. Šmejkalová zvítězilo v semifinálovém
kole (utkalo se v něm 11 družstev ze škol Prahy 2 a 3)
a postoupilo do finálového kola, které proběhne v prosinci. Držíme jim palce!
Výtvarná soutěž Slavná doba rytířská, pořádá MČ Praha 2, září 2007
Kategorie "mladší školní věk" (1.-5. třída)
Magdalena Podrazilová a Zuzana Kosařová, ZŠ Kladská
Julie Kořínková, ZŠ Kladská
čestné uznání: Anička Soukupová (ZŠ Kladská), František Sedláček (ZŠ
Slovenská), Tomáš Zelený (ZŠ Kladská), Adam Dotlačil (ZŠ Kladská)
Kategorie "starší školní věk" (6.-9. třída)
Daniela Krejbichová, ZŠ Kladská, Zikmundová Anna, ZŠ Kladská
čestné uznání: Barbara Straková, ZŠ Kladská

Jeden svìt na školách
Již několik let navštěvují děti z naší školy festival „Jeden svět“. Jedná se
o mezinárodní festival dokumentárních filmů, který pořádá společnost Člověk
v tísni. Zde velmi zajímavou formou (pro školy jsou vždy vybrány dokumenty,
jež jsou přímo určeny dětem a odpovídají tak jejich znalostem a schopnostem)
děti „objevují“ svět kolem sebe, zjišťují, že stejné problémy jako ony mají děti na
celém světě, učí se, jak se dají různé problémy řešit apod.
Děti z 1. stupně mají navíc možnost zúčastnit se výtvarné soutěže, kterou
společnost Člověk v tísni, spolu s Českou televizí, každoročně vyhlašuje. Děti
kreslí obrázky, jež odráží jejich pocity vyvolané zhlédnutými dokumenty.
Vítězové této soutěže jsou pak vyhlášeni v pořadu „Hřiště číslo 7“. Letos uspělo
mnoho dětí z naší školy a odnesly si krásné ceny. Jmenovitě to byli: Kvido
Malaska z 5.A v kategorii jednotlivců, Julie Zvolánková a Marie Vlasáková,
Adam Dotlačil, Vojtěch Tuzar, Petr Novák a Martin Gregor (všichni z 5.B)
v kategorii skupin.
Všem výhercům gratulujeme a již se těšíme na nový ročník festivalu, který
nás čeká v zimě 2008. A určitě budeme znovu soutěžit!
Brenda Jechová

7

Evropská jazyková cena LABEL 2007
Hlavním cílem Evropské jazykové ceny LABEL je podpořit nové
a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi
odbornou veřejností a inspirovat ostatní pro implementaci takových aktivit do
jazykové výuky. Na jaře 2007 jsme podali náš projekt Young in Europe do
soutěže programu Label. Naše škola - ZŠ Kladská se před 3 lety zapojila do
programu Sokrates – Comenius. Ve spolupráci s partnerskými školami z Dánska
(Broendby), Německa (Berlín) a Estonska (Voru) jsme se zapojili projektem,
který jsme nazvali Young in Europe. Po tři roky jsme společně pracovali na
dílčích projektech, jejichž výsledné práce si žáci vyměňovali a poznávali tak
život, společnost, historii, zeměpis, kulturu jednotlivých zemí navzájem, ale
současně zpracovávali témata týkající se celé Evropské unie. Dorozumívacím
jazykem byla angličtina, případně němčina. Součástí programu byly výměnné
pobyty a pracovní konference žáků i učitelů. Na konferenci v Estonsku vybraly
děti motto „Peace please“ pro závěrečný festival v Kodani, který byl
vyvrcholením tříletého projektu. V září 2006 se do Kodaně sjelo 200 dětí a 20
učitelů ze všech zúčastněných škol. Náročná organizace, kdy všichni žáci i učitelé
byli ubytováni v rodinách, však stála za to! Samotné zahájení 11. září, kdy
zástupci Evropského parlamentu i místní radnice vypustili společně s dětmi do
éteru jako symbol míru 200 balónků za znění Beethovenovy 9. symphonie, bylo
velkolepé. Po celý týden pracovaly děti na rozličných projektech (hudebních,
výtvarných, sportovních), účastnily se žákovských konferencí a poznávaly
památky Kodaně. Je pro nás velkou ctí, že tento tříletý projekt ocenila odborná
porota udělením mezinárodní jazykové ceny Label. V pátek 9. listopadu jsme
společně
s žáky školy převzali na slavnostním předávání v Národním domě na
Vinohradech čestné ocenění společně s dárkovým šekem na 145 000 Kč z
MŠMT. Nesmírně si toho vážíme a jsme vděčni za tuto finanční odměnu, která je
určena na mobilitu žáků. A tak ihned 11. listopadu odjeli naši žáci 8. a 9. tříd na
týdenní výměnný pobyt do Broendby a děti z Kodaně přijedou na reciproční
návštěvu v prosinci. Naši žáci se měli v Dánsku skvěle, bydleli v rodinách a
partnerská škola pro ně připravila zajímavý program. Nyní se těšíme na prosinec,
kdy dánští partneři budou našimi hosty. Chystáme pro ně pestrý program včetně
návštěvy České mše vánoční J.J. Ryby v divadle Hybernie.
Kateřina Vávrová

Jedeme
Jedeme do Vídnì!
Kdo by nechtěl navštívit předvánoční Vídeň? Město, které je s námi
spojeno společnou historií. Stalo se téměř tradicí, že organizujeme tento
jednodenní zájezd v adventní době, kdy je Vídeň nejkrásnější. Většinu účastníků
tvoří podle zájmu žáci 8. a 9. tříd. Součástí pobytu je poznávání reálií přímo
v terénu, na vlastní oči. Všichni se projdeme společně zámeckou zahradou zámku
Schönbrunn, navštívíme zajímavou architektonickou stavbu Hundertwasserhaus,
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projdeme se historickým centrem Vídně a prohlédneme si zimní rezidenci
Habsburků Hofburg, Stephansdom, ulici Graben a procházku zakončíme
návštěvou krásně osvětleného, svařákem a punčem provoněného vánočního trhu
mezi historickými budovami Rathaus a Burgtheater. Předvánoční náladu
navozuje vůně františků, různé sladkosti a nádherně osvětlené stánky. To vše
umocňuje i osvícená radnice s adventním kalendářem v oknech budovy a
osvětlení s nápisem FROHE WEIHNACHTEN mezi jednotlivými stánky. A kdy
že vlastně jedeme? No přece 12. prosince.
Ladislav Bošek

Poèítaèové kurzy pro seniory
V tomto školním roce opět pořádáme počítačové kurzy pro seniory.
Účastníci mají možnost proniknout do tajů počítačů, učí se překonat strach z toho,
„aby něco nerozbili“. Pro některé z nich bylo nejobtížnější zkrotit neposedný
kurzor myši. Ale nakonec se to všem úspěšně podařilo.
Senioři se v prvních hodinách naučili přihlásit do počítačové sítě. Seznámí
se se základní obsluhou a nastavením počítače, dozví se jak napsat a vytisknout
dopis. Během výuky se také seznámí s internetem a jeho využitím. Každý
z účastníků si založí vlastní e-mailovou schránku a naučí se posílat a přijímat
e-maily.
Při hodinách kurzu jsou seniorům k dispozici asistenti z řad žáků naší
školy, na které se mohou kdykoliv obrátit s prosbou o radu či pomoc.
Milan Ševčík

Dùleāité termíny
24.12. -4.1.
9. 1. 2008
15. 1. 2008
28. 1. 2008
1. 2. 2008
18. -22. 2. 2008
20. -24. 3. 2008
16. 4. 2008
16. 4. 2008
21. 4. 2008
2. 5. 2008
9. 5. 2008
26. 5. 2008
28. 5. 2008
23. 6. 2008
27. 6. 2008

Vánoční prázdniny (3.1. a 4.1. ředitelské volno)
Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00
Zápis do 1. tříd 14:00 - 18:00
Pedagogická rada
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoce
Pedagogická rada
Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
Přijímací řízení do 3. tříd - ředitelské volno pro žáky,
přijímací řízení na střední školy,
Ředitelské volno
Ředitelské volno
Přijímací řízení do 3. tříd - 2. kolo
Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00
Pedagogická rada
Poslední zvonění 9. třídy a rozdání vysvědčení
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Plánované akce
26. - 28. 11. 2007
4. 12. 2007
7. 12. 2007
10. 12. 2007
12. 12. 2007
14. 12. 2007
19.12. 2007
19. 12. 2007
4. 12. a 20. 12. 07
5. - 12. 1. 2008
13. - 20. 1. 2008
19. - 26. 1. 2008
19. - 26. 1. 2008
31. 1. 2008
27.2. - 4. 3. 2008
31.3. - 6. 4. 2008
19. - 26. 4. 2008
5. - 10. 5. 2008
6. - 7.5.2008
20. - 27. 5. 2008
17. - 25. 5. 2008
31. 5. - 6. 6. 2008
jaro 2008
červen 2008
29. 5. 2008
červen 2008

Jazykový pobyt v Německu Querxenland – 5. třídy
Vánoce Karla IV. – Novoměstská radnice 6. a 7. třídy
Stonožkový koncert - Lucerna (9. třída celý den)
Vánoční koncert školy - Městská knihovna, 17:00 hodin
Divadlo Minor - Vánoce aneb Příběh o narození, 3.třídy
Fotografování jednotlivců
Divadlo Minor - Ostrov pokladů, 5.třídy
Stonožková vernisáž „Praha 2 očima dětí z Kladské“
Česká mše vánoční – J.J.Ryba (Dětská opera Praha, Hybernie)
Lyžařský zájezd 4. třídy Benecko
Lyžařský zájezd 5. třídy Pec pod Sněžkou
Lyžařský zájezd 3. třídy Benecko
Lyžařský zájezd 6. třídy Janské Lázně
Pololetní vysvědčení a společné bruslení Na Štvanici
Lyžařský zájezd 7., 8. třídy Alpy, Lechtal (Rakousko)
Výměnný pobyt Delmenhorst - v Praze, 7. třídy
Výměnný pobyt Francie - v Praze, 6. – 9. třídy
Výměnný pobyt Delmenhorst - v Německu, 7. třídy
Návštěva dětí z Hong Kongu (workshopy)
Rozlučkový zájezd Řecko – Rhodos, 9. třída
Výměnný pobyt Francie - ve Francii, Normandii
Výměnný pobyt v Norderney, 7. třídy
Cyklistické kurzy
Výměnný pobyt Norderney v Praze, 7. třídy
Sportovní den školy
Závěrečná akademie a stužkování 9. třídy

Sbìr papíru
I v letošním školním roce se naše škola již tradičně zapojila do celopražské
soutěže ve sběru papíru. V říjnu velmi úspěšně proběhlo první kolo. Žáci během
tří dnů přinesli celkem 13 585 kg papíru. Nejpilněji pracovala třída 4.B, která
přinesla neuvěřitelných 3 565 kg. Na jednoho žáka této třídy tak připadlo 155 kg.
Na dalších místech se umístily třídy 5.B se 1 415 kg a 3.C s 1 284 kg. Průměr na
jednoho žáka naší školy dosáhl 42,9 kg papíru. Těší nás, že se do této akce velmi
aktivně zapojili také naši noví třeťáčci. Sběr se setkává se stále velkým zájmem
jak ze strany žáků, tak i jejich rodičů, a všem proto děkujeme. Věříme, že papír
budete nosit i nadále. Další termín sběru je v lednu (16. - 18. 1. 2008)
a poslední v květnu (14. - 16. 5. 2008). I letos chystáme pro nejlepší sběrače
překvapení. Všechny informace a průběžné výsledky naleznete na webových
stránkách školy.
Jitka Klimentová
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Stonoāka
•

•

•
•

•

•

19.6.2007: Předávání Ceny Jana Masaryka "Gratias agit 2007" na
ministerstvu zahraničních věcí. Toto ocenění je každoročně udělováno
ministrem zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v
zahraničí. Za Stonožku a pomoc našich dětí v Thajsku v oblasti zasažené
tsunami a pomoc tamějším dětem nemocným AIDS se zúčastnila K.
Vávrová se dvěma žáky školy a převzali ocenění z rukou ministra Karla
Schwarzenberga.
25.6.2007: Vystoupení školní kapely na akci Armády ČR - Armáda dětem
a mládeži, která se uskutečnila ve dnech 24. a 25.6. na pražském Vypichu.
Naše kapela vystoupila jako zástupce stonožkových dětí ZŠ Kladská v
pondělí 25.6. mezi 10:15 - 10:45 hod.
7.9.2007: Schůzka na Ministerstvu obrany, přijetí učitelů a zástupců žáků
ministryní obrany V.Parkanovou
3.-14.9.2007: Letošní první stonožková sbírka pro humanitární pomoc
dětem do Afghanistanu. Děti přinesly jednu hračku, plyšáka, pastelky a
opatřily je jmenovkou s přáním pro děti v chudých a válkou postižených
oblastech v Afghanistanu. Dárků bylo skutečně velice mnoho. Vaše dárky
na místo dopraví a osobně předají vojáci AČR v prosinci 2008. Děkujeme!
19.12.2007: 10. ročník stonožkové vernisáže výtvarných prací žáků školy
PRAHA 2 OČIMA DĚTÍ Z KLADSKÉ. Otevřeno 14:00-18:00, slavnostní
zahájení za přítomnosti významných hostů v 15:00 hodin. Přijďte podpořit
naše
žáky
v
jejich
pomoci
dětem
v
Afghanistánu.
Za výtěžek z prodeje dětských obrazů pořídíme vodovod do jedné tamější
školy. Letos proběhne současně v 2. patře výstava prací žáků školy, která
vznikla ve spolupráci s o.o.p.s. Siriri – pomoc dětem ve Středoafrické
republice, kde pomůžeme dětem v sirotčinci.
Připravujeme vydání 3. stonožkové knížky ve spolupráci s armádou ČR.

Výtvarné práce žáků 8. třídy do soutěže „EU a nediskriminace“
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