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Vážení rodiče,
dostává se Vám do rukou 2. číslo letošních Aktualit z Kladské. Jsme ve
třetí čtvrtině školního roku a jistě se rádi dozvíte, co nového jsme pro Vaše děti
připravili, co se událo.
Začala bych vybavením školy po stránce materiální. Zde patří velké
poděkování Vám rodičům, příspěvky KRPŠ nám velmi pomohly, rovněž tak
všechny Vaše sponzorské dary, kterých bylo také hodně. Díky nim jsme mohli
velmi kvalitně opravit velkou část zídky u plotu kolem školy. Podařilo se nám
v několika třídách vyměnit podlahovou krytinu, zakoupili jsme nový nábytek do
třech tříd, učebnu výtvarné výchovy jsme vybavili novými lavicemi – výtvarnými
stojany. Nejen pro výuku hudební výchovy máme dvě nová elektrofonická
pianina, bicí a el. kytaru. Ve vybavení ICT jsme také značně pokročili,
v počítačové učebně máme nové počítače s novým softwarem a s novými
výukovými programy. Zmodernizovali jsme i vybavení kabinetu fyziky. Pro
výuku tělesné výchovy jsme zakoupili novou švédskou bednu, míče a další
sportovní náčiní. Pro učitele jsme pořídili nové radiomagnetofony, pomůcky pro
výuku jazyků. Po dlouhé době se nám podařilo zakoupit i nové učebnice, a to
celkem za 150 tisíc korun. Nezapomněli jsme ani na školní družinu a herní prvky
pro volný čas dětí. Na jaře se děti z družiny dočkají nových herních prvků
v předzahrádce u školního hřiště. Celý komplex nám na míru dodá švédská firma,
šetřili jsme na něj delší dobu a s pomocí příspěvků KRPŠ, tedy Vás rodičů, se
naše děti konečně dočkají moderního zábavně sportovního zařízení.
Vánoční koncert v Lucerně je již historií, ale neodvratně se blíží závěrečná
akademie se stužkováním 9. třídy, která se bude konat v pondělí 21. 6. opět
v divadle Hybernia a na kterou si Vás dovoluji srdečně pozvat. Velice si vážíme
Vašeho zájmu o naše akce, je to pro nás obrovským zadostiučiněním, poctou
i závazkem, velmi si toho považujeme. Díky Vašemu zájmu si pronajímáme snad
největší kulturní prostory v Praze! Myslím, že to je velmi dobrá vizitka nás všech.
Děkujeme Vám.
Ráda bych Vám poděkovala i za vyplnění dotazníků Mapa školy
společnosti Scio, u které jsme letos objednali nejen tento program, který zhodnotí
situaci ve škole po stránce vzdělávání, výchovy a celkové atmosféry školy se
všemi jejími vazbami. Objednali jsme opět testování některých tříd tak, abychom
měli srovnání s ostatními školami. Jedním z posledních programů bylo testování
čtenářské gramotnosti 4. ročníků. Výsledky byly opět skvělé, najdete je na
webových stránkách školy v sekci hodnocení.
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Náš školní vzdělávací program Evropská škola jsme doplnili o etickou
výchovu, kterou považujeme za jeden z důležitých prvků výchovy. Intenzivně
pracujeme na tom, aby současné 6. třídy měly možnost zdarma skládat
v 9. ročníku mezinárodně uznávanou prestižní zkoušku z němčiny Deutsches
Sprachdiplom. Podmínky, které německá strana požaduje, splňujeme. Letos mají
žáci 8. a 9. třídy možnost skládat jazykové zkoušky z němčiny a angličtiny,
informace u D. Křivkové a P. Ryana.
Velmi nás těší úspěchy žáků v různých soutěžích. Děti se umisťují na
předních místech obvodních kol, někteří postupují i do kol krajských. Potěšující
je, že úspěchy nejsou jednostranné, ale ze všech oblastí – jazykových,
přírodovědných, výtvarných i sportovních. Držíme palce našim žákům i v soutěži
vyhlášené MČ Praha 2 Amos Tour. Vítězné třídy odjedou na školu v přírodě,
pobyt hradí MČ.
Všechny třídy od 2. po 8. vyjely na lyžařské kurzy. Letos byly sněhové
podmínky skvělé a všechny zájezdy se skutečně vydařily. Zde bych ráda
poděkovala všem vyučujícím, kteří s dětmi na výjezdy vyjeli a převzali tak na
sebe obrovskou odpovědnost a věnovali dětem svůj volný čas. To není málo.
Naše mezinárodní spolupráce se i nadále vyvíjí. Pokračujeme v programu
Comenius, spolupráce 6 škol EU. V březnu se konala konference žáků a učitelů
v Nantes ve Francii a v září odjedou 8. třídy na festival žáků ze 6 zúčastněných
zemí do Kodaně, což pro ně bude jistě obrovský zážitek. Na jaře 2010 nás čekají
výměnné pobyty 7. tříd v Delmenhorstu, na ostrově Norderney, reciproční
návštěvy německých dětí u nás a také dánská výměna.
Koncem března se konala tradiční, již 12. stonožková vernisáž, kterou
zahájila prezidentka hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen, vedoucí školského
odboru MČ Praha 2 Ing. Zuzana Folprechtová a poslankyně parlamentu ČR
PaedDr. Jana Rybínová. Myslím si, že je pro výchovu našich dětí dobré, když
mohou pomoci svým vrstevníkům žijícím v nelehkých situacích tím, že namalují
obraz, tedy vlastním úsilím a přičiněním, a navíc rodiče zakoupením výtvarné
práce jejich snahu podpoří. Letos jsme během vernisáže získali 21 087,- Kč.
V červnu nás čeká ještě jedna výstava, na kterou Vás srdečně zvu. Jedná se
o výstavu Jana B. Uhlíře z Vojenského historického ústavu Praha s názvem
„Škaredá středa. Nálet na Prahu 14. února 1945“. Vernisáž se bude konat
7. června 2010 v prostorách školy.
Také bych Vás ráda upozornila na ředitelské volno, které plánujeme na den
voleb – pátek 28. 5. 2010. Pro Vaše plány dovolených Vás předběžně upozorňuji
na plánovaná ředitelská volna pro příští školní rok: 27. 9., 18. a 19. 11. 2010.
Vážení rodiče, přeji Vám krásné jaro plné optimismu a radosti
z vašich/našich dětí. Děkuji za Vaši podporu a spolupráci. Nezapomínejte
sledovat naše webové stránky, které pro Vás neustále aktualizujeme.
Kateřina Vávrová
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Dùleāité termíny a plánované akce
19. - 25. 4. 2010 Výměnný pobyt dětí z Delmenhorstu v Praze
22. 4. 2010
Projektový den – ekologie
22. 4.-7. 5. 2010 Přijímací řízení na střední školy
3. - 9. 5. 2010
Výměnný pobyt našich žáků 7. tříd v Delmenhorstu
16. - 20. 5. 2010 Výměnný pobyt dánských dětí z Broendby v Praze
13. 5. 2010
Stonožkový den - Juliska
19. 5. 2010
Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00
květen 2010
Exkurze Drážďany, německý projekt - 9. třída
27. 5. 2010
Sportovní den školy
28. 5. 2010
Ředitelské volno - volby
28. 5.- 4. 6. 2010 Výměnný pobyt našich žáků na Norderney
4. červen 2010 Jednodenní zájezd do partnerské školy ve Vídni - 2. třídy
7. - 18. 6. 2010 Výstava ve škole – „Škaredá středa. Nálet na Prahu 14.2.1945.“
11. - 18. 6. 2010 Výměnný pobyt německých dětí z Norderney v Praze
12. - 20. 6. 2010 Zájezd k moři, Itálie, 2.A
21. 6. 2010
Závěrečná školní akademie, divadlo Hybernia,
nám. Republiky, Praha 1 od 17 hodin.
23. 6. 2010
Pedagogická rada
30. 6. 2010
Vysvědčení, konec školního roku
3. - 10. 7. 2010 Jazykový tábor v Querxenlandu - 4. až 6. třídy

Návštìva parlamentu
Chodím do dětského parlamentu Prahy 2. Měli jsme naplánovanou jednu
akci, návštěvu českého parlamentu. Na úvod nám asistent pustil krátkou ukázku
o parlamentu. Dále nám vysvětlil různé pojmy, které se v ukázce vyskytovaly.
Jakmile film skončil, odebrali jsme se na kontrolu. Jako na letišti => dát si tašky
na rentgen a projít rámem. Kdo měl u sebe pepřový sprej, atd. musel ho nechat na
recepci. Jakmile byla kontrola u konce, měli jsme namířeno do chodby, kde
reportéři čekají na poslance, aby jim zodpověděli několik otázek. Zde nám
asistent řekl něco málo z historie, pak jsme putovali do slavnostní síně, kde byl
klavír a krásný gobelín. Opět jsme naslouchali asistentovým příběhům. Nejlepší
ovšem byla hlavní sál, kde se naši poslanci hádají. Místnost je pozlacená
2,5 karátovým zlatem. Bohužel jsme byli jen na galerii. Úplně vzadu v místnosti
je obrovská obrazovka, kde se zobrazují počty hlasů a jiné důležité věci. Stolečky
a židle jsou rozděleny na různé části, každý poslanec má své místo. Potom naše
prohlídka končila a vraceli jsme se zpět do školy.
Anna Soukupová 7.A
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Querxenland - novinka - školní letní jazykový tábor
Jako každý rok, i v letošním školním roce se naše páté třídy zúčastnily
vánočního programu v německém Querxenlandu. A už se blíží náš letní jazykový
tábor, kam se přihlásilo přes 60 dětí, převážně ze 4., 5. a 6. tříd. Odjíždíme v sobotu
3.7. autobusem od školy, vracet se budeme následující sobotu 10.7. Na táboře si děti
prohloubí znalosti němčiny a angličtiny - dopoledne odlehčená výuka, písničky,
scénky, odpoledne výlety, koupání, hry. Mluvit se bude jen německy a anglicky.
Eva Iveljová

Mezinárodní jazyková zkouška Fit in Deutsch II
Již několik let naši žáci z 8. a 9. tříd každoročně úspěšně skládají mezinárodní
jazykovou zkoušku určenou pro děti a mládež Fit in Deutsch 2, která odpovídá
úrovni A2 SERRJ a je doporučována pro žáky 2. stupně. Zkouška má komplexní
charakter a zjišťuje různé kompetence, kterých žák v NJ dosáhl. Umožňuje tak
zpětnou vazbu a má především motivační a stimulační význam.
Zkoušku pořádá Goethe-Institut v Praze, což je také místo konání (doprovod
zajištěn). Naše škola ji žákům zprostředkovává a hromadně je přihlašuje. Letos se
koná 10. června, žáci však musejí být přihlášeni dříve (obdrží formulář). Poplatek
za zkoušku činí 1 000,- Kč.
3 nejúspěšnějším žákům bude poplatek za zkoušku plně hrazen školou a KRPŠ.
Dagmar Křivková

Deutsches Sprachdiplom na naší škole
V současné době probíhají jednání o zapojení naší školy mezi ty, kde mají
žáci možnost skládat DSD. Většinou se jedná pouze o gymnázia. My však splňujeme
podmínky pro to, aby naši žáci mohli v 9. třídě – po dosažení 14. roku věku – tuto
mezinárodně uznávanou zkoušku skládat. Navíc zcela zdarma.
Deutsches Sprachdiplom – jazykový diplom – je mezinárodně uznávaná
zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství
spolkových zemí SRN se sídlem v Bonnu. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v
evropském referenčním rámci. Zkoušku DSD lze absolvovat v mnoha zemích světa.
Výuka a příprava na zkoušku je garantována německou lektorkou a českými
učiteli německého jazyka, kteří jsou pravidelně proškolováni a získali rovněž
certifikát zkoušejícího DSD. Německá strana podporuje výuku německého jazyka na
naší škole jak materiálně technickým vybavením, tak i pravidelnými odbornými
semináři a studijními pobyty pro vyučující, obohacováním naší německé knihovny
apod.
Kateřina Vávrová
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Mezinárodní zkouška z anglického jazyka
Každý pátek 6. vyučovací hodinu se koná přípravný kurz na zkoušku KET (Key
English Test) univerzity Cambridge. Zkouška KET pro školy je na úrovni A2
evropského rámcového vzdělávacího programu, který je mezinárodně uznáván. Zkouška
má 3 části: 1. čtení a psaní 70 minut
2. poslech 30 minut
3. mluvení 8-10 minut
Datum pro registraci ke zkoušce je 22. 2. - 10. 5. 2010. Cena zkoušky
je 2600,-Kč. Dodatečné informace můžete získat od Patricka Ryana
(patrick.ryan85@gmail.com).
Eva Iveljová a Patrick Ryan

Tak dùleāitá pomoc potøebným – Stonoāka, Siriri, UNICEF
Naše škola je do stonožkového hnutí zapojena již 18
let. Tento „výchovný program“, jak sama Běla Gran Jensen
Stonožku pojmenovává, se stal součástí našeho Školního
vzdělávacího programu. Děti malují vánoční přání, pořádají
nejrůznější akce (v naší škole výstavy výtvarných prací) a
peníze, které jako sponzorský dar od návštěvníků obdrží,
směřují všude tam, kde děti potřebují pomoc. Od roku 2000
úzce spolupracujeme s Armádou ČR – čeští vojáci a
stonožkové děti pomáhají společně malým kamarádům ve
válkou postižených oblastech – v Kosovu, Iráku,
Afghánistánu, kde se podílejí na obnově či výstavbě škol,
Adam Šimice, 9.A
stavbě studní, zajištění pitné vody a podobně.
Naše stonožkové vernisáže se staly již tradicí. Letošní výstava obrázků na téma
Olympiáda 2010 v Kladské byla již 12. v pořadí. Celková získaná částka je 21 087,- Kč.
Polovina půjde na pomoc do Afghánistánu, kde ve spolupráci s vojáky postavíme novou
studnu a zajistíme pitnou vodu. Druhou polovinou pomůžeme ve spolupráci se zástupci
o.p.s. Siriri dětem v sirotčinci v Bozoumu ve Středoafrické republice.
Za dlouhá léta spolupráce se Stonožkou naši žáci získali již více než čtvrt
miliónu korun a pomohli tak dětem, které to skutečně potřebovaly – ať již to bylo po
tsunami v Thajsku, v sirotčinci a nemocným AIDS v Thajsku, ve válečných oblastech
v Iráku, Bosně, Kosovu, Afghánistánu.
V letošním roce jsme pomáhali i prostřednictvím UNICEF. Po strašlivém
zemětřesení na Haiti jsme se rozhodli uspořádat finanční sbírku na pomoc dětem
v postižených oblastech. Během bleskové sbírky jste Vy, rodiče, poslali prostřednictvím
Vašich dětí peníze, ale i sami žáci přispěli ze svých kasiček a vybrali jsme
neuvěřitelnou částku 41 072,-Kč. Ředitelce české pobočky UNICEF paní Pavle Gomba
jsme při příležitosti slavnostního předávání vysvědčení 2. třídám v centru UNICEF
předali šek.
Ráda bych Vám, milí rodiče, ze srdce poděkovala za pochopení a podporu,
kterou nám v této oblasti vyjadřujete. Považuji to za významnou oblast našeho
výchovně-vzdělávacího procesu. Naučit se naslouchat druhým, umět pomáhat, být
ohleduplným, být tolerantním – to je pro život jednou z nejdůležitějších hodnot.
Kateřina Vávrová
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Projekty EU Comenius
Program celoživotního učení EU Comenius je zaměřen na školní
vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi
z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti
nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní
účast v evropských záležitostech. Program Comenius podporuje spolupráci mezi
školami se zaměřením na rozvoj společných vzdělávacích projektů pro žáky
a jejich učitele.
Naše škola je zapojena v programech EU již několik let. V současné době
probíhá již druhý, tentokrát dvouletý projekt Comenius - spolupráce 6 škol na
téma ekologie. V březnu 2010 se konala společná ekologická konference žáků
a učitelů v Nantes ve Francii. V projektu s námi spolupracují školy z Dánska,
Francie, Německa, Estonska a Turecka. Na podzim 2009 žáci 7. a 8. tříd
zpracovávali v angličtině téma šetření energií, problémy odpadů, ekologie
a škola. Výstupy – plakáty, brožury, filmy si jednotlivé školy navzájem vyměnily.
Cílem březnové konference v Nantes, kde se sešlo 20 učitelů a 50 žáků ze všech
zúčastněných škol, bylo nejen zhodnocení podzimních úkolů, ale všichni
společně pracovali v nejrůznějších workshopech s cílem zlepšit povědomí
o ekologickém chování nejen u mladé generace. Navštívili jsme rovněž ekofarmu
a byli jsme na exkurzi solárních panelů. Děti bydlely v rodinách francouzských
žáků, které jim připravily skvělé pohoštění i program po celý týden. Děti samy
plánovaly festival všech škol, který se bude konat v září v Kodani a bude
vyvrcholením celého projektu. Na festival v září 2010 pojedou žáci budoucích
8. tříd, čeká je bohatý program, při kterém využijí své znalosti z angličtiny,
němčiny i francouzštiny. Vždyť budou komunikovat a spolupracovat s dalšími
200 účastníky ze 6 zemí EU! Dánské rodiny ze školy v Broendby ubytují všechny
žáky i učitele, což si jistě zaslouží obdiv a uznání. Cenu výměnného pobytu ještě
nemáme stanovenu, jednáme o příspěvek na dopravu s MČ Praha 2. Cena
(předběžně počítáme max. s částkou 4 000,-Kč) zahrnuje pobyt našich žáků
v Broendby a pobyt dánských žáků v Praze, ubytovaných opět v rodinách. Jedná
se tedy o úhradu obědů, jízdenek MHD, vstupů...
Partnerství mezi školami různých zemí, vzájemná spolupráce a
komunikace, výměnné pobyty žáků patří k našim hlavním aktivitám. Rozvíjíme
tím nejen jazykové dovednosti, ale i komunikativní, sociální a občanské
kompetence. A to je i cílem našeho školního vzdělávacím programu Evropská
škola.
Kateřina Vávrová
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Projekt STROMY PRO AFRIKU - 7. TØÍDY
Od 23. března 2010 probíhá v sedmých třídách projekt Stromy pro Afriku.
Tento program pořádá nezisková organizace SIRIRI, která v různých směrech
pomáhá obyvatelům Středoafrické republiky.
Na začátku programu se děti dozvěděly základní informace o stromech
rostoucích v SAR a to, proč je dřevo pro místní obyvatele tak důležité. Po krátké
přednášce děti vysely semínka bazalky, rajčat a afrikánů. O tyto rostlinky budou za
pravidelného dohledu pečovat. Zhruba v květnu by měly být rostliny vzešlé a v tuto
chvíli budou mít rodiče možnost si je zakoupit. Tím, že si koupí bazalku, rajčata,
či afrikány vypěstované dětmi, koupí tím zároveň strom v SAR. Dřevo je totiž pro
místní obyvatele významným zdrojem energie. Bohužel v posledních letech dochází
k velkému mýcení pralesů a nové stromy nikdo nevysazuje.
Tento projekt tedy umožní obnovit ubývající zdroje dřeva, díky němu
obyvatelé dostanou práci a naučí se dřevo a plody stromů zpracovávat.
Vendula Literová

Šes>áci pomáhají støedoafrickým sirotkùm
I dnes existuje na naší Zemi mnoho míst, kde si děti nemohou bezstarostně
hrát, věnovat se svým zájmům a zálibám, mají omezené možnosti vzdělávat se. Na
tuto skutečnost jsme mysleli, když jsme se v září letošního školního roku v naší třídě
6.B rozhodli malým finančním příspěvkem pomáhat, kde je potřeba. Pravidelně
jednou za měsíc každý žák přispívá částkou 20,- Kč. Při počtu 31 žáků se za rok
dostaneme na hodnotu okolo 6 500,- Kč. Většina dětí dává tyto peníze přímo ze
svého kapesného, nežádá je od rodičů. Vybraná částka je určena na pomoc sirotkům
ze středoafrického Bozoum. Svým finančním darem, v kterém chceme pokračovat
po celou dobu školní docházky, zaplatíme náklady na studium bezmála 20 sirotkům.
Umožníme tak studovat jedné třídě, která je o málo menší než ta naše.
Děkuji všem.
Jitka Klimentová

Jeden
Jeden svìt na školách
I letos se naše škola zúčastnila festivalu dokumentárních filmů Jeden svět,
který probíhal v druhé polovině března. Všechny třídy od 2. ročníků zhlédly alespoň
jeden film. Společnost Člověk v tísni, která celý festival organizuje, měla ke každé
školní projekci velmi příjemného moderátora, který s dětmi každý film probral a
diskutoval s nimi o tom, co si z filmu odnesly, co je zaujalo, co se jim líbilo (nebo co
naopak ne). Myslím, že každý žák naší školy má o čem přemýšlet. Navíc my učitelé
máme možnost na festival navázat dalšími dokumentárními filmy, které nám
společnost Člověk v tísni v rámci svého programu „Jeden svět na školách“ poskytla
ke každodenní výuce.
Brenda Jechová
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Eko-projekt Vltava-Moldau
Na jaře jsme se zapojili do mezinárodního Eko-projektu Vltava-Moldau.
Projekt Vltava-Moldau je unikátní projekt, jehož cílem je podpořit zájem žáků
nejen o naši nejdůležitější řeku, ale i celkově o přírodovědná témata a výzkum
a zároveň prohloubit česko-německou spolupráci.
Jedná se o Eko-projekt na podporu řeky Vltavy, který vyhlašuje Německá
škola v Praze.
Moldau-Vltava-Projekt je jedinečná aktivita, jejímž cílem je podpořit zájem
žáků 2. stupně o přírodní vědy a výzkum a zároveň prohloubit česko-německou
spolupráci. V rámci interdisciplinární výuky provádějí žáci zúčastněných škol
biologické a chemické výzkumy podél Vltavy a pak své výsledky porovnávají v
internetové databázi. Hlavním sponzorem projektu je firma Bayer s.r.o. s heslem
„Science for a better life“.
Garantem projektu je Mgr. Vendula Literová a Mgr. Jitka Klimentová,
zúčastní se obě 8. třídy. První fáze výzkumu proběhne 22. 6. 2010. V září bude v
období 18. - 26. 9. 2010 následovat další část výzkumů. První blok projektu bude
ukončen 14. října 2010 společným setkáním a oslavou na Německé škole v Praze.
Kateřina Vávrová

Klub mladých divákù (KMD)
Již několik let jsou žáci 8. a 9. tříd naší školy členy KMD, který je od
sezóny 2003/2004 součástí Divadla v Dlouhé. Hlavním cílem je zprostředkování
pravidelných návštěv divadelních představení pro žáky základních škol (divadelní
žánry se střídají) v rámci jejich volného času.
V každé sezóně děti navštíví celkem čtyři inscenace v pražských divadlech
dle výběru z repertoárové nabídky KMD. Členství je založeno na dobrovolnosti a
zájmu dětí o divadelní umění. Předpokladem je rovněž společenské chování a
vhodné oblečení, neboť tím mohou žáci dotvářet kvalitu představení.
Vstupenky jsou částečně dotovány z rozpočtu Hlavního města Prahy
prostřednictvím Divadla v Dlouhé, proto každý žák platí za všechna představení
pouze 390,- Kč. Vždy v červnu rozdáváme dětem ze 7. a 8. tříd přihlášky, které
v případě zájmu vrací i se členským příspěvkem.
V letošním školním roce je přihlášeno 21 dětí a momentálně se společně
těšíme na poslední muzikálové představení „Někdo to rád horké!“.
Alena Klečková
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Prevence
PEER PRVEK je stěžejní prvek v prevenci na naší škole. Spočívá ve filozofii
vzájemného výchovně preventivního působení vrstevníků.
V našich školních zvyklostech se objevuje peer prvek cíleně druhým rokem a
prolíná systémem celoročního preventivního programu. Peer program neboli
vrstevnický program je jednou z variant primární prevence.
Jaké jsou cíle peer programu?
• učit se komunikovat v týmu a vzájemně spolupracovat, komunikovat
s dospělými i s vrstevníky
• učit se komunikovat s mladšími spolužáky jako s partnery a přitom si vybudovat
jejich uznání, získat určitou prestiž, být vzorem
• pěstovat vzájemnou toleranci, respekt a úctu k druhým
• zlepšování vztahů ve třídách
• pomoc spolužákům v případech, kdy se obávají svěřit se se svým problémem
dospělým
V tomto školním roce navazujeme na zkušenosti z minulého období a
zapojujeme jako „píry“ všechny žáky 7.B. Nebudeme zohledňovat žádný ze
zvyklostních předpokladů (bezproblémové chování, dobrý školní prospěch atd.),
chceme vyzkoušet, zda zodpovědnost, kterou budou děti muset přijmout, a týmová
spolupráce pozitivně ovlivní chování jednotlivců.
Sedmáci dlouhodobě připravují program pro 1. až 5. ročníky s názvem „Jsme
kamarádi“. Zaměřují se v něm na projevy šikany mezi spolužáky. Zohledňují přitom
věkové zvláštnosti jednotlivých ročníků, snaží se přijít na to, co třídy osloví. Po
ukončení společně program hodnotíme, vyvodíme poznatky pro další práci.
Druhou úrovní vrstevnického programu je práce peer poradce V roli „pírů“
pracují na škole tři žáci z nejvyšších ročníků, kteří se všeobecně těší dobrému jménu
mezi spolužáky, mají přirozenou autoritu, velmi dobře a otevřeně dovedou komunikovat
s vrstevníky i dospělými, mají jisté morální hodnoty. Smysl působení tohoto peer
poradce je v pomoci spolužákům v případech, kdy se oni bojí svěřit dospělým se svým
problémem.
Dětem je nápomocen poradenský tým školy, pomáhá jim při sestavování
programů a při řešení obtížnějších případů.
Věra Adamová, metodička prevence rizikového chování

Sponzorský dar
dar
S velkou radostí Vám oznamujeme, že v březnu 2010 získala naše škola 38.000
Kč jako dar od Česko-irské obchodní asociace CIBA (Czech Irish Business
Association). Tento dar bude použit k zakoupení nových učebnic pro anglickou
konverzaci a znovu bychom rádi poděkovali členům CIBA za jejich velkorysost.
Další informace o asociaci CIBA jsou na webových stránkách naší školy.
Eva Iveljová
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Oslavy zaloāení Stonoāky a výroèí spolupráce s AÈR
Vážení přátelé,
příští rok Stonožka oslaví 20 let svého narození. Zároveň tomu bude již
10 let, co započala vynikající a unikátní spolupráce s Armádou České republiky.
Během těchto let se podařilo úspěšně realizovat velmi mnoho projektů, které
učinily mnoha dětem ve válečných či poválečných zemích světa život alespoň
trochu snesitelnější. Pomáhalo se také dětem v České republice a na Slovensku.
Velmi rádi bychom zároveň vyzdvihli obětavou práci všech vynikajících českých
a slovenských pedagogů. Přemýšleli jsme, jak a kde bychom se my všichni mohli
sejít, pobavit se a důstojně kulatá jubilea oslavit. Nejen Vy, stonožkové děti a
studenti, ale i Vaši učitelé, kteří Vás tak vynikajícím způsobem a obětavě vedou,
a také Vaši rodiče, kteří v mnoha případech na stonožkových akcích ochotně
pomáhají. Doufáme, že se sejdeme i s učiteli, kteří dlouhá léta pro Stonožku
pracovali a dnes jsou už v důchodu. Všichni – stonožkoví žáci, studenti, učitelé i
rodiče jsou srdečně zváni a vítáni.
Sejdeme se 13. května 2010 na stadionu Dukly v Praze na Julisce.
Bude to odpoledne plné sportu, her, soutěží, vystoupení, zpěvu a tance.
Bohatý program bude zakončen koncertem a ohňostrojem.
Sledujte prosím také pravidelně webové stránky Stonožky
www.stonozka.org, jejichž prostřednictvím Vás budeme o všem informovat.
Vaše Běla Gran Jensen

Annaberg im Erzgebirge – wir waren dort
Wir, die Schüler der Klassen 7.A und B, waren in Annaberg.
Im Konversationsunterricht Deutsch haben wir viel vom Erzgebirge und
den Städten dort gehört. Die Stadt Annaberg mit ihren Traditionen hat uns
besonders begeistert und so ging es am 3. 12. 2009 auf Reisen.
Gut sind wir über die Grenze gekommen und in der Stadt haben wir zuerst
gemerkt, dass es im Erzgebirge ganz schön kalt war – na ja, es war ja auch
Winter. Die berühmte St. Annen – Kirche war unser erstes Ziel. Eine solche
Hallenkirche gibt es nur einmal in Sachsen und es war richtig interessant.
Spannend wurde es beim „Rechenmeister“ Adam Ries. Auf alten Schulbänken
haben Alle so gerechnet, wie vor ca. 500 Jahren. Aber, wir hatten jede
Rechenaufgabe richtig, ist doch klar!
Das schönste Erlebnis war für viele von uns der erzgebirgische
Weihnachtsmarkt. Hier konnten wir viele Traditionen sehen: groβe Pyramiden,
schöne Holzschnitzereien und die Rostbratwürste waren klasse.
Es war ein schönes Erlebnis!
Die Schüler der Klassen 7.A und B.
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Adventní èas v Kladské
Kladské
Pro naši školu se stává měsíc prosinec již tradičním měsícem oslav,
vystoupení a zájezdů. Vyplňuje kolorit někdy „hektických“ příprav před
nadcházejícím nejkrásnějším obdobím v roce, před Vánocemi, v nastartovaném
adventním čase. Nejen, že děti 1. prosince začínají otevírat první okénka
adventních kalendářů, ale některé se připravují na vystoupení na vánočním
koncertě. Ano, opět po roce na vánočním koncertě – tentokrát ve slavné, pro
všechny umělce a zpěváky v té vytoužené, starodávné, ve světě proslulé Lucerně.
Koncert byl velkolepý, program pestrý. Prostě-SUPER!!!
3. prosince odcestovaly sedmé třídy na jednodenní zájezd do německého
Annabergu v Podkrušnohoří. Zážitků bylo mnoho. Celý program připravovala
lektorka německého jazyka Ch. Forster společně s třídními učiteli sedmých tříd
A. Klečkovou a L. Boškem.
Pak přišel Mikuláš. Samozřejmě s doprovodem čertů a andělů. Ve škole
krásná podívaná. Ve školních lavicích seděli malí čertíci. Atmosféra nádherná.
Po Mikuláši nadešel čtvrtek 10. prosince, den jednodenního zájezdu do
předvánoční Vídně. Zájezdu se zúčastnili naši deváťáci společně s osmáky, kteří
se na cestu vydali společně s jejich třídními učiteli-H.Faltovou a O.Vackem.
Čekala je návštěva a prohlídka netradiční architektury 60.let minulého století
Hundertwasserhausu a pak obě rezidence Habsburků, letní v zámku Schönbrunn a
zimní v Hofburgu. Vánoční trh před zámkem Schönbrunn byl krásný, rozmanitý,
zalitý prosincovým sluníčkem. Uvolněná nálada a pohoda umocňovaly pobyt
v tomto atraktivním prostředí. Ze Schönbrunnu, zhruba po hodinovém pobytu,
jsme se vydali naším autobusem do vídeňského centra města a prošli známým
místem v Hofburgu, zimní rezidencí již zmíněných Habsburků. Prošli jsme po
pěší zóně až k významnému Svatoštěpánskému dómu a měli tak možnost
srovnávat jednotlivé hlavní ulice včetně Příkopů (Graben) ve vánoční výzdobě.
Počasí nám stále přálo, na každém kroku jsme se setkávali s prodejem vánočních
stromků, se stánky s klobásami a rozmanitými sladkostmi. Každý z nás se těšil na
návštěvu oblíbené vídeňské cukrárny Rosenberger, aby ochutnal nejen pravou
vídeňskou kávu, ale i vyhlášený čokoládový Sachr-dort. Po zhruba půlhodinové
přestávce a příjemném osvěžení jsme se vydali kolem krypty Habsburků a galerie
Albertinum k vídeňské radnici, před kterou nás uvítal již v pološeru nádherně
osvětlený vánoční trh. Stánky, vůně sladkostí, punče, svařáku a melodie
vánočních písní a koled – to byla ta pravá předvánoční atmosféra mezi radnicí
a Burgtheatrem. Každý z nás si nakoupil, co potřeboval, co se mu líbilo a
spokojeně se přesunul na předem dohodnuté místo našeho odjezdu.
Tak jak nám počasí přálo celý den, nastupovali jsme do autobusu celí
promoklí. Místo sněhu hustý déšť, který však naši náladu vůbec nepokazil. Při
zpáteční cestě byla většina z nás unavená, ale spokojená z pobytu, byť jednoho
dne ve Vídni.
Prosinec ubíhal a každý se již těšil na nadcházející vánoční prázdniny… Na
Vánoce, na Ježíška a na příchod nového roku 2010.
Ladislav Bošek
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Kladská na horách
Lyžařský výcvik II. tříd
Naši druháčkové se od 6. do 13. února
zúčastnili lyžařského výcviku na Benecku.
Cesta autobusem proběhla vesele, s velkým
očekáváním, které ovšem bylo naplněno.
Ubytovali jsme se po třech a čtyřech
v malých, ale útulných pokojích. Stravování
bylo vydatné, lyžařům chutnalo, což velmi
potěšilo pana kuchaře. Dosyta jsme se
najedli a i na přidání nám zbylo místo. První
den naši malí lyžaři předvedli své lyžařské
umění a na základě svých dovedností byli
rozděleni do čtyř barevných družstev (modrých, zelených, oranžových, růžových).
Sněhu bylo dostatek, počasí nám přálo, a díky tomu jsme lyžovali každý den. Bylo
to fantastické, zábavné. Zažili jsme mnoho legrace nejen při lyžování, ale také při
hrátkách se sněhem. Ani večer nenastala nuda, stálá překvapení, soutěže, hry,
karneval a nakonec to nejkrásnější - vyhodnocení celého kursu. Nikdo nepřišel
zkrátka, každý účastník byl odměněn. Na našem „lyžáku“ nebyla nouze o zábavu,
legraci a překvapení. Všichni jsme byli nadšeni, spokojeni a velmi se těšíme na další
společné akce. Děti druhých tříd udělují všem zúčastněným učitelům diplom a velký
dík.
Jaroslava Bártová

Třeťáci na horách
Před 17 lety jsme poprvé pro žáky třetích tříd uspořádali ozdravný pobyt
s lyžováním. Památná akce se konala na šumavském Churáňově v chatě Janka a její
úroveň byla se současnými pobyty jen těžko srovnatelná... Cíle však byly a jsou
stejné: kromě lyžování vést děti k samostatnosti, spolupráci, ohleduplnosti, ke
kvalitnímu trávení volného času, k respektování zásad fair play... Jsem velmi ráda,
že premiéra letošních třeťáčků na Benecku byla velmi úspěšná.
Významně se na tom podílí spolupráce i pochopení rodičů dětí a pochopitelně
skvělá práce pedagogů a instruktorů, kterým touto cestou opravdu velmi děkuji.
Eva Melicharová

Hory 4. tříd
13. – 20. 2. čtvrťáci vyrazili na Benecko do penzionu Na Rychlově. Jelo
46 dětí a z toho 24 mělo s sebou kromě lyží i snowboardy, takže nastal velký
„logistický“ problém pro instruktory. Ale oni se s ním poprali jako se všemi
ostatními – měli jsme tři družstva jenom lyžujících
dětí a tři družstva
„obojživelníků“. Snowboardisté udělali za celý týden velký pokrok, většina se
naučila oblouky na obě strany a ti ostatní alespoň bravurně zvládli „padající list“. Ti
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nejodvážnější si vyzkoušeli i závěrečný slalom a projeli ho VŠICHNI! Lyže už umí
ovládat všechny děti, které s námi vyjely, takže za rok už můžeme vyrazit na
složitější terény. A těšíme se. A gratulujeme všem. Také děkujeme všem obětavým
instruktorům, diskžokejům, zdravotníkům, vychovatelům apod.
Brenda Jechová

Hory 5. ročník
Na letošní hory na Benecku jsem se těšila, protože uplynulé roky byly
pěkné a zajímavé.
Po příjezdu a následném pochodu do chaty nás čekalo ubytování. Další den
ráno jsme se rozřadili do družstev podle lyžařských schopností. Lyžování bylo
každý den dopoledne i odpoledne, kromě pondělního výletu do města.
V družstvech jsme také hráli zábavné hry, mě nejvíce bavila hra ,,snowtubing pro
lahve", ale i jiné hry - stardance, karaoke, divadlo - pohádky. Na druhé diskotéce
se vyhlašovaly celkové výsledky a taneční soutěž družstev.
Potom už jen cesta zpátky k autobusu a návrat domů.
Zájezd se mi líbil, užili jsme si mnoho zábavy, lyžování a soutěžení.
Petra Bobková, 5.B
Lyžařský výcvik 6. tříd
Letošní zima byla opravdu pohádková. Konkrétně období mezi devátým a
šestnáctým dnem měsíce ledna, které děti šestých tříd společně se skupinou
učitelského sboru strávili jako sehraná parta v Peci pod Sněžkou, patřilo mezi ty
nejvydařenější.
Počasí vyšlo na jedničku s hvězdičkou, takže radost ze sněhové nadílky si
všichni mohli maximálně užít. Večerní programy příjemně uzavíraly jednotlivé
dny, a to jak tanečním skotačením, tak hraním kolektivních her.
Na třetí den našeho pobytu na horách, který by mohl být dnem kritickým,
jsme naplánovali dopolední výlet po blízkém okolí a odpolední koulovačku
společně s „kluzákováním“. Výsledkem byl další báječný den smíchu a zimních
radovánek.
Celý týden jsme si užili tak, jak jen to bylo možné.
Věřím, že všichni na tento čas budou rádi vzpomínat a budou se těšit, že
i příští společné zájezdy budou přinejmenším tak skvělé, jako byl tento.
Chtěla bych všem, kteří se na vytváření dobré nálady těchto dnů podíleli
poděkovat a těším se na další společné zážitky.
Vendula Literová
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www.snowworld.at

Lechtal - 7. ročník

6. – 12. 2. 2010 vyjely děti ze sedmých tříd za poznáváním sjezdařských
terénů v Alpách. Lyžařské středisko Lechtal nepatří svou rozlohou k největším,
přesto bylo pro většinu dětí nevšedním zážitkem brázdit svahy po dlouhých a téměř
liduprázdných sjezdovkách. Počasí nám sice úplně nepřálo (zažili jsme mlhu, velký
mráz, sněžení, nesmím vynechat i dva dny sluníčka), přesto si myslím, že děti
odjížděly spokojené, dostatečně „vylyžované“ a plné nových zážitků a jistě už se těší
na příští rok a doufají, že poznají i další alpská střediska.
Brenda Jechová

Lechtal - 8. ročník
V sobotu 13.3. jsme vyjížděli na náš oblíbený lyžák v Lechtalu. Cesta byla
sice dlouhá, ale celkem jsme si ji užili.
Po příjezdu do vesnice Holzgau byly veliké rozpory o klučičí pokoje, které
jaksi nevycházely podle jejich představ. První den se počasí velmi vydařilo, takže
seznamování se sjezdovkami bylo velice příjemné. V pondělí jsme bohužel už
takové štěstí neměli, sněžilo a bylo pod mrakem, úterý dopadlo ještě hůř. Celé to
začalo po cestě zastavením společně s ostatními Zlatovánky. Dali jsme menší
sněhovou bitvu a pak jsme pokračovali v cestě na lyže. Lyžování bylo srandovní,
byli jsme totiž po kolena ve sněhu. Pád včetně následného vyhrabávání ze sněhu
trval někdy i 5 minut!
Zbylé dny už bylo velice pěkné počasí na opalování.
Poslední den se nám moc nelíbil, protože byl velký úklid. Tomu šéfovala paní
učitelka Faltová.
Cesta zpět byla zdlouhavá, ale vydařila se.
Nejhorší na tom je, že to byl pravděpodobně poslední společný lyžák.
Za 8.B Katka Nekovářová

Praāské poetické setkání – 39. roèník
Jako každý rok, tak i letos, se na naší škole uskutečnilo 9. března školní kolo
recitační soutěže „Sněženka“, ze kterého postoupili vždy 3 nejlepší recitátoři do
obvodního kola Pražského poetického setkání. Základní kola proběhla v rámci tříd,
kde si děti ve spolupráci se svými třídními učitelkami a učitelkami českého jazyka
vybraly své reprezentanty do školního kola.
Není úplně jednoduché zvládnout trému, vystoupit před publikem a podat
výborný výkon, ale naše děti jsou bojovníci a nevzdávají se! Díky tomu jsme se
24. a 25. března radovali z několika prvních míst a ocenění Pražského poetického
setkání. Děkujeme všem žákům a žákyním za vynikající reprezentaci naší školy,
blahopřejeme vítězům, ale samozřejmě oceňujeme všechny děti, které se recitace
zúčastnily.
Všichni teď budeme držet palce v krajském kole Josefu Kaňkovi, 5.C a
Magdaleně Podrazilové , 7.B!
Alena Klečková
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Úspìchy našich āákù
Kategorie III
1. místo: Magdalena Podrazilová, 7.B
3.-4. místo: Tereza Klečková, 6.B
5. místo: Andrea Nováková, 7.A

Pythagoriáda - obvodní kolo pro ZŠ
a víceletá gymnázia - 30. 3. 2010
1. místo: Kateřina Slánská, 6.B
4. místo: Jan Folta, 6.A

Kategorie IV
1. místo: Filip Zámečník, 8.B
5. místo: Veronika Bakošová, 9.A

Olympiáda z českého jazyka obvodní kolo pro ZŠ a víceletá
gymnázia - 24. března 2010

Konverzační soutěž v NJ - krajské
kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia
- 24. února 2010

3. místo: Jakub Kopáček z 9.A,
postupuje do krajského kola, které se
koná 5. května.

Kategorie IIB
2. místo: Filip Prokop 9.A

Zeměpisná olympiáda - obvodní
kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia
- 24. března 2010

Matematická olympiáda - obvodní
kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia
- únor 2010

Kategorie A (6.ročníky)
1. místo: Magdaléna Vařeková, 6.B
2. místo: Anastázie Vařeková, 6.B
3. místo: Barbara Livorová, 6.A

Kategorie 5.třídy
1. Cizl Eliáš, 5.C
2.-3. Vrbová Anna, 5.A

Kategorie B (7.ročníky)
2. místo: Barbora Sadilová, 7.A

Konverzační soutěž v NJ - obvodní
kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia
- únor 2010

Kategorie C (8.ročníky)
2. místo: Michael Vácha, 8.A

Přehlídka dětských recitátorů obvodní kolo pro ZŠ a víceletá
gymnázia - 24. března 2010

Kategorie I.B
1. místo: Soukupová Anna, 7.A
3. místo: Benešová Miriam, 7.A
6. místo: Pejcharová Aneta, 7.B
7. místo:Čápová Aneta, 7.A
8. místo: Podrazilová Magdalena, 7.B

Kategorie II
1. místo: Josef Kaňka, 5.C
3. místo: Vladimír Krigl, 4.A

Kategorie II.B
1. místo: Prokop Filip, 9.A
3. místo: Meliková Anouchka, 9.A
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Konverzační soutěž v AJ - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia
- 10. února 2010
V únoru 2010 proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Jako škola s rozšířenou výukou jazyků soutěžíme v jedné kategorii pouze
s Arcibiskupským gymnáziem. V kategorii osmých a devátých tříd se na 2. místě
umístila Nikita Collardová z 8.A a 3. místo obsadila Anouchka Meliková z 9.A.
Žáci šestých a sedmých tříd budou soutěžit v květnu, držíme jim palce. Všem
žákům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
Hana Faltová

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia
- 27. ledna 2010
Naši žáci se rozhodně neztratili! Blahopřejeme Ondřeji Mlíkovskému z 8.B, který
v této soutěži zvítězil a bude nás reprezentovat v krajském kole. Držíme palce!
Dále děkujeme za bojovnost a reprezentaci školy Nikitě Collardové (8.A), jež
obsadila 6. místo, a Vojtěchu Čisteckému (8.A), který skončil na 10. místě.

Paní učitelka Marie Kroftová,
která na naší škole učí 45 let,
převzala dne 9. 4. 2010 z rukou
ministryně školství
Kopicové

nejvyšší

Miroslavy
resortní

vyznamenání – Medaili MŠMT
1. stupně. Vyznamenání jí bylo
uděleno

za

příkladnou

pedagogickou činnost. Velice si vážíme práce M. Kroftové, je nám ctí
být jejími kolegy. Maruško, gratulujeme a přejeme hodně sil do další
práce!
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