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Vážení rodiče,
při příležitosti listopadových třídních schůzek se Vám dostává do rukou další číslo
našeho zpravodaje, který vydáváme pravidelně již bezmála 20 let. Snažíme se Vám vždy
shrnout dění a novinky za období mezi jarními a podzimními třídními schůzkami.
Letošní školní rok je pro naši školu, tak jako ten loňský, výroční. Vloni jsme si
připomněli 111 let od založení školy v Kladské. Letos je tomu 50 let, kdy byla ve škole
zahájena výuka německého jazyka. V září 1964 jsme se stali „školou s rozšířenou výukou
jazyků“, což znamenalo zrušení 1. a 2. tříd, do 3. ročníku se konaly přijímací zkoušky.
K prvním třídám jsme se vrátili před 7 lety, avšak rozšířenou výuku němčiny jsme si
ponechali, velmi si jí ceníme, rozvíjíme ji a docílili jsme i mezinárodních zkoušek DSD I pro
žáky 9. tříd. V loňském školním roce skládalo zkoušku 30 žáků 9. tříd, z toho 26 jich složilo
zkoušku v úrovni maturity. Léta zkušeností nás opravňují k tvrzení, že německý jazyk jako
první cizí jazyk je tou správnou volbou. Angličtina jako druhý cizí jazyk našim žákům problém
nedělá a učí se ji pak velmi rychle. Naším dalším cílem je umožnit žákům složit ke konci
školní docházky rovněž mezinárodní zkoušku z angličtiny. Podnikli jsme v tomto směru již
první kroky.
Školní rok jsme zahájili slavnostně za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana
a ředitele divadla Na Vinohradech Tomáše Töpfera. Pan Herman ocenil právě výuku
němčiny, s panem Töpferem jsme se dohodli na pokračování naší spolupráce v oblasti
kulturní výchovy našich žáků – mimořádné nabídce dopoledních divadelních představení pro
naše žáky. Bývalý žák školy Jan Vodňanský již tradičně všem zazpíval pro dobrou náladu,
prvňáčkům popřál dobrý start a věnoval jim kresbu svého oblíbeného králíka.
Naši žáci jsou úspěšní nejen v jazykových a vědomostních soutěžích, ale také ve
sportovních. To dokázali i v Plavecko-běžeckém poháru a také v Odznaku olympijských
vítězů, kde dosáhli až na vrchol – účastí v republikovém finále v září na Julisce. Atmosféra
byla úžasná, naši olympionici se o malé sportovce po dva dny starali a podporovali je při
závodech. Míša Treglerová, Klára Weiserová, Míša Zajíčková a Filip Kotrus úspěšně
reprezentovali naši školu, i když konkurence byla obrovská. Míša Treglerová z loňské 9.A se
s námi dokonce rozloučila bronzovou medailí, kterou pro nás na OVOV vybojovala. Všem
čtyřem bojovníkům blahopřejeme k osobním výsledkům a moc děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.
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Městská část pořádá pro děti ze škol Prahy 2 tematické vycházky za
pamětihodnostmi svého obvodu „Klíč od Prahy 2“. Během školního roku se děti mohly
zúčastnit 10 vycházek. V červnu 2014 se konalo finále, ve kterém náš tým složený z žáků
5. tříd: Matěj Crowe, Elisabeth Vydrová, Madeline Hůlková a Magdaléna Kluhová, získal díky
získaným vědomostem pro naši školu ocenění nejvyšší – samotný klíč od Prahy 2. Cena je
putovní, a proto si ji nezapomeňte při odchodu z třídních schůzek prohlédnout. Najdete ji ve
vitríně nad recepcí.
Podzim jsme zahájili 9. ročníkem výměnného projektu se školou z německého
Backnangu. Naši žáci 6. tříd odjeli na výměnu jako první, spolu s německými dětmi nacvičili
divadelní hru Begegnung/Setkání a v úterý 30. 9. se konalo veřejné představení
v Backnangu. Starosta města Backnang Michael Balzer a ředitelka okresního školského
úřadu Sabine Hagenmüller osobně zhlédli dětské představení a ocenili náš dlouholetý
projekt. Německé děti byly hosty v rodinách našich žáků o týden později a společné
divadelní představení 13. 10. v divadle Na Prádle bylo neméně úspěšné. Děkujeme za
finanční podporu Fondu Česko-německé budoucnosti a podpoře Velvyslanectví SRN, které
náš projekt po celou dobu jeho existence podporují. Všichni se těšíme na příští jubilejní
10. ročník našeho výměnného projektu pro 6. třídy.
Podzim máme ve škole spojen již tradičně s projektem Člověka v tísni Příběhy
bezpráví. Letošní 10. ročník je věnován 25. výročí sametové revoluce. Žákům vyšších tříd
promítneme film „Z deníku Ivany A.“ od Karla Strachoty. Jedná se o filmový deník roku
1989, sestavený na základě historických událostí, kombinující osobní deníkové záznamy a
dobové nahrávky revolučních událostí. Následně proběhne beseda s pamětníkem. Snažíme
se takto našim žákům přiblížit dějiny 20. století, přivést je k poznání, že současná svoboda
není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří
se narodili po pádu komunismu, podporujeme a aktivně se zapojujeme do projektu Příběhy
bezpráví.
Ráda bych poděkovala všem kolegům za přípravu našich žáků 9. tříd k přijímacím
zkouškám, které dopadly výborně. Všichni žáci se umístili při zkouškách na předních místech
a dostali se na výborná gymnázia a střední školy. Přeji našim absolventům úspěch při studiu
a našim žákům 9. tříd dobrou volbu při rozhodování o dalším studiu. Snažíme se dělat
maximum pro přípravu našich dětí k dalšímu studiu. Jsme si vědomi vyšší náročnosti při
výuce i domácí přípravě žáků, ale zpětná vazba, které se nám od našich absolventů dostává,
nás přesvědčuje o správnosti našeho snažení. Naplňujeme tak motto naší školy: „Nikdy
nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu. Nikdy. Máme jen jedinou možnost, a
to neopakovatelnou...“
Vážení rodiče, věřím, že se uvidíme na tradičním vánočním koncertě školy v Lucerně
v úterý 25. listopadu 2014. Máme pro Vás připraveno i jedno překvapení na závěr koncertu.
Těším se na setkání s Vámi.
Kateřina Vávrová
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Důležité termíny a plánované akce
25. 11.
Vánoční koncert školy v Lucerně
5. 12.
Stonožková mše v chrámu sv. Víta
9. 12., úterý Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00
10. – 12. 12. Jazykový pobyt v Querxenlandu, 5. třídy
11. 12.
Tradiční zájezd do Vídně – 8. ročník
12. – 18. 12. Lyžařský kurz 4. tříd, Pec pod Sněžkou
14. – 19. 12. Lyžařský kurz 8. tříd, Tauplitz, Rakousko
19. 12.
Den třídy a třídního učitele
22. 12. – 4. 1. Vánoční prázdniny
5. – 10. 1.
Lyžařský kurz 5. tříd, Benecko
7. 1.
Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
15., 16. 1.
Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:00 (čtvrtek, pátek)
17. – 23. 1. Lyžařský kurz 6. tříd, Janské Lázně
21. 1.
Pedagogická rada
29. 1.
Pololetní vysvědčení
30. 1.
Pololetní prázdniny
7. – 13. 2.
Lyžařský kurz 3. tříd, Nové Hutě, Šumava
15. – 20. 2. Lyžařský kurz 2. tříd, Studenov
23. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny
10. 3.
Zkouška DSD 1 – písemná část
12. – 16. 3. Zkouška DSD 1 – ústní část
26. 3.
Stonžková vernisáž - 15:00
2. – 6. 4.
Velikonoce
8. 4.
Pedagogická rada
8. 4.
Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 (POZOR změna termínu)
23. a 24. 4. Projekt s dětmi z Hong Kongu – 8. ročník
27. 5.
Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
22. 6.
Pedagogická rada
24. 6.
Závěrečná akademie – divadlo Hybernia
25. 6.
Závěrečná pedagogická rada
Výměnné pobyty:
Dánsko (8. třídy):
v Praze 1. – 5. 12. 2014
v Dánsku 13. – 17. 4. 2015
Delmenhorst (7. třídy):
v Praze 13. – 19. 4. 2015
v Delmenhorstu 8. – 14. 6. 2015
Norderney (7. třídy):
v Praze - červen
na Norderney 8. – 14. 6. 2015
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Mezinárodní zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1)
Vážení rodiče,
naše škola má vynikající možnost prokázat schopnosti a dovednosti našich žáků
v německém jazyce. Byla zařazena jako jedna z mála základních škol na základě splnění
kritérií, z nichž nejdůležitější je počet hodin NJ poskytovaný žákům v průběhu celé docházky,
do programu DSD1 s předpokládanou jazykovou úrovní A2/B1. Tento program u nás
úspěšně běží již čtvrtým rokem.
Zkouška je komplexní, skládá se z písemné části (poslech, porozumění čtení a
slohová práce se specifickými úkoly), která trvá přibližně čtyři hodiny, a z ústní
patnáctiminutové části, kde žáci prokazují své jazykové kompetence v nepřipraveném
rozhovoru na běžná témata a v pětiminutové předem připravené PowerPoint prezentaci na
žákem zvolené a zpracované téma s následným pětiminutovým rozhovorem o dané
problematice.
Maximální objektivita je zajištěna tím, že poslech, porozumění čtení a sloh se
obratem posílají do Německa, kde je opravují školení korektoři. U ústních zkoušek je
přítomen jako předseda zkušební komise koordinátor pro DSD1 – rodilý mluvčí, který žáky
nezná.
Vzhledem k tomu, že B1 je jednotná požadovaná úroveň u současné státní maturity
z cizího jazyka, musí žáci (především devátých tříd, ale cílená příprava začíná už v nižších
ročnících), vyvinout velké úsilí, aby u této náročné zkoušky uspěli v co nejhojnějším počtu.
V tomto školním roce konají písemnou část zkoušky naši deváťáci 10. března 2015.
V dalších dnech pak budou probíhat ústní zkoušky, které tudíž nebudou kolidovat
s přijímacími zkouškami na střední školu. Prosíme rodiče o podporu žáků v úsilí!
Tato zkouška, která je bezplatná a je řízena a podporována MŠMT ČR a
velvyslanectvím SRN, se stává silným motivačním a stimulačním faktorem nejen pro žáky,
ale i pro učitele německého jazyka!
Dagmar Křivková

Mezinárodní zkouška Cambridge English
Rádi bychom Vám představili mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English,
které nyní nově na ZŠ Kladská nabízíme. Stali jsme se oficiálním přípravným centrem pro
získání certifikátů Cambridge English na úrovni beginner (začátečníci) až intermediate
(pokročilí).
Zkoušky pro děti a mládež Cambridge English:
1) Cambridge English: Young Learners
Jedná se o sérii motivujících testů, které zábavným způsobem prověřují jazykové dovednosti
dětí již od 1. stupně.
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K dispozici jsou tři testy – Starters, Movers a Flyers. Tyto stupně náročnosti ukazují dítěti
jasnou cestu k postupnému zlepšení se v angličtině. Zkoušky jsou v souladu se všemi kritérii
Společného Evropského Referenčního Rámce pro jazyky (SERR). SERR představuje
mezinárodní standardy pro popis jazykových znalostí na jednotlivých úrovních.
Zkoušky obsahují čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a konverzaci). Úkoly děti
plní zábavnou činností, a to je motivuje dělat vše, aby požadavky testů splnily.
Dosažená úroveň CEFR A1 – A2
2) Cambridge English Key for Schools
Další zkouškou, kterou nyní na ZŠ Kladská nabízíme, je zkouška Key for Schools, známá také
pod názvem Key Enlgish Test (KET) for Schools. Na této úrovni žáci dokážou:
- porozumět základním frázím a výrazům a aktivně je používat
- představit se a odpovědět na základní dotazy týkající se jejich osobních údajů
- jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně
- napsat krátké, jednoduché poznatky
Dosažená úroveň CEFR A2
3) Cambridge English Preliminary for Schools
PET for Schools je verzí zkoušky Cambridge Enlgish: Preliminary. Je ovšem speciálně
uzpůsobena žákům základních a středních škol. Při přípravě na tuto zkoušku získávají
studenti jazykové znalosti a sebevědomí potřebné ke zvládnutí každodenní psané a mluvené
angličtiny na úrovni středně pokročilí (B1). Zkouška PET for Schools má tři části:
- Čtení a psaní: 1 hod. 30 min.
Uchazeči musí být schopni přečíst texty z časopisů, denního tisku a jiných periodik a
porozumět hlavním myšlenkám. Musí prokázat, že jsou schopni využívat slovní zásobu a
strukturu výpovědi při plnění zadání, jako napříkad k sestavení krátkého sdělení a
k písemnému vypracování příběhu nebo dopisu v rozsahu asi 100 slov.
- Poslech: 30 min.
Uchazeči musí prokázat, že jsou schopni porozumět smyslu určité škály nahrávek
mluveného materiálu, kam patří oznámení, rozhovory a diskuze týkající se běžných životních
situací.
- Mluvení 12 min.
Uchazeči se zapojí do konverzace, kladou a zodpovídají dotazy a samostatně hovoří o tom,
co mají a nemají rádi. Část zkoušky z mluveného projevu skládají společně ve dvojici či trojici
s dalšími uchazeči.
Dosažená úroveň CEFR B1
Pro tento školní rok jsme zařadili zkoušku PET (úroveň B1) na červen 2015. Zkouška je
určena pro žáky 8. ročníků, případně další zájemce. Žáci se tak budou moci intenzivně
připravovat ke zkoušce v 2. pololetí. Zkoušky Cambridge English jsou zpoplatněny.
Prvním třem nejlepším žákům uhradí poplatky spojené za zkoušku škola a Klub
rodičů.
Barbora Hanková
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Přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy
Jako každý rok, i letos v červnu, naši školu opustili žáci devátých tříd. Každoročně se
100% dětí uchází o studium na školách s maturitou (100% jich bylo i přijato), a to zavazuje
i nás, abychom se je snažili co nejlépe připravit k přijímacím zkouškám. Na prvním stupni
získají pevné základy, na kterých musí dále stavět vyučující 2. stupně. Samozřejmě je nutná
i cílevědomost a pracovitost žáků, neboť bez té nelze dosáhnout úspěchu.
Všechny základní informace k přijímacímu řízení najdete na našich webových
stránkách a po dohodě jsem Vám samozřejmě k dispozici i já. Můžete využít i informace na
www.atlasskolstvi.cz nebo navštivte SCHOLU PRAGENSIS v Kongresovém centru
20. - 22. 11. 2014.
Častým dotazem je termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání
zápisového lístku. Z hlediska zpracování prosíme o dodání modrých přihlášek na umělecké
školy do 20. 11. 2014, na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2014. Růžové přihlášky pro
ostatní školy prosíme nejpozději do 20. 2. 2015, na SŠ musí být do 15. 3. 2015. Zápisové
lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní učitel na konzultacích 7. 1. 2015
proti podpisu.
V letošním školním roce navíc probíhá na přihlášených středních školách a
gymnáziích pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Z tohoto důvodu jsou i nové
formuláře přihlášek, jejichž vzory, ale i další informace k přijímacímu řízení najdete na
stránkách MŠMT.
Doufáme, že i v letošním školním roce si žáci a žákyně 9. tříd uvědomí, že nejvíce pro
svoji budoucnost udělají zodpovědným přístupem k výuce i sami sobě, disciplínou, chutí a
ochotou vzdělávat se. Pak je velká pravděpodobnost, že i oni budou u přijímacích zkoušek
úspěšní.
Budeme jim všichni držet palce!
Alena Klečková, výchovná poradkyně
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Program Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni
Měsíc filmu na školách probíhá letos už po desáté. Přináší do
škol téma moderních československých dějin prostřednictvím
dokumentárních filmů.
Projekce filmů probíhá během listopadu. V naší škole to bude 21. listopadu. V
letošním školním roce žáci uvidí film - 1989: „Z deníku Ivany A.“ Předlohou
k tomuto filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany. A, která osobitým pohledem
středoškolačky popisuje poslední rok existence komunistického Československa. Dokument
Karla Strachoty je systémem deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a
publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, dopisů a fotografií.
Součástí projektu je i výstava plakátů „Sliby versus realita“, kterou si můžete
prohlédnout v prvním patře naší školy.
Eva Havlíková

Prevence
Preventivní program naší školy „Kdo jsi, kam jdeš, co chceš…“ si klade hned několik
cílů. Především chce zabránit výskytu rizikového chování u dětí, jako jsou záškoláctví,
agrese, šikana – kyberšikana, experimentování s drogami, nesnášenlivost, ale i poruchy
příjmu potravy, které se v poslední době objevují častěji než dříve. Rizikové chování u dětí se
snažíme sledovat soustavně a včas na děti působit jednak vlastními silami, ale i
prostřednictvím profesionálně vedených preventivních programů.
V letošním roce jsme se zaměřili na šikanu i na prvním stupni. Navázali jsme
spolupráci se Spolkem 2012, který pomocí několika divadelních scének dětem předvedl, co
šikana znamená, jak se k ní postavit a jak jí případně zabránit. Představení bylo velice
působivé a v dětech zanechalo obrovský dojem. Přikládáme za všechny jednu reakci rodičů.
„Dcera dnes přišla ze školy a nadšeně povídala o výuce proti šikaně, kterou dnes absolvovali
zábavným způsobem ve 3.A. Bylo vidět, že ji to hluboce oslovilo a že o tom dlouze
přemýšlela. Děkuji moc, velice si vážíme vašeho úsilí děti nejen vzdělávat, ale především
vychovávat. Má to obrovský význam.
Informace o tom, jaké preventivní programy děti během roku absolvují, naleznete na
webových stránkách školy v sekci Aktuality, Preventivní program školy pak v Dokumentech.
Eva Živná, školní metodička prevence
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Preventivní vlak ČD Praha Bubny
Ve dnech 16. a 18. 9. 2014 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili akce Preventivní vlak ČD. Šlo
o společný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, Drážní inspekce, BESIPu
a Policie ČR.
Cílem bylo seznámit veřejnost, zejména žáky a studenty základních a středních škol,
s hlavními riziky nesprávného chování na železnici. Mnozí si totiž neuvědomují, že jde o velké
množství mimořádných událostí, které mohou končit i smrtí. Většina těchto tragédií vzniká
zcela zbytečně, nekázní řidičů, cyklistů i chodců na železničních přejezdech, přebíháním trati,
pohybem v místech, kde může dojít k zásahu elektrickým proudem apod.
Co nás na preventivní akci čekalo?
Prošli jsme tři stanoviště. První vagon byl určen k projekci filmu s bezpečnostní
tematikou. Žáci viděli, jaká nebezpečí je mohou potkat, nebudou-li respektovat stanovená
pravidla. Velice emočně působil film, kde dívka popálená elektrickým proudem líčila svoji
největší životní hloupost. V druhém konferenčním voze mohly děti diskutovat s odborníky,
kteří se nehodami na železnici zabývají. Na třetím stanovišti se žáci seznámili s prací
drážních hasičů.
Projekt žáky velmi zaujal, odnesli si množství důležitých poznatků.
Eva Havlíková

Den ochrany člověka za mimořádných situací
V úterý 6. května se ve škole konal opět Den ochrany člověka za mimořádných
událostí. Díky vstřícnosti a ochotě Hasičského záchranného sboru se podařilo dát
dohromady všechny složky: Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Zdravotnická
záchranná služba hl. m. Prahy, Český červený kříž, Záchranná brigáda kynologů, Sdružení
válečných veteránů ČR, Svaz civilní ochrany ČR.
Naši žáci byli na všech stanovištích velmi pozorní a mnohému se přeučili. Měli
možnost získat základy první pomoci, zkusit si jízdu zručnosti na kole, seznámit se
s vojenskou policií včetně úkolů a vybavení, byli poučeni, jak se zachovat v nebezpečí, jak
postupovat při nálezu cizích předmětů, jak se nejlépe bránit při ohrožení. Děti viděly výcvik
záchranářských psů, mohly si prohlédnout hasičský vůz, viděly i práci záchranářů s rychlým
zásahovým vozidlem. Mnozí si vyzkoušeli přilby, neprůstřelné vesty, oděvy, prohlédli si
nejrůznější zbraně a seznámili se tak s prací policistů, hasičů, záchranářů.
Celý den byl o to příjemnější, že nám přálo i počasí a na venkovních stanovištích si
žáci osahali veškerou dopravní techniku, kterou nám záchranáři přivezli ukázat. Řada z nich
dokonce vyjádřila přání v budoucnu s touto technikou i pracovat.
Alena Klečková
8

Environmentální výchova na škole
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je součástí všech vzdělávacích
oblastí školního vzdělávacího programu. Hlavními cíli v této oblasti je snaha vést každého
žáka k odpovědnému a citlivému vztahu k živým organismům a jejich prostředí, přírodnímu a
kulturnímu dědictví, aktivně se podílet na tvorbě prostředí a dodržovat zásady zdravého
životního stylu. Úkolem této oblasti je také vštěpovat žákům nutnost posuzovat běžné
životní situace rovněž z ekologického hlediska a vytvářet u nich povědomí o možnostech
dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec. Vedle práce učitelů, kteří tuto výchovu
vhodně zařazují do většiny předmětů, využíváme nabídky výukových programů ekologických
organizací a sdružení (Toulcův dvůr, Lesy hl. města Prahy, Sdružení Arnika aj.). Jejich
zajímavé programy obohacují výuku zejména přírodovědných předmětů. Ke zlepšení
prostředí kolem sebe by každý z nás měl přispívat i zdánlivými maličkostmi, které však pro
všechny nejsou samozřejmostí. Jedná se zejména o třídění odpadu, šetření vodou a energií,
udržování pořádku ve svém okolí. Chceme, aby žáci napomáhali vytvářet povědomí
o ekologickém chování také u svých kamarádů a ve své rodině.
Jitka Klimentová

Sovy a dravci ve škole
V minulém školním roce jsme se zaměřili v rámci environmentální výchovy na
ochranu dravců a sov prostřednictvím občanského sdružení Penthea. V programu Tajemné
sovy, který se uskutečnil těsně před Vánocemi, se žáci seznámili s několika živými druhy
evropských sov. Například sovou pálenou, výrem velkým, puštíkem obecným, sýčkem
obecným. Některé sovy si žáci pohladili, slyšeli jejich hlasy, při letových ukázkách se
přesvědčili o jejich tichém letu a přesném zaměření při lovu.
V programu Dravci v letu, který se uskutečnil v květnu, byli předvedeni někteří naši
běžní i vzácní dravci, jako například káně, jestřáb, orel, poštolka, sokol. Žákům byla
vysvětlena úloha lovců v přírodě, jejich biologie, ochrana a nechybělo dokonalé předvedení
letu. Mohli jsme si dravce prohlédnout zblízka, někteří letěli přímo nad dětmi nebo mezi
nimi. Viděli jsme ukázku lovu atrapy. Žáci i učitelé si mohli vyzkoušet přílet na ruku, takže
kontakt byl opravdu bezprostřední.
Podle reakce dětí se oba programy velmi líbily a setkaly se s kladným ohlasem i
u zúčastněných učitelů. Jen škoda, že do školy přišlo málo dětí.
Hana Musilová
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Finanční gramotnost
V minulém školním roce se osmáci a žáci 6.B zúčastnili výstavy „Peníze“.
Za přítomnosti lektorky se poutavým způsobem dozvěděli o historii platidel od kamenných
kotoučů, mušlí kauri, grošů až po šekové knížky. Dozvěděli se, co obnášelo být otrokem,
nevolníkem nebo dětským dělníkem. Z vystavených exponátů je nejvíce zaujal vzácný zlatý
stodukát Ferdinanda III. a zlatá cihla, kterou si mohli potěžkat. Každý držel v ruce asi deset
milionů korun! Dále si zopakovali ochranné prvky na bankovkách a mohli si prosvícením
zkontrolovat pravost svých peněz. V závěru se zamysleli nad výdaji rodiny a hazardem.
Hana Musilová

Jazykové výjezdy žáků do Německa
První společná cesta žáků do německy mluvících zemí začíná ve čtvrté třídě - hned
na začátku září odjíždějí žáci na německé soustředění do Querxenlandu, dětského tábora
v Sasku nedaleko našich hranic. Tam se poprvé v cizojazyčném prostředí pokoušejí uplatnit
své jazykové znalosti. Tématem pětidenního pobytu je zrno a chléb - učí se německy
pojmenovat a poznávat různé druhy obilí, seznamují se s tím, jak se obilí pěstuje, sklízí a
zpracovává, a nakonec sami upečou chléb. Děti si z pobytu odvezou mnoho nových slovíček
a znalostí, které se v jazykových učebnicích na základní škole nenajdou.
Na jazykově vyšší úrovni jsou výměnné pobyty na druhém stupni. V 6. ročníku
odjíždějí žáci na výměnný pobyt do Backnangu u Stuttgartu. Tato „výměna“ je specifická
svým zaměřením ne dramatickou výchovu – děti hrají společně divadlo. Německé děti jsou
pak hosty našich žáků. V 7. třídě odjíždějí žáci do Delmenhorstu nebo na Norderney. Bydlí
v rodinách, musí se dorozumět cizím jazykem, někdy se účastní vyučování. Odpoledne jsou
věnována poznávání místa - součástí výměnného pobytu v Delmenhorstu je návštěva měst
Hamburku a Brém. Výměnný pobyt ukáže, jak dalece se dokážou v cizím jazyce dorozumět,
kromě toho poznávají reálie přímo na místě - německou školu, německé děti, německou
rodinu, jejich zvyky, jídlo, města a mnoho dalšího. Jsou v cizím prostředí, učí se novým
věcem, a přitom jsou stále v kolektivu kamarádů - to je asi největším přínosem výměnných
pobytů.
Eva Iveljová
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Výměnný pobyt žáků 6. tříd, Praha – Backnang
(28. 9. - 2 .10. 2014 v Backnangu a 12. - 16. 10. 2014 v Praze)

V tomto školním roce se konal již devátý
výměnný pobyt mezi Prahou (naší školou) a
německým
Backnangem
(MörikeGemeinschaftsschule).
Tak jako vloni sehráli i letošní šesťáci asi
hodinové představení s názvem „Setkání/
Begegnung“. Německé i české děti vzájemně
představily své země a školy, zazpívaly písničku
ve svém rodném jazyce a předvedly dramatizaci příběhu typického pro každou ze zemí.
My jsme sehráli příběh pražského kanárka Pepíka, který chtěl poznat Prahu a uletěl
své babičce. Když zjistil, kolik nástrah na něj ve světě číhá, začalo se mu stýskat po
domově. Naštěstí ho najde starý pošťák, který Pepíkovi pomůže a vrátí ho zpátky k babičce.
Žáci z Backnangu si pro změnu připravili dramatizaci události z dějin svého města:
Husí válku.
Starosta města zakázal v roce 1609 chov hus, protože si mnozí stěžovali na to, že
husy plení jejich zahrady. Přesto několik žen nehodlalo rozhodnutí uposlechnout a chovaly
husy potají. Ženy byly prozrazeny a uvrženy do žaláře. Na přímluvu manželek faráře a
místního lékaře u hraběte byly nakonec propuštěny pod podmínkou, že budou na své husy
dávat pozor, aby už nechodily do cizích zahrad.
Představení završil společný tanec (na písničku I need your love od vokální skupiny
Pentatonix) a „hymna“ našeho projektu.
Doprovodný program se nijak nelišil od předchozích ročníků – v Backnangu jsme byli
přijati panem starostou, prohlédli jsme si město Backnang a udělali si výlet do zámku
Ludwigsburg, kde se tradičně konala výstava dýní. V Praze jsme naše představení hráli
v pondělí 13.10. opět v divadle Na Prádle. V následujících dnech jsme německým partnerům
ukázali krásy Prahy, zahráli si bowling a navštívili pražskou ZOO.
Našim žákům se výměnný pobyt líbil a věříme, že někteří našli ve svých německých
partnerech nové přátele, se kterými budou ještě nějakou dobu v kontaktu.
Všem našim žákům vyslovujeme tímto pochvalu za jejich herecké výkony a jejich
rodičům poděkování za péči o německé partnery.
Obzvláště děkujeme našemu bývalému žáku Jiřímu Lutrýnovi za hudební doprovod
našeho představení v Praze.
Kateřina Charvátová
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Výměnný pobyt žáků 7. tříd, Norderney 2013/14
Jako každým rokem proběhla i na sklonku minulého školního roku výměna s žáky
7. ročníků na ostrově Norderney. Vzhledem k přemrštěným cenám za vlakové jízdenky jsme
se rozhodli dopravit na ostrov autobusem, a proto jsme odjížděli 16. 5. 2014 spolu s našimi
spolužáky mířícími do Delmenhorstu.
Během našeho týdenního pobytu jsme strávili jedno odpoledne v surfařské škole, kde
někteří kvůli slabému větru „jen“ pádlovali na kajaku, jiní zase provozovali SUP = Stand Up
Paddling. Vyráběli jsme si prkna, na kterých se dá mnoha způsoby balancovat. Absolvovali
jsme celodenní výlet k vraku lodi na nejvzdálenějším cípu ostrova, podnikli jsme i výlet do
„Klimahausu“ v Bremerhafen. Také jsme trávili spoustu času hrami na pláži a tradičně pekli
jablkový koláč ve školní kuchyni. Na závěr uspořádali naši hostitelé prima párty s grilováním.
Vraceli jsme se 23. 5. a cestou jsme nabírali i naše spolužáky v Delmenhorstu.
Naši němečtí partneři z Norderney strávili v Praze týden od 10. - 16. 6. 2014. Ukázali
jsme jim krásy Prahy, zahráli si bowling, ve škole jsme lezli na umělou stěnu, vyráběli svíčky
a vařili (večer jsme naše kulinářské speciality spořádali na uvítací párty). Shodou okolností
se v tomto týdnu konal i Den otevřených dveří na německém velvyslanectví v Praze, který
jsme si nenechali ujít. Ten den jsme ještě zhlédli výstavu Tim Burton a jeho svět v domě
U Zvonu na Staroměstském náměstí, která všechny velmi zaujala. Navštívili jsme i pražskou
ZOO. Jeden den jsme věnovali výletu do Liberce, kde jsme prozkoumali nedávno nově
otevřenou IQlandii a pak jsme vyrazili lanovkou na Ještěd. Jeden den si užily německé děti
v rodinách svých českých partnerů, kteří si pro ně připravili vlastní program.
Z pozitivních ohlasů našich žáků i jejich rodičů jsme usoudili, že se tento výměnný
pobyt skutečně povedl.
Kateřina Charvátová, Ulrike Schütte

Výměnný pobyt žáků 7. tříd, Delmenhorst (16. - 23. 5. 2014)
Dne 16. 5. jsme přijeli autobusem do Delmenhorstu, a myslím, že asi nejen za sebe
můžu říct, že jsme měli najednou obrovský strach. Jednak z rodin, jednak strach z toho, že
se nedomluvíme. Za sebe můžu říct, že jsem chtěla být hned zase v autobusu zpět
s ostatními.
Po několika minutách po příjezdu jsme už všichni jeli auty do rodin a cestou se
seznamovali (nebo v mém případě se o to aspoň snažili). Když jsem přijela do bytu své
výměnné rodiny, byla jsem docela překvapená, jednak životním stylem a jednak velikostí
bytu. Byt byl velmi malý a co se životního stylu týče, ne vše bylo úplně čisté, ale jinak to byl
byt velmi útulný.
První večeře s rodinou byla pro mě osobně něco jako menší psychický horor! Když
máte tak komunikativní rodinu (nebo spíš rodiče) bohužel se neubráníte pro ně zábavným a
pro vás možná trapným rozhovorům. Třeba až pojedete do Delmenhorstu taky dostanete
otázku (která měla nejspíš vyznít jako sranda): ,,Máš ráda žabí žebírka?“
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Každý den byl společný program, tedy až na víkend. O víkendu byl tzv. Familien tagcož znamenalo, že s rodinou strávíte celé dva dny. Když jsem se to dozvěděla, myslela jsem,
že to bude nejhorší víkend mého života, ale nakonec to byl jeden z nejlepších! Naštěstí se
všechny rodiny, ve kterých jsme s ostatními byli, znaly navzájem (tedy až na pár vyjímek),
takže jsme se celý víkend vídali. A společný program byl třeba: výlet do Hamburku, výlet do
Brém, grilovačka a spousta dalších úplně bezvadných aktivit.
Nakonec musím říct, že strach byl i na začátku úplně zbytečný. Všechny rodiny jsou
hrozně fajn bez ohledu na to, jakou si vyberete, nebo vám bude přidělena. Je to podle mě
úžasná zkušenost a příležitost naučit se opravdu MLUVIT německy. Tedy aspoň moji slovní
zásobu to zvýšilo o 100%.
Veronika Zajícová 8.B

Výměnný pobyt žáků 8. tříd, Broendby - Dánsko
Návštěva Dánska

Jeden dubnový nedělní večer jsme se všichni v pořádku shromáždili na nádraží na
Florenci a vyjeli jsme na dlouhou cestu do Kodaně. Odtud jsme pokračovali příměstským
vlakem do malého městečka Broendby, kde na nás už čekaly hostitelské rodiny, aby si nás
vyzvedly a odvezly domů. Později, v poledne, jsme se shromáždili před jejich moderní
školou a poznali se pomocí různých seznamovacích her. V podobně kamarádském duchu
probíhala celá návštěva. Z navštívených míst za zmínku určitě stojí centrum Kodaně, ale
nejvíce jsme si užili v zábavním parku Tivoli, kde jsme měli naneštěstí pouhé tři hodiny na to,
abychom navštívili všechny atrakce a zakoupili suvenýry. Z kodaňských památek jsme viděli
například radnici, muzeum, sochu Malé mořské víly a také jsme se projeli loďkou po řece,
odkud jsme viděli další významné budovy. Po týdnu zábavných, ale také vyčerpávajících
aktivit jsme se lůžkovým vlakem vrátili do Prahy.
Lara Collardová a Adéla Klečková, 9.A

Dánové v Praze

Asi po měsíci odloučení jsme si vyzvedli naše Dány na letišti Václava Havla v Ruzyni.
Oni, narozdíl od naší půldenní cesty, strávili pouze pár hodin v pohodlném letadle, takže byli
svěží a ihned připraveni absolvovat námi nachystaný program.
Během pobytu dánských kamarádů jsme absolvovali bowling, prohlídku pražských
pamětihodností, výlet do Koněpruských jeskyní či návštěvu Holešovické tržnice. Ve volném
odpoledním čase jsme například v kině zhlédli film v anglickém jazyce, šli jsme plavat,
potulovali se po Flóře a hráli česko-dánské zápasy na sportovním hřišti.
I přes občasná nedorozumění jsme si výměnu užili a někteří z nás jsou stále
v kontaktu se svým dánským partnerem. Byla to pro nás dobrá zkušenost a myslíme, že na
ni nikdy nezapomeneme.
Klára Weiserová a Natálie Nováková, 9.A
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Naše nová lektorka německého jazyka
Heide-Katrin Trettner
Steckbrief der neuen Lektorin an der Grundschule Kladska
Name: Heide-Katrin Trettner
Geburtsort: Dresden
Studium in Berlin und Moskau
Wohnort: Chemnitz
seit 1997 12 Jahre im Auslandsschuldienst,
in Russland, Tschechien und Aserbaidschan
Hobby: Reisen und Fremdsprachen
Was ich mag: Deutsch unterrichten, Prag, aber auch warme Länder, Strand und Meer,
Krimis und Reiseberichte
Was ich nicht mag: Schnee und Berge, Landleben und utopische Literatur

Koncerty Pražské filharmonie dětem
Smetana není jen do kávy…
O tom přesvědčili žáky našich druhých tříd neposední hudební skřítci Šíma a Lupi. Stalo se
to 3. 11. v multifunkční koncertní síni karlínského Fóra na koncertě Pražské filharmonie (dříve
Pražské komorní filharmonie). Toto hudební těleso s dvacetiletou historií si získává stále
větší uznání nejen u nás, ale i v zahraničí. Mladí hudebníci hrají pro děti s potěšením a
dokážou radostnou a hravou atmosféru přenést i na dětské publikum.
Naši druháci navštěvují jejich edukativní koncerty již od 1. třídy. Při hodinových
představeních jim hudebníci i herci přibližují hravou formou klasickou hudbu v podobě
krátkých a známých ukázek. Děti nejen naslouchají, ale i tančí, rytmizují, soutěží a zpívají.
Velmi oblíbenou se stala znělka koncertů pro děti „Muzikanti“ se slovy J. Žáčka.
Listopadový koncert byl prozatím poslední. Ale pokud se děti se Šímou a Lupi nebudou chtít
rozloučit, mohou se s nimi i nadále setkávat na sobotních koncertech Pražské filharmonie ve
Dvořákově síni Rudolfina.
Lucie Šádová 2.A, Věra Ježková 2.B
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Školní dějepisné exkurze pro 9.třídy
V rámci výuky dějepisu se v 9. třídě zabýváme historií 20. století, od vzniku republiky
po současnost. Velký prostor dostávají události týkající se druhé světové války.
Aby se žáci neseznamovali jen s pouhými fakty a výčtem událostí, navštěvujeme i různá
místa, kde mohou načerpat zajímavé informace i zajímavějším způsobem.
V minulém školním roce jsme si v souvislosti s probíraným tématem heydrichiády
prohlédli Národní památník hrdinů Heydrichiády při pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje.
Jednalo se o expozici věnovanou osudům parašutistů, kteří uskutečnili atentát na
zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, kryptu a interiér chrámu.
Další akce, která se uskutečnila 27. května, také souvisela s osudy našich lidí po
atentátu na Heydricha. Navštívili jsme Památník Lidice. Prohlédli jsme si muzeum. Při vstupu
do expozice jsme viděli krátký film vysvětlující okolnosti lidické tragédie, v samostatné
expozici jsou exponáty připomínající původní obyvatele Lidic. Expozice je ukončena videem s
vyprávěním lidických matek a dětí. Myslím, že tato část na naše děti velmi zapůsobila. Měli
jsme možnost projít si celý areál bývalé vesnice Lidice, exkurzi jsme ukončili u sousoší, které
je věnováno dětským obětem lidické tragédie.
Třetí akce byla věnována památce obětem nacistické perzekuce během druhé
světové války. Dne 2. května jsme navštívili Památník Terezín. Prohlédli jsme si tzv. Malou
pevnost, židovský hřbitov a krematorium. I tato pietní místa na děti zapůsobila. Výklad
sledovaly s obrovským zaujetím, prohlédly si cely, ve kterých byli vězni „ubytováni“,
umývárny, místo pro desinfekci šatů apod., 500 metrů dlouhým tunelem v opevnění prošly
na místo, kde bývalo popraviště. Z Malé pevnosti jsme prošli kolem Národního hřbitova
Terezín a autobusem pokračovali ke krematoriu, toto místo je dnes pietně upraveno.
Všechny exkurze splnily naše očekávání a obohatily děti o nové poznatky.
Eva Havlíková

Zdravé zuby
Jako každoročně k nám na 1. stupeň zavítaly studentky z lékařské fakulty, aby děti
seznámily s různými druhy zubů a připomněly jim, jak o ně správně pečovat. Dozvěděli jsme
se, jak často máme zoubky čistit a jaké kartáčky jsou pro čištění nejvhodnější. Kdo měl svůj
vlastní kartáček s sebou, vyzkoušel si i správný postup při čištění zubů. Nemluvili jsme však
jen o čištění zubů, ale také o tom, co všechno jim škodí a jak se takovým věcem vyvarovat,
abychom měli zoubky zdravé. Hodina byla moc zajímavá, někteří si osvěžili již známé
informace, jiní se dozvěděli něco nového a na závěr nás čekal krátký film. Příští rok se
budeme opět těšit!
Zuzana Pišlová
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CROSSING BORDERS – workshop se syrským kurdem
V úterý 4. listopadu nás ve škole navštívily paní z organizace SIMI, která pomáhá
cizincům v České republice, a přivedly s sebou pana Husaina, jenž emigroval ze Sýrie.
Původně žil v oblasti Kurdistánu, ale z důvodu špatné politické situace se rozhodl vycestovat
do Evropy. Jeho cílem byla vysoká škola v Německu, protože jako Kurd ve své zemi
studovat nemohl.
Své plány změnil, když cestoval Českou republikou, kde zůstal, oženil se a úspěšně
dokončil vysokou školu se zaměřením na zemědělské stroje. V tomto oboru se později i
uplatnil a pracoval jako strojař. Po sametové revoluci u nás začal podnikat a překládat
z arabského a kurdského jazyka.
Po skončení besedy jsme se za tiché kurdské hudby učili tkát koberce. Jak jsme
zjistili, tkaní koberců není žádná sranda! Některým z nás se dařilo, jiným méně.
Tento projekt nám přišel velmi poučný a doporučujeme všem rodičům, aby se po
třídních schůzkách šli podívat do učebny 110, kde bude opět pan Husain s lidmi
z organizace SIMI vyprávět o svém životě a situaci v Sýrii. Sice nebudete tkát koberce, ale
můžete ochutnat tradiční kurdské speciality, případně si zkusit i tradiční tance.
Magdalena Stachová a Jana Klose, 9. A

Setkání žáků s se zástupci ASEAN
3. června se konala pro žáky 9. ročníku beseda se zástupci ASEAN. .Association of
Southeast Asian Nations (Sdružení států jihovýchodní Asie) vzniklo 8. srpna 1967 v
Bangkoku v Thajsku. Sídlem organizace je Jakarta v Indonésii. Území členských států
ASEAN nyní pokrývá plochu 4,5 milionu km2, má přibližně 600 milionů obyvatel (což je o
téměř 150 miliónů obyvatel více než v Evropské unii) a hovoří se zde 14 oficiálními jazyky.
Do Sdružení států jihovýchodní Asie patří celkem deset států, které do něj však nevstoupily
najednou, ale byly přijímány postupně. Indonésie (hl. m. Jakarta), Malajsie (Kuala Lumpur),
Filipínská republika (Manila), Singapur (Singapur) a Thajsko (Bangkok) jsou zakládajícími
členy ASEAN, tzn. že jsou v organizaci již od roku 1967. Postupně byli přijímáni další
členové. V roce 1984 přistoupila Brunej (Bandar Seri Begawan) a v roce 1995 Vietnam
(Hanoj). Státy Laos (Vientiane) a Barma (Yangon)
přistoupily zároveň, a to v roce 1997. Zatím
posledním státem, který se stal členem ASEAN je
Kambodža (Phnom Penh).
Přednáška byla vedena v angličtině. Celého
programu se zúčastnili a k dětem hovořili
konzulové 5 zemí – Pham Thi Kim Hoa z Vietnamu,
A. Guntur Setyawan z Indonésie, Ramon A. Gaspar
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z Filipín, Chuchart Jirojkul z Thajska a Nik Muhammad Nasyron Syah Nik Daud z Malajsie.
Děti získaly informace o ekonomice, sociálním pokroku, kulturním rozvoji,
zemědělství, průmyslu a obchodu těchto zemí, stejně jako o turistickém ruchu a
možnostech cestování. Zhlédly i zajímavý film, naučily se hrát na zajímavý hudební nástroj
ANGKLUNG. Všichni si pak společně zahráli tradiční písně. Byl to pro všechny
nezapomenutelný zážitek.
Tyto workshopy zařazujeme do výuky velice rádi, žáci se zajímavým způsobem a
navíc v cizím jazyce dozví mnoho informací, které jim zůstanou v paměti jistě po dlouhou
dobu. Tyto akce prolínají napříč mnoha předměty.
Kateřina Vávrová

SIRIRI – naše pomoc dětem v Africe
Již několik let spolupracuje naše škola s neziskovou organizací SIRIRI, která zajišťuje
pomoc v oblasti vzdělávání ve Středoafrické republice. I letos se chceme zapojit do projektu
Rostlinky pro Afriku. Pěstování rajčat, bazalky a afrikánů se letos nově ujmou žáci sedmých
tříd. Jejich produkty si budete moci zakoupit při květnových konzultačních hodinách.
Samotnému pěstování bude předcházet přednáška pro obě sedmé třídy, ve které žáci
interaktivní formou získají znalosti o Africe, především o problémech v jejích rozvojových
zemích. Přednáška proběhne ve škole ve čtvrtek 27. 11. v rámci vyučování.
Zuzana Matoušková

Akademie, divadlo Hybernia, 25.6. 2014
Jako již tradičně i letošní školní rok naši žáci zakončili závěrečnou akademií.
Tématem se tentokrát stal film, pohádkové příběhy a jejich ústřední melodie. Divadlem
Hybernia se tak rozezněly písně z večerníčků, filmů a seriálů. Zatančili jsme si s Leontýnkou,
zakouzlili s králi, Machem a Šebestovou. Nechyběly ani české a zahraniční klasiky jako
Pelíšky a Indiana Jones. Sladké mámení nás pak přeneslo přímo do továrny na čokoládu a
spolu s deváťáky jsme protančili až na střední školu, kam po stužkování a prázdninách také
odchází studovat. Večer jsme si všichni pěkně užili a rozhodně nás nebylo jen pět!
Monika Nováková
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Sportovně turistický kurz v Jizerských horách
V závěru minulého školního roku strávili žáci
6.A spolu se svými pedagogy Jitkou Klimentovou a
Jiřím Tlapákem nezapomenutelný týden uprostřed
krásné přírody Jizerských hor. Vedle sportovních
aktivit jsme pro děti připravili spoustu zajímavých
her, které jsme si užili i my pedagogové. Tak se
v blízkém lese žáci proměnili v záchranáře lesa a
zlikvidovali škodlivé brouky – kousáky, snažili se
nepříteli ukořistit vlajku, cvičili společnou taktiku při dobývání nepřátelského území nebo si
při bojové hře vedle schopnosti orientace prověřili svoje zeměpisné znalosti a matematické
dovednosti. Nechyběla samozřejmě ani noční bojovka, která v lesní samotě pod tmavou
oblohou plnou hvězd byla opravdu dobrodružná! Další součástí tohoto kurzu byla turistika a s
ní spojené poznávání zajímavých míst v okolí. Navštívili jsme 24 metrů vysokou rozhlednu
Štěpánka, která je nejstarší rozhlednou v Jizerských horách, vystoupali na rozhlednu Majáku
Járy Cimrmana v Příchovicích a pokochali se sběratelskými aktivitami tohoto českého génia
v muzeu pod Majákem. Celodenní pěší výlet nás zavedl do Harrachova, kde jsme obdivovali
práci sklářů v nejstarší fungující sklárně v Čechách Novosad a syn. A samozřejmě jsme
neopomenuli navštívit přírodní skvost v okolí – Mumlavské vodopády. Při druhém
celodenním výletu jsme se projeli nejstrmější železnicí v Čechách – Tanvaldskou
ozubnicovou dráhou a navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně. Mnozí z žáků zde byli poprvé,
a tak byli překvapeni krásou krápníkové výzdoby i množstvím zelených jezírek s průzračně
čistou vodou.
Celý týden jsme si všichni opravdu užili, a tak doufáme, že nebyl posledním. Už teď se
těšíme na další společné kurzy v krásných koutech naší země.
Jitka Klimentová

Třídní výlet Mirakulum (8. třídy)
Celý školní rok byl pro sedmáky naplněn německými výměnami, proto jsme se
vypravili jen na jednodenní odpočinkový výlet do Mirakula nedaleko Prahy. Zábavní park pod
širým nebem nás přivítal svými jedinečnými atrakcemi – třípatrovým dřevěným hradem,
visutými mostky, skluzavkami, podzemními chodbičkami, obří houpačkou, keřovým
labyrintem, lanovým centrem, lesní stezkou, minizoo, velkou trampolínou a samozřejmě i
stánky s občerstvením. I počasí bylo dokonalé, a tak jsme si celý den krásně užili!
Můžeme tak Mirakulum vřele doporučit i jako cíl Vašich víkendových rodinných výletů.
Alena Klečková
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„Jugend schreibt“ a jiné…
Na jaře 2014 se konalo několik soutěží v německém jazyce:
Gymnázium Thomase Manna v Praze uspořádalo již počtvrté ve spolupráci
s pražským Goethe-Institutem soutěž v kreativním psaní „Jugend schreibt“. Vyhlášeny byly
3 kategorie:
I) Aufbruch in neue Welten (Odchod do nových světů) pro 4. - 6. třídu
II) Der lustigste Tag in meinem Leben (Nejveselejší den v mém životě) pro 7. - 9. třídu
III) Was mich berührt (Co se mě dotýká) pro 10. - 12. třídu
Z naší školy do této literární soutěže přispělo svými literárními pracemi 11 žáků.
V úterý 5. května se v Goethe-Institutu konalo slavnostní vyhlášení vítězů. Ačkoliv byly
některé práce našich žáků opravdu zajímavé, neměly bohužel šanci na výhru. Mezi
oceněnými byli výhradně žáci Německé školy v Praze a Gymnázia Thomase Manna, příp. ZŠ
německo-českého porozumění. Jejich práce si můžete přečíst na internetu
(http://www.goethe.de/mmo/priv/12860162-STANDARD.pdf).
Další soutěž, tentokrát recitační – „Rezitationswettbewerb“, pořádal v dubnu pražský
Literární dům autorů německého jazyka. V kategorii dětí, jejichž mateřským jazykem není
němčina, byla oceněna žákyně 3.B Ema Pleskačová, která přednesla pohádku „Die Bremer
Stadtmusikanten“.
Ve čtvrtek 20. března 2014 pořádalo Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů
Praha spolu s nakladatelstvím Hueber Verlag 2. ročník zábavně-motivační soutěže
v německém jazyce „Němčina mě baví“. Celkem se soutěže zúčastnilo 21 družstev na
úrovni A1 a 8 družstev na úrovni A2.
ZŠ Kladskou reprezentovaly 2 čtyřčlenné týmy sestavené z žáků 4. a 6. tříd. Naši
šesťáci (A. Filipiová, K. Mutlová, O. Vaverka,
E. Záleská) skončili na krásném 7. místě.
Čtvrťáci (A. Bakule, M. Boháček,
A. Horáková, R. Charvát) se umístili na
12. místě, zato si ale jako nejmladší
účastníci získali sympatie nejen pořadatelů,
ale i ostatních soutěžících a odnesli si
zvláštní ocenění.
Kateřina Charvátová
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Úspěchy našich žáků – duben až říjen 2013
Přírodovědný klokan - přírodovědná soutěž pro žáky 8. a 9.tříd, říjen 2014
1. místo: David Stern, 8.A
2. místo: Lucie Bohuslavová, 8.B
3. místo: Adéla Soukupová. 9.A
Namalujte svou tramvaj - soutěž DPP Praha, září 2014
3. ročník soutěže DPP Praha „Namalujte svou tramvaj“. Třída 8.B se umístila se svým
návrhem „Pastelková tramvaj“ na senzačním 2. místě v celopražské soutěží. Do soutěže
bylo přihlášeno 45 návrhů. Autorkou Pastelkové tramvaje je Berenika Dominiková. Stejná
třída se umístila i v loňském 2. ročníku této soutěže, a to na stejném 2. místě! V prvním
ročníku naše škola zvítězila, tramvaj Noční Praha jezdila celý rok po Praze.
Hádanky v zoo, září 2014
1. místo: Školní družina ZŠ Kladská
Plavecko-běžecký pohár - Praha 3, 18. září 2014
Kategorie D: 3. místo: Magdaléna Pojezdná, 5.B
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - celorepublikové finále, 5. září.2014
3. místo: Michaela Treglerová (loňská 9.A)
Plavecko-běžecký pohár - Šampionát závodu, červen 2014
1. místo: Michaela Treglerová, 9.A
1. místo: Ondřej Staněk, 7.A
2. místo: Agáta Rázgová, 7.A
2. místo: Gabriela Balcarová, 5.A
3. místo: Tomáš Kotrus, 5.B
Celkově: 1. místo: ZŠ Kladská
Přehazovaná - obvodní kolo, červen 2014
2. místo: ZŠ Kladská, žákyně z 9.tříd
Soutěž Klíč od Prahy 2 - finále, 30. května 2014
1. místo: ZŠ Kladská – tým žáků z 5. tříd: Matěj Crowe, Elisabeth Vydrová, Madeline
Hůlková a Magdaléna Kluhová
Výtvarná soutěž "Maluj a buď Blíž přírodě", květen 2014
II. Kategorie: žáci 1. – 3. tříd základních škol 2. místo: Nina Strnadová, 1.A
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OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) - krajské kolo, 26. května 2014
Naši žáci K.Weiserová, M.Zajíčková, A.Fousová, V.Růžičková, O.Staněk, B.Vácha, F.Kotrus a
I.Rázga se po kvalifikaci do kraje umístili v Krajském kole na krásném 2. místě a získali pro
naši školu stříbrnou medaili a pohár.
Jednotlivci:
1. místo: M.Treglerová, M.Zajíčková a F. Kotrus
2. místo: K.Weiserová a P.Ferencová
3. místo: I.Rázga a J.Čmejla
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), obvodní kolo, 16. května 2014
16 žáků 5.-9.ročníku se zúčastnilo obvodního kola OVOV. Byli velmi úspěšní! Umístili jsme se
v soutěži družstev na 1. místě a postupujeme do krajského kola. V družstvu soutěžili: Klára
Weiserová, Alžběta Fousová, Veronika Růžičková, Michaela Zajíčková, Pavel Vlasák,
Benjamin Vácha, Filip Kotrus a Igor Rázga. V soutěži jednotlivců jsme také získali hodně
medailí:
1. místo - Michaela Treglerová, Michaela Zajíčková, Veronika Růžičková, Igor Rázga, Filip
Kotrus a Jakub Čmejla
2. místo - Pavlína Ferencová, Benjamin Vácha a Jan Růžička
3. místo - Gabriela Balcarová, Alžběta Fousová a Klára Weiserová
Plavecko-běžecký pohár - Praha 13, MISTROVSTVÍ PRAHY, 14. května 2014
Kategorie B: 1. místo: Ondřej Staněk, 7.A
Kategorie F: 1. místo: Michaela Treglerová, 9.A
Oba se stali Mistry Prahy pro rok 2014.
Plavecko-běžecký pohár - Praha 4, 30. dubna 2014
Kategorie B: 2. místo: Ondřej Staněk, 7.A
Kategorie E: 4. místo: Agáta Rázgová, 7.A
Kategorie F: 3. místo: Michaela Treglerová, 9.A
Celkově:
1. místo: ZŠ Kladská
McDonald's Cup - obvodní kolo, duben 2014
kategorie A 2. místo: ZŠ Kladská (chlapci ze 3. ročníku)
Matematická olympiáda - obvodní kolo 6.,7. a 8. tříd a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, 9.4.2014
Kategorie 8. ročníků: 3. místo: Miloslav Sodomka, 8.A; 4. místo: Šimon Procházka, 8.A
Recitační soutěž - krajské kolo, duben 2014
O víkendu 12.-13.dubna 2014 zvítězil Josef Kaňka z 9.A v krajském kole recitační soutěže a
postoupil do kola celorepublikového.
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OVOV
Pod zkratkou OVOV se skrývá Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - pohybový
program pro žáky základních škol snažící se přimět k aktivitě co nejvíce chlapců a dívek.
Záštitu nad celým programem převzali olympijští vítězové v desetiboji, Robert Změlík a
Roman Šebrle. Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci olympijských her,
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských
kol soutěží družstev OVOV.
Družstvo 16 našich žáků z 5. - 9. ročníku se nejprve v květnu zúčastnilo obvodního
kola OVOV. Byli velmi úspěšní! Umístili se v soutěži družstev na 1. místě a postoupili do
krajského kola. Také v soutěži jednotlivců získali mnoho medailí. Koncem května se konalo
krajské kolo OVOV, kde jsme se umístili na krásném 2. místě. V soutěži jednotlivců
M. Treglerová, M. Zajíčková a F. Kotrus a K. Weiserová postoupili do republikového finále.
Finále se konalo ve dnech 5. a 6. září na
stadionu Juliska. Všichni naši finalisté bojovali
dva dny nejen se svými soupeři, ale i skoro letním
vedrem. Přesto se nenechali zastrašit a velmi
úspěšně reprezentovali naši školu, i když
konkurence byla obrovská. Míša Treglerová
z loňské 9.A se s námi dokonce rozloučila
bronzovou medailí, kterou pro nás na OVOV
vybojovala.
Všem
čtyřem
bojovníkům
blahopřejeme k osobním výsledkům a moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Milan Ševčík

Plavecko-běžecký pohár
Plavecko-běžecký pohár je určen dětem ve věku 9 – 15 let. Kombinuje plavání a běh,
navazujících na sebe. V minulém školním roce se konalo sedm závodů pod záštitou různých
městských částí. V průběhu celého školního roku se tým našich žáků a žákyň účastnil tohoto
celopražského závodu. 24. 6. 2014 se konal Šampionát závodu, naše škola zvítězila, získala
1. místo a zlatý pohár! Jednotlivci byli taktéž odměněni za své výkony poháry: 1. místo ve
své kategorii získali Michaela Treglerová a Ondřej Staněk, 2. místo Agáta Rázgová a
Gabriela Balcarová a 3. místo Tomáš Kotrus.
Milan Ševčík
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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou
V rámci spolupráce Stonožky s AČR předala ve středu 30. července 2014 paní Běla
Gran Jensen do rukou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR gen. Miroslava
Žižky poukaz na pobyt na zámku Zbiroh. V tomto hotelu se Stonožce podařilo uskutečnit
(zajistit) pětidenní pobyt pro manželky a děti vojáků AČR, kteří padli při plnění služebních
povinností v Afghánistánu.
Letošní Stonožková mše se uskuteční v pátek 5. prosince 2014 v 11.00 hod.
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. Při mši, která je určena
stonožkovým dětem jako poděkování za jejich celoroční práci pro děti ve válkou nebo
přírodními katastrofami postižených oblastech a pro děti v psychiatrických léčebnách, zazní
zpěv a hudba sboru Mariella a našich dvou bývalých žáků Jana Čmejly a Mateo Hagera.
Pozvání dostali od Dominika kardinála Duky při naší stonožkové vernisáži v dubnu 2014.
V 15.00 hod. pak začíná vernisáž výstavy k 650. výročí položení základního kamene
katedrály sv. Víta v Anežském klášteře v Praze na Starém Městě. Vystaveny budou výtvarné
práce dětí ze stonožkových škol, které se zúčastnily soutěže „Chrám sv. Víta".
Jelikož budou práce použity i na jiné výstavy, v Anežském klášteře nebudou vystaveny
všechny. Několik našich žáků bude mít své obrazy v Anežském klášteře vystaveny (najde).
Letošní stonožková vernisáž výstavy výtvarných prací všech žáků naší školy se bude
konat ve čtvrtek 26. března od 15 hodin. Jedná se již o 17. ročník. Během 16 let pomohli
naši žáci svými obrazy získat 366 tisíc korun. Pomohli jsme dětem v Kosovu, Afghánistánu,
Thajsku po tsunami a dětem v sirotčinci. V Čechách jsme pomáhali dětem v Dětské
psychiatrické léčebně v Opařanech a v domově pro mentálně postižené Zvíkovecká kytička.
Věříme, že i letošní účast Vás rodičů bude velká a pomůžete nám opět přispět na dobrou
věc.
Děkujeme za Vaši dlouholetou podporu a pochopení. O hnutí Na vlastních nohou – Stonožka
se dozvíte více na www.stonozka.org.
Kateřina Vávrová
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Spolupráce s jazykovou školou Kryštof!
A JOY THE JOIN!

KRYŠTOF anglická školka pro děti od 2,5-7 let
KRYŠTOF CLUB JUNIOR pro školáky 6 - 18 let

Aneb není s vašimi dětmi žádná řeč????
Naši rodilí mluvčí provázejí děti na jejich cestě světem anglických „příběhů“ již 17 let. Naše nejstarší
děti z CLUBU JUNIOR jsou úspěšní v Cambridgeských zkouškách typu PET a FCE. Co je však
nejdůležitější, všem bez rozdílů připadá komunikace v angličtině přirozená, samozřejmá a zábavná.
NOVĚ nyní nabízíme žákům 6.-9. tříd v ZŠ Kladská kurzy EXTRA ENGLISH, které plynule navazují
na dopolední vyučování a rodičům tak usnadní každodenní “ logistiku“.
Individuální přístup je u nás nejen díky malým počtům dětí ve skupince realitou. Co se výukových
materiálů týká, vybíráme takové, které vhodně doplňují školní učebnice a vedou k okamžitému použití a
zapamatování. Děti si tak přirozeně rozšiřují slovní zásobu i gramatické struktury, v komunikaci
s lektorem/rodilým mluvčím si ihned vyzkouší „jak to funguje“. Jistotou je, že vy rodiče budete brzy
vašimi dětmi brzy opravovány ve výslovnosti i vhodnosti použitých slov.
Kurzy se konají ve skupině 4-6 dětí v cenové nabídce 3.360 (6.250) Kč vč. DPH/ 1 (2) vyuč. hodin za
týden . Kurzy je možné otevřít v průběhu školního roku či v 2.pololetí školního roku 2014/2015.
A líbilo by se vám, kdyby vaše dítě mohlo shlédnout film v angličtině nebo v němčině vedený rodilým
mluvčím, následně o něm diskutovat a tvořit projekty? I toto má KRYŠTOF ve své nabídce: na
JUNIORS’ FILM CLUBs učíme děti příběhům rozumět, ale i je vyprávět a jimi žít. Stručně z naší
nabídky:
18.10.2014 Where the Wild Things Are in English (pro děti 6-12 let )
22.11.2014 Fantastic Mr. Fox in English (pro děti 6-12 let )

6.12.2014 Die Kinder aus Bullerbyn auf Deutsch (pro děti 8-14 let)
13.12.2014 The Goonies in English (pro děti 6-12 let )
*PROFESIONALITA

*VSTŘÍCNOST

*PESTROST

*NA DOSAH

Nenabízíme dny otevřených dveří, protože u nás máme totiž dveře stále otevřené. Zavolejte, napište,
rádi vám vše ukážeme!
Více informací na www.klckrystof.cz nebo 604258016 a 604204889.
Marcela Polová
(INZERCE)
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