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 Ročník X, číslo 1                 Informace o ZŠ Kladská                Prosinec 2005 

       Fakultní škola PedF UK 
 
 

Vážení rodiče, žáci a přátelé, 
 
 dostává se Vám do rukou letošní první číslo našich Aktualit z Kladské. 
Blíží se Vánoce a přitom se zdá, jako by školní rok začal teprve před chvilkou. 
Avšak myslím, že jsme ten čas nepromarnili.  
 Od září máme ve škole tři rodilé mluvčí - Franka Penzhorna a Christiane 
Huck z Německa a Patricka Rayena z Irska, který  u nás vyučuje v rámci projektu 
Socrates jako asistent. Jsme rádi, že Vašim dětem můžeme nabídnout hodiny 
konverzace v němčině i angličtině.  
 V září jsme byli v rámci projektu Sokrates - Comenius na konferenci 
v Estonsku. V městečku Voru se sešli zástupci všech 4 partnerských zemí - 
Estonska, Dánska, Německa a ČR. Z každé země přijeli 4 učitelé a 4 děti. 
Pětidenní pobyt přinesl mnoho zajímavého a všechna jednání v angličtině měla 
motto „Peace please“. 
 Říjen začal velmi smutně... Po 37 letech působení na této škole jako 
učitelka češtiny a výchovná poradkyně zemřela skvělá žena, paní učitelka 
Mgr.Marie Čermáková. Je to ztráta pro nás, její kolegyně a kolegy, i pro žáky. 
Po výběrovém řízení nastoupila na místo učitelky češtiny Mgr. Marie Loukotová. 
Třídnictví převzala Ing. Vladislava Maštovská. Výchovnou poradkyní se stala 

Mgr. Alena Klečková. Všem 
třem kolegyním bych ráda 
touto cestou poděkovala za 
obětavou práci, se kterou celou 
situaci perfektně zvládly.  
 V říjnu jsme hostili  
36 žáků z partnerské školy 
v dánském Bronby. Děti 
bydlely v rodinách a měly 
společný program po celý 
týden návštěvy. Naši žáci  
8. tříd pojedou na reciproční 
návštěvu na jaře, na kterou se 
již těší. Během pobytu vznikla 
mnohá přátelství a zážitků bylo 

víc než dost. Začátkem listopadu proběhla naše druhá výměnná akce – přijela 
skupina dětí z německého Delmenhorstu. Situace byla obdobná: týden nabitý 
projekty, exkurzemi, návštěvou kina a prohlídkou města. Obě skupiny včetně 
našich žáků přijal na radnici Prahy 2 pan starosta Mgr. Michal Basch.  
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Do Delmenhorstu odjedou naši žáci také na jaře. V tu dobu proběhne ještě 
výměna se školou z ostrova v Severním moři Norderney. Tyto týdny jsou velice 
náročné pro pedagogy, žáky a Vás rodiče. Myslím však, že dětem přináší velice 
mnoho -  zážitky a zkušenosti jsou cenné nejen z hlediska jazykového, ale  
i společenskovědního. 
 17. listopad jsme si připomněli projektem společnosti Člověk v tísni - 
Příběhy bezpráví - Komunistické Československo. Promítli jsme žákům vyšších 
ročníků dokumentární film a spojili s besedou. V lednu si podobně připomeneme 
výročí Charty 77. 
 V rámci bezpečnosti našich žáků jsme po dohodě s městskou policií 
uspořádali ve všech třídách besedu s naším strážníkem Martinem Hlaváčkem. 
Děti jsou nyní poučené jak se mají zachovat v případě nebezpečí, osloví-li je cizí 
osoba a podobně. Žáci nyní vědí, že je velice důležité každou nemilou příhodu 
ihned nahlásit - ať už ve škole nebo přímo na policii.  
 Snažili jsme se opět o krůček zlepšit školní prostředí. Během léta jsme 
vymalovali všechny třídy školy. Díky našemu zřizovateli MČ P2 jsme 
zrekonstruovali podlahu v tělocvičně. V říjnu jsme sponzorským darem získali 
dvě plné Avie téměř nového nábytku do tříd, družiny i kanceláří. V listopadu 
proběhla rekonstrukce osvětlení ve 4 třídách. Pevně věříme, že příští rok bude 
pokračovat výměna zářivek i v ostatních třídách. Postupně vybavujeme všechny 
třídy počítačem tak, aby žáci měli v hodině i o přestávkách k dispozici internet. 
Do třech tříd jsme zakoupili nové tabule. Od září mají Vaše děti možnost trávit 
volné hodiny ve školním klubu.  
 Na závěr bych ráda poděkovala Školské radě a Klubu rodičů za jejich 
zodpovědný a vstřícný  přístup ke škole. Spolupráce s Vámi rodiči je pro nás 
prioritou. Děkujeme též za Vaše finanční příspěvky KRPŠ. V letošním roce  
se vybralo 90 000.- Kč. Tyto peníze byly použity na nákup školního nábytku  
do učebny zeměpisu, vybavení učebny HV bicí soupravou (zejména pro kroužek 
školní kapely), zakoupení gymnastického koberce do tělocvičny a vybavení 
školní družiny. Přesné vyúčtování bude k dispozici na KRPŠ.  
 V listopadu proběhlo ve škole dotazníkové šetření Mapa školy. Průzkumu 
se zúčastnili žáci, učitelé i Vy rodiče. Děkuji Vám za zodpovědný přístup k této 
akci. Výsledky, které budou k nahlédnutí v březnu na našich webových stránkách, 
nám pomohou při tvorbě Školního vzdělávacího programu, na němž již celý 
školní rok pracujeme. 
 Děkuji též našim dětem za skvělou reprezentaci školy v soutěžích. 
Výsledky jsou úžasné, můžete je posoudit sami na dalších stránkách Aktualit. 
 Poděkování patří též účinkujícím i organizátorům letošního vánočního 
koncertu, který byl velice úspěšný. Na velmi náročné přípravě se podíleli zejména 
učitelé Ivana Hájková, Dagmar Trantová a Oldřich Vacek. 
 Přeji Vám  o Vánocích krásné chvíle strávené s Vašimi blízkými, mnoho 
pohody a úsměvů. Do nového roku pak hodně zdraví, štěstí, úspěchů a hlavně 
radosti s Vašimi dětmi. 
 

Kateřina Vávrová 
ředitelka školy 
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Naše škola je již druhým rokem zapojena  
do programu EU Socrates – Comenius. Náš 
podprogram se jmenuje „ Young in Europe“. 
Jsou v něm zapojeny 4 školy ze 4 zemí. 
Kromě naší školy ZŠ Kladská 1, Praha 2 jsou 
zde školy z Dánska, Německa a Estonska. 
Každý rok se konají dvě pracovní setkání 
učitelů. Vloni byla konference v Praze na 
naší škole a ve škole v Berlíně. Během 

loňského školního roku zpracovávali žáci všech zúčastněných zemí celkem čtyři 
témata. Pracovním a jednacím jazykem je angličtina, občas se komunikuje  
i v němčině. První téma znělo: „Já, moje rodina a okolí“, dále děti psaly a kreslily 
vánoční přání, v únoru zpracovaly výtvarně i literárně „Můj rodokmen“  
a posledním úkolem ve školním roce 2004/2005 bylo natočení videofilmu o škole 
a jejím okolí. Všechny práce se dle rozpisu rozesílaly navzájem do jednotlivých 
škol tak, aby každá škola dostala zásilku od všech zúčastněných. Žáci se tak 
dozvídají o životě, kultuře, škole a lidech v jiných zemích. V neposlední řadě  
to vše přispívá k rozvoji anglického a i německého jazyka. 

Letošní druhý ročník jsme zahájili pracovní konferencí ve škole  
v Estonsku. Tentokrát s námi mohli vycestovat i 4 žáci. Po příletu do Tallinu, kde 
jsme se sešli všichni zúčastnění z České republiky, Dánska a Německa, 
následovala návštěva místního gymnázia a prohlídka hlavního města s anglicky 
mluvící průvodkyní. Do městečka Voru jsme museli ujet večer ještě 250 km, kde 
na nás čekaly rodiny, u kterých všechny děti bydlely. Program byl velice pestrý  
a zajímavý. Měli jsme možnost prohlédnout si překrásnou přírodu a památky, 
seznámit se s životem místních obyvatel a hodně času jsme strávili ve zdejší 
škole. Během pěti dnů proběhlo několik pracovních schůzek učitelů i žáků. Pro 
všechny děti byly připraveny různé projekty (výtvarný, sportovní..). Konference, 
kde děti anglicky hovořily o práci v projektu Socrates a vzájemně si vyměňovaly 
zkušenosti z jednotlivých zemí, byla nesmírně zajímavá. Mottem se stalo heslo 
„Peace please“. Rozpracovali jsme společně letošní program a již plánovali příští 
školní rok. 

Všichni se už nyní těší na leden, kdy budeme hostit naše partnery z Dánska, 
Německa a Estonska v Praze v ZŠ Kladská. Do té doby nás však čeká hodně 
práce na projektech, tentokrát z oblasti zeměpisu a dějepisu. Z naší spolupráce 
vznikla i další akce – výměnný pobyt žáků 8. tříd. V říjnu přijede 36 žáků  
z dánského Bronby do rodin žáků naší školy a na jaře naši žáci odjedou  
do Dánska. Tuto výměnu podporuje i MČ Praha 2, která nám částečně přispěje  
na dopravu do tak vzdálené země. Díky tomu bude umožněna účast téměř všem 
dětem 8.tříd. 
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7.-14.1.2006    Ozdravný pobyt s lyžováním - Benecko - 3.A,B 

10.-15.1.2006   Socrates - Konference v Praze, ZŠ Kladská 

14.-21.1.2006   Ozdravný pobyt s lyžováním - Krkonoše - 4.třídy 

1.2.2006   Den otevřených dveří (14:00 – 18:00) 

18.-24.2.2006   Lyžařský zájezd do Alp (7.ročník) 

2.3.2006    Koncert - Mozart - 4.,5.třídy 

12.-19.3.2006   Lyžařský zájezd - Mísečky - 6.,8. třídy 

19.-26.3.2006   Lyžařský zájezd - Krkonoše 5.A,B 

26.-31.3.2006   Výměnný pobyt dětí do Delmenhorstu 

24.4.2006   Přijímací řízení do 3. tříd – Ředitelské volno pro žáky 

15.-19.5.2006   Výměnný pobyt dětí do Dánska 

jaro 2006    Výměnný pobyt dětí z Norderney 

jaro 2006    Výměnný pobyt dětí do Norderney 

1.6.2006    Sportovní den 

28.6.2006    Akademie 

 
 


 
Česko - Slovenská mezinárodní pěvecká soutěž 2005 
1. místo kategorie lidová píseň: trio Jitka Ircingová, Tereza Tatarková, Lenka 
Vodičková (9.třída) 
1. místo  kategorie umělá píseň (rock, pop, muzikál): Helena Kriglová, 7.A 
 
Fotbalový turnaj mezi školními družinami Prahy 2 - 10.listopadu 2005 
3. místo školní družina ZŠ Kladská 
 
Vyhodnocení výtvarné soutěže "Babička"pořádané MČ Praha 2 - listopad 2005 
Kategorie druhého stupně základních škol:  
1. místo Otmar Beneš 6.B 
2. místo Iveta Máková 8.A 
Čestná uznání:  
2. místo  Tomáš Myslivec 6.A 
3. místo Kateřina Sadilová 7.A 
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Překladatelé ze 6.A 
 

Třída 6.A se v hodinách německého jazyka zapojila do programu Horká 
linka překladu česko-německého portálu ahoj.info, jehož cílem je podpora 
komunikace a spolupráce mezi mládeží v České republice a Německu. Žáci 
překládají pro čtenáře internetu do svého mateřského jazyka texty z různých 
oborů, které mají pomoci navazování kontaktů a vzájemnému sblížení.  
První překlad Michaely Chytré a Elišky Zoubkové můžete zhodnotit  
na webových stránkách www.ahoj.info v odkaze kultura - filmy.  
      

Radka Pecová 
 


 

Výlet do Hrusic - Josef Lada 
 

Dne 8.12.2005 jela 3.A a 3.B na výlet do Hrusic, kde jsme viděli výstavu 
Josefa Lady. Josef Lada byl nejvýznamnější český malíř a autor knih pro děti.  
Na jeho obrázcích můžeme vidět českou vesnici, vánoční motivy, postavy lidí  
a zvířat. Velmi známou postavou je kocour Mikeš, kterého si Lada oblíbil a 
napsal  
o něm knížku. Ta byla později i zfilmována.  
 Josef Lada se narodil v Hrusicích u Senohrab v rodině ševce Josefa Lady. 
V dětství se Josef zranil otcovým šídlem a natrvalo oslepl na jedno oko.  
Po základní škole se nejprve učil malířem pokojů, potom navštěvoval umělecko-
průmyslovou školu.  
 Josef Lada byl světový malíř, jeden ze zakladatelů české pohádky. 
Ilustroval básně, pohádky, divadelní hry a filmy (např. Hrátky s čertem). Kreslil 
pro Osudy dobrého vojáka Švejka. 
 Na výletě se všem líbilo. 
 

V Písku 
 

Písek založil na zlatonosné Otavě Přemysl Otakar I., je zde nejstarší 
kamenný most v Čechách, je to město jako první osvícené elektrickými 
obloukovými lampami Františka Křižíka. Mnoho takových zajímavostí nám 
cestou do Písku vypravoval pan průvodce agentury Kosmos, se kterou jsme 
23.11. podnikli vlastivědný výlet. Po procházce po mostě jsme došli  
do Prácheňského muzea, které v roce 1996 dostalo cenu jako nejlepší evropské 
muzeum. Je v něm mnoho zajímavého, od rybářství, zlata, hraček až po vývoj 
lidstva od prvních zemědělců až po současnost. Domů se nám vůbec nechtělo. 
Zpáteční cestu nám pan průvodce zpestřil soutěží z nových poznatků.  
Už se těšíme na další vlastivědný výlet.        

                                                                                              Za páťáky 
                                                            Jakub Kopáček  5.B 

http://www.ahoj.info
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I v letošním školním roce se naše škola již tradičně zapojila do celopražské 
soutěže ve sběru papíru. V říjnu velmi úspěšně proběhlo první kolo. Žáci během 
tří dnů přinesli celkem 13 320 kg papíru. Nejpilněji pracovala třída 5.A, která 
nasbírala celkem 2 177 kg. Na dalších místech se umístily třídy 4.A se 1 755,5 kg 
a 7.A s 1 699 kg. Průměr na jednoho žáka naší školy tak dosáhl 38,5 kg papíru. 
V průběžném pořadí všech pražských škol zapojených do soutěže jsme zatím na 
výborném čtvrtém místě. Všem žákům i rodičům chci touto cestou ještě jednou 
poděkovat. Doufám, že další sběrové akce budou stejně tak úspěšné a zapojí se do 
nich ještě více žáků školy. Sběr nás čeká ještě v lednu (25.-27.1.2006) a v květnu 
(24.-26.5. 2006). I letos chystáme pro nejlepší sběrače překvapení. 

                                                                                                 Jitka Klimentová 
 
 
 

 
 
 Letošní pátek 16. září byl pro Stonožku velmi významný. V Praze 
v Toskánském paláci se konal slavnostní křest nové stonožkové knížky „Létáme 
spolu jen do války“. Knížku jsme připravovali celý loňský školní rok. Všechny 
příběhy dětí z celé republiky přečetla a opravila paní učitelka Čermáková. Porota 
vybrala ty nejlepší. Naši žáci i naši absolventi mají v knize příběhů hned několik. 
Ještě více zde mají otištěno ilustrací. 4. prosince odjela do Bruselu delegace 
stonožkových dětí včetně dvou žáků naší školy, aby zde představili knihu 
generálnímu tajemníkovi NATO Jawo de Hoop Schefferovi, který i se svojí 
ženou přijal patronát nad stonožkovým hnutím Na vlastních nohou.  
 V pátek 9. prosince se konal již 15. stonožkový koncert v Lucerně. 
S organizací po celý den pomáhala 9. třída, která k práci přistoupila velice 
zodpovědně a patří jí velký dík. Záznam koncertu můžete sledovat na Štědrý den 
v televizi na ČT1 – koncert Na vlastních nohou. 
 Na jaře chystáme naši tradiční stonožkovou vernisáž. Věříme, že přijdete 
podpořit své děti v jejich pomoci těm, kteří to potřebují. Letos to bude pomoc  
dětem v Thajsku, které bojují s nemocí AIDS. 
 Více o hnutí najdete na www.stonozka.org . 

Kateřina Vávrová 
 

 

http://www.stonozka.org
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Ředitelka školy : Mgr. Kateřina Vávrová 
Zást.řed. školy : Ing. Milan Ševčík 
Ekonomický zástupce : Mirjam Hadravová 
Hospodářka : Marcela Červinková 
Výchovný poradce : Mgr. Alena Klečková 

Učitelé Konzultační hodiny: (*) 
Mgr. Věra Adamová I.st. 3.B Pondělí 14:45 - 15:45 
Mgr. Ladislav Bošek Nj, Ov 8.B Středa 14.15 - 15.00 
Mgr. Vladana Čudová Př  Čtvrtek 12.50 - 13.30 
Mgr. Hana Dvořáková I.st. 4.A Čtvrtek 14.45 - 15.30 
Mgr. Hana Faltová M, Aj, Ak  Pondělí 8.55 - 9.40 
Ivana Hájková I.st. 4.C Čtvrtek 12.00 - 12.45 
Barbora Hanková Aj, Rv 6.A Pondělí 8.55 - 9.40 
Mgr. Hana Indráková Aj, Ak  Pátek 14.00 - 14.30 
Bc. Eva Iveljová Nj, Fj, Šj  Pátek 13.00 - 14.00 
Mgr. Brenda Jechová I. st. 3.A Úterý 12.00 - 12.45 
Marta Kadlecová I.st. 5.A Úterý 8.00 - 8.45 
Mgr. Alena Klečková Čj, D 7.B Středa 12.00 - 12.45 
Mgr. Jitka Klimentová M, Z, Rv 6.B Středa 12.45 - 13.30 
Marie Kroftová M, F 7.A Úterý 14.30 - 15.30 
Mgr. Dagmar Křivková Nj, Aj  Pondělí 14.45 - 15.30 
Mgr. Marie Loukotová Čj  Pondělí 9.00-10.00 
Ing. Vladislava Maštovská Ch, Rv 9. Pondělí 13.30 - 14.30 
Mgr. Eva Melicharová 1.st., D 5.B Úterý 16.00 - 17.00 
Mgr. Radka Pecová M, Nj 8.A Úterý 14.00 - 15.00 
Frank Penzhorn Nj, Nk  Pondělí 8.55 - 9.40 
Mgr. Jana Prchalová ŠK  Středa 12.45 - 13.30 
Mgr. Veronika Rybníčková M, Nj  Úterý 14.30 - 15.30 
Ing. Milan Ševčík F, Pč, Tv  Úterý 8.00 - 8.45 
Ing. Jiří Tlapák Pč  Čtvrtek 10:10-10:50 
Dagmar Trantová I.st. 4.B Pondělí 14.45 - 15.30 
Mgr. Kateřina Vávrová Vv, Nj   
Oldřich Vacek Tv, Hv  Čtvrtek 10.10 - 10.55 
Vychovatelky: 
Milada Vinšová Kateřina Bajerová 
Anna Palečková Martina Krutská 
Školník: František Odehnal 
 
(*) Poznámka: Konzultační hodiny po předchozí telefonní dohodě. 
 



 8 


 
Družinu navštěvují žáci 3. - 5. třídy.Veškeré informace o ŠD (platby, provoz, 
akce) najdete na webových stránkách školy www.kladska.cz . 
Tel. do ŠD : 222523523, 736437020 
Každou středu pořádáme výlety, které jsou u dětí velmi oblíbené.Vycházky  
se střídají a jsou zaměřeny:  

a) vlastivědně - historie Prahy 
b) kulturně -výstavy, muzea, stálé expozice...  
c) přírodovědně - vycházky do přírody, pěší túry...  
d) sportovně – různé turnaje (fotbal, vybíjená) 
e) za výtvarným uměním – galerie,stálé expozice s výkladem pro děti 
(každou 1.středu v měsíci). Děti si vedou kroniku, která je k  nahlédnutí  
ve školní družině.  

 
 


 

Místní školní klub je něco podobného jako školní družina. Slouží pro pobyt 
žáků mimo vyučovací hodiny.  
 Školní klub vede hodná paní učitelka Prchalová. Je tam k dispozici tabule  
a stoly na malování, hry, knížky a počítače. Dají se v něm psát úkoly a číst si, 
protože je tam klid a pohoda. Školní klub sídlí v učebně školní knihovny, a proto 
jsou tam k zapůjčení různé knihy.  

Jelikož chodím do školního klubu už půl roku, mohu ho jen doporučit. 
Míša Váňová, 5.B 
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