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 AKTUALITY Z KLADSKÉ AKTUALITY Z KLADSKÉ AKTUALITY Z KLADSKÉ AKTUALITY Z KLADSKÉ    
 Ročník XII, číslo 2                          Informační bulletin                          Duben 2008 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 – www.kladska.cz 

 

 
Vážení rodiče, 
dostává se Vám do rukou letošní 2. číslo Aktualit. To avizuje blížící se 

konec školního roku. Vím, zbývá ještě jedno čtvrtletí, ale i to jistě uběhne velice 
rychle, jelikož máme opět naplánováno plno zajímavých akcí.  

Nejprve bych Vám chtěla velice poděkovat za Vaše příspěvky KRPŠ.  
V letošním roce se opět vybralo více peněz než v roce minulém a nám  
to umožnilo vybavit učebnu chemie moderním nábytkem a digestoří, která 
splňuje parametry EU. Díky Vám jsme zmodernizovali počítačovou učebnu, 
zakoupili jsme 20 LCD monitorů. Do obou učeben i nově zrekonstruovaného 
suterénu s šatnami, školní knihovnou a zkušebnou školní kapely Vás  dnes  
o třídních schůzkách srdečně zveme. 

V učitelském sboru došlo ke změně, Mgr. Radka Pecová odjela na stáž  
do Vídně a na její místo nastoupila Mgr. Jarmila Wimmerová. Od září rozšíříme 
náš pedagogický sbor o nově příchozí paní učitelky a vychovatelky pro naše 
prvňáčky, kteří  ve škole budou po 42 letech. 

Letošní lyžařské kurzy se naštěstí konaly většinou v lednu, kdy byl 
dostatek sněhu a 7. třídy měly skvělé sněhové podmínky v Alpách, i když je 
potrápila vichřice Emma. Pro příští školní rok plánujeme opět pro všechny třídy 
lyžařské zájezdy, pro 7. třídy rakouský Lechtal, kde je díky nadmořské výšce 
záruka dobrých sněhových podmínek. 

Během druhého pololetí se naši žáci již tradičně zúčastnili celé řady 
soutěží. Mezi nejvýraznější úspěchy patří 1. místo v krajském kole německé 
konverzační soutěže Martina Zajíce (9.tř.) a následně skvělé 4. místo v České 
republice. Dalším vynikajícím úspěchem je   1. místo v obvodním kole olympiády  
v českém jazyce Kateřiny Sadilové (9.tř). a 1. místo v obvodním kole zeměpisné 
olympiády Michaela Váchy (6.A). V olympiádě českého jazyka i chemie 
postupuje do krajského kola Kateřina Sadilová (9.tř.). O výborných výsledcích 
recitační soutěže se dočtete na dalších stránkách Aktualit, rovněž tak o úspěších 
našeho skvělého dramatického kroužku, který vede Kateřina Bajerová. Všem 
gratuluji, děkuji za reprezentaci a přeji hodně úspěchů v dalších kolech.  

Naše zahraniční spolupráce se neustále vyvíjí, v tomto pololetí probíhají 
výměny s Delmenhorstem a Norderney. V květnu budeme realizovat projekt  
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s dětmi z Hong Kongu. Pro budoucí léta jednáme o spolupráci pro 1. stupeň se 
školou ve Vídni. Na podzim chystáme výměnné pobyty pro budoucí 8. ročník  
do dánského Broendby a pro 6. ročník divadelní projekt An der Grenze/Na 
hranicích spojený s výměnou žáků s partnerskou školou v Backnangu. 

Do konce roku nás ještě čeká 22.5. sportovní den školy, dále pak  anglická 
soutěž Sketches in English, kterou pořádáme pro pražské školy společně  
s divadelní školou Jeviště. Všichni se těšíme na závěrečnou akademii spojenou  
se stužkováním 9. tříd 18. června. Prosím, zakroužkujte si již dnes toto datum  
ve svých diářích, ať nezapomenete přijít povzbudit své děti do divadla Hybernia, 
kde by měla být akademie letos. 

Některé třídy se ještě vydají na školy v přírodě, či ozdravné a poznávací 
pobyty. 9. třída se rozloučí na řeckém Rhodosu. 

Škola byla nominována na cenu Ď, a tak se těšíme do Stavovského divadla 
10. června. Stonožka slaví 12. června 18. narozeniny, rádi bychom jako výraz 
naší 17-ti leté spolupráce byli při tom, a tak se s dětmi rozjedeme do jihočeských 
Opařan, kde pomáháme již dlouhá léta dětem v Dětské psychiatrické léčebně. 

Musíme ještě stihnout ocenit nejlepší sběrače papíru. Letos bychom pro 
změnu jeli do libereckého IQ centra.  

Nebudeme však zahálet ani o prázdninách. Chystáme kompletní 
rekonstrukci sociálního zařízení včetně stoupaček a rozvodů vody. Vynasnažíme 
se, aby byla stavba zahájena co nejdříve, případně ještě v červnu tak, abychom 
mohli bez problémů zahájit nový školní rok.  

Letošní rok byl náročný vzhledem ke slučování školní jídelny se školou  
a zejména pak k přípravě na budoucí první třídy. V lednu nás potěšil velký zájem 
o naši školu ve dnech zápisu. Pro naše prvňáčky chystáme nově vybavené 
učebny.  

Náš německý lektor Frank Penzhorn letos končí svoji čtyřletou misi  
v České republice. Ráda bych panu Penzhornovi poděkovala za jeho práci, zcela 
jistě nám budou chybět jeho hudební vystoupení a doprovody  žáků na školních 
akcích, stejně jako hudební projekty při výměnných akcích. Díky Saskému 
ministerstvu kultu od září 2008 opět nastoupí nová lektorka německého jazyka. 

Našim žákům, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na gymnázia  
a střední školy přeji hodně úspěchů. Věřím, že se všichni žáci deváté třídy 
dostanou na ty školy, které si vybrali. 

Jistě se uvidíme na závěrečné akademii a do té doby Vám přeji krásné jaro 
plné optimismu, dobré nálady a radosti z Vašich dětí.  

 
Kateřina Vávrová 
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Mezinárodní jazyková zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní jazyková zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní jazyková zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní jazyková zkouška Fit in Deutsch II    
 

Vážení rodiče, 
po velkém úspěchu v minulém roce, bychom chtěli i letos zprostředkovat 

našim nejstarším žákům (8. a 9. roč.) mezinárodní německou jazykovou zkoušku 
pro děti a mládež Fit in Deutsch II, která je doporučována pro žáky 2. stupně ZŠ. 
 

Zkouška má komplexní charakter a zjišťuje různé kompetence, kterých žák 
v jazyku dosáhl -  umožňuje tudíž zpětnou vazbu a má i motivační význam. 
 

Zkoušku pořádá Goethe-Institut v Praze, obsahuje písemnou část 
(samostatný písemný projev, poslech, porozumění čtení) a ústní část (konverzační 
charakter), stojí 1 000 Kč, koná se 5. června 2008 v Goethe-Institutu (doprovod 
bude zajištěn). Formuláře dostanou děti ve třídách a potom budou přihlášky 
hromadně odeslány. 
 
Třem nejúspěšnějším žákům bude poplatek za zkoušku plně uhrazen školou  
a KRPŠ. Čtvrtému nejúspěšnějšímu přispěje polovinou částky náš německý 
lektor, pan Frank Penzhorn. 
 

Vašim dětem přejeme mnoho štěstí při zkoušce! 
Přihlášení u paní učitelky K řivkové! 

 
 
FIT  IN  DEUTSCH II  2007 
 
8. A 
Bezstarosti Tomáš 
Dvořák Michael 
Michálek Lukáš 
Sadilová Kateřina 
Zajíc Martin 
Zimová Barbora 
 
9. A 
Zíka Matouš 

9. B 
Ackermann Martin 
Hábová Tereza 
Hojková Eva 
Krutská Kristýna 
Kříž Marek 
Votrubová Klára 
 
Ducháčková Iveta (náhradní termín) 
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„Frank sagt Tschüss“„Frank sagt Tschüss“„Frank sagt Tschüss“„Frank sagt Tschüss“    
 
Nach fünf Jahren ist es Zeit 

„Auf Wiedersehen“ zu sagen. 
Seit 2003 unterrichte ich an der 

Kladska und es waren interessante, 
aber nicht immer einfache Jahre. Von 
der Schulform Gymnasium kommend 
war die Umstellung zur Grundschule 
in einem anderen Land alles andere als 
leicht. Dennoch glaube ich, mit den 
meisten Schülern ein gutes 
Lernverhältnis gehabt zu haben und 
hoffe, dass doch ein wenig „Deutsch“ bei einigen hängen geblieben ist. 
Ungewöhnlich waren für mich die (zu) vielen Aktionen, die sich von September 
bis Juni hinzogen (Austausche, Ausfahrten, Skilager, Theater-, Kinobesuche 
während der Unterrichtszeit etc.etc.). Ganz normale Schulwochen waren sehr 
selten… Dennoch gehört das Projekt mit der Talschule in Backnang zu den 
Höhepunkten meiner fünfjährigen Tätigkeit in Prag. 

Bedanken möchte ich mich bei vielen netten und fleißigen Schülern 
(stellvertretend dafür Marketa Zdenková, Viky Sedlačková, Domenika Bartošova, 
Martin Zajic (Hase), Katka Sadilová, Honza Král (The Trumpet), Jirka und Josef 
Popelka, Filip Prokop, Otmar Beneš…) 

Mein Dank gilt auch der Schulleitung und natürlich allen Kolleginnen und 
Kollegen der Kladska. Ganz besonders bin ich meinen Deutschlehrer- 
Kolleginnen und Kollegen zu Dank verpflichtet, die mich mit Rat und Tat 
unterstützten und mir halfen mich im tschechischen Alltag zurecht zu finden, 
dabei gilt noch mein spezieller Dank meiner Kollegin Radka Pecova, mit der sich 
die Zusammenarbeit besonders intensiv und erfolgreich gestaltete. 

Nun freue ich mich auf meine neue Aufgabe an einer Schule in meiner 
Heimatstadt Chemnitz, vor allem auf Goethe, Schiller, Heine… 

Ich wünsche allen Schülern, Lehrern, Eltern und Freunden alles erdenklich 
Gute für die Zukunft, Gesundheit, persönliches Glück, Frieden und Gottes Segen. 

 
Frank Penzhorn 

Angliètina v�divadleAngliètina v�divadleAngliètina v�divadleAngliètina v�divadle    
 

Anglické divadelní scénky patří do pravidelného programu školního roku 
na naší škole. V letošním roce si budou děti moci zahrát v opravdovém divadle. 
Jazyková škola Jeviště pořádá ve spolupráci s naší školou již 3. ročník soutěže 
Sketches in English, která se koná 23. 5. 2008 od 9:30 do 13:00 hodin v Divadle 
v Celetné. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích 1. - 5. třída a 6. - 9. třída. 

Už začínáme nacvičovat, přijďte se podívat. 
          Hana Faltová 
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Dùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termíny    
 
16. 4. 2008   Pedagogická rada  
16. 4. 2008   Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00  
21. 4. 2008  Přijímací řízení do 3. tříd - ředitelské volno pro žáky, 

přijímací řízení na střední školy, 
2. 5. 2008   Ředitelské volno 
5. - 11. 5. 2008  Výměnný pobyt Delmenhorst - v Německu, 7. třídy  
9. 5. 2008   Ředitelské volno 
13. 5.2008   Návštěva dětí z Hong Kongu (workshopy) 
13. - 16. 5. 2008 Dětské hry MČ Praha 2 
21. 5. 2008   Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00  
22. 5. 2008   Sportovní den školy – Riegrovy sady (za deště se nekoná) 
26. 5. 2008   Přijímací řízení do 3. tříd - 2. kolo  
27. 5. - 3. 6. 2008 Rozlučkový zájezd Řecko – Rhodos, 9. třída 
30. 5. - 6. 6. 2008  Výměnný pobyt v Norderney, 7. třídy 
1. - 6. 6. 2008 Zeměpisná exkurze České Švýcarsko, 8. třída 
5. 6. 2008  IQ centrum Liberec - odměna za sběr 
6. 6. - 13. 6. 2008 ŠvP Duncan - 3.A,B 
10. 6. 2008  Cena Ď – Stavovské divadlo 
12. 6. 2008  Stonožka 18 let – DPL Opařany 
14. - 20. 6 2008  Výměnný pobyt Norderney v Praze, 7. třídy  
18. 6. 2008   Závěrečná akademie a stužkování 9. třídy 
23. 6. 2008   Pedagogická rada (pravidelná výuka až do 23.6.) 
27. 6. 2008  Poslední zvonění 9. třídy a rozdání vysvědčení - vyučování 

pouze 1 hodinu 
 

Úspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákù    
 
Celostátní kolo v německé konverzační soutěži - 10. duben 2008 
 

Martin Zajíc, žák 9. třídy, obsadil skvělé 4. místo v německé konverzační 
soutěži v posledním velmi náročném celostátním kole! Konkurence byla 
obrovská, Martine, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!  
  
Matematická olympiád - obvodní kolo - 9. duben 2008 
  
Kategorie Z6  
1. místo Michael Vácha, 6.A  
2. místo Ondřej Mlíkovský, 6.B 
3. místo Jan Franěk, 6.A 
 
Kategorie Z7 
1. – 5. místo Daniela Krejbichová, 7.A 
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise - duben 2008 
 

Konečně známe vítěze 6. ročníku Velikonočního turnaje ve stolním tenise. 
Protože byl turnaj mezi členy kroužku hrán systémem každý s každým, finále se 
protáhlo do 3. 4. Po urputných bojích v duchu fair play získal 3. místo Adam 
Korytář, "stříbrný" byl Vojta Brávek a bezkonkurenčně "zlatý" Olda Macháček! 
Sláva vítězům, čest poraženým! Aneb: V zdravém těle, zdravý duch!  
 
Obvodní kolo v minikopané - 3.dubna 2008 
 
kategorie starší žáci: 3. místo 
kategorie mladší žáci: 4. místo 
  
Matematická olympiáda – obvodní kolo - březen 2008 
 
Kategorie Z5  
1. místo Novák Petr, 5.B 
2. místo Sadilová Barbora, 5.A  
  
Divadelní soutěž Otvírání 2008 - 30.3.2008 
 

Skvělý úspěch členů dramatického kroužku pod vedením vychovatelky 
Kateřiny Bajerové: 30. března v divadélku Radar v silné konkurenci nápaditá a 
dokonale provedená dramatizace Karafiátových Broučků postoupila do dalšího 
kola přehlídky dětských dramatických souborů. Blahopřejeme a přejeme další 
zasloužený úspěch. 
  
Pražské poetické setkání - 28. 3. 2008 
 

V pátek 28. 3. 2008 se naši žáci zúčastnili obvodního kola postupové 
přehlídky dětských recitátorů nazvané Pražské poetické setkání, které se konalo v 
Domě dětí a mládeže na Praze 2 ve Slezské ulici. 
 

V kategorii I.stupeň:  
Josef Kaňka, 3.C - ocenění s postupem  
Jan Vlasák, 5.A - ocenění s postupem  
Magdalena Podrazilová, 5.B - ocenění  
Marek Vlasák, 3.A - ocenění  
 

V kategorii II.stupeň:  
Patricie Soukupová a Karolína Kuchařová obdržely diplomy s poděkováním za 
účast a Míša Chytrá získala první místo ve 4. věkové kategorii, a tak postoupila 
do městského kola přehlídky.  
Městské kolo se uskuteční v sobotu 19.4.2008 od 14.00 hodin v Domě dětí a 
mládeže na Praze 8 v Přemyšlenské ulici. Blahopřejeme! 
  



 7 

Obvodní kolo olympiády v českém jazyce - 19. 3. 2008 
 
1. místo Sadilová Kateřina, 9.A 
 
Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce  - 10. 3. 2008 
 
1. místo Martin Zajíc, 9.A 
 
Zeměpisná olympiáda – obvodní kolo - 19. 3. 2008 
 

Kategorie A 
1. místo  Vácha Michael, 6.A 
3. místo Šach Marek, 6.B 
Michael Vácha postupuje do krajského kola zeměpisné olympiády, které 
proběhne dne 15.4. 2008 ve Stanici přírodovědců v Praze. 
 

Kategorie C 
3. místo Cizlová Adéla, 8.A 
 
Šachový turnaj základních škol - 5. 3. 2008 
 
Turnaje se zúčastnili tito žáci:  
• Jan Franěk, 6.A  
• Vojtěch Tuzar, 5.B  
• Michael Vácha, 6.A  
• Martin Sosna, 6.A  
  
Obvodní kolo soutěže v anglickém jazyce -únor 2008 
 
Kategorie I.B  
1. místo Michala Váňová, 7.B 
2. místo Sára Jechová, 7.B  
3. místo Zuzana Prokopová, 7.B  
  
Obvodní kolo Chemické olympiády - 28. 3. 2008 
 
Kateřina SADILOVÁ (9.A) postoupila do krajského kola Chemické olympiády 
(kategorie D), konané 28.3.2008 ve Stanici přírodovědců.  
  
Obvodní kolo soutěže v anglickém jazyce - 5. 2. 2008 
 
Kategorie: II  
1. místo Martin Zajíc, 9.A  
2. místo Michael Dvořák, 9.A 
3. místo Lukáš Veselý, 9.A 
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Obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce - 9. 1. 2008 
 
Kategorie: II. B  
1. místo Zajíc Martin, 9.A  
2. místo Koblicová Leona, 9.A 
3. místo Sadilová Kateřina, 9.A  
4. místo Dvořák Michal, 9.A 
 
Martin Zajíc postupuje do regionálního kola.  
  
Obvodní kolo ve florbale -27. 11. 2007 
Starší chlapci (8. a 9.třídy, posílené florbalisty z kategorie mladší chlapci) 
obsadili 3.místo 
  
Obvodní kolo ve stolním tenise - 4. 12. 2007 
 
Kategorie starší žáci (8. a 9. třídy)  
2. místo  Kotek, Dvořák, Skřivánek 
 
 

Praāské poetické setkáníPraāské poetické setkáníPraāské poetické setkáníPraāské poetické setkání    
 
V pátek 28. 3. 2008 se tři žákyně 2. stupně  – Patricie Soukupová (7.A), 

Karolína Kuchařová (7.B) a Michaela Chytrá (8.A) – zúčastnily obvodního kola 
postupové přehlídky dětských recitátorů nazvané Pražské poetické setkání. Tomu 
předcházelo školní kolo, které všichni znají pod názvem Sněženka.  V něm se 
žákyně umístily na předních místech, proto postoupily dál a reprezentovaly naši 
školu za 3. a 4. věkovou kategorii. 

Obvodní kolo 37. ročníku Pražského poetického setkání se konalo v Domě 
dětí a mládeže na Praze 2 ve Slezské ulici. Sešlo se tu zhruba 15 recitátorů 
z různých škol Prahy 2. Každý měl k recitaci připravené dva texty, ze kterých si 
mohl vybrat ten, který mu byl bližší a byl si jím jistější. Recitační vystoupení 
sledovala odborná tříčlenná porota, která se po skončení všech vystoupení radila 
o tom, kdo z recitátorů získá poděkování, ocenění a kdo postoupí do městské 
přehlídky. Ještě než byly vyhlášeny výsledky, porota poděkovala všem 
recitátorům za jejich vystoupení, a krátce pohovořila o obecných zásadách 
recitace.  

A jak tedy dopadly naše recitátorky? Patricie Soukupová a Karolína 
Kuchařová obdržely diplomy s poděkováním za účast a Míša Chytrá (k naší velké 
radosti) získala první místo ve  4. věkové kategorii, a tak postoupila do městského 
kola přehlídky, které se uskuteční v sobotu 19. 4. 2008 od 14.00 hodin v Domě 
dětí a mládeže na Praze 8 v Přemyšlenské ulici. Blahopřejeme! 

Klára Dašková 
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Testování SCIO – 9. tøídyTestování SCIO – 9. tøídyTestování SCIO – 9. tøídyTestování SCIO – 9. tøídy - - - - ÚNOR 2008 ÚNOR 2008 ÚNOR 2008 ÚNOR 2008 
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Testování SCTestování SCTestování SCTestování SCIO – 6. tøídyIO – 6. tøídyIO – 6. tøídyIO – 6. tøídy -  -  -  - LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007LISTOPAD 2007    
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STONO�KOVÁ VERNISÁ�STONO�KOVÁ VERNISÁ�STONO�KOVÁ VERNISÁ�STONO�KOVÁ VERNISÁ� - �ivot v Praze 2 oèima dìtí ZŠ Kladská - �ivot v Praze 2 oèima dìtí ZŠ Kladská - �ivot v Praze 2 oèima dìtí ZŠ Kladská - �ivot v Praze 2 oèima dìtí ZŠ Kladská    
Vernisáž zahájila prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen  

a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR genmjr. Josef Prokš. 
Během odpoledne naši žáci získali darem za své obrázky celkem:  

8 340,50 Kč na pomoc dětem do Psychiatrické léčebny v Opařanech  
6 382,50 Kč na pomoc dětem v Afghanistánu – na vybudování vodovodu 
do tamější školy 
5 858,00 Kč na pomoc dětem v sirotčinci ve Středoafrické republice – 
zajišťuje o.p.s. Siriri  

Děkujeme za Vaši podporu!!! 
 
 

DÌTI V�AFRICE POTØEBUJÍ VIDÌTDÌTI V�AFRICE POTØEBUJÍ VIDÌTDÌTI V�AFRICE POTØEBUJÍ VIDÌTDÌTI V�AFRICE POTØEBUJÍ VIDÌT 
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Siriri jsme v lednu 

uspořádali sbírku starých DĚTSKÝCH DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ. Jedná se o 
projekt DĚTI V AFRICE POTŘEBUJÍ VIDĚT. Dioptrické brýle ve Středoafrické 
republice stojí průměrný roční plat a jsou pro většinu populace nedostupné. Oční 
vada se tak stává pro mnoho dětí nepřekonatelnou překážkou.  

Děkujeme za donesené brýle dětem do Afriky – předali jsme zástupcům 
Siriri více než 50 dětských brýlí:). 
 
 

BOJ SE ŠIKANOUBOJ SE ŠIKANOUBOJ SE ŠIKANOUBOJ SE ŠIKANOU -  -  -  - Hnutí Na vlastních nohou – StonoākaHnutí Na vlastních nohou – StonoākaHnutí Na vlastních nohou – StonoākaHnutí Na vlastních nohou – Stonoāka    vyhlašujevyhlašujevyhlašujevyhlašuje    
výtvarnou a literární soutìā pro āáky základních a støedních školvýtvarnou a literární soutìā pro āáky základních a støedních školvýtvarnou a literární soutìā pro āáky základních a støedních školvýtvarnou a literární soutìā pro āáky základních a støedních škol    

 
CÍL SOUTĚŽE: 

Cílem této soutěže je přimět děti k zamyšlení nad problémem šikany, nad sebou 
samými a nad jejich možnostmi vypořádat se s šikanou. 

TÉMATA: 
1. Mé zkušenosti se šikanou 
Osobní zážitky, vlastní zkušenosti. Příběhy s dobrým i špatným koncem. 
2. Proč vzniká šikana, je to nemoc? 
Úvaha o dětech, které šikanují nebo jsou šikanovány. Zamyšlení nad důvody 
šikany, cesta do mysli agresora, hledání jeho pohnutek k šikaně. Úvaha nad 
vztahy v třídním, školním, ale i jiném kolektivu, nad tím, co šikanu vyvolává  
a umožňuje. 
3. Boj se šikanou 
Řešení, jak se postavit šikaně, jak pomoci šikanovanému. Co mohou děti v boji  
se šikanou dokázat. 

FORMA: 
Literární práce: povídka, esej, báseň 
Výtvarné práce: malba, kresba, grafika, kombinovaná technika  
Věříme, že se naši žáci umístí se svými dílky na předních místech:) 



 12

Cena Ï - dìkování osmé 2008Cena Ï - dìkování osmé 2008Cena Ï - dìkování osmé 2008Cena Ï - dìkování osmé 2008 
Naše škola je letos mezi jmenovanými na toto prestižní ocenění. Záštitu 

letos převzal PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla. Ceny Ď - jako "dík" 
uděluje každým rokem pěti až desetičlenné Kolegium pro vyjádření díků českým 
mecenášům za podporu kultury a charity. Slavnostní ceremoniál se bude konat 
10.6.2008 a my se s dětmi již těšíme! Více na www.cenad.wz.cz . 

 

Sbìr papíruSbìr papíruSbìr papíruSbìr papíru    
 

V pořadí již třetí a pro letošní školní rok poslední sběr papíru proběhne  
ve dnech 14., 15. a 16. května. Kontejner bude otevřen v obvyklých časech. 
Děkujeme všem žákům i rodičům, kteří se aktivně zapojují do této naší tradiční 
akce. Vaší zásluhou se každoročně umísťujeme v celopražské soutěži základních 
škol na předních místech. Letos jsme v konkurenci 93 škol zatím na vynikajícím 
4. místě s odevzdanými 22 720kg. Odměnou pro nejlepší sběrače bude letos  
zájezd do IQ centra v Liberci, který se uskuteční ve čtvrtek 5. června 2008. 

                                                               Jitka Klimentová a Milada Vinšová 
 

Školní druāinaŠkolní druāinaŠkolní druāinaŠkolní druāina    
  

Zajímáme se o výtvarné umění a každou první středu v měsíci 
navštěvujeme  galerie, kde se seznamujeme s historickými slohy, díly starých 
mistrů i moderních umělců.    
  

23. 4. 2008 od 14:15 do 16:00  se chystáme na poznávací soutěž o Praze 2 
(historie ulic), cíl cesty je na Náměstí Míru. Tuto vycházku pořádáme společně  
s paní průvodkyní PhDr. Martínkovou. Těšíme se na vaši účast. 
   

Provoz, vnitřní řád, fotografie z výletů a novinky o nás  najdete na 
webových stránkách školy. 
 
 

 
SLEDUJTE PRAVIDELN Ě NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ PRO VÁS PRAVIDELN Ě 2X TÝDNĚ AKTUALIZUJEME: 

w w w . k l a d s k a . c zw w w . k l a d s k a . c zw w w . k l a d s k a . c zw w w . k l a d s k a . c z  
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