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Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci, 
 

k nastávajícím třídním schůzkám vydáváme 1. číslo již 13. ročníku našich 
Aktualit z Kladské. Za ta léta se mnoho odehrálo. Událostí bylo mnoho i od 
posledního jarního čísla Aktualit. O všem novém bychom Vás prostřednictvím 
našeho občasníku rádi informovali. 
 Za nejdůležitější považuji otevření prvních tříd. Po 42 letech máme ve 
škole opět prvňáčky. Snažili jsme se na tuto změnu pečlivě připravit tak, aby se 
naši nejmenší cítili ve škole co nejlépe a hlavně, aby se ve škole co nejvíce 
naučili. Od první třídy se učí němčinu a podle prvních dílčích úspěchů, které 
pociťujeme a sledujeme, jsme zvolili správně. Již v tuto chvíli si troufám říci, že 
úroveň znalostí cizích jazyků se tím u našich žáků během devíti let strávených ve 
škole v Kladské podstatně zvýší. I nadále se budeme snažit posilovat výuku 
jazyků, zejména německého a anglického, tak, aby naši absolventi byli schopni 
nejen složit mezinárodní jazykové zkoušky, ale aby se byli schopni oběma cizími 
jazyky na velmi dobré úrovni dorozumět. V současné chvíli máme ve škole 
několik rodilých mluvčí. Německou konverzaci vyučuje německá lektorka 
Christiane Forster, výuku německého jazyka také posílily Ulrike Schütte  
a Kateřina Charvátová. Od ledna 2009 vystřídá nová vyučující Alenu 
Dezortovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Anglickou konverzaci 
vyučuje rodilý mluvčí Patrik Ryan, se kterým pro příští rok počítáme i na výuku 
hodin angličtiny. Naší snahou je, aby děti odposlouchaly správnou výslovnost  
a od počátku ji samy aplikovaly. 
 Během letních měsíců se nám podařilo kompletně zrekonstruovat sociální 
zařízení v celé budově. Ráda bych poděkovala našemu zřizovateli MČ Praha 2 za 
schválení a financování těchto staveb. Zároveň děkuji panu Svatopluku Fořtovi  
a firmě Keramika Soukup, která sponzorsky zainventovala veškeré nadstandardní 
obklady a dlažby. Letos  jsme zakončili t říletý plán renovace prostor, které byly 
po dlouhá desetiletí zanedbávány. Jednalo se o školní družinu a celý suterén, kde 
jsme nově  získaly  šatny, knihovnu, sprchy, zkušebnu školní kapely a dílnu 
školníka. Zcela nové je i zázemí školní kuchyně.  
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 Poděkování patří i Vám, rodičům.  Naše spolupráce s KRPŠ je skvělá  
a přínosná. Všechny schůzky se zástupci jednotlivých tříd bývají podnětné,  
o jejich výsledcích Vás budou právě oni informovat  na třídních schůzkách. 
Děkujeme za Vaše finanční příspěvky, jejichž výši stanoví KRPŠ. Díky těmto 
příspěvkům mohou Vaše děti využívat školní klub, pořídili jsme nové LCD 
monitory do počítačové učebny, nové šatní skříňky. V letošním školním roce 
bychom rádi zakoupili zbylých 10 LCD monitorů a plánujeme rovněž 
modernizaci celé počítačové učebny. Samozřejmě, že příspěvek v sobě opět 
zahrnuje i volný přístup Vašeho dítěte do školního klubu. Děkujeme i všem 
rodičům, kteří nám poskytli sponzorské dary finanční, či věcné. Tyto dary nám 
velice pomáhají vybavit školu moderněji a výrazně posilují náš rozpočet. Jsme za 
ně vděčni a jsme vždy připraveni vystavit Vám darovací smlouvu. O veškerých 
výdajích se můžete dočíst v naší výroční zprávě. 

V září odjela 8. třída na adaptační výjezd, který byl organizován jako 
cyklisticko-sportovní kurz. V říjnu proběhl náš divadelní projekt s partnerskou 
školou z německého Backnangu. Děti z Německa byly nejdříve hosty našich žáků 
a po dvoudenním nacvičování proběhlo velmi úspěšné česko – německo – 
anglické divadelní představení Na hranicích/An der Grenze v divadle Na prádle. 
Následně odjeli naši žáci 6. tříd do německých rodin a odehráli společně 
divadelní hru v Backnangu. Poděkování patří Velvyslanectví SRN, které nám 
poskytlo finanční dar na pronájem divadla a další nezbytné výdaje. Před dvěma 
týdny se vrátili žáci 8. třídy z výměnného pobytu v dánském Broendby a všichni 
se již těšíme na reciproční návštěvu dánských žáků v prvním adventním týdnu. 
Žáci 5. tříd pojedou koncem listopadu na svůj první třídenní jazykový výjezd do 
německého Querxenlandu. V prosinci se koná již tradiční poznávací zájezd do 
Vídně. Po vánočních prázdninách se postupně všechny třídy rozjedou na lyžařské 
zájezdy. Doufejme, že nám letos počasí bude přát a sněhové podmínky budou 
dobré. Na jaře se uskuteční výměnné výjezdy do Delmenhorstu a Norderney. 

V rámci hnutí Stonožka se žáci účastnili projektu Boj proti šikaně – 
zúčastnili se obou částí, výtvarné i literární. Patronát nad projektem měl pan 
senátor MUDr. Richard Sequens. Letošní již 11. ročník vernisáže výtvarných 
prací žáků proběhne na jaře 2009. Budeme Vás včas informovat a věříme,  
že všichni přijdete podpořit své děti v jejich úsilí pomoci druhým. V rámci 
stonožkového projektu se do boje proti šikaně zapojil žákovský parlament. Byla 
zvolena tříčlenná skupina z řad žáků, která se bude scházet pravidelně 1x za 14 
dní o velké přestávce v prostorách školní družiny. Skupinu pod vedením Míši 
Chytré z 9. třídy tvoří  Kateřina Vitochová (9.tř) a David Rathous (8.tř). Společně 
budou naslouchat všem spolužákům, kteří za nimi s důvěrou přijdou se svými 
problémy a pokusí se najít řešení. Problémy se budeme zabývat společně 
s výchovnou poradkyní A. Klečkovou i preventistkou školy V. Adamovou. 
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Věřím, že tímto novým projektem přispějeme k ještě lepší atmosféře ve škole  
a posílíme vzájemnou důvěru. 

Ještě bych se ráda zmínila o letošních úspěších našich žáků v soutěžích. 
Zatím většinou proběhly pouze výtvarné soutěže, ale z výsledků máme velikou 
radost. Umístění žáků si přečtete 
v Aktualitách. Já bych pouze ráda 
pogratulovala a poděkovala za skvělou 
reprezentaci školy Adéle Neubertové z 9. 
třídy, která se v soutěži Alter Ego, 
vyhlášené Evropskou unií, probojovala 
mezi prvních 10 finalistů z České 
republiky. Konkurence byla obrovská, v 
kategorii 14 až 18 let se účastnili převážně 
žáci z uměleckých středních škol. 

8. a 9. třídy jsme letos opět zapojili do projektu Jeden svět na školách – 
Příběhy bezpráví. První částí byla projekce filmu "Přerušené jaro - srpen jako 
kladivo", režie Milan Maryška. Druhou částí byla beseda s Kamilou Moučkovou, 
která proběhla v neuvěřitelně příjemné a živé atmosféře 18.11. a jsem 
přesvědčena, že dětem osvětlila události nejen roku 1968. Jsem ráda, že se nám 
daří přiblížit našim žákům dějiny nejen dávné, nýbrž i novodobé. To je i naším 
cílem v novém školním vzdělávacím programu Evropská škola. 

V listopadu 2008 se uskuteční přípravná konference nového projektu 
Comenius (bývalý Sokrates). Tentokrát bude nosným tématem environmentální 
výchova -  životní prostředí a ekologie. Našimi partnerskými školami budou 
školy z Dánska, Německa (Berlín), Estonska, Turecka a Francie. Věřím, že 
sestavíme bohatý a přínosný program pro další dva školní roky. Projekt by se měl 
týkat 7. a 8. tříd. O minulém projektu se dozvíte na www.youngineurope.org . 

Od října 2008 ve škole opět probíhají kurzy počítačů pro seniory. Máte-li 
zájem pro své blízké o tento kurz, přihlášky jsou na webových stránkách školy  
a v kanceláři. 

O veškerém dění ve škole Vás pravidelně informujeme na našich 
webových stránkách školy www.kladska.cz a jsme rádi, že je sledujete. Více se 
jistě dozvíte i na třídních schůzkách. 

Přeji Vám radost z Vašich dětí, klidný závěr roku a těším se na shledání při 
školních akcích, zejména na vánočním koncertě v divadle U Hasičů 17. prosince 
2008. 

Kateřina Vávrová 
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Dùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termíny a plánované akce a plánované akce a plánované akce a plánované akce    
 
12.11.2008  Den otevřených dveří od 14:00 do 18:00 

19.11.2008  Pedagogická rada 

19.11.2008  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 

24.11.-27.11.2008  Jazykový pobyt v Německu Querxenland - 1. stupeň 

1.12.-5.12.2008  Výměnný pobyt Dánsko, 8. ročník - Praha 

5.12.2008   Stonožkový koncert - Lucerna (9. třída celý den) 

17.12.2008   Vánoční koncert školy - divadlo U Hasičů, 17:00 

18.12.2008   Laterna Magika Kouzelný cirkus – všechny třídy 

22.12.08 - 2.1.09  Vánoční prázdniny 

3.1.-10.1.2009  Lyžařský zájezd 5. třídy Benecko 

7.1.2009  Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 

15., 16.1.2009  Zápis do 1. tříd: čt 14:00-18:00, pá 14:00-17:00 

17.1.-24.1.2009  Lyžařský zájezd 6. třídy Pec pod Sněžkou 

17.1.-24.1.2009  Lyžařský zájezd 3. třídy Benecko 

26.1.2009  Pedagogická rada 

29.1.2009  Pololetní vysvědčení a společné bruslení Na Štvanici 

30.1.2009  Pololetní prázdniny 

7.2.-14.2.2009  Lyžařský zájezd 4. třídy Benecko 

23.2. - 27.2.2009  Jarní prázdniny 

14.3.-21.3.2009  Lyžařský zájezd 7. a 8. třídy Alpy, Lechtal (2 autobusy) 

9.4. - 13.4.2009  Velikonoce 

15.4.2009  Pedagogická rada 

15.4.2009  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 

20.4.2009  Přijímací řízení na střední školy 

20.4.2009  Přijímací řízení do 3. tříd - ředitelské volno pro žáky 

20.4.-26.4.2009  Výměnný pobyt Delmenhorst - v Praze, 7. ročník 

4.5.-10.5.2009  Výměnný pobyt Delmenhorst - v Německu, 7. ročník 

18.5.2009  Přijímací řízení do 3. tříd - 2. kolo 

20.5.2009  Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 

29.5.2009  Sportovní den školy 

červen 2009  Výměnný pobyt Norderney, 7. ročník 

24.6. 2009   Závěrečná akademie a stužkování 9. třídy 

22.6.2009 Pedagogická rada 
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Úspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákù    
Obvodní kolo ve stolním tenise 
 - 5. listopadu 2008 
Kategorie 6. a 7.ročník 
1. místo - Vojta Mirovský, Marek Šach, 
       Adam Šmejkal a Marek Tlučhoř 
 
Obvodní kolo v minikopané -15. října 2008 
Hoši - kategorie 6. a 7. tříd získali 1. místo! Gratulujeme a držíme palce do 
dalšího kola! 
 
Výtvarná soutěž Alter Ego, vyhlášená Evropskou unií - říjen 2008 
Adéla Neubertová, 9. A mezi prvními 10 finalisty 

 
Výtvarná soutěž "Duše stromů" - říjen 2008 
3. místo - Ondřej Nývlt 
Soutěž pořádal knižní palác Luxor ve spolupráci s 
výtvarnicí Marií Brožovou. 
 
World Harmony Run – výtvarná soutež „Harmonie“ - 
září 2008 
Vybrané nejlepší práce za ČR: 
   Míša Kratochvílová, 7.B 
   Tereza Zindulková, 7.A 
   Nikita Collardová, 7.A  
  

Výtvarná soutěž Jeden svět dětem, pořádaná Člověkem v tísni pod akcí 
Jeden svět na školách – ročník 2008 
Ocenění jednotlivci: Klára Staňková (5.A), Barbora Sadilová (6.A) 
Oceněné soubory prací: kolektivy žáků 1. stupně, loňské 5. třídy. 
 
Celopražská výtvarná soutěž "Karel IV. a jeho manželky" - září 2008 
Vyhlášení vítězů proběhlo 20.9.2008 v Havlíčkových sadech u Gröbeho vily v 
15:00 hodin v rámci vinobraní. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci! 
 
1.stupeň 
   2. místo: Simona Tůmová, ZŠ Kladská 
   3. místo: Kateřina Slánská, ZŠ Kladská 
 
2.stupeň 
   1. místo: Johana Jeřábková, ZŠ Kladská 
   2. místo: Patricie Soukupová, ZŠ Kladská 
   čestné uznání: Daniela Krejbichová 
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Nezávazné informace pro pøijímání na SŠNezávazné informace pro pøijímání na SŠNezávazné informace pro pøijímání na SŠNezávazné informace pro pøijímání na SŠ 
(Datum poslední aktualizace: 28.10.2008) 

 
1. Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 3 přihlášky, a to i na 

víceletá gymnázia a obory vzdělávání s talentovou zkouškou. Tiskopis 
přihlášky můžete nalézt na stránkách MŠMT pod heslem – Formuláře 
přihlášek (vzory).  

2. Uchazeč podává přihlášku sám přímo řediteli příslušné střední školy,  
o kterou má zájem. Neodesílá ji prostřednictvím základní školy, ta jen 
potvrzuje prospěch žáků na přihláškách a nepotvrdí více než tři 
přihlášky. Součástí přihlášky je i výstupní hodnocení, které zpracuje 
třídní učitel.  

3. Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března,  
v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do  
30. listopadu. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách  
a nepotvrdí více než 3 přihlášky.  

4. Kdy se bude konat 1. kolo přijímacích zkoušek? 
Vyhláška navrhuje pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole období  
2 týdnů (22. 4. – 7. 5.) – zatím je tato vyhláška v připomínkovém řízení, 
proto je možné, že se termíny ještě změní. Ředitelé středních škol si budou 
sami stanovovat, který den budou na jejich škole přijímací zkoušky. 
Termíny musí být spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném 
počtu přijímaných žáků zveřejněny do 31. ledna (pro obory vzdělání  
s talentovou zkouškou do 30. října). Je tedy teoreticky možné, že uchazeč 
bude dělat troje přijímací zkoušky za týden. Pozvánku k přijímací zkoušce 
pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před 
termínem zkoušky.  

5. Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých 
školách krýt? 
Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně  
2 termíny jejich konání.Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude 
více vyhovovat (ten musí vyznačit do přihlášky). Pokud se však budou 
termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude 
muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví. Zde si bude muset 
zvolit, které škole dává přednost  

6. Jak má uchazeč postupovat, pokud bude přijat na více škol najednou? 
Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 5 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí o přijetí doru čit tzv. zápisní lístek (obdrží jen 
jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty 
zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč 
vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisní lístek 
neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou ředitelé 
SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola 
přijímacího řízení.  

7. Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek? 
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Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této ZŠ, 
a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává 
přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech 
vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa 
trvalého bydliště uchazeče.  

8. Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení? 
Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 
prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení  
k naplnění předpokládaného stavu žáků. Lze očekávat, že budou využívána 
vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou 
úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu.  
V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet 
přihlášek omezen.  

9. Počítá se ještě s výstupním hodnocením? 
Novela školského zákona /Zákon č. 243/2008 Sb./ nemění povinnost 
základní školy zpracovat výstupní hodnocení podle § 55 odst. 1 
školského zákona. Výstupní hodnocení ale již ve školském zákoně není 
povinnou součástí kritérií p řijímacího řízení. Jak vyplývá z § 60 odst. 13 
písm. d) školského zákona, může jej ale ředitel střední školy při přijímání 
zohlednit, pokud toto výstupní hodnocení v rámci kritérií přijímacího řízení 
uvede jako požadovaný podklad. V pravomoci ředitele střední školy je 
stanovit, že v rámci kritérií přijímání bude zohledňovat uvedené „Výstupní 
hodnocení“ v rámci hodnocení uchazeče podle dalších skutečností, které 
osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (podle § 60 
odst. 13 písm. d) školského zákona. Bude proto potřebné si ověřit, zda 
dotčené „Výstupní hodnocení“ je součástí hodnocení uchazeče při 
přijímacím řízení na příslušné škole a podle toho jej k přihlášce 
případně přiložit.  

 
 
 

Christine Forster se pøedstavujeChristine Forster se pøedstavujeChristine Forster se pøedstavujeChristine Forster se pøedstavuje    
 

Naše nová lektorka k nám nastoupila díky Saskému ministerstvu kultu, 
který nám již po řadu let takto pomáhá s výukou němčiny. Christine Forster 
vyučuje konverzace němčiny již od 4. třídy, do budoucna počítáme s jejím 
zařazením i do klasických hodin německého jazyka. 
Christine Forster má v plánu 3 nové projekty: 
1. Ein Tag in Dresden: projekt pro 9. třídu, seznámení s městem Drážďany, 

s památkami a historií. 
2. Weihnachtsfest: program žáků 4. a 5. tříd pro naše prvňáčky a děti  

z německé mateřské školky 
3. Elternkreis: projekt pro rodiče našich žáků, kteří budou mít chuť si  

1x měsíčně procvičit němčinu a popovídat si na zajímavé téma, začneme na 
jaře! Sledujte na webových stránkách školy. 
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Pøíbìhy bezpráví 2008Pøíbìhy bezpráví 2008Pøíbìhy bezpráví 2008Pøíbìhy bezpráví 2008 
 

 Příběhy bezpráví jsou 
projektem Jednoho světa na 
školách v rámci programu 
společnosti Člověk v tísni. Letos 
se uskuteční již 4. ročník a my 
můžeme být hrdí na to, že jsme 
také 4. rokem jeho součástí.  
 Stejně jako v předchozích 
ročnících získá naše škola film  
o moderních československých 
dějinách – v prvním ročníku to byl 

film „Charta 77“, ve druhém „Ztracená duše národa – ztráta důstojnosti“, ve 
třetím „Případ Dr. Horáková“ a v letošním ročníku se jedná o film „Přerušené 
jaro – srpen jako kladivo“. 
 V roce 2008 se do projektu zapojilo celkem přes 600 škol a cílem je 
seznámit žáky na základě dobových dokumentů s palčivou historií našeho národa. 
Žáci 8. a 9. tříd nejprve zhlédnou dokumentární film a pak mají možnost ujasnit si 
své myšlenky během besedy s pozvaným hostem. Projekce filmů by měla vést ke 
zvýšenému zájmu o aktuální otázky a k diskusi. Naším letošní hostem byla 
Kamila Moučková, která naši školu navštívila i 1. září. 
 Přestože díky rozhledu našich žáků vybíráme do projekce především 
dokumentární filmy, jsou nabízeny i filmy hrané a „trezorové“.  
 Dokladem toho, že se jedná o mimořádně rozsáhlou a zároveň zajímavou 
akci, jsou i listopadové doprovodné akce. Ve čtvrtek 30. 10. 2008 proběhlo v kině 
Světozor v Praze slavnostní zahájení letošních Příběhů bezpráví. Od pátečního 
rána 31. října byla veřejnosti zpřístupněna výstava PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – 
CESTA KE SVOBODĚ, která se koná na Václavském náměstí pod sochou  
sv. Václava a je volně přístupná až do 17. listopadu. Symbolicky připomíná různé 
formy vzdoru proti komunistickému režimu. Ve stejné době bude v Lidových 
novinách vycházet dvanáctidílný seriál článků tematicky korespondujících s touto 
výstavou. Seriál nalezneme každý všední den i na stránkách  
www.lidovky.cz/bezpravi. 

Celý projekt byl podpořen odborem informování o evropských 
záležitostech Úřadu vlády České republiky. 

Alena Klečková 
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ŠŠŠŠkola v�pøírodì - Beneckokola v�pøírodì - Beneckokola v�pøírodì - Beneckokola v�pøírodì - Benecko    
 

V září nám do školy nastoupili noví třeťáčci (ostatně jako každý rok… :-)). 
Pomalu, ale jistě, se sžívají s novou školou, novými učitelkami a hlavně - 
s novými kamarády. V září společně absolvovali dvě divadelní představení a 
začátkem října vyrazili na školu v přírodě na Benecko do penzionu Na Rychlově.  

Škola v přírodě se velmi vydařila – nádherná, sluncem ozářená, podzimní 
krajina nás lákala k výletům do bližšího i vzdálenějšího okolí (došli jsme 
k huculské farmě na Janově hoře, ale i k pramenům Labe, jež jsme pak 
„sledovali“ až do Špindlerova Mlýna), zahráli jsme si mnoho a mnoho her, zjistili 
jsme, kdo je Vobejda (Vy to nevíte? No přeci ten, kdo, potmě, obejde svíčkami  
označenou cestu kolem chalupy až do sklepa ke skřítkovi Schovávadýlku…).  
A hodný pan Šír nás svým autobusem dovezl i do Pěnčína (tam jsme si prohlédli 
korálkárnu, navlékli si krásné náhrdelníky a náramky, svezli se vláčkem  
a prohlédli si kozí farmu a místní minizoo), do Bozkovských jeskyň a do 
Harrachova do hornického muzea (tady nás trochu pozlobili důlní permoníci…). 
Všichni (děti i vyučující) jsme si to na Benecku užívali a už se moc a moc těšíme 
na další společné akce.  

Brenda Jechová, Věra Adamová za 3. A a 3. B 
 
 

Sportovní kurz 8.A.Sportovní kurz 8.A.Sportovní kurz 8.A.Sportovní kurz 8.A.    
 
 Ve dnech 6. – 12. 9. se žáci 8. třídy zúčastnili sportovního kurzu 
zaměřeného na cyklistiku. Nešlo ale jen o kurz sportovní, ale také seznamovací, 
sbližovací, zkrátka takový, který měl usnadnit utváření nového třídního kolektivu 
ze dvou bývalých sedmých tříd. Místem pobytu byla Krásná Lípa v severních 
Čechách. Už samotný název sliboval, že půjde o přinejmenším zajímavé místo.  
A nemýlili jsme se. Okolí Krásné Lípy a pár kilometrů vzdáleného Rumburka 
bylo přímo okouzlující. Není divu, vždyť všechna místa, která jsme během 
našeho týdne navštívili, jsou součástí Českého Švýcarska. Každý den jsme na 
kolech podnikali výlety do více či méně vzdáleného okolí. Počasí se vydařilo, 
lepší jsme si ani nemohli přát, a tak jsme celodenní výlety na kolech zpestřili 
delšími zastávkami na romantických zříceninách, hrádkách a loupežnických 
hradech s neopakovatelnými výhledy. Kratší pauzu jsme udělali i tam, kde bylo 
možné zakoupit si dobrou zmrzlinu nebo limonádu. Načerpali jsme tak síly  
a mohli s novou energií pokračovat dál. Dny na sportovním kurzu utíkaly rychle, 
ale myslím, že jsme si je všichni opravdu užili. Kromě cyklistických výletů se 
děti mohly také těšit na připravenou jízdu zručnosti (např. projet „houpačkou“, 
vzít za jízdy lahev s vodou) a večerní posezení u ohně, při němž nemohlo chybět 
opékání špekáčků. Snad mohu mluvit i za žáky, ale myslím, že zářijový 
cyklistický kurz byl více než vydařený a určitě na něj budeme všichni rádi 
vzpomínat. 

Klára Dašková 
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Výmìnný pobyt v Backnangu (12.-16.10.2008)Výmìnný pobyt v Backnangu (12.-16.10.2008)Výmìnný pobyt v Backnangu (12.-16.10.2008)Výmìnný pobyt v Backnangu (12.-16.10.2008) 
 

Hned po příjezdu do Backnangu jsme byli srdečně přivítáni a hostitelské 
rodiny se našich šesťáků okamžitě ujaly. Každý den měli naši žáci možnost 
zúčastnit se prvních dvou vyučovacích hodin a poznat tak, jak se jejich němečtí 
kamarádi učí. S pomocí své učitelky nám žáci Talschule dokonce dvakrát uvařili 
tradiční švábský oběd (Schupfnudeln). 

V pondělí odpoledne (po divadelní zkoušce) nás na radnici přijala 
zástupkyně Backnangu, která má na starosti kulturu a školství, a povyprávěla nám  
o zajímavostech z historie města. 
Potom jsme se nechali společně vyfotit před radnicí – fotka a článek o společném 
projektu našich škol vyšla druhý den v místních novinách – a prošli jsme se 
městem. Backnang není moc velký, ale historické centrum je moc pěkné. Stojí tu 
převážně hrázděné domy. 

V úterý dopoledne byla generální zkouška, odpoledne měly děti volno na 
odpočinek a přípravu na večerní představení. Diváků přišlo hodně a podle 
závěrečného potlesku se jim představení líbilo. Herci měli (oproti představení 
v Praze) trochu ztíženou situaci, protože se museli naučit mluvit a zpívat do 
mikrofonů a hlavně si je předávat. Nakonec ale všechno zvládli a představení se 
povedlo. Děkujeme proto všem hercům a klavírnímu doprovodu (Pepovi 
Popelkovi) za jejich výkon! 

Ve středu nás autobus odvezl do 
Stuttgartu, kde pro nás Talschule 
zorganizovala prohlídku muzea 
Mercedesu. Je to moderní, až futuristická 
stavba a expozice je velmi působivá. Po 
prohlídce muzea jsme se dopravili do 
centra města a po krátké informaci  
o významných památkách měly děti čas 
na nákupy. 

Ve čtvrtek ráno jsme se (mnozí se slzami v očích) s žáky a učiteli Talschule 
rozloučili a odcestovali do Prahy. Domů si každý přivezl tričko s logem 
Talschule, které nám na památku škola darovala. Všem se výměnný pobyt líbil  
a mnozí ocenili, že měli možnost zlepšit své jazykové dovednosti. 

Alena Dezortová a Kateřina Charvátová 
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Pøedvánoèni  VídeòPøedvánoèni  VídeòPøedvánoèni  VídeòPøedvánoèni  Vídeò    
 

Doba adventu – výzdoba v ulicích a obchodech – stánky – vůně vanilky, 
cukru, skořice – svařák – punč – shon – dětské těšení. To vše vyjadřuje ve většině 
měst předzvěst nekrásnějšího období v roce , Vánoc, prakticky po celém světě. 
Ne všichni lidé na této planetě mají to štěstí, aby mohli sváteční náladu  
a předvánoční atmosféru naplno vnímat. Nejvíce se těší ti nejmenší, pak děti 
školou povinné a i dospělí. A my se snažíme právě těm dětem – našim žákům – 
toto období ještě více zpestřit, přiblížit a na vlastní oči ukázat. A kde? Již tradičně 
– ve Vídni. A můžeme srovnávat. Kde je to lepší? Kde mají výzdobu hezčí? Kde 
jsou stromky na náměstích a volných prostranstvích bohatější? A jiné podobné 
otázky, které by nás mohly napadnout.  

Do Vídně se tedy rozjedeme ve čtvrtek 11. prosince 2008. Právě v oné 
adventní době se nám Vídeň  jeví nejkrásnější. Účastníky zájezdu podle zájmu 
tvoří tentokrát žáci 8. a 9. ročníku. Někteří už pojedou s námi podruhé, chtějí se 
vrátit na známá místa a možná, že objeví i po roce pro sebe něco nového, co jim 
mohlo v loňském roce uniknout. A co jim neunikne, jsou právě reálie přímo 
v terénu. Bude nás čekat procházka zahradou zámku Schönbrunn, navštívíme 
velmi zajímavou architektonickou stavbu Hundertwasserhaus, projdeme se 
historickým centrem Vídně a prohlédneme si zimní rezidenci Habsburků 
Hofburg. Dále se podíváme na známý chrám Stephansdom ve středu města, 
zamíříme do ulice Graben a procházku zakončíme návštěvou nádherně 
osvětleného, svařákem a punčem provoněného vánočního trhu s pohádkovými 
stánky před významnými budovami Rathaus a Burgtheater. Nápis Frohe 
Weihnachten a velký adventní kalendář v oknech vídeňské radnice nám bude 
připomínat, že Vánoce se letos už opravdu blíží ..... 

Ladislav Bošek 
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Klub mladých divákù (KMD)Klub mladých divákù (KMD)Klub mladých divákù (KMD)Klub mladých divákù (KMD)    
 
 Již několik let jsou žáci 8. a 9. tříd naší školy členy KMD, který je od 
sezóny 2003/2004 součástí  Divadla v Dlouhé. Hlavním cílem je zprostředkování 
pravidelných návštěv divadelních představení pro žáky základních škol (divadelní 
žánry se střídají) v rámci jejich volného času. 
 V každé sezóně děti navštíví celkem čtyři inscenace v pražských divadlech 
dle výběru z repertoárové nabídky KMD. Členství je založeno na dobrovolnosti  
a zájmu dětí o divadelní umění. Předpokladem je rovněž společenské chování  
a vhodné oblečení, neboť tím mohou žáci dotvářet kvalitu představení. 
 Vstupenky jsou částečně dotovány z rozpočtu Hlavního města Prahy 
prostřednictvím Divadla v Dlouhé, proto každý žák platí za všechna představení 
pouze 390,- Kč. Vždy v červnu rozdáváme dětem ze 7. a 8. tříd přihlášky, které 
v případě zájmu vrací i se členským příspěvkem.  
 V letošním školním roce je přihlášeno 22 dětí a společně jsme už 30. října 
navštívili představení „Šakalí léta“ v divadle ABC, kde excelovali nejen Květa 
Fialová a Lubomír Lipský, ale i současní herci. Všichni se těšíme na další 
inscenaci – komedii „Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes!!!“, kterou 
zhlédneme v divadle CD 2002 v pondělí 15. prosince od 15 hodin. 
 
 

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, 
vzhledem k tomu, že prvním cizím jazykem na této škole je němčina, 

myslíme si, že by bylo dobré nejstarším žákům (8. a 9. roč.) zprostředkovat 
mezinárodní 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 německém jazyku dosáhl – umožňuje tudíž 
zpětnou vazbu a má motivační význam. Zkušenosti z minulých ročníků jsou 
výborné, tak doufáme, že to pro Vaše děti bude přínosné. 
     Zkoušku pořádá Goethe-Institut v Praze, obsahuje písemnou část (pís. projev, 
poslech, porozumění čtení) a ústní část (konverzační charakter). Stojí 1 000 Kč, 
koná se v červnu a uskuteční se v  za zkoušku plně uhrazen školou a KRPŠ. 
Goethe-Institutu (doprovod bude zajištěn). 

 
Vašim dětem přejeme mnoho štěstí při zkoušce! 

Přihlášení u paní učitelky K řivkové! 
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Environmentální výchova ve školeEnvironmentální výchova ve školeEnvironmentální výchova ve školeEnvironmentální výchova ve škole    
 

Ekologická výchova, rozvoj a podpora pozitivního vztahu žáků k ochraně 
životního prostředí se staly nedílnou součástí našeho vyučovacího procesu. 
Environmentální výchova je jedním z průřezových témat školního vzdělávacího 
programu a její naplňování realizujeme formou integrace do vyučovacích 
předmětů a také formou projektů. Všechny třídy pracují podle ročního plánu, 
který aktuálně doplňujeme o nové aktivity. Žáci a jejich vyučující se pravidelně 
podělují o své zážitky a úspěchy v oblasti ekologické výchovy a dobré nápady se 
stávají inspirací i pro ostatní. Ekologické projekty jsou spojeny zejména 
s pobytem žáků v přírodě (školy v přírodě, sportovní a ozdravné pobyty) a také 
při výměnných pobytech v zahraničí. Zajímáme se o přístup našich partnerských 
škol k problematice environmentální výchovy a aktivně se zapojujeme  
do připravených ekologických programů. Při pobytu v německém Delmenhorstu 
žáci poznávají život na farmě. Pro projektové vyučování čerpáme i z nabídek 
různých organizací a ekologických sdružení.  

V průběhu celého školního roku dbáme o důslednost při třídění odpadu ve 
škole. V každé učebně jsou umístěny nádoby na plast a papír, na chodbě 
v přízemí je kontejner na použité baterie. V letošním školním roce budou všechny 
učebny i školní chodby vybaveny novými nádobami na třídění odpadu, které 
věnuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Snažíme se také vést žáky k šetření 
vodou, elektrickou energií a papírem. 

Jitka Klimentová  

Sbìr papíruSbìr papíruSbìr papíruSbìr papíru    
 
I v letošním školním roce se naše škola již tradičně zapojila do celopražské 

soutěže ve sběru papíru. V září velmi úspěšně proběhlo první kolo. Žáci během tří 
dnů přinesli celkem 14 880 kg papíru. Nejpilněji pracovala třída 5.B , která 
nasbírala neuvěřitelných 3 575 kg. Na  jednoho žáka této třídy tak připadlo 155 
kg. Na dalších místech se umístily třídy 4.A s 2 153 kg a 4.B s 1 196 kg. Průměr 
na jednoho žáka naší školy dosáhl 40 kg papíru. Těší nás, že se sběr setkává se 
stále velkým zájmem jak ze strany žáků, tak i jejich rodičů a všem proto 
děkujeme. Na tomto místě bych vás chtěla poprosit, abyste nepřinášeli velké 
kartony ani těžké pytle. Kartony jsou velmi málo skladné a u těžkých pytlů máme 
problém s jejich manipulací.  

Další termín ve sběru je naplánován na únor (4:-6.2. 2009) a poslední 
proběhne začátkem června (3.- 5.6. 2009). 

V minulém školním roce dosáhla naše škola v soutěži výborných výsledků. 
V konkurenci více než sta škol jsme skončili celkově na výborném 5. místě. Žáci 
v loňském roce sesbírali celkem 33 000 kg s průměrem 94,29 kg papíru na 
jednoho žáka. Odměnou nejpilnější třídě i jednotlivcům byl zájezd do libereckého 
IQ centra. 
Všechny informace i průběžné výsledky naleznete na webových stránkách školy. 

Jitka Klimentová a Milada Vinšová 
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KLUB RODIKLUB RODIKLUB RODIKLUB RODIÈÙ A PØÁTEL ŠKOLYÈÙ A PØÁTEL ŠKOLYÈÙ A PØÁTEL ŠKOLYÈÙ A PØÁTEL ŠKOLY 
 

Vážení rodiče, 
letošní školní rok je už v plném proudu, dva měsíce školy již máme 

za sebou, čekají nás třídní schůzky a my bychom Vám a Vašim dětem rády 
popřály jménem Výboru KRPŠ úspěšný školní rok. 

Zároveň si Vás dovolíme opět požádat o členský příspěvek KRPŠ pro 
letošní školní rok. Jak jistě víte, členské příspěvky byly v minulých letech použity 
na dokoupení chybějících šatních skříněk (takže dnes už má každý žák svou 
vlastní skříňku), na  nákup nábytku a vybavení kabinetu a učebny fyziky, na 
spolufinancování rekonstrukce školní družiny a učebny chemie, (zejména na 
pořízení digestoře s filtry cca v ceně 85-87tis. Kč) a na financování chodu 
školního klubu. V letošním roce bylo po dohodě s vedením školy rozhodnuto 
vybranou částku členských příspěvků KRPŠ věnovat zejména na modernizaci 
počítačové učebny, především na pořízení dalších LCD monitorů (část byla 
vyměněna v loňském školním roce), samozřejmě opět na chod školního klubu  
a bude-li dostatek finančních prostředků, i na výměnu stolků a židlí.  

Členský příspěvek KRPŠ byl pro letošní rok určen ve výši 500,- Kč na 
žáka.  Rodiče žáků, kteří navštěvují školní klub a zaplatí členský příspěvek 
KRPŠ, už nemusí, jak tomu bylo dříve, hradit pravidelnou měsíční částku za 
školní klub. (Příspěvek KRPŠ umožňuje dítěti vstup do školního klubu. Pokud 
tedy rodič nezaplatí členský příspěvek, musí pak pro zajištění školního klubu pro 
své dítě zaplatit pravidelný měsíční příspěvek ve výši 70Kč. Lehce se dá 
vypočítat, že je tedy mnohem výhodnější pro rodiče zaplatit jednorázově nižší 
částku než každý měsíc 70Kč). Příspěvek můžete uhradit třídním učitelům na 
třídní schůzce, případně poslat v nejbližších dnech po dětech. Vzhledem k tomu, 
že třídní schůzky našich nejmenších, tedy nových prvních ročníků se již konaly, 
prosíme rodiče prvňáčků, kteří ještě členský příspěvek nepředali, aby tak učinili 
buď do rukou zástupce třídy ve Výboru KRPŠ nebo přímo do kanceláře školy 
(toto se samozřejmě týká pouze rodičů, od kterých doposud příspěvek nebyl 
vybrán).  

Jednou ze základních činností KRPŠ je organizace jazykových  
a zájmových kroužků. Seznam všech kroužků včetně zahájení, termínů  
i vyučujících je přístupný na webových stránkách školy, v tomto školním roce 
bylo poprvé použito i přihlašování touto cestou. Zájem o kroužky i jejich nabídka 
se každým rokem zvyšuje, což nás nesmírně těší, v některých kroužcích je i nyní 
několik volných míst (některé jazykové kroužky, fotokroužek, orientální tance) –  
dáváme tuto informaci k Vašemu zvážení, zda by některý z nich Vaše děti 
nezaujal. 

Naše škola několikrát ročně pořádá sběr starého papíru a umísťuje se na 
jednom z předních míst mezi pražskými školami. Možná mnozí nevíte, že 
finanční obnos za sběr našich žáků putuje zpět škole, která tyto finanční 
prostředky může dále využít. Většinou se jedná o nemalou částku. Za Vaši 
nezanedbatelnou pomoc se sbíráním starého papíru Vám samozřejmě velmi 
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děkujeme, chceme Vás však požádat o rozdělení sběru do balíčků max. asi 5 kg  
a nepřinášejte, prosím, velké kartony. 

V této souvislosti chceme též požádat rodiče, kteří mají možnost,  
o případné poskytnutí sponzorského daru škole (formou darovací smlouvy), který 
lze též cíleně určit přímo konkrétní třídě. Za všechny takovéto aktivity předem 
děkujeme. 

Bazar sportovních potřeb, který byl KRPŠ pořádán v uplynulých dvou 
letech souběžně s třídními schůzkami, nebude letos vzhledem k malému zájmu 
rodičů uspořádán. Vedení školy však po dohodě s KRPŠ umístí do vestibulu 
školy po dobu konání třídních schůzek nástěnku, na kterou je možno vyvěsit 
inzerát s kontaktem. Tato nástěnka bude v dalších dnech (cca 14 dní) umístěna 
pod schody u vstupních dveří do školy, aby k ní byl rodičům umožněn přístup.  

Na třídních schůzkách je též nutno zvolit zástupce třídy do KRPŠ (netýká 
se nových prvních ročníků) pro tento školní rok, resp. potvrdit ve funkcích 
stávající rodiče. O navržených kandidátech se bude v rámci třídní schůzky 
hlasovat a výsledek hlasování bude zapsán do zápisu z třídní schůzky.  

Jménem Výboru KRPŠ Vám chceme ještě jednou poděkovat a popřát všem 
hodně úspěchů a hlavně zdraví v novém školním roce 2008/2009. 

Za Výbor KRPŠ 
Mgr.Kateřina Brejlová – předsedkyně 

MUDr. Blanka Zoubková – místopředsedkyně    
 

Vyúètování pøíspìvkù KRPŠ za školnírok 2007/2008Vyúètování pøíspìvkù KRPŠ za školnírok 2007/2008Vyúètování pøíspìvkù KRPŠ za školnírok 2007/2008Vyúètování pøíspìvkù KRPŠ za školnírok 2007/2008    
 

Užití Částka 
Keramický kroužek - modelářská, točírenská hmota, sádrové 
formy, transparentní glazura, licí hmota 5 000,00 Kč 

Školní družina - vestavěná skříň, šatní skříň 21 000,00 Kč 
Učebna chemie - nábytek (z celk. částky 195 499 Kč) 90 400,00 Kč 

Keramický kroužek - točíren.hmota, engoba, glazura 5 000,00 Kč 

První třídy - lavice + židle (z celk. částky 162 316,30 Kč) 30 000,00 Kč 
Celkem 151 400,00 Kč 

 

Pomoc Støedoafrické republicePomoc Støedoafrické republicePomoc Støedoafrické republicePomoc Støedoafrické republice 
 

Vážení rodiče, rádi bychom vám představili  obecně prospěšnou společnost 
SIRIRI, která vznikla na jaře roku 2006 jako nepolitická nenáboženská 
organizace. Realizuje projekty rozvojové pomoci ve Středoafrické republice. 
Naším hlavním tamním partnerem jsou bosí karmelitáni, misionáři, kteří ve 
Středoafrické republice působí již přes 30 let. Projekty směřujeme do oblasti 
školství, zdravotnictví a zemědělství. Středoafrická republika patří mezi nejchudší 
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země světa, ale protože nevlastní nerostné bohatství, nepatří do sféry zájmu 
pomoci žádného vyspělého státu. (více na www.siriri.org) 

O jednom z projektů SIRIRI, bychom vás rádi 
informovali podrobněji. Jde o denní stacionář pro sirotky 
v městě Bozoum. Ve Středoafrické republice je průměrná 
délka života 43 let. Na tomto čísle má příčinu mimo jiné 
nefungující systém zdravotnictví a hrozba AIDS (v oblasti 
Bozoum se procento infikovaných virem HIV pohybuje 
okolo 30 %). V celé zemi tak stále přibývá sirotků. Dětí se 

ve většině případů ujímá širší rodina, nemůže jim ale často zajistit více než 
střechu nad hlavou. Denní stacionář má tuto péči doplňovat. Dětem zajišťuje 
pravidelnou školní docházku, teplé jídlo, pomoc se studiem, možnost praktické 
výchovy, sportování a péči o jejich zdravotní stav. SIRIRI o.p.s. přispěla 
k výstavbě stacionáře, který je v provozu od školního roku 2007/2008. 
V současnosti projekt pokračuje formou sbírek na provoz stacionáře. Celková 
částka na roční provoz stacionáře je 270 000 Kč,  celkové roční náklady pro jedno 
dítě se pohybují v relacích kolem 1 350 Kč za školné a stravné.    

Jeden z bývalých žáků této školy (aktivní člen pracovního týmu SIRIRI),  
se obrátil na vedení ZŠ Kladská s myšlenkou dlouhodobě tento stacionář a 
přilehlou školu podporovat. Obě instituce jsou spravovány a provozovány misií 
bosých karmelitánů. Ve zmíněné škole i ve stacionáři nyní, ve školním roce 
2008/2009, působí dobrovolnice SIRIRI. Učí zeměpis v 6. a 7. třídě a věnuje se 
dětem ve stacionáři, kde je podle potřeby doučuje matematiku a francouzštinu. 
SIRIRI považuje za velmi důležité vést mladou generaci k vědomí 
spoluodpovědnosti a k solidaritě s trpícími v chudých zemích. Pěstovat v nich 
smysl pro rozvojovou spolupráci, ke které se zavázalo mnoho vyspělých států 
světa, také Česká republika. Ve vyspělých zemích je dárcovství uznávanou  
a ceněnou společenskou hodnotou, je spojováno s vědomím hrdosti, osobní cti, je 
vnímáno jako  známka úspěchu. Bez spolupráce s vámi a bez vaší podpory však 
tuto myšlenku jakéhosi pexesa – ŠKOLA ŠKOLE nelze realizovat. Věříme, že 
vaši školu a zejména vás, rodiče dětí, pro tuto myšlenku získáme. Věříme, že se 
shodneme na tom, že je tato iniciativa dobrou investicí do budoucnosti (vašich) 
dětí.  

SIRIRI se vám představí dne 19.11.08 v přízemí školy. Ve spolupráci s učiteli 
bude v průběhu února/března 2009 realizována pro starší žáky ve škole 
přednáška MUDr. Marcela Drlíka, jednoho ze zakladatelů SIRIRI a zároveň 
lékaře, který v nemocnici v Bozoum téměř dva roky působil. Studenti FHS 
UK, dobrovolníci SIRIRI, mají připravený pro mladší žáky interaktivní 
program na téma rozvojové spolupráce. Tyto akce se setkaly s velkým ohlasem 
už na několika školách. Podpořte SIRIRI také svým zájmem! Děkujeme.  

Za pracovní tým SIRIRI Ludmila Böhmová, Martin Chleborád, siriri@siriri.org 
 

 
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 z  
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