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Vážení rodiče, milí žáci, 

dostává se Vám do rukou letošní 2. číslo našich Aktualit, které vychází při 
příležitosti dubnových třídních schůzek. Čas letí, máme za sebou již tři čtvrtiny 
školního roku a je čas začít s jeho hodnocením. Snažíme se ze všech sil v rámci 
našeho školního vzdělávacího programu zajistit Vašim dětem všestranné vzdělání 
i výchovu, které se uskutečňují nejen ve školní budově, ale často  
i mimo ni. Je to sice náročné pro všechny pedagogy školy, ale věříme, že naše 
úsilí není marné. Nakonec jsme se o výsledcích společné práce mohli přesvědčit  
v testování Scio, kterým letos jako první prošla 9. třída. Z vynikajících výsledků, 
a to ve všech oblastech testování – český jazyk, matematika, obecné studijní 
předpoklady, německý a anglický jazyk – jsme měli velkou radost. Naši žáci se 
umístili mezi 10% nejúspěšnějších základních škol a víceletých gymnázií a jejich 
výsledky byly ohodnoceny jako špičkové. Navíc se žák Tomáš Myslivec umístil 
na 1. místě v Praze a v ČR v matematice. Velké poděkování patří našim učitelům, 
kteří se žáky poctivě pracují a připravují je pro další studium. Nejen o tomto 
úspěchu, ale i o dalších vynikajících úspěších se dočtete v našich Aktualitách na 
dalších stránkách. Veškeré výsledky jsou také na webových stránkách 
www.kladska.cz. 

Naše zahraniční spolupráce se i nadále úspěšně rozvíjí. Na jaře proběhnou 
výměnné pobyty žáků 7. tříd se školami v německém Delmenhorstu a na ostrově 
Norderney, 4. června pojedou žáci 4. tříd na svoji první zahraniční návštěvu, a to 
do naší nové partnerské školy ve Vídni. Získají tak první zkušenosti, aby mohli  
v 5. třídě odjet do Querxenlandu a v 6. třídě na divadelní projekt do Backnangu. 
Pro budoucí 8. třídy máme již připraven program na zářijový výměnný pobyt  
v dánském Broendby. Tyto zahraniční projekty jsou pro žáky nesmírným 
přínosem nejen z hlediska jazykového a poznávacího, ale  rozvíjí i jejich 

komunikativní, sociální 
a pracovní kompetence. 
Díky těmto kontaktům  
a projektům se nám daří 
naplňovat námi 
stanovené cíle našeho 
školního vzdělávacího 
programu Evropská 
škola. Již dva roky (letos 
v 1., 6. a 7. třídách) 
vyučujeme právě podle 
nového ŠVP. Námi 
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získané zkušenosti promítneme do nové verze, kterou doplníme, opravíme a 
pozměníme tak, aby byl program od září ještě kvalitnější. Chystáme se zejména 
na změny v oblasti dějepisu, kde se chceme více zaměřit na novodobé dějiny, 
věnovat jim v rámci výuky více času. 
 Děkuji všem pedagogům, kteří byli letos opět s dětmi na horách. Pro 
učitele to skutečně není jen prima výlet, je to velká zodpovědnost, práce 24 hodin 
denně, většinou včetně víkendu. Vyjely téměř všechny třídy a sněhu bylo opravdu 
dost.  

Díky našemu zřizovateli MČ Praha 2, který nám poskytl finanční 
zabezpečení, pracuje ve škole od 1. března 2009 školní psycholožka Mgr. Lucie 
Sušická. Jsme tomu moc rádi, jistě bude velkou oporou a pomůže nám lépe 
pracovat s dětmi s různými formami poruch učení. Konzultace s Mgr. Sušickou si 
můžete domluvit na pondělní hodiny. Objednat se můžete i dnes 15. 4.  v jednací 
místnosti - 1. patro č. 110, nebo telefonicky přes kancelář školy. Dále bych ráda 
poděkovala za skvělou práci výchovné poradkyni Mgr. Aleně Klečkové  
a protidrogové koordinátorce Mgr. Věře Adamové. Naše preventivní programy 
jsou velice všestranné a snažíme se neustále zlepšovat jejich kvalitu.  

Intenzivně se zabýváme bojem proti šikaně. Ve škole působí skupina  
3 žáků z 8. a 9. tříd, kteří se s dětmi pravidelně schází a pomáhají tak spolužákům 
řešit případné problémy, se kterými se nechtějí obrátit přímo na někoho z nás 
pedagogů. První zkušenosti jsou velmi dobré. V rámci Stonožky jsme se navíc 
zapojili do programu No bullies fashion – Móda je nešikanovat. Chceme, aby děti 
samy bojovaly proti šikaně a samy promýšlely, jak proti ní postupovat, aby se 
samy aktivně do této problematiky zapojily.  

Ráda bych poděkovala Vám rodičům za příspěvky KRPŠ. Vězte, že 
veškeré peníze, které jste nám tímto způsobem poskytli, se vrátí Vašim dětem. 
Letos jsme za tyto prostředky nakoupili další šatní skříňky, uhradili jsme zápisné 
do školního klubu a zejména pak zrekonstruovali počítačovou učebnu a dokoupili 
LCD monitory. Z nové počítačové učebny máme opravdu velikou radost. Tu nám 
ostatně udělaly i samy děti, když za ni přišly poděkovat! Přijměte proto pozvání  
a přijďte se do nové počítačové učebny dnes po skončení třídních schůzek 
podívat i Vy!  

I nadále se snažíme zlepšovat prostředí školy, podařilo se nám během 
tohoto pololetí opravit podlahy ve 2 třídách, vyměnit zářivky ve 2 třídách, po  
50 letech zrenovovat kabinet fyziky, pořídit nové vybavení do školní kuchyňky, 
zakoupit nové sedačky na chodby a pokračovat v obnově tabulí. Do konce 
školního roku bychom chtěli zlepšit pracovní prostředí ve sborovně novými stoly 
a kobercem a pro žáky pořídit další dvě interaktivní tabule. Musím říci, že to vše 
děláme velmi rádi, protože vidíme, že si naši žáci pěkného prostředí váží a ve 
velké většině se k němu chovají pěkně. 

Nakonec dovolte, abych Vás pozvala na závěrečnou školní akademii, 
kterou mají letos ve své režii žáci 9. třídy a Vaše děti v ní jistě budou rády 
účinkovat. Těším se na setkání s Vámi v divadle Hybernia ve  středu 24. června  
v 17:00 hodin. Vstupenky budou k zakoupení u třídních učitelů. 

Kateřina Vávrová 
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Nejasná zpráva o zdaøilém výmìnném pobytu v�nedalekém BrNejasná zpráva o zdaøilém výmìnném pobytu v�nedalekém BrNejasná zpráva o zdaøilém výmìnném pobytu v�nedalekém BrNejasná zpráva o zdaøilém výmìnném pobytu v�nedalekém Broeoeoeoendby.ndby.ndby.ndby.    
 
 Brøndby je předměstím hlavního a největšího dánského města Kodaně 
ležícího na východním pobřeží ostrova Sjællan. Ve světě je proslulé především 
díky slavnému fotbalovému klubu. To, že město žije fotbalem, je patrné na první 
pohled - počet, velikost a kvalita travnatých i jiných fotbalových hřišť je pro 
českého fotbalového nadšence ohromující. 
Přesvědčili nás o tom ale i naši mladí dánští kamarádi, kteří to s míčem opravdu 
umí.  
 Jak celý zájezd probíhal? Sraz byl v neděli 19.10. v příjemných 4:45 hod. 
Zdá se to neuvěřitelné, ale i v tuto hodinu se podařilo všem zúčastněným vstát  
a dorazit ke škole na smluvený sraz. Obsadili jsme všech patnáct míst a vyrazili 
jsme mikrobusem podle plánu směr Dánsko. Po deseti hodinách nás čekalo 
nalodění na trajekt, dvě hodiny plavby a nakonec další, již nervózní, dvě hodiny 
jízdy po dánské pevnině v očekávání nucené cizojazyčné konverzace. Po příjezdu 
k nádraží byli naši žáci „rozebráni“ svými dánskými kamarády a odvezeni do 
svých nových dočasných domovů.  
 Další dny se nesly v podobném duchu, společný program se střídal 
s programem v rodinách a děti již bez ostychu se všemi konverzovaly 
v anglickém jazyce. Nutno dodat, že jim to šlo výborně. Program jsme měli 
nabitý. Prohlédli jsme si školu, byli jsme uvítáni paní starostkou na radnici, kde 
byl nejlepším bodem programu raut, několikrát jsme navštívili Kodaň. V hlavním 
městě byla připravena např. honba za pokladem, kde se po skupinkách plnily 
nejrůznější úkoly a hledaly významná historická místa, soutěž v bludišti, návštěva 
pivovarského muzea Carlsberg s ochutnávkou samozřejmě nealkoholických 
nápojů nebo focení u sochy Malé mořské víly od Edvarda Eriksena. Dva večery 
jsme trávili také společně. Na uvítací párty se hrál stolní tenis, kulečník, současně 
probíhala malá diskotéka, povídalo se a nechybělo ani drobné občerstvení.  
Na poslední společný večer jsme se připravili již pořádně! Vařili jsme a pekli 
typická česká jídla - bramboráky, obložené chlebíčky, bábovku v dánských 
formičkách na muffiny a jablečný drobenkový koláč. Vše šlo na párty „na 
dračku“. Zbytek hostiny obstaraly rodiny dětí, které neměly to štěstí  opečovávat  
milého hosta z Čech. Na dánské poměry jsme měli celkem pěkné počasí. To 
deštivější jsme strávili v Luisianě v muzeu moderního umění na výstavě Manga 
(japonské komiksové obrázky) a dánského moderního malíře Per Kirkebyho.  
 Do Prahy jsme se vrátili v pátek 24.10. téměř v nočních hodinách 
podporováni vtipným a hlasitým vyprávěním některých účastníků zájezdu. Po 
zdlouhavé, leč zábavné cestě jsme se opět setkali se svými drahými a především 
česky hovořícími příbuznými.  

Oldřich Vacek 
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Ohlédnutí za posledním mìsícem roku 2008Ohlédnutí za posledním mìsícem roku 2008Ohlédnutí za posledním mìsícem roku 2008Ohlédnutí za posledním mìsícem roku 2008    
 

Prosinec 2008 – měsíc jako každý jiný, avšak PROSINEC je vždy něčím 
výjimečný. Je ve znamení příprav na nejkrásnější období v roce – na Vánoce. 
Současně je také součástí Adventu, doby čekání na někoho, někoho výjimečného. 
Ano, samá tajemství. A ta jsou právě v této době tím nejkrásnějším, nejhezčím 
zejména pro dětskou dušičku. A i v tomto duchu se nesly přípravy u nás ve škole 
v ZŠ Kladské. 

Už při příchodu do budovy na každého z nás, na děti, na žáky, učitele  
i ostatní dospěláky, dýchla ta pravá vánoční atmosféra. Odněkud ze tříd se 
ozývaly tóny vánočních písní a koled, zavoněla purpura, potkávali jsme vánoční 
výzdobu na chodbách i ve třídách, na dveřích tříd, kanceláří a kabinetů visely 
adventní věnce a vždy se proti nám vynořily krásně nastrojené vánoční 
stromečky. 

V prvních dnech tohoto měsíce byli u nás žáci z dánské školy v Brøndby. 
Prožívali tuto atmosféru a náladu společně s námi. Dokonce byli obdarováni  
i samotným Mikulášem, který procházel školou společně s anděly a čerty. 

První prosincový týden byl zakončen velkolepým stonožkovým koncertem 
v Lucerně, který mohl každý vidět v televizním záznamu v poledne na Štědrý den 
pod názvem Na vlastních nohou. Velký podíl na jeho přípravě měli naši deváťáci. 

Během měsíce třídy navštívily různá místa nejen v Praze (vánoční trhy, 
výstavy betlémů), ale i po Česku a v sousedním Rakousku. 

Také jsme uskutečnili téměř již tradiční jednodenní zájezd do předvánoční 
Vídně. Bylo to prima, jeli jsme 11. prosince v časných ranních hodinách společně 
se žáky 8. a 9. tříd. Kromě zámku Schönbrunn, známých historických staveb  
a památek (namátkou Hundertwasserhaus, Hofburg, Burgtheater, Parlament, 
Rathaus) jsme navštívili vánočně vyzdobený, punčem a svařákem provoněný 
vánoční trh, kde měl každý možnost si nakoupit nějaké sladkosti nebo i dárky . 

6. třídy se 16. prosince vydaly navštívit Třebechovice se světově známým  
a proslulým Třebechovickým betlémem. Aby cesta rychleji ubíhala,  měly děti  
v autobuse připravený program s vánoční tématikou. Odměnou jim bylo vždy 
otevření okénka v adventním kalendáři. Po návštěvě Muzea betlémů jsme se 
rozjeli do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy. Seznámili jsme se s výrobou svíček, 
mohli jsme si zakoupit libovolné množství svíček různých tvarů, barev a velikostí  
a v závěru si každý žák vyzkoušel „vyrobit“ dvě svíčky. S pocitem spokojenosti 
jsme se vraceli zpět do Prahy. 

Vánoční přípravy ve škole vrcholily. Blížila se středa 17. prosince. Den 
konání vánočního koncertu tentokrát v propůjčeném Divadle U Hasičů. Program 
byl pestrý a pro všechny, ať už žáky, nebo publikum zajímavý. Kromě tradičních 
písní a koled sálem zněly písničky s vánoční tématikou v cizích jazycích. Slyšeli 
jsme němčinu, angličtinu, španělštinu a ruštinu. Bylo to velkolepé. Zúčastnily se 
opravdu všechny třídy – od našich prvňáčků po zkušené a „ostřílené“ deváťáky. 
Všichni si zasloužili velký dík a slova uznání. 

Všechno z nás spadlo. Nastalo uvolnění. Každý se těšil na pátek 19.12. Na 
Den třídy a třídního učitele. Den, který je svým způsobem i něčím slavnostním, 
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tajemným. Při příchodu do školy se všechny třídy včetně učitelů shromáždily na 
chodbě a na schodech. Školou se nesly tóny nejznámějších českých koled. Kdo 
uměl, zpíval. 

A pak? Pak už ve třídách začaly probíhat třídní besídky. Úsměv, 
překvapení, dárečky. Opět ta krásná a tajemná nálada. Dopoledne „uteklo“ jako 
voda a děti se rozběhly na vánoční prázdniny. 

  Ladislav Bošek 
 
 

Bruslení  na  ŠtvaniciBruslení  na  ŠtvaniciBruslení  na  ŠtvaniciBruslení  na  Štvanici    
 

Je konec ledna roku 2009. Na 
základních a středních školách končí  
1. pololetí. Pololetí, kdy bilancujeme 
svůj prospěch, své chování – prostě, co 
se nám podařilo, co ne a kde máme ještě 
rezervy.  

Tentokrát se psal čtvrtek 29. ledna 
2009. Den, kdy všichni žáci naší školy 
obdrželi výpis vysvědčení za 1. pololetí 
školního roku 2008/09. Každý byl 
netrpělivý, co asi na něm uvidí. Nejvíce 
překvapení, ale také radosti, měli naši prvňáčci, kteří výpis dostávali poprvé, a to 
ve slavnostním prostředí žižkovského Atria v Praze 3. Vysvědčení jim spolu 
s třídními učitelkami a ředitelkou školy slavnostně předávali naši hosté – 
tlumočnice Dana Hábová a dva absolventi školy, hudebník Jan Vodňanský a 
operní pěvec Adam Plachetka. 

Všichni byli spokojeni, svátečně naladěni a také „už“ sportovně 
nastartováni. Kam? No přece již tradičně na pražský „Zimák“ na Štvanici. Třídní 
učitelé se svými třídami a netřídním doprovodem se snažili dorazit na místo 
určení do 10 hodin tak, aby všechny třídy mohly být v době od 10 do 12 hodin na 
volné ledové ploše stadionu.  

Zahájení patřilo našim žákům-krasobruslařům, kteří se tomuto krásnému 
sportu věnují ve svém volném čase, Kláře Kadlecové ze 7.B a Adamu Barnovi  
ze 6.A. Oba předvedli část své volné jízdy. Byla to krása, opravdu bylo na co se 
dívat. A pak si to také mohl každý vyzkoušet. Ledová plocha patřila nám všem! 
Radost-veselí-honičky na bruslích-pády-někdo stál na bruslích poprvé-to vše 
patřilo k volnému bruslení. Ať už žáci nebo učitelé, prostě všichni měli radost a 
úsměv na tváři. Nastalo určité uvolnění, odreagování, relaxace po náročné 
půlroční práci.  

A také důstojná tečka před jednodenními pololetními prázdninami.  
Ladislav Bošek 
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Lyāaøský kurz v RakouskuLyāaøský kurz v RakouskuLyāaøský kurz v RakouskuLyāaøský kurz v Rakousku    
 

Již tradičně se žáci sedmých tříd, doplněni o zájemce z osmého ročníku, 
vydali se svými učiteli - instruktory na týdenní lyžařský kurz do rakouského 
Lechtalu. Netradičně byly připraveny dva autobusy, neboť počet přihlášených 
žáků byl vyšší než počet míst v jednom autobuse. Takto početná školní skupina 
nebyla ale vůbec překážkou pro hladký průběh zájezdu. Naopak – žáci měli 
možnost se navzájem více poznat a třeba nalézt nové kamarády. 

Vyjíždělo se ráno 14. března od školy. Po několika hodinách jízdy jsme 
dorazili na místo. Ubytováni jsme byli ve třípatrovém domě v malé vesničce 
jménem Bach. Do lyžařského střediska Warth-Schröcken jsme každý den 
dojížděli našimi autobusy necelých 30 minut. Vybrané středisko bylo sympatické 
jednak širokým výběrem sjezdových tratí, tak i příjemnou restaurací, v níž se děti 
mohly o polední pauze stravovat a načerpat nové síly na odpolední lyžování. Na 
počasí jsme si stěžovat nemohli, slunce jsme měli možná víc než dost. 

Kromě lyžování a přípravy jídel v „naší domácí“ kuchyni se děti podílely  
i na přípravě večerních programů. Nejoblíbenější byla jak jinak než diskotéka. 

S lyžařským kurzem jsme byli všichni spokojeni a už teď se těšíme na 
příští zimní sezonu v Lechtalu! 

Klára Dašková 
 

Renovace našeho fyzikálního kabinetu.Renovace našeho fyzikálního kabinetu.Renovace našeho fyzikálního kabinetu.Renovace našeho fyzikálního kabinetu.    
 

Koncem 1. pololetí letošního školního roku se začala místnost č. 213  
v 1. patře školy proměňovat. Nejprve se vystěhoval inventář i vyučující (inventář 
na chodbu, vyučující do jednací místnosti). Pak došlo na vymalování a novou 
podlahu. Místo prošlapaného a praskajícího PVC je teď zátěžový koberec. Starý 
nábytek byl nahrazen novými tříúrovňovými skříňkami a čtyřmi psacími stoly. 
Pod okno přibyl odkládací stůl na přípravu pomůcek. Tuto sestavu doplnil vysoký 
regál, velká závěsná policová skříňka a čtyři závěsné knihovničky. Pro snazší boj 
se zapomínáním je pro každého vyučujícího jedna korková nástěnka. Každý stůl 
je doplněn novou lampičkou. Výměnou za nevábný dřez se do rohu místnosti 
nastěhovaly dva úzké díly kuchyňské linky. Kabáty mají teď místo v šatní skříni, 
která je součástí sestavy. Pro snazší manipulaci ve vyšších částech nábytku jsme 
dostali kovové schůdky. Zároveň byla vedlejší pracovna fyziky doplněna dvěma 
prosklenými skříněmi. Tím jsme mohli soustředit všechny pomůcky po probírce  
a vytřídění do pracovny a kabinetu fyziky, skříň v pracovně zeměpisu je volná. 
Naposled přibyly vertikální žaluzie a zrcadlo. Celý náš útulek je laděn do žluté, 
zelené a béžové barvy. 

Až k nám na podzim přibudou dvě vyučující prvního ročníku, jistě i jim ta 
jarní kombinace bude dodávat jarní elán a optimismus. 

        Marie Kroftová 
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QuerxenlandQuerxenlandQuerxenlandQuerxenland    
 

Už třetím rokem jezdí naše škola pravidelně do dětského tábora 
Querxenland v Německu nedaleko našich hranic. Účastníme se buď vánočního, 
nebo velikonočního programu. V letošním školním roce vyjeli naši páťáci do 
Querxenlandu dokonce dvakrát, v listopadu a březnu. Tábor je skvěle vybaven,  
a tak zamýšlíme zorganizovat tam každý první červencový týden (počínaje  
3. - 10. 7. 2010 - léto se musí objednávat rok dopředu) intenzivní kurs němčiny  
a angličtiny vždy dopoledne a různé aktivity - sportovní, poznávací, rukodělné - 
odpoledne, večer pak německé filmy, diskotéka, grilování. Výuka němčiny se 
přizpůsobí věku přihlášených dětí a mluvit se bude pouze německy.       

Eva Iveljová 
 
 

Dùleāité teDùleāité teDùleāité teDùleāité termínyrmínyrmínyrmíny a plánované akce a plánované akce a plánované akce a plánované akce    
 
20.4.2009  Přijímací řízení do 3. tříd a na SŠ - 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 
5.5.2009   Terezín a Lidice 8. a 9. třídy 
15.5.2009   Stonožková Kutná Hora, 6. třídy 
18.5.2009  Přijímací řízení do 3. tříd - 2. kolo 
19.5.2009 Den ochrany člověka za mimořádných událostí 
20.5.2009  Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 
21.5.2009  Sportovní den školy 
22.-29.5.2009  Výměnný pobyt na ostrově Norderney - v Německu, 7. ročník 
27.5.2009   Poznávací zájezd do Drážďan - 9. třída 
4.6.2009   Jazykově poznávací zájezd do partnerské školy ve Vídni, 4.tř. 
4.6.2009    Milín – vyhodnocení soutěže Bojovníci proti totalitě 
4.6.-11.6.2009       Rozlučkový letecký zájezd 9. třídy do Řecka 
12.-19.6.2009  Výměnný pobyt Norderney - v Praze, 7. ročník 
8.6.2009   Schůzka rodičů budoucích prvňáčků - od 17:00 
13.6.2009  Žluté lázně – vystoupení školní kapely 
17.6.2009  Pódiová vystoupení na nám. Míru – školní kapela 
22.6.2009   Cena Ď - Stavovské divadlo 
24.6.2009   Závěrečná akademie a stužkování 9. třídy v divadle Hybernia 
22.6.2009 Pedagogická rada 
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Úspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákù    
 
Obvodní kolo ve florbale pro ZŠ a víceletá gymnázia, 11. prosince 2008 
 

Mladší žáci (6. a 7. třídy) se umístili na 1. místě a postupují do krajského 
kola, které se uskuteční na začátku příštího roku. Hráči se předvedli ve velice 
dobrém světle, v prvním utkání pokořili soupeře vysokým rozdílem 7:0, v druhém 
zápasu základní skupiny vyhráli 3:0. Výsledkem 3:0 skončil i finálový zápas. 
Pochvalu za výborný výsledek, sportovní nasazení i kvalitní a férovou hru si 
zaslouží všichni zúčastnění hráči - Marek Tlučhoř, Vojta Mirovský, Marek Šach, 
Kuba Bezděk, Adam Dotlačil, Marek Šimák, Aleš Sedlák, Vašek Mlynář, Honza 
Franěk, Martin Slabý. 
 
 
Obvodní kolo matematické olympiády pro ZŠ a víceletá gymnázia, 21. 1. 2009 
 

Žáci naší školy se umístili mezi nejlepšími. V kategorii 5. ročníků obsadila  
3. místo Zuzana Parthonová z 5.B. Mezi žáky 9. ročníků se na 2. místě umístila 
Adéla Cizlová z 9.A, která postupuje do krajského kola. Gratulujeme a držíme 
palce! 
 
 
Obvodní kolo dějepisné olympiády pro ZŠ a víceletá gymnázia, 27. ledna 2009 

2. místo Otmar Beneš, 9.A 
   6. místo Kateřina Vitochová, 9.A 
 
 
Obvodní kolo olympiády z ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 16. března 2009 

4. místo  Adéla Neubertová, 9.A 
8. místo Martina Zychová, 9.A 

 
 
Obvodní kolo zeměpisné olympiády pro ZŠ a víceletá gymnázia, 18. 3. 2009 
 
Kategorie B (7.ročníky a sekundy víceletých gymnázií): 

1. místo Michael Vácha, 7.A 
 
Kategorie C (8.a 9. ročníky, tercie a kvarty víceletých gymnázií): 

1. místo  Adéla Cizlová, 9.A 
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Pražské poetické setkání – 38. ročník 
 
 Jako každý rok, tak i letos, se na naší škole uskutečnilo 4. března školní 
kolo recitační soutěže „Sněženka“, ze kterého postoupili vždy 3 nejlepší recitátoři 
do obvodního kola Pražského poetického setkání. Základní kola proběhla v rámci 
tříd, kde si děti ve spolupráci se svými třídními učitelkami a učitelkami českého 
jazyka vybraly své reprezentanty do školního kola. Někteří žáci a žákyně si 
dokonce napsali vlastní text, což ocenila i porota. 
 Není úplně jednoduché zvládnout trému, vystoupit před publikem a podat 
výborný výkon, ale naše děti jsou bojovníci a nevzdávají se! Díky tomu jsme se 
16. a 17. března radovali z prvních míst Pražského poetického setkání, a to ve 
všech kategoriích! Děkujeme všem žákům a žákyním za vynikající reprezentaci 
naší školy, blahopřejeme vítězům, ale samozřejmě oceňujeme i všechny děti, 
které se recitace zúčastnily.  
 Všichni teď budeme držet palce v krajském kole Vladimíru Kriglovi (3.A), 
Miloslavu Sodomkovi (3.B), Tereze Klečkové (5.B), Andree Novákové (6.A), 
Magdaleně Podrazilové (6.B) a Michaele Chytré (9.A), která se uskuteční 
25. – 26. dubna 2009! 

Alena Klečková 
 
 

Výsledky:
 
Kategorie 1. tříd: 
   1.  Šimon Taněv 
   2.  Štěpán Chytrý, Jana Kepková 
   3.  Norika Dominiková, 

 Marlene Kenclová  
 
I. kategorie (3. třídy): 
   1.  Miloslav Sodomka 
   2.  Adéla Klečková 
   3.  Vladimír Krigl  
 
II. kategorie (4.- 5. třídy): 
   1.  Tereza Klečková 
   2.  Matouš Martínek 
   3.  Djorem Danilo, Viktorie Malá  
 

III. kategorie (6.- 7. třídy): 
   1.  Anna Bernatová 
   2.  Magdalena Podrazilová 
   3.  Andrea Nováková  
 
IV. kategorie (8.- 9. třídy): 
   1.  Kateřina Vitochová 
   2.  Michaela Chytrá 
   3.  Otmar Beneš 
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Konverzační soutěž v německém jazyce (obvodní kolo) 
 
A máme tady opět závěr 1. pololetí a s ním nejen vstup do nového 

kalendářního roku, ale také vstup-účast ve školních a obvodních kolech soutěží 
příslušných vyučovacích předmětů.  

14. ledna 2009 se konalo obvodní kolo konverzační soutěže v německém 
jazyce, v kategorii IA a IB. Vzhledem k tomu, že výuka němčiny je na školách 
méně obsazena, zúčastnili se soutěžící jen v kategorii IB, což jsou 6. a 7. třídy ZŠ 
s rozšířenou jazykovou výukou a tříd  příslušných gymnázií. Tato kategorie měla 
letos velmi dobrou jazykovou úroveň. Vždyť obsazení předních míst patřilo právě 
nám. Bohužel je to kategorie nepostupová, ale přesto patří soutěžícím velký dík. 
Nejen za znalosti, ale také za odvahu, se kterou se  dokázali  soutěže zúčastnit.  

12. února 2009 se konala rovněž soutěž v německém jazyce, tentokrát 
kategorie IIA, IIB. Tato kategorie je již kategorií postupovou a týká se tříd  
osmých a devátých, včetně tříd příslušných na gymnáziích. Velkými konkurenty 
pro nás bylo Arcibiskupské gymnázium, ale ani těchto soutěžících jsme se 
nezalekli. I když nám to tolik nevyšlo, nenecháme se odradit. Vždyť není umění 
vyhrát, ale zúčastnit se a „porážku“ přijmout.  
 
Výsledky kategorie I.B (6. – 7. ročník): 

1. místo Pavla Taněvová, 7.A 
2. místo  Anna Soukupová, 6.A 
3. místo Miriam Benešová, 6.A 

 
 
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

 
V březnu 2009 proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém 

jazyce. Jako škola s rozšířenou výukou jazyků soutěžíme v jedné kategorii pouze  
s Arcibiskupským gymnáziem. V kategorii osmých a devátých tříd se na 2. místě 
umístil Adam Šimice z 8.A a 3. místo obsadila Adéla Neubertová z 9.A.  
V nepostupové mladší kategorii šestých a osmých tříd naši žáci opět obsadili 2. a 
3. místo. Úspěšně se umístila Zdena Fricmanová ze 7.B a Michal Vácha ze 7.A. 
Všem žákům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích! 

Hana Faltová 
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Sbìr papíruSbìr papíruSbìr papíruSbìr papíru    
 

Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně zapojili do školní akce 
ve sběru papíru. Velice si vážíme zájmu a podpory, se kterou jste po dlouhá léta  
k této akci přistupovali. Velmi nás tedy mrzí, že únorový sběr papíru byl poslední 
v tomto školním roce a ani pro příští rok neplánujeme pokračování. Důvodem je 
nezájem o druhotné suroviny, a tedy i o starý papír, a velmi nízké výkupní ceny, 
které sotva pokryjí náklady. Ve škole budeme i nadále důsledně třídit odpad, 
avšak nebudeme pořádat hromadný sběr. Věříme, že vzniklou situaci pochopíte. 
 V tomto školním roce jste nasbírali 27 055 kg papíru. 

     Děkujeme  Jitka Klimentová a Milada Vinšová 
 
 

ŠŠŠŠkolní klub a školní druāinakolní klub a školní druāinakolní klub a školní druāinakolní klub a školní druāina    
 

Již 4. rokem máme na naší škole Školní klub pro žáky 5. - 9. tříd. Žáci ho 
také velmi často a velmi rádi využívají. Mají zde  možnost  strávit volný čas mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním, nebo při čekání na různé kroužky.  
V klubu se mohou odreagovat od školních povinností při hraní různých 
společenských her, které jsou v klubu k dispozici. Mohou též hodně využívat 
počítačovou učebnu, kde mají k dispozici internet a školní počítačovou síť. 
Samozřejmě mají možnost napsat si zde domácí úkoly.  

Jana Prchalová, ved. ŠK 
 
 
 Od příštího školního roku, kdy se naše třídy rozrostou o druhé ročníky, 
bude školní družina pouze pro žáky 1. – 4. tříd. Školní klub bude rozšířen na dvě 
oddělení. Nové oddělení bude určeno žákům 5. tříd a povede jej Marie Nováková. 
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Scio testy 9.tøídScio testy 9.tøídScio testy 9.tøídScio testy 9.tøíd - leden 2009 

 
Máme radost z výsledků SCIO testů 9. třídy! V porovnání studijních 

výsledků se základními školami i gymnázii v České republice jsou výsledky 
našich žáků ve všech základních předmětech – čeština, matematika, německý  
a anglický jazyk ŠPIČKOVÉ! Škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol  
v testování! Podívejte se na výsledky. 
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V testování 9. tříd a víceletých gymnázií společnosti Scio má náš žák TOMÁŠ 
MYSLIVEC nejlepší výsledek v testu z matematiky ze všech zúčastněných žáků 
v hlavním městě Praha a jeden z nejlepších výsledků v celé České republice!! 
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!! 
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StonoākaStonoākaStonoākaStonoāka 
 
7. dubna 2009: 11. ročník stonožkové výstavy výtvarných prací žáků školy. 
Výstavu zahájila K. Vávrová, paní Běla Gran Jensen, Ing. Zuzana Folprechtová 
(vedoucí školského odboru MČ Praha 2), MUDr. Iva Hodková (ředitelka DPL 
Opařany), generál Josef Prokš, Martin Chleborád (zástupce Siriri). Děkujeme za 
Vaši přítomnost a podporu, vernisáž byla velice úspěšná! Celkem jsme za dětské 
obrázky k datu 14.4. dostali 20 498,- Kč!!! Pomůžeme dětem v sirotčinci v 
Bozoumu a v Dětské psychiatrické léčebně Opařany. 
březen 2009: Zapojili jsme se do pilotního projektu Stonožky No bullies fashion 
/ Móda je nešikanovat. První součástí projektu je založení skupiny žáků z 8. a 9. 
třídy, kteří pracují s ostatními spolužáky z celé školy v prevenci šikany na škole.  
leden 2009: Aktovky pro děti v Afghanistánu. Počátkem ledna 2009 se naší škole 
podařilo zaslat dětem do Afghanistánu 60 ks zcela nových školních aktovek. Díky 
spolupráci s mjr. Karlem Koutem jsou aktovky již na místě a děti je dostaly   
k novému školnímu roku. 
prosinec 2008: Do Stonožky se zapojily i děti ze Středoafrické republiky. 
Během podzimu 2008 probíhala počáteční jednání o spolupráci s o.p.s. Siriri 
(konkrétně s naším absolventem Martinem Chleborádem), jejíž zástupci pracují s 
dětmi ve Středoafrické republice. V Bozoumu, malém městečku na severozápadě 
země stojí dům – denní stacionář pro sirotky. Zde zástupci Siriri pečují o tyto 
africké děti, sirotky – děti zde dostanou jídlo, základní vzdělání, je postaráno o 
jejich zdravotní stav i volný čas. A právě tento volný čas poslední dobou děti 
využívají kreslením vánočních přání pro Stonožku. Děti ze ZŠ Kladská 1, Praha 2 
vyhlásily sbírku a sebraly tak velké množství nových pastelek, které zástupci 
Siriri do Afriky dovezli a předali dětem ve stacionáři. Děti z Kladské tak vyzvaly 
své kamarády, aby se připojili ke Stonožce. První výsledky můžete vidět na 
fotografiích. Máme z toho radost a věříme, že na oplátku pomůže Stonožka zase 
těmto sirotkům v Africe! Dětem a rodičům moc děkujeme za pastelky!! 
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Bojujeme proti šikanì – Móda je nešikanovatBojujeme proti šikanì – Móda je nešikanovatBojujeme proti šikanì – Móda je nešikanovatBojujeme proti šikanì – Móda je nešikanovat    
 
 Letos vznikl projekt proti šikaně 
v rámci hnutí Stonožka. Tento projekt je o 
tom, že starší spolužáci pomáhají svým 
mladším. Na naší škole to probíhá takto: 
byli jsme vybráni tři – Michaela Chytrá a 
Kateřina Vitochová z 9. třídy a David Rathous z 8. třídy. Jsme jednou za 14 dní o 
velké přestávce v družině a mohou za námi přijít naši spolužáci. K čemu tam 
jsme? Třeba když mají starosti, neví si s něčím rady, necítí se ve třídě dobře a 
potřebují to někomu říct. Některé děti mají problém svěřit se dospělým a proto 
jsem tady my – jejich vrstevníci. Za tento školní rok si k nám přišlo popovídat 
mnoho dětí, kterým jsme se pokusili pomoci. Pokud si víme rady, snažíme se jim 
pomoct a poradit, případně se my jdeme poradit s učiteli. Nejdůležitější je 
spolužákům naslouchat a povídat si s nimi. Myslíme si, že tento projekt má smysl 
a těšíme se na to, že se bude víc rozvíjet.  
 

Katka Vitochová a Míša Chytrá, 9.A 
 
 

Mezinárodní zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní zkouška Fit in Deutsch IIMezinárodní zkouška Fit in Deutsch II    
 

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

bychom letos opět zprostředkovat nejstarším žákům (8. a 9. tř.) mezinárodní 
jazykovou zkoušku pro děti a mládež Fit in Deutsch II, která je doporučována 
pro žáky 2. stupně základních škol. 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 
velmi pozitivní, tak doufáme, že to pro Vaše děti bude přínosné. 
 

Zkoušku pořádá Goethe-Institut v Praze, obsahuje písemnou část (písemný 
projev, poslech, porozumění čtení) a ústní část (konverzační charakter). Stojí 
1 000 Kč, koná se letos 4. června a uskuteční se v Goethe-Institutu (doprovod 
bude zajištěn).   
 

3 nejúspěšnějším žákům bude poplatek za zkoušku plně uhrazen školou a 
KRPŠ.    
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Klub rodièù a pøátel školyKlub rodièù a pøátel školyKlub rodièù a pøátel školyKlub rodièù a pøátel školy 
 

Vážení rodiče, 
 

Příspěvky KRPŠ na školní rok 2008/2009 
 
 Chceme touto cestou p o d ě k o v a t všem rodičům, kteří v letošním 
školním roce zaplatili příspěvek KRPŠ. 
 Ke dni 31.12.2008 bylo celkem vybráno 164 000,-Kč, což je opět částka 
vyšší než v minulém roce, tentokrát o celých 52 000,-Kč. Tato částka byla 
Výborem KRPŠ předána vedení školy formou sponzorského daru. 80 000,-Kč z 
této částky bylo určeno na nákup šatních skříněk pro žáčky našich 1. tříd. 
 Graf znázorňující procentuální poměr vybraných příspěvků KRPŠ v 
jednotlivých třídách si můžete prohlédnout zde:   

 Letošní příspěvky 
byly, jak již bylo předem 
avizováno na třídních 
schůzkách, využity na 
modernizaci počítačové 
učebny, a to především na 
pořízení dalších LCD 
monitorů (část již byla 
vyměněna v loňském 
školním roce), rovněž 
opětovně na chod 
školního klubu (zde plní 
příspěvky KRPŠ funkci 

zápisného do školního klubu pro žáky II. stupně) a vzhledem k dostatku 
věnovaných finančních prostředků došlo i na částečnou rekonstrukci počítačové 
učebny (zejména výměna stolků a židlí). 

Přesné vyúčtování týkající se použití vybrané finanční částky provede 
KRPŠ na valné hromadě, která se bude konat  na konci tohoto školního roku. 
 
 
duben 2009                    Výbor KRPŠ  Ing. Kateřina Brejlová, předsedkyně KRPŠ 
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