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Vážení rodiče, 
dostává se Vám do rukou 2. číslo letošního již XV. ročníku Aktualit z Kladské. 

Naznačuje nám to blížící se konec školního roku. Zbývá nám ještě 2,5 měsíce do konce 
šk. roku, ale i tento čas 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. Vybavili jsme počítačovou učebnu 
a některé třídy novými počítači. Zmodernizovali jsme tím naši počítačovou síť. Děti  
z 5. až 9. tříd mají zaplacením příspěvku vstup do školního klubu zdarma. 

 V učitelském sboru došlo ke změnám. Paní učitelka Mgr. Alice Lupačová 
nastoupila na mateřskou dovolenou a třídnictví v 5.A se ujala Mgr. Alena Morávková. 
Angličtinu bude vyučovat naše angličtinářka, která je v současné době na rodičovské 
dovolené, Mgr. Barbora Hanková. Vzhledem k delší nemoci Mgr. Renaty Zajícové 
převzala třídnictví v 7.A Mgr. Zuzana Škubníková. Němčinu ve 4., 5. a 7. třídách 
vyučuje Bc. Daniel Kadlec, v nižších ročnících bude výuka zajištěna našimi vyučujícími 
německého jazyka. Paní vychovatelka Kateřina Wagnerová nastupuje v květnu na 
mateřskou dovolenou, na její místo nastoupí Mgr. Marie Nováková a od září pak 
nastupuje nová paní vychovatelka. 

  Všechny třídy, od 2. až po 8., vyjely již tradičně na lyžařské kurzy. Sněhové 
podmínky nám přály a děti se vrátily spokojené. Pro příští školní rok plánujeme opět 
pro všechny třídy lyžařské zájezdy, pro několik ročníků v rakouských Alpách (Tauplitz, 
Lechtal...), kde je díky nadmořské výšce záruka dobrých sněhových podmínek  
a vzhledem k bezpečnosti i méně lyžařů na sjezdovkách. 

Během druhého pololetí se naši žáci již tradičně zúčastnili celé řady obvodních 
olympiád a soutěží. V celkovém hodnocení výsledků všech soutěží vyhlášených MŠMT 
jsme mezi všemi ZŠ a víceletými gymnázii Prahy 2 skončili na krásném 2. místě za 
Arcibiskupským gymnáziem, a to s minimální ztrátou počtu bodů. Řada žáků postupuje 
do krajských kol. Od listopadu probíhá druhý ročník sportovní soutěže mezi školami 
Amos tour. Máme za sebou školní kolo, ze kterého vyšly vítězně tři třídy – 4.B, 5.B, 
7.A. V současné době probíhá II. fáze, kdy mezi sebou soupeří 10 škol MČ Prahy 2. 
První dvě školy z MČ jdou do finále – soutěž mezi školami MČ Praha 1, 2 a 3. Držme 
našim dětem palce! 

V letošním roce probíhá i testování Scio v několika ročnících. Výsledky, ze 
kterých máme velkou radost, známe zatím u šestých a devátých tříd (výsledky na 
www.kladska.cz), další čekáme od 3., 5. a 7. ročníků. U 4. tříd probíhá pilotní testování 
čtenářské gramotnosti. 
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Naše zahraniční spolupráce se dále rozvíjí, v tomto pololetí probíhají výměny  
s Delmenhorstem a Norderney. V květnu budeme realizovat projekt s dětmi z Hong 
Kongu, kdy ve škole přivítáme již podruhé 38 žáků z Yew Chung International School -
World Clasroom (www.ycef.com). Na podzim chystáme výměnný pobyt pro budoucí  
8. ročník do dánského Broendby (10.–15.10.2011) a pro 6. ročník divadelní projekt  
An der Grenze/Na hranicích spojený s výměnou žáků s partnerskou školou v Backnangu 
(9.10.– 13.10.2011). Novinkou bude v září jazykový pobyt spojený s divadelním 
projektem v Irsku, který nám pomáhá organizovat náš bývalý lektor Patrik Ryan. Náš 
dvouletý projekt Comenius jsme zhodnotili a ukončili minulý týden na společné 
konferenci učitelů v tureckém Gaziantepu. Již nyní máme naplánovaný další projekt 
s našimi partnerskými školami z Dánska, Německa, Francie, Estonska a Turecka. 

Do konce roku nás ještě čeká 2.6. sportovní den školy a všichni se těšíme na 
závěrečnou akademii spojenou se stužkováním 9. tříd 27. června. Prosím, poznamenejte 
si toto datum v diářích, ať nezapomenete přijít povzbudit své děti do divadla Hybernia. 

Některé třídy se ještě vydají na školy v přírodě, ozdravné a poznávací pobyty. 
Deváté třídy se již tradičně rozloučí relaxačním pobytem v Řecku (9.A) a ve Španělsku 
(9.B). 

Naše činnost v oblasti pomoci a charity je letos také bohatá. V rámci Stonožky 
jsme sbírali staré autolékárničky pro Afghánistán, sešlo se jich kolem 100 kusů. 
Stonožková vernisáž 10.3. za účasti významných hostů a podpořena mnoha rodiči byla 
úspěšná. Výtěžek z Vašich darů rozdělíme na dvě části – 21 000 Kč použijeme na 
pomoc dětem v afghánských školách (více na www.stonozka.org „Afghánistán“)  
a stejnou částku dáme na dostavbu školy ve Středoafrické republice prostřednictvím 
o.p.s. Siriri (více na www.siriri.org – „blog z Afriky“). Vzhledem ke katastrofě  
po zemětřesení v Japonsku jsme se s ředitelkou UNICEF Ing. Pavlou Gomba dohodli na  
dobrovolné pomoci tamějším dětem. Naši žáci mají takto možnost dát jakoukoliv částku 
ze svého kapesného (5, 10 Kč...) na pomoc potřebným. Ve středu 20.4. sbírku ukončíme 
a předáme dárkový šek UNICEF. O výsledcích Vás budeme informovat. 

Ani letos nebudeme  o prázdninách zahálet. Chystáme kompletní rekonstrukci 
sociálního zařízení v přístavbě školy. Okna na jižní straně budovy nutně potřebují 
generální opravu a nová těsnění. Školní hřiště dostane nový povrch. Samozřejmě 
proběhne řada dalších dílčích prací, jako je malování, čištění, opravy... 

Rádi bychom rozšířili počet interaktivních tabulí ve třídách, avšak finanční 
situace, kdy se finanční částka na školní pomůcky rok od roku neustále snižuje, nám 
není příliš nakloněna. A tak budeme i nadále nuceni spoléhat na sponzorské dary. Vám 
rodičům i Vašim firmám, kteří jste nám již letos přispěli, velice děkujeme. Veškeré 
finanční dary jdou do poslední korunky zpět k Vašim dětem.  

Našim žákům, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední 
školy přeji hodně úspěchů. Věřím, že se všichni žáci dostanou na ty střední 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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Dùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termíny a plánované akce a plánované akce a plánované akce a plánované akce    
 
3.5.  Exkurze vlakem zámek Hluboká, 6.B, 7.A, 7.B 
4.5.  Návštěva  dětí z Hong Kongu,  8. třídy 
6.5.  Finále Amos Tour 
9. – 13.5. Ozdravný pobyt Benecko, 3. třídy 
9.- 15.5. Výměnný pobyt dětí z Delmenhorstu v Praze 
18.5.  Konzultace pro rodiče, 17:00 – 18:00 hodin 
18.5.  Multikulturní večer Čečensko, 18:30 (pro žáky, rodiče, veřejnost) 
2.6.  Sportovní den školy 
2.6.  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
20.5.- 27.5. Výměnný pobyt našich žáků 7. tříd na ostrově Norderney 
23.- 29.5. Výměnný pobyt našich žáků 7. tříd v Delmenhorstu 
6.-11.6. Výměnný pobyt německých dětí z Norderney v Praze 
3.6.-9.6. Řecko 9.A 
10.6.-19.6. Španělsko 9.B 
11.6.-17.6. Cyklistický kurz, 8. třídy 
12.6.-20.6. Itálie, 1.A 
13.6.-17.6. Jizerské hory 6.A 
27.6.2011 Závěrečná školní akademie, divadlo Hybernia, nám. Republiky, Praha 1 
 

PøePøePøePøedbìāný plán na 2011/2012dbìāný plán na 2011/2012dbìāný plán na 2011/2012dbìāný plán na 2011/2012    (Zmìny vyhrazeny)    
 
1.9., čtvrtek  Zahájení nového školního roku – 8:00  
1.9.  Třídní schůzky rodičů 1. tříd -  9:00  
1.9.  Pedagogická porada – 10:30 hodin 
3. – 11.9. Jazykový pobyt v Irsku s divadelním projektem, 2. stupeň 
21.9.  Provozní porada  
21.9.  Třídní schůzky rodičů 1. a 3. tříd – 17:00 
9. – 13.10.     Výměnný pobyt s divadelním projektem v Backnangu, 6. třídy 
10. – 15.10.   Výměnný pobyt v Broendby, Dánsko – 8. třídy 
16. – 20.10.   Výměnný pobyt s div. projektem z Backnangu v Praze 
24., 25.10.     Ředitelské volno 
26., 27.10. Podzimní prázdniny (28.10. st. svátek) 
18.11.  Ředitelské volno (17.11. – čtvrtek je státní svátek) 
9.11.  Pedagogická rada 1. čtvrtletí - 14:00 
9.11.  Třídní schůzky: 1. st. 17:00, 2. st. 18:00 (sbírka šatstva pro Diakonii Broumov) 
přelom list/pros.  Přípravná schůzka nového projektu Comenius (6 škol z EU) v Praze 
6.12., úterý Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00 
přelom list./pros. Vánoční koncert školy: Velký sál Lucerny   
7. – 9.12.     Jazykový pobyt v Querxenlandu, 5. třídy 
8.12.            Tradiční předvánoční poznávací zájezd do Vídně, 8., 9. ročník 
23.12. – 2.1.   Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3.1.2012) 
4.1.  Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 
17., 18.1. Zápis do 1. tříd  14:00 - 18:00  
25.1.  Pedagogická rada 
31.1.  Pololetní vysvědčení a společné bruslení Hasa 
3.2.  Pololetní prázdniny 
6. - 10.2.   Jarní prázdniny 
5., 6.4.  Velikonoce (+pondělí 9.4.) 
18.4.  Pedagogická rada 
18.4.  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 
7.5.               Ředitelské volno (8.5. st. svátek) 
30.5.  Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 
květen  Sportovní den školy 
25.6.              Pedagogická rada 
28.6.              Závěrečná ped. rada  
červen   Závěrečná akademie 
29.6.  Vysvědčení, konec šk. roku  
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 �áci z�dánského Broendby na výmìnì v�ZŠ Kladská�áci z�dánského Broendby na výmìnì v�ZŠ Kladská�áci z�dánského Broendby na výmìnì v�ZŠ Kladská�áci z�dánského Broendby na výmìnì v�ZŠ Kladská    
 

V pondělí 24. ledna 2011 přiletěla skupina 25 žáků osmé třídy a 5 učitelů z dánské 
partnerské školy v Broendby – předměstí Kodaně. Jedná se již o šestý ročník našeho 
výměnného programu. Naši žáci 8. tříd byli v Dánsku v září, bydleli samozřejmě také 
v rodinách a byl pro nás přichystán skvělý program. Proto jsme  chtěli našim přátelům na 
oplátku připravit  týden plný poznávání, skvělých zážitků a těch nejlepších dojmů z návštěvy 
Prahy a naší školy.  

Prohlídka Prahy, Pražského hradu byla samozřejmostí, využili jsme aktuální nabídky 
v Mánesu a zašli si pohrát na interaktivní výstavu Petra Nikla, večer jsme navštívili divadelní 
představení Černého divadla Image v Pařížské ulici „Afrikánia“, zahráji jsme si bowling, 
společně jsme si zabruslili na zimním stadionu. Nemohli jsme vynechat tradiční a osvědčenou 
návštěvu pražské ZOO. Ve škole jsme připravili večerní party, na kterou rodiny našich žáků 
připravily senzační pohoštění. Samozřejmě jsme jedno celé dopoledne věnovali společným 
projektům ve škole – výroba svíček, tvorba plakátů a sportovní soutěže. Školní jídelna musela 
tento týden změnit jídelníček – mezi dánskými žáky je totiž hodně dětí z muslimských rodin, 
takže se vařilo bez vepřového masa. Jídelnu v dánských školách neznají a ta naše se vždy těší 
velkému zájmu a pochvale z dánské strany.  

Komunikace probíhala převážně v angličtině, němčina se však místy také hodila. Děti 
komunikovaly bez zábran a ostychu. Výměnné programy jsou součástí našeho školního 
vzdělávacího programu „Evropská škola“ a považujeme je za nesmírně důležité. Přinášejí 
žákům i pedagogům cenné zkušenosti a znalosti nejen jazykové, ale i společenskovědní. Žáci 
 i učitelé navazují nová přátelství, poznávají jinou kulturu. Posilují se kompetence 
komunikativní, sociální, personální, občanské i pracovní. Každý takový týden je nejen pro děti 
skutečně nezapomenutelný. 

MČ Praha 2 děkujeme za podporu našeho partnerství a finanční příspěvek na částečnou 
úhradu dopravy dětí  do Dánska. Pro budoucí 8. třídy plánujeme další ročník výměny, naši žáci 
by měli opět odjet do Broendby na podzim 2011. 

     Kateřina Vávrová 
 
 

Obèanský prùkazObèanský prùkazObèanský prùkazObèanský prùkaz    
 

Zpočátku jsem se na ukázky z tohoto filmu díval dost s nedůvěrou, ale nakonec jsem byl 
velmi mile překvapen. Co mě ale nepřekvapilo, bylo zjištění (tedy až po zhlédnutí filmu, abych 
se přiznal), že je natočen podle stejnojmenné novely Petra Šabacha. Hořkost šabachovských 
komedií, kterou známe ze Šakalích let či Pelíšků, je v Občanském průkazu ještě dále 
umocněna. Vracíme se do let normalizace, kdy nerevoltovat znamenalo nežít, a sledujeme 
příběh čtveřice „mániček“, která svým ironickým pohledem vnímá okolní svět a snaží se 
získáním vytoužené „modré knížky“ uniknout před vojnou. Ta tenkrát mnohdy znamenala 
konec bezstarostného mládí, které symbolizovaly dlouhé vlasy, džíny, rock, trička s nápisy a 
především touha po svobodě a nezávislosti.  Naši hrdinové společně prožívají hromadu 
v podstatě běžných všednodenních situací, při kterých se člověk řehtá na celé kolo nebo - je-li 
v sále dostatečná tma - i slzu uroní.  Těm, kteří ještě neměli to štěstí Občanský průkaz vidět, 
moc doporučuji. Filmové zpracování další Šabachovy novely za těmi předchozími rozhodně 
nezaostává; režisér Ondřej Trojan se skutečně činil. 

Ondřej Mlíkovský, 9.B 
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Projekt Comenius na Kladské – závìreèná konference uèitelù v TureckuProjekt Comenius na Kladské – závìreèná konference uèitelù v TureckuProjekt Comenius na Kladské – závìreèná konference uèitelù v TureckuProjekt Comenius na Kladské – závìreèná konference uèitelù v Turecku    
 

Naše škola je zapojena již v druhém projektu Comenius – 
Spolupráce škol. První probíhal v letech 2004 -2006 pod názvem 
„Young in Europe“. Druhý projekt jsme zahájili přípravnou 

návštěvou v Kodani v roce 2008 a nynější závěrečnou konferencí v tureckém Gaziantepu jsme 
zhodnotili jeho přínos pro žáky, učitele a celé zúčastněné školy. Projekt byl zaměřen na 
ekologii, šetření energií, problém odpadů. Tomu odpovídá i název „Environment & 
Sustainability: Think Global - Act Local“. Našimi partnery jsou školy z Dánska (Broendby), 
Německa (Berlín), Francie (Nantes), Estonska (Voru) a Turecka (Gaziantep). Oba projekty 
probíhají v angličtině. 

Během dvou let nynějšího projektu si žáci 6 škol navzájem vyměňovali projekty, které 
vytvářeli v rámci vyučování při různých předmětech (angličtina, chemie, fyzika, výtv. 
výchova...). Témata byla různá: šetření energií, zdroje energie, ekologické  potraviny, doprava, 
ekologické bydlení, tvořili umělecké výrobky z odpadních materiálů. Proběhly 4 společné  
konference (Voru, Nantes, Gaziantep, Broendby), dvě z nich  za účasti žáků ze všech škol. 
V září 2010 dánská škola uspořádala velký ekologický festival „Green Week“ v Broendby, kam 
přijelo více než 100 žáků z partnerských škol. Děti měly nabitý program, komunikovaly 
v angličtině i němčině, někteří i ve francouzštině. Všichni včetně učitelů  bydleli v rodinách 
dánských žáků a učitelů. Kromě konference byl uspořádán sportovní den, vyjeli jsme na 
exkurzi k větrným elektrárnám i solárním panelům, výtvarničili jsme, prohlédli si Kodaň  
a samozřejmě největším zážitkem byla pro děti návštěva Tivoli. Závěrečná konference učitelů 
v dalekém Gaziantepu (u syrských hranic) byla zaměřena na evaluaci. Strávili jsme několik dní 
v tamější škole mezi velmi vstřícnými a milými žáky i pedagogy. Přijelo celkem 19 učitelů 
z pěti zúčastněných zemí a měli jsme připravený skvělý program. Hodně jsme hovořili s žáky. 
Ve školách v Turecku se nosí povinně stejnokroje. Velmi nás však překvapilo, že muslimské 
dívky nesmí nosit ve škole šátky. Žáci se učí němčinu nebo angličtinu. Rozdílné je i složení 
pedagogického sboru, s naprostou většinou mužů, samozřejmě všichni v kravatě a saku. Vzhled 
školy nám však trochu připomněl dobu minulou – holé zdi, kde visela pouze podobizna 
Mustafy Kamala Atatürka včetně jeho projevu.   

Při hodnocení výsledků celého projektu jsme se shodli na jazykovém přínosu pro žáky 
 i učitele, poznávání různých kultur, životního stylu a podmínek. V oblasti ekologie  
a udržitelného rozvoje se žáci nejen dozvěděli mnoho nového a zajímavého, ale sami věci 
zkoušeli, hodnotili, vytvářeli, pozorovali. Učili se komunikovat, pracovat ve skupinách, 
respektovat názor druhého i obhajovat názor vlastní. Vznikla nová přátelství mezi dětmi, učiteli 
a školami. Mezinárodní spolupráce, partnerství mezi školami různých zemí, spolupráce, 
komunikace a výměnné pobyty rozvíjí jazykové dovednosti a  komunikativní, sociální  
i občanské kompetence našich dětí.  

Z těchto důvodů jsme se rozhodli v projektu Comenius pokračovat, v listopadu 
proběhne přípravná konference pro další společný projekt - tentokrát v Praze, u nás v Kladské. 
Splňujeme tím i cíl našeho školního vzdělávacího programu „Evropská škola“. 

Kateřina Vávrová 
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Pøedvánoèní oslavy ve školePøedvánoèní oslavy ve školePøedvánoèní oslavy ve školePøedvánoèní oslavy ve škole aneb Advent 2010 v aneb Advent 2010 v aneb Advent 2010 v aneb Advent 2010 veeee����VídniVídniVídniVídni    
 

 Suchá zima, mráz, občas sněžení – tak vypadala Praha v adventním čase minulého roku. 
V úterý 30. listopadu  po úspěšném  vánočním  koncertě  v  Lucerně  se  konal  ve  čtvrtek  
9. prosince již tradiční zájezd do předvánoční Vídně. Tentokrát se zúčastnily oba osmé ročníky, 
které doplňovalo několik žáků z 9.B. Sněhový poprašek, mráz, teplota mírně pod nulou - to nás 
doprovázelo po celou dobu zájezdu. Počasí se zhoršovalo přejezdem na Vysočině, ale díky 
velké šikovnosti a obratnosti pana řidiče jsme úspěšně projeli celou trasu až do Vídně. První 
zastávkou byl Hundertwasserhaus, který nelze při návštěvě opomenout. Jeho zvláštní a 
atypická architektura se stala v tomto čase součástí vánoční výzdoby. Po prohlídce objektu 
jsme se vydali autobusem na vánoční trh před zámkem Schönbrunn. Uvítal nás vysoký 
osvětlený vánoční strom obklopený stánky s pamlsky, svíčkami, hračkami a vídeňskými 
specialitami včetně pečených kaštanů (maroni), dětského punče, horké čokolády a svařáku.  
 Po zhruba hodinové návštěvě a procházce kolem zámku Schönbrunn jsme se rozjeli 
naším autobusem do centra hlavního města. Navštívili jsme nejrušnější obchodní ulice Graben 
a Kohlmarkt, osvěžili jsme se a kalorie doplnili ve známé cukrárně Rosenberger, prošli jsme 
komplexem Hofburgu až ke Svatoštěpánskému dómu.  
 V odpoledních hodinách se už každý těšil na proslulý vánoční trh mezi vídeňskou 
radnicí a Burgtheatrem. Krásně osvětlený vánoční trh s nápisem Wiener Christkindlmarkt vítal 
každého návštěvníka, tedy i nás, rozličnými sladkostmi, vánočními ozdobami a další pestrou 
nabídkou, ať už jídlem, pitím či různými dárky. Všichni jsme byli zvědaví, jaké hrnečky letos 
budou nabízet stánky s občerstvením, kdo si rozšíří sbírku o hrneček jiné barvy, s jiným 
motivem Vídně a Vánoc. Procházka po trhu byla zajímavá, pro některé z nás už dlouhá a 
vyčerpávající. Navíc zde hrála roli opět zima a chlad. Teplota na teploměru začala pomalu 
klesat a většina z nás se už těšila do protepleného autobusu.  
 Zpáteční cesta ubíhala rychle, většina dětí byla unavená, ale plná dojmů z prožitého dne. 
Cestou nás provázela sněhová vichřice se silným nárazovým větrem. Po 23. hodině večer jsme 
přijeli ke škole. Autobus jsme opouštěli s čerstvě natrhaným zeleným jmelím-dárkem od pana 
řidiče.  
 Celý den prožili s dětmi z řad učitelů jejich třídní - paní uč. Klečková a pan uč. Bošek. 
Za perfektně zvládnutou náročnou jízdu  děkujeme panu řidiči Gryglákovi a nutno podotknout  
i poslušným žákům obou osmých tříd. 
 Již nyní se připravuje zájezd do Vídně v prosinci 2011. Máme se na co těšit. 

Ladislav Bošek 
    
    

Nové povìsti èeskéNové povìsti èeskéNové povìsti èeskéNové povìsti èeské    
 

Výstava se konala 3. března v Národopisném muzeu a představuje lidovou kulturu 
současnosti. Cílem výstavy je prezentace běžných součástí každodenního života, u kterých 
převažuje kolektivní tradování a tvořivost. K lidové kultuře dodnes řadíme např. dětská céčka, 
památníky nebo přebírací hry a i fámy o Pérákovi. 

Výstava začíná dětskými hračkami a hrami a pokračuje typy oblékání (např. punk, metal 
nebo tramping) až k tradicím vojáků základní služby. 
Objevily se zde i nápisy na zdech, městské legendy a fámy, verše, anekdoty a vtipy staré  
i současné. Výstavu jsme si všichni užili! 

Na shledanou Veronika Zychová, 6.B 
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VáVáVáVánoèní koncert v�Lucernì aneb Kladská slaví Vánocenoèní koncert v�Lucernì aneb Kladská slaví Vánocenoèní koncert v�Lucernì aneb Kladská slaví Vánocenoèní koncert v�Lucernì aneb Kladská slaví Vánoce 

 
 Advent a Vánoce se staly již na ZŠ v Kladské tradicí. Toto vše nezačíná pro školu 
příchodem první adventní neděle, ale přípravami na společenskou událost - vánoční koncert již 
v průběhu celého  podzimu. 
Letos, stejně jako loni, byl vánoční koncert v „Pražské Olympii“ – všem dobře známé Lucerně. 
 Psalo se úterý posledního listopadového dne roku 2010. V odpoledních hodinách se 
připravovalo technické zázemí, cvičily se nástupy žáků a vše mohlo začít. 
 První diváci z řad rodičů začali přicházet po 17. hodině a v 18 hodin mohl koncert začít. 
V zákulisí vládla nervozita a napětí. Jen aby vše dobře „klaplo“. Rozezněly se první tóny 
„Adeste fideles“ za příchodu 6. tříd a pak již následovala vystoupení všech tříd školy. Češtinu 
střídala angličtina, němčina a latinské texty – a to vše za libých zvuků vánočních koled a písní. 
Krásné melodie v podání svátečně oblečených žáků jednotlivých tříd byly zakomponovány i do 
dramatických vystoupení. Pokud scénka dovolovala, měli žáci krásné kostýmy – vystupovaly 
zde ovečky a postavy z biblických výjevů. Koncert gradoval od hudebních scének Vanilkové 
rohlíčky, Tři oříšky přes Zvonky štěstí,  Mou dobrou zprávu hlásej po vánoční kompilaci 
devátých tříd. Poté přišly na scénu společně  první a deváté třídy a s nimi host večera Madalena 
Joao (UNICEF) a Lucernou se nesla slova a melodie „Oh, happy day“. Byla to krásná  
a slavnostní tečka celého koncertu. 
 Pak následovala slova díků, uznání, předávání květin celému pedagogickému sboru a 
hlavním organizátorům celého koncertu – paní uč. D. Trantové a pan uč. O. Vackovi. A to vše 
z úst ředitelky školy paní Kateřiny Vávrové.  
 Lucernu opouštěl každý slavnostně naladěn, ale v hlavách se už rojily myšlenky na  
koncert příští. Kdy bude a hlavně – kde bude? Věříme, že opět v Lucerně! A proto - krásné a 
pohodové Vánoce! 

      Ladislav Bošek 
 
 

Výstava Staré povìsti èeskéVýstava Staré povìsti èeskéVýstava Staré povìsti èeskéVýstava Staré povìsti èeské    - Národní muzeum- Národní muzeum- Národní muzeum- Národní muzeum    
 

Když jsme 10.12. došli k Národnímu muzeu na Václavském náměstí, už jsme tušili, že 
výstava bude hezká a nápaditá. U vchodu na nás kynul praotec Čech ze svého podstavce. Měli 
jsme možnost vidět minulost. Náhlédli jsme do několika pověstí: Bivoj a divočák, O Durynkovi 
atd. A dokonce jsme si mohli vyzkoušet roli vojáků v staročeské tvrzi. Výstava byla krásně 
zařízená a také jsme viděli spoustu středověkých vykopávek a pokladů. Díky kráse  
a zajímavosti výstavy jsme měli jako stonožkové téma Staré pověsti české a výkresy se nám 
moc povedly! 

 Monika Sternová 6.B 
    
    

Malý princMalý princMalý princMalý princ 
 

V přeplněném Salesiánském divadle jsme byli nejmladší, přesto jsme rozuměli alespoň 
části představení. Po výukové jazykové stránce to bylo pro nás zajímavé, ale čekali jsme víc 
písní a tanců. Po skončení jsme se začali domlouvat, že bychom jako žáci FRANCOUZŠTINY 
mohli kratší verzi představení nacvičit na závěrečnou akademii. Možná se máte na co těšit..... 

Dominik Landsinger, 8.B 
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Úspìchy naÚspìchy naÚspìchy naÚspìchy naššššich āákùich āákùich āákùich āákù    
 
Olympiáda českého jazyka  
- obvodní kolo Praha 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia, 21.března 2011 
 

1. místo  Kadlecová Michaela ZŠ s RVJ, FŠ PedF UK, Kladská 1  
5. – 6. místo  Collardová Nikita ZŠ s RVJ, FŠ PedF UK, Kladská 1  

 
 Pražské poetické setkání  
- obvodní kolo Praha 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia, 11.března 2011 

Gratulujeme všem vítězům, kteří postupují do dalšího kola: Vladimíru Hořkému, 
Vlastimilu Kaňkovi, Josefu Kaňkovi, Matouši Martínkovi a k ocenění Natálii Novákové.  
 
Obvodní kolo zeměpisné olympiády pro ZŠ a víceletá gymnázia, březen 2011 

V obvodním kole zeměpisné olympiády se žáci naší školy umístili na předních místech 
a svými znalostmi a dovednostmi pracovat s mapou nás velmi potěšili. Všem gratulujeme a 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Tomáš Vlasák, Anastázie Vařeková, Kamila 
Schewczuková a Michael Vácha postupuji do krajského kola zeměpisné olympiády. 
 
   Kategorie 6. tříd a prim víceletých gymnázií: 

1. místo  Tomáš Vlasák  
3. místo  David Macháček  
5. místo   Monika Sternová  

   Kategorie 7. tříd a sekund víceletých gymnázií:  
1. místo   Anastázie Vařeková  
2. místo   Kamila Schewczuková  
4. místo  Magdaléna Vařeková  

   Kategorie 8.a 9. tříd, tercií a kvart víceletých gymnázií:  
2. místo  Michael Vácha  
3. místo  Mariana Bošková  
6. místo   Nikita Collardová  
 

 Soutěž zdravého životního stylu "Hravě žij zdravě",  leden 2011 
Na podzim se třída 5.B zúčastnila několikaměsíční celonárodní internetové soutěže 

"Hravě žij zdravě", věnované zdravému životnímu stylu. Koncem ledna byly vyhlášeny 
výsledky a naši páťáci si vedli natolik dobře, že zvítězili mezi pražskými školami a obsadili 14. 
místo v celorepublikovém hodnocení škol.  
  
Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
 - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, únor 2011 
 1. místo  Aneta Černohlávková z 9.B - postupuje do regionálního kola 
 2. místo  Nikita Collardová z 9.A  
 
Soutěž v německém jazyce 
 - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, únor 2011 
   Kategorie: I.B  
 3. místo Vlasák Tomáš, 6.B 
 4. místo  Livorová Barbara, 7.A 
   Kategorie: II.B  
 2. místo Soukupová Anna, 7.A 
 3. místo Schwarzová Sylvie, 7.A 
 5. místo Malá Ulrika, 7.A 
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Matematická olympiáda, obvodní kolo - 9. ročník a víceletá gymnázia, únor 2011 
 1. místo Jan Franěk, 9.A 
 4. místo Michael Vácha, 9.A 
  
Dějepisná olympiáda - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, 2.února 2011 
 4. místo  Michael Vácha, 9.A  
  
Soutěž v historii vyhlášena PIS „Jak vládli Lucemburkové Českému království“  
- leden 2011 

1. kategorie: 1.místo ZŠ Kladská 
2. kategorie: 2.místo ZŠ Kladská 

 
Výtvarná soutěž Vánoční kočka - obvodní soutěž DDM Praha 2, prosinec 2010 

1. místo  Karolína Dolečková, 6.A 
3. místo  David Macháček, 6.A 

  
Orion florbal cup - 8. – 9. ročníky ZŠ a gymnázia, chlapci, 25.listopadu 2010 

1. místo: ZŠ Kladská ....postup do krajského kola!  
Individuální ocenění:  

nejlepší střelec: Marek Tlučhoř 9.A, ZŠ Kladská  
nejlepší brankář Jan Franěk 9.A, ZŠ Kladská  

  
Výtvarná soutěž "Kouzelné sluchátko, přeji si..."   
- soutěž vyhlášená MČ Praha 2, listopad 2010 
   Kategorie 1. – 5. třída:  

1. místo - Kryštof Ulrych, 2.A  
2. místo - Berenika Dominiková, 4.B  

   Kategorie 6. – 9. třída:  
1. místo - Ondřej Nývlt, 7.A 

 
 

Amos tour  20Amos tour  20Amos tour  20Amos tour  2011110/2010/2010/2010/2011111    
 

Stejně jako v loňském školním roce i letos probíhá soutěž všestrannosti AMOS TOUR.  
Je to sportovně dovednostní soutěž základních škol. První kolo – školní, proběhlo na podzim a 
v něm se mezi s sebou utkaly třídy 3. a 4. ročníků, 5. a 6. ročníků a 7. a 8. ročníků. Vítězné 
třídy postoupily do druhého meziškolního kola, které v současné době právě probíhá. Zde se 
školy utkávají systémem každý s každým. Naši žáci jsou zatím velmi úspěšní a budeme jim 
držet palce do dalších bojů. Žáci dvou nejlepších škol Prahy 2 získají pobyt na škole v přírodě 
zdarma. Finále se uskuteční 6. května 2011 v Sokole Královské Vinohrady, kde se utkají dvě 
nejlepší školy z Prahy 1, 2 a 3. Další informace a výsledky můžete sledovat na 
www.amostour.cz. 

Milan Ševčík 
 
Školní kolo, listopad 2010 
Kategorie 3.-4.třídy:  
1. místo: 4.B - 513 bodů  
2. místo: 4.A - 442 bodů  
3. místo: 3.B - 207 bodů  
4. místo: 3.A - 122 bodů  

Kategorie 5.-6.třídy:  
1. místo: 5.B - 416 bodů  
2. místo: 6.A - 354 bodů  
3. místo: 6.B - 304 bodů  
4. místo: 5.A - 245 bodů  

Kategorie 7.-8.třídy:  
1. místo: 7.A - 355 bodů  
2. místo: 8.B - 352 bodů  
3. místo: 8.A - 350 bodů  
4. místo: 7.B - 292 bodů 
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FFFFestivalestivalestivalestival    JedenJedenJedenJeden    svìtsvìtsvìtsvìt 2011 2011 2011 2011      
 
 V podzimních  Aktualitách jsme vás informovali o naší účasti v projektu společnosti 
Člověk v tísni – Příběhy bezpráví. Od svých dětí jistě víte, že všechny třídy naší školy 
navštívily v březnu 2011 alespoň jeden film mezinárodního festivalu dokumentárních filmů  
o lidských právech Jeden svět. V dnešní době se jedná o jeden z největších lidskoprávních 
filmových festivalů v Evropě, který se snaží podporovat kvalitní dokumentární filmy se 
sociální, politicky angažovanou a lidskoprávní tematikou. 
 Naše děti nejvíce zaujal dokument THEMBI , který vypráví o dívce, která žila v Jižní 
Africe a byla HIV pozitivní, stejně jako více než pět milionů jejích spoluobčanů. 

 Většina z nich o své nemoci nechce mluvit a je přesvědčena, že momentem, kdy byli 
diagnostikováni jako HIV pozitivní, ztratil jejich život smysl. Tak to ale nebylo u mladé africké 
dívky Thembi, sršící nezdolnou energií, bezprostředností, smyslem pro humor a hlavně vůlí 
pokusit se prolomit hranice mlčení, které v její zemi tuto nemoc obestírají. Thembi onemocněla 
v 16 letech a o osm let později své nemoci podlehla. Během té doby se ale rozhodla seznámit se 
svým příběhem co největší počet lidí. V rámci svého „přednáškového turné“ o životě s AIDS 

objela nespočet škol, setkala se s americkým prezidentem, 
přednášela na půdě parlamentu a skrze veřejnoprávní rádia 
se její příběh dostal k milionům posluchačů. Živě 
poskládaný portrét energické dívky je prokládán zdařilými 
animovanými sekvencemi, jež ilustrují její vnitřní 
monolog s démonizovanou nemocí. 
 Děkujeme Člověku v tísni za tento vynikající 
festival, neboť jedním z našich vzdělávacích cílů je i to, 
aby naši žáci nezavírali oči před problémy kolem nás a aby 
chápali smysl podpory a pomoci druhým. 

Jo Menell / Jižní Afrika / 2010 / 48 min.  
Alena Klečková 

 
    

Veèer na téma Èeèensko aneb Dejme šanci (i)migrantùmVeèer na téma Èeèensko aneb Dejme šanci (i)migrantùmVeèer na téma Èeèensko aneb Dejme šanci (i)migrantùmVeèer na téma Èeèensko aneb Dejme šanci (i)migrantùm 
 

Vážení rodiče a čtenáři Aktualit, 
SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) Vás srdečně zve na večer věnovaný krásné 

zemi s pohnutou historií. 
Dne 18. 5. od 18:30 hod. v prostorách školy budete mít možnost poznat Čečensko 

prostřednictvím Zulfiye Gatsaevy, která pro Vás připravila své vyprávění o historii, kultuře  
a zajímavostech Čečenska. S touto zemí se budete moci seznámit také prostřednictvím 
ochutnávky tradičních pokrmů i malého kurzu vaření, kdy Vás Zulfiya naučí přípravu 
typických čečenských placek Čepalgaš. 

Projekt Dejme šanci (i)migrantům je příležitostí pro naše klienty prezentovat veřejnosti 
země svého původu a zajímavosti jejich kultur. Čečenský večer navazuje na besedu se žáky  
9. tříd která se koná 17.5. a je možností pro všechny seznámit se se zemí lidí, kteří žijí vedle 
nás.  

Poznávání jiných kultur přispívá k odstraňování stereotypů a předsudků vůči cizincům 
ve společnosti a k uvědomění si, že jinakost mne může obohacovat. 
Přijďte se podívat a ochutnat. Večer se koná po konzultačních hodinách. 

Hana Faltová  
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IIIIrskorskorskorsko    
 

Od 3. do 11. září čeká žáky 6. - 9. tříd výukový a divadelní projekt v Irsku. Nebudeme 
se jenom učit, ale bude i objevovat a poznávat krásy zeleného ostrova. Bydlet budeme ve 
skautském středisku Larch Hill u Dublinu www.larchhill.org a vařit nám bude naše paní 
kuchařka ze školní jídelny, která má bohaté zkušenosti z letních táborů. Dopoledne budou žáci 
rozděleni do skupin podle jazykové úrovně, ve kterých budou pomocí divadla a jiných 
výukových metod prohlubovat znalosti angličtiny. Odpoledne a večer se seznámíme s irskými 
reáliemi. Plánujeme výlet do Dublinu a okolí vlastním autobusem. Naučíme se irské tance, 
ochutnáme tradiční irskou kuchyni. Uvidíme moře a útesy, budeme obdivovat mystiku 
dolmenů.  

Všichni se těšíme na společné zážitky a setkání s Patrickem Ryanem.  
Hana Faltová, Eva Iveljová a Silvie Kolenatá 

 
 

Výmìnný pobyt s Výmìnný pobyt s Výmìnný pobyt s Výmìnný pobyt s ddddánskou školouánskou školouánskou školouánskou školou    
 
Jako každoročně jsme se účastnili výměnného pobytu s dánskou školou v Broendby. 

Poprvé jsme se seznámili v září u nich a v lednu zamířili oni k nám. Byli jsme trochu nervózní, 
i když jsme už děti znali, ale nervozita za chvíli přešla a my se s radostí přivítali. 

I se svým Dánem jsme se rozprchli domů, oni si vybalili a přivítal s ostatními členy 
rodiny. Ještě první den jsme šli někteří nakupovat. Mezitím Dány čekala voňavá překvapení 
našich maminek, které uvařily. 

Druhý den (úterý) byla prohlídka Prahy. Následoval oběd a večerní „dinner party“ kde 
opět měly „pré“ naše maminky. 

Ve středu jsme navštívili interaktivní výstavu Petr Nikl v Mánesu, odpoledne jsme si šli 
zahrát bowling. Večer jsme měli krásný kulturní zážitek, navštívili jsme totiž Černé divadlo a 
zhlédli úžasné představení „Afrikania“. 

Další den pokračoval ve formě projektů (vyrábění svíček, sport) a odpoledne jsme se 
opět trochu protáhli v podobě bruslení. Jelikož jsme měli odpoledne volno, šli jsme nakupovat 
a podívat se ještě trochu po Praze. 

V pátek nás již vyhlížela zvířátka v zoologické zahradě, po které jsme se procházeli dvě 
hodiny. Odpoledne jsme šli nakupovat do holešovické tržnice a pak balit kufry, aby Dánové 
stihli letadlo. Dovezli jsme je na letiště Ruzyně, a každý uronil nejednu slzu. Získali jsme nejen 
nové kamarády, ale i zkušenosti. 

Anna Soukupová 8.A 
 
 

LLLLyāyāyāyāaøský kurz 3. tøídaøský kurz 3. tøídaøský kurz 3. tøídaøský kurz 3. tøíd    
 

Od 19. 2. do 26. 2. jsme byli v Janských Lázních. Cesta autobusem nám trvala tři 
hodiny. Na hory jsme se strašně těšili. Snídaně byly moc dobré, všechno nám chutnalo, nejvíce 
palačinky. Každý den jsme vyjeli lanovkou na Černou horu a tam jsme lyžovali. Vyzkoušeli 
jsme všechny vleky i sjezdovky. Lyžování nás bavilo. Byli jsme rozděleni do čtyř družstev. 
Celý týden nám svítilo sluníčko. Po večeři jsme měli večerní program. Nejvíc se nám líbila 
diskotéka. Na horách to bylo hezké a už se těšíme na další pobyt. 

                                                   Žáci 3.A a 3.B 
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LyāaøskLyāaøskLyāaøskLyāaøský kurz 6. tøídý kurz 6. tøídý kurz 6. tøídý kurz 6. tøíd    
 

Na kurz jsme odjížděli 23.1. 2011. Všichni jsme byli natěšení, nejvíce na lyžování. 
Cesta autobusem nám rychle utekla. Do hotelu Venuše jsme dorazili na oběd. 

Ještě ten den jsme vyrazili na ,,krátkou'' procházku, kupovali jsme skipasy a vysílení 
jsme se vrátili do chaty, avšak po svačině jsme zase nabyli energie. 

Do lyžařského areálu jsme museli chodit pěšky, ale netahali jsme lyže v těžkých 
lyžařských botách. Vždy jsme obuli sněhule a pohorky v hotelu, naložili jsme lyže a 
snowboardy na skútr a lyžáky jsme si museli prvních pár dní nosit sami. 

Na Medvědíně bylo krásně. Měli jsme velké štěstí na počasí i na sníh. Lyžovali jsme v 
rozdělených skupinách. Lyžování trvalo většinou až do 12.30. Když jsme se doplahočili do 
hotelu, dostali jsme od pánů číšníků v bílých rukavičkách dobrý oběd. Vařili tu podle našeho 
názoru dobře. Následoval polední klid. Pak jsme šli lyžovat na Medvědín. Lyžovat jsme tedy 
chodili 2x denně. 

Jednou nás na svačině rozveselila zpráva o tom, že se bude večer konat diskotéka. 
Po večeři se všechna děvčata načančala, kluci se navoněli a šli připravovat. Ale brzy 

jsme zjistili, že první diskotéka zřejmě nebude asi úplně podle našich představ, např. málo 
hlasitá hudba… Ostatní dny se opakovaly stejně, až na třetí a na poslední. 

Třetí den byl rizikový, a jelikož jsme zlobili ( což samozřejmě k dětem patří, učitelé :-)), 
šli jsme na hrozitánsky dlouhý výlet. 

Jeden den se konala i bojovka. Poslední den jsme byli ještě 2x lyžovat, připravovali 
jsme diplomy pro všechnu obsluhu v hotelu, balili jsme a zpívali s kytarou. Po závěrečné 
večeři, která nám moc chutnala, se konala i závěrečná diskotéka. Ta se mnohem víc vydařila 
než ta první. 

Ráno jsme naložili sbalené kufry a s těžkým srdcem jsme odjeli zpět do Prahy! 
Sophie Bellová, Julie Mikulová ( 6.A ) 

    
 

Lyāaøský kurzLyāaøský kurzLyāaøský kurzLyāaøský kurz 7. tøíd, 7. tøíd, 7. tøíd, 7. tøíd, Bad Gastein – bøezen 2011 Bad Gastein – bøezen 2011 Bad Gastein – bøezen 2011 Bad Gastein – bøezen 2011    
 

Na letošní lyžařský kurz jsme se všichni velice těšili. Naši učitelé nám zařídili týdenní 
pobyt v rakouském lázeňském městečku Bad Gastein. A tento týden se opravdu vydařil! 
Nezklamalo ani počasí. Jarní sluníčko se nám celý týden ukazovalo v plné síle, modrá obloha 
ostře kontrastovala se zasněženými alpskými vrcholy. A na upravených sjezdovkách jsme my, 
sedmáci, zdokonalovali své umění na lyžích a snowboardu. Občas jsme se sice neubránili 
pádům, ale i to k lyžování patří. Někteří žáci vsadili na rychlost, jiní na styl jízdy, další si 
libovali v klidném sjezdu, a tak dokonale vnímali krásu hor. Zvykli jsme si i na cestu 
přeplněnými skibusy. V sobotu odpoledne jsme navštívili termální lázně v nedalekém městečku 
Bad Hofgastein. Každý si tu přišel na své – milovníci tobogánů, perličkových koupelí i 
odpočinku v teplých bazénech. Ve městě jsme se museli ptát místních obyvatel, abychom 
splnili úkol a zjistili odpovědi na otázky p. uč. Zajícové. Nikdo s tím neměl velký problém. 
Některé večery byly vyplněny tancem. Rozlučková diskotéka se protáhla, a tak, ač neradi, jsme 
poslední večer odcházeli do postele až kolem půlnoci. Všichni s hlavou plnou zážitků 
z vydařeného týdne a s nadějí, že i příští rok nás zase čeká báječný týden na horách. 

Žáci ze 7.B 
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Lechtal 
 
V sedm třicet před školou, 
potkali jsme Faltovou. 
 
Bezinfekčnost jsme jí dali, 
peníze si spočítali. 
 
Tonda opět neměl pas, 
a tak trochu zdržel nás. 
 
když se Tonda s pasem vrátil, 
Jirka zase ten svůj ztratil. 
 
Potom jsme se rozjeli, 
na dálnici najeli. 
 
Na pumpě jsme zastavili, 
palivo jsme doplnili. 
 
Přejeli jsme hranice 
u čerpací stanice. 
 
Konečně jsme dorazili, 
zavazadla vynosili. 
 
Večer byly špagety, 
k tomu maso namletý. 
 
Šimon onemocněl náhle, 
hodil přitom dvě, tři šavle. 
 
Kvůli tomu zůstal doma, 
s ním i paní Adamová. 
 
Vyjeli jsme lyžovat, 
nechtěli jsme riskovat, 
 
tak jsme černou nejeli, 
lyže by nám ujely. 
 
Na oběd jsme chtěli, 
tak jsme černou sjeli. 
 
Ulrika ta jezdí pluh, 
zanechává velký pruh. 

Tomáš: "Odpoledne ve Schröckenu, 
já tam hůlky zapomenu.“ 
 
Do chaty jsme naklusali, 
klobásy jsme nakousali, 
 
kaše byla studená, 
a klobása uzená. 
 
Chladná voda tekla jen, 
sprchoval se pouze Ben. 
 
Proto byla Zuzka vzteklá, 
a tak začla téct i teplá. 
 
Smáli jsme se na scénce 
o Makové panence. 
 
Potom jsme šli poker hrát, 
kdo ho nehrál, ten šel spát. 
 
Ráno jsme se nasnídali, 
na sjezdovku pospíchali. 
 
Polojasno venku bylo, 
sluníčko nám zasvítilo. 
 
Po tom dnešním lyžování 
přišlo na nás velké spaní. 
 
Pak jsme ještě vzhůru byli, 
karaoke zazpívali. 
 
Tonda zkoušel šachy hrát, 
Tomáš mu dal ovšem mat. 
 
Další ráno na obloze čisto, 
pro mrak totiž tam nebylo místo. 
 
Dnes na oběd sedli jsme si ven, 
vevnitř seděl zase jenom Ben. 
 
Adamová zas huláká, 
postavte mi sněhuláka. 

 
 
Holky muže, kluci ženu, 
já vám na to sníh seženu. 
 
Večer můžem tancovat, 
a nebo jít něco hrát. 
 
Mohli jsme hrát třeba šachy, 
anebo hrát poker taky. 
 
Ráno nebyl ani mráček, 
byl v tom ale jeden háček. 
 
Byla velká inverze, 
ztráceli jsme se v mlze. 
 
Dnešního dne Adam zase, 
jel červenou jako prase, 
 
do turniketu nazazil 
a nohy si přerazil. 
 
Tak měl díru v holeni  
a s tím velké bolení. 
 
Tonda rozbil přeskáče, 
to si tedy odskáče. 
 
Poslední den na lyžích  
už je zmrzlý všechen sníh. 
 
Přes dvě boule nebyl most, 
tak si Tomáš ohnul kost. 
 
Ráno jsme si uklidili, 
zavazadla zabalili. 
 
Lyžák trvat do pátku, 
přijeli jsme v pořádku. 

    
    

 
Tomáš Zelený a Dominik Landsinger, 8.B 
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Příspěvky ve školním roce 2010/2011
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Bruslení na HaseBruslení na HaseBruslení na HaseBruslení na Hase    
 

I v letošním roce jsme první pololetí školního roku zakončili oblíbeným bruslením. 
Novinkou však bylo, že jsme se 31. ledna nesešli na Štvanici, ale na zimním stadionu Hasa na 
Praze 10. Bruslit šla opět celá škola – stadion nejprve zaplnili starší žáci, ty pak po hodinovém 
bruslení vystřídaly děti z prvního stupně. Bruslení si neužívali jen ti školou povinní, ale i řada 
učitelů ráda obula brusle.    

Dopoledne posledního lednového dne tak bylo zpestřeno příjemnou a zábavnou činností 
a někteří možná i zapomněli na to, co je ještě ten den čeká… Ano, správně, přeci pololetní 
VYSVĚDČENÍ! 

Klára Dašková 
 
 
 

Vyúètování pøíspìvkuVyúètování pøíspìvkuVyúètování pøíspìvkuVyúètování pøíspìvku    KRPŠKRPŠKRPŠKRPŠ za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011    
    

Stejně jako v minulých letech se vybíral příspěvek KRPŠ. Tento příspěvek slouží 
k úhradě školného ve školním klubu (21 000,- Kč) a podpoře nákupu vybavení školy. Chceme 
touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří v tomto školním roce přispěli. Formou 
sponzorského daru bylo poukázána škole částka 170 500,- Kč. Letos jsme příspěvek využili na 
nákup počítačů a monitorů do tříd v celkové částce 89 928,- Kč a také software, především 
trvalých přenosných licencí operačního systému Windows 7 (59 572,- Kč). 
 
Graf znázorňuje procentuální poměr vybraných příspěvků KRPŠ v jednotlivých třídách: 
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KKKKyyyyttttièky pro Afrikuièky pro Afrikuièky pro Afrikuièky pro Afriku                    
 

Po loňském úspěchu proběhne i letos na naší škole akce organizovaná neziskovou 
organizací SIRIRI o.p.s. s názvem Kytičky pro Afriku. O rostlinky bazalky, afrikánů a rajčat se 
letos budou starat obě osmé třídy, které si své zahradnické schopnosti vyzkoušely již loni a 
letos tak mají šanci zvýšit svoji pěstitelskou úspěšnost. K výsevu rostlin došlo 21. března, žáci 
si rostlinky sami vysadí, budou je zalévat, přesazovat a následně prodávat na konzultačních 
hodinách dne 18. května. Veškerý zisk z prodeje bude předán dobrovolníkům organizace 
SIRIRI a použit na podporu výstavby nové školy ve Středoafrické republice.  

Žáci osmých tříd se tímto způsobem mohou zasadit o zlepšení životních podmínek 
jejich vrstevníků v Africe. Výsadba rostlin bude letos doplněna přednáškou o životě v Africe 
pořádanou panem Pavlem Škopkem, dobrovolníkem organizace, který strávil mezi Afričany pět 
měsíců.  

Zuzana Škubníková 
 
 
 

13. roèník stonoākové vernisáāe na Kladské13. roèník stonoākové vernisáāe na Kladské13. roèník stonoākové vernisáāe na Kladské13. roèník stonoākové vernisáāe na Kladské    
 

Ve čtvrtek 10. března 2011 se v ZŠ Kladská uskutečnil v pořadí již 13. ročník 
stonožkové vernisáže výtvarných prací všech žáků školy. Tentokrát na téma „Pražské výstavy 
v zrcadle Kladské“. Od září 2010 se v Praze konalo mnoho krásných výstav, které jsme se žáky 
navštívili, např. Warhol - Monet ve Veletržním paláci, Modigliani v Obecním domě, Petr Nikl 
v Mánesu, Jan Kaplický v DOXU a Staré pověsti české v Národním muzeu. Děti malovaly své 
dojmy, zážitky, vzpomínky z těchto výstav. Na výstavě mají obrazy všichni žáci školy, od 
prvních až po deváté třídy. Slavnostního zahájení se zúčastnila prezidentka hnutí Na vlastních 
nohou – Stonožka Běla Gran Jensen, místostarostové MČ Prahy 2 Jan Pech a Michaela 
Marxová, vedoucí odboru školství a kultury Ing. Zuzana Folprechtová, PaedDr. Jana Rybínová, 
náměstek ministra obrany pro ekonomiku Ing. Libor Karásek a zástupce NGŠ generál Miroslav 
Žižka. Přítomnost zástupců AČR symbolizovala výročí vynikající 11ti leté spolupráce 
Stonožky a armády. Po celé odpoledne přicházeli návštěvníci, většinou z řad rodičů žáků, a 
přispívali za obrázky z výstavy Stonožce peněžními dary na pomoc dětem v Afghánistánu, 
v provincii Lógar. Letos pomůžeme také díky spolupráci s o.p.s. Siriri postavit školu ve 
Středoafrické republice v Bozoumu. Pomáhat svým kamarádům v oblastech postižených 
válkou, tsunami, zamětřesením se daří našim žákům již 17 let. Jsme rádi, že můžeme říci: 
Pomáhat je pro naše děti a učitele normální, samozřejmé a stalo se již dobrou tradicí. 
Poděkování patří všem – dětem,  rodičům, učitelům a samozřejmě celé Stonožce! 

         Kateřina Vávrová 
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Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1)Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1)Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1)Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1) 

 

 Vážení rodiče, 

 jsme velmi rádi, že naše škola byla na základě splnění několika kritérií, z nichž 

nejdůležitější je počet hodin NJ poskytovaný žákům v průběhu celé docházky, zařazena 

jako jedna z prvních (tzv. pilotních) tří škol v Praze do programu DSD 1,  

s předpokládanou jazykovou úrovní A2/B1 (pro srovnání – základní úroveň nové státní 

maturity z cizího jazyka požaduje úroveň B1).  

 

 Tento typ zkoušky, kterou mohou vykonat výhradně žáci škol zařazených  

do programu, je v ČR úplná novinka, dosud bežel na některých gymnáziích pouze 

projekt DSD 2 pro vyšší jazykovou úroveň. 

 

 Zkouška, která je bezplatná, je určena pro žáky letošních 8. tříd, kteří ji budou 

skládat v příštím školním roce, tedy v 9. ročníku. Má komplexní charakter a tudíž se 

budou na 4 základních jazykových dovednostech (receptivních a produktivních) 

zkoumat celkové komunikativní schopnosti žáků. Jde o tyto dovednosti: poslech  

s porozuměním, čtení s porozuměním, písemná komunikace (sloh se specifickými 

úkoly) a mluvení (monolog + konverzace).  

 

 Co z toho vyplývá pro žáky, učitele a rodiče? Do programu budou zařazeni 

všichni žáci, nejintenzivnější příprava bude probíhat od 8. ročníku, kdy v rámci 

normální výuky bude kladen důraz na ty kompetence, které žáci budou potřebovat 

mimo jiné i u zkoušky. Zvýší se nároky jak na učitele NJ, tak na žáky – ale vynaložená 

píle přinese pro všechny uspokojení, motivaci do další práce a Vaše děti získají 

mezinárodně uznávaný jazykový diplom. Aby se to podařilo co největšímu počtu, 

prosíme rodiče o podporu dětí v úsilí! 

D. Křivková, uč. NJ 
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