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

 

 
 
Vážení rodiče,  
 

vydáváme již XVI. ročník našeho časopisu Aktuality z Kladské, některým z Vás 
rodičů se dostává časopis do rukou po sedmé, některým již po třinácté. Náš bulletin 
vychází v 11. měsíci roku 2011 a nám se blíží 111. výročí založení naší školy v Kladské 
1. Oslava je plánována na 25.11.2013 ve velkém sále Lucerny. Na webových stránkách 
školy je odkaz na registraci absolventů. Prosíme, předejte tuto informaci dále. 

Letošní školní rok jsme zahájili jazykovým táborem v Irsku. Jednalo se o zcela 
nový projekt, který zorganizovali a do posledního detailu i vedli, na něm vyučovali a  
dohlíželi naši učitelé. Součástí výjezdu nebylo jen poznávání Irska, ale i výuka 
angličtiny s divadelním projektem. Projekt se skvěle vydařil. Patří za to velké 
poděkování všem zúčastněným pedagogům, zejména E. Iveljové, H. Faltové,  
S. Kolenaté, našemu  irskému lektorovi P. Ryanovi a v neposlední řadě K. Charvátové a 
panu školníku L. Martínkovi. Děkujeme MČ Praha 2, která projekt dotovala finančně. 

V říjnu se konal i výměnný projekt s partnerskými školami z Backnangu  
u Stuttgartu – Talschule a Mörikeschule. Naši žáci 6. tříd byli na pětidenním pobytu 
v Backnangu, kde společně s německými dětmi secvičili česko-německé divadlo 
Grenzenlos/Bez hranic a sklidili obrovský aplaus při veřejném představení. Týden na to 
se konala reciproční výměna v Praze a stejné divadelní představení v divadle Na Prádle. 
Jedná se o skvělý projekt, při kterém se žáci naučí mnoho nového, rozvíjí své 
komunikativní, občanské i osobnostní kompetence. Poděkování patří našim 
němčinářům K. Charvátové, L. Boškovi a Ch. Forster. Rovněž zde bych ráda 
poděkovala za finanční dotaci, tentokrát Velvyslanectví SRN. 

Do třetice zahraniční spolupráce se konala první část výměnného projektu 
s partnerskou školou v Dánsku – Broendby. Žáci 8. tříd byli v hostitelských rodinách 
dánských dětí, měli zcela nabitý program, naučili se mnoho nového, poznali krásy 
Kodaně včetně Tivoli a uzavřeli nová přátelství. Již teď se všichni těší na jarní příjezd 
dánských dětí. Děkuji našim učitelkám angličtiny H. Faltové, S. Kolenaté za organizaci, 
doprovod a péči o žáky. Finanční podporu nám opět poskytla MČ Prahy 2, velice si této 
pomoci vážíme a děkujeme. 

Během října odjely 6. třídy na adaptační program do Krkonoš a 2.B na 
seznamovací pobyt s novou třídní učitelkou na Slapy. Děkuji za nelehkou úlohu 
v oblasti organizace, doprovodu, programu učitelům E. Havlíkové, O. Vackovi,  
J. Klabíkové, A. Palečkové a M. Novákové.  

Kdo z dospělých nikdy neorganizoval a nebyl jako doprovod na těchto školních 
akcích, nemůže pochopit, o jak náročnou práci a obrovskou odpovědnost se jedná. Jsem 
ráda, že mohu alespoň touto cestou našim pedagogům poděkovat. Ráda bych však 
poděkovala všem kolegům za  jejich náročnou práci, ke které přistupují naprosto 
zodpovědně a s plným nasazením. Spolehlivost a důslednost, se kterou  pracují, je 
obdivuhodná. Jak zaznělo na  školské radě, to nejcennější na našem pedagogickém 
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sboru je jednotný, důsledný a nadstandardní přístup k výchovně vzdělávacímu procesu. 
I přesto, že jsme škola velmi aktivní, v našem ŠVP je zahrnuto velmi mnoho projektů, 
zahraničních výjezdů a sportovních akcí, sami víte, že díky odjezdům učitelů je nutné 
spojování hodin a suplování,  jsou studijní výsledky našich žáků výborné. Naše škola 
dosahuje skutečně nadprůměrných výsledků ve všech oblastech testování. Za tím vším 
je nezměrné úsilí, práce a profesionalita všech našich učitelů od 1. až po 9. třídy. 
Poděkování patří i ostatním zaměstnancům školy, kteří jsou pro vytváření dobrého 
klimatu školy nesmírně důležití. 

S radostí Vám mohu oznámit, že jsme již obdrželi zprávu z Německa – jsme 
zařazeni do sítě škol, ve kterých žáci mohou zdarma skládat mezinárodní jazykovou 
zkoušku DSD. Podmínky nebyly jednoduché, ale všechny jsme je splnili a nyní je již 
v rukou učitelů němčiny a našich žáků, jak zkoušky dopadnou. Držíme palce a já věřím, 
že se pilotní rok zdaří! Je to pro nás velká výzva, ale současně i obrovský závazek. 

Vloni jsem Vás v jarním čísle Aktualit informovala o ukončení našeho druhého 
projektu spolupráce 6 škol EU - Comenius. Nyní připravujeme přípravnou konferenci 
pro projekt třetí. Od 22. do 27. listopadu budeme ve škole hostit kolegy  
z 5 partnerských škol (Německo, Francie, Dánsko, Estonsko, Turecko) a naším cílem 
bude rozpracovat projekt nový pro léta 2012 – 2014. Věřím, že nám pomůže zejména 
naše dlouhodobá zkušenost v tomto směru a národní agentura náš projekt podpoří. 

Vám rodičům bych nesmírně ráda poděkovala za finanční příspěvky pro KRPŠ, 
které nám velice pomáhají při vybavení školy pomůckami, počítači a knížkami pro naše 
žáky a učitele. V letošním roce bychom rádi za příspěvky KRPŠ pořídili pomůcky a 
sportovní náčiní do tělocvičny, zakoupili pro 1. i 2. stupeň vizualizéry pro výuku, 
modernizovali vybavení počítačů, zlepšili prostředí ve škole. Stejně tak bych ráda 
poděkovala všem rodičům, přátelům školy a firmám za sponzorské dary, bez kterých 
bychom vybavení  a prostředí školy pro naše děti  nemohli stále zlepšovat, rozvíjet a 
modernizovat. 

Dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na vánoční koncert školy, který se 
bude konat v pondělí 28.11. od 18 hodin v pražské Lucerně. Vstupenky je možno získat 
v recepci školy. Těším se na setkání s Vámi. 

        Kateřina Vávrová 
 

 

Výzva! Podpoøte nás! Hlasujte pro naši tramvaj do 15.11.! Výzva! Podpoøte nás! Hlasujte pro naši tramvaj do 15.11.! Výzva! Podpoøte nás! Hlasujte pro naši tramvaj do 15.11.! Výzva! Podpoøte nás! Hlasujte pro naši tramvaj do 15.11.!     
www.dpp.czwww.dpp.czwww.dpp.czwww.dpp.cz    

 
V říjnu 2011 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Magistrátem hl.m. 

Prahy a Dopracním podnikem hl.m. Prahy pro základní školy a gymnázia. Žáci měli 
vizuálně ztvárnit pražskou tramvaj. Porota vybrala z 233 zaslaných návrhů deset 
nejlepších, ze kterých veřejnost vybere svým hlasováním vítěznou tramvaj. Návrh bude 
použit pro polep reálné tramvaje typu T, která bude jezdit na běžné lince MHD. 

Návrh třídy 8.A zaujal porotu natolik, že byl vybrán mezi deset finálových 
prací! Nyní je na veřejnosti, který návrh z deseti zvítězí! Prosíme, hlasujte pro naši 
tramvaj: „No ční Praha“ na www.dpp.cz . Šiřte dál... 

Třída 8.A se zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže dne 6.12.2011 v prostorách 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
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Dùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termínyDùleāité termíny a plánované akce a plánované akce a plánované akce a plánované akce    
 

18.11.2011 Ředitelské volno (17.11. je státní svátek) 
23.-27.11.2011  Přípravná schůzka nového projektu Comenius (6 škol z EU)  

v Praze 
28.11.2011 Vánoční koncert školy: Velký sál Lucerny, 18:00 hodin 
2.12.2011 Stonožková mše, chrám sv. Víta 
6.12.2011 Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00 
7.-9.12.2011  Jazykový pobyt v Querxenlandu, 5. třídy 
8.12.2011 Tradiční předvánoční poznávací zájezd do Vídně, 8., 9. ročník 
10.-16.12.2011  Lyžařský kurz 8. tříd, Nassfeld, Rakousko 
22.12.2011 Den třídy a třídního učitele 
23.12.-2.1.2012  Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3.1.2012) 
4.1.2012 Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 
7.-14.1.2012  Lyžařský kurz 6. třídy, Špindlerův Mlýn 
17.-18.1.2012  Zápis do 1. tříd 14:00 – 18:00 
23.-28.1.2012  Lyžařský kurz 7. tříd, Tauplitz, Rakousko 
25.1.2012 Pedagogická rada 
31.1.2012 Pololetní vysvědčení a společné bruslení na stadionu Hasa 
3.2.2012 Pololetní prázdniny 
6.-10.2.2012  Jarní prázdniny 
12.-17.2.2012  Lyžařský kurz 5. tříd, Hinterstoder, Rakousko 
19.-24.2.2012  Lyžařský kurz 4. tříd, Hinterstoder, Rakousko 
25.2.-2.3.2012  Lyžařský kurz 3. tříd, Benecko, Krkonoše 
27.2.-3.3.2012  Lyžařský kurz 2. tříd, Nové Hutě, Šumava 
5.,6.4.2012  Velikonoce (+pondělí 9.4.) 
18.4.2012 Pedagogická rada 
18.4.2012 Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 
7.5.2012 Ředitelské volno (8.5. st. svátek) 
9.5.2012 Tradiční projektový den s dětmi z Hong Kongu. Tentokrát i s 

přespáním v rodinách. 8. třídy. 
30.5.2012 Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 
květen 2012 Sportovní den školy 
25.6.2012 Pedagogická rada 
28.6.2012 Závěrečná ped. rada 
červen 2012 Závěrečná akademie 
29.6.2012 Vysvědčení, konec šk. roku  
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Úspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákùÚspìchy našich āákù 
 
Plavecko běžecký pohár, 21.října 2011 
21. října se naše škola zúčastnila XI. ročníku Plavecko - 
běžeckého poháru, který pořádal R TEAM a 
spolupořadatelem bylo Hl. město Praha pod záštitou 
první dámy České republiky Lívie Klausové. Závodilo 
se v plavání na 50m a přespolním běhu na 1 000 m, vše  
v areálu Strahova. Naše škola opět zaznamenala velký 
úspěch, získali jsme dvě třetí místa. V kategorii 5. tříd 
získala medaili Agáta Rázgová a v kategorii 7. tříd 
vybojovala bronzovou medaili Michaela Treglerová. 
Blahopřejeme! 
  
Praha očima restaurátorů, září 2011 
Znalostní soutěž pro základní školy k výstavě v románsko-gotických prostorách Staroměstské 
radnice.  

3. místo: Benjamín Škampa, 9.A 
  
Kinderiáda, 21.září 2011 
21. září se konal 14. ročník atletických závodů "KINDERIÁDA", kterých se z naší školy 
zúčastnilo 8 žáků 1. stupně: 2.-5.ročníku. Závody byly celopražské, soutěžilo se ve štafetovém 
běhu, hodu plným míčem i míčkem kriketovým a také ve skoku do dálky z místa i rozběhu.  
V závodech jsme byli úspěšní. Žák Igor Rázga získal 2. místo v hodu a Caroline Straubová se 
umístila na 3. místě ve skoku dalekém. Závody se všem líbily, sportovcům děkujeme  
za reprezentaci a vítězům blahopřejeme.  
 
Testování Scio, 5., 6. a 7. ročníky - květen 2011 
V květnu 2011 proběhlo testování Scio (Stonožka, klíčové kompetence) a z výsledků našich 
žáků máme velkou radost. Gratulujeme našim páťákům, šesťákům a sedmákům za skvělé 
výsledky – více na www.kladska.cz v sekci Hodnocení školy. 
 
Fotografická soutěž "Krásy Prahy 2" - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, červen 
2011 

1.místo: Martin Slabý, 9.B  
2.místo: Michaela Kratochvílová, 9.B  
3.místo: Kvido Malaska, 8.A  

  
Výsledky obvodních kol soutěží MŠMT pro ZŠ a víceletá gymnázia za školní rok 
2010/2011, Praha 2 

2. místo - ZŠ Kladská 
 
Konverzační soutěž v AJ - obvodní kolo Praha 2 - pro ZŠ a víceletá gymnázia, 11.května 
2011 

1. místo - Daniel Bulatkin, 6.B 
2. místo - Jan Folta, 7.A 

  
Celostátní soutěž kreativního psaní v němčině 1. ročník, 5.května 2011 
Téma: Wiederbelebung der Vergangenheit: Türen als Augenzeugen wichtiger geschichtlicher 
Ereignisse.  
ZŠ Kladská získává diplom za angažovanou účast žáků  

1. místo Barbora Šmejkalová (k diplomu získává fotoaparát Olympus), 7.B  
2. místo Tereza Klečková, 7.B  
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Amos tour  2010/2011Amos tour  2010/2011Amos tour  2010/2011Amos tour  2010/2011    
 
 Po loňském prvním ročníku Amos tour, kdy naši žáci vybojovali skvělé 1. místo 
mezi školami Prahy 2, jsme se s chutí pustili do dalšího soutěžení. V letošním ročníku 
soutěžilo 6 000 žáků z 25 základních škol. Bylo zřejmé, že tento ročník nebude 
jednoduchý.  

Na podzim probíhala školní kola a podle výsledků bylo jasné, kdo bude za školu 
bojovat dále – 4.B, 5.B a 7.A! Jednotliví soutěžící pro všechna kola Amos tour byli 
vybráni na základě výsledků školního kola, a to bylo zásadní a neměnné. Obvodní kolo 
jsme absolvovali mezi prvními a pak jsme jen čekali, jak dopadnou soutěže mezi 
jednotlivými školami. Těsně před finále jsme se dozvěděli, že postupujeme dále! 
Důvodem bylo naše druhé místo mezi školami Prahy 2!  Senzační! Dva putovní poháry  
opustily těsně před finále svá čestná místa v recepci školy. Na posledním setkání 
zástupců škol nám byla vylosována modrá trička (ta loňská zelená se nám líbila více:). 
Třídní kolektivy se vybavily transparenty, na soutěžící padla nervozita...  
 Finále ve vinohradské sokolovně připomínalo svojí bouřlivou atmosférou velké 
turnaje. Tak jako vloni, jsme my učitelé na naše žáky velice hrdi, jelikož opět dokázali 
svoji zodpovědnost, schopnost spolupráce a hrdost na to, že jsou žáky právě naší školy. 
Bojovali čestně, čehož si vážíme nejvíce. Závodili s obrovským nadšením a chutí za 
velké podpory svých spolužáků. Bojovali statečně, i když na medaili to tentokrát 
nestačilo. Tato skutečnost nám však rozhodně nevezme chuť do boje v příštím ročníku.  
 Oceněním za krásné 5. místo mezi 25 školami z Prahy 1, 2 a 3 je týdenní 
sportovní výjezd na Lipno. Třídní kolektivy společně se svými učiteli si jistě i letos 
pobyt náramně užily.  
 Poděkování patří nejen dětem, ale i organizátorům soutěže – MČ Praha2.  
 

Žáci, učitelé a vedení ZŠ Kladská 1, Praha 2 
 
 

Výtvarná a estetická výchova trochu jinVýtvarná a estetická výchova trochu jinVýtvarná a estetická výchova trochu jinVýtvarná a estetická výchova trochu jinakakakak    
 

Se žáky druhého stupně často navštěvujeme pražské galerie a výstavy. Je to ten 
nejpřirozenější způsob, jak děti přivést k vnímání umění, prostředí kolem nás a 
estetickému cítění. Během letošního podzimu jsme měli možnost navštívit hned několik 
zajímavých akcí. Na Staroměstské radnici jsme se dostali do nádherných gotických 
podzemních prostor, kde jsme se stali svědky restaurátorských prací v hlavním městě. 
Žáci se seznámili s pojmem restaurování památek, domů, paláců a soch a byli svědky 
celého procesu. Další významnou akcí byla výstava architekta Josipa Plečnika 
v žižkovském Atriu. Zde se žáci seznámili převážně s sakrálními stavbami tohoto 
vynikajícího architekta, kterého nám denně připomíná  pohled na kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad. Neméně zajímavou výstavou je Terakotová 
armáda v NC Eden. Při vyplňování pracovních listů se žáci dozvěděli mnoho 
zajímavých informací z období vlády prvního čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti a na 
vlastní oči mohli zhlédnout 14 replik těchto soch.  

Kateřina Vávrová 
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Pøijímací zkoušky na gymnázia a støední školyPøijímací zkoušky na gymnázia a støední školyPøijímací zkoušky na gymnázia a støední školyPøijímací zkoušky na gymnázia a støední školy    
 
 Jako každý rok, i letos v červnu, naši školu opustí žáci devátých tříd. Každoročně 
se 100% dětí uchází o studium na školách s maturitou, a to zavazuje i nás, abychom se 
je snažili co nejlépe připravit k přijímacím zkouškám. Na prvním stupni získají pevné 
základy, na kterých musí dále stavět vyučující 2. stupně. Samozřejmě je nutná 
i cílevědomost a pracovitost žáků, neboť bez té nelze dosáhnout úspěchu.  
 Několik let po sobě jsme pyšní na to, že se naše děti umisťují v první desítce při 
přijímání na špičková gymnázia a střední školy, často obsazují první tři místa. Tak tomu 
bylo i v loňském roce, kdy se 32 žáků a žákyň dostalo na gymnázia, 1 dívka na 
konzervatoř a 9 žáků přestoupilo na odborné střední školy. To byl jejich první krok 
k úspěchu, ale co nás těší i nadále,  je to, že se k nám pravidelně vrací a sami si 
uvědomují, jak moc pro své studium v 1. ročníku udělali už u nás svojí zodpovědnou 
přípravou ke zkouškám. 
 Všechny základní informace k přijímacímu řízení najdete na našich webových 
stránkách a po dohodě jsem Vám samozřejmě k dispozici i já. Nedílnou součástí 
přihlášky na SŠ je i výstupní hodnocení, které musí zpracovat třídní učitelé, a ocení 
podklady od dětí (zájmy, kroužky, úspěchy…). Můžete využít i informace na 
www.atlasskolstvi.cz nebo navštivte SCHOLU PRAGENSIS v Kongresovém centru 
24.- 26.11. 2011. Doporučujeme navštívit Dny otevřených dveří jednotlivých škol. 
 Častým dotazem je termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání 
zápisového lístku. Z hlediska zpracování prosíme o dodání modrých přihlášek na 
umělecké školy do 15. 11. 2011, na SŠ musí být vámi doručeny do 30.11. 2011. Růžové 
přihlášky pro ostatní školy prosíme nejpozději do 20.2.2012, na SŠ musí být do 
15.3.2012. Zápisové lístky pravidelně vydáváme z důvodu evidence na dubnových 
třídních schůzkách, při přijetí na uměleckou střední školu Vám zápisový lístek vydáme 
po dohodě dříve. 

Doufáme, že i v letošním školním roce si žáci a žákyně 9. tříd uvědomí, že 
nejvíce pro svoji budoucnost udělají zodpovědným přístupem k výuce i sami sobě, 
disciplínou, chutí a ochotou vzdělávat se. Pak je velká pravděpodobnost, že i oni budou 
u přijímacích zkoušek úspěšní a budou obsazovat čelní místa.  
 Budeme jim všichni držet palce! 

Alena Klečková, výchovná poradkyně 
 

KRPŠKRPŠKRPŠKRPŠ    
 
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. 

V loňském školním  roce se opět vybralo více peněz než v roce předešlém. 
Vybavili jsme počítačovou učebnu a některé třídy novými počítači v celkové hodnotě 
89 928,- Kč. Zmodernizovali jsme tím naši počítačovou síť. Děti z 5. až 9. tříd mají 
zaplacením příspěvku vstup do školního klubu zdarma. Pořídili jsme další licence 
operačního systému Windows 7 v celkové hodnotě cca 53 000,- Kč. 
Pro keramiku se koupil materiál za cca 2 000,- Kč a za 6 000,- Kč jsme pořídili 
vybavení do školní družiny. 

Mirjam Hadravová 
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Projekt Vltava MoldauProjekt Vltava MoldauProjekt Vltava MoldauProjekt Vltava Moldau    
 

Dne 14. září 2011 ráno jsme opustili naši školu a 
vydali se k tramvajové zastávce. Odtud naše cesta 
vedla do Bráníka, na pravý břeh Vltavy, do blízkosti 
Mostu Inteligence. Hned po příchodu nás zaujalo 
četné hejno kachen divokých. Po jejich důsledném 
prozkoumání jsme si navlékli holinky a naše paní 
učitelky – Ing. Maštovská a Mgr. Škubníková nás 
seznámily s projektem, který byl členěn na tři části: 

1) Měření koncentrace chemických prvků ve vodě 
2) Popis prostředí a struktury řeky 
3) Vyhledání a určení živočichů z řeky 

Na výsledky jsme již měli připravené pracovní listy.  
Chemické měření jsme provedli nakapáním příslušných indikátorů do vzorků vody.  
Po pár minutách bylo možné podle zbarvení vody podle vzorníku vyhodnotit množství 
daných prvků ve vodě. Poté jsme popisovali okolí řeky a strukturu jejího dna. Nejvíce 
nás asi bavil poslední úkol, při kterém jsme se mohli šťourat síťkou ve dně řeky a 
vyhledávat různé druhy bezobratlých živočichů. Našli jsme zejména pijavice, různé 
larvy, šneky a škeble. Někteří z nás se do hledání příliš zabrali a nevšimli si, že jim voda 
přetéká přes okraj holinek a tak odjížděli s mokrými kalhotami. 
Ti z nás, kteří vypracovali pracovní listy nejlépe, byli pozváni na prezentaci výsledků 
všech zúčastněných škol a slavnostní zakončení letošního ročníku projektu. Za 
doprovodu paní ředitelky a paní učitelky Maštovské a Škubníkové jsme dorazili na 
Střelecký ostrov. Vyzdobili jsme přidělenou nástěnku vytištěnou prezentací a 
fotografiemi, za které jsme získali dokonce první cenu.  
Myslím, že jsme si projekt i jeho zakončení velice užili. Proto děkujeme, že jsme se 
mohli zúčastnit. 

Monika Sternová, 7.B 
 

KKKKavárnaavárnaavárnaavárna    """"PPPPotmì"otmì"otmì"otmì"    
 
     Když jsem o ní poprvé ve škole slyšel, nedokázal jsem si ani představit, jaké to bude. 
Myslel jsem si, že se po vstupu jako obvykle ve tmě rozkoukám a uvidím alespoň 
obrysy nábytku. 
     Netrpělivě jsem se spolužáky čekal před vchodem do kavárny. Konečně jsem se 
dočkal! Rozdělili jsme se do skupinek po čtyřech a nevidomý průvodce nám nabídl své 
pravé rameno. Vstoupili jsme do kavárny a okamžitě nás pohltila úplná černočerná tma. 
Najednou jsem si nemohl vzpomenout, jaké triko jsem si ráno oblékl na sebe !?! Pomalu 
jsme procházeli kolem stěn, až jsme konečně došli k našemu stolku. Nejistě  jsme se 
usadili na židle a poté k nám přistoupila Kamča. Byla to šikovná servírka, která nám 
nabídla něco k pití. Po občerstvení jsme zaplatili malými žetony, které nahrazovaly 
peníze. 
     Jak jsem tak seděl ve tmě, uvědomoval jsem si, že být nevidomý není vůbec snadné. 
I tak jsem měl z našich průvodců velmi příjemný pocit, opravdu mi připadali 
bezstarostní a velmi přátelští. I přes svůj obrovský handicap dokáží rozdávat úsměvy na 
všechny strany… Uvědomil jsem si, že v té tmě si dokážu parádně utřídit své vlastní 
myšlenky, popřemýšlet nad svým životem a zjistit, co a jak bych mohl zlepšit sám na 
sobě. 
     Návštěva kavárny pro mě byla velkou zkušeností a velmi se mi v ní líbilo. 

Luboš Příkop, 9.B 
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Program Program Program Program Jeden svìt na školách Jeden svìt na školách Jeden svìt na školách Jeden svìt na školách spoleènostspoleènostspoleènostspoleènostiiii Èlov Èlov Èlov Èlovìkìkìkìkaaaa v tísni v tísni v tísni v tísni    
 

 
V rámci programu Jeden svět na školách přináší projekt Příběhy 

bezpráví do škol dokumentární i hrané filmy o moderních 
československých dějinách, zejména pak o období komunistického 
Československa s důrazem na období 50. let, jaro 68, sovětskou 
vojenskou intervenci, období normalizace až po sametovou revoluci 
1989. 

Během listopadu probíhají již několik let na stovkách škol v celé 
České republice projekce těchto filmů. Každá škola má možnost vybrat si 
z bohaté nabídky programů. Téma letošního školního roku je zaměřeno 
na emigraci a život v exilu. 

I naše škola se do tohoto projektu na jeho počátku, tj. před 7 lety, zapojila. 
Snažíme se vybírat témata, která by postupně mapovala nejdůležitější problémy 
z období 50. až 90. let, ale i období holocaustu. 

Pro letošní školní rok jsme pro žáky 9. tříd vybrali hraný film Swingtime. Film je 
inspirován skutečnými událostmi. Státní bezpečnost připravila provokační akci, která 
nesla název „Akce Kameny“. Lidé utíkající od podzimu roku 1948 do začátku 50. let na 
Západ byli prostřednictvím spolupracovníků StB převáděni přes falešnou státní hranici 
do „západní“ zóny, kde od nich fiktivní Američané získávali důležité informace. Poté 
byli podvedení lidé zatčeni a uvězněni často na dlouhé roky. Filmem chceme 
v hodinách dějepisu otevřít téma emigrace po komunistickém převratu se všemi jejími 
důsledky. 

Eva Havlíková 
 
 

Naši āáci pøáli Nicholasi WintonoviNaši āáci pøáli Nicholasi WintonoviNaši āáci pøáli Nicholasi WintonoviNaši āáci pøáli Nicholasi Wintonovi    
    

Na snímku předává paní Šímová gratulaci 
od žáků ZŠ Kladská Nicholasi Wintonovi. 

 
 
 

 

 
V květnu 2011 byli naši žáci 7. až 9. 

ročníků v kině na filmu „Nickyho rodina“, 
film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním 
poselství. „Nickyho  rodina“ odhaluje další 
peripetie osudů 669 českých a slovenských 
dětí, které zásluhou Nicholase Wintona 
přežily II. světovou válku. 

Jedním ze zachráněných dětí byla i 
Dagmar Šímová, která přijala pozvání na 
besedu  s našimi žáky. Jelikož hned druhý den 
odjížděla na oslavu 102. narozenin N. 
Wintona, požádali jsme ji o předání gratulace 
od žáků ZŠ Kladská. 

Kateřina Vávrová
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Adaptaèní kurzAdaptaèní kurzAdaptaèní kurzAdaptaèní kurz 6. tø 6. tø 6. tø 6. tøídídídíd    - øíjen 2011- øíjen 2011- øíjen 2011- øíjen 2011        
 

Ve dnech 3.10. - 6. 10. se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního kurzu v Krkonoších 
na Medvědí boudě, nedaleko Špindlerova Mlýna. Cílem tohoto kurzu bylo upevnění 
kolektivu, vzájemné poznávání dětí a nových třídních učitelů a relaxační pobyt 
v přírodě. Jak kurz probíhal a jak byl úspěšný ukazují práce účastníků. 

Pamela Soukupová, 6.B 
 
3.10. - odjezd 
Při odjezdu do Krkonoš jsme se loučili s rodiči. Já s Luckou už jsme byly domluvené, 
že budeme sedět v autobuse vedle sebe. Když jsme dojeli k Medvědí boudě, začaly se 
rozdělovat pokoje. Já jsem byla na pokoji s Luckou, Sárou, Madlou a Alisou. 
Nevýhodou bylo, že jsme byly daleko od záchodu, ale za to jsme měly hezký výhled. 
Začaly jsme se vybalovat a potom jsme šly na oběd. Odpoledne jsme šli všichni na 
procházku k Bradlerovým boudám. Večer jsme si povídaly na pokoji a potom jsme 
usnuly. 
4.10. - druhý den 
Ráno jsme se nasnídali, udělali si svačiny a šli jsme ven hrát hry. Hráli jsme studnu a 
demonstranty. V poledne jsme šli na oběd a po obědě byl odpolední klid a my jsme na 
pokojích blbli. Po odpoledním klidu jsme šli na túru k Labské boudě a vrátili jsme se až 
večer. 
5.10. - třetí den 
Ráno jsme šli ven hrát další hry a odpoledne jsme šli do lesa nasbírat dříví na večerní 
oheň. Opékali jsme buřty a povídali si. Počasí se zhoršilo, a tak jsme museli jít dovnitř, 
ale nevadilo to, hezky jsme si zazpívali, pan učitel nám k tomu hrál na kytaru. 
6.10. - odjezd 
Odjezd byl hned ráno v 10:00. Museli jsme se rychle sbalit a odjeli jsme domů. Zpátky 
se nám moc nechtělo. 
 
Pramen Labe: 

4. září 2011 (út) jsme šli k prameni Labe. Vyrazili jsme přibližně ve 14:00 hodin. 
Cesta byla dlouhá a namáhavá. Ale čekala nás krásná krajina. Nejvíce se mi líbily 
vodopády a malé potůčky kolem skal. Na cestu tam jsme měli připravené svačiny. 
Chleby s pomazánkou. Cestou jsem nafotila krásné fotografie. Aby mě nebolely nohy, 
dívala jsem se po horách a představovala si, jako co vypadají. Jednou jsem viděla jednu, 
která vypadala, jako by z ní vycházely dvě hlavy. Když jsem sledovala cestu, kterou 
jsme museli zdolat, změnila jsem tempo na „celkem rychle“. Ale nakonec jsem to 
vzdala  a nastavila tempo „velmi pomalu“. Po pár kilometrech jsme si udělali přestávku. 
Sedli jsme si na trávu nebo na kameny a začali svačit. Ještě, než jsme stačili dosvačit, už 
jsme putovali dál. Když jsme šli cestou plnou jehličnatých stromů, někdo kopl do 
vosího hnízda. Mě a ještě několik dalších popíchaly vosy. Naštěstí se nic nestalo těm, co 
mají alergii. Po strmém úbočí jsme došli k Labské boudě. Koupili jsme si tam nějaké 
sladkosti a turistické známky. Chvíli jsme si oddechli a znovu pokračovali. Poté už to 
nebylo tak dlouhé, ale nakonec jsme byli tak utahaní, že jsme si u pramene sedli na 
lavičku a nic nedělali. Pomalu jsme ani nemluvili. Cestou zpět jsme šli jinou stezkou. 
Když jsme šli kolem Martinovy boudy, chtěla jsem do ní vlézt a spát. Ale nakonec jsme 
došli šťastně zpět. Byli jsme rádi, že jsme cestu dobře zvládli. 

Paola Recmanová, 6.A 
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SSSSeznamovací eznamovací eznamovací eznamovací pobytpobytpobytpobyt  2.B  2.B  2.B  2.B,,,,    øíjen 2011øíjen 2011øíjen 2011øíjen 2011        
 

Náš společný třídenní výlet na Slapy se velice vydařil. Slunce se ještě snažilo  
ze všech sil a my si tak užili poslední dny babího léta v krásném prostředí  Slap. Hned 
po příjezdu jsme se společně vydali  prozkoumat okolí. Objevili  jsme místní pláž, kde 
se ještě koupali poslední otužilci. V lese jsme  našli kouzelné místo jako stvořené k 
vytváření  domečků pro lesní skřítky. Děti se do staveb pustily s velikým nadšením a 
zanechaly tak lesním skřítkům nádherná sídla, nechyběl ani bazén se skokanským 
můstkem  či kostelíček sv. skřítka Anny! Také se nám poštěstilo navštívit místní 
chovatelskou oboru s poníky. Nejvíce nám učarovalo malé černé hříbátko. 

Druhý den jsme podnikli výpravu do zákoutí řeky Vltavy a objevili jsme kotviště 
hausbótů.  Podařilo se nám vidět celé jejich  zázemí  zblízka na vlastní oči. Odpoledne 
jsme se naopak  vypravili  na výlet  po hřebenovce, abychom si užili výhledy do okolí.  

Třetí den jsme se vydali na rozhlednu. Tu se nám sice najít nepodařilo, neboť 
byla v 60.letech zbourána, ale zato jsme si cestou užili spoustu her, nejvíce na zmizíka a 
na lenochody. Vidět celou 2.B  zavěšenou na stromech byl neopakovatelný zážitek.:-) 

Čtvrtý den ráno jsme se vrátili do Prahy s hlavou plnou dojmů a zážitků. Myslím, 
že se nám všem na Slapech  líbilo. 

Jana Klabíková 
 

Jazykový pobyt v Jazykový pobyt v Jazykový pobyt v Jazykový pobyt v IrskIrskIrskIrskuuuu,,,, zá zá zá záøøøøí 2011í 2011í 2011í 2011    
 
 Jak krásná to je země, kterou jsme nedávno měli možnost navštívit. Většina z nás 
nevěděla o Irsku v podstatě nic, jen to, že odtud pochází náš bývalý pan učitel a že tu je 
hodně ovcí, ale po těchto osmi dnech se nám všem obzor neuvěřitelně rozšířil, protože 
co jsme tu prožili, není možné  napsat, ani říci, to si člověk musí zažít. Já se pokusím  
o tom  stručně rozepsat. 
 Cesta autobusem byla trochu náročná, ale zvládla se nanejvýš dobře a mořský 
vzduch jsme pochytávali z palub trajektů. Ubytováni jsme byli ve skautském táboře 
Larch Hill s celým Dublinem jako na dlani a ovcemi na zahradě. Galway, Kilkenny, 
Cliffs of Moher a jiná další místa jsme nenechali bez povšimnutí a jako skoro Irové 
jsme také museli vyzkoušet irské tance, baked potatoes, čaj s mlékem a mnoho dalšího. 
Na konci našeho zájezdu jsme předváděli projekty, které jsme si celý pobyt cvičili, a 
když už jsme cestou zpět jeli přes ten britský ostrov, navštívili jsme i Londýn. Prohlédli 
jsme si důležité památky a ochutnali tradiční fish and chips. Ovšem bez našich skvělých 
učitelů a pánů řidičů bychom to nezvládli! Hodně jsme si to užili až do posledního 
okamžiku, a proto Vám patří jedno velké DÍKY! 

Anna Soukupová, 9.A 
 

DánskoDánskoDánskoDánsko - 8. tøídy - 8. tøídy - 8. tøídy - 8. tøídy,,,,    øíjen 2011øíjen 2011øíjen 2011øíjen 2011    
 

Když mi ze školy přišla nabídka výměnného pobytu v Dánsku, neváhala jsem ani 
chvíli a přijala. Byla to pro mě příležitost procvičit si anglický jazyk a poznat novou 
zem. Vyjeli jsme v počtu asi dvaceti lidí v pondělí brzo ráno. Cesta byla dlouhá 
přibližně deset hodin, naštěstí jsme se nenudili, protože jsme si povídali, dívali se na 
filmy... Z Německa nás do Dánska převezl velký trajekt s obchody. 

Do Brøndby jsme dorazili k večeru, a tak nás nečekal žádný program. Každý sám 
odešel se svou dánskou rodinou. Hned první den jsme navštívili hlavní město Kodaň, 
Kodaní jsme propluli na lodičkách a i si ji prošli pěšky. Docela nás překvapilo, jak moc 
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se podobá Praze. I přesto, že je velmi moderní, má zároveň spoustu krásných starých 
památek. Vylezli jsme na věž (rozhled na celou Kodaň), pozorovali výměnu stráží před 
královským palácem.V dalších dnech jsme navštívili  sympatického starostu Brøndby, 
měl zajímavý proslov, který byl zakončen občerstvením. Naučná byla prohlídka 
pivovaru Carlsberg. Naše další zastávka byla v Christianii, to je malé nezávislé město 
s vlastními pravidly v Kodani. Nemohli jsme vynechat pro Dánsko typickou sochu malé 
mořské víly. Po večerech jsme se bavili s Dány, a dokonce jsme měli dvakrát party. 
Tančili jsme, povídali si a užívali si. Poslední den byl sportovně zaměřen. Ráno se konal 
běh, kterého se zúčastnila celá škola a my. Běželo se 6 - 10 km silnicí v lese.  
Z pátečního odpoledne máme asi nejsilnější zážitky. Byli jsme v zábavném parku 
Tivoli. Je vkusný, velký s množstvím krámků. Vše tam bylo mnohonásobně rychlejší a 

prudší než na Matějské pouti. Všichni - i ti, kteří 
mají slabý žaludek, šli na „volný pád“, horskou 
dráhu, na které se jelo hlavou dolů... Domů jsme se 
vraceli po sedmi hodinách zcela vyčerpaní a plní 
adrenalinu. V sobotu ráno jsme se rozloučili s Dány 
a chystali se na dlouhou cestu zpátky domů. Celý 
pobyt jsme měli krásné slunečné počasí a dobrou 
náladu. Myslím, že pobyt se vydařil a my se těšíme, 
až Dánové přijedou do Prahy. 

Michaela Brezinová, 8.B 
 
 

Výmìnný pobyt āákùVýmìnný pobyt āákùVýmìnný pobyt āákùVýmìnný pobyt āákù    vvvv Delmenhorst Delmenhorst Delmenhorst Delmenhorstuuuu - 7. tøídy - 7. tøídy - 7. tøídy - 7. tøídy    
 

Tradičně v jarních měsících probíhají v ZŠ Kladská 1, Praha 2 reciproční 
výměnné zájezdy žáků do Německa. Jedním z nich je návštěva žáků a učitelů  
ze severoněmeckého města Delmenhorst u nás. Pro žáky, kteří jsou ubytováni 
v hostitelských rodinách, byl připraven na celý týden pestrý program. Skupina našich a 
německých žáků navštívila krásné památky historické Prahy, zoologickou zahradu, 
společně se podíleli na školních projektech, ve volném čase se věnovali sportovním 
aktivitám a samozřejmě nezapomněli nakupovat v nákupních centrech. 

Naše škola odjela do Delmenhorstu v posledním květnovém týdnu. Po příjezdu a 
ubytování jsme měli zase my připravený pestrý program. Navštívili jsme hanzovní 
město Brémy, historické centrum města a zábavní muzeum Univerzum, které bylo pro 
žáky opravdovým zážitkem. S veškerými exponáty mohli manipulovat, dotýkat se a 
pohybovat. Kromě tohoto města jsme jeli do dalšího hanzovního města – Hamburku, 
kde jsme se seznámili s historií města v části Speicherstadt, potom jsme prošli známým 
přístavem a odjeli do centra města. Obě města byla pro všechny velmi zajímavá, ať už 
svou historií či současností. Děti navštívily i zemědělskou farmu Scharting, kde byla 
pro ně připravena rallye po farmě, viděli chov dobytka z bezprostřední blízkosti a 
v závěru na ně čekalo příjemné občerstvení jako tečka za celou soutěží. 

Ve škole v Delmenhorstu jsme se podíleli na společném projektu, který 
vyvrcholil prezentací před rodiči hostitelských rodin. 

Společná práce, společný projekt a společné návštěvy vedly k pozitivnímu 
výsledku všech zúčastněných. Německé děti se přiučily celou řadu českých slovíček, 
naše děti se doslova rozmluvily a veškeré jazykové zábrany byly překonány. 

A to je cíl a účel právě těchto aktivit. Dejme jim proto zelenou. Ať tyto zájezdy 
vydrží co nejdéle, i když je to pro všechny zúčastněné práce náročná a práce navíc. 

Ladislav Bošek 
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Spoleèný projekt  āákù z Kladské s dìtmi z Hong KonguSpoleèný projekt  āákù z Kladské s dìtmi z Hong KonguSpoleèný projekt  āákù z Kladské s dìtmi z Hong KonguSpoleèný projekt  āákù z Kladské s dìtmi z Hong Kongu 
 

V roce 2008 začala naše spolupráce se školou YEW Chung International School 
z Hong Kongu. Žáci přijeli do Evropy díky projektu  „World Classroom“, který vede 
pan Edward Hepting.  Jedná se o čtrnáctidenní poznávací cesty po různých částech 
světa. Každým rokem tak tyto děti poznají určitou oblast z Evropy, Ameriky, Asie či 
Afriky. Je-li jejich cílem střední Evropa, pak se jejich cílem stává vždy Praha a 
minimálně 1 den stráví celá skupina při společném projektovém dni s našimi žáky 
v Kladské.  

Před 3 lety byly čínské děti našimi hosty dokonce dva dny. Jeden den jsme 
strávili společně v pražské ZOO, kde všechny děti společně pomáhaly čistit travnaté 
plochy, část výběhů a měly pak možnost pohladit si některá zvířata, či je krmit. To vše 
za přísného dohledu pečovatelů a lektorů ze ZOO. Při každém výjezdu školy „World 
Classroom“ musí být v programu určitá charitativní pomoc, kterou jsme tímto rádi 
zprostředkovali a také pomohli. 

Letošní návštěva byla bohužel jen půldenní, a to díky  nabitému programu čínské 
skupiny (západní Čechy, po Praze jižní Čechy, pak Polsko...). Avšak o  to intenzivněji 
probíhala! Žáci 8. tříd se seznámili nejprve díky vzájemně poslaným pohledům. Poprvé 
se však viděli až ráno 4. května 2011 v tělocvičně školy, kde se konal společný 
program. Naši žáci zahráli na saxofon, piano, housle, vystoupila školní kapela, děti 
zahrály francouzsky Malého prince, nechyběla ani sportovní gymnastika, či spíše 
akrobacie. Vystoupení dětí z Číny bylo neuvěřitelné! Nejen, že si speciálně  
na vystoupení v naší škole nechali ušít nádherné kostýmy, ale i úroveň programu (zpěv, 
tanec, dialogy, bojové umění) nadchla všechny přítomné. Na první pohled všichni cítili 
a viděli odlišnost jednotlivých kultur. Ta se však okamžitě ztratila při společných 
projektech – děti ve smíšených skupinách vařily, vyráběly svíčky, zpívaly a sportovaly. 
Dorozumívacím jazykem byla angličtina. Děti spolu komunikovaly naprosto spontánně, 
bez zábran, jako by se znaly odjakživa. Společným obědem ve školní jídelně a 
závěrečnou fotografií před školou jsme se rozloučili, avšak s vědomím, že příští rok 
zůstanou čínské děti déle a možná budou bydlet v českých rodinách.  

Jsme rádi, že se nám opět podařilo posílit nejen jazykovou výuku, ale i přispět 
k rozvoji kompetencí komunikativních, sociálních i občanských. Multikulturní výchova 
je součástí našeho školního vzdělávacího programu. 

      Kateřina Vávrová 
 

Divadelní projekt BDivadelní projekt BDivadelní projekt BDivadelní projekt Backnangacknangacknangacknang    - 6. tøídy- 6. tøídy- 6. tøídy- 6. tøídy, øíjen 2011, øíjen 2011, øíjen 2011, øíjen 2011 
 

Již před koncem minulého školního roku začaly přípravy na společný divadelní 
projekt se dvěma školami v jihoněmeckém Backnangu. Přípravy se „rozjely“ naplno 
hned v polovině září letošního školního roku. Výběr žáků, a to tentokrát žáků šestých 
tříd, první navazování kontaktů s německými partnery, rozdělení úloh.  

GRENZENLOS / Bez hranic. To je název představení, ve kterém vystupují 
sppolečně žáci z Talschule a Mörikeschule Backnang a ZŠ Kladská 1, Praha 2. 

V neděli 9. října 2011 v 9.00 hodin jsme se rozjeli od školy autobusem přes 
Bavorsko do Spolkové země Baden-Wirtenbersko, jejímž spolkovým hlavním městem 
je Stuttgart. 35 km od tohoto města leží právě cíl naší cesty – město Backnang. Malebné 
město, ze kterého na každého návštěvníka dýchne atmosféra středověkého města 
s typickými hrázděnými domy, malebnými uličkami v centru města a celou řadou 
obchodů a obchůdků.  

Poznávání města a jeho okolí bylo součástí našeho pobytu. Divadelní vystoupení 
bylo plánováno na úterý 11.10.2011. Do té doby probíhaly intenzivní a časově náročné 
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zkoušky pro všechny žáky všech tří škol, neboť všichni se na scéně viděli poprvé a 
naučený program sestavovali společně. Všechny zkoušky zvládli všichni bez problémů 
a rychle. V podvečer 11.10.2011 začalo vystoupení v aule Mörikeschule. Sál se zaplnil 
hosty – panem starostou, vedením všech tří zúčastněných škol a rodiči. V zákulisí vládla 
nervozita a napětí. Česká strana připravila program z naší české historie (Svatý Václav, 
Ludmila), němečtí žáci měli připravené pásmo odehrávající se ve vlaku švábské 
železnice. Všichni k dramatizaci přistupovali vážně a zodpovědně. Druhá část 
vystoupení byla pohybově taneční. Všichni žáci spolu tančili, předcvičovali svá umění a 
vše vyvrcholilo společným zpěvem písní v němčině, češtině a angličtině. Během zpěvu 
se nad hlavami žáků míhaly vlaječky České republiky a Německa. Důkaz toho, že 
skutečně lze žít, pracovat, smát se – bez hranic. Divadlo sklidilo velký úspěch, 
přidávalo se. Představení skončilo a nastalo uvolnění.  

Kromě prohlídky města, návštěvy radnice, jsme jeli na zámek Ludwigsburg 
vzdálený 25 km od Backnangu. Prohlídka byla zajímavá, výklad paní průvodkyně 
srozumitelný a výstižný, většina žáků rozuměla i v němčině. Pak jsme se odebrali do 
zámeckého parku, ve kterém byla výstava dýní, dýní různých barev a tvarů ve znamení 
dinosaurů. Všem se výstava moc líbila, den velice rychle uběhl a čekal nás návrat do 
Prahy. Neloučili jsme se nadlouho, vítali jsme německou stranu hned v neděli 
16.10.2011.  

Backnang v Praze - to bylo pokračování celého projektu. Stejné vystoupení viděli 
čeští diváci v Praze, v pondělí 17.10. v divadle Na Prádle. Představení bylo stejně tak 
úspěšné jako v Německu. V dalších dnech měly děti příležitost společně poznávat 
Prahu, projely se vláčkem historickou Prahou, seznámily se s celou řadou historických 
budov a památek, navštívily sportovně-zábavní centrum na Zličíně a zoologickou 
zahradu v Tróji. Akcí bylo plno, ostatní doplňovaly rodiny ubytovaných dětí. 
Za to vše patří všem velký dík a uznání, za přípravu, organizaci, ubytování, průběh obou 
pobytů a dík vůbec všem, kteří se na celém projektu podíleli.  

Ladislav Bošek 
    

Výmìnný pobyt na ostrovì NorderneyVýmìnný pobyt na ostrovì NorderneyVýmìnný pobyt na ostrovì NorderneyVýmìnný pobyt na ostrovì Norderney - 7 - 7 - 7 - 7. tøídy. tøídy. tøídy. tøídy    
 

Koncem května (20.-27.5.2011) strávila část žáků 7. tříd nezapomenutelný týden 
na ostrově Norderney, jednom z Východofríských ostrovů v Severním moři. Dlouhou 
cestu, která trvala asi 15 hodin (vlakem z Prahy až k moři s 3 přestupy a pak trajektem), 
jsme zvládli bez problémů a v dobré náladě. Naši hostitelé už na nás netrpělivě a 
s otevřenou náručí čekali. Hned druhý den všichni měli možnost poznat, že hlavním 
dopravním prostředkem na ostrově je jízdní kolo, které každý „vyfasoval“. Každý den 
jsme poznávali a zažívali něco zajímavého, např. surfařský kurz, procházku chráněnou 
krajinnou oblastí „Wattenmeer“, exkurzi u námořních záchranářů, návštěvu lázeňského 
a rybářského muzea, výšlap na ostrovní maják nebo vyjížďku lodí za tuleni. Také jsme 
na vlastní kůži zažili, jak rychle se může v téhle oblasti měnit počasí. 
 S příjemným jsme spojili i užitečné – v hostitelských rodinách jsme si mohli 
ověřit, jak jsme na tom s našimi znalostmi němčiny. 
 Na konci našeho pobytu na Norderney jsme byli sice smutní, že odjíždíme, ale 
zas ne tolik, protože jsme věděli, že se s našimi novými kamarády shledáme už za 
týden. V Praze jsme jim ukázali naše nejvýznamnější památky, navštívili jsme pražskou 
ZOO a Náprstkovo muzeum. Ve škole si každý mohl vyrobit svou svíčku a 
„zahorolezčit si“, zahráli jsme si také bowling a zašli na karaoke. 
 Prostě jsme si to užili. ☺ 

Kateřina Charvátová a Christine Foerster 
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QuerxenlandQuerxenlandQuerxenlandQuerxenland - 5. tøídy - 5. tøídy - 5. tøídy - 5. tøídy    
 

Je už dlouholetou tradicí naší školy, že se žáci 5. tříd účastní vánočního projektu 
v německém Querxenlandu nedaleko našich hranic. Querxové jsou skřítci, kteří se 
usídlili v místě dětského prázdninového tábora, který byl pak po nich pojmenován. Děti 
poznají německé vánoční zvyky a naučí se další básničky a spoustu nových výrazů 
spojených s Vánocemi. Domů si přivezou nejenom krásné vzpomínky, ale  
i vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. 

                                                                  Eva Iveljová 
 

Hnutí Na vlastních nohou – StonoākaHnutí Na vlastních nohou – StonoākaHnutí Na vlastních nohou – StonoākaHnutí Na vlastních nohou – Stonoāka 
 

Na jaře 2011 vyhlásila paní Běla Gran Jensen spolu s arcibiskupem pražským 
Mons. Dominikem Dukou výtvarnou a literární soutěž „Sv. Anežka česká“. Literární 
části se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. Výtvarné práce ztvárnili žáci z 1. i 2. stupně. Do 
soutěže přišlo kolem 2 000 výtvarných a 100 literárních prací z celé republiky.  

K naší obrovské radosti se  na 6. místě literární soutěže umístila Kateřina 
Smolíková z 9.A a v části výtvarné máme hned několik ocenění:  

1. stupeň: Phamová Mia,  Maršálová Helena,  Lipš Václav, Königová 
Regina, Minaříková Irena, Fleková Markéta, Vlasáková Ester,  Hrabánková 
Petra, Soukupová Rozálie,  Kubištová Adéla, Uhlířová Michaela  

2. stupeň: Slováčková Anna Julie, Nývlt Ondřej, Oswaldová Anna,  
Filusztková Aneta, Šmejkalová Barbora, Livorová Noemi, Klečková Tereza 

 
Dne 12. listopadu 2011, v den výročí  kanonizace  Sv. Anežky, se bude konat 

v chrámu sv. Víta slavnostní mše. Její součástí bude i vernisáž výstavy výtvarných prací 
dětí „ Sv. Anežka česká – genialita českého pedagoga“ ve Strahovském klášteře. 
Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9 do 15 hodin, a to až do 2. prosince, 
kdy bude opět  Mons. Dominik Duka celebrovat mši, tentokrát pro stonožkové 
děti, v chrámu sv. Víta. Tato mše bude zároveň poděkováním za společnou pomoc 
českých stonožkových dětí a vojáků AČR dětem ve válkou postižených oblastech. 
Součástí mše bude i ocenění dětí za jejich vynikající literární a výtvarné práce. Jsme 
rádi, že máme s našimi žáky tu čest a možnost se mše zúčastnit. Pozvání přijal i starosta 
Prahy 2 Jiří Paluska a místostarosta Jan Pech. 

Před Velikonocemi plánujeme opět naši tradiční stonožkovou vernisáž.  
Kateřina Vávrová 

 

Fotografická soutìāFotografická soutìāFotografická soutìāFotografická soutìā āákovského èasopisu Kláda āákovského èasopisu Kláda āákovského èasopisu Kláda āákovského èasopisu Kláda    
 
Redakce časopisu Kláda vyhlašuje 
fotografickou soutěž na téma 
Podzimní Praha.  
Pro 3 nejlepší fotografy jsou připraveny 
věcné ceny a několik nejlepších fotografií 
bude uveřejněno v Kládě.  
 
 

Pravidla soutěže: 
- fotka nesmí být vyfocena nikým jiným 
- každý žák může odeslat pouze 1 fotografii 
- fotka musí spadat do daného tématu (mělo by 

být poznat, že je focena v Praze) 
- fotky posílejte na e-mail: klada@kladska.cz a 

připište své jméno a třídu 
- soutěž končí v neděli 20. 11. 2011   

Těšíme se na Vaše fotky a přejeme mnoho štěstí! Vaše redakce časopisu KLÁDA 
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Angliètina pro bilinguální dìti na Angliètina pro bilinguální dìti na Angliètina pro bilinguální dìti na Angliètina pro bilinguální dìti na 
KladskéKladskéKladskéKladské 
Během posledních několika let se počet 
dvojjazyčných (česko-anglicky hovořících) 
dětí, které navštěvují ZŠ Kladská, výrazně 
zvýšil. V současné době jsou v každé třídě 
nižšího stupně odhadem 1-3 děti, které mají 
angličtinu jako svůj mateřský /druhý jazyk. 
Velmi často o sobě tyto děti ani nevědí, 
protože spolu komunikují česky. 
 
Rodiče často řeší, jak zajistit, aby se 
souběžně s mluvenou angličtinou dětí 
rozvíjela na odpovídající úrovni i jejich 
anglická gramotnost, čehož se pochopitelně 
nedá v prostředí standardní třídy dosáhnout.  
V některých rodinách se pokoušejí o 
“home-schooling” - domácí výuku 
angličtiny, což je často velmi frustrující jak 
pro rodiče, tak pro dítě, které postrádá 
společnost a interakci alespoň několika 
dalších spolužáků.  
 
Z těchto důvodů - a pokud bude mezi rodiči 
dostatečný zájem - bychom na Kladské rádi 
otevřeli Bilingual Club, který by byl 
zaměřen na rozvoj klíčových oblastí 
anglické gramotnosti dvojjazyčných dětí.  
Program tohoto „kroužku / klubu” by velmi 
volně kopíroval hlavní témata britských 
osnov angličtiny pro základní školy (Key 
Stage 1-2), s užitím materialů a prvků 
osnov dalších anglicky hovořících zemí.  
Rádi bychom vytvořili dvě skupiny – děti 
ve věku 6-7 let (1. a 2. třídy) a 8-11 let (3.-
5. třídy).  
Bilingual Club by se konal pravděpodobně 
ve středu  13.50-14.35 (mladší děti) a 15.30 
– 16.15 (starší). Tyto časy by se eventuálně 
mohly ještě mírně posunout, pokud by 
kolidovaly s dalšími aktivitami dětí.  
Pokud se Vám tato myšlenka líbí a máte 
zájem své dítě do kroužku Bilingual Club 
zapsat, kontaktujte prosím Markétu Crowe - 
723 013 395, 
email   marketa.crowe@seznam.cz.  
 
 
 

English for Bilingual Children at KlEnglish for Bilingual Children at KlEnglish for Bilingual Children at KlEnglish for Bilingual Children at Kl
adskaadskaadskaadska 
Over the past few years, the number of 
bilingual (English / Czech speaking) 
children at Kladska has been rising, and 
there are now anywhere between 1-3 pupils 
in each class of the Primary Grade who 
speak English as their native or second 
language. Very often, these children are not 
even aware of each other’s bilingual 
background, because they all communicate 
in Czech.  
 
Their parents often feel that the children’s 
spoken English ought to be matched by 
corresponding literacy skills, which is 
impossible to achieve in a standard 
classroom setting. 
Some families try to “home-school” their 
children in English, which can often be 
frustrating for both parent and child, who is 
missing the company and input of at least a 
few other classmates.   
For these reasons, and if there is a sufficient 
level of interest, we would like to start a 
Bilingual Club at Kladska, which would 
focus on developing key English literacy 
skills and competencies – reading, writing, 
speaking and listening.  
The contents of the program would be 
loosely based on the main areas of the UK’s 
National Curriculum English, Key Stage 1-
2, but teachers would be using varied 
resources from other English speaking 
countries and syllabuses as well. 
Children would work in two groups – age 
6-7 years (1st & 2nd Grade), and age 8-11 
years (3rd - 5th Grade).  
If opened, the Kladska Bilingual Club 
would meet on Wednesdays, 13.50-14.35 
(1st and 2nd Grade), and 15.30 – 16.15 (3rd 
to 5th Grade). These times could be shifted 
slightly if they collided with other activities 
of the children.  
If you like the idea and would consider 
signing up your child, please contact 
Marketa Crowe for more details, on 723 
013 395, or send an email to 
marketa.crowe@seznam.cz.  
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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, 
jak jsme Vás informovali v minulém školním roce, byla naše škola zařazena  

do programu DSD 1 (jsme pilotní škola) s předpokládanou jazykovou úrovní A2/B1 
(pro srovnání – základní úroveň nové státní maturity z cizího jazyka je B1).  

Tento typ zkoušky, kterou mohou vykonat výhradně žáci škol zařazených  
do programu, je v ČR úplnou novinkou, dosud běžel na některých gymnáziích pouze 
projekt DSD 2 pro vyšší jazykovou úroveň. 

Zkouška, která je bezplatná, je určena pro žáky 9. tříd, kteří ji budou skládat  
v březnu a dubnu 2012 a v podobném termínu i v dalších letech (rozhodně nebude 
kolidovat s přijímacími zkouškami na střední školy). Komplexní charakter zkoušky 
umožňuje zkoumat na 4 základních jazykových dovednostech (receptivních a 
produktivních) celkové komunikativní schopnosti žáků. Jde o tyto dovednosti: poslech s 
porozuměním, čtení s porozuměním, písemná komunikace (sloh se specifickými úkoly) 
a mluvení (konverzace se zkoušejícím na běžná témata + připravený monolog = 
prezentace + následný rozhovor).  

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! 

Dagmar Křivková 
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