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Vážení rodiče, milí přátelé školy, 

 

dovolte, abych Vás pozdravila u příležitosti jarních třídních schůzek. Mám pocit, 

že podzim a zima se překulily nadmíru rychle, nestačíme se v jednotlivých týdnech ani 

nadechnout a pátek je před námi. Přikládáme to našim bohatým aktivitám, o některých 

z nich bych Vám ráda sdělila něco více. Vezmu to měsíc po měsíci od minulých 

Aktualit. V listopadu se konala vernisáž stonožkové výstavy výtvarných prací žáků na 

téma Anežka česká. S děvčaty z 8. a 9. třídy jsme měly tu čest pomáhat při instalaci 

výstavy ve Strahovském klášteře. Vernisáž zahájil pan kardinál Dominik Duka a 

kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem. Za vystavené práce získalo několik 

našich žáků ocenění, které převzali z rukou pana kardinála Duky po stonožkové mši, 

která se konala pro stonožkové děti v katedrále sv. Víta 11. prosince 2011. Byl to velký 

zážitek nejen pro děti. 

Kalendářní rok jsme snad důstojně završili naším tradičním vánočním koncertem 

v Lucerně. To by však bez podpory, pochopení a zájmu Vás rodičů nebylo možné.  

Během ledna a února se konaly lyžařské výcviky, letos je opět absolvovaly 

všechny třídy od druhých až po osmé. Lyžařské zájezdy se u nás již staly tradicí a jsou 

skvělým doplňkem ve výchovně vzdělávacím procesu, naučí se lyžovat i děti z rodin, 

které tomuto sportu neholdují. Přispíváme tím k propojení paralelních tříd, vztahy mezi 

učiteli a žáky se během lyžování a pobytu na horách velice prohlubují. Jsem nesmírně 

ráda, že máme ve škole hodně pedagogů, kteří mají chuť s dětmi vyjet a jsou ochotni 

ukrojit ze svého volného času a věnovat jej dětem, doplnit si vzdělání o lyžařské, 

snowbordové, cyklistické a zdravotní kurzy. Není to věc samozřejmá, ba nebývá to 

obvyklé, ani časté. Všem kolegům bych za to chtěla velmi poděkovat, protože to je 

jediné, čeho se jim za výjezdy dostane.   

Od prosince do března se konala řada soutěží, zejména vyhlášených MŠMT. 

K naší velké radosti si naši žáci vedli opět skvěle a v průběžném hodnocení a výsledcích 

všech olympiád a soutěží jsme v obvodu Prahy 2 mezi všemi víceletými gymnázii a 

základními školami na skvělém 2. místě za Arcibiskupským gymnáziem. Více  

o výsledcích na našich webových stránkách. Tyto soutěže jsou pro žáky velice důležité, 

jelikož při přijímacích zkouškách na SŠ mohou za dobré umístění získat velký počet 

bodů, či být přijati bez zkoušek a je to pro ně velmi cenná zkušenost. 
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Od 1. 1. 2012 došlo k poměrně velkým změnám v zákonech a vyhláškách. Tím 

došlo i k vyhlášení konkurzů na ředitelská místa všech ZŠ a MŠ na Praze 2. V době 

uzávěrky našich Aktualit jsou konkurzy před námi. Velice ráda bych Vám ze srdce 

poděkovala za úžasnou podporu, které se mně od Vás, stejně jako od žáků a kolegů, 

dostalo. Výsledky jsou zatím neznámé, avšak již teď vím, že v případě mého 

pokračování ve funkci je pro mě Vaše podpora velice zavazující a mohu Vám slíbit, že 

bych pro naše/Vaše děti učinila i nadále vše, co považuji za nejpřínosnější pro tuto 

generaci, a to podle našeho motta: „Nikdy nebudeme moci vychovávat a vzdělávat 

děti znovu. Nikdy. Máme jedinou možnost, a to neopakovatelnou…“  

V březnu se konal již 14. ročník stonožkové vernisáže. Tentokrát na téma Cyril a 

Metoděj vzhledem k blížícímu se 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů. 

Z hojné účasti Vás rodičů jsme měli obrovskou radost. Vystavená výtvarná díla našich 

žáků nebyla prodejní, pouze se „hlasovalo“ o ty nej…, jelikož právě ta díla postoupí do 

celorepublikového kola výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo stonožkové hnutí ve 

spolupráci s Arcibiskupským palácem. Možná díla našich žáků postoupí na výstavu ve 

Strahovském klášteře na podzim tohoto roku nebo na výstavu ve Velehradě na oslavách 

v létě 2013, případně také do Vatikánu.  

A jako poslední událost jsem si nechala náš největší triumf! A to jsou 

mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny Deutsches Sprachdiplom! Jsme nesmírně hrdi 

na skutečnost, že jsme se stali pilotní a jedinou základní školou, kde mají žáci možnost 

tyto mezinárodně uznávané zkoušky skládat, navíc zcela zdarma! Samozřejmě všemu 

tomu předcházelo mnoho jednání, žádostí, museli jsme splňovat řadu kritérií, počty 

odučených hodin atd… Díky pochopení MŠMT a Velvyslanectví SRN, stejně jako 

Saskému ministerstvu kultu se vše povedlo. Ústní zkoušky vypadaly jako malá maturita 

se vším všudy a dopadly pro všechny naše žáky dobře. Písemná část byla odeslána do 

Německa, výsledky očekáváme s napětím. Nicméně je to jistě náš největší letošní 

úspěch. Děkuji všem němčinářům, kteří se na přípravách i průběhu zkoušek podíleli, za 

jejich práci, úsilí, čas a obětavost!  

A co nás ještě čeká? Výměnné pobyty žáků 7. tříd do německého Delmenhorstu a 

na ostrov Norderney, výměnný pobyt žáků z dánského Broendby u nás, projekt s dětmi 

z Hong Kongu, tradiční sportovní den školy, výjezdy jednotlivých tříd. Bude se konat  

i finále dovednostní soutěže Amos tour. Obvodní kolo naši žáci z 3.B, 6.B a 8.B vyhráli, 

tak jim držme palce do městského kola 4. května! Žáci 8.A zvítězili v soutěži „Namaluj 

svou tramvaj“ se svým výtvarným návrhem „Noční Praha“, a tak se můžeme těšit na 

jízdu „naší“ tramvají, která bude nasazena na některou z pražských linek od června 

2012! 

Vážení rodiče, těším se na setkání s Vámi na školní závěrečné akademii v divadle 

Hybernia v úterý 26. 6. 2012! 

         Kateřina Vávrová 
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7.5.2012  Ředitelské volno (8.5. státní svátek) 

9.5.2012  Tradiční projektový den s dětmi z Hong Kongu 

18.-25.5.2012  Výměnný pobyt žáků z Norderney v Praze 

29.5 2012  Třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd od 18:00 hodin 

30.5.2012  Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 hodin 

31.5.2012  Sportovní den školy 

1.-8.6.2012  Výměnný pobyt žáků na Norderney 

2.-9.6.2012  Ozdravný pobyt v Řecku, 9.B 

4.-9.6.2012  Poznávací zájezd žáků na Slovensko, 9.A 

4.-10.6.2012  Výměnný pobyt žáků do Delmenhorstu 

9.-15.6.2012 Cyklistický kurz, 8.B 

12.-20.6.2012  Ozdravný pobyt v Itálii, 2.A 

18.-22.6.2012  Ozdravný pobyt v Krušných horách, 2.B 

18.-22.6.2012 Ozdravný pobyt v Kořenově, 6.B 

18.-24.6.2012  Výměnný pobyt žáků z Delmenhorstu v Praze 

25.6.2012  Pedagogická rada 

26.6.2012  Závěrečná akademie, divadlo Hybernia 

28.6.2012  Závěrečná pedagogická rada 

29.6.2012  Vysvědčení, konec školního roku 

 

 

 

 
Matematická olympiáda-obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, 11. dubna 2012 

Kategorie 6. třída: 

    3. místo: Aneta Kenclová,6. A a Tomáš Musil, 6.B  

Kategorie 7. třída: 

    3. místo: Anna Vrbová, 7.A  

 

Fyzikální olympiáda – obvodní kolo, kategorie F, 28. března 2012 

    1. místo: Tereza Klečková, 8.B 

    2. místo: Ondřej Nývlt, 8.A  

  

Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 14. března 2012 

Kategorie 6. tříd a prim víceletých gymnázií: 

    2. místo:  Vojtěch Vaverka, 6.B 

    3. místo:  Nikola Šolaja, 6.B 

    7. místo:  Miloslav Sodomka, 6.B  
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Kategorie 7. tříd a sekund víceletých gymnázií: 

    5. místo:  Monika Sternová, 7.B 

    6. místo:  Anna Vrbová, 7.A 

Kategorie 8. a 9. tříd, tercií a kvart víceletých gymnázií: 

    3. místo:  Kamila Schewczuková, 8.B 

    4. místo:  Ondřej Nývlt, 8.A 

    5. místo:  Vít Ehrenberger, 8.B 

 

Olympiáda českého jazyka - obvodní kolo, 20. března 2012 

    3. místo Majda Podrazilová, 9.B 

    4. místo Marie Bláhová, 9.A 

  

Soutěž v programování - obvodní kolo, 9. března 2012 

    2. místo  Martin Gregor, 9.B 

 

Basketbalová soutěž - obvodní kolo, 6. března 2012 

    2. místo dívky z 8. a 9.tříd  

 

Konverzační soutěž v NJ - krajské kolo, 6. března 2012 

    2.  místo  Sebastian Sulma, 8.B 

 

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo, 1. února 2012 

    4. místo  Marie Bláhová, 9.A 

  

Konverzační soutěž v AJ pro 8. a 9. ročník - školní kolo, 1. února 2012 

    1. místo Sebastian Sulma, 8.B 

    2. místo Duong Pham Ugoc, 9.A 

    3. místo  Miriam Benešová, 9.A 

  

Matematická olympiáda - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, 25. ledna 2012 

Kategorie 5. třída: 

    1. místo:  Vladimír Hořký, 5.A 

Kategorie 9. třída: 

    3. místo:  Dominik Landsinger, 9.B 

    4. místo:  Tomáš Zelený, 9.B 

 

Matematická soutěž "Pythagoriáda" - obvodní kolo pro ZŠ a víceletá gymnázia, 

leden 2012 

Kategorie 7. třída:  

    2. místo:  Michal Zelený, 7.B 

    3. místo:  Eliška Karmazínová, 7.A 

Kategorie 8. třída: 

    1. místo:  Kateřina Slánská, 8.B 
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Výtvarná soutěž "Škola podle mých představ" - obvodní kolo, leden 2012 

Kategorie 1. stupně ZŠ 

    3. místo  Irena Minaříková, 3.B 

Kategorie 2. stupně ZŠ 

    1. místo     Michal Zelený, 7.B 

    2. místo  Monika Sternová, 7.B 

    3. místo Anna Vrbová, 7.A 

 

Soutěž v plavání - obvodní kolo, 29. listopadu 2011 

     1. místo žáci a žákyně 6. a 7. ročníku  

     1. místo  žákyně 8. ročníku 

     2. místo  žáci 8. a 9. ročníku  

 

Pražský pramen, soutěž pořádaná gymnáziem Botičská, listopad 2011 

    2. místo  Sára Baumgartnerová, 9.A  

    5. místo  Magdaléna Podrazilová, 9.B  

    11. místo  Miriam Benešová, 9.A  

 

Putování ve větvích - výtvarná soutěž v rámci festivalu Partitura, listopad 2011 

Naši žáci 2. a 3. ročníků se začátkem listopadu zúčastnili prvního pražského festivalu 

komunitního divadla - Partitura. Foto k nahlédnutí najdete na 

http://tertre.rajce.idnes.cz/PARTITURA-fotografie_Jakub_Honcu/ 

    2. místo Klára Válková, 2.B 

    3. místo Alexandra Poláková, 2.B  

 

Terakotová armáda – vědomostní soutěž v rámci výstavy v NC Eden, listopad 2011 

Třídy 7.A, 8.A, 8.B a 9.B získaly repliku sochy. Sochy můžete spatřit ve 2. patře  

u sborovny. 

 

Chemická olympiáda - listopad 2011 

Naši žáci 9. tříd (Adam Šmejkal, Josef Kaplan a Vojtěch Grabač) obsadili 3. místo ve 2. 

kole Chemické soutěže, pořádané Masarykovou střední školou chemickou, Křemencova 

12, Praha 1.  
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Naše škola se snaží žáky 

všestranně motivovat a ve sportu se 

nám to opravdu daří. Snažíme se 

vytvářet pestré hodiny, kde se mohou 

výkony dětí vzájemně porovnávat. 

Výuka tělesné výchovy na naší škole 

upevňuje základní pohybové struktury, 

které jsou nezbytné nejen pro běžný 

život, ale i pro řadu sportovních 

činností. Vycházíme ze základních 

pohybových schopností, které 

rozvíjíme, osvojujeme a zdokonalujeme. Učíme se spravedlnosti, kolektivnosti, 

kamarádství, používání rozumových schopností apod. 

Naše děti mají rády pohyb, v hodinách tělesné výchovy jsou velmi aktivní, 

bojovné a soutěživé, proto jsme se snažili jejich výborné výsledky z hodin zúročit 

v obvodních i celopražských soutěžích.  

Letos jsme se zúčastnili každý měsíc obvodní nebo celopražské soutěže, vždy 

jsme získali 1., 2. nebo 3. místo. Do konce školního roku plánujeme ještě hodně 

sportovních soutěží (McDonald´s Cup, Preventan Cup, Volejbal), ale např. i výuku na 

Inline bruslích.  

Alena Morávková 

 

Novoroční pětiboj všestrannosti, 1. února 2012   

1.února se žáci 5. - 8. ročníku zúčastnili pětiboje OVOV (odznak všestrannosti 

olympijských vítězů - účast 40 pražských i mimopražských škol). Vedli si výborně, 

získali 2 zlaté medaile ( Reisingerová, Treglerová), 2 stříbrné medaile ( Reisingerová, 

Zelený) a 1 bronzovou medaili (Dominiková) v různých disciplinách. I ostatní si vedli 

velmi dobře (Hynková, Jindra, Drastich a Vácha). Všichni si výborně zasoutěžili a také 

se setkali s našimi olympioniky (Šebrle, Změlík, Kašpárková, Bugár a další), kteří 

mladé talenty přišli povzbudit. 

 

Pohár v plavání pražských ZŠ a víceletých gymnázií-krajské kolo, 7. prosince 2011 

Naše tři reprezentační družstva žáků a žákyň, vítězové obvodního kola v plavání, 

zúčastnila krajského kola Poháru v plavání ZŠ a víceletých gymnázií. Nejúspěšnější 

bylo družstvo mladších žákyň (Treglerová, Dolečková, Jiranová, Kratochvílová, 

Tůmová a Vrbová ze 7.A,B), které získalo 2. místo a stříbrný pohár. Velmi pěkné 

umístění měli ale i mladší žáci - 6. místo a starší žákyně - 5. místo.  
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Dne 15. 11. 2011 jsme se zúčastnili (Zuzana Parthonová, Tereza Klečková, Vít 

Ehrenberger, Jakub Jurec a Michal Cenek) soutěže Zlatá vidlička, což je soutěž 

v gastronomickém duchu pořádaná v hotelu Crowne Plaza Prague.  

Soutěž začínala v 11 hodin. Zúčastnilo se jí 20 pětičlenných týmů s učiteli 

z různých škol, s námi šla paní učitelka Havlíková, která nás při soutěžních disciplínách 

velmi povzbuzovala. 

 Rozdělili nás do 2 skupin. První skupina šla na prohlídku hotelu do prostor, kam 

běžný návštěvník nezabloudí. Druhá skupina mezitím psala vědomostní test  

o zajímavostech, které jsme se dozvěděli z vyprávění při uvádění do soutěže. Potom 

jsme si vše vyměnili. Po prohlídce hotelu a napsání testu jsme se přesunuli do pěkně 

vyzdobené místnosti, kde nás čekalo občerstvení. Dostali jsme čerstvě připravené 

hamburgery od studentů hotelové školy a dobrý čaj. V průběhu soutěžení jsme se mohli 

občerstvit chutnými flambovanými palačinkami.  

Každé družstvo dostalo své číslo a soutěžní kartu. Náš tým měl číslo 2 a mohli 

jsme začít soutěžit! Naším prvním úkolem bylo obléknout se za 2 minuty do 

kuchařského rondonu. Ze začátku vše vypadalo velice lehce, ale když jsme si to 

vyzkoušeli na vlastní kůži, lehké to nebylo, a to samé nás překvapilo i u ostatních úkolů. 

Soutěžili jsme v pletení vánočky, míchání nápoje, nošení více talířů v ruce, poznávání 

příborů, speciálním loupání banánů, rozdávání pečiva, skládání ubrousků, rychlém 

pojídání špaget (Michal je po svém vynikajícím výkonu jistě dobrovolně nevezme do 

úst alespoň měsíc ), strhávání ubrusu s talíři, štafetě s nalitým nápojem, poznávání 

bylinek, poznávání potravin a nalévání nápojů bez odměrky. Celkem bylo 14 soutěžních 

úkolů a jednoho se vždy zúčastnili 2 z týmu.  

 Když všechny týmy odevzdaly vyplněné soutěžní karty, spočítali pořadatelé 

body a začalo vyhlašování výsledků. Nejprve všichni dostali pamětní listy s drobnými 

dárky a potom vyhlásili první 3 místa. Náš tým byl nakonec 3. z 20, byli jsme mile 

překvapení a samozřejmě šťastní. Vyhráli jsme pěknou zvířecí minutku a ozdobnou 

plátěnou krabici. Jen nás trochu mrzelo, že jsme nedostali také diplom. Paní učitelka 

dostala květinové prostírání. Soutěž skončila v 15 hodin a myslíme si, že jsme si všichni 

užili pěkné dopoledne.  

Tereza Klečková a Zuzana Parthonová, 8.B 

 

 


 

Minulý školní rok jsme se zúčastnili celopražské soutěže „Namaluj svoji 

tramvaj". Postoupili jsme do finále a po velkém boji náš grafický návrh vzhledu 

tramvaje vyhrál. Dne 5.3. se celá třída 8.A základní školy Kladské zúčastnila 

slavnostního vyhlášení vítězů v Brožíkově sále za účasti pana náměstka primátora 

Noska. Pan Nosek nám slavnostně předal hodnotné ceny a poté následovalo malé 

občerstvení. Po občerstvení nás paní průvodkyně provedla po celé budově, což bylo 

velmi zajímavé. Již se těšíme na červen, kdy se naše tramvaj poprvé projede po Praze. 

Noemi Liborová, Klára Vosecká, 8.A 
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V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili již do třetího ročníku 

sportovně-dovednostní soutěže Amos tour, která proběhla na všech školách MČ Praha 

1, 2 a 3. V prosinci změřili žáci všech tříd své síly o hodinách tělesné výchovy. Z tohoto 

klání vzešla trojice vítězných tříd v jednotlivých kategoriích, která školu reprezentovala 

na dubnovém obvodním kole všech škol Prahy 2. Celkem 18 sportovců z vítězných tříd 

3.B, 6.B a 8.B se nejprve utkalo s dalšími třemi školami z Prahy 2 v prvním semifinále 

této soutěže. Vysoké nasazení a touha našich žáků po vítězství byla korunována 

úspěchem. V tomto semifinále jsme zvítězili a postoupili do obvodního finále Prahy 2. 

Naším cílem bylo vítězství a tomu jsme přizpůsobili závěrečnou přípravu. V pátek  

30. dubna se čtyři nejlepší školy sešly v tělocvičně ZŠ Londýnská, aby podstoupily 

závěrečné klání o titul nejlepší školy na Praze 2 a zároveň vybojovaly postup do 

velkého finále škol Prahy 1, 2 a 3. Naším prvním soupeřem byla ZŠ Sázavská. Souboj 

dopadl jednoznačně v náš 

prospěch a vítězstvím 5:0 jsme 

postoupili do obvodního finále. 

V něm jsme se utkali se ZŠ 

Londýnská, která bojovala 

v domácím prostředí. Žáci obou 

škol vydatně povzbuzováni svými 

týmovými spoluhráči sváděli ve 

všech pěti disciplinách vyrovnaný 

souboj až do konce. Výbornými 

výsledky se blýskli zejména 

chlapci – florbalisté ze 6.B, trojskokani z 8.B a  někteří střelci, kteří svými šípy zasáhli  

i dvakrát po sobě desítku. Ale největší obdiv si zaslouží naši nejmenší závodníci ze 3.B. 

Svými bezchybnými výkony při závodech v týmových lyžích a posouváním míčku  

v plastových korýtkách přes divokou řeku výrazně přispěli k našemu celkovému 

vítězství. Když jsme uslyšeli jméno naší školy jako vítěze obvodního kola Prahy 2, 

propukli jsme všichni v nadšený jásot a radostnou oslavu. Společně se ZŠ Londýnská, 

kterou jsme dokázali porazit, postupujeme do velkého finále. Záverečné boje mezi 

nejlepšími školami Prahy 1, 2 a 3 se uskuteční ve velké tělocvičně Sokola Královské 

Vinohrady za účasti významných hostů. V pátek 4. května nám všichni držte palce!!    

                                                                                                      Jitka Klimentová 
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I letos proběhla na naší škole akce organizovaná neziskovou organizací SIRIRI 

 s názvem „Kytičky pro Afriku“ a tentokrát jsme se výsevu rostlinek zhostili my, 

šesťáci.  V polovině března jsme se rozdělili do čtyř skupin, ve kterých se budeme starat 

o nám přidělené rostlinky - dvě skupinky o afrikány, třetí o rajčata a poslední o bazalku. 

Za tu krátkou chvíli nám rostlinky pěkně vyrostly. Pravidelně je obden zaléváme a 

staráme se, aby rostlinám nic nechybělo. Po Velikonocích je přesadíme a až povyrostou, 

budete si je moci i vy u nás zakoupit a tím přispět k dobré věci. 

Adéla Soukupová, Jana Klose, 6.B 

 

  
 

V pondělí 20. února 2012 přivezli manželé Böhmovi, 

zástupci Siriri, dřevěné sousoší goril. Spolu s ním nám předali 

nádherný dopis od afrického studenta z Bozoumu.  Jedná se o 

poděkování za naši dlouhodobou podporu a pomoc dětem ve 

Středoafrické republice, včetně poslední úspěšné sbírky 

sportovních potřeb. V Africe to vše zorganizoval klíčový partner 

Siriri, otec Aurelio, který k dopisu připsal i několik českých slov. 

Gorilí sousoší bylo hodně těžké, a tak ho do 1. patra 

vynášelo několik mužů, pomáhali i žáci devátých tříd. Předávání 

sochy se účastnili zástupci všech tříd, kteří manželům 

Böhmovým poděkovali. 

Jsme rádi, že naši žáci mají možnost pomáhat prostřednictvím Stonožky a Siriri 

dětem ve vzdálených oblastech. Za důležité považujeme tuto zpětnou vazbu, kterou děti 

mají. Dostává se jim uznání za jejich činy, vidí přesně, kam a komu jejich pomoc jde. 

Takováto pomoc má smysl a budeme ji i nadále podporovat. 

Děkujeme i rodičům za podporu při charitativních akcích školy. 

 

 


 

 Stalo se už tradicí, že naše škola uzavírá první pololetí školního roku 31. ledna 

nejen rozdáváním pololetního vysvědčení, ale i společným bruslením na zimním 

stadionu Hasa. Na ledové ploše se během dopoledne vystřídali žáci prvního i druhého 

stupně. Ráno dorazily jako první starší děti, které rychle zaplnily celé kluziště, aby 

využily celou hodinku přiděleného času. Pak je vystřídaly mladší děti, které už si 

v batůžcích s bruslemi nesly i svá vysvědčení. I řada učitelů oprášila své 

krasobruslařské umění! 

 Poslední lednové dopoledne uteklo jako voda a první pololetí školního roku 

2011/2012 tím zmizelo do nenávratna. Teď už všichni myslí na pololetí druhé… Ať je 

pro některé stejně úspěšné jako to první a pro některé úspěšnější! 

Alena Klečková  
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Opakovaná akce se stává pomalu tradicí. A tak je tomu i v případě vánočního 

koncertu, který se již potřetí koná ve světoznámé pražské Lucerně. Od října začaly 

probíhat přípravy – výběr písniček, nácviky, zkoušky ve třídách, v tělocvičně a 

vyvrcholením byl koncertní sál v Lucerně v pondělí 28. listopadu 2011. 

Po odpoledních technických přípravách a nácviku nástupů se začala Lucerna od 

17.00 hodin zaplňovat. Všichni diváci, rodiče a příbuzní včetně hostů a samotných 

účinkujících přišli ve slavnostním společenském oblečení, mile a svátečně naladěni a 

natěšeni předloženým pestrým programem. Sálem se ozývaly tóny vánočních melodií, 

které byly vystřídány zahájením koncertu. Přes 900 diváků sedících v přízemí upíralo 

zrak na milou dvojici sester, které provázely koncert celým večerem. Na vystoupení se 

podílely všechny třídy školy.  

Vše utichá a začínáme Tichou nocí na flétnu. Rampouch, Světové vánoce, Čas 

vánoční, Já sním o vánocích, Jingle Bells, Veselé vánoční hody, Happy Christmas, 

Vánoce jsou tady, Vánoční čas, Shake you up Christmas, All I want for Christmas is 

you, Faling slowly – ano, to je náš koncert. Nezněla jen čeština, ale zastoupeny byly 

 i jiné jazyky. Všechny děti zpívaly s nadšením a velkým nasazením. Zpívaly a hrály, co 

obsahovaly písničky. Jednotlivá čísla byla doplňována krásnými melodiemi a zpěvy 

školní kapely, která hrála opravdu skvěle. Zasluhuje velký dík a pochvalu. Každý 

očekával konec koncertu, ale v tom se to stalo… Po velkém potlesku se najednou 

setmělo a na scéně se začala objevovat malá mihotající světélka, která nesli učitelé 

Kladské. Koncert vrcholil. Učitelé zpívají. Lucernou zaznívají tóny krásné české 

vánoční koledy „Byla cesta, byla ušlapaná“. Během zpěvu přicházejí další učitelé a 

jeviště je zaplněno. Pedagogický sbor doprovází školní kapela a žáci 9. třídy. Krása, 

nádhera. Potlesk nebere konce, je vystřídán slovy díků a poděkování z úst ředitelky 

školy Kateřiny Vávrové. Dík za obrovský kus práce, za náročnou přípravu a vůbec za 

vše. Každý učitel dostává od žáků kytičku, od diváků doznívá potlesk. 

Koncert skončil, sál opouští nejen rodiče a děti, ale i my z Kladské a už 

přemýšlíme o příštím vánočním koncertě. Snad opět v Lucerně... 

Ladislav Bošek 

 


 

Koncem února se žáci obou 1. tříd v rámci multikulturní výchovy celý týden 

seznamovali s kulturou původních obyvatel Severní Ameriky. 

Poznávání života severoamerických indiánů se prolínalo výukou ve všech vyučovacích 

předmětech: děti počítaly totemy, teepee, tomahawky, skládaly kanoe, vyráběly si 

indiánské čelenky, recitovaly básničky o indiánech, naučily se zpívat Indiánskou 

ukolébavku. 

Největší nadšení sklidila ale návštěva expozice americké kultury v Náprstkově 

muzeu, která je součástí sbírek Národního muzea. 

HOWGH! 

                                                              Věra Ježková a Lucie Šádová 
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Tak by se dala nazvat autobusová linka, která veze žáky 8. a 9. tříd na návštěvu 

předvánoční Vídně. Tento poznávací jednodenní zájezd do německy mluvícího 

Rakouska se uskutečnil ve čtvrtek 8. prosince 2011. 

V půl šesté ráno byl stanoven odjezd od školy. Všichni žáci včetně 

pedagogického doprovodu přišli včas, a tak jsme mohli odjet. Cesta byla bez problémů, 

na Vysočině nás přivítal sníh, ale celý pobyt ve Vídni byl zalitý sluníčkem a silným 

větrem.  

Nejprve jsme navštívili atypickou, ale zajímavou stavbu Hundertwasserhausu a 

poté jsme se vydali autobusem na první vánoční trh před zámkem Schönbrunn. Stánky 

lákaly všechny návštěvníky s nabízeným typicky rakouským zbožím a výrobky včetně 

regionálních. Samozřejmě, nesměl chybět ani svařák, ani punč. 

Zhruba po jednohodinovém pobytu jsme nasedli do autobusu a jeli do centra 

Vídně. Silnice byly tentokrát velmi dobře průjezdné a asi po čtvrthodině jsme 

vystupovali nedaleko pomníku Marie Terezie. Čekalo nás celé odpoledne pobytu 

v centru města. 

Nejdříve jsme prošli areálem Hofburgu a vydali se po ulicích Kohlmarkt (Uhelný 

trh) a Graben (Příkopy) k dominantě Vídně chrámu sv.Štěpána (Stephansdom), jehož 

střecha je vykládaná mozaikou. Počasí nebylo zrovna moc příznivé, a tak každý 

očekával, že se někde zahřejeme. Zašli jsme do cukrárny Rosenberger, kde jsme se 

posilnili a ohřáli. Z cukrárny jsme se odebrali kolem světoznámé galerie Albertina 

směrem k Parlamentu a zamířili rovnou na vánoční trh mezi radnicí a Burgtheatrem. To 

už byl cíl naší odpolední procházky. Řada stánků nabízela nejrůznější zboží: od 

sladkostí, svíček, různého vánočního pečiva, cédéček s vánoční tématikou, písněmi a 

koledami, až po vánoční ozdoby a hračky. Téměř u každého stánku postávaly hloučky 

návštěvníků, kteří většinou popíjeli ať už svařák, nebo různé druhy punče. Nabídka byla 

i pro děti, dětský punč. Každý si nakoupil podle svých představ a v 17 hodin jsme 

odcházeli z trhu. Za námi zůstala slavnostně osvětlená radnice s vysokým vánočním 

stromem a v parku ozdobené svítící stromy.  

Poslední zastávkou před nástupem do autobusu byl menší trh u pomníku Marie 

Terezie. V 18 hodin jsme nastoupili do autobusu a odjížděli ve směru na Prahu. Bylo  

22 hodin a my jsme stáli s autobusem u školy. 

Po předání dětí rodičům a rozloučení s milou paní průvodkyní a velmi vstřícným 

panem řidičem jsme se rozešli domů.  Zájezd se vydařil, každý si přivezl nějakou 

vzpomínku a zážitek.  Doufejme, že i příští rok by autobusová linka ZŠ Kladská – 

Vídeň – a zpět mohla fungovat. 

Ladislav Bošek 

 



 
31. 1. 2012, Atrium, 9 hodin. 

Slavnostní vysvědčení žákům třídy 2.A  předali dvě významné osobnosti - režisér 

Zdeněk Troška a profesionální fotbalista Vladimír Šmicer. Slavnostní nálada, přátelská 

a vstřícná atmosféra. Hudba s jedinečným hlasem Madaleny Joao. Radostná a 

nezapomenutelná je přítomnost hostů, má vzhledem k emotivním okolnostem dětí a 

rodičů zvláštní dlouhodobější vzpomínkový význam. Příjemné jarní dny. 

Jaroslava Bártová 



 12 



 
V podzimních aktualitách jsme vás informovali o programu 

Jeden svět na školách, který přinesl v rámci projektu Příběhy bezpráví 

do škol dokumentární i hrané filmy o moderních dějinách, zejména  

o období komunismu. 

V březnu jsme navázali tím, že všechny třídy druhého stupně 

navštívily filmové představení Mezinárodního filmového festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět 2012, tentokrát byly dokumenty 

zaměřeny na lidská práva, osobnostní a sociální problematiku. Po každé projekci 

následovala beseda. 

Žáci 6. tříd viděli čtyři dokumenty. První z nich nazvaný V mojí hlavě přinesl 

příběh třináctileté Holanďanky, která řeší problém maximální koncentrace na vrcholový 

sport a strach o maminku, které diagnostikovali těžkou dědičnou chorobu. V druhém 

příběhu: Je mi osmdesát osm se děti zamýšlely nad osudem starých lidí. Poslední dva 

krátké příběhy Pamela a Meseba se týkaly dětských práv. 

Starší žáci ze 7. až 9. tříd navštívili filmovou projekci, kde sledovali dva 

dokumenty. Ti druzí - příběh ukazující prostřednictvím konfrontace svérázné domorodé 

ženy a holandské turistky ničivé dopady turistického ruchu na život tradičních komunit. 

Druhý dokument s názvem Pojďte dál naráží na stále aktuálnější romskou problematiku. 

Jsme velice rádi, že naši žáci měli možnost dokumenty nejen vidět, ale i 

besedovat o nich. Jedním z našich vzdělávacích cílů je, aby naši žáci nezavírali oči před 

problémy kolem nás, nebáli se o nich mluvit a ptát se na ně. 

Eva Havlíková 

 



 

Stejně jako v přecházejících letech i letos se vybíral příspěvek KRPŠ. Ten slouží 

k úhradě školného ve školním klubu, který navštěvují děti 5. - 9. ročníku (42 000,- Kč), 

a také podpoře nákupu vybavení školy. Ve školním roce 2011/2012 byla škole 

poukázána částka 177 350,- Kč. Z těchto prostředků byl zakoupen gymnastický koberec 

do tělocvičny (14 233,- Kč), 

plánujeme pořídit dva vizualizéry 

(80 000,- Kč), zbývající část 

příspěvku použijeme na 

dovybavení tříd počítači a 

monitory (cca 41 000,- Kč). 

Děkujeme všem rodičům, kteří 

v tomto školním roce přispěli. 

 
Graf znázorňuje procentuální poměr 

vybraných příspěvků KRPŠ v jednotlivých 

třídách: 
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Obě páté třídy odjely 7. - 9. prosince 2011 na třídenní předvánoční pobyt do 

Querxenlandu v rámci výuky němčiny. První den jsme šli do nedalekého městečka, kde 

jsme si nakoupili. Pak jsme šli do kostela na přednášku o Vánocích. Druhý den jsme se 

s paní učitelkou Iveljovou učili o Vánocích a odpoledne jsme šli na procházku do lesa, 

ale protože začalo pršet, museli jsme jít do budovy. A večer byla diskotéka. Další den 

jsme vyráběli tašku, soba a svíčku. Celý pobyt jsme si moc užili. 

Kamila Šolínová, Michaela Zoubková, Zuzka Martínková z 5.B 

 

 


 

„Hurá, jedeme na hory“, zaznělo z úst dětí. 

Naši druháčkové se od 27. 2. do 3. 3. zúčastnili lyžařského výcviku na Šumavě. 

Cesta autobusem proběhla vesele, s velkým očekáváním, které bylo ovšem 

naplněno. Ubytovali jsme se po třech, čtyřech a pěti v malých, ale útulných pokojích. 

Stravování bylo vydatné, našim lyžařům chutnalo, což velmi potěšilo pana kuchaře. 

Dosyta jsme se najedli, i na přídavek nám zbylo místo. 

První den jsme se všichni seznámili se sjezdovkou. Následující den naši malí 

lyžaři předvedli své lyžařské umění a na základě svých dovedností byli rozděleni do pěti 

barevných družstev (oranžová, žlutá, zelená, červená, zlatá). Sněhu bylo dostatek, 

počasí nám přálo a díky tomu jsme lyžovali každý den. Zažili jsme mnoho legrace nejen 

při lyžování, ale také při hrátkách se sněhem. Ani večer jsme se nenudili, stálá 

překvapení, hry a nakonec to nejkrásnější - vyhodnocení celého lyžařského kurzu a 

veselé disco. 

Zkrátka, každý lyžař byl odměněn. Na lyžáku nebyla nouze o zábavu, legraci a 

překvapení. Všichni jsme byli nadšeni, spokojeni a velmi se těšíme na další společné 

akce. 

Děti druhých tříd udělují všem zúčastněným učitelům velký dík. 

Děti z 2.A 

 


 

V sobotu jsme šli ke škole, kde byl autobus. A pak jsme vyrazili na Benecko. 

Hurá! Moc se mi líbil můj a kamarádek pokoj. A moc mi chutnal čaj, který tam vařili. 

Když jsme lyžovali, naučila jsem se spoustu nových cviků na lyžích. Byla jsem ve 

družstvu mandarinek. Ohromně mě bavila pyžamová párty. Nemůžu říct, co všechno mě 

bavilo, protože bych tu byla do nekonečna. Ale líbilo se mi z toho například, jak jsme 

hráli ve družstvech pohádku. 

A celé to bylo SUPER! 

Za třeťáky Klárka Batt 
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19. února jsme odjeli do rakouských Alp, do střediska Hinterstoder. Doufali 

jsme, že zažijeme spoustu hezkých zážitků. 

Byli jsme ubytovaní v hotelu Alpenrose. Všichni se o nás dobře starali, výborně 

vařili. Měli jsme hezké pokoje. 

V pondělí a úterý jsme dopoledne i odpoledne lyžovali, ale ve středu to bylo 

jinak. Dopoledne jsme šli do města, kde jsme si koupili různé dárky. Odpoledne jsme si 

mohli vybrat, jestli pojedeme na sjezdovku, nebo půjdeme bobovat. Obě skupiny si 

odpoledne užily i díky nádhernému počasí. Ve čtvrtek jsme jeli do jiného areálu, do 

střediska Wurzeralm. Vzali jsme si s sebou i oběd v balíčku, který jsme si snědli 

v poledne u sjezdovky. Lyžování bylo moc prima. 

Každý večer jsme hráli hry ve družstvech, samozřejmě nechyběly diskotéky. 

Byly dvě!  

V pátek jsme ještě lyžovali, potom jsme nasedli do autobusu a hurá zase do 

Prahy. Těšili jsme se na rodiče, ale bylo nám i trochu líto, že odjíždíme. 

Pobyt v Rakousku se vydařil, chtěli bychom si ho někdy zopakovat. 

                                     

Za žáky 4.A a 4.B: Markéta Zíková, Alžběta Fousová, Marlene Kenclová 

 

 





 

 Bylo to vážně žůžo. Byly soutěže, skupiny a dokonce valentýnská diskotéka. Nejen 

že jsme lyžovali, ale i kutali do sněhu a pak byla sněhová válka s holkami, které 

měly citadelu. 

 I ♥ snowboard. 

 Krása, na tohle lyžování nezapomenu. 

 Moc se mi tady líbilo a byla to strašná sranda. 

 Celý lyžák byl super! Moc se mi líbilo lyžování v Alpách a kutání ve sněhu. Na 

večerních programech jsem se pobavil a zasoutěžil. 

 Bylo to cool, až na počasí. 

 Moc nevím co, mám napsat, ale stručně to snad půjde: Bylo to prostě super! Možná 

to byl ten nejlepší lyžák, na kterém jsem zatím byla. Jen škoda, že jsme tu byli jen 

pět dní, nejraději bych tady zůstala třeba do prázdnin. Hodně mě to bavilo a jsme 

ráda, že jsem na ten lyžák mohla jet. Škoda, že nejeli všichni. Bavily mě třeba 

koulovačky. Samozřejmě mě bavilo i normální lyžování, protože já lyžuji ráda. 

Myslím, že si to všichni hodně užili a že by tu chtěli zůstat ještě déle než já. 

Poslední den byli všichni určitě hodně unavení, ale lyžování zvládli na výbornou. 

Asi musím končit, tak děkuji za lyžák. 

          Žáci 5.A a 5.B 
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Na lyžařský kurz jsme se všichni těšili. Už jsme ani nemohli dospat do dne 

odjezdu. Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Hotel Venuše se nám všem moc líbil. I pokoje 

byly super. Jídlo bylo dobré, ale našli se i ti, kterým jídlo nechutnalo. Každý den jsme 

měli program. Večer jsme hráli zábavné hry. Na sjezdovkách jsme svištěli jako draci. 

Měli jsme čtyři týmy: dva snowboardové a dva lyžařské. Jezdili jsme různé typy 

sjezdovek od modré po černou. Výlet do přírody a do města jsme si vychutnali naplno. 

Užili jsme si i dvě malé oslavy narozenin, ale i pár úrazů. Učitelé byli fajn. Nikomu se 

nechtělo domů, ale týden netrvá věčně.   

       Kristýna Lutrýnová, 6.B 

 

 
 

Ááá, sladký dobrý lyžák, nikdy jsme se netěšili na takový zájezd víc! Cesta 

autobusem do rakouského Zell am See nebyla tak dlouhá, jak se zpočátku zdála, a 

rychle nám utekla. V Rakousku jsme měli celkem hezké počasí. Zvláště vydařené 

počasí (slunce bez jediného mráčku) nám vyšlo poslední den, kdy jsme lyžovali na 

ledovci Kaprun.  

 Hlavní náplní kurzu bylo samozřejmě lyžování, ale také různé hry (např.  

„2 minuty ticha“), které jsme hráli během večerního programu. Také jsme měli 

odpočinkový den – navštívili jsme obchody a cukrárnu v Zell am See. 

 Jídlo bylo výtečné, obědový balíček na sjezdovku jsme si mohli připravit sami. 

K večeři byla vždy polévka, salát a chutný druhý chod i s dezertem. 

 Sjezdovky byly krásné, někdy bylo více lidí, ale většinou byly sjezdové tratě 

volné. Zkrátka nejlepší lyžák všech dob!! 

Bruno Polevoj, František Sedláček 7.A 

 



 

Na lyžařský kurz se samozřejmě mnozí z nás těšili. Tentokrát jsme se vypravili 

do rakouského lyžařského střediska Nassfeld. Zažili jsme spoustu zábavy, ale také jsme 

někdy padali únavou (například po výletu na sněžnicích pod vedením pana učitele 

Ševčíka). Sněhu bylo hlavně ze začátku opravdu málo, takže místo toho, abychom 

rovnou nasedli na lyže hned před hotelem a jeli dolů, museli jsme dojít na ski-bus a jet 

na jedinou zasněženou sjezdovku. Byla sice pěkná a dlouhá, ale to stejně nevyvrátí fakt, 

že byla jen jedna. Třetí den byl odpočinkový, zajeli jsme do zábavního střediska, kde 

měli na půjčení různé sněžné dopravní prostředky a uvnitř byl divoký býk (samozřejmě 

umělý) anebo „sumo oblečky“.  O večerní zábavu bylo vždy dobře postaráno, protože se 

na organizaci tohoto programu nepodíleli jen učitelé, ale i mnozí z nás. Poslední den 

jsme se rozhodli jet do jiného střediska, kde bylo v provozu více sjezdovek. Celý týden 

bylo pěkné, ale ne příliš zimní počasí. Přesto to byl podle nás nejlepší lyžák, na kterém 

jsme kdy byly. 

Lucie Mayerová a Kateřina Slánská, 8. třídy 
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800. výročí Svaté Anežky České v naší škole 

K 800. výročí narozenin sv. Anežky České vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou – 

Stonožka výtvarnou a literární soutěž.  

Do výtvarné soutěže bylo přihlášeno téměř 2000 prací, do literární téměř 200. Naši žáci 

se zapojili do výtvarné soutěže, ve které získali několik ocenění: Mia Phamová, Helena 

Maršálová, Václav Lipš, Ondřej Nývlt a Anna Slováčková a za literární dílo Kateřina 

Smolíková. 

Pamětní list obdrží: Irena Minaříková, Markéta Fleková, Ester Vlasáková, Petra 

Hrabánková, Rozálie Soukupová, Michaela Uhlířová, Adéla Kubištová, Anna Oswaldová, 

Aneta Filusztková, Barbora Šmejkalová, Noemi Livorová 

V sobotu 12. listopadu 2011 se konala slavnostní mše v katedrále sv. Víta v Praze. 

Katedrála byla zaplněna významnými církevními představiteli z celé naší republiky v čele s J. 

E. Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským. Mši celebroval J. E. kardinál 

Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem.  

V 15 hod. pak byla v prostorách Strahovského kláštera otevřena výstava výtvarných a 

literárních prací stonožkových dětí „Svatá Anežka Česká - genialita českého učitele". 

Slavnostní vernisáže se zúčastnili vzácní hosté - J. E. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup 

pražský, J. E. kardinál Joachim Meisner a opat řádu premonstrátů Mons. M. J. Pojezdný 

OPraem, díky jehož laskavosti mohla být výstava instalována právě v prostorách Strahovského 

kláštera.  
 

Sv. Cyril a Metoděj očima žáků ZŠ Kladská  
 

Již po čtrnácté se v prostorách naší školy na první jarní den sešli žáci, rodiče a hosté na 

vernisáži výstavy dětských výtvarných prací. Mezi hosty nechyběla paní Běla Gran Jensen, 

zástupce AČR gen. Jaroslav Kankia a sestra Dominika Bohušová z pražského arcibiskupství. 

Potěšila nás i přítomnost vedoucí školského odboru Ing. Zuzany Folprechtové a PaedDr. Jany 

Rybínové. Velikou radost nám udělali ředitel naší partnerské školy v Backnangu pan Klaus 

Lindner a okresní školský rady z Backnangu pan Roland Jeck, kteří neváhali přijet na naši 

vernisáž až od Stuttgartu.  

Jelikož se blíží 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, 

tématem dětských prací byl právě tento významný mezník v dějinách našeho národa. A protože 

k této události vyhlásila Stonožka spolu s pražským arcibiskupstvím výtvarnou soutěž pod 

záštitou Papežské rady pro kulturu, nebylo možno vystavené práce zakoupit, neboť mnohé z 

nich do dalšího kola postoupí. Je možné, že se právě některé z nich objeví i na výstavě ve 

Vatikánu. A bylo se opravdu na co dívat. Dětské práce byly nápadité a výtvarně výborně 

zvládnuté. Velmi se líbila práce Terezy Berounské a Veroniky Zychové ze 7. ročníku. Nikdo 

dosud netušil, že kromě známé hry „Monopoly" existuje vědomostní soutěž „Konstantinopoly", 

která přibližuje „hráčům" život, dílo a cestu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Sestra 

Dominika  přečetla osobní dopis pana arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky OP, ve 

kterém je vyzdvižen význam těchto světců pro náš život. Návštěvníci výstavy dobrovolně 

přispěli na konto Stonožky více než 20 000,- Kč. Za předchozích 13 ročníků této tradiční akce 

se podařilo získat neuvěřitelných více než 282 000,- Kč, které pomohly realizovat mnoho 

stonožkových projektů pomoci dětem, například v českých dětských nemocnicích, ve 

válečných oblastech, v dětském sirotčinci v Thajsku. Letošním příspěvkem pomůžeme dětem 

v Afghánistánu, kde díky spolupráci s AČR opravíme a vybavíme další školu. 

Výstava je otevřena až do června 2012.  

Kateřina Vávrová 



 17 




 18 

 



 
 Již tradičně jsou žáci 8. a 9. tříd naší školy členy KMD, který je od sezóny 

2003/2004 součástí Divadla v Dlouhé. Hlavním cílem je zprostředkování pravidelných 

návštěv divadelních představení pro žáky základních škol (divadelní žánry se střídají) 

v rámci jejich volného času. 

 V každé sezóně děti navštíví celkem čtyři inscenace v pražských divadlech dle 

výběru z repertoárové nabídky KMD. Členství je založeno na dobrovolnosti a zájmu 

dětí o divadelní umění. Předpokladem je rovněž společenské chování a vhodné 

oblečení, neboť tím mohou žáci dotvářet kvalitu představení. 

 Vstupenky jsou částečně dotovány z rozpočtu Hlavního města Prahy 

prostřednictvím Divadla v Dlouhé, proto každý žák platí za všechna čtyři představení 

pouze 390,- Kč. Vždy v červnu rozdáváme dětem ze 7. a 8. tříd přihlášky, které 

v případě zájmu vrací i se členským příspěvkem mně. 

 V letošním školním roce je přihlášeno 31 dětí a momentálně se společně těšíme 

na poslední divadelní představení „I motýli jsou volní“, které navštívíme Na Prádle. 

Jedná se o dílo Leonarda Gershe, jež je situováno do období začátku postupného 

odeznívání hlavní vlny hippies.  

 Máme za sebou tři představení, která seznámila děti s klasickými díly naší i 

světové literatury, ale ne vždy tradiční formou. V říjnu jsme se nechali vtáhnout do 

romantické atmosféry Paříže v muzikálu „Quasimodo“, který vznikl na motivy známého 

románu Victora Huga – Chrám Matky Boží v Paříži.  

Do kulturního přehledu každého budoucího studenta gymnázia jistě patří tvorba 

W. Shakespeara. Přestože jsou Vánoce svátky přátelství, štěstí a vzájemného setkávání 

rodiny, my jsme si adventní čas zpestřili známou Shakespearovou tragédií „Král Lear“ o 

pýše, pošetilé otcovské lásce a rozkladu rodiny. Přesto v ní bylo ukryto poselství naděje 

spatřované ve zmoudření a obrození zkažené společnosti.  

Měsíc únor jsme ukončili představením „Naši furianti“ od L. Stroupežnického. 

Díky hereckému obsazení a osobitému ztvárnění v Divadle v Dlouhé děti hru přijaly 

velice vřele a s porozuměním. Nechyběly ani nadsázka a vtip! 

Podle ohlasu našich členů KMD je tato „školní“ sezóna s divadlem minimálně 

stejně úspěšná jako ta loňská, proto se budeme společně těšit i na sezónu příští. 

Alena Klečková 
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Na podzim loňského roku jsme na naší škole hostili přípravné a plánovací setkání 

budoucího projektu Comenius. Setkání se zúčastnili učitelé a ředitelé našich 

partnerských škol z Dánska, Německa, Francie, Estonska a Turecka. Na konci února 

jsme podali žádost o grant na Národní agenturu Comenius a teď už jen doufáme, že náš 

projekt, na kterém bude spolupracovat šest škol, bude schválen a že nás v následujících 

dvou letech čeká další úspěšná mezinárodní spolupráce, spousta práce, ale také  

i zábavy, výletů a procvičení angličtiny Tentokrát je téma Citizinship občanství - téma, 

které je nám všem občanům blízké.  

Už se těšíme! 

Hana Faltová, Silvie Kolenatá 

 

 



 
Co znamená zkratka DSD -1? Vychází z německého deutsches Sprachdiplom, 

čili německý jazykový diplom 1. Jedná se o mezinárodně uznávaný jazykový diplom, 

tentokrát i na základních školách.  

Byli jsme rádi, že naše škola ZŠ Kladská po několikaletém úsilí a snaze byla na 

základě splnění všech předepsaných kritérií zařazena jako jedna ze tří pražských škol 

mezi první, čili pilotní školy do tohoto programu. Jedním z velmi důležitých 

předpokladů je počet hodin německého jazyka poskytovaný žákům v průběhu celé 

školní docházky.  DSD-1 má předpokládanou jazykovou úroveň A2/B1 (pro srovnání se 

základní úrovní nové státní maturity z cizího jazyka se požaduje úroveň B1). Jazykový 

projekt s vyšší úrovní (DSD-2) již běží několik let na některých gymnáziích ČR.  

 Co vše jsme museli pro DSD udělat? Příprava zkoušky se týkala v letošním roce 

našich devátých tříd.  Výuka německého jazyka probíhala dle ŠVP, v hodinách jsme se 

soustředili zejména na prohloubení komunikace a písemný projev. Žádné hodiny navíc 

žáci neměli, vše bylo zařazeno do výuky.  

Příprava na DSD-1 se stala součástí ŠVP, což byla jedna z dalších podmínek. 

ŠVP pro německý jazyk musel být přeložen do němčiny.  Na podzim minulého roku se 

žáci přihlašovali na zkoušku DSD-1. Každý žák (téměř všichni žáci z našich devátých 

tříd) dostal přidělené téma, nebo si jej mohl vybrat sám a pak konzultovat s učitelem 

němčiny. Nikdo nesměl mít stejné téma. Další podmínka zkoušky. Všichni žáci měli 

dostatek času na přípravu vlastní prezentace k tomuto tématu, kterou museli mít 

zpracovanou na počítači. Opět další podmínka pro úspěšné zvládnutí zkoušky. 

Během zimního období se žáci seznamovali s technikou vyplňování tiskopisů, 

tabulek a s ostatními písemnými úkoly, které sloužily k nácviku modelových situací, 

zejm. poslech a práce s textem. 
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V pondělí 26. března 2012 probíhala písemná část zkoušky. Každý žák, sedící 

sám v lavici, měl před sebou připraveny celkem troje desky. Písemná část se skládala 

z poslechu, čtení textu s porozuměním a slohové části, která byla i časově nejnáročnější. 

Téma slohové části nikdo neznal, ani žáci, ani učitelé. Celá tato část zabrala celé 

dopoledne.  

Od středy 28. března se konaly ústní zkoušky. Ve škole bylo po celou dobu 

vypnuté zvonění, aby žáci nebyli při zkoušce vyrušováni. Každý žák věděl předem 

(zhruba 14 dní dopředu), v kolik hodin a kde bude zkoušen. Ústní zkouška se skládala 

ze tří částí. Byla založena na vzájemné komunikaci mezi zkoušejícím a zkoušeným. 

Pohotovost, reakce a také nervozita zde hrály určitou úlohu.  Každý zkoušený žák tak 

trávil před zkušební komisí 15-20 minut. Po úvodním představování a reakci na 

doplňující otázky žák předvedl svou předem připravenou prezentaci na interaktivní 

tabuli. Doba prezentace byla opět podmínkou, a to 5 minut. Hledisko, které bylo přísně 

sledováno. Zbývajících pět minut bylo věnováno opět komunikaci se žákem k tématu 

vlastní prezentace. 

 Z tohoto popisu průběhu celé zkoušky je patrno, že zkouška má komplexní 

charakter, tzn. že se skládá ze čtyř základních jazykových dovedností (receptivních a 

produktivních) a prověřuje tak komunikativní schopnosti žáků. Jedná se o poslech 

s porozuměním, čtení s porozuměním, písemnou komunikaci (sloh se specifickými 

úkoly) a mluvení (monolog a konverzace).  

Zkouška DSD-1 je za námi. V ústní části prospěli všichni žáci. Uvidíme, jaké budou 

definitivní výsledky. Zkouška DSD-1 je tak pro naše žáky „malou maturitou“. O tom, že 

jsou žáci schopni výkony podat a předvést, jsme se přesvědčili právě zde. Chtěli 

bychom je pochválit za intenzivní přípravu nejen ke zkoušce DSD-1, ale také k ostatním 

předmětům (zejm. k českému jazyku a matematice). Proč? Vždyť v dubnu je čekají 

přijímací zkoušky na střední školy. K tomu hodně úspěchů a držíme palce! 

 Další dík patří němčinářům, kteří své svěřence, po proškolení na pilotní zkoušku 

DSD-1, připravovali. Nebyla to hodina práce navíc, ale celé dlouhé hodiny. 

A v neposlední řadě dík a pochopení vedení školy za projevený zájem o přípravu a 

průběh celého pilotního projektu DSD-1.  Za vše, co vlastně předcházelo až 

k samotnému vyvrcholení- jednání na MŠMT, se školní inspekcí, na velvyslanectví 

SRN a dalšími institucemi včetně rodičů.  

A práce samotná? Vždyť je to práce s dětmi a pro děti. A tu je zapotřebí dělat se 

zájmem a především s láskou. Mnohokrát i na úkor svého soukromí a vlastního času. 

      Ladislav Bošek 
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