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Vážení rodiče, milí přátelé školy, 

dostává se Vám do ruky první číslo letošního XVII. ročníku našich Aktualit z Kladské. 

Ráda bych Vás alespoň touto formou pozdravila u příležitosti podzimních třídních schůzek. 

Velice si vážíme naší spolupráce s Vámi rodiči, která v dnešní době nebývá ve školách 

samozřejmostí. Hojná účast na třídních schůzkách a naše pravidelná setkávání v rámci KRPŠ 

jsou toho důkazem. Bez této úzké spolupráce bychom nemohli naplňovat naše motto: 

„Nikdy nebudeme moci vychovávat a vzdělávat své dítě nebo děti znovu. Nikdy. Máme jen 

jedinou možnost, a to neopakovatelnou…“ 

Školní rok jsme tradičně zahájili před školní budovou, letos za přítomnosti Dominika 

kardinála Duky OP. V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu. K této příležitosti vyhlásila Stonožka – hnutí Na vlastních nohou ve 

spojení s arcibiskupským palácem celorepublikovou výtvarnou soutěž na toto téma. Vy, 

rodiče, jste nám svým hlasováním na vernisáži 20. 3. 2012 pomohli vybrat výtvarná díla 

Vašich dětí, která jsme do soutěže přihlásili. Pan kardinál ocenil kvalitu prací našich žáků a 

zapojení naší školy nejen do této soutěže, ale i přístup našich pedagogů k tak významné 

historické události, která sehrála roli v dějinách většiny slovanských národů. Dovoluji si Vás 

pozvat na výstavu „Po stopách Konstantina a Metoděje“, kde budou vystaveny tyto vybrané 

výtvarné práce Vašich dětí. Výstava se bude konat v klášteře sv. Anežky České od 7. 12. 

2012 do 31. 3. 2013. 

V září byli žáci 9. tříd na jazykovém pobytu v Hastings v Anglii. Tato akce byla velmi 

úspěšná a rádi bychom ji zařadili jako pravidelnou nabídku k doplnění vzdělávání v oblasti 

jazykové výuky pro žáky 9. tříd. Náš dlouholetý projekt jazykových vzdělávacích pobytů 

v zahraničí pro druhý stupeň, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu, tak 

bude obohacen v oblasti výuky druhého cizího jazyka – angličtiny. V 6. ročníku se jedná  

o výměnný pobyt s dramatickou výchovou v Backnangu, v 7. ročníku o výměnné pobyty 

v Delmenhorstu nebo na ostrově Norderney, v 8. ročníku výměnný pobyt s partnerskou 

školou v dánském Broendby a završením celého projektu bude nyní jazykový pobyt s výukou 

v Anglii. Žáci se učí komunikovat, pracovat ve skupinách, respektovat názor druhého  

i obhajovat názor vlastní. Vznikají nová přátelství mezi dětmi, učiteli a školami. Mezinárodní 

spolupráce, partnerství mezi školami různých zemí, komunikace a výměnné pobyty rozvíjejí 

jazykové dovednosti a komunikativní, sociální i občanské kompetence našich dětí. Velké 

poděkování patří všem učitelům, kteří tyto akce připravují, organizují a věnují jim mnoho 

svého času.  
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Máme za sebou pilotní rok, kdy jsme jako jediná státní základní škola v České 

republice měli možnost nabídnout našim žákům bezplatné složení mezinárodně uznávané 

jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom I. Letos, posíleni o prvotní zkušenosti 

s průběhem, obsahem a velmi dobrými výsledky zkoušek, bohatší o další proškolení našich 

učitelů, pokračujeme s touto úžasnou nabídkou pro naše žáky 9. tříd. Přihlášky a výběr 

témat jsou již na pořadu dne, samotné písemné i ústní zkoušky proběhnou v březnu. Ráda 

bych touto cestou poděkovala zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

Velvyslanectví SRN, Centrály pro zahraniční vzdělávání v Kolíně nad Rýnem a jeho zástupci 

v Praze, panu Wolfgangu Lehmannovi, za obrovskou podporu, které se nám v oblasti 

podpory DSD I dostává. 

Věřím, že jste již měli tu možnost a svezli se v pražských ulicích „naší“ tramvají Noční 

Praha. Jsem velice ráda, že práce  žáků letošní 9.A nakonec uspěla a stala se vítězným 

výtvarným návrhem. Tramvaj bude jezdit na různých linkách do konce kalendářního roku.  

Obracím se na Vás, rodiče, prarodiče i absolventy školy s prosbou o pomoc 

s přípravami 111. výročí naší školy. Hledáme kontakty na absolventy, údaje o našich 

úspěšných a významných bývalých žácích, dokumenty, fotografie, vzpomínky, paměti 

(články do nového almanachu). Jakoukoliv pomoc vítáme. Oslavy proběhnou v listopadu 

2013. 

Vážení rodiče, těším se na setkání s Vámi na tradičním vánočním koncertě školy ve 

velkém sále Lucerny, tentokrát krátce před začátkem adventu, v pondělí 26. listopadu 2012. 

 

         Kateřina Vávrová 

 

Hurá do opery!                                                                      

 

Projekt „Hurá do opery!“ je kulturně výchovná akce ve třech cyklech určená žákům  

I. stupně ZŠ. Jde o doprovodný program k výuce hudební výchovy, který seznamuje 

zábavnou formou děti s vážnou hudbou a vychovává z nich budoucí posluchače a diváky.  

Projekt je realizován v budově Státní opery Praha od roku 2007.  

Každé jednotlivé setkání tvoří dvě ukázky oper. Celá procházka operou zahrnuje 

seznámení s dějem, kulisami, přípravou operního představení a hraje se v kostýmech za 

klavírního doprovodu. 

Na programu jsou opery: 

české – Prodaná nevěsta a Rusalka 

německé - Kouzelná flétna a Orfeus 

italské – Lazebník sevillský a La Traviata 

francouzské – Faust a Markétka a Carmen 

Děti se také seznámí s tím, jak se dělá balet: baletní rozcvička, příprava na 

představení a ukázky z představení v kostýmech. 

Projekt je zakončen dopoledním představením celé opery nebo baletu v historické 

budově Státní opery. 

Naše škola se této akce úspěšně účastní třetím rokem.  

                                                                                    Marta Kadlecová   
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Důležité termíny a plánované akce 

 

26.11.2012   Vánoční koncert školy: Velký sál Lucerny, 17:00 hodin 

28.-30.11.2012  Jazykový pobyt v Querxenlandu, 5. třídy 

7.12.2012   Stonožková mše, chrám sv. Víta (Dominik kardinál Duka OP) 

7.12.2012   Vernisáž výstavy sv. Cyril a Metoděj (celostátní kolo soutěže)  

   Klášter sv. Anežky České 

11.12.2012   Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00 hodin 

13.12.2012   Tradiční předvánoční poznávací zájezd do Vídně, 8. roč. 

16.-22.12.2012  Lyžařský kurz 7. tříd, Tauplitz, Rakousko 

21.12.2012   Den třídy a třídního učitele 

22.12.-2.1.2013  Vánoční prázdniny, ŠD a ŠK mimo provoz 

3.,4.1.2013   Ředitelské volno, ŠD a ŠK mimo provoz 

8.-12.1.2013   Přípravná konference projektu Comenius, Berlín 

9.1.2013   Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 hodin 

15.-16.1.2013  Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:30 hodin 

20.-25.1.2013  Lyžařský kurz 5. tříd, Hinterstoder, Rakousko 

23.1.2013   Pedagogická rada 

31.1.2013   Pololetní vysvědčení a společné bruslení Hasa 

1.2.2013   Pololetní prázdniny, ŠD a ŠK mimo provoz 

11.-15.2.2013  Jarní prázdniny, ŠD a ŠK mimo provoz 

22.-28.2.2013  Lyžařský kurz 2. tříd, Vysoké nad Jizerou 

23.2.-1.3.2013  Lyžařský kurz 4. tříd, Jablonec nad Jizerou 

25.2.-2.3.2013  Lyžařský kurz 3. tříd, Dolní Mísečky 

2.-8.3.2013   Lyžařský kurz 6. tříd, Tauplitz, Rakousko 

28.-29.3.2013  Velikonoce (+pondělí 1.4.), ŠD a ŠK mimo provoz 

10.4.2013   Pedagogická rada 

10.4.2013   Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 

2.,3.5.2013   Ředitelské volno, ŠD a ŠK mimo provoz 

27.5. -2.6.2013 Výměnný pobyt s Delmenhorstem 

29.5.2013   Konzultace pro rodiče 17:00 - 18:00 hodin 

květen 2013   Sportovní den školy 

10.6.-16.6.2013 Výměnný pobyt s Delmenhorstem v Praze 

červen 2013   Závěrečná akademie, divadlo Hybernia 

24.6.2013   Pedagogická rada 

27.6.2013   Závěrečná ped. rada 

28.6.2013   Vysvědčení, konec šk. roku 

 

Bez termínu: 

    Výměnný pobyty s Norderney 

    Výměnný pobyt s Dánskem – pobyt v Praze 
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Úspěchy našich žáků – duben až říjen 2012 

 

Žižkovský kolík (štafety) - 11. října 2012 

 

Ve čtvrtek 11. 10. 2012 se žáci 1. stupně zúčastnili atletických závodů na hřišti ZŠ 

Jeseniova - štafetového běhu na 6 x 270m. Soutěžilo se ve 2 kategoriích a v obou 

kategoriích jsme zabodovali: 

Štafeta 1. kat. - 3. ročník - 1. místo (Fulínová, Skalická, Lorencová, Kubák, Balcar a Šolaja) 

Štafeta 2. kat. - 4.-5. ročník - 2. místo (Růžičková, Balcarová, Hrdová, Novák, Ptáček  

a Rázga)  

 

Plavecko-běžecký pohár - Praha 14. - 10. října 2012 

Kategorie F: 

    3. místo: Michaela Treglerová, 8.A 

Celkově: 

    1. místo: ZŠ Kladská 

 

Plavecko-běžecký pohár - Praha 5. - 18. září 2012 

Kategorie A: 

    4. místo: Jakub Čmejla, 5.B 

Kategorie E: 

    3. místo: Agáta Rázgová, 6.A 

Kategorie F: 

    1. místo: Michaela Treglerová, 8.A 

Celkově: 

    2. místo: ZŠ Kladská 

  

Výtvarná soutěž "My", obvodní kolo - květen 2012 

    1. místo: Tereza Berounská, Erika Výborná, 7.B 

    2. místo: Michaela Treglerová, Barbora Hronková, 7.A 

    3. místo: David Macháček, Danilo Djorem, 7.A 

  

Plavecko-běžecký pohár - Praha 13. - 22. května 2012 

Kategorie D: 

    1. místo: Agáta Rázgová, 5.A 

Kategorie E: 

    2. místo: Michaela Treglerová, 7.A 

Celkově: 

    2. místo: ZŠ Kladská 

 

Celostátní výtvarná soutěž Lidice 2012, 40. ročník - květen 2012 

Kamila Šolínová z 5.B a Pavel Šolín z 3.B získali v obrovské konkurenci nejvyšší ocenění - 

medaili LIDICKÁ RŮŽE. Gratulujeme! 
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Přehazovaná, obvodní kolo - 23. května 2012 

    2. místo: dívky 7. tříd 

 

Konverzační soutěž v AJ, obvodní kolo - 22. května 2012 

Kategorie I.A - 6. a 7. třídy 

    2. místo: Daniel Bulatkin, 7.B 

Kategorie II.B - 8. a 9. třídy 

    1. místo: Majda Podrazilová, 9.B 

    2. místo: Matěj Kotrba, 9.B 

    3. místo: Marie Bláhová, 9.A 

  

Vyhodnocení soutěží vyhlášených MŠMT ve školním roce 2011/2012 - 16. května 2012 

Slavnostní vyhodnocení soutěží vyhlášených MŠMT v letošním školním roce: 38 našich žáků 

převzalo letos diplom za 1. až 3. místo v obvodním kole soutěží MŠMT. Díky těmto skvělým 

výsledkům jsme se mezi ZŠ a víceletými gymnázii Prahy 2 umístili na vynikajícím 2. místě  

za Arcibiskupským gymnáziem. Děkujeme našim žákům za reprezentaci a našim učitelům  

za skvělou přípravu! 

 

Amos Tour, finále - 5. května 2012 

Finále dovednostní soutěže mezi Prahou 1. 2 a 3 Amos tour. V obvodním kole naši žáci 

zvítězili. Ve finále se týmy ze 3.B, 6.B a 8.B umístily na skvělém 2. místě! Gratulujeme, 

děkujeme za reprezentaci. Pro naši školu vyhráli žáci šek na 50 000 Kč a poukaz na ozdravný 

pobyt pro tyto třídy. 

  

Mistrovský závod Prahy v plavecko-běžeckém poháru, okresní finále - 27. dubna 2012 

 Kategorie E: 

    2. místo: Michaela Treglerová, 7.A 

Kategorie F: 

    4. místo: Anna Martínková, 8.A 

 

McDonald´s cup, okresní finále - 26. dubna 2012 

Kategorie B (4. - 5. třída) 

    2. místo: ZŠ Kladská 

  

McDonald´s cup, okresní finále - 25. dubna 2012 

Kategorie A (1. - 3. třída) 

    1. místo: ZŠ Kladská 

 

Sportovní den 

Koncem května se konal v Riegrových sadech na hřišti Sokola Královské Vinohrady již 

tradiční sportovní den školy. Všichni žáci školy soutěžili v běhu na 50 metrů, skoku dalekém, 

hodu kriketovým míčkem, hodu medicinbalem a vytrvalostním běhu na 400 nebo 800 

metrů. Žáci 8. a 9. tříd si zkusili i vrh koulí. Na závěr celého dopoledne se běžely smíšené 

štafety složené z žáků různých ročníků. Těšíme se na další ročník. 
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„ZŠ Kladská přeje šťastnou cestu“ 

 

 

 

 

 

 

 Dne 22. 6. 2012 se v Praze-

Satalicích konalo finále soutěže pořádané 

Goethe-Institutem a nazvané „2:0 pro 

němčinu“. Soutěže se mohly účastnit 

smíšené 6členné týmy 10-12letých žáků, 

kteří hovoří německy a/nebo hrají fotbal. 

 Naši školu reprezentovali vybraní 

žáci 5. tříd. Celkem 7 týmů z celé ČR 

soutěžilo ve 4 disciplínách: děti měřily své 

znalosti německého jazyka, německých 

reálií, znalostí o EM 2012 a o německé 

bundeslize a v neposlední řadě i svou fotbalovou zručnost. 

 Náš tým se nakonec umístil na 4. pozici (takže přesně uprostřed tabulky).  

Na odměnu (víkendový pobyt v Berlíně) jsme bohužel nedosáhli, ale pokusíme se o to opět  

v příštím ročníku soutěže. 

 Našemu týmu děkujeme za velmi pěkný výkon! 

Kateřina Charvátová, Alena Morávková 

 

Soutěž DP hl. m. Prahy „Namaluj svou tramvaj“ 

 

Minulý školní rok jsme se my, nyní žáci 9.A, 

zúčastnili soutěže „Namaluj svou tramvaj“. Ve 

výtvarné výchově jsme dostali zadání a naše skupinka 

se rozhodla pro siluetu Prahy, protože jsme chtěli 

zaujmout turisty a přiblížit jim Prahu. Do soutěže 

přišlo celkem přes dvěstě návrhů a náš se dostal 

mezi 10 nejlepších. Postoupil do veřejného hlasování, 

kde jsme po dlouhém boji vyhráli. Celá třída se vydala 

na slavnostní vyhlášení pořádané náměstkem 

primátora Josefem Noskem, kde jsme ve slavnostní atmosféře převzali ceny. Celá akce 

vyvrcholila 1. června, kdy jsme tramvaj pokřtili a doprovodili na první slavnostní jízdu po 

Praze. Tramvaj bude jezdit zhruba do Vánoc. Cílem soutěže byla podpora zájmu nejmladší 

generace o cestování městskou hromadnou dopravou. Myslíme si, že to byl výborný nápad 

a doufáme, že takováto soutěž bude mít i další ročníky. 

Určitě stojí za to se jí zúčastnit. 

Noemi Liborová, Klára Vosecká, 9.A (autorky návrhu) 

 

PS: Malou maketu tramvaje si můžete prohlédnout v přízemí u nástěnky Aktuality. 
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Amos Tour 

 

Pravděpodobně mezi čtenáři Aktualit nebude mnoho těch, kterým AMOS TOUR nic 

neříká. Přesto pro pořádek uvedeme, že se jedná o sportovně dovednostní soutěž pro 

základní školy. Liší se proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění 

VŠECHNY DĚTI všech tříd startujících základních škol a díky dovednostním disciplínám 

socializuje i děti, které se závodně sportu nevěnují.  

V pátek 4. května 2012 se tělocvična a přilehlé prostory areálu Sokola Královské 

Vinohrady zaplnily dětmi i dospělými. Proběhl zde finálový den 3. ročníku AMOS TOUR - 

soutěže o sportovně nejvšestrannější základní školu z Prahy 1, 2 a 3, konající se pod 

patronací Městské části Praha 2.  

Sama účast ve finále byla polovičním vítězstvím. Užít si báječnou atmosféru 

takového finále je přáním všech dětí. Týmy složené ze žáků tří věkových kategorií však také 

bojují ze všech sil o prestiž mezi školami a o báječné ceny. Tři vítězná družstva získají pro 

celé své třídy týdenní pobyt v přírodě, pohár a finanční odměnu ve formě šeku. Členové 

prvních tří nejšikovnějších družstev v každé kategorii budou odměněni medailemi. A ocenění 

za nejlepší individuální výkon si odnese také nejvšestrannější chlapec a nejvšestrannější 

dívka. To vše už stálo za námahu! 

Kladská zvítězila mezi školami Prahy 2 a ve finále třetího ročníku AMOS TOUR se jí 

podařilo vybojovat 2. místo mezi školami Prahy 1, 2 a 3 za sportovní školou Jeseniova 

z Prahy 3.  

Během několika kol zápolení vytvořily děti z  3.B, 6.B a 8.B - nejúspěšnějších tříd 

školy - výbornou partu, vzájemně se podporovaly, pomáhaly si, užily spoustu napětí, ale také 

netradiční zábavy a legrace. Ve stejném duchu se nesl i týdenní pobyt v přírodě u Máchova 

jezera, který za své umístění žáci naší školy získali. Pravý smysl celého AMOSe tak byl 

skvěle naplněn. 

Věra Adamová 

 

Školní výlet na Kokořínsko 

 

Když jsme my ze 6.A a 7.B  nasedali ve čtvrtek 14.6. do autobusu, který nás měl 

zavézt do muzea Eduarda Štorcha v Lobči u Mšena a následně  na Vrátenskou rozhlednu, ze 

které jsme měli dojít na hrad Houska, mysleli jsme si, že nás cestou bude doprovázet déšť. 

V Lobči u Mšena, kde jsme měli zamluvenou prohlídku muzea, bylo chladno a pod 

mrakem. Budova muzea dříve sloužila jako malá vesnická škola a teď se také využívá jako 

obecní úřad. Po prohlídce muzea jsme se pobavili sledováním kluků ze 7.B, jak se klouzají po 

trávě, pak jsme znovu vyrazili autobusem na Vrátenskou rozhlednu. Z rozhledny bylo vidět 

pár okolních vesnic, hrad Bezděz a jen mlhavě byl vidět Ještěd.  Brzy jsme se vydali na hrad 

Houska, cestou chvíli poprchávalo a kvůli mokru jsme si nemohli sednout. Čekání na 

prohlídku jsme si zkrátili pozorováním svatby a kupováním různých sladkostí. Po zajímavé 

prohlídce hradu a místního „pekla“ jsme jeli rovnou domů. 

Výlet byl moc pěkný, jen škoda, že až v pátek začalo být teplo a slunečno. 

Anna Kolenatá, 6.A 
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Přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy 

 

 Jako každý rok, i letos v červnu, naši školu opustili 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. 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. Můžete využít i informace na 

www.atlasskolstvi.cz nebo navštivte SCHOLU PRAGENSIS v Kongresovém centru  

22. - 24. 11. 2012. 

 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 20. 11. 2012, na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2012. Růžové přihlášky pro 

ostatní školy prosíme nejpozději do 22. 2. 2013, na SŠ musí být do 15. 3. 2013. Zápisové 

lístky vydáváme z důvodu evidence na listopadových třídních schůzkách proti podpisu. 

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 

 

 

Prevence rizikového chování 

 

 Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení 

rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: 

 agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus,  

antisemitismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

 záškoláctví 

 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

 spektrum poruch příjmu potravy 

 negativní působení sekt 

 sexuální rizikové chování 
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 Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární 

prevenci prováděné komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života, jichž se 

prevence rizikového chování u žáků dotýká. 

 Efektivní primární prevencí rozumíme kontinuální a komplexní programy, interaktivní 

programy v menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především 

programy pomáhající odolávat žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, 

osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání 

konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování 

zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, 

zvládání úzkosti a stresu apod. 

 Preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a 

vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu. Založen je na podpoře vlastní aktivity žáků, 

pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a 

spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 

 Seznamte se s preventivním programem školy na našich webových stránkách. 

Věra Adamová, školní metodička prevence 

 

 

Osmáci v Míšni 

 

Začátkem května navštívili žáci osmých tříd německé město Míšeň, které je 

celosvětově proslavené výrobou porcelánu. Exkurzi předcházela pilná příprava na hodinách 

německé konverzace s bývalou lektorkou německého jazyka paní učitelkou Ch. Forster. Žáci 

se od ní dozvěděli důležité informace o tomto saském městě na Labi a o historii výroby 

porcelánu, která sahá až do začátku 18. století. 

Krásné květnové počasí nám připravilo nezapomenutelné chvíle. Při příjezdu nás již 

z dálky vítala dominanta města – hrad Albrechtsburg, kde byla roku 1710 zřízena první dílna 

na výrobu porcelánu. Velmi příjemné chvíle jsme strávili ve Státní porcelánové manufaktuře. 

Zde všechny zaujaly ukázky ruční práce v různých stádiích výroby porcelánových figurek 

doplněné odborným výkladem. Dostatek času jsme věnovali také prohlídce expozic muzea 

míšeňského porcelánu, které je po celém světě známé svým logem ve tvaru dvou zkřížených 

mečů. Prohlídka města pokračovala v kostele Frauenkirche na náměstí Markt. Zde je 

umístěna první porcelánová zvonkohra na světě a tvoří ji 37 zvonků z míšeňského porcelánu. 

Její zvuk jsme uslyšeli několikrát během dne, když jsme obdivovali nádherné renesanční 

domy v centru města nebo jsme si pochutnávali na výborné zmrzlině či jiných dobrotách. 

Poslední krátkou zastávkou byl nedaleký zámek Moritzburg, který znají všichni 

milovníci filmové Popelky. 

                                                                                     Jitka Klimentová 

 

 



 10 

Třídní výlet IX.A na Slovensko 

 

Je nepsaným pravidlem, že žáci vycházejících devátých tříd podnikají před závěrem 

školního roku společný třídní výlet. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. Zpočátku byla 

dilemata moře nebo hory, zahraničí nebo tuzemsko? 

Třída IX.A pod vedením třídního učitele uskutečnila 5-denní pobyt na Slovensku, 

konkrétně ve Vysokých Tatrách. Řeklo by se: „Fajn, je červen, počasí už bude stálejší, 

slunečné a hřejivé. Někdy byl opak pravdou. Ale vůbec nám déšť nevadil (i když jsme 

sluníčko vyhlíželi a stále na něj čekali).  

Vyjeli jsme v pondělí 4. června autobusem přímo od školy a naše cesta se tak ubírala 

směrem do slovenských Tater. Žáci s dobrou náladou, úsměvem se těšili na společné dny 

mimo domov. V odpoledních hodinách jsme dorazili do Tatranských Zrub, kde jsme byli 

ubytováni. Příjemné turistické chatky uprostřed tatranských velikánů-no prostě nádhera! Pro 

orientaci-byli jsme cca 3 km od Nového Smokovce. Jak Starý, tak i Nový Smokovec jsme 

navštívili několikrát. Zvukovou kulisu nám vytvářela tatranská električka, která jezdila 

v půlhodinových intervalech na trase Poprad-Tatry – Štrbské pleso a naopak. 

Poznávat okolí nebyl velký problém.  Doufali jsme, že příští den se počasí trochu 

umoudří, ale nebylo tomu tak. Pršelo-vlastně lilo. Okamžitě jsme museli vymyslet náhradní 

program. Díky tomu, že autobus jsme měli k dispozici po celou dobu pobytu, mohli jsme jej 

po dohodě využívat na libovolné trasy.  Díky vstřícnosti a obětavosti zaměstnanců zotavovny 

v Tatranských Zrubech jsme zařídili výlet do Demänovské jeskyně. Návštěva této jeskyně byl 

neopakovatelný zážitek. Krásné přírodní útvary a samotná ledová jeskyně s teplotou minus  

4 stupně – to bylo velkolepé. Částečně promrzlí jsme spěchali nazpátek do autobusu a 

rozjeli se do samotného Popradu a potom zpět „domů“.  

Příští den, a to už byla středa, nás čekal Slovenský ráj, okolí Čingova, prielom 

Hornádu, pak Spišský hrad a Levoča. Všechna tři místa jsme zvládli v pohodě. Sluníčko nám 

svítilo celý den, hřálo a hned bylo lépe. Nádherné přírodní útvary, skály, visuté plošiny 

uprostřed zdravé zeleně ve Slovenském ráji, monumentální komplex zříceniny Spišského 

hradu a samotné poutní městečko Levoča patřily k opravdovým zážitkům a dojmům. Na 

čtvrtek jsme měli naplánovaný celodenní výlet na Skalnaté pleso. Pan řidič nás odvezl 

autobusem do Tatranské Lomnice a odtud jsme vyjeli kabinovou lanovkou na Skalnaté 

pleso. Horská ledová plocha plesa, Lomnický štít v mlze a sluncem ozářená Tatranská 

Lomnica-to byl první dojem po výstupu z lanovky. Z výšky přes 1 700 metrů jsme se pomalu 

a opatrně přesouvali po tatranské magistrále ve směru na Hrebienok. Cesta dolů byla 

opravdu skalnatá, každý musel velice opatrně našlapovat. Kosodřevina se pomalu střídala 

se smrky a dalšími jehličnany až k samotné nástupní stanici Hrebienok. Lanovkou jsme sjeli 

do Starého Smokovce a pěšky se vydali do našeho domova v Tatranských Zrubech. 

Poslední den pobytu jsme zkombinovali s vlakem na Štrbské pleso. Po procházce 

k plesu jsme pořídili několik posledních společných snímků a sluníčko nás doprovázelo svými 

hřejivými paprsky až k autobusu, který na nás čekal u vlakového nádraží. Všichni jsme 

nastoupili a vyjeli směrem na Prahu.  

Pobyt na Slovensku byl krásný, vydařil se i přes střídavé počasí.  Odjížděli jsme 

spokojeni, výborného jídla jsme měli dostatek. Každý si odvážel plno zážitků z nově 

poznaných míst. Velký dík patří panu řidiči za obětavost, trpělivost a ochotu. Dík náleží i 

pedagogickému doprovodu a všem, kteří se výletu zúčastnili. Všichni byli perfektní! Takový 

školní výlet mohu jenom doporučit i ostatním. 

         Ladislav Bošek 
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Ostrov Norderney – Výměnný pobyt s KGS Norderney 

 

V měsících květnu (19. -25. 5.) a červnu  

(1. -8. 6.) dostalo 17 žáků 7. tříd opět možnost 

vyzkoušet své schopnosti komunikace v německém 

jazyce při tradičním výměnném pobytu se stejně 

starými žáky z ostrova Norderney. 

Dopisy od norderneyských dětí jsme dostali 

s několikaměsíčním předstihem, takže dobu do 

jejich příjezdu do Prahy většina dětí využila k velmi 

živé korespondenci. Určitě i proto se všichni celkem 

rychle skamarádili a prožili spolu dva týdny, na které budou ještě dlouho vzpomínat. 

V Praze jsme měli v květnu až nechutně vydařené počasí, které dalo našim větrem a 

zimou ošlehaným přátelům dost zabrat. Navíc jsme měli letos na programu nejen krásy 

historické Prahy, bowling, lezení na umělou stěnu, výrobu svíček a vaření, ale i výlet do 

Liberce (do IQparku a na Ještěd). 

Na Okoř je cesta dlouhá, ale na Norderney ještě delší – 15 hodin jízdy třemi vlaky a 

trajektem nás ovšem nezlomily. A uvítání bylo velmi srdečné. Na zapůjčených kolech jsme 

poznávali krásy ostrova a lázeňského města Norderney. Absolvovali jsme surfařský kurz 

(alternativně i jízdu na kajaku), prošli jsme se chráněnou krajinnou oblastí „Wattenmeer“ a 

poznávali její faunu a flóru. To, že není písek jako písek, jsme se dozvěděli v „Bademuseum“. 

Zajeli jsme i na pevninu – ve městě Emden jsme zašli do galerie, kde jsme shlédli výstavu 

děl Karla Hofera a sami vytvořili pár „uměleckých děl“. Pobyt na Norderney jsme završili 

grilováním na pláži. Loučení se neobešlo bez slziček… 

Na památku jsme našim norderneyským kamarádům poslali pozdravy s fotkou 

každého páru v typickém plážovém koši. Snad se ještě někdy uvidíme!  

Kateřina Charvátová a Hana Faltová 

 

 

Schüleraustausch Prag – Delmenhorst 

 

Es ist eine schöne Zeit gewesen! 

9 Mädchen und Jungen sind im Juni in Delmenhorst gewesen. Mit unseren 

deutschen Austauschpartnern haben wir eine schöne Zeit verbracht. 

In der Stadt Bremen haben wir das historische Rathaus gesehen, natürlich auch die 

Bremer Stadtmusikanten. Ein besonderes Ereignis ist die Fahrt nach Bremerhaven 

gewesen. Die Rundfahrt durch den Hafen war interessant. Wir konnten schöne Segelschiffe 

sehen.  

Die Umgebung von Delmenhorst haben uns unsere Gastschüler auch gezeigt – das war 

klasse. Vielen Dank dafür! 

Simona Salačová, Bára Hronková als Vertreter der Schülergruppe         
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Broendby, Dánsko 

 

Začátkem října jsme jeli na výlet do Dánska. Jeli jsme vlakem asi 14 hodin a museli 

jsme několikrát přestupovat, což bylo sice otravné, ale na druhou stranu jsme si na nádraží 

nakoupili dobroty. Když jsme dorazili na místo setkání, rodiče Dánů si nás každého odvezli 

domů. 

Moje kamarádky i já jsme měly opravdu milé Dány a kluci si také nestěžovali, takže 

nám bylo dobře. Svačinu i jídlo nám koupili oni a chodili s námi i do klubů. 

Náš program dne byl nabitý, proto jsem vstávala brzo. První den jsme byli na 

prohlídce Kodaně a mohli jsme si koupit i suvenýry. Další dny jsme byli například na radnici, 

na pláži, v lese, kde měli být jeleni, ale žádného jsme neviděli, nebo v jejich škole, která mi 

připomínala spíše nemocnici. Poslední den byl nejlepší, navštívili jsme totiž zábavní park 

Tivoli. Bylo to jako Matějská pouť, ale lepší. Šli jsme na spoustu atrakcí, na které bych nikdy 

nešla a za to jsem ráda. 

Po Tivoli parku jsme museli jít rovnou na nádraží a tam nastoupit na lůžkový vlak. 

Sice jsem se nevyspala, protože jsme si s kamarádkami povídaly, ale moc jsem si celý 

zájezd užila a jsem šťastná, že jsem jela. 

Už se těším na duben, až Dánové přijedou do Prahy. 

Lada Táborská, 8.A 

 

Jazykový kurz v Anglii 

 

V září tohoto školního roku se žáci devátých 

tříd zúčastnili týdenního jazykového kurzu 

v malebném městečku Hastings, které najdeme na 

jihovýchodním pobřeží Anglie. Dopoledne probíhala 

výuka ve škole s anglickými učiteli, odpoledne jsme 

poznávali blízké i vzdálenější okolí tohoto 

historického města. Prohlédli jsme si Eastbourne – 

město s krásnou dlouhou promenádou podél moře a nedaleké křídové útesy, které se stávají 

oblíbeným místem filmařů. I když bylo moře dost studené, někteří otužilci se odvážili dovnitř, 

jiní si alespoň smočili nohy. Ve městečku Rye jsme obdivovali malebnou architekturu, úzké 

uličky s mnoha kavárnami, kde lze koupit typické „Scons“. To jsou malé sladké houstičky, na 

které se dává marmeláda a vyšlehaný krém. Vřele doporučuji! Dávná historie na nás dýchla  

i ve městečku Battle, proslaveném roku 1066 bitvou, která znamenala ovládnutí Anglie 

Normany. Navštívili jsme také krásné historické město Canterbury se slavnou gotickou 

katedrálou, která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Všichni jsme si přivezli spoustu zážitků. Pro některé z nás byla velmi cennou 

zkušeností možnost komunikovat anglicky. Večery jsme totiž trávili v hostitelských rodinách, 

které se o nás staraly. Ochutnali jsme jídla anglické kuchyně a zjišťovali, jak rodiny tráví svůj 

volný čas, kde nakupují, jaké zvyky a tradice dodržují. 

Poslední den jsme celý strávili v Londýně. To byl zážitek! Z Londýnského oka jsme 

viděli celé město jako na dlani. Vyfotili jsme se před Big Benem i před typickými anglickými 
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telefonními budkami. Obdivovali jsme dvoupatrové červené autobusy nebo jedinečné taxíky. 

Viděli jsme samozřejmě také Buckinghamský palác, který je nádherný. Celé královské rodině 

se tam musí určitě dobře žít. 

I přes dlouhou cestu tam i zpátky byla Anglie nádherná. Myslím, že by se tam měl 

každý alespoň jednou za život podívat. Většina z nás doufá, že zde nebyla naposledy. 

                                                                    Lucka Reynoldsová, 9.B  

 

 

Výměnný pobyt s divadelním projektem Backnang – 

Praha (7. - 11. a 14. - 18. 10. 2012) 

 

Letos se již posedmé uskutečnil výměnný pobyt žáků 6. tříd se stejně starými dětmi 

z německého Backnangu. Tradičně je toto partnerství spojeno s realizací společného 

divadelního projektu. V tomto roce jsme se po několikaleté odmlce vrátili k nastudování 

trojjazyčné pohádky „An der Grenze“ (Na hranicích), jejíž autorkou je Bára Dočkalová. Děti 

spolu na jevišti nejen hrají a zpívají (česky, německy a anglicky), ale také tančí. 

Obě představení – v Backnangu (dne 9. 10. v Mörikeschule) i v Praze (dne 16. 10. 

v divadle Na Prádle) – měla velký úspěch. Zhlédlo je i mnoho významných hostů, např. 

starosta města Backnang M. Balzer nebo místostarostka Prahy 2 J. Duchková. 

  Pobyt v Backnangu se našim žákům 

moc líbil – hlavně malebné městečko 

Backnang a výlet do Ludwigsburgu, kde 

mohli obdivovat barokní zámek a výstavu 

dýní a užít si atrakce v Pohádkové zahradě. 

Německým dětem se zase líbil rušný 

pražský život a historické památky, stejně 

jako pražská ZOO. 

Dojem na všechny udělalo určitě i 

oficiální přijetí paní starostkou Prahy 2  

J. Černochovou na Novoměstské radnici. 

Všichni žáci, kteří se projektu zúčastnili, si zaslouží velkou pochvalu za své herecké výkony. 

Zvláštní poděkování adresujeme bývalému žáku naší školy Josefu Popelkovi, který 

doprovodil představení v Praze na klavír.  

Kateřina Charvátová 

 

Třída II.A v Itálii 

 

Třída 2.A od 12. - 20. 6. 2012 prožívala nádherný pobyt u moře v Itálii. Překrásné 

počasí, moře teplé, průzračné, slunce hřálo a bronzově nás opálilo. Strava vynikající. Pluli 

jsme lodí, viděli delfíny - nezapomenutelné zážitky. Italové byli velmi vstřícní, přátelští, vládlo 

veselí, smích a radost. Všichni jsme byli nadšeni a nechtělo se nám odjet. Velký dík naší 

paní učitelce Bártové, paní vychovatelce Chrtové a Markovi. 

žáci 2.A 
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Cyklistický kurz na Sušicku  

 

 Ke konci školního roku se naše třída 8.B rozhodla jet rozloučit před prázdninami někam 

do přírody.  Protože je naše třídní učitelka velmi sportovní, uspořádala pro nás cyklistický 

kurz. Jako pomocníky si paní učitelka Klimentová vybrala pana učitele Ševčíka a paní 

ekonomku Hadravovou. Všichni účastníci kurzu se sešli v sobotu brzy ráno na Hlavním 

nádraží. K naší velké radosti jsme jeli vlakem, cíl: Mokrosuky - jihozápadní Čechy. Po 

dvouhodinové cestě, kterou jsme si pořádně užili, nás čekala téměř třicetikilometrová trasa 

do Mokrosuk, teď už vlastním pohonem. Vzdálenost to sice není nijak mimořádná, ale jelikož 

jsme si všechno museli vézt na zádech, byli jsme navečer při příjezdu pořádně unaveni. Ale 

vidina dobré zábavy v kolektivu spolužáků nás rychle postavila na nohy.   

 Počasí si pro nás nachystalo sice méně vlídnou tvář, více deště a méně slunečních 

paprsků, ale nám to nevadilo.  Denně jsme jezdili okolo čtyřiceti kilometrů dosti kopcovitou 

překrásnou krajinou s úžasnými výhledy. Skvělými cíli pro nás byly hrady Velhartice a 

Kašperk, které jsme si prohlédli a dozvěděli se mnoho zajímavého. Během týdenního pobytu 

jsme také zvládli jízdu zručnosti, překážkovou dráhu s úkoly na čas a zdokonalili se ve 

znalostech z dopravní výchovy. Náš pobyt v Mokrosukách jsme zakončili poslední večer 

táborákem. Na cestě zpátky domů jsme si ještě prohlédli Klatovy. Za sebe mohu říct, že se 

celý kurz povedl a domů jsme dojeli všichni neuvěřitelně unavení, ale se spoustou pěkných 

zážitků. 

                                                                              Míša Brezinová, 9.B 

 

 

 

Program Příběhy bezpráví společnosti Člověka v tísni 

 

Projekt Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni se dlouhodobě 

věnuje tématu výuky moderních československých dějin. Projekt je 

doporučen v Metodickém pokynu. MŠMT k výuce dějin 20. století. V loňském 

roce se do něj zapojilo 619 základních a středních škol z celé ČR. Naše škola 

se do projektu zapojuje už po osmé. 

Projekce filmů probíhají během měsíce listopadu. Pro letošní školní rok 

jsme pro žáky 9. i 8. tříd vybrali dokument Pavla Křemena Nikomu jsem 

neublížil. Dokument pátrá po motivech, které za komunistického režimu vedly lidi ke 

spolupráci se Státní bezpečností. Dokument ilustruje, jak rafinovanými způsoby komunismus 

korumpoval lidské charaktery. Protože filmy z nabídky projektu bývají velmi zajímavé, 

rozhodli jsme se ještě pro další dva tituly. Např. s nejnovějšími dějinami, týkajícími se období 

před sametovou revolucí, seznámíme žáky pomocí dokumentu České děti. 

Eva Havlíková 
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Žákovský parlament ZŠ Kladská a MČ Praha 2 

 

 17. 10. 2012 jsme se my, čtyři zástupci školního parlamentu ze ZŠ Kladská, vydali na 

čtyřdenní výlet do Bratislavy a Vídně. Jeli jsme s Parlamentem dětí a mládeže Prahy 2 a 

DDM Prahy 2. Sraz jsme měli na Hlavním nádraží v 15 hodin. Usadili jsme se na místa a čtyři 

hodiny jsme pozorovali ubíhající krajinu z oken vlaku.  

 Na bratislavské nádraží jsme dorazili již za tmy. Bydleli jsme v ZŠ Horova, která nám 

poskytla dvě místnosti na spaní, v jedné přespávaly holky a v druhé kluci. V kabinetech 

přespávali naši vedoucí, pracovníci DDM Praha 2 a koordinátor celopražského dětského 

parlamentu a parlamentu Prahy 2. Měli jsme volný přístup do počítačové učebny, tělocvičny 

a malé kuchyňky, kde nám vedoucí připravovali snídaně. Oběd jsme měli ve školní jídelně. 

První den jsme přijeli v pozdních hodinách, a proto jsme již nikam nešli. Zabydleli jsme se a 

hráli společenské hry.  

 Druhý den ráno jsme se setkali s místním školním parlamentem, který nás mile 

přivítal. Vyměnili jsme si své zkušenosti ohledně parlamentu a prošli si společně školu. Po 

chutném obědě jsme se vydali na prohlídku historické části Bratislavy a setkali se s dětským 

bratislavským parlamentem. Odpoledne jsme si prohlédli zbytek města a zašli si společně 

na večeři.  

 Další den jsme odjeli do Vídně. Cesta byla kratší, než jsme si mysleli, hodina nám 

utekla, ani nevíme jak. Ve Vídni jsme se svezli několik stanic metrem a četli si rakouské 

noviny. Po výstupu jsme zjistili, že stojíme na Štěpánském náměstí u Štěpánské katedrály. 

Zde jsme dostali rozchod, abychom si prohlédli katedrálu a ostatní zajímavosti, kterých toto 

náměstí nabízí nespočet. Všichni jsme si hned všimli zajímavé budovy  Haas Hausu, vysoké 

moderní budovy plné kaváren a obchodů, postavené ze skla a mramoru. Na náměstí je také 

umístěno Dómské muzeum se sbírkami vévody Rudolfa IV. Prohlédli jsme si obchody, 

nakoupili suvenýry a vydali se klikatými uličkami, kde se někdo lehce ztratí, zpět na místo 

srazu před Štěpánskou katedrálou. Potom jsme šli asi půl hodiny k baroknímu belvedéru. 

Tady se všem moc líbilo, nejhezčí byly zahrady, úžasně upravené, které působily honosným 

dojmem. Poté jsme se vraceli zpět do Bratislavy. Ve vlaku jsme si všichni povídali o tom, co 

jsme viděli a co jsme si koupili.   

 Po návratu jsme šli na večeři a ještě jsme dostali rozchod na břehu Dunaje, abychom 

si prošli centrum Bratislavy a podívali se na hrad, který byl přímo před námi. Každý svůj 

zbylý čas využil jinak, my jsme se šli projít historickým centrem a potom jsme si sedli na 

břeh Dunaje a pozorovali západ slunce. Udělali jsme pár fotek a už byl čas jít na 

autobusovou zastávku.  Do školy jsme dorazili unavení a hned jsme usnuli.  

 Ráno jsme si zabalili kufry, nasnídali se a vyrazili na nádraží. Cesta vlakem nám 

připadala kratší, než když jsme do Bratislavy jeli. Nejspíš proto, že už jsme se těšili domů, až 

všem budeme vyprávět, co jsme viděli a zažili. Na Hlavním nádraží už na nás čekali natěšení 

rodiče. Myslím, že si každý tento čtyřdenní zájezd užil. 

Terka Klečková a Zuzka Parthonová, 9.B 
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Norsko – země, která okouzlí (13. - 21. 8. 2012) 

 

 Ostrovy a šéry rozeseté kolem pobřeží, fjordy zařezávající se hluboko do vnitrozemí, 

nekonečné hory pokryté ledovci, rozlehlé lesnaté kraje, strmé skály s bílými stužkami 

vodopádů – to vše dělá z Norska skutečný ráj pro milovníky přírody. 

 A právě do jižní části této země (tzv. srdce Norska) jsme zamířili (pedagogové, bývalí 

žáci i přátelé naší školy) na již tradiční poznávací zájezd. 

 Ačkoli se může zdát, že kromě přírodních krás nenabízí Norsko mnoho kulturních 

zážitků, opak je pravdou. Hned naše první zastavení v norské metropoli nás o tom 

přesvědčilo. OSLO, ležící na břehu Oslofjordu, je přímo nabité kulturou a historií. 

Dominantou města je mohutná modernistická budova radnice (kde jsou předávány Nobelovy 

ceny míru), odtud se kolem Národního divadla dostáváme na hlavní třídu Karl Johans gate, 

která vede ke královskému zámku. V centru města je možné navštívit mnoho muzeí a galerií 

(včetně muzea nejznámějšího norského malíře Edvarda Muncha a muzea Henrika Ibsena), 

my se ale přesouváme do muzea pod širým nebem – Vigelandova parku. Zde je umístěno 

více než 200 soch a sousoší Gustava Vigelanda. Poté přejíždíme na poloostrov Bygdoy a 

navštěvujeme muzeum Kon-Tiki (kde jsou legendární mořská plavidla cestovatele Thora 

Heyerdahla Kon-Tiki, Ra II a Tigris), muzeum Fram (vzniklé obestavěním originální lodě 

Roalda Amundsena, s níž r. 1911 dobyl jižní pól) a Vikingské muzeum, ve kterém jsou 

uloženy tři zachovalé vikingské lodě staré 1000 let. 

Oslo opouštíme ve čtvrti Holmenkollen prohlídkou moderního skokanského můstku a podél 

největšího norského jezera Mjøsa (117 km) se vydáváme do LILLEHAMMERU, dějiště ZOH 

v r. 1994. Pouze olympijský stadion se skokanským můstkem připomíná, že toto malé 

ospalé městečko hostilo sportovní svátek. 

 Naše další cesta vede na západní pobřeží údolím GUDBRANDSDALEN a dále údolím 

ROMSDALEN podél divoké řeky Raumy s vodopády a peřejemi až k ÅNDALSNES, které leží 

na břehu Romsdalfjordu a dominantou je největší převislá sklaní stěna v Evropě 

TROLLVEGGEN (Trolí stěna). 

Zde také začína tzv. Zlatá cesta spojující Åndalsnes a Geiranger a kde divokost 

norské přírody dosahuje svého vrcholu. Projíždíme Cestu trollů – postrach všech motoristů, 

a poté sjíždíme Orlí cestou, ze které se otevírá úchvatný pohled na město GEIRANGER na 

břehu Geirangerfjordu. Výletní lodí plujeme po fjordu lemovaném strmými skalami s mnoha 

vodopády, který byl pro své přírodní krásy v r. 2005 zapsán do Seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nakonec vystoupáme od moře do výšky 1476 m 

k vyhlídce na hoře DALSNIBBA.  

Nedaleko odtud leží největší evropský kontinentální ledovec – národní park 

JOSTEDALSBREEN. Nenáročným výstupem dojdeme až k ledovcovému splazu 

BRIKSDALSBREEN. V ledovcovém jezírku se 7 odvážlivců z našich řad dokonce vykoupalo!  

Další den navštěvujeme druhé největší norské město BERGEN, jehož prosperitu ve 

středověku zajistila účast ve spolku hanzovních měst. Na nábřeží Bryggen stojí řada 

kupeckých domů z 18. stol. zapsaných na Seznamu UNESCO. Velkým vizuálním  

i gurmánským zážitkem je také návštěva místního rybího trhu. 

V závěru našeho putování míříme kolem Flåmu (kde se nachází unikátní železniční 

trať Flåmbana) a skrz nejdelší evropský silniční tunel (24,5 km) k pomyslnému vrcholu – 

vyhlídkové skalní plošině PREIKESTOLEN (Kazatelna), která se tyčí 604 m nad hladinou 

Lysefjordu. Výstup jen pro odvážné turisty. 
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 Za zmínku stojí také tzv. SLOUPOVÉ KOSTELY, které jsou skandinávským specifickým 

příspěvkem do evropské středověké architektury. V Norsku se jich z původních 1000 

dochovalo pouze 27, z toho dva jsme navštívili – v Ringebu a v Røldalu. 

 Přestože Norsko díky svým ropným nalezištím není odkázáno na turistický ruch, je 

zde velmi rozsáhlá síť turistických ubytoven na velmi vysoké úrovni. Za své bere i představa 

nemluvných a hrubých Vikingů, Norové jsou společenští, milí a přívětiví, nikde jsme neměli 

pocit nezvaných hostů. 

 A na závěr není možné nezmínit všudypřítomné trolly – bytosti připomínající české 

vodníky a čerty. Jejich duch žije v celém Norsku. 

TROLL má různou podobu – velký, malý, hubený, tlustý, děsivý i roztomilý, ale vždy má čtyři 

prsty, dlouhý nos a chlupatý ocas. Zdá se, že všichni Norové s nimi chtějí být zadobře, 

neboť umí být nejen dobrotiví až naivní, ale i zlí a mstiví. 

Takže pokud někdy budete v Norsku a potkáte podivnou rozcuchanou postavu, pak je 

nejlépe chovat se s náležitou úctou. 

 Na shledanou při dalším poznávání Evropy. 

 Ha de bra, Norway! 

Věra Ježková 

 

 

Klub mladých diváků 

 

 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 430,- 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 38 dětí a momentálně se společně těšíme na 

první divadelní představení „Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes!!!“, které navštívíme 

v CD 2002 v Celetné ulici 24. 11. 2012 od 15 hodin. Jedná se o hororově - detektivní 

komedii, kde se legendární Sherlock Holmes a jeho nerozlučný druh doktor Watson objeví 

v situacích, jež bychom v knižní předloze hledali marně. 

 Každý rok má KMD na naší škole více členů, což je jistě důkazem zájmu dětí  

o divadelní představení. Snad bude letošní divadelní sezóna opět stejně úspěšná jako ta 

loňská. 

Alena Klečková 



 18 

Projekt Vltava/Moldau 

 

 Ve středu – 29. května – jsme se (my ze sedmých ročníků) vydali absolvovat 

zajímavý projekt už po druhé. Sešli jsme se před naší školou přesně v osm hodin, popadli 

jsme vozíček s pomůckami, kádinkami a měřidly – zkrátka se vším, co jsme potřebovali, 

který nám velkoryse dodali pořadatelé projektu a soutěže. Pak už jsme jen nasedli do 

tramvaje a vezli jsme se až k Mostu inteligence na břeh naší nádherné řeky – chlouby Prahy 

a Čech – Vltavy. Podařilo se nám zastihnout rozmrzelého rybáře, kterého jsme už hlukem, 

který jsme vytvářeli, od tohoto ranního rybaření odradili. Na našem břehu byl klid a občas se 

tam objevil cyklista, jezdec na in-linech nebo matka s kočárkem. Po hladině se proháněly 

kachny, které nás obtěžovaly svým protivným kvákáním. Tu středu bylo ale celkem hezké a 

slunečné počasí, u břehu bylo klidno a příjemně… Hned jsme se pustili do úkolů. Ve 

skupinkách po pěti členech, jsme se na našem stanovišti u břehu Vltavy ujali různých 

pomůcek na měření. Naše skupinka se jako první pustila do měření hloubky vody. 

Potřebovali jsme kulatý plastový kotouč zavěšený na provázku s uzlíky. Kotouč jsme hodili 

opatrně do vody. Potopili jsme ho ale do té úrovně, ve které byl kotouč ještě vidět. Podle 

toho, po kolik uzlíků se potopil, jsme zjistili viditelnou hloubku Vltavy. Upřímně: díky Bohu, že 

se nám kotouč zase neutopil. Poté jsme šli měřit rychlost. Vzali jsme si korkový špunt, metr 

a mobil se stopkami. Nejprve jsme roztáhli metr podél břehu a připravili se ke startu. Špunt 

se nadnášel na vodě podél metru. Když vzdálenost urazil, zastavili jsme stopky s časem cca  

2 minuty. Neobešlo se to ale bez všeobecného popohánění nebohého špuntu. Také jsme 

zapsali fakta o řece (dno, okolí, zbarvení vody, kameny, znečištění), která jsme bez problému 

vyzkoumali. Poslední měření vody probíhalo u našeho plně vybaveného kufru. Paní učitelka 

Maštovská prováděla pokusy a my jí pomáhali měřit čas, určovat přesnou barvu vody, 

míchat vodu s barvivy, chemikáliemi a různými látkami a my sami jsme si zapisovali 

změřené údaje. Měli jsme papíry s odstíny a přesnými postupy. Většinou jsme do vody 

odebrané z Vltavy přimíchali určené chemikálie (daný počet kapiček) a poté vodu 

promíchali. Voda se zabarvila do různých odstínů výrazných barev, čím byl odstín světlejší, 

tím lepší to bylo. My jsme naměřili většinou jen světlé odstíny. Teplotu vody jsme 

samozřejmě změřili také. Po skončení celého měření a zkoumání vody jsme se přesunuli  

k vodě hledat živočichy...  

 Na projektu jsme také hledali různá vodní zvířata, což je vždy nejoblíbenější částí 

úkolů. Vzali jsme si holínky a utíkali jsme do vody. Nejvíce živočichů bylo pod kameny, tak 

jsme je zvedali. Rejdili jsme síťkou po dně a hráli jsme si na zkušené lovce a rybáře. Bylo 

tam mnoho malých rybiček, které bohužel, většinou nepřežili zákrok hrubších jedinců  

s pinzetou. Na mělčině moc živočichů nebylo, tak jsme zkoušeli zajít hlouběji. Protože to tam 

bylo hodně nevypočítatelné a kameny a prostory mezi nimi byly zrádné, některým z nás se 

voda dostala do holínek a dokonce někteří spadli do vody až po pás. Někdy se v klidu u řeky 

ozvalo jen osamělé vyjeknutí. Nachytané živočichy jsme zabydlili ve skleničce s vodou a 

ukázali jsme je paní učitelce. Pak jsme si zapsali, co jsme vlastně chytli, trochu něco 

vypočítali a potom přišel čas je se slzami vypustit zpátky do Vltavy. Kluci dokonce ulovili 

malinkou vážku. Paní učitelky byly nadšené. Mezitím, co ji fotily, malinká vážka se jim svíjela  

v dlani. Chytání živočichů jsme si moc užili. 

 Potom už byl limit na práci u konce. Sebrali jsme své věci a šli zpět do školy. Někteří 

z nás ale po polopádech do řeky (jinak řečeno – po styku s říční, a ač byl konec května, 

studenou vodou) měli vyhrnuté nohavice kalhot, jednu ponožku, nebo šli případně celou 

cestu v holínkách. Na holínky v tom parném dni lidé zírali obzvlášť.  

Monika Sternová, Veronika Zychová, Anna Trnková a Nikol Fišerová 8.B 
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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 

 

Na jaře 2012 vyhlásila Stonožka – hnutí Na vlastních nohou spolu s pražským 

arcibiskupstvím novou výtvarnou soutěž pro všechny školy v České republice. Téma souvisí 

s blížícím se 1150. výročím příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na 

Velkou Moravu.   

Naše škola se do soutěže samozřejmě také zapojila. I vy rodiče jste svými 

„červenými puntíky“ pomohli vybrat ty nejlepší dětské práce z naší jarní stonožkové výstavy.  

Věříme, že výtvarná díla našich žáků budou opět úspěšná a budou vybrána na velkou 

výstavu, která se bude konat v klášteře sv. Anežky České, v prostorách Národní galerie.  

Slavnostní vernisáž této výstavy proběhne 7. 12. 2012 od 14 hodin za přítomnosti 

Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského, paní Běly Gran Jensen a prof. PhDr. Víta 

Vlnase, Ph.D., ředitele Sbírky starého umění NG. Srdečně Vás zveme, vážení rodiče  

i prarodiče, na zahájení výstavy. Výstava bude v prostorách kláštera sv. Anežky otevřena  

do 31. 3. 2013.  

Hnutí Na vlastních nohou chystá každoročně na závěr kalendářního roku poděkování 

pro všechny stonožkové školy. Jedná se o setkání stonožkových dětí z celé republiky. Po  

15 ročnících koncertů v pražské Lucerně se konala vloni poprvé stonožková mše v chrámu  

sv. Víta. I letos se bude poděkování dětem za jejich pomoc konat v katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavní celebrant bude Dominik kardinál Duka OP, lektor Tereza 

Brodská, zazní fanfáry hudby hradní stráže a zpívat bude 380 členný sbor dětí ze 

stonožkových škol. Většina našich tříd se dopolední stonožkové mše zúčastní. Po loňské 

první zkušenosti víme, že to je opravdu nádherný zážitek! Bude to jistě i krásná prohlídka 

Pražského hradu, katedrály sv. Víta v adventní čas v pátek 7. prosince 2012. 

Na jarní měsíce chystáme 

další ročník naší tradiční stonožkové 

výstavy výtvarných prací všech žáků 

školy. Tentokrát se zaměříme na 

ochranu životního prostředí, přírodu, 

rostliny, květiny… Předběžně 

počítáme s termínem 4. dubna 2013, 

čtvrtek po Velikonocích. Prosíme, 

zapište si datum slavnostní vernisáže 

do svých diářů -  určitě přijdete 

podpořit své děti, které budou mít na 

výstavě vystaveny své obrazy.  

     

  Kateřina Vávrová 

 

KRPŠ 

 

Příspěvek KRPŠ ve školním roce 2011/2012 byl použit na úhradu školného ve školním 

klubu (42 000,- Kč), dále především na vybavení žákovské kuchyňky, kterou jsme kompletně 

zrenovovali (192 758 ,- Kč), zakoupení gymnastického koberce (14 233,- Kč), 2 vizualizérů 

(39 792,- Kč), zbývající část příspěvku byla využita na nákup točírenské hmoty, model. hlíny 

a glazur pro keramickou dílnu v ZŠ.  

 Mirjam Hadravová 
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Mezinárodní zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1) 

 

Vážení rodiče, 

 

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

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

jedna z prvních (tzv. pilotních) škol v Praze do programu DSD 1, s předpokládanou jazykovou 

úrovní A2/B1 (pro srovnání – základní úroveň nové státní maturity z cizího jazyka požaduje 

úroveň B1). 

Tento typ zkoušky, kterou mohou vykonat výhradně žáci škol zařazených do 

programu, je v ČR úplná novinka, dosud bežel na některých gymnáziích pouze projekt DSD 2 

pro vyšší jazykovou úroveň. 

Zkouška, která je bezplatná, je určena pro 9. ročníku. Má komplexní charakter a tudíž 

se budou na 4 základních jazykových dovednostech (receptivních a produktivních) zkoumat 

celkové komunikativní schopnosti žáků. Jde o tyto dovednosti: poslech s porozuměním, 

čtení s porozuměním, písemná komunikace (sloh se specifickými úkoly) a mluvení (monolog 

+ konverzace). 

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

všichni žáci, nejintenzivnější příprava probíhá od 8. ročníku, kdy v rámci normální výuky 

klademe důraz na ty kompetence, které žáci budou potřebovat mimo jiné i u zkoušky. 

Zvyšují se nároky jak na učitele NJ, tak na žáky – ale vynaložená píle přináší 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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