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Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 – www.kladska.cz 

 

 
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy v Kladské, 

dostává se Vám do rukou 2. číslo letošního již XVII. ročníku Aktualit z Kladské. Je to 

neuvěřitelné, sníh a zima nás stále obklopují a nám se pomalu blíží letní prázdninové měsíce. 

Čas do letních prázdnin nám uběhne velmi rychle - jen při představě zkoušek na střední školy, 

výměnných pobytů do Norderney a Delmenhorstu, návštěvě dánských kamarádů, návštěvě dětí 

z Hong Kongu, výletů  tříd na závěr roku… Čekají nás ale i chvilky napětí – výsledky 

srovnávacích testů 5. a  9. tříd, výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, výsledky našich 

mezinárodních zkoušek z němčiny DSD, výsledky krajských kol soutěží MŠMT – není to ale 

úžasné, že jsme se dopracovali až tak daleko? Za vším stojí úsilí nás všech – učitelů, žáků a Vás 

rodičů. Naším společným cílem je, aby se naše děti ocitly v inspirujícím, povzbudivém prostředí 

plném motivace k dalšímu vzdělávání, dalšímu učení, prostě k tomu, aby naši žáci měli za cíl 

dosáhnout více, vědět více, rozvíjet se stále dále a hledat kulturní a naplňující prostředí. 

A právě mezinárodní zkoušky Deutsches Sprachdiplom bych ocenila jako největší počin a 

úspěch za poslední dva roky. Jsme skutečně jedinou státní základní školou, kde mají žáci 

možnost zdarma získat tyto mezinárodně uznávané certifikáty z německého jazyka. Děkuji tímto 

všem institucím a jedincům, kteří se o tento významný počin zasloužili. Velké poděkování patří 

vyučujícím němčiny.  

Mé poděkování letos patří také žákům 9.B, kteří mě a svoji paní učitelku třídní Jitku 

Klimentovou přihlásili do ankety Zlatý Ámos. Už samotná nominace pro nás byla velkým 

oceněním, obě si velice vážíme tohoto uznání ze strany dětí, našich žáků, je to pro nás skutečně 

velkým zadostiučiněním. Paní učitelka Klimentová převzala v krásných prostorách Parlamentu 

ČR diplom s hodnocením „Nejoblíbenější učitelka“. Díky našim žákům jsem získala titul „Zlatý 

ředitel“. Velice si tohoto ocenění vážím, děkuji za něj a je pro mě samozřejmě velkým závazkem! 

Ráda bych Vám i letos poděkovala za Vaše příspěvky KRPŠ. V letošním roce se opět 

vybralo více peněz než v roce minulém. Díky těmto příspěvkům jsme v loňském školním roce 

zcela zrekonstruovali školní kuchyňku určenou pro výuku žáků, zmodernizovali jsme naši 

počítačovou síť, zakoupili jsme další interaktivní tabule. 

  Všechny třídy, od 2. až po 8., vyjely již tradičně na lyžařské kurzy. Sněhové podmínky 

nám letos přály a děti se vrátily spokojené. Pro příští školní rok plánujeme opět pro jednotlivé 

ročníky lyžařské zájezdy, pro ty starší v rakouských Alpách (Tauplitz, Lechtal...), kde je díky 

nadmořské výšce záruka dobrých sněhových podmínek a vzhledem k bezpečnosti i méně lyžařů 

na sjezdovkách. Záleží však pouze na Vás rodičích, zda budete mít o tyto lyžařské zájezdy 

zájem. Pro naše učitele, kteří si udělali v rámci dalšího vzdělávání lyžařské instruktorské zkoušky, 

je to práce navíc. Zodpovědnost za děti po celou dobu zájezdu, jejich veškeré aktivity, starost  

o děti je skutečně pouze dobrovolnou aktivitou, kterou dělají nad rámec svých povinností z lásky 

k dětem a ke svému povolání.  

Během druhého pololetí se naši žáci již tradičně zúčastnili celé řady obvodních olympiád 

a soutěží. V celkovém hodnocení výsledků všech soutěží vyhlášených MŠMT jsme letos opět 
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mezi všemi ZŠ a víceletými gymnázii Prahy 2 skončili na krásném 2. místě za Arcibiskupským 

gymnáziem, a to s minimální ztrátou počtu bodů. Řada žáků postupuje do krajských kol.  

V letošním roce proběhlo i testování Scio 9. tříd. Z výsledků máme my i žáci velkou 

radost.  Ve všech sledovaných oblastech – český jazyk, matematika, OSP, německý i anglický 

jazyk – se naše škola umístila mezi 10% nejlepších škol v ČR, výsledky byly ve všech oblastech 

prohlášeny za špičkové. Jsme si vědomi, že patříme k náročnějším školám, důslednost  

a zodpovědnost patří k našim základním pilířům. Naše výsledky nás však utvrzují v tom, že jsme 

se vydali tím správným směrem. V květnu proběhne již druhé pilotní celostátní testování 5. a  

9. ročníků. 

Naše zahraniční spolupráce se stále dále rozvíjí, v tomto pololetí probíhají opět výměny 

s Dánskem pro 8. ročník, Delmenhorstem a Norderney pro 7. ročník. V květnu budeme opět 

realizovat projekt s dětmi z Hong Kongu, na návštěvu přijede kolem 40 žáků z Yew Chung 

International School -World Clasroom (www.ycef.com ), program se týká žáků 8. ročníků, kteří 

byli v Dánsku na podzim 2012. Na podzim 2013 chystáme náš tradiční projekt s nastudováním 

divadelní hry pro 6. ročník An der Grenze/Na hranicích spojený s výměnou žáků s partnerskou 

školou v Backnangu. V září pojedou žáci 9. tříd na jazykový pobyt spojený s výukou do Anglie 

(loňský první ročník se mimořádně osvědčil). Podali jsme také žádost o nový, v pořadí již třetí, 

projekt Comenius s našimi partnerskými školami z Dánska, Německa, Francie, Estonska  

a Turecka. 

Do konce roku nás ještě čeká sportovní den školy a všichni se těšíme na závěrečnou 

akademii spojenou se stužkováním 9. tříd 25. června 2013. Prosím, poznamenejte si toto datum  

v diářích, ať nezapomenete přijít povzbudit své děti do divadla Hybernia. 

Během letních prázdnin chystáme opravu střechy na jižní straně budovy, která je 

v naprosto havarijním stavu. Okna na severní straně budovy nutně potřebují generální opravu a 

nová těsnění. Ve školní družině se chystáme vymalovat, položit novou podlahovou krytinu, 

nalakovat dveře. Proběhne samozřejmě řada dalších dílčích prací, jako je malování, čištění, 

různé opravy... 

Rádi bychom rozšířili počet interaktivních tabulí ve třídách a dále modernizovali naši 

počítačovou základnu, chceme pořídit mobilní počítačovou učebnu. Je velice pozitivní a 

potěšující, že jedna počítačová učebna našim učitelům a žákům nestačí, naučili se tyto moderní 

technologie využívat v hodinách natolik, že není možné zájem v současné době uspokojit. 

Finanční situace nám však již delší dobu není příliš nakloněna, a tak budeme i nadále nuceni 

spoléhat na sponzorské dary. Vám rodičům i Vašim firmám, kteří jste nám v minulých letech 

přispěli, velice děkujeme. Případné další sponzorské dary velice uvítáme. Veškeré finanční dary 

jdou do poslední korunky zpět k Vašim dětem.  

Chystáme se na oslavy 111. výročí založení školy v Kladské 1. V pondělí 25. 11. 2013 je 

zahájíme předvánočním a vzpomínkovým programem v Lucerně, kde bude i čas pro krásná 

setkání nás všech absolventů nejrůznějšího věku. V úterý 26. 11. 2013 otevřeme dveře pro 

všechny bývalé žáky i přátele školy, aby mohli nahlédnout do současných prostor školy a zhlédli 

výstavu výtvarných prací žáků, absolventů i učitelů školy. Tímto bych požádala všechny, kdo nám 

mohou přispět svým dílkem do nového almanachu (vzpomínky, literární nebo výtvarná díla), či na 

výstavu v prostorách školy, aby neváhali a kontaktovali nás v co nejkratší době! 

Našim žákům, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy, přeji 

hodně úspěchů. Věřím, že se všichni žáci dostanou na ty střední školy, které si vybrali.  

Těším se na setkání s Vámi rodiči na závěrečné akademii v divadle Hybernia a do té doby 

Vám přeji krásné jaro plné sluníčka, optimismu, dobré nálady a radosti z Vašich dětí.  

Kateřina Vávrová 

http://www.ycef.com/
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Důležité termíny a plánované akce 
 
18.4.2013   Stonožková vernisáž - od 15:00 hodin  

2.,3.5.2013   Ředitelské volno 

7.5.2013  Projekt s dětmi z Hong Kongu 

27.5.-2.6.2013  Výměnný pobyt žáků 7. tříd v Delmenhorstu 

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

31.5.-7.6.2013  Výměnný pobyt žáků 7. tříd na ostrově Norderney 

30.5.2013   Sportovní den školy 

9.-14.6.2013   Výměnný pobyt dětí z Norderney v Praze 

10.-16.6.2013   Výměnný pobyt dětí z Delmenhorstu v Praze 

24.6.2013   Pedagogická rada 

25.6.2013   Závěrečná akademie se stužkováním 9. tříd - divadlo Hybernia 

28.6.2013   Vysvědčení, konec školního roku 

 
 

Úspěchy našich žáků - listopad 2012 až březen 2013 
 
Plavecko-běžecký pohár - 4. závod, 5.4.2013 
3. místo Vojtěch Handzel, 5.A kategorie 4. a 5. tříd 
4. místo Ondřej Staněk, 6.A   kategorie 6.-7. tříd 
2. místo  Michaela Treglerová, 8.A  kategorie 8.-9. tříd 
1. místo ZŠ Kladská - celkově 
 
Fyzikální olympiáda – obvodní kolo, 27.3.2013 
4. místo Ondřej Nývlt, 9.A 
5. místo Tereza Klečková. 9.B 
 
Dětská scéna - Pražské poetické setkání - obvodní kolo pro Prahu 2, 14. a 15.3.2013 
Ema Pleskačová 2.B, Jan Václav Podrazil 2.B, Štěpán Chytrý 5.A a Vlastimil Kaňka 6.A získali 
nejvyšší ocenění - Cenu poroty a postupují do krajského kola.  
 
Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 14.3.2013 
Kategorie 6. tříd a prim víceletých gymnázií: 
3. místo  Agáta Rázgová, 6.A 
4. místo  Johana Brichová, 6.A 
7. místo  Veronika Stejskalová, 6.A 
Kategorie 7. tříd a sekund víceletých gymnázií: 
3. místo  Miloslav Sodomka, 7.B 
5. místo  Tomáš Musil, 7.B 
Kategorie 8.a 9. tříd, tercií a kvart víceletých gymnázií: 
2. místo  Kamila Schewczuková, 9.B - postupuje do krajského kola 
11. místo  Tereza Klečková, 9.B 
 
Konverzační soutěž v NJ - krajské kolo, 8.3.2013 
3. místo Klára Vosecká 9.A 
  



 4 

Konverzační soutěž v AJ - obvodní kolo, 19.2.2013 
3. místo  Veronika Zychová, 8.B 
4.-5. místo  Vít Ehrenberg, 9.B 
  
Odznak zdatnosti olympijských vítězů, 6.2.2013 
Žáci a žákyně 4. - 8. ročníků opět zúčastnili závodů, tentokrát v Aréně Sparta. Závod byl 
celopražský, zúčastnilo se 48 škol, soutěžními disciplínami byl trojskok, sedy-lehy, dribling, hod a 
švihadlo. Nejlépe si vedla Michaela Treglerová - odnesla si 4 první místa - 4 diplomy. I ostatní 
sportovci (A. Rázgová, C. Straubová, E. Vydrová, J. Růžička, B. Vácha, J. Čmejla a D. Kolář) se 
umístili vzhledem k velkému počtu závodníků velmi pěkně. Žáci si nejen změřili síly, ale osobně 
se seznámili s mnoha vítězi olympijských her, kteří závodníky přišli motivovat a povzbudit. 
 
Konverzační soutěže v NJ - obvodní kolo, leden 2013 
kategorie I A - žáci 6. a 7. tříd 
4. místo Robert Melika, 6.B, 
5. místo Lara Collardová, 7.B 
kategorie II A - žáci 8. a 9. tříd  
1. místo Klára Vosecká, 9.A - postupuje do regionálního kola 
2. místo  Sebastian Sulma, 9.B  
3. místo Anna Vrbová, 8.A 
 
Konverzační soutěž v AJ - školní kolo, 30.1.2013 
1. místo Vít Ehrenberger, 9.B 
2. místo  Veronika Zychová, 8.B 
3. místo Sebastian Sulma, 9.B 
 
Celopražský fotbalový pohár - McDonald's Cup, 29.1.2013 
4. místo žáci 1. a 2. ročníku (Živný, Rázga, Souček, Hager, Štech, Owen, Hladík, Babický, 
Koča, Brožek a Hovorková) 
 
Matematická olympiáda - obvodní kolo, 23.1.2013 
1. místo  Ondřej Nývlt, 9.A 
3. místo  Anna Zbořilová, 9.A 
4. místo  Tereza Klečková, 9.B 
5. místo  Kateřina Slánská, 9.B 
6. místo  Klára Staňková, 9.B 
8. místo  Vladislav Gonchukov, 9.B 
 
Výtvarná soutěž „Zvyky a zlozvyky", 10.12.2012 
V prosinci proběhla soutěž o nejlepší logo pro celopražskou výtvarnou soutěž „Zvyky a zlozvyky". 
Porota vybírala z mnoha návrhů a nejlepším logem byla nakonec oceněna práce Heleny 
Maršálové ze 4.A, která tak získala 1.místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! 
  
Plavecko-běžecký pohár - 3. závod, 14.12.2012 
3. místo Agáta Rázgová, 6.A  kategorie 6.-7. tříd  
3. místo  Michaela Treglerová, 8.A  kategorie 8.-9. tříd 
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Orion florbal cup - obvodní kolo, 6.12.2012 
V obvodním kole florbalového turnaje Orion florbal cup vybojovali žáci 6.-7. tříd 1. místo a žáci 4.-
5. tříd se umístili na pěkném 4.místě.  
 
Testování SCIO - 9.třídy, leden 2013 
V listopadu 2012 proběhlo testování Scio (Stonožka) 9. tříd, výsledky nás velmi potěšily. 
 

 
Graf znázorňuje celkové percentily 9. tříd. Pro porovnání je zde vyznačen průměrný percentil 
všech žáků základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR, které se testování zúčastnili. 
 
 
Soutěž v basketbale - obvodní kolo, 21.11.2012 
2. místo  dívky z 8. a 9.třídy  
 
Gastronomická soutěž Zlatá vidlička, 16.11.2012 
Náš tým ve složení M.Cenek (9.A), V.Ehrenberger (9.B), J.Jurec (9.A), T.Klečková (9.B) a 
Z.Parthonová (9.B) obhájil v letošním ročníku skvělé 3. místo.  
 
Přírodovědná soutěž Pražský pramen, 8.11.2012 
Soutěže se zúčastnilo více než tisíc účastníků.  
3. místo Anežka Felberová, 9.A 
10. místo Anna Vrbová, 8.A 
  
Pohár České florbalové unie - okresní kvalifikace, 5.11.2012 
5. místo žáci 2.- 5.roč. 
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Mezinárodní zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1) 2013 
 

Vážení rodiče, 

v týdnu od 19. do 26. března proběhly již podruhé na naší škole (jako jedné z pouhých 

dvou škol v Praze) mezinárodně uznávané písemné a ústní zkoušky v němčině DSD 1 v jazykové 

úrovni A2/B1. 

         Po písemném čtyřhodinovém „maratonu“ skládajícím se z porozumění poslechu, 

porozumění čtení a slohové práce se specifickými úkoly, přišly v dalších dnech na řadu ústní 

zkoušky, kde žáci 9. tříd prokazovali své jazykové kompetence v nepřipraveném rozhovoru na 

běžná témata odpovídající věku a zájmu dětí a v pětiminutové předem připravené PowerPoint 

prezentaci na žákem zvolené téma, za kterou opět následoval „nepřipravený“ pětiminutový 

rozhovor k dané problematice. Byli jsme všichni, učitelé i předsedkyně zkušební poroty, rodilá 

mluvčí, velmi příjemně překvapeni výkony, kreativitou a originalitou našich žáků, z nichž převážná 

většina dosáhla vyšší úrovně B1 – tedy úrovně maturitní zkoušky. Někteří z nich se přiblížili, nebo 

dokonce dosáhli maximálního bodového ohodnocení! Blahopřejeme! 

         Teď nám nezbývá nic jiného než netrpělivě (přibližně 2 měsíce) čekat na výsledky náročné 

písemné části, která se kompletně posílá ke korektuře do Německa. Kdo nezvládne jakoukoliv 

část na předepsaný počet bodů, bohužel celou zkoušku neudělal. Buďme optimističtí a držme 

stále palce, ať se zkouška podaří co největšímu počtu žáků! 

           Děkujeme rodičům „diplomantů“ za morální podporu při první tak obtížné zkoušce svých 

dětí. Děkujeme také za maximální podporu vedení školy. Těšíme se už na příští rok, kdy zkoušku 

budou skládat nynější osmáci! 

Dagmar Křivková 

 

 

 

Projekt Comenius 
 

Na začátku ledna jsem s paní ředitelkou navštívila Berlín, kde jsme se setkaly s kolegy  

z našich partnerských škol v Dánsku, Německu, Francii, Estonsku a Turecku, abychom společně 

připravili žádost na Národní agenturu pro společný projekt Comenius s názvem „Žáci jako aktivní 

občané“. Projekt se bude zabývat občanstvím a budou do něj zapojeni žáci současných pátých, 

sedmých a osmých tříd. Čeká je mnoho projektů s partnerskými školami, návštěva české 

ambasády v Berlíně a na podzim 2014 společný kemp pro žáky ze všech partnerských škol  

v Berlíně. Máme se na co těšit, teď už jen doufáme, že nám projekt Evropská unie schválí a  

v září budeme moci začít pracovat. 

Hana Faltová 
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Vánoční koncert – Lucerna 2012 
 

VÁNOCE – tradice, zvyky, ozdobený stromeček, dárky, překvapení, koncert - ano, 
vánoční koncert naší školy v Lucerně. To je už také tradice. Ten poslední se konal v pondělí  
26. 11. 2012. 

Na koncertě se podílely všechny třídy, třídní kolektivy, skupiny nebo jedinci, kteří svým 
vystoupením reprezentovali třídu. Program trval 60 minut, byl pestrý a tentokrát ve znamení 
světových písniček s vánoční tématikou. Nebyly opomenuty ani tradiční české vánoční koledy, 
které zazněly z úst těch nejmenších školáčků. Ti zpívali opravdu s velkým nadšením a 
nasazením. Písničky zněly v rytmu Evropy, Ameriky či Afriky. Repertoár byl zajímavý. Kdo 
vnímal, pozorně poslouchal, musel odcházet spokojený.  

O tom svědčil i aplaus v závěru koncertu, který ještě doplňovala slova ředitelky Kateřiny 
Vávrové. Slova poděkování se nesla Lucernou jako poslání a dík za veškerou práci i přípravu 
všem účinkujícím, organizátorům, učitelům a těm, kteří koncert připravovali. Dík patřil zejména 
paní učitelce Sadilové a panu učiteli Vackovi, osobám pověřeným organizací a průběhem celého 
vánočního koncertu.  

Koncert byl zdařilý, na obličejích návštěvníků byla patrná spokojenost, úsměv i únava. 
Škoda jen, že v přízemí sálu byly slyšet hlásky předškoláků, pro které byl program koncertu 
patrně dlouhý a krátili si chvíle běháním po parketu, a tak „rušili“ vystoupení svých sourozenců.  

Ladislav Bošek 
 

Advent a Vídeň 2012 – 8. třídy 
 

Praha, Berlín, Drážďany, Norimberk, Paříž, Vídeň a další města křesťanského světa se 
připravují v tomto období na příchod „Ježíška“. Hovoříme tedy o době adventu. Době, kdy většina 
z nás žije myšlenkami Vánoc a hlavně přípravami, které s nimi souvisí. S přípravami na 
nejkrásnější svátky roku. Ne jinak tomu bylo i s návštěvou rakouského hlavního města Vídně, 
kam jsme vyjeli se žáky 8.a 9.tříd v předvánočním čase.  

Psal se čtvrtek 13. 12. 2012. Nálada byla skvělá, každý se těšil nejen na město, ale i na 
vánoční trhy. Na trhy spojené s nákupem dobrot, sladkostí, horké čokolády, voňavých čajů a také 
dárků či suvenýrů.  

Počasí nám přálo, bylo opravdu zimní a mrazivé. Dokonce svítilo i sluníčko a všem bylo 
dobře. Viděli jsme Hundertwasserhaus, zámek Schönbrunn, Stephansdom s ulicemi Kohlmarkt  
a Graben, hrobku Habsburků, galerii Albertina, Hotel Sacher, Parlament, Burgtheater a tradiční 
vánoční trh před vídeňskou radnicí. V mrazivém odpoledni každý uvítal zhruba půlhodinový pobyt 
v naší oblíbené cukrárně Rosenberger, kde měl každý možnost doplnit své zásoby nebo se dobře 
najíst a napít teplého nápoje. A hlavně ohřát! 

Důstojnou tečkou za celým dnem bylo setkání se dvěma bývalými žáky z Kladské – 
s operním zpěvákem Adamem Plachetkou a synem naší paní ředitelky Tadeášem. Oba byli mými 
žáky, učil jsem je právě němčinu a nyní zde nejen zdokonalují své znalosti, ale potřebují je  
i ve svém oboru. Adam, který má angažmá ve Vídeňské opeře, a Tadeáš, který zde pokračuje ve 
svých vysokoškolských studiích. Oběma přeji hodně úspěchů!  
Oba kluci, skvělá nálada, žádný spěch a shon, osvětlené stánky se spoustou laskomin, drobných 
dárků spolu se vzduchem provoněným vůní punče a svařáku – to byl jeden z adventních dnů 
školy Kladské ve Vídni.  

Hitem nákupů tohoto zájezdu byly zimní čepice ve tvaru hlav různých zvířat. Copak bude 
„IN“ asi letos? 

Ladislav Bošek 
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Výměnný pobyt žáků s Delmenhorstem 2013 – 7. třídy 
 

Jaro 2013, květen a červen, si každý spojuje už s koncem školního roku. Ale u nás ve 
škole je stále napilno. Právě v tomto období se konají výměnné pobyty žáků, konkrétně 
s německými školami v Delmenhorstu a na ostrově Nordeney.  

Delmenhorst - jedno ze severoněmeckých měst - se nachází nedaleko Brém, odkud vede 
řada cest do celé oblasti severního Německa, ať už do Hamburku, Bremenhavenu, Oldenburgu či 
do národního parku Wattenmeer. 

Pobyt žáků je nyní ve fázi intenzivních příprav, organizačního zajišťování programu jak 
v Německu, tak také u nás. Obě zúčastněné strany se budou podílet na společných akcích  
a projektech (vždyť výměna sama o sobě je dlouhodobý projekt), návštěvách kulturních  
a sportovních akcí, soutěžích a samozřejmě na neustálé komunikaci v cizím jazyce. 

Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách, se kterými jsou školy v neustálém kontaktu. 
S dětmi trávíme společně celý den (záleží na délce plánovaného programu), společně 
navštěvujeme památky a zajímavosti měst v okolí, muzea a radnici v Delmenhorstu. Nechybí ani 
výlety do Brém, Bremenhavenu nebo do Hamburku. Účast na všech těchto společných 
projektech vede a přispívá k pozitivnímu výsledku obou stran. Německé děti si obohacují 
slovníček o česká slova a naše děti poznají, jak je důležitá komunikace v cizím jazyce v cizí zemi. 
Ta vede k rychlejšímu myšlení v dané věci a k překonání jazykových bariér.  
A to je cíl všech těchto pobytů. I přes náročnou organizaci a přípravy je pro nás učitele odměnou, 
když slyšíme naše žáky bezprostředně hovořit, v našem případě v němčině, nejen se svým 
německým protějškem, ale i mezi sebou a někdy i s námi. 

Ladislav Bošek 
 
 

Výměnný pobyt žáků na Norderney 2013 – 7. třídy 
 

Žáci naší školy mají možnost zúčastnit se na konci 7. ročníku jednoho ze dvou 
výměnných pobytů v Německu. 
Jednou z těchto destinací je Norderney. Jedná se o jeden z  Východofríských ostrovů v Severním 
moři. Tento ostrov je v mnohém zajímavý. Asi 1/3 zabírá stejnojmenné městečko, které slouží 
jako lázně, zbytek ostrova tvoří písečné duny, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, stejně jako 

přilehlé moře – tzv. Wattenmeer, které při odlivu 
odkrývá své dno. Na ostrově a v jeho okolí je 
možné spatřit tuleně. 
Naši žáci zde mají možnost nejen praktikovat a 
rozšiřovat své znalosti německého jazyka, ale 
také poznávat jiné kultury a jiný způsob života, 
dozvědět se něco o místní přírodě (procházka po 
wattu), zasportovat si (windsurfing) a možná i 
získat nové přátele. Po ostrově se přepravujeme 
na jízdním kole. 

Letos pojede dvacetičlenná skupina našich žáků (v doprovodu pí uč. Charvátové a 
Schütte) na Norderney v termínu od 31.5. do 7.6.2013 a návštěvu našich tamních partnerů 
v Praze můžeme očekávat od 9. do 14.6.2013.  

Kateřina Charvátová 
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Výměnný pobyt s partnerskou školou v Brøndby - 8. třídy 
 

Již tradičně jsme letos s žáky osmých tříd vyrazili na podzim na výměnu do Dánska. 

Tentokrát jsme jeli vlakem a cestou domů dokonce nočním s lůžkovou úpravou, což po celém 

odpoledni v zábavním parku Tivoli přispělo k dobré náladě. 

Dánské žáky jsme očekávali na konci dubna, těšili jsme se, že jim ukážeme krásy Prahy a 

českou pohostinnost, ale vzhledem ke stávce učitelů v Dánsku bude jejich příjezd odložen. Plánů 

máme mnoho - samozřejmě prohlídku Prahy, společný bowling, návštěvu Zoo, a protože Dáni 

milují fotbal, rádi bychom společně navštívili i fotbalový zápas. Doufáme, že se naše plány 

podaří. 

Hana Faltová 

 

Vánoční workshop v Querxenlandu – 5. třídy 
 

Také v tomto školním roce jsme před vánočními svátky 

poznávali vánoční tematiku i v německém jazyce, a to 

přímo v německém prostředí. Využíváme nabídky KiEZ 

Querxenland (rekreačního střediska pro děti a mládež 

v příhraniční obci Seifhennersdorf), který pořádá 

v adventním čase třídenní vánoční workshopy. 

V tomto školním roce jsme byli s žáky 5. tříd 

v Querxenlandu od 28. do 30.11.2012. A  co tu na nás 

čekalo? Výuka němčiny s vánoční tematikou, pečení 

cukroví a výroba figurek pod vedením německy mluvících instruktorů a také návštěva místního 

kostela, kde si s námi pan varhaník povídal o Vánocích a jejich významu.  

Nechybělo ani filmové představení v němčině a diskotéka. 

Nejvíce radosti nám ale asi udělalo počasí, které se postaralo o pořádnou bílou pokrývku 

a správnou zimní a vánoční náladu. 

Kateřina Charvátová, Ulrike Schütte 

 

 

Querxenland pro budoucí 4. třídy 
 

Je už tradicí naší školy, že čerství čtvrťáci absolvují na začátku září pět dní německého 

soustředění v dětském táboře Querxenland v Sasku nedaleko našich hranic. Dopoledne je výuka 

němčiny, odpoledne program připravený německou stranou - učíme se o obilí, pečeme chleba, 

děláme výlety, sportujeme, večer je diskotéka a film. Děti se vrací se spoustou nových znalostí 

i zážitků.                

Eva  Iveljová 
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Předávání vysvědčení za 1. pololetí 
 
Slavnostní předání vysvědčení třídě I.A očima rodičů 
 
První vysvědčení 

V životě každého rodiče jsou krásné okamžiky, které si bude pravděpodobně pamatovat 

celý život. První pláč právě narozeného dítěte, první slovo, první krok, první povedený obrázek… 

A určitě mezi takové okamžiky bude beze sporu patřit i první vysvědčení.  

Už když jsme zvažovali ZŠ Kladskou jako školu pro starší dceru Annu, slyšeli jsme chválu 

na paní učitelku Bártovou, která se výjimečným způsobem věnuje svým žákům, ale navíc koluje 

pověst, že z každého předávání vysvědčení udělá malou slavnost, které se účastní i zajímaví 

hosté, aby si to prvňáci i jejich rodiče skutečně užili. Proto jsme byli nadšeni, že se dcera dostala 

do třídy právě k ní a na předávání vysvědčení jsme se velmi těšili. 

S napětím jsme očekávali, jak vše bude probíhat a jaké zajímavé hosty paní učitelka 

Bártová přivede. Od září jsme tu a tam zaslechli různé tipy, kdo by to mohl být. I dcera Anna tu a 

tam někoho zmínila, ale do poslední chvíle nebylo nic jisté. 

31. ledna 2013 jsme se celí natěšení vydali do hudební a výstavní síně Atrium na 

Žižkově. Prvňáčci – všichni krásně nastrojení a netrpěliví - se tetelili v prvních řadách krásného 

prostoru Atria. Rodiče usedli do dalších řad a přibližně hodinový program mohl začít. 

Všichni jsme byli dojati, jak to při prvním vysvědčení má být. Prvňáci tleskali, zpívali, 

ukázali, že už umí pěkně číst, a nakonec si jeden po druhém důstojně a hrdě vyzvedávali onen 

„papír“ s prvním oceněním jejich dovedností. Všichni měli samé jedničky! 

 Vysvědčení  - spolu s paní učitelkou Bártovou a ředitelkou školy paní Kateřinou Vávrovou 

-  předávala známá sportovkyně a několikanásobná olympijská medailistka Kateřina 

Neumannová a hudební skladatel a producent Zdeněk Barták.  

Kdo z dětí si přinesl památníček, mohl si odnést i podpisy obou osobností. Zdeněk Barták 

navíc každému prvňákovi věnoval i CD svých písniček. Bylo mi ctí, že jsem mohla k vysvědčení 

každému dítěti přidat ještě malý dárek – moji knížku pohádek o Zajíčkovi Zlobílkovi. Podle milých 

ohlasů se rodičům i dětem snad líbila, což mi udělalo velkou radost. 

Pro nás to byl nezapomenutelný den – můj muž, Aničky tatínek - vše zdokumentoval a 

vyfotil, takže je možné si fotografie prohlédnout zde: http://www.dreamphoto.cz/galerie/zs-

kladska-prvni-slavnostni-predani-vysvedceni/ a atmosféru si tak ještě lépe přiblížit.   

Moc děkujeme paní učitelce Bártové a vedení ZŠ Kladská za krásné a slavnostní 

předávání, na které děti ani rodiče určitě nezapomenou.  

 Tereza Boehmová, maminka Aničky Boehmové, 1.A 

 

Slavnostní předání vysvědčení třídě I.B očima žáků 
 

Konec prvního pololetí byl právě tady. Šli jsme na další společnou návštěvu knihovny ve 

Vinohradské ulici a těšili se na vyprávění o knížkách. Jenže paní knihovnice jsme se nemohli 

dočkat, někde po cestě za námi se ztratila….Čekali jsme mezi knížkami, ale ono nic. K našemu 

úžasu se mezi dveřmi objevila postavička, kterou mnozí z nás znali: Ferda mravenec. Se svým 

červeným puntíkovaným šátkem kolem krku a dávkou humoru nám přišel představit knížky, ve 

kterých vystupuje jako hlavní hrdina. A těch bylo! Vyprávěl nám o svém životě, jaké je to 

v mraveništi, koho považuje za své nepřátele a na koho se může vždy spolehnout. Prožil řadu 

dobrodružství a příhod, se kterými se můžeme v jeho knížkách seznámit. Život Ferdy není 

opravdu jednoduchý, má vlastnosti, které by se hodily i nám: pracovitost, houževnatost, nemyslí 

http://www.dreamphoto.cz/galerie/zs-kladska-prvni-slavnostni-predani-vysvedceni/
http://www.dreamphoto.cz/galerie/zs-kladska-prvni-slavnostni-predani-vysvedceni/
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pouze na sebe, vytrvalost a píli. Je to prostě opravdový kamarád. Bylo proto pro nás velkým 

potěšením, že společně s paní učitelkou zhodnotil naši práci za půl roku a předal nám pololetní 

vysvědčení. Rozloučil se s námi a připomněl nám, že kdybychom se s ním chtěli znovu setkat, 

stačí otevřít některou z jeho knížek a začíst se…Z ukončení 1.pololetí jsme si odnesli kromě 

výborných známek, také milý zážitek. 

Žáci z 1.B. 

 

Bruslení 

 

První pololetí jsme zakončili ve čtvrtek 31. ledna již tradičním bruslením na zimním 

stadiónu Hasa v nedalekých Vršovicích. Žáci prvního stupně si nejprve ve škole rozdali 

vysvědčení, poté spěchali na stadion. Žáci druhého stupně to udělali naopak: nejprve bruslili a 

potom ve škole zhodnotili 1. pololetí. Po obědě ve školní jídelně se všichni rozprchli do svých 

domovů a těšili se na prodloužený víkend díky jednodenním pololetním prázdninám. 

Milan Ševčík 

 

 

Klíč od Prahy 2  
 

Městská část Praha 2 zorganizovala pod záštitou zástupkyně starostky pro oblast 

školství, mládeže a volnočasových aktivit Jany Duchkové sérii zábavně-naučných vycházek 

nazvanou Klíč od Prahy 2. Jednalo se o celkem 15 vycházek, které probíhaly od listopadu 2012 

do března 2013, a byly určeny pro žáky 2. stupně základních škol. Ti se dozvídali o historii  

i současnosti Prahy 2 a krok za krokem si prošli téměř celou Prahu 2. Na programu byl nejen 

Vyšehrad, ale i Nusle, Nové Město pražské a Královské Vinohrady, zkrátka všechny součásti 

Prahy 2. Mezi tématy vycházek nechyběla významná náměstí Prahy 2, jako náměstí Míru a 

Karlovo náměstí, stavební památky jako Emauzský klášter, Zemská porodnice v Apolinářské ulici 

či Národní dům. Děti se vydaly například na Folimanku nebo do Riegrových sadů, ale i po 

stopách továren, které kdysi bývaly na Královských Vinohradech.   

V závěru každé vycházky žáci soutěžili jednak v soutěži jednotlivců o knižní poukázky, 

jednak v soutěži škol o klíč. Klíč získali pro svou školu ti účastníci vycházky, kteří prokázali, že si 

toho z vycházky zapamatovali nejvíce a zároveň dokázali odpovědět nejrychleji. O klíč se sváděly 

skutečně líté boje. Někdy byly síly tak vyrovnané, že bylo třeba udělat „rozstřel“ mezi dvěma 

školami. V takovém případě někdy trvalo i 10 minut než došly slabší straně argumenty, tj. znalosti 

načerpané na dané vycházce.  

Za ZŠ Kladská se tohoto cyklu účastnily dvě stálé zástupkyně, Amálie Burešová z 5.B  

a Zuzana Martínková ze 6.B. Dvakrát je vystřídaly Anna Kolenatá a Magdalena Staschová ze  

7. třídy. Amálka se Zuzkou vytvořily velmi dobře spolupracující tým, kterému se dokonce třikrát 

podařilo vybojovat pro svou školu symbolický klíč. Bylo to na vycházce na Vyšehrad, do 

zaniklého Podskalí a na vycházce, která celý cyklus uzavírala, a vybraly si ji děti samy. Takže 

děvčata jsou největšími znalkyněmi strašidel v Praze 2.  

Na poslední vycházce se s účastníky paní místostarostka rozloučila slovy, že doufá, že 

vycházky budou pokračovat i v příštím školním roce. Zajímavých témat, která nebyla zahrnuta do 

právě proběhlého cyklu vycházek, je ještě spousta. Od září se proto otvírá možnost pro další děti 

z naší školy, aby se dozvěděly něco nového o Praze 2 a reprezentovaly ZŠ Kladská.  

Petra Martínková 
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Kladská na horách 

 

Druháci na horách 
 

V pátek ráno jsme vyrazili směrem k Jizerským horám vstříc novým lyžařským zážitkům. 

Poté, co náš autobus vystoupal klikatými cestami do Vysokého nad Jizerou, jsme se před 

polednem ubytovali v hotelu Větrov – v krásné „Kramářově vile“. Okamžitě jsme se zabydleli a 

začali se navštěvovat na pokojích. Po výborném obědě jsme vyrazili na svah, kde jsme byli podle 

lyžařských dovedností rozřazeni do družstev. Večer jsme se dozvěděli, co nás po celý týden 

lyžařského kurzu (denní režim, naše povinnosti, bodování pokojů, společné večerní hry a 

soutěže) čeká. A bylo se na co těšit! Dobrá nálada nás provázela po celý týden. Díky skvělému 

vedení lyžařských instruktorů (panu učiteli Ševčíkovi, paní učitelce Maštovské, Klimentové, 

Hankové a Culíkovi) jsme se zlepšili v technice lyžování a ti, kteří stáli na lyžích poprvé, odjížděli 

z hor jako lyžaři! Vyzkoušeli jsme si dva druhy vleků a různou náročnost sjezdovek. I počasí nám 

přálo. Lyžovalo se báječně. Škoda, že to tak rychle uteklo. Už teď se těšíme na další lyžařský 

kurz. 

Žáci druhých tříd 

 

Lyžařský kurz Dolní Mísečky - 3. třídy 
 

Na horách nás přivítalo sluníčko, které s námi zůstalo po celý pobyt. Hned první den jsme 

zahájili celotýdenní hru „Po stopách Krakonoše“, kterou nás provázela Krakonošova sojka. 

Pokaždé, když jsme uslyšeli její hlas, bylo jasné, že nás svolává na další část hry. Soutěžili jsme 

v pěti družstvech: Krakonoš, Anče, Kuba, Hajnej, Trautenberk. Užili jsme si spoustu legrace 

nejen při hře, ale také na lyžích a při bobování. Ostatně, posuďte sami, zde jsou ukázky zpráv  

z deníků jednotlivých družstev, co psaly samotné děti. 

 

DEN PŘÍJEZDU 

Dnes 25.2. jsme přijeli do pensionu Vega. Hned jsme obědvali. Pak jsme se ubytovali a vybalili si 

věci. V ten den jsme také zahájili celotýdenní hru. 

nejlepší zážitek: zahájení celotýdenní hry 

(z deníku družstva Krakonoš) 

 

1. DEN LYŽOVÁNÍ 

Ráno jsme se nasnídali. Poté jsme byli na pokoji a potom jsme šli na lyže a myslíme si, že se 

všem lyžování líbilo. Když jsme dolyžovali, šli jsme na oběd, který byl moc dobrý. Večer jsme šli 

hledat Krakonošovy stopy. 

nejlepší zážitek: lyžování 

(z deníku družstva Hajnej) 

 

BOBOVACÍ DEN 

Po snídani jsme šli lyžovat. Po sojčím zavolání jsme dostali za úkol postavit Krakonoše ze sněhu 

a pak jsme se vydali bobovat. 

nejlepší zážitek: dnešní bobování 

(z deníku družstva Anče) 
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ZÁBAVNÝ DEN 

Dnes jsme na lyžích dělali hodiny. Byla to velká zábava. Večer každá skupina předváděla svoji 

postavu, bylo to velmi zábavné. 

nejlepší zážitek: předvádění pocitů postav 

(z deníku družstva Kuba) 

 

BALENÍ 

Ráno jsme jako vždy šli lyžovat. Po chutném obědě byl polední klid, kdy jsme se balili. Potom 

následovalo bobování a svačina. Po uklízení byla večeře a pak jsme šli hledat deník. 

nejlepší zážitek: soutěž v lyžování 

(z deníku družstva Trautenberk) 

 

 

Jak lyžovali čtvrťáci… 
 

V sobotu 23. 2. jsme se ráno sešli před autobusem a vyjeli jsme na lyžák. HURÁ! 

Bydleli jsme v horském hotelu Stráž. Když jsme tam po třech kilometrech pěšky ve vánici dorazili, 

gulášovka nás úplně naladila. A pořád mňamkově vařili, měli jsme výběr ze tří jídel! 

Při rozřazování do družstev nám oznámili skvělou novinku, že si vyzkoušíme všechny 

instruktory! SUPER! S každým se mi pak lyžovalo nádherně, každý měl jiné a výborné nápady. 

Kdo z nás čtvrťáků chtěl, mohl si vzít taky snowboard a běžky. Obzvlášť pro ty, kteří se 

chtějí naučit na prkně, je to skvělý. Fakt se to naučí, taky vyjíždět na vleku, a až pojedeme do 

velkých hor, budou mít pestrý výběr zimních aktivit. Já měl jenom lyže, ale běžky mě zlákaly, 

takže si je příště vezmu. 

Když bylo odpočinkové odpoledne, stavěli jsme v družstvech středověké tvrze ze sněhu  

a vymýšleli k nim příběh. To byla legrace, museli byste to zažít! 

 Po celý lyžák jsme bojovali ve družstvech o titul „Hvězdy Stráže“ ve všelijakých hrách  

a soutěžích, moc jsme si to užívali, nakonec vyhrály Lamy všeho druhu, tak se jedna skupina 

pojmenovala.  

Závodili jsme ve všech zimních disciplínách: slalom na lyžích, na prkně, běh na běžkách, 

štafety na kluzácích. Slalom pro mě byl skvělý, mám radost, že jsem byl potřetí první. Fandil jsem 

všem snowboardistům a byl jsem ze všeho tak vyřízenej, že jsem při poledním klidu usnul.  

Mám zajímavý objev, Fanouš je tenhle lyžák nějak moc hodnej, dokonce mi dává svoje 

kompoty, sice mu asi nechutnají, ale to je fuk. Je to fakt skvělej lyžák!  

Ráda bych popsala události posledního dne. Ába se stala misskou a Filip missákem 

našeho pobytu, Lamy všeho druhu vyhrály soutěž ve hrách, Igor dostal cenu smolaře lyžáku, Ika 

za všestranného sportovce, Róza, Gábi a Monča dostaly cenu Adidas. Vyhlašovaly se všechny 

závody, byla diskotéka, celý večerní program jsme si moc užili! 

Když jsme v pátek dorazili před školu, věděli jsme, že budeme mít krásné vzpomínky na 

lyžák v hotelu Stráž. 

Ze zápisků Honzy Čmejly, Ireny Minaříkové a Emy Srnkové 
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Lyžařský zájezd do Hinterstoderu - 5. třídy 
 

Letos jsme již podruhé absolvovali školní lyžařský výcvik v Rakousku, v Alpách. Tentokrát 
jsme bydleli v penzionu Peham Villa. Lyžovali jsme na stejných sjezdovkách, ale letos přibyla 
jedna nová lanovka - kabinka. Autobus nás vozil ke sjezdovkám, na oběd a polední klid jsme se 
vraceli do penzionu, abychom načerpali síly na odpolední lyžování.  

Po večeři si pro nás paní učitelky připravily zábavný program - soutěže ve družstvech a 
diskotéky. Všechny skupiny se snažily získat co nejvíce bodů, aby vyhrály. Večery byly prima. 

Ve středu dopoledne jsme šli do Hinterstoderu nakupovat „potřebné“ věci jako chipsy, 
žvýkačky, bonbony, ale také dárky pro rodiče a sourozence. Odpoledne bylo nepovinné lyžování, 
ale to by byla škoda nejít, vždyť jsme měli i volné jízdy! 

Ve čtvrtek na nás čekalo úplně jiné lyžování. Místo do Hinterstoderu jsme jeli do půl 
hodiny vzdáleného Wurzelalmu, kde je tzv. lanovko - vláček (lanovka podobná té na Petřín). 
Pochopitelně jsme nejeli na oběd do Peham Villa, nýbrž jsme zavítali do restaurace Bären Hütte.  
Po super lyžování (dokonce i se sluníčkem) jsme se vrátili zpět do penzionu, kde na nás čekala 
vydatná večeře. 

V pátek jsme naposledy lyžovali, odpoledne jsme se s areálem rozloučili a jeli domů. 
Na horách se nám moc líbilo, protože jsme si pěkně zalyžovali a užili jsme si dohromady 

spoustu zábavy. 
Za žáky 5.A a 5.B  Kryštof Miksa a Nikola Fialová 

 
 

Tauplitz - 6. třídy, březen 2013 
 

Letos jsme byli na lyžařském kurzu v Rakousku. Jeli obě 6. třídy. Cesta trvala přibližně  
6 hodin, uběhlo to rychle a pan řidič byl hodný. Od parkoviště jsme šli asi 700 m do chaty. Bydleli 
jsme v penzionu Hausalpin, kde skvěle vařili. Sjezdovky byly dlouhé a hezky upravené, ubytování 
bylo taky hezké. A celý pobyt jsme si užili. 
 
Program byl následující:  
1. den = rozdělování do skupin + okušení sjezdovek, společenské hry. 
2. den = lyžovačka, vynikající polévka k obědu s pečivem a vymyšlení scének. 
3. den = horko jako v květnu, tak i tak zase super lyžovačka + Diskotéka. 
4. den = Městečko! Celé naše úspory zůstaly v jejich Sparu. 
5. den = poslední den lyžování. Nechce se nám zítra domů, ale musíme. Konečná diskotéka. 
6. den = ODJEZD! Díky Hausalpine. Zážitky nám zůstanou. 

Kamila Šolínová , Barbora Hledíková, 6.B 
 
 

Tauplitz - 7. třídy, prosinec 2012 
 

Lyžařský kurz v Tauplitzu doslova předčil naše očekávání. Počasí nám docela přálo, jen 
občas se to trochu pokazilo. Navíc hotel je blízko sjezdovky, což je pro nás velká výhoda, 
nemusíme totiž šlapat nijak dlouho, abychom se dostali na sjezdovku. 

V hotelu dělali klasická česká jídla jako je například svíčková. Celý hotel je vlastně český. 
Lidé tu jsou velice příjemní a atmosféra je typicky česká.  

Pokoje jsou opravdu hezké a koupelna s WC není moc daleko od pokojů. Koupelna je 
moderně zařízena a teplá voda tekla stále.  
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Sjezdovky jsou úhledně vyznačeny a nikdy se nám nestalo, že bychom se ztratili. U každé 
sjezdovky bylo též pečlivě poznamenáno, o jakou sjezdovku se jedná a kde se právě nacházíme. 

Nejvíc jsme si sjezdovek užili ve čtvrtek, kdy se ukázalo sluníčko v celé své kráse. 
Přemluvili jsme naše pány učitele, abychom si zajezdili o trochu více než obvykle a myslím si, že i 
učitelé si to s námi hodně užili. 

I my jsme se v hotelu chovali celkem slušně. Cítili jsme se tu jako doma. Možná k tomu 
přispěla ta téměř česká atmosféra. Rakousko se vlastně ani tolik neliší od Čech. Samozřejmě až 
na Alpy. A proto jsme se tu hned zabydleli a nemohli jsme si na nic stěžovat. Jídlo, sjezdovky, 
atmosféra a vůbec vše až na oblačné počasí se vydařilo bez chybičky.  

Adéla Soukupová,7.B. 
 
 

Lechtal 2013 - 8. třídy 
 

V neděli ráno jsme vyrazili od školy do Rakouska do Lechtalu. Cesta byla dlouhá, ale 
dokázali jsme se dobře zabavit. Po cestě autobusem a třech zastávkách u pumpy jsme dorazili 
na místo. Chata byla malá a útulná, jenom myčka chyběla, a tak jsme si každý den užívali mytí 
nádobí. I když se chata otřásala při každém kroku, vyspali jsme se dobře. První den bylo hezky a 
svítilo sluníčko. Asi dvacet minut jsme jezdili na sjezdovku a celý den si užívali lyžování a 
snowbordování. Někteří si dali oběd v tamní restauraci, jiní pojedli vlastnoručně namazané 
housky. Po příjezdu na chatu jsme se navečeřeli a nastal večerní program. Někdy to byly 
společné hry, jindy diskotéka. Ostatní dny počasí nestálo za moc, byla mlha a zima, i přesto jsme 
si užili lyžování a snowboardování. Ráno v den odjezdu jsme uklidili celou chatu a vyrazili na 
zábavnou cestu plnou drobků v autobuse. 

Anna Vrbová, 8.A 
 
 
 

Zlatý Ámos 2013 
 

Na Kladské jsme již 7 let, přemýšleli jsme tedy, jak bychom mohli všem těm, kdo toho pro 
nás tolik udělali, poděkovat. Největší zásluhu má asi naše paní ředitelka a chtěli jsme se jí nějak 
odvděčit. A tak jsme dostali nápad nominovat ji do soutěže o nejlepší ředitelku v anketě „Zlatý 
Ámos“. Nápad nadšeně přijala celá třída a každou volnou chvíli jsme sbírali po celé škole podpisy 
na nominaci. O to více nás potěšilo, když přišel dopis s potvrzením nominace paní ředitelky, která 
byla velice ráda. Došlo nám, že paní ředitelka není jediná, komu jsme vděční, a tak jsme do toho 
šli rovnou nadvakrát, nominovali jsme i paní učitelku třídní. Z žáků, kteří se na celém projektu 
podíleli, se utvořily dva týmy, které zastupovaly jednotlivé kategorie. V kategorii „Zlatý ředitel“ si 
skupinka připravila povídání o zásluhách paní ředitelky. Porota se pak už jenom divila, co 
všechno si naše škola může dovolit a jaké projekty, akce a výjezdy jsou nám umožněny. Na řadu 
přišla i skupinka paní učitelky Klimentové, která byla také úspěšná, avšak bez postupu do 
semifinále. Postupu se dočkala pouze paní ředitelka a 23. března byla na kantorském bále 
slavnostně korunována. Věříme, že jsme svůj vděk a dík vyjádřili nejen paní ředitelce, ale i paní 
učitelce Klimentové. 

Žáci 9.B 
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Projekt Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice 
 

Už od roku 2011 se žáci naší školy zajímají o projekt Zmizelí sousedé. Tento projekt byl 
vyhlášen v roce 1999 Židovským muzeem v Praze. Zabývá se pátráním po osudech Židů 
v období II. sv. války. V minulém školním roce vznikl samostatný projekt Stopy vinohradských 
Židů, jeho hlavním garantem se stalo gymnázium v Sázavské ulici s podporou Městské části 
Prahy 2. V letošním školním roce z organizačních důvodů přestala práce na tomto projektu 
pokračovat. 

Vzhledem k tomu, že naši žáci mají o problematiku rozvíjenou ve výše zmíněných 
projektech stále zájem, hledali jsme novou cestu. Spojili jsme se s MŠ KIDS Company Praha 
v Hradešínské ulici 58. MŠ a ZŠ Kladská zahájili práci na projektu Zmizelí sousedé 
z Hradešínské ulice. Cílem tohoto projektu je cesta do historie Šturzovy vily, kde tato MŠ sídlí. Ve 
vile žily před II. sv. válkou dvě židovské rodiny, manželé Ultmannovi a rodina Bondy. Obě postihl 
osud Židů v Protektorátu, tj. Terezín a Osvětim. Celý projekt by měl vyvrcholit v červnu položením 
Kamenu zmizelých - Stolpersteinu rodině Ullmannovým, která se nevrátila z Osvětimi. 

Naši žáci se v rámci projektu zapojí několika aktivitami. Žáci 7. tříd připraví pro děti pověst 
o Golemovi, se svým programem vystoupí 20. května v MŠ. Žáci 9. tříd připraví k položení 
Stolpresteinu panel o osudu obou židovských rodin. Těšíme se, že tato naše spolupráce bude 
úspěšná. 

Eva Havlíková 
 
 

Festival Jeden svět 2013 
 

V podzimních Aktualitách jsme vás informovali o naší účasti v projektu společnosti Člověk 
v tísni – Příběhy bezpráví. Stalo se již tradicí, že všechny třídy naší školy navštíví každý rok 
v březnu alespoň jeden film mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět. V dnešní době se jedná o jeden z největších lidskoprávních filmových festivalů 
v Evropě, který se snaží podporovat kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky 
angažovanou a lidskoprávní tematikou. 

Já jsem letos s žáky 9. tříd navštívila dvě představení – „Zakázané hlasy“ a „Duhový 
šampionát“. Druhý dokument  je oslovil mnohem více i díky přítomnosti autorů  - 
Nicolaase Veula a Tima den Bestena. Oba byli velice ochotní a otevření v odpovědích na otázky, 
které jim přítomné děti pokládaly, přestože se často jednalo o velice osobní záležitosti. Naši žáci 
využili svých jazykových znalostí a s režiséry se vyfotili a vedli s nimi ještě soukromou diskuzi 
v angličtině. Tu ukončil až další blok promítání. 

I mladší děti viděly filmy přiměřené jejich věku, které je oslovily a donutily je o daných 
problémech přemýšlet. I to je jeden z výchovných cílů naší školy. 

Tady jsou některé z názorů našich šesťáků: „Myslím, že většina dětí si ani nedokáže 
představit, že by jejich táta měl Alzheimerovu chorobu a pomalu vše zapomínal. Každý by si měl 
vážit toho, že je zdravý. Ale právě proto, že jsou mezi námi takhle nemocní lidé, bychom jim měli 
pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy se to může stát nám.“  
„Tanečnice Aleyna je dívka s nadváhou, která miluje indické tance. Hledači talentů jí nabídli, aby 
zatančila v divadle, ale ona se nemohla rozhodnout, protože se bála, že by se jí lidé vysmáli. 
Nakonec strach překoná a čeká ji velký potlesk. Člověk by neměl posuzovat lidi jen podle 
zevnějšku. Měl by zkoumat, jací jsou uvnitř.“  

 
                                                                                                          Alena Klečková  
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Výuková filmová představení 
 

Věra 68 - leden 2013 

 

Třídy sedmého a osmého roč. přišly do kina nahlédnout do života slavné české sportovní 

gymnastky, trenérky a významné sportovní funkcionářky, olympijské vítězky, mistryně světa a 

mistryně Evropy, jednoduše řečeno úžasné, vytrvalé a bojovné ženy, paní Věry Čáslavské.  

Věra už od malička byla pečlivé a sportovně založené dítě, které se dostalo k sportovní 

gymnastice spíše vůlí osudu. Mladá dívka musela podstoupit nesčetně mnoho namáhavých 

tréninků, které po letech doznívaly zdravotními problémy a bolestmi, aby se vyšplhala na vrchol. 

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, ji pasovaly na nejúspěšnější 

československou sportovkyni všech dob. Usměvavá Věra si dokázala podmanit publikum už 

jenom svým strhujícím výstupem na bradlech a na kladině. Jako jediná žena na světě 

v Japonsku, kde se stala oblíbenkyní tamního lidu, obdržela samurajský meč jako poctu za svoji 

neoblomnou vytrvalost – nejvyšší japonské vyznamenání. Stovky soupeřek se ji snažily porazit 

nebo se jí alespoň přiblížit v jejích úžasných výkonech. Během slavnostního ceremoniálu po 

strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku při předávání medailí gesty a vzdorovitým chováním 

protestovala proti okupaci Československa, když na stupních vítězů během hraní sovětské 

hymny otočila hlavu od sovětské soupeřky směrem k zemi. Tento rok byla vyhlášena nejlepší 

sportovkyní světa a celý svět jí ležel u nohou. Ve stejném roce ale podepsala manifest „Dva tisíce 

slov“ a výslovně odmítla svůj podpis odvolat. Vrchol její kariéry tak rychle vystřídal společenský 

pád s nouzí o zaměstnání, vyhazovem ze Svazu tělovýchovy a sportu a byla jí odepřena i pozice 

trenérky, když se už její zdravotní problémy v důsledku vysilujícího vrcholového sportu a tréninků 

začaly zhoršovat.  

Když si ji jako svou poradkyni vybral prezident Václav Havel, prožila znovu návrat na 

vrchol a svoji novou práci vykonávala s největší vervou. Pár let na to ji však vyřadila ze 

společnosti rodinná tragédie.  

Celovečerní dojímavý dokument režisérky Olgy Sommerové, který měl být zpočátku 

rekviem paní Věry, zachycuje osud, příběh, dojmy, výhry a prohry, zkrátka život Věry Čáslavské, 

který byl proložen upřímnými a melancholickými vzpomínkami a rozhovory s Věřinou rodinou, 

přáteli, zaměstnavateli, trenéry, lidmi z publika, kteří byli svědky jejího vzestupu na Olymp a 

bezchybných gymnastických sestav. Film zároveň poukazuje na československou historii národa.  

Po zajímavém dokumentu následovala beseda, na kterou dorazila paní Věra, aby nám 

osobně popsala trochu víc do hloubky události ve svém životě, pověděla nám něco víc k tomu, co 

ve filmu nebylo až tak zachyceno a zodpověděla nám naše otázky. Většina z nás si od paní Věry 

Čáslavské vzala autogram a ona během podepisování rozdávala kolem sebe samé milé úsměvy. 

Věříme, že díky tomuto filmu jsme se nejen dozvěděli o neuvěřitelném příběhu Věry plném tvrdé 

práce, bolesti, zklamání, ale také o štěstí z výhry a zaslouženém ovoci, a také víc o naší 

republice během socialismu a bezohledné ruské okupaci a jejím dalším vlivu na český sport. Je 

samozřejmě nutné podotknout, že Věra Čáslavská proslavila maličkou Českou republiku po 

celém světě a dokázala svou průbojnost a nepoddajnost. Věra, vítězka roku 1968 v Mexiku, 

hrdinka. 

Monika Sternová, Anna Trnková, Erika Výborná a Veronika Zychová, 8.B 
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Hořící keř - leden 2013 
 

Dne 25. ledna se vydaly 8. a 9. třídy na film „Hořící keř“, který připomíná čin Jana 

Palacha. Jan Palach se na protest tehdejší doby zapálil na Václavském náměstí. Nechal po sobě 

dopis, ve kterém se označoval jako pochodeň č. 1. Případ vyšetřovali kriminalisté. Palach po 

třech dnech zemřel, existence skupiny se neprokázala. Novinář Nový si vymyslel, že se Palach 

polil kapalinou vyvolávající studený oheň. Palachova rodina se rozhodla ho udat za urážku na cti 

a chtěla, aby je zastupovala advokátka Burešová... 

Film se nám moc líbil a hodně jsme se nad tou dobou zamysleli, někteří se doma dokonce 

podívali na další dva díly. Po filmu následovala beseda v nové budově Národního muzea. Tam 

jsme se přesunuli se svíčkami jako průvod připomínající J. Palacha. Prošli jsme přes celé 

Václavské náměstí. Na besedě nás čekal Vojtěch Kotek, bývalý žák školy, což mnohé potěšilo. 

Poté jsme buď odešli do školy na oběd, nebo jsme se šli ještě jednou podívat na pomník  

J. Palacha. Byl to nezapomenutelný zážitek a myslíme si, že nebyl nikdo, kdo by nad 

odkazem Jana  Palacha nepřemýšlel. 

Za 8.B Barbora Štenglová, Nina Nováková 

 

 

Bídníci 

 

Dne 26. 2. jsme byly my, 6. – 9. třídy, společně na filmovém představení Bídníků. Protože 

na film byly rozdílné názory kritiků, těšili jsme se na zhlédnutí filmu, abychom si mohli utvořit svůj 

vlastní názor, a naše očekávání bylo ještě zvýšeno zvědavostí na naživo zpívaný projev herců.  

Ale skutečnost předčila naše očekávání- herecký a zpívaný projev byl úchvatný a přesně 

vypovídal o ději na plátně. Hugh Jackman jako Jean Valjean podal výkon hodný Oskara, stejně 

tak i Rusell Crowe jako inspektor Javert a Anne Hathaway jako krásná Fantine. Za zmínku stojí 

ale i jiné postavy- například Amanda Seyfert (Cosette), Samatha Bracks (Éponine) či mladý 

Gavroche, kterého ve filmu výborně ztvárnil Daniel Huttlestone a který mě osobně obzvlášť 

oslovil. 

Odcházeli jsme rozechvělí skvělým dojmem z představení a shodli jsme se na tom, že to 

byl velkolepý zážitek! Moji rodiče, kteří film také zhlédli a líbil se jim, jej ocenili tzv. „na tři 

kapesníky" :-) 

Anna Martínková, 9.A 

 

 

Nadějné vyhlídky - 28.2.2013 

 

28. února byly 6.-9. třídy v kině Světozor na filmu „Nadějné vyhlídky“, který byl natočený 

podle románu Charlese Dickense. 

Hlavní postavou tohoto příběhu je malý jedenáctiletý vesnický sirotek přezdívaný Pip. Pip 

žije u své přísné a ukřičené sestry, která má za manžela zakřiknutého kováře Joea, se kterým je 

Pip v tajném spojenectví. 

Celý film začíná, když Pip jde ve vánočním období navštívit hrob svých rodičů, ale 

znenadání ho přepadne uprchlý vězeň požadující něco k snědku. Pip mu pravidelně nosil jídlo, 

přestože riskoval odhalení sestrou. Nakonec vězně zatkli. 
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Zanedlouho Pip dostal možnost dělat společníka Estelle, chráněnce podivínské slečny 

Havishamové. Pipovi se moc nechtělo, dával přednost práci v kovárně, jeho sestra mu však 

nařídila, aby této příležitosti využil. Pip se téměř okamžitě do Estelly a gentlemanského života 

zamiloval. Ale nastal den, kdy slečna Havishamová už Pipa dál nepotřebovala, a Pipův sen stát 

se gentlemanem padl v zapomnění. 

Roky plynuly a Pip dál pomáhal Joeovi v kovárně. Jednoho dne do kovárny přišel právník 

se zprávou, že mu nejmenovaný dobrodinec odkázal značné množství peněz, aby Pip mohl žít 

jako gentleman. Poté se Pip přestěhoval do Londýna a dál se ucházel o Estellu. Navíc zjišťuje, že 

tajemným dobrodincem byl uprchlý vězeň, který riskoval svůj život, aby Pipa mohl vidět. 

Pip se pokusí svého dobrodince zachránit a dostat ho na loď do Austrálie, odkud přijel, 

ale akce končí neúspěchem. Tím také Pip přichází o zbytek svých peněz a bývalého vězně 

odsoudí za jeho staré hříchy k trestu smrti. 

Joe Pipovi nakonec věnuje svoje celoživotní úspory a Pip si se svým přítelem Herbertem 

založí vlastní firmu. 

Anna Kolenatá, 7.A 
 

 

Hurá do opery 
 
V rámci programu „Hurá do opery" jsme v únoru navštívili balet. Viděli jsme, jak se baletky 

a 1 baleťák rozcvičují a protahují před vystoupením a baletní trénink. Účinkující byly děti a mezi 

nimi jedna naše spolužačka ze 4.A. Paní profesorka baletu nám povídala o technice a tanečníci 

nám všechno ukazovali. Půjčili nám boty baletek a tím jsme zjistili, že balet stojí na špičkách  

ve speciálních botách. Všechny tanečnice se usmívaly a bylo vidět, že se snaží a tančí rády. 

Nechyběly ani hezké kostýmy. Během programu jsme se také dozvěděli, že balet vznikl  

ve Francii. Moc se nám líbily ukázky z baletu Louskáček, Čínský tanec a Červená Karkulka. 

Tanečníkům se to moc povedlo a nám zase stráááášně líbilo. V pondělí 8. 4. jdeme opět  

na operu. 

Žáci 3.A,B 
 

 

 

Amos tour počtvrté !  
 

S jarem přichází 4. ročník této – snad již tradiční – sportovně dovednostní soutěže 

vyhlašované Městskou částí Praha 2.  

Podrobně jsme se Amosu věnovali ve všech minulých Aktualitách, takže tentokrát pouze: 

máme za sebou školní kolo, kde mezi sebou bojovaly všechny 3. až 8. třídy dle věkových 

kategorií a zároveň usilovaly o celkové skvělé umístění mezi školami našeho obvodu. Nyní 

čekáme napjatě na výsledky.  

Doufáme, že se jako každoročně probojujeme do finále, které se tentokrát uskuteční mezi 

šesti nejlepšími školami Prahy 2 26. dubna 2013 v sokolovně v Riegrových sadech DRŽTE NAŠÍ 

ŠKOLE PALCE! 

Věra Adamová 
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Spolupráce s o.p.s. SIRIRI  
 

I letos pokračujeme v úspěšné spolupráci s organizací SIRIRI, která se zaměřuje zejména 

na problémy v oblasti školství ve Středoafrické republice. Výtěžek peněz vybraných v loňském 

roce putoval na výstavbu nové školy, letos bychom rovněž rádi přispěli na pozvednutí úrovně 

vzdělávání ve Středoafrické republice. 

Projekt s názvem „Rostlinky pro Afriku“ dostali na starost žáci sedmých tříd, kteří s ním 

mají zkušenosti z loňského roku. Pod dohledem pracovníků ze SIRIRI vypěstují rostlinky bazalky, 

rajčat a afrikánů, které Vám nabídnou k prodeji na konzultačních hodinách 29. 5. 2013. 

Předem Vám děkujeme za Vaši spolupráci a ochotu pomoci. 

Zuzana Matoušková 

 

 

Zubní prevence 
  

Jako každý rok se žáci naší školy účastnili programu „Zdravé zuby“, což je komplexní 

výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni základních 

škol.  Jedná se o nejdéle realizovaný program nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale 

v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.  Jeho cílem je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a 

tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. 

Program u dětí buduje pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním 

návštěvám stomatologa. 

Funguje již 13. rokem a minulý rok byl pro děti z naší školy úspěšný, tři (G. Balcarová,  

M. Miksa a M. Zoubková) z nich vyhrály v soutěži věcné ceny. 

Program „Zdravé zuby“ není ovšem jedinou cestou, jak se snažíme v dětech podporovat 

aktivní přístup k zubnímu zdraví. Dne 27. listopadu 2012 navštívily naši školu studentky 

stomatologie podílející se na projektu Dental-alarm. Ten se specializuje na výuku správné péče  

o dutinu ústní na školách.  

Nejdříve dětem poutavě vysvětlily základní zásady péče o chrup, i když musím říci, že 

spíše zopakovaly, protože naši žáčci naprostou většinu z nich znali. Poté je poučily pohádkou  

o zubním kazu a o tom, jakých nápojů a potravin je dobré se vyvarovat.  

Děti si přinesly své vlastní zubní kartáčky a určily, které jsou ty správné. Budoucí 

stomatoložky dětem na velkém modelu chrupu názorně předvedly, jak ho správně a efektivně 

čistit. Pod jejich dohledem si děti pak vše vyzkoušely a nakonec byly velmi pochváleny. 

Naprosto nezaujatě musím konstatovat, že žáčci naší školy mají velmi dobré povědomí  

o zubním zdraví, což nám potvrdily i zubařky ze společnosti AJ Dent. Dne 12. března letošního 

roku měly děti možnost si jimi nechat preventivně prohlédnout chrup. Většina z nich měla zcela 

zdravé zuby a paní doktorky odcházely nadšené a velmi příjemně překvapené. 

Doufejme, že tento pozitivní trend bude nadále pokračovat a dětské úsměvy okolo nás 

budou zářit bílými a zdravými zoubky. 

Alice Lupačová 
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Prevence rizikového chování 
 

V jarních Aktualitách si připomeneme, jakým způsobem by měla fungovat prevence 
rizikového chování žáků.  

Nejčastějšími projevy rizikového chování na naší škole jsou od nejútlejšího věku dětí 
různé formy škádlení, drobného ubližování, vysmívání se a ponižování. Mnohdy jsou to pouze 
znaky dozrávání osobnosti, kdy se děti teprve učí vzájemnému soužití a nedohlédnou zcela 
důsledky svého jednání. 

Proto spočívá stěžejní preventivní činnost na prvním stupni v každodenní důsledné práci 
třídních učitelek, které neustále bedlivě střeží prostředí ve třídě a snaží se včas zasahovat, 
vysvětlovat a situace řešit. Podaří-li se třídní učitelce navázat s dětmi vztah důvěry, vytvořit 
příznivé klima ve třídě, máme z velké části vyhráno! Taková atmosféra je výborným základem pro 
přechod na druhý stupeň, kdy třídní učitel s dětmi zpravidla nebývá v denním kontaktu a jeho 
působení nemůže z podstaty věci být tak intenzivní. O to zásadnější je pak navázání na dobrou 
třídní tradici, vytvoření vstřícných vztahů třídního a potažmo ostatních vyučujících se třídou.  
 Důležitou roli v prevenci sehrává také prostředí školní družiny a klubu, kdy vychovatelky 
mají možnost vnímat děti z jiného úhlu a často se jim podaří odhalit rizikové chování již 
v zárodku.  
 Přáli bychom si, aby nám děti důvěřovaly a se svými problémy přicházely za svými učiteli 
už v prvopočátku, nebály se hájit svá práva a žádat od nás pomoc. My učitelé věříme, že jsme na 
přímé, slušné, důvěrné a spravedlivé jednání připraveni.  

K tomu, aby výše zmiňované chování dětí nepřerostlo v šikanu, potřebuje škola velmi 
úzkou spolupráci s vámi, rodiči. Věnujte bedlivou pozornost všem změnám v chování vašeho 
dítěte, debatujte s ním, nepodceňujte malichernosti, pro dítě je momentální starost ta největší na 
světě, komunikujte bez obav se školou. Jedině tak můžeme zabránit případům, o nichž se my 
z Kladské s údivem dovídáme zatím pouze z médií a které povětšinou začínaly zdánlivě nevinně.  

Věra Adamová, školní metodička prevence 
 

KRPŠ 
 

I letos se vybíral příspěvek KRPŠ. Ve školním roce 2012/2013 byla škole poukázána 

částka 184 600 Kč. Děkujeme všem rodičům, kteří v tomto školním roce přispěli. 

Graf znázorňuje procentuální poměr vybraných příspěvků KRPŠ v jednotlivých třídách: 
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 Klub mladých diváků (KMD) 
 
 Již tradičně jsou žáci 8. a 9. tříd naší školy členy KMD, který je od sezóny 2003/2004 

součástí Divadla v Dlouhé. 

 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 (snad bude 

tato cena zachována). 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 naše divadelní sezóna pomalu končí. 

Zhlédli jsme představení „Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes“, muzikál „Mary Poppins“, 

ve kterém excelovala v hlavní roli Monika Absolonová, a představení „Rain man“. 

 Naše poslední kroky povedou 24. 5. ve 14.30 hodin do Divadla v Dlouhé, kde nás čeká 

představení „Lhář“, které je charakterizováno jako komedie mravů. Celý děj se odehrává na 

benátském karnevalu, kde rozehrává svou hru fantazie hlavní hrdina Lelio. 

Určitě se máme na co těšit. 

 Doufáme, že i v červnu 2013 se přihlásí do KMD další milovníci divadelních představení 

ze současných 7. a 8. tříd. 

Alena Klečková 

 

 

 

Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 
 
Stonožka: Dvě významné události roku 2012 – stonožková mše v chrámu sv. Víta a stonožková 

výstava v klášteře sv. Anežky České. 

 

V pátek 7. prosince 2012 přijelo do Prahy více než 4 000 stonožkových dětí a pedagogů. 

Na v pořadí již druhou Stonožkovou mši je pozval pražský arcibiskup J.E. Dominik kardinál Duka 

OP, který jim tímto krásným způsobem chtěl poděkovat za jejich práci a pomoc dětem ve 

válečných oblastech světa. Mše se zúčastnili i významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, 

velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík, náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel a 

vojáci, z nichž mnozí byli účastníky zahraničních misí AČR. Bez jejich přispění by bylo možno 

stonožkové zahraniční projekty realizovat jen velmi obtížně. 

Přesně v 11.00 hod. zazněly slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže, které mši zahájily. 

Hned poté se katedrálou rozezněl zpěv 380členného spojeného dětského sboru, který během 

mše pod vynikajícím vedením sbormistryně Marie Novákové přednesl skladby Petra Ebena a 

samozřejmě také stonožkovou hymnu Never Be Alone. Mši moderovali Tereza Brodská a 

vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka a v úvodu stručně představili historii katedrály. Poté přistoupila 

k mikrofonu paní Běla, jež zavzpomínala na projekty úspěšně zrealizované v průběhu 22 let 
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„života" Stonožky. Poděkovala všem stonožkovým dětem, pedagogům, vojákům a všem těm, 

kteří se na činnosti Stonožky podíleli a podílejí. Poté za zpěvu stonožkové hymny přišel k oltáři 

J.E. Dominik kardinál Duka v doprovodu duchovních. Ve svém kázání připomněl význam  

sv. Cyrila a sv. Metoděje, jejichž výročí příchodu na Velkou Moravu budeme v příštím roce slavit. 

Poděkoval všem dětem, které se svými nádhernými obrázky zúčastnily výtvarné soutěže  

k tomuto výročí. 

V závěru mše promluvil ministr obrany Alexandr Vondra. Ve svém projevu připomněl 

spolupráci Stonožky a AČR. „Je krásné, když děti prostřednictvím našich vojáků pomáhají jiným 

dětem. Taková pomoc znamená mnoho – a v konečném důsledku může chránit i vojenské životy, 

protože po laskavé a dávající ruce se přece nestřílí." K těmto nádherným slovům nelze nic dodat. 

Pan ministr pak poděkoval dětem, jejich rodičům a zvláště paní Běle. 

Autory nejlepších soutěžních prací pozval na odpoledne J.E. Dominik kardinál Duka OP 

do prostor Arcibiskupského paláce, kde jim on, paní Běla a sestra Dominika Bohušová OP předali 

ocenění za jejich nádherná výtvarná díla. Při předávání byl přítomen i velvyslanec Norského 

království. J.E. Jens Eikaas. 

 

 
 

Ve 14.30 hod. pak byla v Anežském klášteře na Starém Městě zahájena výstava 

soutěžních prací na téma „Po stopách Konstantina a Metoděje". Slavnostní vernisáže se 

zúčastnili J.E. Dominik kardinál Duka OP, velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík, prof. Vít Vlnas 

z Národní galerie v Praze, sestra Dominika Bohušová OP. Ve svých krátkých projevech se 

všichni shodli na tom, že úroveň soutěžních prací je velmi vysoká a bylo opravdu velmi obtížné 

vybrat z více než 1 000 zaslaných prací ty nejlepší. K naší velké radosti deset našich žáků 

reprezentovalo naši školu svými skvělými výtvarnými díly na této významné výstavě. 

To vše má pro Stonožku samozřejmě pokračování v roce 2013, kdy oslavujeme  

1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Výtvarná díla 

stonožkových dětí z kláštera sv. Anežky poputují do Říma, do Štrasburku a do Velehradu. 

        Kateřina Vávrová 
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