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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy v Kladské, 

jaro se letos opět přiblížilo mílovými kroky a jsou zde poslední třídní schůzky letošního 

školního roku. Naše Aktuality slouží k tomu, abychom Vám sdělili, co vše se v mezidobí 

schůzek na naší škole událo, a zároveň Vás upozornili na to, co nás ještě do konce roku 

čeká. 

Ráda bych se zmínila o ocenění pana učitele Ladislava 

Boška, kterého se mu dostalo 25. listopadu 2015 na vánočním 

koncertě naší školy v Lucerně. Ladislav Bošek převzal z rukou 

PhDr. Jindřicha Fryče medaili MŠMT 2. stupně za vynikající 

pedagogickou činnost. Je to ocenění, za kterým stojí jeho 

dlouholetá a vynikající práce učitele němčiny. Myslím, že není ani 

možné spočítat, kolika dětem dal pan učitel skvělé základy 

němčiny pro život i další studium. Nejlepším svědectvím toho 

jsou zprávy od našich absolventů, kteří nám často přicházejí o svých studiích a pracovních 

úspěších referovat a z kterých máme obrovskou radost. Jsme si vědomi, že němčina, kterou 

na naší škole již 50. rokem vyučujeme, je tou správnou volbou pro život i práci, zejména díky 

našemu místu ve střední Evropě.  

V prosinci odešla do důchodu vedoucí ŠJ paní Zdena Konečná. Na její místo 

nastoupila paní Jana Macháčková. Naší společnou snahou je zlepšovat podmínky školní 

jídelny, stále kvalitně vařit a rozšiřovat nabídku jídel i pitného režimu ve smyslu zdravé 

výživy. Máme i velkolepější plány do budoucna. Doufáme, že docílíme jejich splnění. Letošní 

příspěvky KRPŠ, za které Vám velice děkujeme, půjdou z velké části právě na zlepšení školní 

jídelny a kuchyně. 

I v letošním roce proběhlo Scio testování 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 na nejvyšší příčce mezi 10% nejlepšími školami v ČR, 

výsledky byly ve všech oblastech prohlášeny za špičkové. Jsme si vědomi, že patříme  

k náročnějším školám, kde se bez důslednosti a zodpovědnosti neobejdeme. Naše výsledky 

nás však opět přesvědčují, že jsme se vydali tím správným směrem. Děkuji našim 

pedagogům za skvělou přípravu našich žáků, bez jejich nadstandardní a obětavé práce by 

žáci takových výsledků nedocílili. 

V březnu proběhly mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny Deutsches  

Sprachdiplom I, kterých se zúčastnili všichni žáci 9. ročníku, a věříme, že uspějí stejně dobře 

jako deváťáci v loňském roce. Ústní část složili všichni žáci, písemnou část jsme zaslali do 

německé centrály k opravě a hodnocení. Doufám, že výsledky obdržíme z Německa včas a 
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na závěrečné akademii v divadle Hybernia dne 24. června našim žákům slavnostně 

certifikáty předáme.  

Pro 9. ročník tím však testování nekončí. Česká školní inspekce si naši školu vybrala  

i pro výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického 

testování InspIS SET, které proběhne v květnu. Našim žákům 9. ročníku přeji zejména 

úspěch při přijímacím řízení na gymnázia a střední školy. Zajisté budou neméně úspěšní, než 

žáci v předchozích létech. 

Během celého druhého pololetí probíhají ve školách soutěže, které vyhlašuje MŠMT, 

tzv. olympiády. Naši žáci se doposud zúčastnili všech soutěží a umístili se na skvělých 

místech. Mezi základními školami a gymnázii v Praze 2 obsadili 1. místa v českém jazyce, 

německém jazyce, anglickém jazyce, dějepise i zeměpise, v matematice 2. i 3. místo. 

Podrobné výsledky naleznete na dalších stránkách Aktualit. Řada žáků postupuje  

do krajských kol.  

Do konce školního roku nás čekají výměnné pobyty našich žáků v Německu a 

Dánsku, děti z Německa přijedou na reciproční výměnu do Prahy. Koncem dubna přijedou na 

tradiční návštěvu děti z Hong Kongu a Šanghaje – ze školy Yew Chung International School 

-World Clasroom (www.ycef.com). Tentokrát budou poprvé přespávat u našich žáků  

v rodinách. Ráda bych poděkovala rodičům, kteří tento pobyt umožní a postarají se  

o svěřené děti. Naše výměnné projekty jsou pro žáky velmi cenné a přinášejí jim mnoho 

zkušeností, znalostí, poznání a významně přispívají k rozvoji komunikativních dovedností.  

28. května chystáme opět tradiční „Sportovní den školy“ na stadionu Sokola 

Královské Vinohrady. Nezbývá než doufat, že jej nepřekazí deštivé počasí, jako tomu bylo  

v loňském roce.  

Již 17. rokem jsme uspořádali vernisáž stonožkové výstavy a získaným finančním 

obnosem pomohli dětem v sirotčinci u Bagramu v Afghánistánu a dětem v domově pro 

mentálně postižené Zvíkovecká kytička. Vernisáž zahájila starostka MČ Prahy 2 Jana 

Černochová. Paní starostka obdivovala výtvarná díla našich žáků, poděkovala dětem  

i vyučujícím. Na vernisáži nechyběl ani náš absolvent, operní pěvec Adam Plachetka, který 

přišel poděkovat a popřát svým učitelům k jejich svátku.  

Naše spolupráce se Siriri pokračuje i nadále, děti již zasely semínka bylinek a kytiček.  

Zakoupením rostlinek na konzultačních hodinách 27. května pak pomůžete dětem  

v sirotčinci v Bozoumu ve Středoafrické republice. 

Během letních prázdnin chystáme již delší dobu plánovanou elektrorekonstrukci.  

V letošním roce by se mělo jednat o první etapu, druhá by měla následovat v létě 2016.  

Z tohoto důvodu dáváme žákům v letošním školním roce ve dnech 29. a 30. června 

ředitelské volno. Musíme zcela vyklidit polovinu budovy a připravit ji pro řemeslníky, což 

bude pro všechny zaměstnance školy velmi náročné. Vysvědčení budeme rozdávat v pátek 

26. června.  

Na poslední čtvrtletí máme pro žáky přichystáno ještě mnoho akcí v oblasti 

prevence, poznávání, vzdělávání, ale i závěrečné třídní výlety. Děkuji všem kolegům za jejich 

pracovní nasazení a iniciativu, které věnují výchově a vzdělávání našich žáků. 

Přeji Vám nejen zajímavé čtení nového čísla Aktualit, ale také krásné jaro plné 

sluníčka, optimismu, dobré nálady a radosti z Vašich dětí.  

Kateřina Vávrová 
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Výsledky testování Scio – 9. ročník   
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Důležité termíny a plánované akce 

 

13. - 17. 4. 2015  Výměnný pobyt žáků v Broendby, 8. ročník 

23., 24. 4. 2015  Projekt se žáky z Hong Kongu, 8. ročník 

5. 5. 2015  Vinohradské divadlo: Loupežník, 2. stupeň 

11. 5. 2015  Klub rodičů - valná hromada, 17:00 

18. - 23. 5. 2015  Výměnný pobyt žáků z Norderney, 7. ročník 

27. 5. 2015   Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00, prodej kytiček SIRIRI 

28. 5. 2015  Sportovní den 

24. - 29. 5. 2015  Škola v přírodě – Orlík, 5.A 

31. 5. - 7. 6. 2015  Ozdravný pobyt – Řecko, Korfu, 9.A 

3. 6. 2015  Třídní schůzka rodičů budoucích 1. tříd. 

8. - 10. 6. 2015 Ozdravný pobyt – Šumava, 6.A 

8. - 14. 6. 2015  Výměnný pobyt žáků na ostrově Norderney 

16. 6. 2015  Školská rada 

16. - 19. 6. 2015 Ozdravný pobyt – Žďár, 7.B 

22. 6. 2015   Pedagogická rada 

24. 6. 2015   Závěrečná akademie - divadlo Hybernia 

26. 6. 2015   Vysvědčení 

29. a 30. 6. 2015  Ředitelské volno 
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Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD 1) 

 

Vážení rodiče, 

10. března a v týdnu od 16. března proběhly již počtvrté na naší škole mezinárodně 

uznávané písemné a ústní zkoušky v němčině DSD 1 v jazykové úrovni A2/B1. 

Po náročné písemné čtyřhodinové části, skládající se z porozumění čtení, porozumění 

poslechu a slohové práce se specifickými úkoly, přišly v dalším týdnu na řadu ústní zkoušky, 

kde žáci 9. třídy (poprvé v plném počtu!) 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 předseda zkušební poroty, rodilý mluvčí, velmi příjemně překvapeni výkony, 

kreativitou, originalitou a mimoto pestrou náplní volného času našich žáků, z nichž skoro 

všichni dosáhli vyšší úrovně B1 – tedy úrovně státní maturitní zkoušky. Někteří z nich se 

přiblížili a tři dokonce dosáhli maximálního počtu bodů!  Blahopřejeme! 

         Teď nám nezbývá nic jiného než netrpělivě (přibližně 3 - 4 měsíce) čekat na výsledky 

písemné části, která se kompletně (z celého světa) posílá ke korektuře do Německa. Kdo 

nezvládne jakoukoliv část na předepsaný počet bodů, bohužel celou zkoušku neudělal. 

Buďme optimističtí a držme stále palce, ať diplom obdrží co největší počet žáků! 

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

dětí. Děkujeme také za již tradiční maximální podporu vedení školy. Těšíme se už na příští 

rok, kdy zkoušku budou skládat nynější osmáci! 

Dagmar Křivková 

 

 

Mezinárodní jazyková zkouška - Certifikát Cambridge English  

 

V prosinci 2014 proběhlo na naší škole testování úrovně anglického jazyka žáků  

8. tříd, na základě kterého jsme mohli vyhodnotit, kteří žáci budou vhodnými kandidáty pro 

přípravu k mezinárodním certifikátům Cambridge English (úroveň CEFR B1). Konkrétně se 

jedná o zkoušku PET.  

Žáci byli testováni ve 2 částech – jednalo se o poslechovou část a porozumění 

čtenému textu v  časovém rozsahu 120 min. Celkové výsledky nás velmi mile překvapily, 

protože můžeme konstatovat, že 17 žáků by při zkoušce Cambridge English uspělo, z toho  

7 žáků bez jakékoliv předešlé přípravy.  

V druhém pololetí letošního školního roku jsme tedy následně zahájili přípravný kurz 

ke zkoušce PET Cambridge English, kterou žáci budou skládat v červnu 2015.  

Zkouška PET je zpoplatněna. Prvním 3 nejlepším žákům uhradí poplatky spojené se 

zkouškou škola a Klub rodičů.  

V příštím školním roce bychom rádi přešli na novou řadu učebnic. V současné době 

používáme Project English, třetí vydání. Výhledově plánujeme zařadit takové učebnice, které 

budou nejenom výukovým materiálem pro obecnou angličtinu, ale současně budou žáky 

připravovat k mezinárodním zkouškám. Všichni žáci se tak budou průběžně připravovat 

k mezinárodním  certifikátům různých úrovní již během své výuky.  

Barbora Hanková 
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Preventivní programy školy 

 

Preventivní programy pokračují na naší škole i v tomto pololetí. Celý druhý stupeň 

bude během jara proškolen v zásadách první pomoci a resuscitace. Pracovníci Záchranné 

služby hl. m. Prahy pro nás zdarma připravili program s názvem „5 minut naděje“. Žáci si 

sami vyzkouší oživování dospělého i malého dítěte. Ze statistik záchranné služby vyplývá, že 

se člověk v průměru jednou za život setká se situací, kdy musí poskytnout první pomoc.  

I když se to může zdát málo, měli bychom být na tuto situaci připraveni.  

Moderní technologie a vývoj jde rychle kupředu a už jsme si zvykli, že malé děti umí 

ovládat mobil, počítač a internet velice brzy a mnohdy lépe 

než my dospělí. Naše zkušenost z poslední doby ukázala, že 

varovat před nástrahami internetu je třeba už na prvním 

stupni. Společnost Divadelta pro nás na míru připravila 

divadelní představení s názvem „Připojená“ pro třetí třídy. 

Dětem se velice líbilo a ještě dlouho poté diskutovaly  

o tom, jak bezpečně využívat (nebo nepoužívat?) sociální 

sítě. Přednášky se stejným zaměřením jsou připraveny  

i pro 4. a 5. třídy.  

Tradičně pojedou 8. třídy na exkurzi do Bohnic na oddělení léčby závislostí a 9. třída 

zavítá do věznice Plzeň, následně pak bude mít besedu s bývalým vězněm. 

Eva Živná, metodička prevence 

 

 

Školní družina 

 

Jako každý rok se i letos školní družina snaží připravovat dětem mnoho zábavných 

aktivit. Stále inovujeme zásobu moderních společenských her, stavebnic, dětských časopisů 

a knih, dále výbavu na sport (míče, švihadla, badmintonové pálky, pálky na stolní tenis) a 

výtvarný materiál (foukací fixy, sádrové odlitky, akvarelové pastelky, pletací gumičky apod.). 

 Velký zájem je o sezónní výtvarné dílničky vychovatelky Terezy Kopecké. Zde děti 

tvořily na podzim různé motivy ze zažehlovacích korálků, na Vánoce hvězdičky z drátků a 

korálků a na Velikonoce ozdobné brože ze samotvrdnoucí hmoty. 

 Během tradičních středečních výletů jsme od září navštívili pražskou ZOO, hřiště 

v Riegrových sadech, vnitřní hřiště Koala Café, dopravní hřiště v Muzeu policie ČR, vánoční 

trhy na náměstí Míru a mnoho úžasných akcí v našem oblíbeném DDM Prahy 2 ve Slezské 

ulici (Halloween, Mikulášská besídka, Papír 100x jinak, Karneval v maskách). Na akci 

„Hádanky v ZOO“, kde žáci ukázali rozsáhlé znalosti, se naše škola umístila na 1. místě a 

děti vyhrály velkou stolní hru Ubongo.  

 V dubnu a květnu nás čeká malování na hedvábí, pohádkový les v Riegrových sadech 

či vyrábění z hmoty Fimo. Děti se také mohou těšit na každoroční Den dětí ve školní družině. 

Bude na ně čekat spousta atrakcí i „obchůdek“ s odměnami.   

Tereza Lorencová a kolektiv ŠD 
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Školní jídelna 

 

Milí rodiče, milí žáci, 

na podzim 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny pro ZŠ 

Kladská. Tohoto výběrového řízení jsem se zúčastnila a následně jej vyhrála. Velmi mě 

potěšilo, že se mohu stát součástí této krásné školy s bohatou minulostí…  

Nastoupila jsem v prosinci 2014, kdy jsem si přebírala celý stravovací provoz od paní 

Zdeny Konečné, která tady řadu let pracovala a jež odcházela do důchodu. Během prosince 

jsem měla možnost sledovat celý chod kuchyně, výdeje jídel a pohybu na jídelně.  

… a tak se mi v hlavě zrodil nápad, jak výdejnu s jídelnou alespoň trochu v rámci 

možností a prostoru vylepšit. No, a od nápadu je jenom krůček k samotné realizaci. Připravil 

a realizoval se na jídelně nový úsek s rozšířenou nabídkou nápojů – vířiče, termosy (voda, 

čaj, mléko, jupí, ovocné nápoje), který je ukončen chladicím boxem – saladetou, pro nabídku 

salátů, kompotů, ovoce apod. Na zdi jsou umístěny informativní obrázky s certifikátem 

používaných surovin pro pitný režim. Rozšířil se úsek vracení použitého nádobí. Na výdejně 

se musela nechat ekologicky zlikvidovat chladící vitrína, která již nesplňovala současné 

parametry provozu. Na její místo byl zhotoven nový výdejní stůl, který je rozdělen na část 

pro výdej moučníků, pečiva apod. a následně část s ohřívací vanou pro výdej polévek. Bylo 

zajištěno vybavení jídelny novými plastovými tácy, které jsou pevnější a lépe ovladatelné, 

porcelánovými miskami na polévku, odlehčenými porcelánovými talíři, dovybavení 

skleničkami a nerez příbory. Na výdejně jídel bylo také nutné nechat vyměnit ohřívací výdejní 

vanu, která již měla své odslouženo za dva nové výdejní ohřívací vozíky na kolečkách. Tím 

jsme získali prostor k uskladnění a uchování teplých jídel a jejich lepšímu transportu během 

výdeje. Další změny jsou plánovány na letní prázdniny, kdy bude probíhat rekonstrukce 

elektroinstalace. Tyto změny se budou týkat převážně kuchyně, kde se budou měnit dva 

plynové kotle a plynová pánev. Současně se během rekonstrukce změní uspořádaní 

spotřebičů na kuchyni tak, aby vyhovovala všem požadavkům a splňovala všechny 

parametry.  

Samozřejmě, že kladu velký důraz na sestavování jídelního lístku, jeho pestrost, 

rozmanitost, kvalitu surovin. Na jeho sestavování se podílí i vedoucí kuchařka paní Dana 

Červená, která na této škole vaří již 18 let. Díky perfektnímu kolektivu kuchyně jsou všechna 

jídla připravována s láskou a velkou péčí….. 

Věřím, že se Vám všem bude u nás líbit a s chutí si dáte dobrý a kvalitní oběd. 

Dobrou chuť Vám všem přeje kolektiv školní kuchyně. 

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny 

 

 

Žákovská knihovna 

 

V ZŠ Kladská má svoje místo i žákovská knihovna, která zde existuje již dvě desítky 

let. Po několikerém stěhování dostala stálé místo v suterénu spolu se skladem učebnic. Ve 

fondu žákovské knihovny je téměř 2 600 knih. Většinu představuje dětská literatura a různé 

encyklopedie, pro dospělé jsou zde především tituly klasické literatury.  
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Do knihovny mají přístup všichni žáci i zaměstnanci školy. Knihovna je otevřena  

2x týdně, letos v úterý a pátek o velké přestávce. Knihy se půjčují zdarma, výpůjční doba je 

jeden měsíc. Knihovnu navštěvují převážně žáci prvního stupně, starší žáci hledají tituly 

povinné četby. Děti mají rády především fantasy literaturu, dobrodružné a detektivní 

příběhy, záhady i pohádky. Půjčují si i encyklopedie a naučné knihy z přírody, zeměpisu  

i dějepisu.  Máme radost, když do knihovny přijdou prvňáčci, začínající čtenáři, půjčí si knížku 

jenom na prohlížení a pak se vracejí znovu a znovu každý měsíc pro novou knížku.  

Knižní fond se neustále rozrůstá. Prostředky na nákup knih poskytuje škola. Výborná 

je spolupráce s KRPŠ, který přispívá finanční částkou na zakoupení knih. Spolupracujeme  

s nakladatelstvími Albatros, Mladá fronta a Fragment – i od těchto subjektů dostáváme 

několik nových knih. Do knihovny přibývají i knihy od dárců – rodičů našich žáků, za což Vám 

velmi děkujeme. 

Hana Dvořáková 

 

 

 

Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 
 

Již počtvrté pozval J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. stonožkové děti do katedrály 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha na slavnostní mši svatou, která byla zároveň poděkováním 

všem pilným dětem a pedagogům za jejich skvělou práci pro hnutí Na vlastních nohou – 

Stonožka. V pátek 5. prosince 2014 se hodinu před polednem zaplnila katedrála nejen 

stonožkovými dětmi, ale i vzácnými hosty, mezi nimiž byli náčelník Generálního štábu AČR 

gen. Petr Pavel, legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka paní 

Kamila Moučková, mnohonásobná olympijská vítězka a mistryně světa a Evropy ve 

sportovní gymnastice paní Věra Čáslavská a mnohé další významné osobnosti. Paní Běla 

poděkovala především dětem a jejich pedagogům, kteří myslí na druhé a „… pomáhají 

svým vrstevníkům překonat hrůzy, ve kterých mnohé děti ještě musí žít“. Zároveň krátce 

zavzpomínala na začátky činnosti hnutí v naší republice a také na spolupráci s vojáky, kteří  

v místě svého působení v zahraničních operacích 

nezištně realizovali společné projekty Stonožky a AČR. 

Gen. Petr Pavel poděkoval paní Běle za to, že už téměř 

25 let vede hnutí, jehož hlavním smyslem je pomáhat. K 

dětem promluvil také prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální 

kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Hudební 

doprovod zajistili i naši dva žáci Jan Čmejla a Matteo 

Hager, kteří v katedrále zahráli na klavír a housle. 

V 15 hodin pokračoval slavnostní den vernisáží výstavy soutěžních prací na téma  

650 let od založení chrámu sv. Víta v Anežském klášteře. Výtvarné práce 10 žáků naší školy 

byly na této výstavě vystaveny také a 25 prací bylo oceněno čestným uznáním. V úvodu 

promluvil prof. Petr Piťha a generální ředitel Národní galerie Doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. Ten 

vysoce ocenil vystavované práce a navrhl, aby příští rok proběhla další výtvarná soutěž na 

téma 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského. Zároveň zdůraznil, že 

Národní galerie v Praze opět ve svých prostorách vystaví soutěžní práce. Již nyní na těchto 
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výtvarných dílech se žáky pracujeme. Výstava vítězných prací bude v prosinci 2015 opět 

v Anežském klášteře. 

Letos pořádáme již 17. rokem stonožkovou výstavu 

výtvarných prací našich žáků. Letošní téma je literatura, oblíbená 

knížka, četba. Vernisáž výstavy „Očima čtenáře“ se konala ve čtvrtek 

26. března. Cílem této naší tradiční akce je pomoc dětem ve 

válečných oblastech, dětem v psychiatrických léčebnách a dětských 

domovech. Za 17 let naši žáci „vymalovali“ svými obrázky více než 

380 000 korun, kterými pomohli těm, kteří v ten daný rok pomoc 

velmi potřebovali. Děkujeme i Vám rodičům za velkou podporu, bez 

které by tento úspěch a tato pomoc nebyly možné.   

Kateřina Vávrová 

 

 

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. 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 23 dětí a momentálně se společně těšíme na 

poslední divadelní představení „JESUS CHRIST SUPERSTAR“ (Tim Rice, Andrew Lloyd 

Webber), které navštívíme v Hudebním divadle v Karlíně v neděli 17. 5. 2015 od 15 hodin. 

Jedná se o legendární rockovou operu vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista od jeho 

příchodu do Jeruzaléma až po jeho ukřižování. V hlavní roli se představí Kamil Střihavka. 

 Společně jsme již zhlédli v Rokoku premiéru svérázné adaptace Čapkových povídek 

„Věštkyně, vraždy a jasnovidci“, v Národním divadle Tylova „ŠVANDU DUDÁKA“ a sezónu 

jsme zahájili „SNEM ČAROVNÉ NOCI“ od Williama Shakespeara v Divadle ABC. 

 Každý rok doufáme, že se mezi našimi dětmi najdou další příznivci divadla, neboť  

i tyto návštěvy přispívají k výchově a vzdělávání našich žákyň a žáků. 

Alena Klečková 
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Festival Jeden svět 2015  

 

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. 

Tématem letošního ročníku bylo „PRASKNĚTE SVÉ BUBLINY“.   Navštívili jsme 

s dětmi z 2. stupně následující filmy: 

 

 „Gabrielova reportáž z mistrovství světa ve fotbale“ (6. – 8. ročník) 

Když se čtrnáctiletý Gabriel dozvěděl, že se v jeho 

zemi uskuteční mistrovství světa ve fotbale, měl obrovskou 

radost. Stejně jako ostatní Brazilci kopanou miluje. Netušil 

ale, že vláda začne kvůli stavbě nové vlakové trati pro přesun 

fanoušků bourat desítky domů v jeho čtvrti, včetně toho 

jeho. Aby pomohl zastavit bourání dalších domů, rozhodne 

se Gabriel bojovat. Začne natáčet reportáže a psát blog. „Pokud v něco věříte, musíte za to 

bojovat a něco pro to udělat. Nečekejte na pomoc dospělých,“ říká Gabriel.  

 

„Haiduc – život na ulici“ (6. – 8. ročník) 

Když bylo Nicuovi pouhých sedm let, utekl ze strachu z věčně agresivního a opilého 

otce z domova. Od té doby žije v ulicích rumunské Bukurešti a většinu času tráví zdrogovaný 

ve společnosti dalších mladistvých narkomanů. Vdechování toxických výparů z igelitových 

sáčků mu zničilo zdraví natolik, že během dvouměsíčního 

pobytu v nemocnici skoro zemřel. Rád by se uzdravil a začal 

znovu chodit do školy. Nejdříve se ale musí zbavit své 

závislosti a zhoubného vlivu věčně zfetovaných „kamarádů“. 

Podaří se Nicuovi s podporou jeho opatrovnice Ralucy začít 

nový život? 

 

„Hrdá navzdory chudobě“ (6. – 8. ročník) 

          I v bohatém Nizozemsku žije spousta rodin na hranici chudoby. Dvanáctiletá Nicky ale 

dobře ví, že i s minimem peněz si lze uchovat hrdost. Její rodiče jsou sice bez práce a 

nemohou jí koupit, po čem zrovna touží, ona si však vystačí s šaty ze second handu a 

obejde se i bez drahého mobilu. S bratrem chodí každý týden do potravinové banky pro jídlo 

zdarma a nestydí se za to. A když jí ve škole často nadávají do vandráků, postaví se jim 

čelem. Navzdory tomu, že toho moc nemá, obdarovává svými věcmi ještě chudší děti a 

tímto aktivním přístupem si i u těch největších posměváčků zjednává respekt. 

 

Putinovy „Děti 404“ (9. ročník) 

V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti „propagaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí 

gayové a lesby se tak stali „chybou systému“ a jejich šikana získala posvěcení z nejvyšších 

míst. Internetová stránka Děti 404, kterou založila Elena Klimovová, zveřejňuje vzkazy 

mladých lidí, kteří se kvůli své orientaci stávají oběťmi drsné šikany. Tvůrci filmu rozdali 

několika těmto dětem kamery, aby natočily, jak žijí. Autentické videodeníky prokládané 
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rozhovory vytvářejí mrazivý obraz ruské současnosti. Zatímco 

Klimovová je v Rusku perzekvována a tamní projekce snímku 

byly rozehnány policií, na prestižním festivalu Hot Docs si film 

vysloužil bouřlivé ovace a na českém QFF Mezipatra Diváckou 

cenu. Jedná se o šokující film, který ukazuje vliv 

protihomosexuální legislativy na mladé lidi v Rusku. Zásadní dílo, které vás na jedné straně 

vyděsí, ale zároveň i inspiruje.  

Všechny výše zmíněné filmy děti oslovily a donutily je o daných problémech 

přemýšlet i diskutovat. Dokumenty Jednoho světa využíváme často i v hodinách výchovy ke 

zdraví. I takto se snažíme plnit výchovné cíle naší školy. 

                                                                                                          Alena Klečková 

 

Festival Jeden svět 2015 očima žáků 

 

Dne 2. 3. jsme s doprovodem paní učitelky Živné, Hankové, Musilové a pana učitele 

Tlapáka navštívili kino Evald na Národní třídě za účelem zhlédnout tři krátké dokumentární 

filmy z festivalu Jeden svět na školách 2015. Po příchodu do kinosálu nás uvítala paní 

moderátorka, která s námi po každé projekci rozebírala film, který jsme viděli.  

První film nesl jméno Gabrielova reportáž z mistrovství světa ve fotbale v Brazílii. 

Gabriel, asi třináctiletý Brazilec, hodnotil mistrovství nejen kladně, ale ukázal i jeho zápory. 

Hlavně poukázal na život v chudinské čtvrti, ve které žije. Na to, že vláda utratila spoustu 

peněz za postavení železnice, která vede jeho městem. Plno lidí se muselo vystěhovat, ale 

obyvatelé, jako je Gabriel, zůstali silní. Tento chlapec má totiž vlastní projekt, který usiluje  

o to, aby chudé děti nezůstávaly na ulicích, které jsou plné drogových dealerů. Gabriel jim 

po večerech pouští filmy a tím je zabaví. Gabriel je nám všem příkladem. 

Druhý film se jmenoval Haiduc - život na ulici. 

Dvanáctiletý rumunský chlapec Haiduc žije na ulici už od 

sedmi let, protože ho jeho věčně opilý otec bije. Řekl si, 

že radši půjde bydlet na ulici, a tak začal žít s partou 

feťáků. Sám začal po chvíli kouřit a čichat pungu. Má kvůli 

tomu velké zdravotní problémy. Dva měsíce strávil  

v nemocnici poté, co ho tam odvezla Raluca, žena, která 

se stará o lidi na ulici a která se ujala i Haiduca. Raluca se mu snaží pomoct dostat se  

z drogové závislosti a začít nový život. I Haiduc má totiž své sny, chce chodit do školy, mít 

rodinu, ale to by se musel vzdát drogy i svých „přátel“ z party feťáků. To byl pro změnu 

spíše odstrašující případ. 

Hrdá navzdory chudobě byl třetí film. Dospívající Nicky z Nizozemska je chudá, 

protože její rodiče jsou bez práce, ale ona má svou hrdost a tolik se za to nestydí. Ve škole ji 

kvůli tomu šikanovali, ale ona to ustála, mimo jiné díky svým dobrým kamarádům. Má 

oblečení ze second handu, starší mobil, ale nevadí jí to, protože ví, že peníze nejsou 

všechno. Jídlo nakupuje s bratrem v potravinové bance, a jak řekl její bratr: „Taky se to dá 

jíst.“  Přestože má Nicky málo peněz, pomáhá ještě chudším dětem. Ukazuje se, že čím víc 

o svém problému mluví, tím víc ji lidé berou. Takže je hrdá navzdory chudobě.  

Myslím, že se z kina vraceli všichni spokojení a trochu více zamyšlení. A to je dobře, 

ne?  

Lenka Vondrysová, 7.A 
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SIRIRI – naše pomoc dětem v Africe   

 

Jedno podzimní čtvrteční odpoledne k nám do školy přišli dva členové organizace 

SIRIRI, organizace, která podporuje zejména rozvoj školství ve Středoafrické republice. Poté, 

co jsme se navzájem představili, nám poděkovali, že jsme pro ně minulý rok vybírali peníze a 

pomáhali se sazenicemi různých květin (které budeme prodávat i tento rok). Následně nám 

pustili prezentaci, u které podrobněji vysvětlovali, co jejich organizace dělá, tj. že pořádá 

různé sbírky a že operuje v Africe, hlavně ve Středoafrické republice (SAR). 

 V následující části přednášky jsme zhlédli obrázky 

různých slumů (chudinských čtvrtí, většinou okolo velkých 

měst) a dozvěděli se, že většina obyvatel SAR žije 

v chudobě. Mezi fotkami jsme aktivně odpovídali na různé 

otázky. Například nám ukázali dvě fotky, jedna byla ze 

slumu a druhá nějaká luxusní vila a ptali se nás, kde si 

myslíme, že to může být vyfocené a snažili se nám na tom 

vysvětlit, jak velké rozdíly jsou mezi obyvateli afrických 

zemí, protože oba obrázky byly ze Středoafrické republiky. 

 V závěru programu jsme obdrželi velké papíry, asi formátu A0, a rozdělili jsme se do 

skupin. Každá skupina dostala otázku zabývající se problematikou SAR, například co by 

pomohlo zlepšit vzdělanost v Africe. Poté jsme obcházeli ostatní žáky a ptali jsme se jich na 

jejich názory k danému problému, jejich odpověď jsme zapsali na papír. Nakonec jsme šli po 

skupinách dopředu a „prezentovali“ jsme námi získané výsledky, potom jsme o odpovědích 

diskutovali.   

Letošní jaro se náš ročník, tedy sedmé třídy, zúčastní již tradičního projektu Rostlinky 

pro Afriku. Na květnových konzultačních hodinách si budete moci opět zakoupit námi 

vypěstované afrikány, bazalku či sazeničky rajčat. Budeme rádi, když přijdete a podpoříte 

nás. 

      Ondřej Vaverka, 7.A 

 

Svět netopýrů 

 

Ve spolupráci s organizací ČESON, Českou 

společností pro ochranu netopýrů, proběhla dne  

20. 11. 2014 přednáška s názvem Svět netopýrů. 

Přednášky se zúčastnily obě osmé třídy. 

Během této akce se žáci nejprve formou prezentace 

seznámili s druhy netopýrů vyskytujících se u nás a 

dozvěděli se spoustu zajímavostí o jejich životě. 

S přednášejícím prodiskutovali možnosti ochrany 

netopýrů a správný postup při nálezu zraněného jedince. V závěru proběhla pro žáky 

nejatraktivnější část přednášky, ve které jim byla popsána anatomie netopýra na živém 

jedinci, na kterého si studenti mohli i sáhnout a zkusit ho nakrmit. 

Zuzana Matoušková  
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Návštěva Národního památníku hrdinů Heydrichiády 

 

V úterý 3. března navštívila naše třída Národní památník hrdinů Heydrichiády  

v Resslově ulici. Nejprve jsme zhlédli krátký film mapující okolnosti, přípravu, ale také 

tragické následky atentátu českých parašutistů na R. Heydricha. S průvodcem jsme měli 

možnost nahlédnout do kostelní krypty, kde parašutisté strávili poslední hodiny svého života. 

Doprovázeni výkladem jsme si kryptu prohlédli a následovně přešli do vedlejšího 

pravoslavného kostela, jehož vedení svolilo k ukrytí parašutistů v kryptě. Po seznámení se  

s architektonickými zajímavostmi budovy a osudy lidí i jejich rodin, kteří parašutistům nějak 

pomohli, jsme si kostel prohlédli a ukončili naši zajímavou prohlídku.  

Anna Kolenatá , 9.A 

 

 

Vánoční koncert 2014 v Lucerně 

 

Úterý, 25. listopad 2014, odpoledne, Velký sál paláce Lucerna. 

Doba, kdy je plánovaný vánoční koncert ZŠ Kladská. Po přípravách jeviště, hlediště, 

nácviku nástupů jednotlivých čísel začali rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní, známí, ale také 

bývalí žáci a učitelé zaplňovat hlediště Lucerny.  

Řada návštěvníků se viděla po delší době, rozmlouvali spolu nebo se zastavili ještě 

před představením na malém občerstvení. Úderem půl šesté a za prvních tónů zahajovacího 

čísla vánoční koncert začal. Po pravé straně jeviště stál zlatě ozdobený vánoční stromek 

jako symbol celého koncertu. Úvodní slovo a průběh představení moderovaly žákyně 8.B 

třídy, Berenika Dominiková a Lucie Bohuslavová.  

Program celého koncertu byl zajímavý, 

pestrý a rozmanitý. Na pódiu se vystřídaly 

všechny třídy. Zpívaly se vánoční koledy, 

zajímavé skladby zahrála školní kapela, páťáci 

předvedli divadelní scénku ve vánoční pekařské 

dílně a vyslechli jsme také variace na vánoční 

koledy a vánoční písně známých zpěváků a 

skupin. Čas plynul, program se krátil a najednou - 

téměř po dvou hodinách, byl konec. Všichni účinkující sklízeli aplaus, vystoupení se líbila a 

diváci opouštěli sál Lucerny spokojeni, pozitivně a vánočně naladěni. Každý si vlastně 

uvědomil, že nastává čas nejkrásnějšího období v roce, čas očekávání něčeho nového a 

tajemného. Ale také čas úklidu, shánění dárků, pečení cukroví a ... Vždyť toto všechno patří 

k tomuto období. Každý tu hektiku zná velice dobře. Jen ti malí toto období vnímají trochu 

jinak. Těší se a čas je pro ně dlouhý. Ale dočkají se. Pak nadejde TEN dlouho očekávaný den, 

den radosti, nadělování a většina z nás pak odpočívá a raduje se i ze sebemenší maličkosti, 

která pod stromečkem zůstala. Tou maličkostí může být i vlídné slovo, slovo díků a uznání. 

Proto na podzim opět na koncertě  „VÁNOCE  ZŠ  KLADSKÉ V  LUCERNĚ 2015“. 

Ladislav Bošek 
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Autorské čtení: Sylvia Heinlein 

 

Dne 16. 2. 2015 jsme se s žáky 7. tříd na pozvání Goethe-Institutu zúčastnili 

autorského čtení současné německé spisovatelky Sylvie Heinlein. Tato autorka zavítala do 

ČR, aby zde propagovala svou knihu MITTWOCHTAGE oder „Nichts wie weg!“, sagt Tante 

Hulda, přeloženou do češtiny pod názvem Bláznivá teta a já. Tato kniha byla v rámci projektu 

LiStOVáNí herce Lukáše Hejlíka představena s velkým úspěchem na 11 místech v ČR. 

„Byla zde velice příjemná atmosféra, a dokonce jsme i paní spisovatelce rozuměli. 

Dozvěděli jsme se velice zajímavé věci. Např. o tom, jak dlouho tuto knihu psala a že ji 

napsala díky setkání s jedním trochu zvláštním pánem…“ (M. Zíková, 7.A) 

„Z povídání jsem si odnesl poznatek, že ne každý bláznivý člověk je jiný než my. Neměli 

bychom se chovat divně, když je vidíme jít po ulici. Bylo to velmi poučné.“ (M. Čistecký, 7.B)  

„Knížka je velmi zábavná, jako autorka.“ (A. Schindler, 7.B) 

Za filmovou adaptaci své knihy dostala autorka v roce 2012 ocenění Akademie pro 

dětská média (Mitteldeutsche Medienförderung). 

Kateřina Charvátová 

 

 

Beseda s holandskou autorkou Francine Oomen 

 

V lednu navštívila naši školu Francine Oomen, která 

přijela do České republiky představit svoji novou knihu pro 

děti o Leny Notýskové, kterou také ilustrovala. Autorka se 

nebojí ve svých knihách pro děti otevřít i nelehká témata – 

jako je například rozvod rodičů či homosexuální orientace. 

Besedy se zúčastnili žáci a žákyně 6. tříd, neboť právě oni její 

knihy četli. Sami hovořili o tom, že Leny prožívá podobné 

problémy jako oni a že by knihu klidně doporučili dětem už od 4. třídy.  

Francine Oomen je bestsellerová spisovatelka z Nizozemska. Už odmala ráda kreslila 

a také si vymýšlela a psala nejrůznější příběhy. Jejím snem bylo dělat knížky - a po studiích 

si jej splnila. Začala psát pro své děti, záhy ale zaujala nejen je. Dnes už má na kontě přes 

stovku knížek a s novým tisíciletím zaznamenala největší úspěch se sedmidílnou sérií Jak 

přežít... Rósiny příběhy se překládají v dalších 12 zemích. 

U nás na besedě paní Oomen děti zaujala svou bezprostředností, humorem a 

vstřícností. Během chvilky byl nahoře celý les rukou a děti se zcela bez ostychu ptaly česky, 

anglicky a jeden žák i holandsky na vše možné kolem jejích knih. Rozhovor se proměnil na 

hru s obrázky a příběhy, které vymýšlely děti, a Francine Oomen je ihned malovala. Nikomu 

se nechtělo skončit.  

Snad to byla správná cesta k tomu, aby se knížky paní Oomen staly součástí 

knihovniček našich dětí. Knihy „Lena Notýsková“ a „Tajemství Leny Notýskové“ najdete na 

půjčení i u nás ve škole. Jsou podepsané samotnou autorkou.  

Příjemné čtení!  

Alena Klečková 
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Crossing Borders  – beseda se syrským Kurdem 

 

Společnost Crossing Borders je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců 

v České republice. Pracuje se širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a 

rasismus. Pracovníci SIMI vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí, 

zároveň přednášejí na základních, středních a vysokých 

školách po celé České republice. 

Tato společnost připravila pro naše deváťáky 

workshopový seminář se syrským Kurdem Karimem 

Husseinem, který jim vyprávěl celý svůj životní příběh, 

seznámil je s národem bez vlastního státu, jeho historií, 

kulturou, současnou situací a připojil i mnoho zajímavostí.  

V druhé části příjemného odpoledne si děti za tiché kulisy tradiční kurdské hudby 

vyzkoušely výrobu koberečků. Dozvěděly se, co která barva a motiv symbolizují, a pustily se 

s chutí do práce. Řada z nich si své načaté dílko odnesla na dokončení domů. Poznaly novou 

kulturu, pronikly do jejích tajů. 

Alena Klečková 

 

 

Bohumil Hrabal: Takže se stalo, že…  

 

  Před vánočními prázdninami 9. prosince se uskutečnilo promítání filmu o Bohumilu 

Hrabalovi s následnou besedou pro 8. a 9. třídy. Celý program řídil sám režisér Oliver Malina 

Morgenstern. 

 Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století Bohumil Hrabal se narodil 

v Brně, dětství prožil v Polné a Nymburce, studoval na PF UK v Praze. Po uzavření českých 

vysokých škol německou okupační správou prošel řadou profesí – úředník, traťový dělník, 

výpravčí, obchodní cestující, balič papíru. Od roku 1963 až do své tragické smrti  

v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání. Ve filmu na něj vzpomínají nejen jeho 

přátelé, ale i známé osobnosti, např. Jiří Menzel a Jan Němec, básník Egon Bondy a další.  

 Vtipným dokreslením příběhu je komentář Oldřicha Kaisera v dobové uniformě 

výpravčího, jež připomíná jednu z profesí Bohumila Hrabala. 

 Během besedy nám pan režisér vyprávěl i celou řadu osobních zážitků s Bohumilem 

Hrabalem, přiblížil nám způsob, jak sbíral materiál na celý film a jak s ním následně pracoval. 

Premiéra filmu se uskutečnila 28. 3. 2014, tedy v den, kdy si připomínáme sto let  

od autorova narození. 

8. třídy 
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Divadelní představení Hygiena krve 

 

Za mrazivého úterního odpoledne 2 prosince měla naše třída možnost zhlédnout  

v budově Starého purkrabství na Vyšehradě divadelní představení doprovázené krátkou 

besedou. Nejprve jsme se krátce seznámili s projektem Hygiena krve a poté proběhla 

beseda s pamětníkem, který strávil část svého dětství v Terezíně. Dále následovala hlavní 

část programu, divadelní představení, které zcela kreativně pojalo nástup fašismu, 

holocaust a i celkovou atmosféru období druhé světové války. K vyprávění příběhu bylo 

využito různých médií, zejména rozbitých starých předmětů, se kterými bychom se běžně na 

prknech, která znamenají svět, nesetkali. Společně s osvětlením a hereckými výkony 

pomáhaly dotvářet způsob, jakým se tehdejší společnost k menšinovým skupinám chovala. 

Neočekávané zakončení nás dovedlo k zamyšlení nad dnešní narůstající popularizací 

neonacismu a antisemitismu mezi generacemi, které nezažily teror holocaustu, což je dnes 

velice aktuální téma. 

Anna Kolenatá , 9.A 

 

 

Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 

 

Od 7. ledna 2015, kdy proběhla slavnostní 

vernisáž, až do konce února byla v naší škole 

instalována výstava "Stopy židovské přítomnosti v Praze 

2". Výstava vznikla ve spojitosti s projektem "Zmizelí 

sousedé", do kterého se v roce 2011 zapojili i naši žáci. 

Autorem výstavy je historik a dokumentarista Mgr. 

Martin Šmok. Na patnácti informačních panelech se 

mohli žáci i návštěvníci školy seznámit s historii 

židovské synagogy, která stála v Sázavské ulici a byla při náletu v únoru 1945 zničena a s 

příběhy obyvatel Vinohrad, kteří byli židovského vyznání, pocházeli z židovských rodin nebo 

byli za židy označeni nacistickými norimberskými zákony. O jejich osudech vypovídaly 

desítky zajímavých fotografií a ukázek z dobových dokumentů. K lepšímu pochopení celé 

doby a jednotlivých příběhů posloužili našim žákům pracovní listy, které po seznámení se s 

výstavou zpracovávali. Celý projekt přinesl našim žákům mnoho nových a zajímavých 

poznatků. 

Eva Havlíková 

 

 

Nálety na Prahu 

  

 V pátek 20. února jsme měli přednášku „Nálety“. Paní Martínková si pro nás 

připravila prezentaci o náletech na Prahu, zasaženou 14. února roku 1945. Z této přednášky 

vyplynulo, že se dodnes můžeme pouze dohadovat, zda se jednalo jen o navigační omyl, 
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nebo byla Praha opravdu náhradním cílem. Každá z teorií je podložena věrohodnými fakty  

z mnoha zdrojů. 

Navigátoři mohli být zmateni údajnou mlhou a nepříznivým počasím, které prý tehdy 

bylo.  Přesto ale někteří z nich tvrdili, že se nad Drážďanami  nenachází. Jejich námitka ale 

byla nadřízenými zamítnuta a bomby byly stejně shozeny. Na druhé straně se někteří 

účastníci operace domnívají, že byli vycvičeni natolik, aby k žádné podobné chybě nedošlo.   

Po 5 minutách strachu a chaosu při bombardování byly následky zdrcující.  Paní 

Martínková nám svou prezentaci obohatila i o pár dech beroucích příběhů! Např. Z jedné 

nemocnice, kde právě probíhala operace mozkového hematomu. Pacienta nestihli lékaři 

evakuovat a on přečkal bombardování na operačním lůžku s otevřenou lebkou. Když se 

doktor vrátil zpět do zborcené nemocnice, našel ho tam lehce zaprášeného a „vysmátého“ 

na lehátku. Přežil! 

            Celá přednáška byla velmi poučná a určitě nám mnohé dala.  

Lucie Bohuslavová, Markéta Čermáková a Berenika Dominiková (8.B) 

 

 

Naše cesta – interaktivní výstava o životě lidí se 

zdravotním postižením 

 

 V listopadu většina tříd naší školy navštívila interaktivní výstavu „Naše cesta“, kterou 

na Výstavišti v Křižíkově pavilónu B připravilo sdružení  CHODICILIDE.CZ.  

Na ploše 1200 m
2
 se žáci a žákyně podívali do speciálně upraveného bytu, vyzkoušeli 

si manipulaci s ortopedickým vozíkem, orientaci na ulici bez kontroly zrakem nebo pocity 

člověka, který neslyší zvuky kolem sebe. Vyzkoušeli si sporty, hry i různé každodenní činnosti 

z pohledu člověka s omezením pohybu nebo bez využití některého ze smyslů, na který jsme 

zvyklí spoléhat. Seznámili se s různými nástroji, pomůckami a přístupy, které lidé  

s postižením v takových situacích používají. 

Nejvíce přínosné bylo to, že děti vedly rozhovory s přítomnými postiženými lidmi a  

u některých jejich postižení zpočátku ani nezaznamenaly, např. u neslyšících, kteří výborně 

odezírali ze rtů nebo měli schované naslouchadlo pod vlasy.  

Některé názory dětí: 

„ Když jsme se dozvěděli, že na takovou výstavu půjdeme, vůbec jsme nečekali, jak super to 

bude. Postižení lidé rozdávali úsměvy a vše kolem nich zářilo barvami…“ 

„Krásná a zajímavá výstava, kde jsme se přesvědčili, že být nevidomý nebo neslyšící je 

opravdu těžké. Několik lidí nám vyprávělo své smutné příběhy, naučili jsme se pár slov ve 

znakové řeči a zkusili si zahrát na vozíku basketbal.“ 

„Zjistil jsem, že v dnešní době mohou postižení dělat díky technice skoro ty samé věci jako 

my. Přesto je život s postižením stále velice těžký…“ 

„Velice mě bavilo zkusit si vše na vlastní kůži – jezdit na vozíčku i chodit se slepeckou holí. 

Bylo překvapivé, jak obtížné to je!“ 

„Zaujalo mě, kolik stojí vybavení bytu, pokud jste třeba na vozíčku. Kolik stojí naslouchadla. 

Jsem opravdu ráda, že jsem takovou výstavu navštívila.“ 

Třída 8. B 
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Jazykový pobyt žáků 5. tříd v Querxenlandu 

 

Bylo to tam krásné. Od minulého roku se nic nezměnilo, až na to, že tam v zimě bylo 

trochu sněhu. Vymysleli nám krásný program. První den jsme chodili s loučemi. Pak jsme 

pekli cukroví a byli jsme na přednášce v kostele, kde jsme si povídali o Ježíšovi a adventu. 

Vyprávěla nám o něm milá paní a ukazovala přitom dřevěné loutky. My jsme se snažili její 

povídání překládat. Celkem nám to šlo. Poslední den jsme měli diskotéku a někteří měli 

prodlouženou večerku. Zkrátka to tam bylo super. 

Anna Filipiová, Borna Blaževič, Jan Doležal, 5.A 

 

 

Výměnný pobyt žáků z Kodaně v Praze 

 

Na úplném počátku prosince, kdy začíná adventní čas, jsme skupinka 24 žáků  

z 8. tříd, paní učitelka Živná a paní učitelka Matoušková jeli na letiště Václava Havla, 

abychom zde vyzvedli dlouho očekávanou návštěvu z Dánska. Všichni jsme byli trošinku 

nervózní, protože nás příštích pět dnů čekalo neustálé mluvení naší tříletou angličtinou a 

ještě starání se o (prozatím) neznámé děti ze země, kde většina z nás nejspíš ani nebyla. 

Po chvíli čekání na letišti se konečně ukázala mile vyhlížející skupina lidí, kteří nás 

měli následující dny obšťastňovat svou přítomností a se kterými jsme si mohli vzájemně 

obohatit svou slovní zásobu. Když nám české a dánské učitelky přidělily dánského partnera, 

mohli jsme se vydat se svým svěřencem a se všemi zavazadly do našich domovů. Další 

společné setkání toho dne bylo až na obědě v naší školní jídelně, kde jsme se společně 

občerstvili a načerpali dostatek sil do následujícího programu. Nejprve došlo k procházce po 

naší škole a poté už jsme konečně vyrazili do prosincově prochlazených pražských ulic. Naše 

první zastávka byla na vánočních trzích na náměstí Míru, kde jsme mohli typickou adventní 

atmosféru přímo nasávat, nebo jsme také mohli nasávat některé dětem povolené horké 

nápoje a sladké pokrmy, a to celkem oprávněně, protože byla opravdu nepříjemná zima. 

Dalším bodem programu bylo Václavské náměstí a návštěva Jindřišské věže  

v centru, samozřejmě i se samostatnou prohlídkou a poslechem místní zvonkohry. Pozdě 

odpoledne téhož dne jsme měli rozchod na náměstí Republiky, odkud se většina lidí (včetně 

mě a mně svěřené Dánky) vypravila do obchodního centra Palladia, kde se naskytla příjemná 

možnost ohřát se a rozproudit krev v našich zimou odumřelých končetinách.  

V úterý ráno jsme od školy společně vyrazili metrem, (protože tramvaje z nějakého 

nepříjemně chladného důvodu zamrzly), na Pražský hrad. Cestou na Hrad nastala přátelská 

koulovačka mezi jednotlivými členy zájezdu a po nějaké chvíli už jsme konečně dorazili do 

královského areálu. Po několika sériích skupinových fotek došlo k prohlídce Svatovítského 

chrámu, procházce Zlatou uličkou a nakonec i k prohlídce Daliborky. V čase oběda jsme sešli 

kopec a dostali se na Malou Stranu, kde jsme měli chvilku rozchod a čas na občerstvení. 

Odpoledne jsme se stavili u Lennonovy zdi a přešli přes Karlův most zpět na Staré Město až 

na Staromák. Tam už byl rozchod a večer jsme šli všichni společně do kina. To bylo super! 
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Časně zrána následujícího dne byl plán následující: cesta vlakem na Karlštejn! 

S ohledem na to, že v předchozích dnech kvůli námraze na kolejích nejezdily téměř žádné 

vlaky, ani tramvaje v Praze, to byl plán riskantní. Na Hlavním nádraží se ale ukázalo, že 

námraza opravdu ustupuje a vlak směr Karlštejn jede! Stihli jsme dokonce dřívější spoj a 

vyrazili do této štramberských uší plné vesničky. Naše návštěva započala poznáním tradiční 

výstavy zdejších betlémů a následovala chvilka kreativity. To jsme se totiž všichni vmáčkli 

do místnosti (s radiátorem!) a další hodinu jsme zasvětili zdobení vánoční skleněné koule  

s (pro mnohé z nás) nebezpečnými třpytkami. Po této velmi zábavné hodince jsme se ještě 

šli podívat do muzea voskových figurín, kde jsme se také náramně bavili. Poté jsme se už 

jen vyfotili u hradu, který byl bohužel zavřený, a pak už jeli zpět domů. Večer mnozí z nás 

opět navštívili některé z pražských obchodních center na přání svých dánských protějšků. 

Čtvrtek byl pro nás všechny také náročným dnem. Dopoledne jsme vyrazili do 

zoologické zahrady, kde jsme měli další tři hodiny rozchod, a odpoledne jsme měli závěrečný 

večírek s množstvím vlastnoručně vyrobeného občerstvení a se společným zpíváním 

vánoční koledy „Rolničky“ ve třech jazycích. V pozdních hodinách tohoto večera jsme se  

s dobrou náladou vraceli do svých domovů, kde už nás čekal poslední úkol, a to balení Dánů 

a jejich rozloučení s rodinami, protože v pátek ráno už nastala chvíle jejich odletu zpět do 

Kodaně. 

Myslím, že návštěva Dánů v Praze byla přínosná jak po jazykové stránce, tak i tím, že 

jsme poznali jejich kulturu a nalezli nová přátelství.  

Magdaléna Válková, 8.A 

 

 

Adventní setkání učitelů ve Schneebergu 

 

Téměř jeden rok se plánoval učitelský zájezd do krušnohorského Schneebergu. Proč 

právě sem? Vždyť zde bydlí naše bývalá německá lektorka paní učitelka Eva Hofmann. Hned 

po skončení letních prázdnin jsme měli ve škole zprávu s pozváním do předvánočního 

Schneebergu. Vedení kontaktovalo a děkovalo jménem všech kolegů a kolegyň za pozvání.  

 „Slovo dalo slovo“ a hned po zahájení školního roku začaly předběžné přípravy. 

Většina z nás se těšila nejen na pozvání do dalšího německého městečka v Podkrušnohoří, 

ale na osobní setkání s naší bývalou kolegyní a jejím manželem. 

 Byla sobota 13. prosince 2014, a to byl datum našeho společného učitelského 

zájezdu doplněný o rodinné příslušníky. Počasí v nás zrovna nevyvolávalo zimní náladu, ale 

každý se těšil na poznání něčeho nového. Po téměř čtyřhodinové jízdě autobusem nás 

přivítalo malebné městečko Schneeberg, položené v kopcích Krušných hor. Dominantou je 

pozdněgotický kostel sv. Wolfganga (die St.Wolfgangskirche), dále malebné náměstíčko  

s adventními trhy a nedaleko od něj slavné hornické muzeum, ve kterém jsme měli možnost 

se seznámit s tehdejším životem a těžkou prací hornického řemesla.  Největším zážitkem 

bylo pro nás samotné přivítání a shledání s pí uč. Evou Hofmann. Pod pergolou u svého 

malebného domku bylo přichystáno občerstvení od slaného až po sladké, teplé nápoje od 
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čaje až po svařák. Byla zima, vál silný vítr, který později přinesl i hustý a nevlídný déšť. Bylo 

to velice milé setkání, i se sousedy, kteří se na občerstvení podíleli. Čas – jako by se 

najednou zastavil. Povídalo se, dojmů bylo plno, ale času, bohužel, málo. Eva Hofmann nás 

doprovodila po městečku do hornického muzea, ukázala nám zajímavosti na náměstí a 

upozornila na radnici, která byla v roce 2006 doplněna o zvonkohru. Zvonkohra byla 

postavena na památku hornické stávky (22. 7.) a právě tohoto dne 22. 7. 2006 byla 

vysvěcena. Samotné zvonky byly vyrobeny v míšeňské porcelánce. Náš pobyt ve 

Schneebergu se chýlil ke konci a ve 14:30 hod. jsme odjížděli do Schwarzenbergu, dalšího 

hornického města. 

 Schwarzenberg - hornické město, cca 20 min. jízdy autobusem od Schneebergu. 

Kolegyně Eva Hofmann nás doprovázela městem. Malebné město, které se připravovalo na 

hornickou přehlídku. A té jsme byli právě svědky. Po procházce samotným městečkem se 

ulice a uličky začaly zaplňovat. Déšť ustal, a tak jsme měli možnost si městečko 

prohlédnout, projít se po vánočním trhu, zastavit se, ochutnat krušnohorské „bratwursty“ a 

zahřát se teplými nápoji. Při procházce městečkem jsme viděli skalní stěnu vyzdobenou 

vyřezávanými figurami připomínající život v době adventu a Vánoc. Po skončení vánočního 

období jsou tyto výjevy nahrazeny turistickými tabulemi s příběhy a pověstmi rytíře Jiřího  

s drakem. Po levé straně silnice jsme přicházeli směrem od nádraží na proslulý vánoční trh. 

Nejdříve jsme prošli kolem dolní městské brány, proti které stojí po celý rok vánoční 

pyramida, největší na světě. Ta je uvedena do provozu každoročně o první adventní neděli a 

její provoz je ukončen vždy 6. ledna. Podívaná nebrala konce. Velmi rychle se začalo stmívat 

a ulice zaplňovat návštěvníky, aby mohli přihlížet hornické přehlídce. Přehlídka začala přesně 

v 17 hodin. To už byla tma, vše bylo náležitě osvětleno. Nejen památky a samotný vánoční 

trh, ale i celý průvod. V průvodu procházela téměř všechna kutnohorská městečka se svými 

znaky a erby, doprovázená charakteristickou muzikou daného regionu.  

 Přehlídka skončila a nachýlil se čas našeho odjezdu. Po rozloučení s Evou Hofmann a 

jejím manželem, rozloučení plném dojetí a slziček, se náš autobus vydal na zpáteční cestu 

do Prahy. Byl už večer, projížděli jsme řadou vesniček většinou končícími ve svém názvu  - 

berg. Tma a vánoční stromky na náměstích a návsích připomínaly skutečnou a pravou 

předvánoční atmosféru. Celá scenérie byla ještě doplněna osvětlenými a nádherně zářícími 

vánočními svícny ve všech oknech domů, domků i hotelů.  Neopakovatelné! Jen sněhová 

pokrývka chyběla.  

 Ale i tak! - Zájezd se vydařil, a to je to hlavní. Každý se vracel spokojený, s drobnými 

dárky a suvenýry a hlavně „nabitý“ o nezapomenutelné zážitky, které se neopakují. Velký dík 

patří paní učitelce Evě Hofmann, jejímu muži a všem sousedům, kteří pro nás ochotně 

připravili uvítání. Dále děkujeme i vedení školy, které pro nás samotný zájezd připravilo. A co 

dál? 

Už ve Schneebergu se rámcově hovořilo o příštím zájezdu, který je už v jednání... 

Ladislav Bošek 
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Lyžařské kurzy 

 

2. třídy – Studenov, 15. – 20. 2. 2015 

 

Podobně jako většina tříd vyjeli koncem zimy na hory také naši druháci. Z několika 

návrhů z řad rodičů byl vybrán horský hotel Roxana v lyžařském areálu Studenov nedaleko 

Rokytnice nad Jizerou. Druháci jsou naši nejmladší lyžaři, proto je doprovázely obě třídní 

učitelky, o kvalitní výcvik se postaralo 5 lyžařských instruktorů – M. Ševčík, T. Epstein,  

F. Hlaváček, T. Lorencová a P. Harazinová. Největší devizou hotelu byla rozhodně jeho 

poloha – hned u hotelu se nacházel skiareál s 11 vleky od cvičné loučky až po červené 

sjezdovky. A děti jej využily opravdu beze zbytku, neboť mezi nimi byli kromě výborných 

lyžařů i ti, kteří stáli na lyžích poprvé v životě. Sněhu bylo dostatek, svahy dobře upravené, 

počasí téměř ideální (5 slunečných dnů), instruktoři milí a trpěliví – co víc si přát? 

Výsledkem bylo, že závěrečný slalom zvládly všechny děti na výbornou, lyžování je bavilo a 

už teď se těší na příští lyžařský kurz. 

Věra Ježková 

 

 

3. třídy – Nové Hutě, 7. – 13. 2. 2015 
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4. třídy – Pec pod Sněžkou, 12. – 18. 12. 2014 

 

Na hory jsme se letos, vlastně vloni, moc těšili. Vyrazili jsme 12. prosince už potřetí, 

proto pan uč. Ševčík vybral náročnější terén, tedy sjezdovky v Peci pod Sněžkou. Těžší bylo 

dostat se i na chalupu, protože ta leží dál od civilizace. Autobus nás dovezl do Černého Dolu 

a my jsme museli z parkoviště, kde byla pro autobus konečná zastávka, vyšlapat pěkný kus 

cesty do kopce po svých až k chatě Mír. Po výborném obědě jsme se ubytovali, odpoledne 

jsme prozkoumali okolí chaty. Od druhého dne jsme lyžovali na Javoru, Smrku i na 

Zahrádkách. Rozdělili jsme se do družstev k paní uč. Morávkové, Klimentové a k panu uč. 

Ševčíkovi, pod jejichž vedením jsme zdokonalovali svoje lyžařské dovednosti. Každý večer 

jsme soutěžili, zpívali, tančili, poslouchali jsme přednášku horské služby, zkrátka jsme se 

dobře bavili. Domů jsme dorazili ve čtvrtek 18. prosince večer a v pátek jsme všichni 

zakončili rok 2014 vánoční besídkou. Těšíme se na příští pobyt na horách, rádi bychom 

znovu do Pece pod Sněžkou. 

Žáci 4.A a 4.B 

 

 

5. třídy – Benecko, 5. 1. – 10. 1. 2015 

 

Příjemné zahájení nového roku zažila 5. třída na lyžařském výcviku v Krkonoších  

v hotelu Bára na Benecku. Počasí i sněhové podmínky byly úžasné, a tak si díky tomu všichni 

užívali lyžování každý den. Děti, kromě sportovního ducha, ukázaly i své umělecké sklony při 

večerních programech. Paní instruktorky – Alena Morávková, Petra Harazinová, Tereza 

Lorencová a Adéla Dvořáková byly rády, že vše proběhlo v klidu, pohodě a spokojenosti 

všech zúčastněných. 

Tereza Lorencová 

 

 

6. třídy – Martinské hole (Slovensko), 14. 3. – 20. 3. 2015 

 

My z 6. tříd jsme byli na lyžáku. Nutno podotknout, že se vydařil, žádné vážnější úrazy 

jako loni. Naštěstí! Vyjeli jsme autobusem v sobotu 14. 3. a všichni učitelé si podle mě 

oddechli. Poslední dva dny už totiž s námi nebylo k vydržení. Bohužel si nemohla odpočinout 

trojice obětavých učitelů, kteří s námi vyjeli. Paní učitelce Španingerové a pánům učitelům 

Tlapákovi a Vackovi děkujeme, že to s námi přežili a dělali nám i program. Mimo ně jela taky 

Terka Adamová, kterou hned všichni obsypali jako klíšťata. Ta radost, když jeden den měla 

naše družstvo!  

Cesta dopadla podle očekávání, a tak všichni mohli v neděli vyrazit na lyže. Nic se 

neztratilo, ani kufry, takže pobyt probíhal bez větších obtíží. Nejšílenější hru (Sardel) jsme 

hráli hned v neděli. Podle symbolů na kartě nás v jednom okamžiku na jedné židli sedělo  

i pět. Další den byla lyžovačka a večer diskotéka, kterou si většina lidí užila (nakonec se 

zapojili i ti stydlivější, jako jsem třeba já). Na začátku jsme tančili mazurku. To nebylo hezký! 

Až pak se rozpoutala pravá zábava. Na druhé závěrečné diskotéce už žádná mazurka nebyla. 

Myslím, že za to byli všichni vděční. Mezitím jsme si užili i hru založenou na týmové 
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spolupráci. Stále máme co zlepšovat. Od lyžování jsme si odpočinuli při stavění ze sněhu. 

Objevili se sněhuláci, dráhy pro PET láhve (nejlepší měli naši učitelé), bunkry a iglú. Na závěr 

volného odpoledne byla koulovačka. Promiňte mi chronologickou neuspořádanost, když 

člověk překypuje zážitky, je těžké psát souvisle. Lyžák jsme si všichni moc užili. V sedmé na 

Martinkách ahoj!   

Ema Srnková, 6.B 

 

 

7. třídy – Pec pod Sněžkou, 7. – 13. 2. 2015 

 

V sobotu 7. února 2015 odjela 7.A a 7.B na lyžařský pobyt do Pece pod Sněžkou. 

Bydleli jsme v hotelu Hnědý vrch hned vedle sjezdovky stejného jména. 

Jela s námi naše paní učitelka Klimentová, její syn Jakub, pan učitel Tlapák a paní 

učitelka Španingerová. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin podle toho, jak kdo uměl lyžovat. 

Každé ráno jsme měli před sedmou hodinou budíček, neučesaní a neumytí :) jsme šli ven na 

rozcvičku. Rozcvička byla bezvadná, i když fyzicky náročná a méně zdatní jedinci nebyli vždy 

spokojeni. Dokonale probuzení a protažení jsme se už těšili na snídani a hlavně na svah. 

Sněhu bylo dostatek, podmínky ideální, tak si každý lyžování určitě užil. Po většinu týdne se 

na nás z oblohy celý den usmívalo sluníčko a docela pěkně hřálo. I paní kuchařky a pan 

kuchař byli s námi spokojeni. Většina z nás odnášela každý den po obědě i večeři prázdné 

talíře, všem nám tu moc chutnalo. Při večerním programu jsme hráli různé hry, nejvíce se mi 

líbila hra na upíry. Poslední večer jsme si užili diskotéku. 

V pátek ráno jsme odjeli do Prahy. Musím říci, že jsme se domů nikdo ani moc 

netěšil. Vždyť pobyt zde v Peci utekl tak rychle! Zůstanou nám ale hezké vzpomínky na 

báječný týden :). 

Lyžařský pobyt byl moc super! Tak doufám, že se příští rok opět vydaří. 

Zoe Kotmelová, 7.A 

 

 

8. třídy – Tauplitz (Rakousko), 14. – 19. 12. 2014 

 

 V prosinci jsme si velmi příjemně prodloužili o týden vánoční prázdniny, neboť jsme 

už podruhé odjeli na lyžařský kurz do rakouského Tauplitzu.  

Trochu nás zlobil sníh, už od listopadu jsme se modlili, aby začalo sněžit. Podzim se 

stále nechtěl vzdát své vlády. Nakonec jsme se přece jen dočkali a dvě zasněžené sjezdovky 

se staly na týden našimi kamarádkami. Dokonce i na tradiční koulovačku sníh stačil. Počasí 

nám přálo téměř po celou dobu pobytu a v areálu jsme byli prakticky sami.  

 V našem hotelu Haus Alpin nám skvěle vařili, zejména domácí rohlíčky byly dobře 

vypečené a vynikající! I večerní zábava neměla chybu – vtipné aktivity, přednášení básní a 

samozřejmě diskotéka. 

 Zkrátka – hory byly jako vždy super, ale pro nás už byly společně poslední… Mrzí 

nás, že s naší třídou z Kladské už na ně nepojedeme. Vzpomínky nám ale zůstanou. 

Společně třída 8. B 
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Kdo chce být „Milionářem“ 

 

Už druhým rokem probíhá na naší škole jazyková a vědomostní soutěž Kdo chce být 

„Milionářem“?  Začátkem února se vždy koná školní kolo nazvané Kdo chce být 

„Milionářem“ na Kladské? Osm nejlepších pak postupuje do obvodního kola, které se koná 

vždy začátkem června a nese název Kdo chce být „Milionářem“ v Praze 2. 

Soutěž má celkem 30 otázek, prvních deset je v češtině, dalších deset v angličtině a 

posledních deset v němčině - to je u školního kola. Bohužel jsme na Praze 2 nenašli školu, 

kde by žáci byli schopni soutěžit v němčině, proto se u obvodního kola užívají jenom čeština 

(10 prvních otázek) a angličtina (20 otázek).   

Žáci mají u každé otázky čtyři možné odpovědi, jen jedna je samozřejmě správná, 

okruhy jsou z celého spektra vědomostí - dějepis, zeměpis, biologie, logika, bible, hudba, 

sport, medicína, a další. Kdyby bylo vše v češtině, odpovědělo by mnohem více žáků 

správně - důvodem chybných odpovědí bývá neznalost klíčových slovíček v angličtině a 

němčině. Ale proto soutěž organizujeme, ani u soutěže organizované televizemi v různých 

zemích světa nemůže být každý milionářem. 

Zatím nikdo na všech 30 bodů správně neodpověděl, ve školním kole v únoru 2015 

byla dvě první místa se správnými 25 body. Žáci dostávají krásné odměny - knižní poukázky 

(za první místo v hodnotě 500 Kč). 

Přejeme všem soutěžícím v dalších kolech mnoho štěstí. 

Eva Iveljová 

 

 

Školní výtvarné soutěže 

 

V letošním školním roce byla obnovena tradice školních výtvarných soutěží, které 

byly v minulosti samozřejmou součástí kulturního života školy. Na rozdíl od tradiční 

„Stonožkové výstavy“, která je prodejní a výtěžek putuje na charitativní účely, jsou tyto 

soutěže čistě výstavní. Soutěžní práce jsou vystavovány v 1. patře školy a žáci mají 

příležitost projevit svoji zručnost a nadání, prezentovat výsledky své mimoškolní pracovní a 

výtvarné činnosti a jsou dokladem bohatého spektra aktivit našich žáků. Před Vánocemi žáci 

zpracovávaly téma „Betlém...trochu jinak“. Pořadí určovali sami žáci „palcováním“ a jejich 

výběr v sobě nezapřel vliv moderní doby. Vítězný Betlém byl inspirovaný počítačovou hrou 

Dumb ways to die. V březnu zase děti tvořily "Tradiční velikonoční kraslice". Účast v druhé 

soutěži byla oproti první více než dvojnásobná a tak věříme, že se tyto výstavy stanou pro 

žáky běžnou součástí jejich školního života. Odměnou jim je nejen hodnotná poukázka do 

knihkupectví na nákup knih podle vlastního výběru, ale i dobrý pocit, hrdost nebo pochvala a 

uznání spolužáků i učitelů. 

Věra Ježková 
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Tradiční bruslení na Nikolajce 29. 1. 2015 

 

Den, kdy jsme dostávali pololetní vysvědčení, byl jako každý rok doplněn lákavou 

zábavou - bruslením. Celou Nikolajku na Smíchově měla naše škola jen sama pro sebe.  

Byla to velká zábava pro většinu žáků, ale ne pro všechny. Ačkoli pravidelně lyžuji, 

dělám atletiku a jiné sporty, na bruslích jsem stál v podstatě poprvé. Z počátku mě 

neposlouchaly nohy, ale kupodivu jsem brzo získal rovnováhu a začal jezdit. Moji spolužáci  

i já si budeme pamatovat modré stopy z mých jeanů na ledě. 

Bylo veselo, když jsme na bruslích hráli na babu a honili se, naštěstí se nikomu nic 

nestalo.  

Každá třída má na památku společnou fotografii na ledě.  

Jakub Vokrouhlický, 8.A 

 

 

Hurá do opery! 

 

Druháci se v letošním školním roce zapojili do projektu „Hurá do opery!“, který je 

určen žákům 1. stupně základních škol. Tento projekt seznamuje děti s operní tvorbou. 

Setkání jsou sestavena z ukázek z různých představení (za účasti členů sboru a orchestru 

Státní opery a Národního divadla). Děti již slyšely ukázky z české a německé opery, 

poslechly si vyprávění pana sbormistra operního souboru SO MgA. Adolfa Melichara a 

vyzkoušely si s ním dirigování i nácvik operního partu. V následujících setkáních se mohou 

děti těšit na ukázky z opery italské a ruské. 

Lucie Šádová 

 

 

Pražský pětiboj všestrannosti  

 

Dne 4. února 2015 se konal v Aréně Sparta v Libni 

Pražský pětiboj všestrannosti. Pětiboj se skládal z těchto 

disciplín: trojskok snožmo z místa, opakované lehy–sedy po 

dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut (4 styly), 

dribling s basketbalovým míčem kolem dvou met po dobu  

2 minut (úsek 10 m) a nakonec hod 2 kg medicinbalem 

obouruč přes hlavu vzad. Naše družstvo ve složení čtyři dívky a 

čtyři chlapci bojovalo velmi statečně a od první disciplíny jsme 

se drželi na předních místech. Bohužel basketbalový míč nás 

úplně neposlouchal, a tak jsme se trochu propadli a nakonec 

obsadili 12. místo ze 45 škol. V hodnocení jednotlivců ve své 

kategorii získali 1. místo Michaela Zajíčková, 2. místo Filip Kotrus, 3. místo Markéta Skalická 

a 5. místo Evelína Doležalová. 

Milan Ševčík 
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Úspěchy našich žáků – listopad 2014 až únor 2015 

 

Konverzační soutěž v AJ - obvodní kolo, únor 2015 

Kategorie II. A:    1. místo: Lara Collardová, 9.A - postupuje do krajského kola  

 

Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 16. února 2015 

Kategorie A (6. třídy a primy VG):  1. místo: Theodor Balek, 6.B 

3. místo: Jakub Schindler, 6.A 

Kategorie B ( 7. třídy a sekundy VG): 2. místo: Kryštof Miksa, 7.B 

5. místo: Ondřej Vaverka, 7.A 

Kategorie C (8.,9. třídy, tercie a kvarty VG): 1. místo: Vojtěch Vaverka, 9.A 

          2. místo: Miloslav Sodomka, 9.A 

  

Soutěž „Milionář“ na ZŠ Kladská - školní kolo, únor 2015 

1. místo: M. Staschová, 9.A a M. Brandner, 8.B (po 25 bodech), 

2. místo: J. Bohuněk, 8.B a N. Šolaja, 9.A (po 24 bodech), 

3. místo: A. Nováková, 8.B, L. Maříková, 8.B a T. Musil, 9.A (po 23 bodech).  

 

Olympiáda v ČJ - obvodní kolo, 5. února 2015 

1. místo: Klára Weiserová, 9.A 

4. místo: Eliška Stránská, 9.A  

  

Pražský pětiboj všestrannosti, 4. února 2015 

Družstva: 12. místo: ZŠ Kladská 

Jednotlivci: 1. místo: Michaela Zajíčková, 6.B 

2. místo: Filip Kotrus, 6.B 

3. místo: Markéta Skalická, 5.B 

5. místo: Evelína Doležalová, 5.B 

  

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo, 20. ledna 2015 

1. místo: Matěj Křepelka, 9.A 

     2. místo: Miloslav Sodomka, 9.A 

     7. místo: Magdalena Staschová, 9.A  

 

Matematická olympiáda - obvodní kolo pro 5. a 9. ročníky, 21. ledna 2015 

Kategorie Z5 (5. ročníky): 1. místo: Vít Sládek, 5.B 

2. místo: Martin Švanda, 5.A 

5. místo: Daniel Elbakyan, 5.B 

Kategorie Z9 (9. ročníky a kvarty VG): 2. místo: Šimon Procházka, 9.A 

3. místo: Michal Gregor, 9.A 

5. místo: Miloslav Sodomka, 9.A  
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Konverzační soutěž v NJ - obvodní kolo, leden 2015 

Kategorie I.A:  1. místo: Kryštof Miksa, 7.B 

       2. místo: Ondra Vaverka, 7.A 

      3. místo: Ema Záleská , 7.A 

Kategorie II.A: 1. místo: Klára Weiserová, 9.A (postupuje do krajského kola) 

2. místo: Jana Klose, 9.A 

3. místo: Lara Collardová, 9.A 

4. místo: Adéla Klečková, 9.A 

  

Němčina nás baví - interaktivní soutěž v NJ, 11. prosince 2014 

1. místo: Zoe Kotmelová, 7.A; Kryštof Miksa, 7.B; Kateřina Militká, 7.B;  

Beata Puchingerová, 7.B 

4. místo: Norika Dominiková, 7.B; Adéla Filipiová, 7.A; Lucie Hrdová, 7.A;  

Ondřej Vaverka, 7.A 

 

Gastronomická soutěž Zlatá vidlička, 28. listopadu 2014 

2. místo: ZŠ Kladská (Jana Klose, Anežka Imrychová, Natka Nováková, Anička Machová a 

Madla Staschová, všechny 9.A) 

 

Florbal - obvodní kolo, 26. a 27. listopadu 2014 

1. místo: ZŠ Kladská (Nikola Šolaja, Michal Gregor, Vojtěch Vaverka, Slávek Sodomka, Jan 

Růžička, Adam Schindler, Matouš Čistecký a David Kolář), postup do krajského kola!  

  

Pražský pramen – finále přírodovědné soutěže, listopad 2014 

3. místo: Vojtěch Vaverka, 9.A  

 

Think Blue. Cup - florbalový turnaj pro 1. stupeň ZŠ, 20. listopadu 2014 

2. místo: ZŠ Kladská (Edgar Rázga, Vilém Štech, Matyáš Souček, Martin Šolaja,  

Jan Moláček, Tadeáš Martínek, Jan Crowe, Albert Dvořáček a Radim Votava)  
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