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Vážení rodiče,  

při příležitosti listopadových třídních schůzek se Vám opět dostává do rukou další číslo 

našeho zpravodaje Aktuality z Kladské, tentokrát se jedná již o jubilejní XX. ročník. Již po 

neuvěřitelných 20 let Vám tímto způsobem přibližujeme dění a novinky ze života naší školy za 

období mezi jarními a podzimními třídními schůzkami. 

Letošní letní prázdniny byly velmi náročné, ve škole probíhala 1. část rozsáhlé a tolik 

potřebné elektrorekonstrukce. Máme nové kompletní rozvody silnoproudu i slaboproudu 

v celém suterénu a přízemí, včetně páteřních rozvodů. Ještě začátkem srpna vypadala situace 

ve škole vskutku zoufale, ale nakonec jsme vše zvládli a já bych touto cestou ráda poděkovala 

firmě AG Real za vstřícnost, pochopení a také velkou pomoc při dokončovacích pracích. Jsem 

si vědoma, že měli velké požadavky na kvalitu všech prací, na produkty i finální úpravy, ale 

nakonec jsme našli společnou řeč a myslím, že výsledek si zaslouží velké uznání. Děkuji  

i zástupcům Městské části Praha 2, našemu zřizovateli, za velkou podporu a pomoc, které se 

nám dostalo. Děkuji také panu školníkovi a všem zaměstnancům školy za velké pracovní 

nasazení, bez kterého bychom 1. září nemohli zahájit tento školní rok. Druhá etapa rekonstrukce 

nás čeká příští léto, bude se týkat 1. a 2. patra školy, tedy téměř všech tříd. Již nyní probíhají 

jednání a příprava na tyto náročné práce. Samozřejmě to znamená i velké investice z naší 

strany, rádi bychom pro děti zlepšili prostředí i podmínky pro vzdělávání. A tak i Vám rodičům 

děkujeme za sponzorské dary, které jste škole poskytli. Díky těmto darům a Vašim příspěvkům 

KRPŠ se nám daří vybavit školu moderní technologií, pomůckami a vylepšujeme  

a modernizujeme prostředí školy. Za prostředky KRPŠ jsme v tomto kalendářním roce 

zmodernizovali především školní jídelnu, a to v hodnotě 70 000 Kč. Zakoupili jsme další 

počítače pro výuku v hodnotě 50 000 Kč, vybavili školu novými pomůckami a na provoz školního 

klubu připadlo opět 30 000 Kč.   

Slavnostní zahájení nového školního roku se konalo jako vždy 1. září před školou. 

Sluníčko nám krásně svítilo, k dobré náladě tradičně zazpíval bývalý žák školy Jan Vodňanský. 

Bez jeho písniček bychom si již začátek roku ani nedovedli představit. Velkou radost nám letos 

udělala prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen, která přišla popřát nejen 

prvňáčkům, ale i všem dětem a učitelům radostný a úspěšný školní rok. Naším dalším hostem 

byl pan Václav Moravec, který přivítal prvňáčky a s velkým zájmem pohovořil s našimi žáky 

devátých tříd. Na pódiu před školou jsme těmto dětem společně předávali diplomy mezinárodní 

jazykové zkoušky z angličtiny, kterou všichni úspěšně složili na závěr školního roku. Pan 

Moravec dětem poblahopřál a zdůraznil význam znalosti cizích jazyků.  

 Anglické mezinárodní zkoušky byly vloni naší novinkou. Po úspěšném zavedení 

mezinárodních zkoušek z německého jazyka Deutsches Sprachdiplom I, které skládají naši žáci 

9. tříd již 3 roky, jsme se rozhodli i pro zkoušky z anglického jazyka. Naši absolventi tak nově 

mohou odcházet z 9. třídy se dvěma jazykovými certifikáty. Německá zkouška je pro žáky 
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zdarma. V loňském roce složilo 23 žáků 9. třídy německé zkoušky v úrovni státní maturity  

a všichni držitelé anglického certifikátu dosáhli rovněž této úrovně státní maturity. Za tento 

velký úspěch patří poděkování našim jazykářům, kteří žáky připravují. Je to velká práce navíc, 

kterou tito učitelé mají. Naši učitelé získali certifikaci pro přípravu a zkoušení k těmto 

mezinárodním zkouškám z němčiny i angličtiny, a to si zasluhuje velké uznání. 

V říjnu 2015 proběhl 10. ročník výměnného projektu se školou Mörike 

Gemeinschaftsschule  z německého Backnangu. Naši žáci 6. tříd odjeli na výměnu jako první, 

spolu s německými dětmi nacvičili divadelní hru An der Grenze/Na hranicích a v úterý 6. 10. 

2015 se konalo veřejné představení v Backnangu. Starosta města Backnang Michael Balzer  

a ředitelka okresního školského úřadu Sabine Hagenmüller Gehring byli přítomni na tomto 

představení a velice kladně hodnotili náš dlouholetý projekt. Ráda bych ocenila přístup  

a podporu vedoucí školského odboru MČ Prahy 2 paní Petry Hainzové M.A., se kterou jsme 

společně navštívily toto divadelní představení v Backnangu. 

Německé děti byly hosty v rodinách našich žáků o týden později a společné divadelní 

představení 12. 10. v divadle Na Prádle bylo neméně úspěšné. Děkujeme za finanční podporu 

Fondu Česko-německé budoucnosti a podpoře Velvyslanectví SRN, které náš projekt po celou 

dobu jeho existence podporují. Všichni se těšíme na příští 11. ročník našeho výměnného 

projektu pro 6. třídy v říjnu 2016.  

Podzim máme ve škole spojen již tradičně s projektem Člověka v tísni Příběhy bezpráví. 

Letošní 11. ročník „Okupace“ je věnován 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa v srpnu 1968  

a následné sovětské okupaci. Žákům 

chceme přiblížit, co se tehdy stalo, 

zdůraznit tragické následky vpádu  

a dlouholetého pobytu sovětské armády. 

V rámci projektu promítneme žákům 

filmy od renomovaných režisérů, které 

nám na základě registrace byly zaslány. 

Poté bude následovat beseda 

s pamětníkem, tentokrát nám svoji účast 

přislíbila paní Kamila Moučková. 

   Děkuji těm rodičům, kteří ubytují studenty v rámci projektu EDISON (Education. Drive. 

Internacionality. Students. Opportunity. Network.). Jedná se o projekt, který spojuje mladé lidi 

odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. 

Skupina 7 až 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa (Kostarika, Indonésie, Filipíny, 

Irán, Malajsie, Polsko, Brazílie) přijede do ČR a stráví 1 týden na naší škole. Praktikanti jsou 

zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou 

diskuze se žáky na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, 

politickou a také kulturní situaci své země. Žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi 

sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně. Vizí projektu je tolerance, 

porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Společným jazykem bude angličtina, v nižších 

ročnících budou jako tlumočníci žáci vyšších ročníků. 

Ráda bych poděkovala všem kolegům z 1. i 2. stupně za přípravu našich žáků 9. tříd 

k přijímacím zkouškám, které dopadly i letos výborně. Všichni žáci se umístili při zkouškách na 

 

Minulost nevyfotíte. Ptejte se těch, kteří to zažili. 
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předních místech a dostali se na velmi kvalitní gymnázia a střední školy. Přeji našim 

absolventům úspěch při studiu a našim žákům 9. tříd dobrou volbu při rozhodování o dalším 

studiu. Děláme maximum pro přípravu našich žáků k dalšímu studiu. Jsme si vědomi vyšší 

náročnosti při výuce i domácí přípravě žáků, ale zpětná vazba, které se nám od našich 

absolventů dostává, nás přesvědčuje o správnosti našeho snažení. Naplňujeme tak motto naší 

školy: „Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu. Nikdy. Máme jen jedinou 

možnost, a to neopakovatelnou...“ 

Vážení rodiče, věřím, že se uvidíme na tradičním vánočním koncertě školy v Lucerně 

v úterý 1. prosince  2015. Těším se na setkání s Vámi. 

Kateřina Vávrová 

 

 

Důležité termíny a plánované akce 

 

29. 11 – 6. 12.  Projekt „Edison“ 

1. 12., úterý   Vánoční koncert školy v Lucerně  

2. – 5. 12.  Jazykový pobyt v Querxenlandu, 5. třídy 

4. 12., pátek   Stonožková mše v chrámu sv. Víta 

10. 12., čtvrtek Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00 

22. 12., úterý   Den třídy a třídního učitele 

23. 12. – 3. 1.   Vánoční prázdniny 

6. 1.   Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 

18., 19. 1.  Zápis do 1. tříd  12:30 – 17:00 

25. 1., pondělí  Pedagogická rada 

28. 1.   Pololetní vysvědčení  

29. 1.   Pololetní prázdniny 

7. - 12. 2.  Lyžařský kurz 8. tříd – Pec pod Sněžkou 

14. - 19. 2.  Lyžařský kurz 2. tříd – Nové Hutě 

21. - 26. 2.   Lyžařský kurz 3. tříd – Rokytnice nad Jizerou 

21. - 26. 2.   Lyžařský kurz 4. tříd – Benecko 

29. 2. – 4. 3.    Jarní prázdniny 

7. - 13. 3.  Lyžařský kurz 5. tříd – Pec pod Sněžkou 

7. - 13. 3.  Lyžařský kurz 6. tříd – Martinské Hole, Slovensko 

17. 3.    Stonožková vernisáž 

24.  – 28. 3.    Velikonoční prázdniny 

13. 4.    Pedagogická rada 

13. 4.     Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 

5. 5.   Projekt s dětmi z Hong Kongu 

25. 5.   Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 

23. 6., čtvrtek   Pedagogická rada 

28. 6., úterý  Závěrečná akademie – divadlo Hybernia 

30. 6., čtvrtek  Vysvědčení 

 

Výměnné pobyty: 

3. – 10. 6. 2016 Výměnný pobyt žáků do Delmenhorstu (7. třídy)  

4. – 10. 4. 2016 Výměnný pobyt žáků z Delmenhorstu 

24. – 30. 4. 2016 Výměnný pobyt žáků v Dánsku (8. třídy)  

23. – 27. 11. 2015 Výměnný pobyt žáků z Dánska 

3. – 10. 6. 2016  Výměnný pobyt žáků na Norderney (7. třídy) 

20. – 27. 5. 2016 Výměnný pobyt žáků z Norderney 
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Mezinárodní jazyková zkouška DSD-1 

 

Začátkem 2. pololetí vrcholí přípravy žáků 9. tžíd na složení mezinárodní zkoušky 

Deutsches Sprachdiplom 1 (DSD-1). Ty pak probíhají v březnu. Letos se uskutečnily 10. března 

a ústní zkoušky od 16. března v jazykové úrovni A2/B1. Zkoušky se tentokrát zúčastnili všichni 

žáci. 

Písemná část trvala čtyři hodiny. Skládala se z porozumění čtení, porozumění poslechu  

a slohové práce se specifickými úkoly. Ústní část trvala pro každého žáka 15 minut - každý 

musel nejprve hovořit na příslušné téma odpovídající věku a zájmu dětí, poté předvedl každý 

předem připravenou prezentaci v PowerPointu v délce 5 minut a na závěr ústní zkoušky 

následoval nepřipravený pětiminutový rozhovor k dané problematice. Všichni žáci prokázali 

vysokou úroveň připravenosti, jak zvládají jazykové kompetence. Všichni zkoušející, učitelé  

i členové zkušební poroty byli velice překvapeni výbornými výsledky žáků, jejich kreativitou  

a originalitou. Odpovídaly tomu pak i výsledky, které škola obdržela v druhé polovině června.  

Ze 30 žáků dosáhlo úrovně B1, což je úroveň státní maturitní zkoušky, 23 žáků, 7 žáků pak 

získalo diplom s dosaženou úrovní A2.  Všem žákům za jejich výsledky a práci blahopřejeme. 

Tentokrát jsme dokonce stihli diplomy žákům slavnostně předat na závěrečné školní 

akademii v Divadle Hybernia ve středu 24. června 2015.   

Věříme, že zkouška DSD-1 bude motivovat i další žáky a budeme se těšit na společnou 

práci s nimi v jejich přípravě. I když příprava zabere dost času, svoji roli hraje pak i tréma, je 

vidět, že vše se vyplatí a přinese „plody“ své práce. Podobně je tomu i v přijímacím řízení na 

střední školy. 

Ladislav Bošek 

 

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – NOVINKA ŠK. 

ROKU 2014/15 

 

V minulém školním roce 2014/2015 jsme nově na naší škole nabídli žákům 8. ročníků 

možnost přípravy k mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušce PET for Schools (úroveň B1, 

což zároveň odpovídá státní maturitě). Žáci, kteří se ke zkoušce přihlásili, se tak v rámci 

klubových hodin intenzivně připravovali a v červnu tuto zkoušku všichni úspěšně složili, 3 žáci 

dokonce s výsledky na úrovni B2.  

Nejenom, že si žáci otestovali své znalosti z AJ a získali tak celosvětově uznávaný 

certifikát, seznámili se rovněž s tímto typem testování, takže mohou v příštích letech navázat 

na další zkoušky na vyšších úrovních (např. zkoušky First, CAE či CPE), díky kterým se jim 

otevírají mnohem větší možnosti v dalším studiu nebo při hledání zaměstnání.  

I v tomto školním roce budeme nadále ve zkoušce PET for Schools  pokračovat. Kromě 

této zkoušky plánujeme nově v letošním školním roce také přípravu na zkoušku vyšší úrovně-  

First Certificate (úroveň B2).  

 Od září vyučujeme na naší škole podle nové řady učebnic Prepare. Tyto učebnice jsme 

zařadili již od 5. ročníku.  Jedná se o zcela novou řadu učebnic z vydavatelství Cambridge 

University Press. Tato ucelená řada učebnic kombinuje výuku obecné angličtiny a zároveň žáky 

připravuje ke cambridgeským zkouškám různých úrovní. Učebnice Prepare navazují na řadu 

učebnic Kid´s Box, podle kterých vyučujeme ve 3. a 4. třídách v rámci klubových hodin.  

Barbora Hanková 
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Primární prevence na Kladské 

 

Stejně jako v loňském školním roce i letos plánujeme pro děti nejrůznější preventivní 

programy. Prevence založená na vlastním prožitku je podle našeho názoru jedna  

z nejefektivnějších, proto se letos zaměříme hlavně na ni.  

20. října vyrazil celý druhý stupeň do Protidrogového vlaku, který v současnosti stojí 

na nádraží Praha – Dejvice. Jedná se o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která 

formou interaktivního přístupu umožňuje zcela nové pojetí primární prevence.  Cílem je 

prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost 

návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální 

drogy. 

Více než stominutový program žáky zcela pohltil. Procházeli jsme jednotlivými vagony 

stejně jako příběhem natočeným podle reálné události, který skončil smrtí jednoho  

z hlavních aktérů závislého na drogách.  Děti se ocitly v baru, viděly následky bouračky 

způsobené řízením pod vlivem alkoholu a jiných drog, byly „vyšetřovány“ na policii, prošly si 

doupětem narkomanů. 

Zde jsou některé reakce našich žáků: „Tohle je úplně nový směr prevence. 

Interaktivní, zábavný a děti zaujme na první pohled. Dalo by se říci, že toto je nejlepší 

protidrogová prevence v ČR. Neříká vám totiž: „Neberte drogy!“, ale „je to na tobě!“ 

Troufám si dodat, že tahle prevence odvrátila nejednoho teenagera od zkoušení jakékoli 

drogy.“ (Valérie Strnadová, 9.A) 

„Nejlepší na tom celém bylo to, že jsme si po celou dobu dělali vlastní názor sami. 

Nikdo nám neříkal, jak se to dělává, že drogy jsou špatné. Ne! Naopak drogy jsou dobré  

a chutné. Některé nás dokonce přivedou třeba do nirvany. Ale konec, ten je jasný a pro 

všechny stejný. Smrt.“ (Vlastimil Kaňka, 9.A) 

„ …Vlak zdůraznil, že základem je zříct se i té cigarety. Spousta lidí si řekne: „Pche, 

cigareta! Však si jednu dám, ne? Cigareta v podstatě ani není droga.“ Chyba! Cigareta  

a stejně tak alkohol jsou společensky tolerované drogy. Téměř každý už někdy měl pivo, 

které upil rodičům, nebo dostal cucnout vína. Ale který rodič by dal dítěti polovinu heráku ze 

své stříkačky, aby si to zkusilo? Asi žádný. Vím, že alkohol, například to víno, s heroinem 

nejde srovnávat, ale i tak je hrubý základ stejný – obojí jsou drogy, jenom jinak silné.“ (Agáta 

Rázgová, 9.A) 

 „Proč lidé vůbec berou drogy? Asi kvůli touze po zážitku, z frajeřiny, ze stresu, nebo 

dalším různě hloupým výmluvám. Říká se, že se všechno musí zkusit. Ale s drogami to tak 

nefunguje. Stačí je zkusit jednou, dvakrát a už naskočí závislost, která vám zničí život.  

A nejen vám, ale celé vaší rodině, vašim blízkým. Nikdo předem neví, jak moc citlivý na 

drogy je a jak by byl schopen se jich zbavit. Máte jen jeden život. Tak proč si ho zničit?“ 

(Jakub Vokrouhlický, 9.A) 

Přejme si, aby podobných preventivních programů vznikalo více a aby naše děti byly 

schopné čelit těmto nástrahám.  

Eva Živná 
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Den brannosti  

 

Na začátku září se konal pro žáky 2. stupně „Den brannosti“. Děkujeme 

dobrovolníkům z řad Aktivních záloh OS ČR a všem organizátorům za zdařilou a užitečnou 

akci. Žáci se seznámili s obranou vlasti, s výcvikem 

Ozbrojených složek ČR a postupem při ochraně proti 

zbraním hromadného ničení. Žákům byly vysvětleny 

situace, kdy mohou přijít do styku se zbraní, byly jim 

představeny druhy munice a pyrotechniky, včetně 

rizika nálezu nevybuchlé munice. Zdravotník dětem 

vysvětlil základní principy první pomoci a zdravovědy 

a její aplikaci v krizových situacích. 

 

 

Novinky školní jídelny 

 

Milí rodiče, milí žáci, 

…a máme tady nový školní rok 2015/2016 a také trošku novinek z naší školní jídelny.  

Během letních prázdnin proběhla náročná elektrorekonstrukce naší školy nevyjímaje 

kuchyň, výdejnu a jídelnu. 

Na jídelně byla upravena a obložena dlaždičkami část u pitného koutku a úseku pro 

mytí rukou. Bylo instalováno nové osvětlení a barevně vymalováno. 

Výdejna byla dovybavena nerezovým regálem se skříňkou pro uložení porcelánového 

nádobí, mikrovlnné trouby a deskou pro mytí podnosů.    

Do kuchyně byly instalovány dva nové nerezové kotle a došlo k uspořádání 

spotřebičů tak, aby splňovaly svoji funkci a bezpečnost. 

Počátkem nového školního roku jste se mohli již sami přesvědčit, že jsme změnili  

a rozšířili skladbu jídelního lístku. 

Zařadili jsme denní nabídku polévky, výběr z dvou hlavních jídel, zeleninového salátu, 

kompotu, ovoce nebo mléčných výrobků a nápojů-pitného režimu (voda, mléko, ochucené 

mléko, čaj slazený a hořký, džus-sirup). 

Skladbu výběru z dvou hlavních jídel jsme obohatili o jedno bezmasé jídlo (zařadili 

jsme více zeleninových, luštěninových pokrmů, různé úpravy sójového masa, sójových bobů, 

šmakouna apod.). Druhé jídlo zůstává i nadále masové. 

Cena stravného se několik let neupravovala a vzhledem k tomu, že se rozšířila 

nabídka stravy a cena surovin se po letních vedrech a každoroční inflaci zvýšila, navýší se 

tímto cena jídla od 1. ledna 2016 o částku 3,- Kč na jedno dítě a den.     

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 19 let. Díky perfektnímu kolektivu kuchyně jsou všechna 

jídla připravována s láskou a velkou péčí. 

Věřím, že Vám všem bude u nás chutnat a s radostí si dáte dobrý a kvalitní oběd. 

Dobrou chuť Vám všem přeje kolektiv školní kuchyně. 

Jana Macháčková 
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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 

 

Stonožka slaví 25 let 

 

Zvíkovec je malý městys, který leží na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje  

u břehu řeky Berounky. V pondělí 21. září 2015 se rozrostl o více než polovinu obyvatel. 

Konala se zde totiž slavnost u příležitosti 25. výročí založení hnutí „Na vlastních nohou – 

Stonožka“ a 15. výročí počátku spolupráce s AČR. Zavítalo sem více než 80 stonožkových 

pedagogů včetně prezidentky hnutí paní Běly Gran Jensen a mnoho dalších vzácných hostí. 

Mezi nimi pražský arcibiskup J. Em. Dominik kardinál Duka OP, místopředseda Senátu PČR 

MUDr. Přemysl Sobotka, plzeňský biskup Mons. František Radkovský a další hosté.  

Slavnostní část, která se konala v 

kostele Nanebevzetí Panny Marie, zahájil 

moderátor v 11 hodin. Nejdříve vystoupil 

Mons. František Radkovský, který ve svém 

projevu zdůraznil, že Stonožka je hnutím, 

které umí pomoci a od mala k tomu vede i 

děti. Paní Běla vyslovila upřímné poděkování, 

obdiv a uznání dětem, které svou poctivou 

prací pomohly mnoha dětem nejen v Česku, 

ale i v zahraničí. Neopomněla poděkovat i 

vojákům AČR, kteří vedle plnění svých náročných vojenských povinností zajišťovali realizaci 

společných projektů AČR a Stonožky. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze 

stonožkových škol, kteří, v mnoha případech i přes své velké osobní životní problémy, zcela 

nezištně podporovali a vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti.  

Mjr. Josef Daňhel, který se nedávno vrátil z mise v Afghánistánu, zdůraznil, jak významná 

byla pro život místních dětí stonožková pomoc. Potom předal paní Běle dopis genmjr. Jonha 

M. Murraye, ve kterém tento americký velitel blahopřál dětem, pedagogům a paní Běle  

k 25. výročí založení Stonožky a poděkoval za pomoc, kterou poskytli 2 400 studentům  

a 120 dětem ze sirotčince v Charikaru. Dále pak předal oficiální poděkování ředitele školství 

pro distrikt Bagrám za poskytnutou pomoc. Poté se slova ujal J. Em. Dominik kardinál Duka 

OP, který vysoce ocenil 25letou práci Stonožky. Předal pak paní Běle bronzovou sošku 

anděla strážného a medaili Sv. Víta. 

Místopředseda senátu Přemysl Sobotka ve svém krátkém poděkování uvedl, že „Paní 

Jensen přišla s myšlenkou, ale potřebovala odezvu. Tu našla v českých kantorech. Díky za 

to, že společně ukazujete dětem, že klid, který je v České republice, není všude, a že je učíte 

pomáhat." 

Následovalo předání děkovných diplomů a gratulace pedagogům a spolupracovníkům 

Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. 

Závěrem zazněla všemi přítomnými zazpívaná národní hymna. Odpoledne pak oslavy 

pokračovaly neformálním setkáním v prostorách Domova Zvíkovecká kytička. 

 Naše škola je v hnutí Stonožka zapojena již 20 let. Za ta léta naši žáci pomohli dětem 

v českých nemocnicích, ve válkou postižených oblastech (Kosovo, Afghánistán), v oblastech 
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po zemětřesení na Haiti, dětem v sirotčinci postiženém vlnou tsunami v Thajsku, dětem 

v psychiatrické léčebně Opařany, dětem v domově pro mentálně postižené Zvíkovecká 

kytička a mnoha dalším, kteří pomoc potřebují. Naše výstavy výtvarných prací všech žáků 

školy se již staly tradicí a jsou součástí našeho ŠVP. V letošním roce se jedná již  

o 18. ročník. Během 17 let, 17 výstav se našim žákům podařilo svými výtvarnými díly získat 

pro své kamarády, kteří potřebují pomoci, neuvěřitelných 400 000 korun! Věřím, že Vy 

rodiče, prarodiče a přátelé školy přijmete pozvání na naši letošní vernisáž výstavy „Svět 

zvířat očima žáků z Kladské“, která se bude konat ve čtvrtek 17. března 2016 od 15 hodin. 

Prosím, zapište si toto datum do svých diářů! 

 V letošním roce pomáháme nejen dětem v Afghánistánu prostřednictvím AČR, 

dětem mentálně postiženým ve Zvíkovci, ale také v sirotčincích v Mali a Dakaru. O práci  

a aktualitách Stonožky se více dočtete na webových stránkách www.stonozka.org, stačí 

kliknout na našich webových stránkách na symbol stonožky. 

 4. prosince v 11 hodin dopoledne se již tradičně koná stonožková mše v katedrále  

sv. Víta, kterou pro děti a učitele z celé České republiky celebruje pražský arcibiskup J. Em. 

Dominik kardinál Duka OP. Tentokrát v katedrále na přání pana kardinála zazní i úžasný hlas 

našeho absolventa a „stonožkového žáka“, úspěšného operního pěvce, Adama Plachetky. 

Mše se vždy účastní řada našich tříd, bude tomu tak i letos. Nejedná se o klasickou mši, 

celý program je přizpůsoben dětem. 

 Po mši následuje vyhodnocení výtvarné soutěže k 700. výročí narození Karla IV., 

kterou vyhlásilo Pražské arcibiskupství. Do této soutěže jsme v červnu zaslali několik velmi 

pěkných výtvarných prací našich žáků z 1. i 2. stupně, a tak věřím, že někteří autoři budou 

úspěšní a jejich práce budou vystaveny na výstavě v Anežském klášteře. Vernisáž výstavy 

se koná za přítomnosti pana kardinála a dalších významných hostů 4. 12. 2015 

v odpoledních hodinách v prostorách Národní galerie v Anežském klášteře. Milí rodiče, jste 

srdečně zváni, přijďte podpořit své děti, naše žáky! 

       

Kateřina Vávrová 

 

 

Kulturní den školy v Divadle na Vinohradech 

 

Dne   5. 5. 2015  navštívil celý druhý stupeň 

naší školy ve Vinohradském divadle představení 

„Loupežník“. Toto představení je inspirováno 

stejnojmenným dílem Karla Čapka a vypráví o první 

lásce skoro dospělé dívky Mimi, která je držená svými 

rodiči zuby nehty v domě uprostřed lesa za 

zamřížovanými okny. Mají totiž  dcery dvě a jejich první 

dcera utekla se svou první láskou, a tak nechtějí přijít i 

o svoji druhou dceru. 

Docela se jim to daří, dokud k jejich domu nepřijde mladý a okouzlující muž, který je 

po vesnici známý jako „Loupežník". Mimi jej uvidí jen z okna, ale pokaždé, když jej spatří, cítí 
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něco, co nikdy předtím ještě necítila...,  lásku. Jsou spolu nesmírně šťastní, ale jakmile vše 

zjistí rodiče Mimi, začnou na ni tlačit, aby už se s Loupežníkem nevídala. Ale Mimi, 

zaslepená láskou, rodiče neposlechne. Všichni se hádají a Loupežník zatím „obsadí" dům  

a vezme si s sebou i Mimi.  

Loupežník každému z vesnice připomíná někoho jiného a vždycky někoho z jejich 

mládí. A každý mu to mládí závidí! 

V závěru se na pódiu objevila i Mimiina sestra s dítětem v náručí. Tvrdí, že láska jsou 

jen vzpomínky a ne to, co Mimi právě prožívá. Nakonec loupežník Mimi „vydá“ ... 

Vlastně ani nevím, jak to skončilo... Ale pro každého to vlastně může skončit jinak ... 

Myslím, že jsme si divadlo užili a klidně bych se na představení šla podívat znova,  

přemýšlet o něm. 

Čapkův Loupežník je „vinohradská hra“. Na repertoár divadla se vrací opakovaně, a to 

nejen proto, že Čapek zde patří k domácím autorům a bývalým dramaturgům a režisérům. 

Markéta Čermáková, 9.B 

 

 

VLAK PAMĚTI NÁRODA k 70. výročí konce 2. světové války 

 

V úterý 19. května se naše třída spolu  

s  8. A a 9. A vypravila na Vítězné náměstí 

v Dejvicích do vagonu vlaku, kterým se převáželi 

lidé do koncentračních táborů. Zde byl připraven 

program k výročí konce 2. světové války. Celých  

20 minut jsme sledovali záběry z fronty, dobové 

projevy politiků i výpovědi pamětníků. Promítalo se 

na stěny železničního vagonu, takzvaného 

dobytčáku.   

Potom jsme dostali pracovní listy a pročítali jsme si výstavní panely plné válečných 

příběhů, které se nacházely vedle vlaku. Ani déšť nás neodradil... Zašli jsme si na něco na 

zub do blízkých restaurací a po přeháňkách jsme práci dokončili. 

  Od Vítězného náměstí, kde stál Vlak Paměti národa, vede Dejvická ulice, která se 

proměnila v Bulvár hrdinů. Vysoké věže vyprávěly 70 příběhů starých lidí, kteří zažili válku na 

vlastní kůži. Celé řadě z nich bylo přes 80, ba dokonce i 90 let! Vše jsme četli velice pozorně 

a s ohromením.  

Moc se nám výlet do válečných dob líbil a dozvěděli jsme se zde nové věci, které 

jsme dříve nevěděli. Jsem ráda, že jsme sem šli, i když nám procházku Bulvárem hrdinů 

opět ukončil nepříjemný déšť. 

Eliška Schůtová, 9.B 
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Sportovní den školy 

 

Sportovní den se po několika deštivých letech, kdy nám počasí znemožnilo 

organizaci, letos uskutečnil ve čtvrtek 28. května 2015. Sešli jsme se, jako již tradičně, na 

hřišti Sokola Královské Vinohrady. 

Před samotným sportovním kláním proběhla na trávníku ukázka fotbalového kroužku, 

který probíhá ve francouzském a anglickém jazyce. Poté již naši žáci změřili své síly v těchto 

disciplínách: běh - sprint, skok daleký, hod míčkem a granátem, případně vrh koulí, trojskok, 

leh-sed, skoky přes švihadlo a hod medicinbalem. Všechny děti tyto disciplíny úspěšně 

zvládly a i přes to, že někteří nepočítají sport mezi své silné stránky, všichni pracovali 

s maximálním nasazením a nadšením. 

Vyvrcholením sportovního dne byl 

štafetový běh pro mix žáků od šestého po devátý 

ročník. Na běžecké trati se odehrával vypjatý 

souboj, kterému fandili všichni přihlížející žáci. 

Fotka vítězného týmu je přiložena. 

K vyhlášení výsledků došlo následující den 

před budovou školy. Sportovci na prvních třech 

místech ve své kategorii získali medaili  

a vzpomínkový dárek, který jim bude připomínat 

jejich vynikající výkon. 

Zuzana Matoušková 

 

  

Exkurze do Psychiatrické léčebny Bohnice 

 

V úterý 26. května se naše třída společně s naší paní učitelkou zúčastnila exkurze do 

Psychiatrické léčebny Bohnice. Sraz jsme měli na stanici metra Jiřího z Poděbrad a odtud 

jsme jeli do Kobylis a pak autobusem až k léčebně. Tam na nás čekala paní Racková ze 

sdružení PRAK, která nás měla provázet.  

V areálu nám paní Racková jako první ukázala farmu, kde jsou ustájení koně, jak pro 

hipoterapii, tak i soukromí koně, dále jsou zde chováni psi, kočky, kozy, a dokonce i dvě 

lamy. Se všemi zvířátky se mohou pacienti pomazlit a vytvořit si k nim vazbu, zbavit se 

napětí. Po návštěvě farmy jsme se odebrali do divadelního sálu, kde jsme zhlédli film  

o vývoji léčby duševních nemocí. Na naše otázky potom odpovídal MUDr. Ivan David, CSc., 

který zde dlouhodobě pracuje. Po něm přišla sexuoložka, která nám řekla něco o své práci  

a o lidech, se kterými v léčebně pracuje. Vyprávěla nám i příběhy a životní osudy pacientů. 

Poslední částí programu byla beseda se dvěma (teď už snad bývalými) 

narkomankami. Obě se jmenovaly Jana a na to, co si prožily, vlastně vypadaly dobře. Nejdřív 

nám řekly něco o sobě, pak odvyprávěly své příběhy (jak se k drogám dostaly, proč je braly, 

atd …). Mohli jsme se i ptát na to, co nás zajímalo. Někdy jsme zaregistrovali, že jsou jim 

otázky nepříjemné, měly slzy na krajíčku, ale snažily se nám odpovědět na vše. Stále nám 

opakovaly, že dnes vidí, že za to drogy nestojí, kdyby mohly stát znovu na začátku, nevzaly 
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by do pusy ani marihuanu… Bylo to velmi drsné střetnutí s realitou! Jedna z Jan už 

prodělala recidivu po dvanácté…  

Bylo to velmi přínosně strávené dopoledne  a program byl skvěle připravený - poučný 

a zajímavý. Ceníme si toho o to víc, že většina z nás se asi do bohnické léčebny už asi jen 

tak nepodívá. 

Kamila Šolínová, 9.B 

 

 

Výměnný pobyt na ostrově Norderney 

 

Tak jako každý školní rok se i vloni žáci 7. ročníku těšili na výměnný pobyt na 

Norderney. 

V druhé polovině května (17. - 22. 5. 2015) jsme přivítali naše německé partnery 

v Praze a ukázali jim naši „Zlatou stověžatou“. Ve škole jsme v rámci projektového dne 

vyráběli svíčky, lezli na umělou stěnu a vařili a pekli pro náš uvítací večírek. Také jsme si byli 

zahrát bowling, navštívili jsme pražskou zoologickou zahradu a zhlédli jsme výstavu 

k novému animovanému filmu „Malá z rybárny“. Při návštěvě Žižkovské věže jsme se 

náhodou u vchodu „srazili“ s hvězdou českého hokeje Jaromírem Jágrem, který tam měl 

právě tiskovou konferenci. 

Poslední den jsme věnovali Veletrhu vědy v Letňanech, který zábavnou formou 

seznamoval s různými vědními obory. 

Začátkem června (8. - 14. 6. 2015) jsme se vypravili za našimi novými přáteli na 

ostrov Norderney. Cesta vlakem byla poněkud dlouhá a komplikovaná, ale naštěstí jsme 

dorazili v pořádku a včas. 

Nejdříve nám naši partneři ukázali svou školu a poté, co jsme si půjčili kola, i část 

ostrova. Během našeho pobytu jsme se učili (a to celkem úspěšně) surfovat. V nové budově 

muzea Národního parku jsme se díky 

interaktivní expozici dozvěděli mnoho 

zajímavého o ochraně okolní přírody  

a s kvalifikovaným průvodcem jsme se 

vydali objevovat život ve „wattu“. Z majáku 

jsme se díky skvělému počasí mohli 

rozhlédnout po širokém okolí. 

Také jsme byli v kině a jezdili na 

čtyřkolce, většina z nás navštívila alespoň 

jednou bazén – na koupání v moři bylo 

přece jen chladno. 

Ve školní kuchyni jsme s paní učitelkou Meyer upekli několik jablečných koláčů, které 

jsme spolu s dalšími dobrotami spořádali na závěrečné párty. 

Kateřina Charvátová, Ulrike Schütte 
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Jazykový pobyt v německém Querxenlandu 

 

I letošní jazykový pobyt 4. tříd v německém Querxenlandu proběhl úspěšně. Toto 

jazykové soustředění předznamenává výměnné pobyty, které naše škola organizuje na 

druhém stupni. 

Cílem zářijového pobytu čtvrtých tříd je prohloubení němčiny - projekt se nazývá Od 

zrna k chlebu a věnuje se tématům, která se na základní škole neprobírají - druhy obilí, části 

rostlin, recept na pečení chleba, to vše v němčině. Výuka není jen teoretická, děti zadělají 

na těsto a upečou různé druhy chleba (sezamový, slunečnicový, cibulový, bez přísad), které 

pak společně ochutnáme. 

Querxenland (Země skřítků Querxů) se nachází v areálu dětského prázdninového 

tábora Kinder-Erholungszentrum uprostřed lesů a má i velké možnosti sportovního vyžití, 

které ve velké míře využíváme - hřiště na kopanou a na volejbal, několik sportovních hřišť  

s různými prolézačkami a také velké koupaliště s venkovním bazénem a toboganem. Každý 

den je nabit aktivitami, pobyt je krátký a program plný. Jeden večer se koná diskotéka  

s německými dětmi, jeden večer německý film. 

Na tento pobyt pak navazuje předvánoční projekt v páté třídě. Tam je atmosféra jiná, 

předvánoční.                                                                          

 Eva Iveljová 

 

 

Výměnný pobyt v Dánsku 

 

Dne 13. dubna 2015 jsme odjeli na výměnný pobyt do Dánska. Dánové u nás v Praze 

byli v prosinci, proto počasí bylo typicky zimní, sychravé, ale v Dánsku se nám celkem 

povedlo . 

Naše pětidenní cesta začala v neděli večer ve 20:00 hodin u školy – jeli jsme přes 

noc. Několikrát jsme stavěli u benzínových pump, kde jsme si s nadšením kupovali jídlo  

a dobroty. Kolem desáté hodiny ranní jsme konečně dorazili do Dánska, do hezkého 

menšího městečka Broendby, předměstí Kodaně. 

Přivítali jsme se se svými dánskými partnery, kufry jsme odložili do místní školy a jeli 

se podívat do Christiánie. Jedná se o částečně nezávislou komunitu na okraji Kodaně, 

známou volným stylem života, kterou obývá cca 800 lidí. Byla založena roku 1971, kdy se do 

opuštěných domů zrušených kasáren nastěhovali příslušníci hippies. 

Po zajímavé prohlídce jsme se vrátili do školy, vzali si své kufry a jeli do rodin 

dánských kamarádů. Ubytovali jsme se v milých a pohostinných rodinách a šli jsme si 

zaplavat do bazénu hlavního města. 

Druhý den jsme navštívili krásný zámek Rosenborg slot, kde jsou uloženy korunovační 

klenoty a další dánské poklady. Poté byl čas na nákupy! A večer jsme si šli zařádit do 

školního klubu, kde se všem moc líbilo. 

Ve středu, třetí den, jsme konečně na vlastní oči spatřili známou krásnou malou 

mořskou vílu.  Nachází se hned vedle přístavu, naproti pevnosti Kastellets a je inspirována 

stejnojmenným příběhem od dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Kdo by 
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řekl, jak je malinká!  Poté jsme se zúčastnili vyhlídkové plavby lodí po Kodani a večer nás 

čekala beach party, kde jsme grilovali a debatovali v angličtině se svými dánskými protějšky. 

Někteří z nás se ještě šli podívat na pláž, která se nacházela nedaleko. Pár odvážlivců si 

dokonce ve vodě smočilo nohy a vraceli jsme se zpátky. Celí utahaní a za tmy jsme dorazili 

„domů“. To se krásně spalo! 

Ve čtvrtek jsme jeli do IG parku. Ten byl také moc zajímavý! Vytvořili jsme si týmy  

a plnili úkoly, hráli hry a soutěžili, například jsme tancovali a počítač pak určil, kdo z nás byl 

nejlepší. Odpoledne jsme trávili v rodinách a užívali si s nimi volno. 

Nastal pátek, nejlepší a nejhorší den zároveň! Čekal nás totiž zábavní park TIVOLI, ale 

zároveň jsme se museli rozloučit s našimi Dány. TIVOLI si užili všichni! Je to nejstarší 

zábavní park v Evropě a byl to dokonalý adrenalin! Horská dráha, která jede vzhůru nohama, 

100m volný pád, vysoký řetízkový kolotoč… Čas nám utekl jako voda a přišel čas se 

definitivně rozloučit s našimi kamarády a odjet zpět do Prahy. Opravdu se nám nechtělo. 

Cesta zpět proběhla v klidu. 

A co je i po ukončené výměně úžasné? S většinou Dánů jsme pořád v kontaktu, a to 

je to nejlepší! Moc na Dány vzpomínáme a hned bychom se za nimi vrátili!  

Bára Hladíková, Robert Melika a  Karča Straubová, 9.B 

 

 

Backnang – Praha: Výměnný pobyt s divadelním projektem  

 

V letošním školním roce jsme mohli oslavit již  

10. výročí spolupráce s našimi partnerskými školami 

v Backnangu. Na začátku byla naším partnerem Talschule 

Backnang, k níž se časem připojila Mörike 

Gemainschaftschule Backnang. Zatímco Talschule musela 

z technických důvodů v roce 2010 z projektu odstoupit, 

s Mörikeschule trvá naše spolupráce úspěšně dodnes. 

Výměnný pobyt s Backnangem se týká žáků 6. tříd a je 

spojen s realizací společného divadelního projektu. Desetileté 

jubileum našeho partnerství jsme chtěli náležitě oslavit, a 

proto jsme sáhli po osvědčené trojjazyčné pohádce „An der 

Grenze“ (Na hranicích), jejíž autorkou je Bára Dočkalová. 

Žáci ZŠ Kladské a Mörikeschule spolu na jevišti nejen 

hrají a zpívají (česky, německy a anglicky), ale také tančí. A aby se obě představení – dne  

6. 10. v Mörikeschule a pak i 12. 10. v pražském divadle Na Prádle – podařila, museli žáci 

vynaložit hodně píle, úsilí a obratnosti.  

Naše představení zhlédli nejen rodiče žáků, ale i jejich učitelé, spolužáci a další 

hosté. Mezi významnými hosty nechyběli zástupci okresního školského úřadu v Backnangu – 

vedoucí školského úřadu Sabine Hagenmüller-Gehring a Claudia Dippon, do jejíž 

kompetence spadá interkulturní spolupráce, starosta města Backnang Michael Balzer  

a ředitelé obou škol – Klaus Lindner a Kateřina Vávrová. 
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Pobyt v Backnangu se našim žákům moc líbil – hlavně malebné městečko Backnang a výlet 

do Ludwigsburgu, kde mohli obdivovat barokní zámek a výstavu dýní a užít si atrakce 

v Pohádkové zahradě. Německým dětem se zase líbil rušný pražský život a památky, stejně 

jako pražská ZOO. 

Dojem na všechny udělalo určitě i oficiální přijetí na radnici v Backnangu, jakož i na 

Novoměstské radnici v Praze. 

Na památku na letošní „výměnu“ dostali všichni účastníci projektu tričko s potiskem 

– viz foto. 

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

výkony. 

Zvláštní poděkování adresujeme bývalému žáku naší školy Jiřímu Lutrýnovi, který 

doprovodil představení v Praze na klavír. 

Kateřina Charvátová 

 

 

Návštěva z Hong Kongu 

 

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 k nám, jako každý rok, zavítali na návštěvu studenti 

z Hong Kongu. Každý rok se do tohoto projektu zapojují 8. třídy. Letos se tak dostalo na nás. 

Byli jsme také prvním ročníkem, během kterého někteří studenti přespávali v rodinách. 

Přijeli něco málo po deváté hodině a my na ně mezitím čekali ve třídě a připravovali 

věci na první z programů. Všichni jsme se seznámili v tělocvičně, kde proběhlo uvítání. Měli 

jsme také obavy z toho, že je od sebe nerozeznáme, pořád jsme si říkali, jak jsou všichni 

stejní, černovlasí, no prostě k nerozeznání. Jaké bylo naše překvapení, když jsme hned na 

první pohled dokázali rozeznat jednoho od druhého. Podle fotek, které nám studenti zaslali 

na pohlednicích, jsme se od první chvíle pokoušeli tipovat, kdo z nich je asi ten „náš“ 

přidělenec.  

Po uvítání a krátké ukázce hry na klavír od našich malých virtuózů, nám učitelé 

přiřadili naše nové kamarády, se kterými jsme pak trávili celý den. Na nadcházející program 

nás rozřadili do tří skupin, ve kterých jsme se postupně všude střídali. Program zahrnoval 

horolezeckou stěnu a poznávání nástrojů potřebných k lezení, samozřejmě v angličtině, 

pečení muffinů a práci na projektech. Žáci z Hong Kongu dělali projekty o své zemi, nebo 

přímo o Hong Kongu a my se tedy vrhli na Českou Republiku, konkrétně na Prahu. Projektům 

ještě předcházela zkouška výslovnosti jazyků, kdy naši čínští kamarádi napsali slova 

v čínštině a my v češtině. Poté jsme si prohodili papírky a zkoušeli výslovnost cizích slov. 

Umíte si představit, jak jsme se nasmáli! 

Po programu vedly naše kroky do pražské ZOO. Všichni jsme si to moc užili, ale 

vymezený čas pro návštěvu naší rozsáhlé zoologické zahrady byl kratší, než jsme mysleli. 

Takže jsme nestihli projít vše, co naši kamarádi chtěli vidět. Počasí nám ale opravdu přálo. 

Po příchodu ke škole jsme se vydali každý s naším kamarádem/kamarádkou domů. Záleželo 

jen na nás, jaký program na večer připravíme, já vybrala večeři v italské restauraci, 

přizpůsobila jsem se tedy dopisu, ve kterém mi má Číňanka napsala svoje oblíbená jídla. 
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Večer jsme si spolu pustily můj oblíbený film v angličtině. Nutno podotknout, že Karina, jak 

se dívka jmenovala, byla velmi skromná, moc milá a zdvořilá. 

Na druhý den byla v plánu návštěva muzea Karla Zemana. Skvělá volba, kterou jsme 

si opět báječně užili. Dokonce nám pustili film „Cesta do pravěku“ s anglickými titulky. 

Mnoho z nás ale stejně nakonec při filmu usnulo, protože předchozí noc jsme dost 

ponocovali. Loučení probíhalo ve znamení předávání telefonních čísel, adres, e-mailů nebo 

focení selfíček, což je v současné době zřejmě nejoblíbenější kratochvíle Číňanů.  

Jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila tohoto projektu a mohla tak poznat spoustu 

nových přátel a jejich kulturu. Třeba i skutečnost, že studenti z Hong Kongu málokdy 

nahrazují  školní uniformy běžným, neformálním oblečením, a to i na zahraničních cestách.  

Dozvěděli jsme se spousty dalších informací o zcela odlišném světě a v neposlední řadě 

 i rozšířili svůj anglický slovník. Kdybych mohla, určitě bych do tohoto programu šla znovu  

a doporučuji ho všem, kteří ještě váhají. 

Veronika Zajícová, 9.B 

 

Výlety školní družiny 

 

I letos se děti moc těšily na tradiční družinové výlety, které začaly již 9. září. 

Především noví prvňáčci se účastní v hojném počtu. 

Jako první jsme 9. 9. navštívili „Bláznivý festival“ ve Žlutých lázních, který se 

zajímavou formou snažil poukázat na problémy schizofrenie. Děti si užily především koncert 

známých kapel.  

17. 9. prvňáčci navštívili naši oblíbenou minizoo v Lublaňské ulici. Tato zoo je 

součástí DDM Prahy 2, se kterým máme výborné zkušenosti a rádi jejich akce navštěvujeme 

opakovaně. Zde si všichni mohli prohlédnout a pohladit malá zvířátka jako jsou králíci, 

morčata, myši, želvy, hadi apod. a také se dozvědět, jak se o taková zvířátka starat.  

21. 9. tentokrát starší děti vyrazily do pražské zoo na akci „Hádanky v zoo“ 

pořádanou DDM hlavního města Prahy. Tento program navštěvujeme každoročně a děti jsou 

z něj vždy nadšené. 

Tradiční středeční výlety odstartoval 30. 9. „Jarmark neziskových organizací“ v DDM 

Prahy 2 ve Slezské ulici. Na děti čekala spousta zajímavých soutěží, her a tvořivých dílen.  

7. 10. si družinové děti opět poslechly známé kapely hrající v areálu Gutovka,  

a dokonce se s účinkujícími vyfotily.    

Hned 8. 10. další děti, především z 1. A, vyrazily na již tradiční „Myslivecký den“. Zde 

si všechny děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, poznávání rostlin a paroží a hru na trubku. 

14. 9. místo výletu proběhly oblíbené výtvarné dílničky s vychovatelkou Terezou 

Kopeckou. Děti si vyrobily nejrůznější motivy ze zažehlovacích korálků, které si hned odnesly 

domů.  

A naší zatím poslední navštívenou akcí byl 21.10. Halloween, opět v DDM Prahy 2. 

Děti se oblékly do úžasných halloweenských masek a v DDMku je čekalo mnoho 

strašidelných úkolů, pracovních dílen, zábavy a sladkých odměn.  

Fotky z akcí naleznete na stránkách školy – školní družina, fotogalerie. 

Tereza Lorencová 
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Tepfaktor 3. 6. 2015 

 

Brzy ráno jsme obě 8. třídy vyrazily do Chotilska u Příbrami. O Tepfaktoru jsme věděli 

jen to, že se má jednat o „pevnost Boyard po česku“, že nemáme ráno příliš jíst a že se 

máme rozdělit do týmů s originálními názvy po 4 - 5 lidech. Na webových stránkách jsme se 

dočetli: „ Čeká Vás spousta zajímavých úkolů, kde v týmu zdoláváte pestrou variaci překážek 

na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. Prověříme Vaši vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, 

odhodlání a zápal pro hru. V TEPfaktoru platí doslova: Jeden za všechny, všichni za 

jednoho!“ 

Asi po hodině cesty jsme dorazili k celkem nezajímavé budově bývalé bramborárny, 

proto jsme se trochu lekli. Ale nebyl důvod – interiér byl krásný a originální!  Všechny nás 

přivítal pirát, který nám poskytl veškeré instrukce a začali jsme hrát!  

Úkoly byly rozděleny do čtyř kategorií – první, kde je potřeba síla, druhá, kde je nutné 

přemýšlet, třetí, kde jsme prokazovali svoji zručnost. Čtvrtá byla mixem všeho! V každé 

kategorii bylo pět úkolů, které musel tým splnit, aby získal přístup k šestému, závěrečnému. 

Když tým splnil i všechny závěrečné úkoly, za něž vždy získal indicii se slovem, mohl se 

pokusit otevřít pirátskou truhlu – to byl hlavní cíl hry! Někteří z nás ji otevřeli.  A hlavně – 

žádný úkol nemohl zdolat jen jednotlivec, musel spolupracovat a makat celý tým. 

Čtyři hodiny jsme bojovali jako o život, i když někteří z nás měli už po první hodině 

pocit, že snad vypustí duši! Ale nikdo to nevzdal, podporovali jsme se, společně odpočívali  

i se společně s novým nadšením vrhali do jednotlivých místností, přestože časový limit byl 

někdy neúprosný! Celá hra je řízena elektronicky, na zdolání každé překážky máte časový 

limit, avšak neomezený počet pokusů. Zdolávání každého úkolu doprovází napínavá 

tematická hudba, která vám při 10. pokusu už pěkně „leze na nervy“. 

Celý den jsme si velice užili a někteří z nás už začali přemlouvat rodiče, aby se s námi 

do Tepfaktoru o prázdninách vrátili. 

Berenika Dominiková, 9.B 

 

 

Závěrečný výlet 9. třídy – Řecko – Korfu  

 

 Poslední květnový den se v podvečerních hodinách v odletové hale Letiště Václava 

Havla sešlo 28 sympatických chlapců a děvčat z deváté třídy společně se svými oblíbenými 

učiteli. Let na řecký ostrov Korfu i následný transfer z hlavního města Korfu / Kerkyry do 

letoviska Agios Stefanos proběhl bez komplikací. Po cestě a pozdně večerním ubytování 

všechny čekal zasloužený spánek. Následující dny probíhaly v podobném duchu - relaxace 

na pláži střídala vodní aktivity a písečné sportovní zápolení. V poledne byl čas na vlastní 

vaření v apartmánech nebo např. na konzumaci oblíbených pita-gyros v místních tavernách. 

Po odpoledním koupání jsme si zpříjemňovali podvečer výlety po krásném okolí, na kterých 

nechyběly ani „zábavné“ hry či orienťák s překvapením. Po plnohodnotně stráveném týdnu 

jsme o půlnoci přistáli opět na pražském letišti odpočatí, plní dojmů a zážitků, abychom si 

poté užili několik posledních dní na Kladské a připravili se na naše závěrečné vystoupení 

v Hybernii.  

Bývalá 9.A 
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Škola v přírodě - Strážné v Krkonoších (4. – 7. 5. 2015) 

1.A, 1.B, 4.A 

Na škole v přírodě jsme byli v Krkonoších  

a bylo to super! Hned v den příjezdu jsme se dívali 

na Mistrovství světa v hokeji (Česko x Kanada). 

Další den jsme měli soutěž Miss – Missák. Také 

jsme chodili hodně na procházky. Zábavný byl 

karneval na téma Safari, soutěž o nejlepší masku 

zvířete, protože jsme byli v ZOO Dvůr Králové. Po 

skončení karnevalu pokračovala závěrečná 

diskotéka.  Poslední den jsme se rozloučili s chatou 

a odjeli domů.  

Aleš Holík, Tomáš Drápal, 4.A 

 

 

Škola v přírodě – 5.A 

 

Jako rozloučení s prvním stupněm vyrazila třída 5.A do krásné přírody v blízkosti 

zámku Orlík. Zde jsme bydleli v chatkách a spoustu času jsme strávili hraním míčových her 

na hřišti v areálu. Kromě sportu se z dětí stali detektivové, kteří řešili záhadu související  

s pokladem na zámku Orlík. K vyřešení této záhady pomáhaly detektivům indicie, které je 

posouvaly každý den blíž k rozluštění. Detektivové byli velmi bystří, a tak někteří z nich 

odhalili pachatele ještě před odkrytím poslední indicie. Poklad se nakonec podařilo nalézt 

všem detektivům, takže nikdo neodjížděl domů s prázdnou. Myslím, že jsme naše společné 

tři roky zakončili báječně! 

Zuzana Červená 

 

 

Výlet 6.A - Šumava 2015 

 

Pondělí 8. 6. 

V pondělí 8. 6. v 6:45 h jsme měli sraz na pražském Hlavním nádraží s paní 

učitelkami Havlíkovou a Matouškovou. V 7:15 h s námi odjížděl vlak směrem na Šumavu. 

Když jsme dojeli do konečné stanice, přesedli jsme ještě na autobus a odjeli na Špičácké 

sedlo. Do chalupy, cíle naší cesty, jsme museli jít pěšky asi 2 km. Po vybalení věcí a obědě 

jsme šli na procházku. Cestou jsme se zastavili v hospůdce na limonádu, někteří raději krmili 

kozy v blízké ohradě. Večer byla večeře a nad táborákem jsme si opékali buřty. 

Úterý 9. 6.  

Ráno po snídani byl naplánovaný výlet, jenže to mělo háček - pršelo. Proto jsme hráli 

různé hry (země - město, piškvorky,…). Nakonec jsme i přes déšť vyrazili. Došli jsme  

k Černému jezeru, ale pro nevlídné počasí jsme bohužel vynechali jezero Čertovo. Po návratu 

do chalupy jsme měli volno. Pak byla večeře a večer jsme hráli další hry. 
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Středa 10. 6. 

Ráno jsme měli snídani a po ní jsme balili a uklízeli pokoje. Když to bylo hotovo, tak 

jsme vyrazili na krátkou procházku. V poledne jsme měli oběd, potom nás čekal už jen 

návrat do Prahy. Výlet se nám líbil. 

Jakub Musil, 7.A 

 

 

Škola v přírodě třídy 7.B – červen 2015 – Škrdlovice 

 

V úterý 16. 6. jsme od školy odjeli do Škrdlovic u Žďáru nad Sázavou, do  

CHKO Žďárské vrchy. Ubytovali jsme se v penzionu Vysočina. Odpoledne jsme šli k Velkému 

Dářku a okolním rašeliništím. Večer jsme hráli nejprve fotbal a poté jsme slavili Jakubovy 

čtrnácté narozeniny. Každý večer jsme hráli společenské hry. 

 Ve středu 17. 6. byla na programu návštěva sklárny pana Svobody. Prohlédli jsme si 

ukázky barevného skla a mohli jsme si vyzkoušet práci s píšťalou. Odpoledne jsme se vydali 

na Žákovu horu a Tisůvku, kudy prochází významné evropské rozvodí. Večer jsme si opékali 

buřty.  

 Následující den, čtvrtek 18. 6., jsme hned po snídani šli do Žďáru nad Sázavou – na 

celodenní túru. Cestou jsme se zastavili v multifunkčním centru Pilák. Tam jsme pobyli dvě 

hodiny a mimo jiné hráli minigolf. Zastavili jsme se u dvou hraničních kamenů Čechy – 

Morava. Skutečným cílem naší cesty byla památka UNESCO Zelená hora, poutní místo 

s kostelem sv. Jana Nepomuckého, jehož architektem byl Jan Blažej Santini-Aichel. Večer 

jsme si napsali testík z toho, co jsme si z ŠvP zapamatovali.  

 Poslední den jsme se po cestě domů zastavili v Pelhřimově, v Muzeu českých 

rekordů a kuriozit. To bylo velmi zábavné a vtipné. Získali jsme knížku Česká kniha rekordů. 

Nejvíce nás zaujaly předměty – vyrobené pouze ze sirek a lepidla – pana Kordy. Poté, co 

jsme si dostatečně užili Pelhřimova, jeli jsme domů.  

 Škola v přírodě byla SUPER! 

Adam Schindler a Kryštof Miksa, 8.B 

 

 

Kdo chce být „Milionářem“ 

 

V Základní škole Kladská proběhl v loňském školním roce už druhý ročník jazykové  

a vědomostní soutěže Kdo chce být „Milionářem“. Soutěž pro žáky 7. – 9. tříd se koná ve 

dvou termínech: začátkem února je školní kolo pro žáky z Kladské a soutěží se ve třech 

jazycích - čeština, angličtina, němčina. Osm nejlepších žáků ze školního kola postupuje do 

obvodního kola pro žáky Prahy 2, které se koná na začátku června; jazyky jsou jen čeština  

a angličtina - na němčinu si v ostatních školách nikdo netroufá. Soutěž má třicet otázek, 

deset v češtině, deset v angličtině a deset v němčině (pro Kladskou) nebo opět v angličtině. 

Velmi dobře se v obou letech umístila Základní škola Slovenská a Základní škola Kladská. 

Eva Iveljová 
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Závěrečná akademie v Hybernii, červen 2015 

 

„ ... a je to jasný. Naše závěrečná školní akademie bude RETRO. A s ABBou.“ To byla 

slova vycházejících žáků 9.A. „Písničky zakomponujeme do celého průběhu programu bez 

moderování“, byly první myšlenky při diskuzi o připravovaném obsahu. A tak se také stalo. 

Retro, retro - stále slyšíme toto slovo z nejrůznějších míst, setkáváme se s tituly 

knížek, dokonce i kalendářů, různých nápisů a tabulek. Existují i obchody, které mají ve svém 

názvu retro nebo prodávají retro-věci.  

Co vlastně znamená slovo „retro“? Podíváme-li se do slovníku cizích slov, najdeme 

pod tímto heslem, že retro je první část složeného slova mající význam zpět jak časově, tak  

i místně. Tak tedy byla v tomto duchu i naše akademie. Podmínkou bylo, že ABBu už 

nemohla mít žádná jiná třída.  

Proč si vlastně devítka vybrala zrovna ABBu? Inspirovala se snad filmem z roku 2008 

nebo muzikálovým vystoupením v O2 aréně? Možná i uvedením české verze 

stejnojmenného muzikálu „Mamma Mia“, který sklízí úspěchy na naší muzikálové scéně od 

prosince 2014? Vždyť písničky této švédské hudební skupiny jsou krásné, poslechové, líbivé 

a melodické. Známe i vybrané písničky v interpretaci našich i zahraničních zpěváků  

v příslušném rodném jazyce. A každý z nás má určitě některou písničku spojenou s nějakou 

událostí či vzpomínkou. Já sám jsem si zavzpomínal na své studentské období, maturitu na 

střední škole a pak i na vysokoškolské studium, kdy jsme tyto písničky poslouchali, 

vyhledávali a byli šťastni, když byly dostupné v prodeji. Ne jinak tomu bude i u deváťáků. 

9. třída začala skládat a připravovat svoji akademii. Byl čas po úspěšných přijímacích 

zkouškách na střední školy, po úspěšně zvládnuté jazykové zkoušce v německém jazyce 

DSD 1 a nic nebránilo tomu, aby se přípravy akademie rozběhly naplno. Jaký byl výsledek?  

Odpověď nám dala samotná akademie ve středu 24. června 2015 od 17 hodin v Divadle 

Hybernia. 

Zaplněný sál rodiči, prarodiči, příbuznými, bývalými učiteli a absolventy  

a v neposlední řadě účinkujícími třídami v doprovodu učitelů. Zazněl gong a program mohl 

začít. Nervozita stoupala. Všichni očekávali příchod moderátorské dvojice, která nás bude 

celou akademií provázet.  Nebylo tomu tak.  V pravé části jeviště byla nainstalována 

promítací stěna, na které byla promítána retrotelevize a na její obrazovce se objevovaly 

jednotlivé roky příslušné k danému vystoupení. Vítal nás rok 2015. Pluli jsme časem až do 

15. století, ale nejvíce jsme se pohybovali ve století minulém, tedy dvacátém a končili „výlet 

v čase“ opět v roce 2015. Úvodní tóny a píseň Mamma Mia zahájila slavnostní program. 

Stali jsme se součástí objevení Ameriky, účastníky první veřejné pitvy Janem Jeseniem, 

sledovali jsme velkou banánovou loupež a pak se přenesli do minulého století. Zavzpomínalo 

se na období charlestonu, rokenrolu a slavnou skupinu Beatles. Zazněly písničky Oliver 

Twist, Help, Yelow submarine, z filmu Šakalí léta Jednou mi fotr povídá. Školní pěvecký sbor 

zazpíval v sestřihu písně z muzikálu Jesus Christ Superstar. Akademie nabírala na tempu  

a rychlosti, taneční vystoupení z muzikálu Mamma Mia v nádherných barevných  

a originálních kostýmech žáků devítky vystřídali žáci písničkou Holky z naší školky, které pak 

vystřídala školní kapela s písničkami vlastní tvorby a sál se rozveselil nad něžnými tanečními 

kreacemi těch nejmladších školáčků ve vystoupení Ptačího tance, letkisu, macareny  
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a Spartakiády 1975. Nechyběly ani scénky-

Forest Gump, dobové reklamy s doprovodem 

Pana Vajíčka a program třeťáků s tancem 

shim sham. nebo zpěvem „Ne, pětku ne“ 

(aktuální před vysvědčením v pátek! na konci 

školního roku) 

Zraky diváků v hledišti upřeně 

sledovaly zmíněnou retrotelevizi, na které se 

měnila léta a s tím i následující vystoupení. 

Originální. Nebylo žádného „hluchého“ 

místa. Ta byla naopak vyplněna vtipnými výstupy žáků 9. třídy nebo krátkou projekcí  

z daného časového období (aktuality, televizní noviny, zprávy, reklamy, ...) 

Program akademie byl vyčerpán, čas se naplnil. Že by byl konec?  Vůbec ne. Nyní 

nastala slavnostní chvíle pro závěrečný ceremoniál. Opět za doprovodu písničky skupiny 

ABBy nastupovaly na jeviště trojice slavnostně oblečených žáků (budoucích studentů)  

9. třídy. Všech 30 „dětí“ zaplnilo v půlkruhu celé jeviště. Byl to krásný a neopakovatelný 

pohled na spokojené a usmívající se tváře těch, které známe z vyučovacích hodin. Úvodní 

slovo po příchodu patřilo paní ředitelce Kateřině Vávrové, která vyzdvihla práci a úsilí celé 

třídy a dala všem cenné rady do života. Zazněla slova vzájemného respektu, tolerance, úcty, 

citu, lásky a pokory.  

Pak následovalo stužkování, předávání pamětních listů a diplomů za úspěšné složení 

jazykové zkoušky z německého jazyka.  Dvojice žákyň poděkovala všem rodičům a učitelům 

za péči a za přípravu do další etapy jejich života. Za doprovodu tónů studentské hymny 

Gaudeamus igitur opouštěli deváťáci jeviště. Vše utichlo, školní akademie skončila. 

Pokud bychom měli hodnotit celý průběh, zaujímala by tato akademie jednu  

z nejvyšších příček v bodovém hodnocení. 

To vše ukáže čas. Čas plyne dál a dál, zbydou jen vzpomínky a ty se časem změní  

v nostalgii, co se vlastně tu středu 24. června v roce 2015 na Kladské událo?  Pak už 

budeme moci hovořit o retroakademii. Vždyť každá prožitá vteřina, každá minuta se stává 

historií, vzpomínkou, nostalgií a retro. A tak je tomu i s naším životem. 

        Ladislav Bošek 

 

 

Mistrovství světa v ledním hokeji 

 

Naskytla se nám úžasná příležitost podívat se na zápas Kanada – Rakousko na 

mistrovství světa v ledním hokeji.  Třída 5.A popsala svůj zážitek ze zápasu takto: V 7:45 

jsme přišli do školy a byli jsme už na hokej všichni natěšení. Kolem 8:30 jsme odcházeli ze 

školy a zápas začínal v 9:30. Stihli jsme to opravdu velice těsně, protože všude bylo spousta 

lidí a fanoušků. V hale při zápasu byl slyšet samý povyk a křik. My jsme také fandili, ale 

úplně jsme nevěděli komu. Kanada je skvělá a hraje bezvadně, ale Rakousko je zase 

mnohem slabší, takže jsme fandili i jim. Zápas trval kolem dvou hodin a nakonec Kanada 

vyhrála 10 : 1. Moc jsme si to užili! 

        Anna Filipiová, Tereza Malá, 5.A 
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Soutěž 5:0 pro němčinu 

pořádaná Goethe-Institutem Praha, 18. června 2015 v Praze-Satalicích 

 

Soutěže se za ZŠ Kladská zúčastnily 2 týmy: „Kladská“ 

(žáci 4.A: Kryštof Basch, Luis Furtwängler, Stanislav Hůla, Evelína 

Mašínová, Edgar Rázga, Ludmila Slabá a Matyáš Souček) a „Die 

Blauen Pfeile“ (žáci 5.B: Vojtěch Blažek, Matyáš Boháček, Evelína 

Doležalová, Daniel Elbakyan, Richard Hubička, Alžběta Horáková  

a Marek Novotný). 

Soutěž měla 2 části - jazykovou (fotbalové pexeso a kvízy  

v němčině) a fotbalovou. V první (jazykové) části, se tým páťáků 

umístil na 1. místě a čtvrťáci skončili sedmí. Ve fotbalové části 

ovšem tým "Die Blauen Pfeile" narazil na těžkou konkurenci a ve 

finále obsadili (z 20 týmů) 8. místo. Týmu "Kladská" se dařilo ve 

fotbalové části trochu lépe a nakonec byli pátí!  

Gratulujeme - i když to na výhru bohužel nestačilo. Třeba napřesrok…  

          Kateřina Charvátová 

 

 

Plavecko-běžecký pohár 

 

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do Plavecko-běžeckého poháru, který 

se skládá ze série několika závodů. Soutěží se každý měsíc se zimní přestávkou v různých 

městských částech. Pohár je rozdělen do jednotlivých kategorií od 4. do 9. tříd. Závodníci 

mají za úkol uplavat vzdálenost 50 metrů a uběhnout 500 nebo 1000 metrů podle věku 

jedince. V každé kategorii je povolen start i více dětí z jedné školy. Body pro školu získává 

nejlépe umístěný jedinec v dané kategorii. Dále každý závodník, i nejlépe umístěný, získává 

body pro sebe, které se sčítají dohromady. V posledním soutěžním kole se slavnostně 

vyhlásí první tři nejlepší závodníci každé kategorie a nejlepší školy. 

Aktuálně máme za sebou tři soutěžní kola a držíme se na prvním místě v souboji 

škol. Individuální výkony jsou také výborné. Prozatím jsme vybojovali osm medailí a máme 

pravidelné umístění závodníků do první desítky. Jen tak dál! 

Klára Hájková 

 

 

Máš zájem o německý jazyk? Chceš se naučit něco navíc a při tom se bavit? 

Máš tvůrčího ducha a chodíš do 3. nebo vyšší třídy? 

Pak přijď mezi nás! 

Kroužek Německého divadla na ZŠ Kladská stále ještě přijímá nové členy. 
 

Scházíme se každý čtvrtek od 14:45 do 15:45 hod. v místnosti 310. 

Příspěvek na pololetí: 500,- Kč 

Přihlášení je možné na: charvatova@kladska.cz 

mailto:charvatova@kladska.cz
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OVOV 

 

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické 

disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program  

s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke 

zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků 

příležitost zkusit si sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. 

Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci olympijských her, 

Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských 

kol soutěží družstev OVOV. 

Zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit projektu OVOV a jejich motivace  

ke zlepšování vlastních výkonů přináší kromě lepší fyzické zdatnosti dětí pozitivní vliv i do 

oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

Disciplíny byly vybrány tak, aby rozvíjely bezproblémovou koordinaci rychlých pohybů, 

orientaci v prostoru, bleskovou startovní reakci, výbušnou sílu dolních končetin, dynamickou 

sílu svalů ruky, běžeckou rychlost a houževnatost. 

Stejně jako desetibojaři získávají svými výkony v jednotlivých disciplínách body, které 

se sčítají, stejně tak každý, kdo plní jednotlivé disciplíny OVOV, získává body podle 

bodovacích tabulek.  

Letos se konal již 6. ročník OVOV. Vše začalo v květnu obvodním kolem konaném 

v ZŠ Na Smetance. Družstvo našich žáků zde zvítězilo a postoupilo do krajského kola. 

Krajské kolo se konalo na hřišti Arena Sparta Podvinný mlýn. Zde jsme se umístili na druhém 

místě, čímž jsme se opět kvalifikovali do celorepublikového finále. To se odehrálo ve dnech 

11. – 12. září na pražské Julisce. Republikového finále se zúčastnilo celkem 40 škol z celé 

republiky. V takto velké konkurenci jsme se umístili na 25. místě.  

Účastníkům finále děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Milan Ševčík 

 

 

Úspěchy našich žáků – březen až říjen 2015 

 

Plavecko-běžecký pohár - 2.kolo, 15. října 2015 

Kategorie B: 1. místo: Filip Kotrus, 7.B 

Kategorie C: 2. místo: Ondřej Staněk, 9.A  

Kategorie D: 2. místo: Natálie Gacek, 4.B  

Kategorie F: 3. místo Agáta Rázgová, 9.A 

Celkově: 1. – 2. místo: ZŠ Kladská  

 

Stolní tenis - obvodní kolo, říjen 2015 

Kategorie mladší žáci: 1. místo, postup do krajského kola 
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Autobahnspiel, Goethe Institut, 2. října 2015 

2. místo: ZŠ Kladská (Kateřina Militká, Ema Záleská, Norika Dominiková a Oldřich Ptáček, 8.B) 

 

Plavecko-běžěcký pohár - 1. kolo, 17. září 2015 

Kategoirie B: 3. místo: Filip Kotrus, 7.B  

Celkově: 2. místo: ZŠ Kladská  

 

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo, 25. května 2015 

Družstva: 2. místo: ZŠ Kladská, postup do celorepublikového finále 

Jednotlivci ve své kategorii získali:  

  1. místo: Michaela Zajíčková, 6.B  

  1. místo: Filip Kotrus, 6.B  

  3. místo: Evelína Doležalová, 5.B  

  4. místo: Markéta Skalická, 5.B  

 

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů - obvodní kolo, 15. května 2015 

Družstva: 1. místo: ZŠ Kladská, postup do krajského kola 

Jednotlivci ve své kategorii získali:  

  1. místo: Evelína Doležalová, 5.B  

  1. místo: Pavlína Ferencová, 6.B  

  1. místo: Filip Kotrus, 6.B  

  1. místo: Ondřej Staněk, 8.A  

  2. místo: Michaela Zajíčková, 6.B  

  2. místo: Dita Dvořáčková, 8.A  

  2. místo: Jakub Čmejla, 7.B  

  2. místo: David Balcar, 5.A  

  3. místo: Norika Dominiková, 7.B  

 

Pythagoriáda - obvodní kolo, 12. května 2015 

5. ročníky:  1. místo: Vít Sládek 5.A 

6. ročníky:  3. místo: Ema Srnková, 6.B 

7. ročníky:  3. místo: Šimon Taněv, 7.A, Adam Schindler, 7.A 

 

Fyzikální olympiáda - obvodní kolo, duben 2015 

Kategorie F:  1. místo: Jan Bohuněk, 8.B 

   2. místo: Berenika Dominiková, 8.B 

  

Fotbalový turnaj McDonald's Cup - obvodní kolo, 28. a 29. dubna 2015 

Kategorii A (1. - 3. třída): 2. místo: ZŠ Kladská 

Kategorii B (4. - 5. třída)  3. místo: ZŠ Kladská 

 

Německá recitační soutěž - celorepublikové finále, duben 2015 

3. místo: Alice Louise Bransten, 4.B 
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Soutěž v anglickém jazyce - obvodní kolo, duben 2015 

Kategorie I.A:  2. místo: Kryštof Miksa, 7.B 

   3.-4. místo: Václav Lipš, 6.A 

   3.-4. místo: Julia Gradlová, 7.A 

  

Biologická olympiáda - obvodní kolo, duben 2015 

Kategorie mladší žáci  

 2. místo: Ema Záleská, 7.B 

 3. místo: Kateřina Militká, 7.B 

 

Matematická olympiáda - obvodní kolo, 8. dubna 2015 

Kategorie 6. tříd: 3. místo: Ema Srnková, 6.B 

Kategorie 8. tříd: 2. místo: Pavel Vlasák, 8.A; 3. místo: Ondřej Staněk, 8.A 

 

Soutěž iSejf 2015, březen 2015 

(soutěž zaměřená na bezpečnost a chování na Facebooku) 

2. místo:  Helena Maršálová, 6.A 

 

Konverzační soutěž v AJ - krajské kolo, 25. března 2015 

2. místo: Lara Collardová, 9.A  

  

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo, 17. března 2015 

3. místo: Jakub Schindler, 6.A 
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