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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy v Kladské, 

dovolte, abych Vás pozdravila při příležitosti letošních druhých třídních schůzek. Sotva jsme 

se vzpamatovali z letní elektrorekonstrukce, tak již chystáme druhou etapu, která se bude týkat 

téměř všech tříd – celého prvního a druhého patra. Školní rok ubíhá rychlým tempem, od minulých 

třídních schůzek bylo ve škole opět rušno, ostatně, jak to už u nás bývá. 

Naposledy jsme se, s Vámi rodiči, viděli na vánočním koncertě v Lucerně, kde jste měli 

možnost poznat i naše stážisty z projektu EDISON. Byla to skvělá akce. Zapojili jsme se poprvé, ale 

jistě ne naposledy. Měli jsme možnost poznat blíže studenty z různých částí světa, jejich zemi, 

jazyk, zvyklosti. Studenti prošli všemi třídami a snad nejvíce kamarádů si získali u těch nejmenších. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodinám, které se studentů ujaly, postaraly se o ně, 

ubytovaly je a ještě jim na večer přichystaly zajímavý program.  

Během zimních měsíců vyjely opět všechny třídy, počínaje druhými a konče osmými 

ročníky, na lyžařské kurzy. I když se sněhové podmínky zpočátku nezdály být ideální, nakonec si 

zalyžovali všichni skvěle. Děkuji všem učitelům, kteří vyjeli se žáky na hory, vzali na sebe tíhu 

odpovědnosti, starali se o děti dnem i nocí a mnohé z nich naučili lyžovat, či ovládat snowboard. 

Musím zde připomenout, že jedině díky tomu, že naši učitelé mají instruktorské zkoušky, jsou naše 

lyžařské kurzy finančně únosné, odpadá tím značný finanční výdaj za externí instruktory. 

Během druhého pololetí se naši žáci zúčastnili mnoha obvodních olympiád a soutěží. Výsledky jsou 

výborné. Úspěch byl obzvláště patrný při předávání diplomů v DDM, kdy škola Kladská zazněla za 

většinou jmen. I zde bych ráda poděkovala našim učitelům za zodpovědnou a důslednou práci, díky 

které naši žáci dosahují těchto skvělých výsledků. Diplomy z obvodních olympiád a soutěží 

vyhlášených MŠMT jsou pro děti cennou vstupenkou na gymnázia. 

V letošním roce proběhlo Scio testování žáků 6. a 9. tříd. Výsledky byly v komentáři 

testování prohlášeny za špičkové. Výsledkové grafy naleznete v dnešních Aktualitách i na 

webových stránkách školy. Naši žáci nám udělali opravdu velkou radost. Žáci devátých tříd 

navíc skládali v březnu mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom I. Ústní zkoušení 

proběhlo dobře, všichni žáci složili zkoušku úspěšně, a a to v úrovni státní maturity. Na výsledky 

písemné části si musíme počkat, z Německa nám je posílají zpravidla v červnu. Našim deváťákům 

držíme také palce na blížící se zkoušky na gymnázia a střední školy.  

Naše zahraniční spolupráce stále pokračuje a dále se vyvíjí. Žáci 8. ročníku pojedou v dubnu 

na reciproční výměnný pobyt do dánského Broendby. Na jaře proběhnou tradiční vzájemné 

výměnné pobyty se školou na ostrově Norderney. Bohužel se letos neuskuteční výměna se školou 

v Delmenhorstu. Společně s vedením tamější školy věříme, že se příští rok opět navrátí zájem ze 

strany německých rodin. V květnu proběhne první návštěva našich žáků v nové partnerské škole 

v Lauf an der Pegnitz u Norimberka. Tento projekt bude financován Fondem česko-německé 

budoucnosti, jeho aktivity budou zaměřeny na 700. výročí narození Karla IV. V květnu budeme opět 

realizovat projekt s dětmi z Hong Kongu, na návštěvu přijede kolem 20 žáků z Yew Chung 

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

podzim 2016 chystáme náš tradiční projekt s nastudováním divadelní hry pro 6. ročník An der 

http://www.ycef.com/
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Grenze/Na hranicích spojený s výměnou žáků s partnerskou školou v Backnangu. V září pojedou 

žáci z 2. stupně na jazykový pobyt spojený s výukou do Anglie, tentokrát se podívají do Hastings. 

Do konce roku nás ještě čeká sportovní den školy, a to 26. května. Věříme, že nás počasí 

nezklame a všichni si společně užijí atletický den na hřišti Vinohradské sokolovny. Pomalu se 

začínáme připravovat i na závěrečnou akademii spojenou se stužkováním 9. tříd v úterý 28. června 

2016. Prosím, poznamenejte si toto datum v diářích, ať nezapomenete přijít povzbudit své děti do 

divadla Hybernia. 

Poděkování patří našemu zřizovateli, MČ Praha 2. Díky pochopení paní starostky  

J. Černochové dostávají základní školy v Praze 2 finance na celý úvazek školního psychologa. Práce 

psycholožky L. Sušické je pro nás nesmírně důležitá a potřebná. Stala se neodmyslitelnou součástí 

našeho výchovně vzdělávacího procesu. Náš bohatý preventivní program je také zčásti financován 

městskou částí. I za tuto pomoc děkujeme, protože nám pomáhá zajistit pro naše žáky 

systematickou a důkladnou průpravu ve všech oblastech primární prevence.  

Ráda bych poděkovala i Vám rodičům za příspěvky KRPŠ. V letošním roce se vybralo více 

peněz než v roce minulém. Díky těmto příspěvkům neustále zlepšujeme prostředí a vybavujeme 

třídy i školu moderními pomůckami, stejně jako počítači a interaktivními tabulemi. Poděkování patří 

také Vám rodičům a firmám za sponzorské dary, kterých si velmi vážíme a bez kterých by naše 

škola nebyla tak moderně a kvalitně vybavena. Veškeré finanční dary jdou do poslední koruny zpět 

k Vašim dětem. Vzhledem k velké letní elektrorekonstrukci využijeme letos všechny finanční dary 

na vybavení tříd novým nábytkem a koberci. Pořídíme moderní pomůcky pro výuku a zbývá nám 

zakoupit ještě jednu interaktivní tabuli. 

Vážení rodiče, přeji Vám, abyste se dozvídali pouze samé optimistické zprávy, a to nejen na 

dnešních třídních schůzkách. Těším se na červnové setkání s Vámi v Hybernii na závěrečné 

akademii. 

Kateřina Vávrová 

 

 

Důležité termíny a plánované akce 

 

24. - 30. 4. 2016  Výměnný pobyt v Broendby, Dánsko, 8. ročník 

5. 5. 2016   Projekt s dětmi z Hong Kongu 

9. - 11. 5. 2016  Výměnný pobyt v nové partnerské škole u Norimberka, Lauf a.d. Pegnitz 

17. - 22. 5. 2016  ŠvP, Nové Město, 2.A 

20. - 27. 5. 2016  Výměnný pobyt žáků z ostrova Norderney v Praze 

24. 5. 2016   Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků 

25. 5. 2016   Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 

26. 5. 2016   Sportovní den školy 

30. 5. - 3. 6. 2016  ŠvP, Pěnčín, 5.A 

3. - 10. 6. 2016  Výměnný pobyt žáků na ostrově Norderney, Německo 

3. - 10. 6. 2016  Ozdravný pobyt na ostrově Lefkada, Řecko, 9.A 

5. - 12. 6. 2016  Ozdravný pobyt na ostrově Zakynthos, Řecko, 9.B 

6. - 10. 6. 2016  ŠvP, Příchovice, 6. B 

6. - 10. 6. 2016  ŠvP, Benecko, 3. B, 4. B 

13. - 17. 6. 2016  ŠvP, Benecko, 5. B 

23. 6. 2016   Pedagogická rada 

28. 6. 2016   Závěrečná akademie - divadlo Hybernia 

30. 6. 2016   Vysvědčení 
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Organizace šk. roku 2016/2017 

 

Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí 

ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno  

v pátek 30. června 2017. 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Prahu 2 stanoveny na 13. - 19. března 2017. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.  

 

Předběžně ředitelská volna příští šk. rok: 

pondělí, úterý 24., 25. 10. 2016 (k podzimním prázdninám = celý týden) 

pátek 18. 11. 2016 (přidáno k 17. listopadu = 4 dny volna, prodloužený víkend) 

pondělí 16. 1. 2017 (zápis do 1. tříd - pro velký počet uchazečů bude zápis v pondělí celý 

den a v úterý odpoledne) 

 

 

Mezinárodní jazykový německý diplom - DSD 1 

 

Od roku 2012 skládají žáci 9. tříd zdarma 

mezinárodní jazykový německý diplom DSD 1 

(Deutsches Sprachdiplom DSD 1). Zkouška není lehká, a 

proto jakákoliv příprava na ni je velice nutná. 

Přípravy začínají na podzim, kdy si každý žák 

promýšlí téma, o kterém bude hovořit. Po vlastním 

představování a konverzační otázce žák představí vlastní 

prezentaci tématu v PowerPointu a poté toto téma musí 

„obhájit“ před doplňujícími otázkami ze strany zkoušející 

komise. Ústní zkouška trvá 15 minut.  

Ne jinak tomu bylo i letos. Obě deváté třídy se pilně připravovaly na zvládnutí zkoušky již od 

zmíněného podzimu. Během zimního období docházelo k individuálním konzultacím s učiteli 

německého jazyka a všichni se aktivně podíleli na přípravě v hodinách v rámci výuky.  

Před nástupem na jarní prázdniny 29. 3. 2016 žáci osmých tříd předvedli „pilotní zkoušku“ - 

to, jak by měl vypadat celý průběh. Deváťáci si vyzkoušeli i písemnou část, rovněž pilotně, aby 

věděli, co je čeká. 

Po návratu z jarních prázdnin je čekala ve středu 9. března písemná část. Do lavic zasedlo 

41 žáků. Ti byli rozděleni do tří skupin ve třech učebnách. Vše trvalo celé dopoledne. Od čtení textu 

s porozuměním, přes poslech a pak určené téma, které se psalo i s přípravou 75 minut. Zvonění na 

vyučovací hodiny bylo vypnuté, aby žáci měli klid a mohli se maximálně soustředit. Letošní téma 
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znělo „Regeln“ (= Pravidla). Téma, které je obšírné, a záleželo opravdu na kreativitě, pohotovosti a 

nápadech každého jednotlivce.  Po dni posledních příprav „vypuklo“ ústní zkoušení. Zvonění bylo 

opět vypnuté. Každý věděl, kdy přijde na řadu a v kolik hodin. Ve škole se zkoušelo od pátku 11. 3. 

do středy 16. 3. Mezi zkoušenými vládly nervozita a napětí. Byla to pro všechny první větší zkouška 

(druhá je čeká v dubnu při přijímacích zkouškách na střední školy). 

Konečně nadešel čas konce. Všichni měli zkoušku za sebou, všichni byli úspěšní. Oddechli 

si žáci i zkoušející komise. Všem se podařilo složit ústní část na úrovni  B1, což je úroveň státní 

maturity. Blahopřejeme! Ale závěrečné slovo bude mít ještě písemná část. Ta může doslova 

„zamíchat kartami“. Uvidíme. Písemné práce byly poslány do centrály v Německu (buď v Kolíně 

nad Rýnem, nebo v Bonnu), kde se opravují, a výsledky nám budou poté zaslány.     

Věřme, že vše dopadne pro každého jen dobře. O tom se snad přesvědčíme na konci  

(či před koncem) školního roku, kdy by měl každý žák převzít certifikát o absolvování této 

mezinárodní zkoušky, ať už s úrovní A2 či B1.  

Držme všem palce, vždyť je to pro ně první „klíč“ nebo „vstupenka“, které mohou ovlivnit 

jejich budoucí povolání. 

Ladislav Bošek 

 

 

Primární prevence 

Nejen alkohol a drogy obecně, či šikana ohrožují naše děti. Stále častěji se setkáváme 

s psychickými obtížemi dětí, které mohou vyústit v poruchy příjmu potravy. V březnu proto 

absolvovaly 7. a 8. třídy dvouhodinový workshop s názvem „Vím, proč jím? Vím, proč jím!“ Program 

za podpory Norských fondů 2009 -2014 pořádalo centrum Anabell, které pomáhá lidem s těmito 

poruchami.  

„Ze začátku jsem si myslel, že to bude nějaká další nudná přednáška, ale naštěstí jsem se 

spletl. Výklad byl obohacen různými ukázkami a videy většinou na téma anorexie. Samotného 

mluvení zde ani moc nebylo a většinu obsahu jsme v podstatě tvořili sami.“ (Jan Galda, 8. A) 

„Přednáška byla velice zajímavá, zvláště mě zaujaly jídelníčky lidí s jednotlivými poruchami. 

Sama jsem vůbec netušila, že existuje nemoc (ortorexie), kdy se člověk bojí jíst nezdravě, je 

vlastně posedlý „zdravými“ potravinami, a následovně snižuje množství jídla tak, že se ohrožuje na 

životě.“ (Markéta Zíková, 8. A) 

„Vůbec nechápu, proč ti lidé přestanou jíst. Měli by vědět, že hladověním budou 

podvyživení. Nedostatečnou konzumací potravin se člověk pouze obírá o živiny, tím slábne, jeho 

imunita správně nefunguje, je často nemocný, unavený a nakonec může i zemřít. Přestože se to 

zdá tak jasné, spousta lidí těmto poruchám podléhá. Důvody budou asi složitější, než si dokážu 

představit. Doufám, že mě to nikdy nepotká.“ (Ema Záleská, 8. B) 

Puberta je velice citlivé období v životě dítěte a mnohdy jen hloupá poznámka o vzhledu či 

postavě může spustit koloběh, který se obtížně zastavuje. Příčiny vzniku poruch příjmu potravy ale 

mohou být složitější, od krize v rodině, přes obtížný proces sebe přijetí v pubertě, kterým musí projít 

každé dítě. Nepodceňujte proto jakýkoli náznak problémů. Poruchy příjmu potravy nastupují plíživě a 

nenápadně, nemusíte si ani všimnout, že se dítě jídlu vyhýbá.  

Eva Živná 
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Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka – PET for 

Schools a First for Schools  

 

Již druhým rokem nabízíme našim žákům možnost přípravy k mezinárodně uznávané 

zkoušce PET for Schools -  úroveň B1. Žáci se tak v rámci klubových hodin mají možnost intenzivně 

připravovat k ústní a písemné části této zkoušky. Pro letošní školní rok připadá termín zkoušek na 

červen, všem kandidátům držíme palce! 

Nově jsme pro zájemce zařadili i přípravný kurz ke zkoušce First for Schools. Žáci se tak 

mají možnost seznámit s ještě náročnějším typem zkoušky o úroveň vyšší (B2), vyzkoušet si tento 

typ testování a průběžně se připravovat.  

Barbora Hanková 

 

 

Projekt Edison  - (Education. Drive.  Internacionality. 

Students. Opportunity. Network) 

 

V letošním školním roce jsme se zapojili do 

mezinárodního projektu Edison, který spojuje mladé lidi 

odlišných kultur a národností. Měli jsme tak jedinečnou 

možnost přivítat na naší škole stážisty z Kostariky, 

Malajsie, Indonésie, Polska, Iránu a Brazílie. Žáci měli 

příležitost navázat nová přátelství a zároveň se blíže 

seznámit s životem a tradicemi v odlišných zemích. Naši 

stážisté si pro žáky připravili prezentace o své zemi, 

které byly spojeny i s ochutnávkou tradičních specialit.   

Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními 

stážisty došlo k oživení a zvýšení zájmu o studium cizích jazyků mezi našimi žáky.  Velice si vážíme i 

účasti stážistů na našem školním vánočním koncertě v Lucerně, což bylo jistě velmi milým 

zpestřením pro všechny   

Barbora Hanková 

 

 

Projekt KROKUS 

 

Projekt připomíná lidem jeden a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během 

holocaustu. Na jejich památku žáci škol zapojených do tohoto evropského projektu vysazují žluté 

krokusy. 

Naše škola se k projektu poprvé připojila v roce 2013. Žáci tehdejší 6.A a 6.B vysazovali 

krokusy do truhlíků. Rostlinky sice vyrostly, ale květy neměly. Teprve letos, po loňském přesazení 

cibulek do zahrádky před školou, se náš záměr vydařil. Vykvetlo nám přes 80 krokusů. S jejich 

pomocí jsme si opět připomněli dětské oběti holocaustu. 

 

Eva Havlíková 
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Výsledky testování Scio – 9. ročník  
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Výsledky testování Scio – 6. ročník 
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Jeden svět na školách 

www.jsns.cz 

 

Příběhy bezpráví 

Na podzim 2015 se do tohoto projektu už po 11. zapojila i naše škola. Žáci 8. a 9. tříd měli 

možnost zhlédnout film na téma „Okupace 1968“. O problematice, která souvisí s tímto rokem, 

následně diskutovali s vyučujícími. 

 

Festival Jeden svět 2016 

Na jaře vybíráme už tradičně dokumentární filmy z nabídky festivalu Jeden svět na školách. 

Jedná se o jeden z největších lidskoprávních filmových festivalů v Evropě. Filmy se zabývají 

sociální, politicko- angažovanou a lidskoprávní tématikou. 

V letošním roce jsme pro naše žáky 7. a 8. tříd vybrali následující filmy: 

 

Róza a její nová kamarádka 

Nedaleko gymnázia, kam chodí Róza do školy, je azylové centrum pro uprchlíky. Róza si 

dobře uvědomuje, v jak těžké situaci se octli lidé, kteří museli opustit svůj domov. Rozhodne se jim 

se spolužáky pomáhat. 

Seznámí se stejně starou Hisjonou z Albánie. Obě dívky spolu začnou trávit volný čas, přejí 

si, aby jejich přátelství pokračovalo, a doufají, že Hisjona bude moci v Německu zůstat. 

 

Přes den práce, večer škola 

Příběh malého Theta zavede diváky do bharmské venkovské rodiny. Thet musí celý den 

pomáhat rodičům nejen s domácími pracemi a péčí o mladší sourozence, ale protože rodiče pro 

uživení všech dětí nevydělávají dost, i prací v továrně. Na normální denní školu mu už nezbývá čas, 

Thet má svůj sen. Chce být inženýrem, proto navštěvuje večerní školu. 

 

Tančím pro tebe 

Hlavní hrdinka filmu Vilde se věnuje neobvyklému koníčku. Tančí tradiční norský tanec 

„holling“, který je odjakživa spíš mužskou záležitostí. Vilde věří, že se usilovným tréninkem vyrovná 

mužům. Chtěla by uspět v celonárodní soutěži nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli svému dědečkovi, 

s kterým má hodně blízký vztah. Vilde věří, že by mu její úspěch dodal sílu v boji se zákeřnou 

chorobou. 

 

Všechny tři příběhy děti zaujaly, diskutovaly o nich hned po zhlédnutí filmů s moderátorkou 

projekce, ale i ve škole s vyučujícími. Nejvíce většinu dětí oslovil příběh „Tančím pro tebe“. 

Ostatní dokumenty z nabídky Jednoho světa využíváme v hodinách občanské výchovy, dějepisu 

nebo výchovy ke zdraví. 

Eva Havlíková 
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Pokladnice vzpomínek, reminiscenční projekt 4. tříd 

 

V rámci preventivního programu k nám do 4. tříd přišli studenti a zaměstnanci z VŠ Jabok a 

zahájili projekt POKLADNICE VZPOMÍNEK. Během 7 týdnů děti shromažďovaly do svých 

záznamových listin zážitky a vzpomínky svých babiček a dědečků z dob, kdy sami chodili do školy. 

Ve třídě jsme si o tom povídali a vylepovali jsme na mapu, odkud naši prarodiče pochází. 

V tělocviku jsme si zahráli několik her, jejichž pravidla si babičky pamatovaly a rády na tyto hry 

vzpomínají. V hudební výchově jsme se naučili mnoho dalších oblíbených lidových písniček. Po 

sedmi týdnech jsme se opět se studenty sešli, naši žáci přinesli různé předměty, které už dnes 

nepoužíváme (nebo vypadají úplně jinak), ale babičky a dědečkové je stále doma mají a používají. 

Také jsme sehráli po skupinkách nejlepší zážitky našich prarodičů. Spousta zážitků bylo legračních, 

některé smutné nebo strašidelné s veselým koncem. Celý projekt jsme si užili. 

Za 4. třídy Michaela Pávová  

 

 

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 25 dětí a momentálně se společně těšíme na 

poslední divadelní představení „MODRÝ PTÁK“ Maurice Maeterlincka - Modrý pták jako touha po 

prchavém, neuchopitelném štěstí, které navštívíme ve Stavovském divadle v pátek 27. 5. 2016 od 

18 hodin. 

Divadelní sezónu jsme zahájili v Divadle v Dlouhé představením „SOUBORNÉ DÍLO 

W.SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH“ a pokračovali jsme „VÁNOČNÍ KOLEDOU“ Charlese 

Dickense, při které nám šel mráz po zádech z excelentního výkonu Karla Rodena. V únoru jsme 

navštívili v Divadle Palace „AFRICKOU KRÁLOVNU“, která byla hereckým koncertem Lindy Rybové 

a Hynka Čermáka. Představení oslovilo děti natolik, že se některé rozhodly vzít ještě jednou na toto 

představení i své rodiče. Považujeme tedy letošní divadelní sezónu za velice přínosnou a úspěšnou. 

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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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 

www.stonozka.org 

 

Stonožková mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, prosinec 2015 

 

Vrcholem letošního výročního roku hnutí „Na vlastních nohou“ - Stonožka se bezpochyby 

stala 5. slavnostní mše svatá, kterou pro stonožkové děti celebruje její významný patron  

J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. V pátek 4. prosince 2015 se zcela zaplnila katedrála sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha právě stonožkovými dětmi, pedagogy a přáteli hnutí. Slavnostní fanfáry hudby 

Hradní stráže zahájily v 11 hodin téměř dvouhodinovou slavnostní mši.  

V průběhu mše zazněly písně v podání mnohasetčlenného spojeného pěveckého sboru pod 

vedením sbormistra Jaroslava Pletichy. Jako sólista vystoupil velmi uznávaný světoznámý český 

operní zpěvák, absolvent naší školy - basbarytonista a barytonista Adam Plachetka, sólista 

Vídeňské státní opery, který v minulosti také působil v řadách stonožkových dětí. Dodnes na 

Stonožku velmi rád vzpomíná a hrdě se k ní hlásí. Další významnou osobností, která na mši 

zazpívala, byla sopranistka Marie Fajtová, sólistka Národního divadla v Praze. I letos promluvil  

k dětem probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petr Piťha. Mimo jiné 

také přiblížil posluchačům osobnost sv. Mikuláše. 

Na odpoledne pozval Otec kardinál vítěze výtvarné soutěže „Karel IV. - Otec vlasti“ do 

Arcibiskupského paláce, kde jim byla 

předána ocenění. Při příležitosti 25. výročí 

založení byla Stonožce předána zlatá 

medaile sv. Vojtěcha - nejvyšší ocenění 

Arcibiskupství pražského. Poté se  

v prostorách Anežského kláštera 

uskutečnila za přítomnosti Otce kardinála 

slavnostní vernisáž výstavy vítězných prací 

letošní výtvarné soutěže. Na výstavě měla 

řada našich žáků vystaveny své výtvarné 

práce, které byly oceněny čestným 

uznáním a diplomy. 

Kateřina Vávrová 

 

 

Stonožková vernisáž, březen 2016 

 

Pohled zvířete, srst, zelenohnědé oči, vousy - fotografie, která se objevila na jednolistovém 

kalendáři pro rok 2016 a pak na plakátu 18. ročníku stonožkové výstavy v březnu 2016 v Kladské. 

ZŠ Kladská a Stonožka - to jsou dnes již dva neodlučitelné pojmy. Po osmnácté. Ano. Ve čtvrtek 

17. března 2016 se konal v naší škole v pořadí již 18. ročník stonožkové výstavy výtvarných prací 

žáků, tentokrát na téma „Svět zvířat očima žáků ZŠ Kladská“. No - a jsme doma, proč ten pohled 

zvířete. 
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Žáci pod vedením učitelů v hodinách výtvarné výchovy malovali, kreslili nejen zvířata jako 

celek, ale jejich detaily. Koláže srstí některých druhů zvířat, detailní pohled jejich očí, částí těla - 

opravdu velmi pěkné, krásné a nápadité malby. Všechny práce instalovali učitelé pod vedením paní 

ředitelky na chodbě v 1. patře školy. Vidět všechny výkresy pohromadě-nádhera. Ať už je malovaly 

děti z první či z deváté třídy, všechny byly kvalitní. A protože letos byla výstava skoro před 

velikonočními svátky, mohli jsme vidět velikonoční kraslice „vyrobené a vymalované“ různými 

technikami. Obdivuji zručnost, píli a trpělivost nejen u maléreček, ale i u paní učitelky Věry Ježkové, 

která kraslicemi výstavu obohatila. Klobouk dolů!!! 

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se začínali scházet ve škole hosté. Všichni hosté, 

učitelé, žáci, rodičovská veřejnost a další návštěvníci se shromáždili v 1. patře, kde v 15 hodin celá 

akce začala. Úderem 15. hodiny začali žáci zpívat stonožkovou hymnu (1. i 2. stupeň) v češtině  

i angličtině. Po tónech hymny, která se nesla celou budovou školy, vernisáž zahájila paní ředitelka  

K. Vávrová. Přivítala všechny přítomné, představila je a postupně jim předávala slovo. Školu 

navštívila prezidentka hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen, starostka ÚMČ Praha 2 Mgr. Jana 

Černochová, generál Josef Šíba (dlouholetý spolupracovník Stonožky) a doc. RNDr. Miloslav 

Lávička, Ph.D., děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. 

Paní B. G. Jensen připomenula dlouhodobou spolupráci naší školy se Stonožkou, pan  

doc. M. Lávička hovořil o významu stonožkové pomoci při vědeckém výzkumu dětských chorob, 

paní starostka J. Černochová vyzdvihla význam pořádání podobných školních akcí a jejich podpoře 

ze strany MČ Praha 2 a nakonec se ujal slova pan generál J. Šíba, který při příležitosti stonožkové 

vernisáže oslavil významné kulaté výročí. Po úvodním zahájení si všichni hosté se zájmem prohlédli 

výstavu. Zájem o výstavu byl opravdu veliký, o čemž svědčila i vysoká návštěvnost ze strany 

rodičovské veřejnosti. Průběžně přicházeli i naši bývalí absolventi a s radostí jsme uvítali i bývalé 

kolegyně učitelského sboru. Každý si měl co říci, každý si povídal a odpoledne velmi rychle 

„uběhlo“. Čas se nachýlil a vernisáž v 18 hodin skončila. A jaký byl výsledek? Velmi dobrý, 

překvapivý. Žáci spočítali výtěžek za prodané obrázky. Ten byl opravdu rekordní, částka dosáhla 

výše 40 000 Kč. Za tuto podporu velmi děkujeme.  Získané peníze letos putují na pomoc 

vědeckému výzkumu dětských nemocí (hlavně tzv. Crohnovy choroby) a do domova pro mentálně 

postižené Zvíkovecká kytička.  

Na tvářích všech přítomných byla vidět spokojenost, pohoda a čas, kdy mohl každý „hodit“ 

starosti za hlavu a na chvilku zapomenout. Zbyly pěkné vzpomínky a dojmy. A co teď? Stonožko, 

přemýšlej už nad tématem další vernisáže v příštím školním roce! 

Ladislav Bošek 
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Tradiční vánoční koncert v Lucerně 

 

Advent - čili čas očekávání, byl  

v Základní škole Kladská ve znamení tří 

významných akcí v jednom týdnu.  V úterý  

1. prosince se uskutečnil již v pořadí sedmý 

vánoční koncert v Lucerně. Koncert byl 

krásný, sváteční a vánoční nálada protkávala 

každou žilku nejen účinkujícím, ale i divákům. 

Již samotný pohled na slavnostně vyzdobené 

jeviště byl okouzlující. Tmavomodré pozadí  

s nápisem „Gloria in excelsis deo“ a dvěma 

anděly připomínalo temnou tmavomodrou štědrovečerní oblohu jako nebeskou báň klenoucí se nad 

námi, protkanou třpytkami-zářícími hvězdičkami a vpravo jeviště stojící urostlý vánoční stromek se 

zlatými ozdobami.  A zde se odehrávalo celé dějství vánočního koncertu, které zahájili svým 

roztomilým vystoupením prvňáčci. Za zpěvu tří koled vytvářely děti nádherný pohled na 

improvizovaný Český Betlém. Koledu „Narodil se Kristus Pán“ vystřídala 7. třída a pak už 

následovalo jedno vystoupení za druhým. Vtipným a stručným slovem byla uváděna jednotlivá čísla 

koncertu, o která se postarala děvčata z 9. třídy Anna Horová a Barbora Hladíková. Slyšeli jsme tak 

nejen koledy, ale i písničky s vánoční tématikou o sobovi s červeným nosem, Hallelujah, Sněhulák, 

Hříbě s rolničkou a skladby školních kapel I, II. Střídaly se i cizí jazyky-zazněla němčina, angličtina, 

italština, latina a samozřejmě i čeština. 

Vždyť celý koncert se nesl v duchu tradic českých Vánoc. Celé představení doslova plynulo 

jako "voda v řece". Vystoupení byla různá, větší aplaus mělo vystoupení 7. třídy s písničkou „Bim 

bam“. Ovace doslova sklidila 9. třída s vystoupením „Ameno“.  

Závěr koncertu patřil sboru, který vystřídala slova paní ředitelky Kateřiny Vávrové. Všem 

účinkujícím a pedagogům poděkovala za velmi pěknou a náročnou přípravu celého koncertu, za 

jeho organizační zvládnutí a pak se obrátila ke všem přítomným v hledišti. Popřála klidné prožití 

vánočních svátků, zdraví a úspěchy v nastávajícím roce 2016. Vyzdvihla zejména pohodu  

v rodinném kruhu a ČAS, který bychom měli všichni věnovat sobě samým, našim nejbližším, 

známým a hlavně dětem. Čas, který tak rychle utíká“, považuje o letošních Vánocích za jeden  

z dárků, na který bychom neměli v dnešním shonu a hektice zapomenout. Važme si ho a užívejme 

naplno.  

Spolu s ní byli na jevišti studenti-zástupci států z celého světa. V rámci projektu EDISON 

ubytovávali rodiče našich žáků studenty z Kostariky, Brazílie, Polska, Íránu. Všem patří obrovský dík 

za péči o ně. Studenti se v tomto, pro nás významném období, seznamovali s českými tradicemi  

a zvyky v době adventu a samotných příprav Vánoc. 

Závěr týdne - pátek 4. prosince patřil Mikuláši, andělům a čertům. Po nadílce se třídy 

odebraly na Pražský hrad do Chrámu sv. Víta, kde se konala stonožková mše pro školy z celé ČR, 

které spolupracují s tímto hnutím a za odměnu pro učitele a jejich žáky byla celebrována tato mše  

s bohatým programem. I my jsme byli jejími účastníky.  

Celý týden byl opravdu nabitý, ale krásný. Všechno jsou okamžiky a chvilky, které v nás 

zůstanou v hlubokých vzpomínkách. A to je to, co k Vánocům patří, jenom chyběl „ten“ sníh. 

Co bude dál? Ať žije vánoční koncert 2016! Opět v Lucerně. 

Ladislav Bošek 
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Školní družina 

 

To nám to letí, první pololetí je za námi a to druhé je v plném proudu. Školní rok přinesl 

dětem nové informace, zážitky, nějaké to dobrodružství a doufejme, že hodně vzpomínek, hlavně 

těch pozitivních. Ve školní družině se i letos snažíme o oživení odpoledních hodin, které děti tráví ve 

škole. Vymýšlíme dětem programy jak v prostorách školy, tak mimo ni.  

Co se týče programů v prostorách školní družiny, zde nám kupříkladu proběhly dvě výtvarné 

soutěže. První dávala dětem prostor v kreativitě a originalitě. Všechny dostaly stejnou předlohu. 

Obrys Lego panáčka, kterého měly za úkol dokreslit podle svých představ. Druhá soutěž měla dané 

téma „Vesmír“. I zde úkol zněl jasně. Děti mohly kreslit vše, co si představují pod nekonečným 

vesmírem. Ještě jednou všem výhercům gratulujeme! 

Pro děti jsou i nadále pořádané dobře známé „dílničky“. Od posledních aktualit nám 

proběhly čtyři. V prvních (18. 11. 2015) děti vyráběly šperky, a to z velmi netradičního materiálu -

pet lahví. Další dílnička proběhla o Vánocích (7. 12. 2015), kdy děti zdobily vánoční cukroví. O dva 

dny později (9. 12. 2015) byly další a na to samé téma „Vánoce“. Tentokrát se vyráběly ozdobičky 

na vánoční stromečky. Poslední proběhla 23. 3. 2016. A vyráběli jsme velikonoční kraslice. 

Z venkovní části programu nám zůstaly středeční výlety. Jelikož jsme prošli obdobím zimy, 

tak i naše výlety byly převážně ve vnitřních prostorách.  

Na první výlet jsme se vydali do Galerie Gud (4. 11. 2015), kde právě probíhala výstava 

Čtyřlístku. Děti zde ve skupinkách luštily záhadu a užívaly si interaktivní formu výstavy. Promítaly se 

zde i příběhy Čtyřlístku ve filmové podobě. 

Hodně výletů směřovalo do dětmi oblíbeného Domova dětí a mládeže na Praze 2.  

2. prosince 2015 byla Mikulášská, kdy bylo DDM plné čertů, Mikulášů a andělů, kteří děti bavili a 

zásobovali úkoly. 20. 1. 2016 byla v DDM akce nazvaná „Papír 100x jinak“, kterého se děti též 

zúčastnily a 24. 2. 2016 proběhl „Pohádkový karneval“. 

14. 1. 2016 se fotografický kroužek vydal do Galerie Krokodýl. S nimi se vydaly i ostatní děti 

z družiny. Zatím posledním výletem byla návštěva MŠ Na Smetance, kam jsme byli pozváni na 

velikonoční smetankovskou stonožkovou výstavu. 

Anna Karlíková 

 

 

Školní jídelna 

 

Milí rodiče, 

ráda bych Vás seznámila s novinkami z naší školní jídelny pro letošní rok 2016. 

Koncem ledna 2016 se s námi po 20-ti letech spolupráce rozloučila naše hlavní kuchařka 

paní Dana Červená. Pozici hlavního kuchaře jsme obsadili mužem, který nastoupil na základě 

výběrového řízení, jež probíhalo v průběhu ledna a přihlásilo se hodně zájemců. Od února 2016 je 

ve funkci hlavního kuchaře pan Michal Nezbeda. S jeho nástupem jsme začali realizovat slíbenou 

novinku, vařit každou středu mezinárodní kuchyni. Rádi bychom děti seznamovali s chutěmi jídel 

z celého světa až do konce tohoto školního roku 2016. Suroviny k výrobě jídel zahraniční kuchyně 

jsou používány dle dostupnosti na našem trhu. 

Věřím, že budete spokojeni a Vaše děti si dají s chutí dobrý a kvalitní oběd. 

Dobrou chuť Vám všem přeje kolektiv školní kuchyně. 

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny 
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Výměnný pobyt dětí z partnerské školy z dánského 

Broendby 

 

Obvykle ponuré listopadové dny 23. 11. - 27. 11. jsme si za pomoci našich aktivních paní 

učitelek Živné a Klimentové zpestřili tím, že jsme naše rodiny rozšířili o jednoho člena - Dána či 

Dánku. Starali jsme se o ně po dobu těchto čtyř dní, jak nejlépe jsme dovedli, aby odlétali zpět do 

Dánska plni dojmů a hezkých vzpomínek na pohostinné Čechy. 

Přivítali jsme je ráno na letišti Václava Havla. Hned se objevil problém, jedné Dánce 

nedorazil kufr. Ale vše se dá řešit, tak i přes tuto mrzutost jsme se za použití autobusu a metra 

dopravili do středu města a odtud už po dvojicích do našich domovů.  

Jen jsme tam ponechali kufry a chvátali na oběd, který pro nás všechny uvařili ve školní 

jídelně. Jako dezert byly trdelníky na náměstí Míru, kde už panoval čilý ruch kolem předvánočního 

trhu. Za vůní Vánoc jsme putovali od náměstí Míru přes Václavské náměstí až na náměstí 

Staroměstské. Abychom měli lepší přehled, vyběhli jsme nahoru na věž Staroměstské radnice. 

Odměnou byl úchvatný pohled na celé mraveniště pod námi, na nasvícený Týnský chrám a věžičky 

všech kostelů okolo! Přestože byli Dánové okouzleni, chvátali po našem kulturním programu na 

nákup do Palladia, na který se údajně těšili nejvíce ze všeho.  

Mezitím se setmělo a Dány čekalo seznámení s rodinami. Povídali jsme si u dobrého jídla a 

pití dlouho do večera. Protože jsou rodiče mnohých Dánů přistěhovalci, dozvěděli jsme se toho 

spoustu nejen o Dánsku a sousedním Švédsku, kde mnozí mají prarodiče, ale i o Afghánistánu a 

jeho problémech. Moc zajímavé.  

Druhý den ráno jsme se všichni sešli u školy. Za dopoledne jsme stačili našim Dánům 

ukázat Pražský hrad, chrám svatého Víta, Královský palác i Vladislavský sál. Prošli jsme se Zlatou 

uličkou, Malou Stranou. Neopomněli jsme ani Kampu a Karlův most. Oběd jsme měli v McDonaldu. 

Rozchod na Staroměstském náměstí se neobešel bez tolik oblíbených trdelníků. Domů už ale 

Dánové chtěli jet MHD, jak byli uťapaní. Kufr naší kamarádky ještě stále nedorazil, takže si musela 

nakoupit alespoň to nejzákladnější. Nesla to ale velice hrdinně. 

Aby nebyli naši kamarádi přesyceni městským ruchem a poznali i divy české přírody, vzali 

jsme je ve středu do Koněpruských jeskyní. Ale troše architektury neunikli ani dnes, byla by škoda 

vynechat blízký Karlštejn. A protože byl už skoro předvánoční čas, navštívili jsme místo hradu 

Muzeum betlémů a vlastnoručně si vyrobili skleněné ozdoby na stromeček. Večer jsme se šli ještě 

společně vyskákat na trampolíny. Večer také konečně dorazil ztracený kufr z Dánska! 

Výlet mimo Prahu se všem líbil, ale Dánové už se zase těšili na město, nejvíce asi na 

nákupy. Ty jsme jim ale umožnili až odpoledne. Napřed jsme s nimi křížem krážem proběhli celou 

zoologickou zahradu, ale svezli jsme se i lanovkou, abychom si jeden kopec ušetřili. Poslední večer 

v rodinách byl ve znamení balení a rozlučky, kterou jsme uspořádali ve škole.  

Ráno jsme naše přátele s kufry a novými příručními zavazadly doprovodili na letiště. Jsme 

neustále v kontaktu a pilujeme si tak svou školní angličtinu a těšíme se v dubnu do Dánska. 

Berta Černá, 8. B 
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Exkurze 9. tříd do Drážďan 

 

 Na naší škole se už staly tradicí legendární cesty za vánočními trhy do Vídně v 8. třídě, 

proto jsme chtěli vánoční atmosféru nasát i v devítce, a tak jsme začali přemýšlet, kam vyrazíme. 

Nakonec jsme se vypravili do Drážďan.  

 Hned po příjezdu na nás čekala stálá výstava muzea Deutsches Hygiene-Museum, která 

byla zpřístupněna v letech 2004 a 2005. Do té doby se muzeum profilovalo jako „Muzeum člověka“ 

především díky mimořádným výstavám, zasvěceným široké škále přírodních, kulturních a 

společenskovědních témat. Na ploše zhruba 2500 m² je vystaveno přes 1300 exponátů. Úžasné 

na tom všem bylo to, že je výstava interaktivní, mohli jsme si tudíž vše osahat, vyzkoušet. Nakonec 

jsme zjistili, že vyměřený čas mohl být o něco delší… 

 Další zastávkou se staly vánoční trhy, kde jsme se posilnili, ochutnali jsme místní speciality 

a projeli se i na vánočním kolotoči. Pobavili nás prodavači ve stáncích, kteří na naše německé 

otázky a přání odpovídali česky.   

 Poté jsme se přemístili k nově postavenému kostelu Matky Boží – Frauenkirche. Stavba má 

osmiboký půdorys a kopule, která je završena kamennou lucernou s vyhlídkovým ochozem, 

připomíná kamenný zvon. Původní kostel Frauenkirche byl zničený při bombardování v roce 1945 a 

jeho ponechané ruiny měly jako památník připomínat hrůzy války. Po 45 letech od konce války, po 

sjednocení Německa, bylo rozhodnuto o znovupostavení kostela. V roce 2005 byla stavba 

dokončena a při stavbě byl použit i materiál z původního kostela. Z ochozu kamenné lucerny na 

vrcholu kostela je nádherný výhled na Drážďany. Přímo pod chrámem se rozprostírá náměstí 

Neumarkt, kolem něhož byly znovu postaveny celé bloky domů. Za ním dál na severozápad je vidět 

náměstí Altmarkt. Severně přes řeku se rozkládá Nové město (Neustadt). Vlevo po proudu Labe 

stojí další dominanta - drážďanská katedrála. Vpravo za řekou je vidět budovu úřadu saského 

ministerského předsedy (Sächsische Staatskanzlei).  

 Když jsme se nabažili krásou Drážďan, museli jsme ještě na chvíli podlehnout nákupní 

horečce, kterou po celou dobu trpěla především děvčata, a vyrazili jsme do Primarku.  

 Nastal večer a my se vraceli spokojeně do Prahy. Cesta utíkala rychle a my se pomalu těšili 

na domácí vánoční atmosféru. 

Alena Klečková  a žáci a žákyně 9.B 
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Učitelé navštívili Schneeberg 

 

Adventní sobota, 12. prosince 2015.  

 

Již podruhé se uskutečnil tématický zájezd učitelů a všech zaměstnanců školy do 

krušnohorského Schneebergu. Schneeberg je malé městečko s bohatou hornickou tradicí. 

Dominantou je kostel sv. Wolfganga, radnice se zvonkohrou a hlavně - bydliště naší bývalé lektorky 

Evy Hofmann.  

Počasí nám tentokrát přálo, sluníčko nás přivítalo téměř v jarní náladě. Stromy nalité 

pupeny jen prasknout, ale teprve až vánoční atmosféra na trzích připomínala atmosféru blížících se 

Vánoc. 

Po milém setkání s paní Evou Hofmann a jejím manželem nás čekalo skvělé vánoční 

občerstvení počínaje horkým čajem, svařákem, typickým „bratvurstem“ a klasickým vánočním 

pečivem, a to vše korunovala vánoční štola. Povídalo se, jedlo, ochutnávalo a čas plynul... Setkali 

jsme se také s Hofmannovými sousedy, kteří se rovněž podíleli na přípravě celého občerstvení a 

společného setkání. Vše doslova „uteklo“ velmi rychle a kolem 13. hodiny byl plánovaný odjezd do 

městečka Zwickau. Neradi jsme opouštěli Schneeberg, ale Hofmannovi jeli s námi. Ve Zwickau 

jsme navštívili krásné a rozlehlé vánoční trhy, spojené zpočátku s hornickou přehlídkou. Ta netrvala 

dlouho, a tak jsme měli možnost se doslova rozptýlit po vánočním trhu. Stánky byly bohatě 

vyzdobené, některé připomínaly vánoční dílny, perníkovou chaloupku, horské chaty s nabídkou 

různého občerstvení a nápojů. Na dalších stáncích se prodávaly typické krušnohorské dřevěné 

hračky a suvenýry, svícny, kouřící figurky, různé svíčky a louskáčci různých velikostí. Uprostřed trhu 

byla umístěna vánoční pyramida, která se otáčela a s přibývající tmou zářila barevnými světly. Byl 

to dobrý orientační bod pro všechny návštěvníky trhu. 

Jak se začínalo stmívat, přicházelo na trh čím dál tím více návštěvníků. Život jako by se 

„zastavil“.  Nikdo nikam nechvátal, lidi postávali u stánků, bavili se, nepospíchali, popíjeli, potkávali 

své známé a prostě si sobotní adventní odpoledne užívali. A my také.  

  Jen jsme museli sledovat čas našeho domluveného srazu a včasného odjezdu domů. 

Zwickau jsme opouštěli již za tmy v podvečerních hodinách.  

Sobotní adventní zájezd se vydařil, všichni byli spokojeni, někteří nakoupili dárky a do 

autobusu jsme nastupovali plni nových zážitků a dojmů.  

O víkendu jsme mohli srovnávat. Které trhy jsou lepší? Odpověď není jednoduchá. Každý 

vánoční trh má něco do sebe. Vždyť naše trhy se stávají nejen naší tradicí, ale patří doslova mezi 

vyhlášené nejkrásnější a nejznámější vánoční trhy ve světovém měřítku. 

Už jenom procházka po trhu, vůně svařáků, žádný spěch a chvilka popovídání si s kýmkoliv 

známým - už to navozuje tu pravou vánoční atmosféru. Jsou to chvilky a momenty, které se nikdy 

nevrátí, ale zůstávají v nás, ve vzpomínkách. Jen sníh, který by celý kolorit dokreslil - chyběl...  

Ladislav Bošek 
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Jazykový a poznávací zájezd do Londýna a okolí – podzim 2016 

 

V příštím školním roce 2016/2017 připravujeme opět ve spolupráci s CK Kristof jazykový a 

poznávací zájezd do Londýna a jeho okolí. Žáci budou ubytováni v hostitelských rodinách. 

V dopoledních hodinách nás čeká výuka v jazykové škole a odpoledne máme na programu řadu 

zajímavých výletů, např. Leeds Castel – jeden z nejkrásnějších a nejstarších hradů v Anglii, dále pak 

celodenní prohlídka centra hlavního města, procházka kolem nejvýznamnějších památek City of 

Westminster, London Eye, Buckingham Palace a další zajímavá místa. Tento hektický den pak 

završíme projížďkou lodí po Temži. Naším společným jazykem pro tento týden bude pouze 

angličtina   

Barbora Hanková 

 

 

Querxenland 

 

Už jedenáctý rok jezdí žáci pátých tříd naší školy na předvánoční jazykové soustředění do 

dětského centra Querxenland v Německu. Tématem je „Předvánoční rozjímání“; žáci se učí  

o německých vánočních zvycích, seznámí se se spoustou nových slovíček, učí se vánoční básničky 

a píší Ježíškovi za polární kruh. 

Nově získané znalosti pak uplatní při poslechu vánočního příběhu v kostele v nedalekém 

městečku Seifhennersdorf. Většinou rozumí téměř všemu, co pan farář nebo paní farářka německy 

vyprávějí. 

Ale i pohyb má své místo v zimním Querxenlandu - děláme výlety, chodíme do lesa, podle 

počasí mohou děti využívat dětské hřiště, hrát kopanou nebo stolní tenis. Každý rok máme 

objednanou spoustu sněhu, ale v poslední době byl zimní Querxenland většinou bez sněhu. Tak 

tomu bylo i v prosinci 2015, přesto tam jezdíme velmi rádi. 

Eva Iveljová 

 

 

 

Lyžařský kurz 2. tříd, Nové Hutě, Šumava   

 

Na lyžařském kurzu v Nových Hutích na Šumavě 

jsme si užili spoustu srandy. První den po vybalení 

jsme si šli odnést lyže k vleku a stavěli sněhuláky. 

Druhý den jsme se rozdělili do skupin a poprvé 

jsme lyžovali. Další dny jsme se naučili pravidla 

FIS, lyžovali jsme a hráli si ve sněhui. Poslední den 

po obědě jsme si odnesli lyže a všichni jsme 

dostali pohár. Po večeři jsme si zabalili kufry a měli 

diskotéku. A ještě něco, na lyžáku nám mooc 

chutnalo. 

Kolektivně 2.A 
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Lyžařský kurz 3. tříd, Studenov, Krkonoše 

 

Cesta autobusem byla pohodlná. Děti, kterým se dělá špatně, seděly vepředu a ostatní 

seděly vzadu. Ještě jsme ani nevyjeli z Prahy a už začala pohádka. Když jsme přijeli, vynosili jsme 

věci. Potom jsme byli rozřazeni do pokojů. Každý na pokoji odložil kufr a běžel dolů ke skříňkám 

vybalit lyže. Potom jsme si vybalili svoje věci a šli jsme na večeři. Tentokrát byly špagety. Po večeři 

bylo losování do skupin a první soutěž. Byl to kvíz. Večerka byla v 9 hodin, ale ze spousty pokojů 

bylo slyšet šuškání, breptání a hlasité chechtání. Když to tak píšeme o ostatních, tak si nemyslete, 

že u nás bylo ticho :D! 

Žáci 3.A 

 

 

Lyžařský kurz 4. tříd, Benecko, Krkonoše 

 

V neděli 21. 2. jsme se shromáždili před školou v 9:50 hod. a nasedli jsme do autobusu 

směr Benecko. Do hotelu Bára jsme dorazili v hodině oběda. Poobědvali jsme, ubytovali se 

v pokojích, a protože ten den nám počasí nepřálo, shromáždili jsme se ve společenské místnosti. 

Rozdělili jsme se na družstva, vymysleli heslo a vlajku a určili jsme, jaká budou pravidla bodování a 

her během celého týdne. Druhý den špatné počasí přetrvávalo. Dopoledne jsme šli na procházku 

lesem, kde jsme museli překonat dost obtížnou trasu na zledovatělém povrchu. Odpoledne jsme jeli 

na exkurzi do Poniklé, kde je korálkárna Rautis a Muzeum krkonošských řemesel. 

Třetí den našeho pobytu jsme se probudili do pohádkově zasněžené krajiny. Konečně jsme 

vyrazili na sjezdovku! Vraceli jsme se do chaty na oběd a po kratším poledním klidu jsme znovu 

lyžovali. Takto proběhly všechny následující dny našeho kurzu. Večer, po večeři, jsme se scházeli ve 

společenské místnosti, hráli hry ve družstvech a zpívali. Dvakrát se též bodoval úklid na pokojích a 

některé pokoje byly tak vzorně uklizeny, že si to paní učitelky i vyfotily. Poslední večer před 

odjezdem jsme měli vyhodnocení soutěže družstev a diskotéku. Vrátili jsme se do Prahy v pátek 26.  

Žáci 4.B: David Batt, Natálie Gacek, Hynek Lambl, Kristián Pěgřím 

 

 

Lyžařský kurz 5. tříd, Pec pod Sněžkou, Krkonoše 

 

Náš lyžařský výcvik začal v pondělí 7. března hned po jarních prázdninách, takže jsme měli 

prodlouženou dobu bez učení. Cesta byla dlouhá, což bylo únavné, ale jestli si myslíte, že nás 

unavila jízda autobusem, tak to se hodně mýlíte. Naše chata byla na kopci, na který autobus 

nevyjede, proto jsme v Černém Dole vystoupili a pak jsme šli asi tři kilometry do kopce do naší 

chaty – Náchodské boudy. Samozřejmě jsme vše vybalili, nanosili zavazadla do svých pokojů a hurá 

na první oběd, který byl velmi dobrý. A o těch ostatních obědech, snídaních a večeřích ani 

nemluvím, zkrátka pan kuchař byl profík a věděl, co nám chutná.  

Lyžování byla velká zábava, bylo totiž dost sněhu, dokonce připadlo i několik centimetrů 

prašanu. Na sjezdovku byla sice dlouhá cesta, ale stálo to za to. Navíc byla otevřená nová 

sedačková lanovka. Super bylo, že jsme si mohli s sebou vzít snowboard. Měly jsme ho jenom 

holky a jezdily jsme na něm skoro každý den, hodně jsme se naučily. 
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Ale to nejlepší na lyžáku byl večerní program. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Letos už 

jsme si program částečně vymýšleli sami, docela se nám to povedlo, dobře jsme se bavili. 

K nejlepším hrám patřily kufr, mimické pexeso, přezkáčový závod, karaoke, zpívání s kytarou a 

spousta dalších. 

Byl to prostě jako vždy super lyžák. 

                                         Luis Furtwängler, Matyáš Souček, Ema Pleskačová, Johana Kubištová 

 

 

Lyžařský kurz 6. tříd, Martinské Hole, Slovensko 

 

V týdnu po jarních prázdninách jsme odjeli na lyžařský kurz na Martinské Hole (Slovensko). 

Ubytovali jsme se v chatě Martinské Hole uprostřed skiareálu, kde nám výborně vařili. Každý den 

jsme pilně lyžovali dopoledne i odpoledne. Večer nám vždy učitelé připravili zábavný program na 

chatě. Sjezdovky byly hezké, celkem dlouhé a sníh byl po většinu dne upravený. Počasí bylo pro 

lyžování ideální, když bylo jasno, měli jsme krásný výhled na nedalekou Velkou Fatru a Nízké Tatry. 

Koncem týdne ale vše zahalila mlha.  Jedno odpoledne jsme místo lyžování šli stavět stavby ze 

sněhu. Všechny dopadly výborně – Mimoň, sněhová královna, horské středisko, město, bota  

v nadživotní velikosti, odpočívadlo, želva, Stonehenge nebo učitelská Eiffelova věž. Pobyt na horách 

jsme si velice užili a myslím, že všichni na něj mají jen ty nejlepší vzpomínky. 

Barbora Jeřábková, 6.B 

 

 

 

Lyžařský kurz 7. tříd, Saalbach, Rakousko 

 

V pátek 29. ledna, hned po vysvědčení, jsme nasedli do 

autobusu a odjeli do Rakouska na lyže. Užili jsme si celý týden 

bezvadného lyžování v Saalbachu. První den jsme se rozdělili do čtyř 

skupin a hned začali lyžovat a snowboardovat. Zabydleli jsme se v 

penzionu Christianhof, kde nám po celý týden výborně vařili. Každý 

den jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme byli až do dvanácti hodin. Po 

vydatném obědě a poledním klidu jsme nelenili a znovu vyrazili na 

lyže. Vraceli jsme se na večeři a skoro každý večer jsme hráli hry 

nebo měli nějaký jiný zábavný večerní program. Za celý týden jsme 

sjeli nespočet modrých, červených i černých sjezdovek. Těsně před 

odjezdem domů jsme dokonce navštívili bazén, který byl jako 

třešnička na dortu celého lyžařského výcviku. Všechny nás to na lyžáku moc bavilo a těšíme se na 

příští rok.    

Sára Helebrantová, 7.B 
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Lyžařský kurz 8. tříd, Pec pod Sněžkou, Krkonoše 

 

Tento rok se náš lyžařský výcvik odehrával v Peci pod Sněžkou. Abychom se dostali na naši 

boudu, museli jsme podstoupit celkem strmý výstup po zledovatělé cestě z centra Pece až na 

Žižkovu boudu u sjezdovky Smrk. Když jsme uviděli zelenou střechu boudy, nálada celé skupiny se 

značně zlepšila. Všichni se už nemohli dočkat, až nasadí lyže a sjedou kopec dolů k vlekům.  

I když letošní zima byla na sníh a zimní počasí dost skoupá, podmínky na všech sjezdovkách byly 

dobré. Nejlépe se lyžovalo ráno a dopoledne, proto jsme byli na svahu mezi prvními a užili si „ ranní 

manžestr“. 

Těšili jsme se i na večerní program a zajímavé hry. Všichni při nich zapomněli na únavu ze 

svahu, do postele se nikomu nechtělo. Zpestřením pro nás bylo vyprávění pana Kovaříka z horské 

služby. Jeden den jsme si udělali výlet na Černou horu. Tam se lyžovalo pěkně, ale nám osobně se 

nejvíce líbila cesta zpět na boudu, protože jsme nejeli ničím jiným než rolbou!                                                                                                      

Jedním slovem bychom celou akci popsaly jako velmi povedenou! A bez naší třídní učitelky, paní 

učitelky Klimentové, by se nic z toho neodehrálo a moc si toho vážíme! 

Lucie Hrdová, Nikola Doubková a Julie Gradlová, 8.A 

 

 

Výsledky sportovních soutěží 

 

Na konci listopadu se naši studenti 

zúčastnili obvodního kola ve florbale, kde chlapci  

4. – 7. tříd dosáhli na příčky nejvyšší. Děvčata 8. 

a 9. tříd bohužel i přes velkou snahu nedosáhla 

na medailová ocenění. Další sportovní 

listopadovou akcí bylo krajské kolo stolního 

tenisu, kde Podrazil, Šebesta, Mráz a Brunclík 

vybojovali krásné 3. místo. Kalendářní rok 2015 

naši žáci zakončili absolvováním prosincového 4. 

kola Plavecko-běžeckého poháru. Běžecká část 

se konala v atletické nafukovací hale na 

Strahově, ve které si děti měly možnost 

zazávodit jako profesionální atleti.  Leden a únor se nesl ve znamení odpočinku od sportovních 

klání. V polovině března se již zmiňovaní hráči stolního tenisu zúčastnili turnaje čtyřher, ve kterém 

opět předvedly výborné výkony. Poslední březnový den jsme se zúčastnili okresního kola OVOV, 

neboli Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Děti zde prokazují svojí všestrannost a soutěží 

v různých disciplínách formou víceboje. Několik jedinců zde předvedlo skvělé výkony a postupují do 

kola krajského. Na apríla jsme poměřili síly v 5. kole Plavecko-běžeckého poháru. I přes nepřízeň 

počasí naši žáci předvedli chvályhodné výkony a budeme bojovat o stále držící 1. místo v souboji 

škol. 5. dubna se konal Aprílový běh, pořádaný atletickým klubem SK Jeseniova, ve kterém si 

zazávodily naše prvostupňové děti. 

Klára Hájková 
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Úspěchy našich žáků 

 

Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo, 11. dubna 2016 

 2. místo: Lucie Bohuslavová, 9,B 

 

Matematická olympiáda - obvodní kolo, 5. dubna 2016 

Kategorie Z8 - 1. místo: Lucie Hrdová, 8.A, Klára Charvátová, 8.B, Jan Galda, 8.A 

 

Pěvecká soutěž Vinohradský slavíček, 5. dubna 2016 

Kategorii A3 - 2. místo: Kateřina Heinleinová, 5.B  

  

OVOV - obvodní kolo, 31. března 2016 

Ročník 2005 dívky - 3. místo: Evelína Mašínová, 5.A  

Ročník 2004 dívky - 1. místo: Evelína Doležalová, 6.B  

Ročník 2003 dívky - 1. místo: Michaela Zajíčková, 7.B  

       2. místo: Markéta Skalická, 7.B  

Ročník 2002 dívky - 1. místo: Veronika Víšková, 7.B  

              2. místo: Elisabeth Vydrová, 7.B  

       3. místo: Pavlína Ferencová, 7.B  

Ročník 2001 dívky - 1. místo: Dita Dvořáčková, 9.A  

             2. místo: Alžběta Fousová, 8.A  

Ročník 2005 chlapci - 1. místo: Filip Koča, 4.A  

Ročník 2004 Chlapci - 1. místo: Edgar Rázga, 5.A  

                2. místo: David Balcar, 7.A  

Ročník 2002 Chlapci - 5. místo: Pavel Šolín, 7.B  

Ročník 2001 Chlapci - 2. místo: Ondřej Staněk, 9.A 

  

Konverzační soutěž v NJ, 23. února 2016 

Kategorie II.A – 2. místo: Kryštof Miksa, 8.B 

Kategorie II.C – 2. místo: Anna Tomášová, 9.A 

  

Chemická olympiáda - obvodní kolo, 7. března 2016 

2. místo: Jan Bohuněk, 9.B  

3. místo: Veronika Stejskalová, 9.A 

4. místo: Anna Tomášová, 9.A  

  

Keramická soutěž - obvodní kolo, únor 2016 

3. místo: Berta Barešová, 4.A  

  

Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 17. února 2016 

Kategorie A (6. třídy a primy VG) - 1. místo: Matyáš Boháček  

      2. místo: Alžběta Horáková  

Kategorie B (7. třídy a sekundy VG) - 1. místo: Jakub Schindler, 7.A 

      2. místo: Theodor Balek, 7.B 

Kategorie C (8., 9. třídy, tercie a kvarty VG) - 4. místo: Jan Bohuněk, 9.B 

  

Olympiáda z českého jazyka - obvodní kolo, 8. února 2016 

1. místo: Lucie Bohuslavová, 9.B, postupuje do krajského kola 
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Soutěž v německém jazyce - obvodní kolo, 2. února 2016 

Kategorie II.A – 1. místo: Kryštof Miksa, 8.B,  postupuje do krajského kola 

 2. místo: Matúš Brandner, 9.B 

 3. místo: Ondřej Staněk, 9.A 

 Soutěž v německém jazyce - obvodní kolo, 26. ledna 2016 

Kategorii I.A  - 1. místo: Irena Minaříková, 7.B  

  

Německá soutěž Kreativní kalendář 2016, leden 2016 

Kategorie MŠ + ZŠ 1. stupeň - 2. místo: 4.A, skupina S2  

cena za kreativitu: Nella Landa 

 

Matematická olympiáda - obvodní kolo, 19. ledna 2016 

Kategorie Z9 -  1. místo: Eliška Schůtová, 9.B 

3. místo: Berenika Dominiková, 9.B 

  

Plavecko-běžecký pohár - 4.kolo, 11. prosince 2015 

3. místo Eliáš Hager, 5.A 

2. místo Ondřej Staněk, 9.A  

 

Němčina mě baví - soutěž v NJ, 3. prosince 2015 

4. ročník soutěže „Němčina mě baví“, kterou pořádalo Gymnázium mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha spolu s nakladatelstvím Hueber byl zaměřen na 25. výročí znovusjednocení Německa 

a pád Berlínské zdi. Naši školu reprezentovaly 2 týmy složené z vybraných žáků 6. tříd: za 6.A - 

Kateřina Šmejkalová, Matyáš Miksa, Tomáš Březina a Jan Šíp a za 6.B to byli Matyáš Boháček, 

Daniel Elbakyan, Alžběta Horáková a Vojtěch Blažek. Oba týmy se s naprosto sejným počtem bodů 

umístily na skvělém 2. místě.  

  

Pražský pramen - přírodovědná soutěž, listopad 2015 

1. místo: Jan Bohuněk, 9.B  

 

Stolní tenis - celopražské kolo, listopad 2015 

3. místo: ZŠ Kladská (Vojta Podrazil, Jakub Šebesta, Tomáš Mráz a František Brunclík)  

  

Florbal - obvodní kolo, listopad 2015 

Kategorie žáků 4. a 5. tříd - 3. místo 

Kategorie žáků 6. a 7. třída - 1. místo  

  

Zlatá vidlička - gastronomická soutěž, 20. listopadu 2015 

3. místo: ZŠ Kladská (Alexandr Heinlein, Agáta Rázgová, Magdaléna Válková, Kristýna 

Kováčiková a Anežka Nováková)  

  

Plavecko-běžecký pohár - 3. kolo, 11. listopadu 2015 

3. místo: Natálie Gacek, 4.B 

3. místo: Edgar Rázga, 5.A 

3. místo: Ondřej Staněk, 9.A  
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