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Vážení rodiče, 

dovolte, abych Vás pozdravila u příležitosti našich podzimních třídních schůzek. 
Letos již po 21. přicházíme s podzimním číslem našich Aktualit z Kladské. Touto formou se 
Vám snažíme přiblížit dění v naší škole, novinky, které jsme pro Vás a Vaše děti přichystali 
nebo máme v plánu. 

V letních prázdninových měsících proběhla ve škole II. část kompletní 
elektrorekonstrukce. V celé budově tak máme zcela nové rozvody silnoproudu  
i slaboproudu včetně nouzového osvětlení a v učebnách je konečně svítivost, která nejen 
vyhovuje normám, ale hlavně děti dobře vidí na pracovní plochu i tabuli. Rekonstrukce 
nebyla jednoduchá, stála nás opravdu hodně sil a energie, stejně jako financí. Vyklízení 
budovy v červnu a srpnové stěhování bylo neméně náročné. Ráda bych tak poděkovala 
všem zaměstnancům školy za obrovské pracovní nasazení, ochotu a obětavost, bez kterých 
bychom 1. září školu neotevřeli. Celá budova je nyní nově vyštukovaná, vymalovaná, 
v některých učebnách jsme položili nové linoleum, nechali nově obložit umyvadla ve třídách. 
Díky vstřícnosti stavební firmy AG Real máme v budově barevnou výmalbu, což nebylo 
zdaleka samozřejmostí a zpočátku se náš požadavek zdál být nereálný. Všechny místnosti, 
učebny i kabinety mají nový nábytek. Pořídili jsme interaktivní tabuli do poslední učebny, ve 
které ještě chyběla.  

Ráda bych poděkovala i Vám rodičům za spolupráci i za sponzorské dary, které jsme 
od Vás obdrželi. Velmi si jich vážíme a i díky nim jsme mohli takto náročnou rekonstrukci  
a následné vybavení školy zvládnout. Mohli jsme si například dovolit vybavit toalety 
luxusními a hlavně funkčními vysoušeči rukou, které nyní děti opravdu používají, vybavit 
kabinety novými pomůckami, zakoupit nové učebnice. Děkuji také za skvělou spolupráci  

a za Vaše příspěvky v rámci KRPŠ. 
V loňském roce bylo vybráno celkem 
186 550 Kč. Z těchto příspěvků jsme letos 
mohli pořídit do učeben nový nábytek, 
kvalitní koberce, které lze výborně 
udržovat, a zakoupit spotřební materiál pro 
naše zájmové kroužky, jako je například 
keramická hlína, výtvarné potřeby  
a vybavení do školní kuchyňky. V letošním 
roce se musíme zaměřit především na 
modernizaci počítačů. 

Na další léta máme plány, jak 
prostředí školy dále vylepšit a zpříjemnit, 
nezbývá však než doufat v jejich realizaci. 

Zahájení školního roku 1. 9. 2016 - olympijští 
reprezentanti z Ria Adéla Hanzlíčková, bronzový Lukáš 
Trefil a operní pěvec Adam Plachetka 
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Ve fázi projektu je nyní nová školní jídelna. A tak nám držte palce, aby se naše vize brzy 
zrealizovala. 
 Zahraniční spolupráce školy se k naší radosti stále vyvíjí. V říjnu proběhla tradiční 
výměna žáků se školou z Backnangu, která je okořeněná divadelním projektem. Divadelní 
hra An der Grenze/Na hranicích, kterou děti 6. tříd společně zahrály a zazpívaly, patřila za 
deset let naší spolupráce k těm nejzdařilejším! K našim tradičním výměnným akcím přibyly 
další projekty. Zdárně pokračuje spolupráce s novou školou z Laufu u Norimberka. Letošní 
novinkou je spolupráce v rámci programu Erasmus+ se školou z italského Cavalese, která 
je zaměřena na výuku němčiny. Učitelé z této školy k nám přijeli v září a vedli ve 3. třídách 
za použití metody CLIL hodiny geometrie a výtvarné výchovy. Výuka byla zajímavá a děti 
se učily vnímat a porozumět výkladu v německém jazyce. Tento projekt bude během 
školního roku pokračovat. Další letošní novinkou je spolupráce s francouzskou školou, která 
se zaměřuje na němčinu i angličtinu. Tento projekt bude založen na komunikaci žáků 
prostřednictvím počítače, internetu a na videokonferencích. 
 V září se naši učitelé německého jazyka zúčastnili školení pro lektory a zkoušející 
pedagogy mezinárodní zkoušky Deutsches Sprachdiplom. O loňských výsledcích jsme Vás 
informovali na závěrečné akademii. Věříme, že i letošní žáci 9. tříd si povedou při zkouškách 
stejně dobře. Letos opět nabídneme žákům 8. tříd mezinárodní zkoušky z angličtiny. Na 
KRPŠ byla schválena odměna pro tři žáky s nejlepšími výsledky – zkouška jim bude 
uhrazena. 
 Všechny tyto aktivity jsou pro naše učitele velmi náročné. Děkuji touto cestou všem 
kolegyním a kolegům za jejich vysoce nadstandardní práci, obětavost, úsilí a nadšení. 
Pouze díky tomuto entusiasmu našich učitelů mohou Vaše děti mít takto bohatý vzdělávací 
program. Samozřejmě bez spolupráce s Vámi rodiči, bez Vašeho pochopení a pomoci, 
bychom nemohli naše programy, projekty, výměnné a veškeré sportovní akce organizovat. 
V letošním roce vyjedou opět všechny ročníky, od druhých až po osmé, na lyžařské kurzy. 
Pouze díky tomu, že naši učitelé mají instruktorské zkoušky a neplatíme tak velice drahé 
instruktory lyžování, můžeme tyto výjezdy realizovat. Lyžařské kurzy považujeme za velice 
přínosné, nejen z hlediska sportovních výkonů a vyžití, ale i z důvodu navazování  
a prohlubování vztahů učitelů s našimi dětmi. 

V listopadu se již tradičně zúčastníme projektu Člověka v tísni Příběhy bezpráví. Pro 
žáky jsme zajistili projekci filmu Tajné akce StB: Akce kláštery. Příběhy bezpráví přibližují 
žákům prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů moderní československé dějiny. 
Naše děti mají možnost setkat se s pamětníky totalitního bezpráví, které k nám pravidelně 
zveme na besedy.   

V rámci stonožkového hnutí Na vlastních nohou jsme se po dlouhých letech, kdy 
jsme podporovali převážně děti ve válkou postižených oblastech, zaměřili na pomoc 
vědeckému výzkumu léčby dětských nemocí, konkrétně Crohnovy choroby. Navázali jsme 
úzkou spolupráci se Západočeskou univerzitou, Fakultou aplikovaných věd. Pan děkan Doc. 
RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. byl u nás ve škole na slavnostní vernisáži stonožkové 
výstavy v březnu letošního roku. Máme v úmyslu v tomto počinu pokračovat, a tak jsme 
letošní vánoční koncert pojali jako benefiční a zapojili se tak do celostátní stonožkové akce 
„Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička“. Pomoci můžete zakoupením vstupenky, přispět 
bude možné i na samotném koncertě v Lucerně. Věřím, že nás a naše žáky v tomto úmyslu 
podpoříte a těším se na setkání s Vámi na začátku adventu v úterý 29. listopadu v Lucerně. 

Kateřina Vávrová 
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Důležité termíny a plánované akce 
 
18. 11.  Ředitelské volno 
25. 11.  Fotografování jednotlivců 
29. 11.  Vánoční koncert školy, velký sál Lucerny 
2. 12.   Stonožková mše v chrámu sv. Víta 
22. 12.  Den třídy a třídního učitele 
23. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny 
4. 1.  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 
19. 1.  Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00 
25. 1.  Pedagogická rada 1. pololetí   
31. 1.  Pololetní vysvědčení  
3. 2.  Pololetní prázdniny 
13. 2. – 17. 3.  Jarní prázdniny 
30. 3.  Stonožková vernisáž 
3. 4.  Zápis do 1. tříd  9:00 – 11:00; 13:00 – 17:00, ředitelské volno 
4. 4.  Zápis do 1. tříd  12:30 – 17:00 
13.  – 17. 4.   Velikonoce 
19. 4.  Pedagogická rada 3. čtvrtletí  
19. 4.  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 
24. 5.  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 
22. 6.    Pedagogická rada  
27. 6.  Závěrečná akademie, divadlo Hybernia 
30. 6.  Vysvědčení 
 
Výměnné a jazykové pobyty žáků (termíny jsou předběžné, bez záruky) 
 
Německo: 

Querxenland, 5. třídy  29. 11. – 3. 12. 2016 
 

Lauf, 7. a 8. třídy    5. – 7. 12. 2016 v Praze 
 

Norderney, 7. třídy  12. – 19. 5. 2017 na Norderney  
     25. – 31. 3. 2017 v Praze 
 

Delmenhorst, 7. třídy  22. – 28. 4. 2017 v Delmenhorstu 
     15. – 19. 5. 2017 + jeden z víkendů tohoto týdne v Praze 
Dánsko: 

Broendby, 8. třídy  28.11. -2. 12. 2016 v Praze 
     květen 2017 v Broendby 
 
Lyžařské kurzy 
8. – 14. 1. 2017 2. třídy, Bartošovice v Orlických horách – Orlické hory 
19. – 24. 2. 2017 3. třídy, Nové Hutě – Šumava 
4. – 10. 3. 2017 4. třídy, Náchodská bouda, Pec pod Sněžkou – Krkonoše 
27. 2.  – 3. 3. 2017 5. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
8. – 13. 1. 2017 6. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
16. – 22. 12. 2016 7. třídy, Martinské Hole – Slovensko 
5. – 11. 2. 2017 8. třídy, Saalbach – Rakousko 
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Přijímací řízení na gymnázia a střední školy  
 

Jako každý rok, i letos v červnu, naši školu opustili žáci devátých tříd. Každoročně 

se 100% dětí uchází o studium na školách s maturitou (100% jich bylo i přijato), a to 

zavazuje i nás, abychom se je snažili co nejlépe připravit k přijímacím zkouškám. Na prvním 

stupni získají pevné základy, na kterých musí dále stavět vyučující 2. stupně. Samozřejmě 

je nutná i cílevědomost a pracovitost žáků, ochota učit se, neboť bez té nelze dosáhnout 

úspěchu.  

 Všechny základní informace k přijímacímu řízení najdete na našich webových 

stránkách a po dohodě jsem Vám samozřejmě k dispozici i já. Můžete využít i informace na 

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

24. - 26. 11. 2016. 

 Častým dotazem je termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání 

zápisového lístku. Z hlediska zpracování prosíme o dodání modrých přihlášek na umělecké 

školy do 21. 11. 2016, na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2016. Růžové přihlášky 

pro ostatní školy prosíme nejpozději do 10. 2. 2017, na SŠ musí být do 1. 3. 2017 pro první 

kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní 

učitel na konzultacích 4. 1. 2017 proti podpisu. Ostatním zájemcům z nižších tříd tiskneme 

zápisové lístky až poté, co shromáždíme všechny přihlášky – začátkem března. Formuláře 

přihlášek najdete na stránkách MŠMT. 

 V letošním školním roce lze i nadále podat dvě přihlášky. Jednotné přijímací zkoušky 

se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura  

a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testování 

zajišťuje společnost CERMAT a jednotlivé testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány 

bezplatně školám. Pro čtyřleté obory vzdělání je 1. řádný termín centrálně zadávaných testů 

stanoven na 12. dubna 2017, 2. řádný termín na 19. dubna 2017. Pro obory šestiletých  

a osmiletých gymnázií je 1. řádný termín stanoven na 18. dubna 2017, 2. řádný termín na 

20. dubna 2017. Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní 

zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku je od 12. do 28. dubna 2017.  

Doufáme, že i v letošním školním roce si žáci a žákyně 9. tříd uvědomí, že nejvíce 

pro svoji budoucnost udělají zodpovědným přístupem k výuce i sami sobě, disciplínou, chutí 

a ochotou vzdělávat se. Pak je velká pravděpodobnost, že i oni budou u přijímacích zkoušek 

úspěšní. 

 Budeme jim všichni držet palce! 

           Alena Klečková, výchovná poradkyně 
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Mezinárodní jazyková zkouška z německého jazyka DSD I 
 

Naše škola má vynikající možnost prokázat schopnosti a dovednosti našich žáků  
v německém jazyce. Je zařazena jako jedna ze dvou základních škol v ČR na základě 
splnění kritérií, z nichž nejdůležitější je počet hodin NJ poskytovaný žákům v průběhu celé 
docházky, do programu DSD I s předpokládanou jazykovou úrovní A2/B1. Tento program  
u nás úspěšně běží již šestým rokem. 

V březnu 2016  konalo tuto mezinárodní zkoušku na naší škole 41 žáků z devátých 
tříd, 37 z nich úspěšně. Naprostá většina dosáhla vyšší úrovně B1, což je úroveň státní 
maturitní zkoušky. Naši žáci excelovali hlavně u ústních zkoušek. Blahopřejeme! 

Zkouška je komplexní, skládá se z písemné části (poslech, porozumění čtení  
a slohová práce se specifickými úkoly), která trvá přibližně čtyři hodiny, a z ústní 
patnáctiminutové části, kde žáci prokazují své jazykové kompetence a tvůrčí schopnosti  
v nepřipraveném rozhovoru na běžná témata a v pětiminutové předem připravené 
PowerPoint prezentaci na žákem zvolené a zpracované téma s následným pětiminutovým 
rozhovorem o dané problematice. 

Maximální objektivita je zajištěna tím, že poslech, porozumění čtení a sloh se 
obratem posílají do Německa, kde je opravují školení korektoři. U ústních zkoušek je 
přítomen jako předseda zkušební komise koordinátor pro DSD I – rodilý mluvčí, který žáky 
nezná. 

Vzhledem k tomu, že B1 je vysoká (maturitní) úroveň, musí žáci (především devátých 
tříd, ale cílená příprava začíná už v nižších ročnících) vyvinout velké úsilí, aby u této náročné 
zkoušky uspěli v co nejhojnějším počtu. 

V tomto školním roce proběhne písemná část zkoušky 9. března 2017. V dalších 
dnech se pak budou konat ústní zkoušky, které tudíž nebudou kolidovat s přijímacími 
zkouškami na střední školu. Prosíme rodiče o podporu žáků v úsilí! 

Tato zkouška, která je bezplatná a je řízena a podporována ministerstvem školství 
SRN, se stává silným motivačním a stimulačním faktorem nejen pro žáky, ale i pro učitele 
německého jazyka! 

Dagmar Křivková 
 
 

Mezinárodní jazyková zkouška z anglického jazyka 

 
V letošním školním roce 2016/2017 pokračujeme v přípravě žáků 8. ročníků  

k mezinárodním zkouškám PET (úroveň B1) a First for schools (B2).  Žáci tak mají možnost 
navštěvovat přípravné kurzy v rámci klubových hodin. Během března proběhne registrace 
ke zkouškám, které se pak budou následně konat v červnu 2017. Zkoušky jsou zpoplatněny. 
Třem nejlepším žákům uhradí náklady  Klub rodičů ZŠ Kladská.  

Výsledky našich žáků byly v minulém školním roce vynikající! Všichni zkoušku splnili 
a získali tak celosvětově uznávaný certifikát. 

Barbora Hanková 
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Primární prevence na Kladské 
 

V uplynulém čtvrtletí tohoto školního roku jsme už stihli několik zajímavých 
preventivních akcí. Ve spolupráci s Městskou policií na Praze 2 probíhá již tradičně akce 
Hodný pes pro děti z 5. tříd. Děti se učí, jak se chovat ke psům a zvířatům obecně, jak 
rozpoznat jejich signály, jak s nimi bezpečně zacházet. Také se dozvědí, jak může pes 
pomáhat v některých krizových situacích. Na služebně Městské policie v Korunní ulici 
absolvovaly děti z 8. a 9. tříd velice zajímavou přednášku o pyrotechnice. Vidět, co může 
způsobit chybná manipulace se zábavní pyrotechnikou, bylo pro žáky velice odstrašující.  

V tomto školním roce klademe tradičně velký důraz na prevenci šikany. Spolek 
Divadelta odehraje několik představení na toto téma. Děti samy budou moci ovlivnit průběh 
příběhu, zasahovat do děje, napravovat chybné kroky aktérů. Největší práci na tomto poli 
ale sehrávají třídní učitelé, kteří s dětmi na škole pracují průběžně celý rok a vytvářejí 
pozitivní klima ve třídách tak, aby nevznikala živná půda pro konflikty a aby se každý cítil ve 
škole bezpečně a příjemně.  

Tabák a alkohol jsou pro tento rok další dvě velká témata. Ve třetích třídách už 
proběhl program Nekuřátka, který interaktivně buduje v dětech pozitivní vztah ke zdravému 
životnímu stylu, ke kterému kouření nepatří. Dále v něm děti trénují umění odmítnout 
nabízenou cigaretu a podobně. Nekuřátka absolvují v listopadu i 4. a 5. třídy. Vyšší třídy 
pak programy Típni to I. a Típni to II. 

Alkohol jednoznačně patří mezi společností nejvíce tolerované drogy. Evropská 
školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015, která zkoumala zkušenosti  
a postoje šestnáctiletých, ukázala, že u nás 95,8 % respondentů ochutnalo v životě alkohol, 
v posledních dnech pilo alkohol 68,5 %. 41,9 % pilo v posledních 30 dnech 5 a více sklenic 
alkoholu při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek 3krát a častěji v posledních 30 dnech 
uvedlo 12,1 % studentů. Tato čísla jsou alarmující, víme-li, že podávání alkoholu mladistvým 
je u nás zákonem zakázáno. Pro 9. třídy jsme proto objednali zajímavé divadelní 
představení s názvem „Vadí nevadí“.  

Děkujeme, že se finančně vždy alespoň částečně podílíte na těchto programech, 
považujeme je za velice důležité a prospěšné. 

Děkujeme MČ Praha 2 za podporu prevence na školách Prahy 2 a jejich 
významnému finančnímu příspěvku. 

Eva Živná, školní metodička prevence 
 
 

Den brannosti aneb ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

V letošním školním roce se akce, kterou pro nás 
zdarma připravila pobočka Městské policie Praha 2, 
zúčastnili všichni žáci z 5. - 9. tříd. Celé dopoledne se 
střídali postupně na osmi stanovištích, kde se dozvěděli 
množství užitečných informací. V jednom dni si tak žáci 
mohli připomenout základy první pomoci a transportu 
raněných, práci hasičů a Integrovaného záchranného 
systému. Byli seznámeni se scénářem krizových situací, 
likvidací pyrotechniky nebo nebezpečných předmětů  

a nakonec si zopakovali pravidla chování v dopravě.  
Názorné ukázky dětem pomohly vše lépe pochopit a znalosti si upevnit.  

Eva Živná 
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Environmentální výchova na Kladské 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je součástí všech 
vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Hlavními cíli v této oblasti je snaha 
vést každého žáka k odpovědnému a citlivému vztahu k živým organismům a jejich 
prostředí, přírodnímu a kulturnímu dědictví, aktivně se podílet na tvorbě prostředí  
a dodržovat zásady zdravého životního stylu a učit žáky vnímat estetickou hodnotu 
prostředí.  Úkolem této oblasti je také vštěpovat žákům nutnost posuzovat běžné životní 
situace rovněž z ekologického hlediska a vytvářet u nich povědomí o možnostech dopadu 
lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec. Naší snahou je rovněž odstraňovat u žáků 
lhostejnost k problémům spojených s ochranou životního prostředí a vést k vnímání života 
jako nejvyšší hodnoty. Vedle práce učitelů, kteří tuto výchovu vhodně zařazují do většiny 
předmětů, využíváme nabídky výukových programů ekologických organizací a sdružení. 
Jejich zajímavé programy obohacují výuku zejména přírodovědných předmětů. V loňském 
školním roce se tak měli žáci 1. stupně možnost seznámit s prací Komwagu, v programu 
Příběh papíru se dozvědět co se děje s papírem při recyklaci, účastnit se ekologické stavby 
domu nebo poznat problematiku vodních zdrojů a nutnost jejich ochrany a šetření vodou 
(program Havárie vody). Žáci 2. stupně se v programu Biomy v ohrožení seznámili  
s problematikou ohrožených druhů rostlin a zvířat, posláním chráněných území u nás a ve 
světě. Další činnost byla věnována využívání obnovitelných zdrojů energie (zde může být 
velkým příkladem velmi šetrný vztah k prostředí v severských zemích – konkrétně v Dánsku, 
jak ho žáci poznávají při našem pravidelném výměnném pobytu s dánskou partnerskou 
školou). Některé třídy navštívily botanickou zahradu v Tróji nebo Stanici přírodovědců 
hlavního města Prahy. Při návštěvě Vědeckého jarmarku se 9. ročníky seznámily  
s nejnovějšími technologickými trendy v otázkách ochrany přírody.    

Ke zlepšení prostředí kolem sebe by každý z nás měl přispívat i zdánlivými 
maličkostmi, které však pro někoho nejsou samozřejmostí. Jedná se zejména o třídění 
odpadu, šetření vodou a energií, udržování pořádku ve svém okolí. Nikdy není pozdě začít 
u sebe a být tak příkladem pro ostatní.     

Jitka Klimentová 
 
 

Společnost „Člověk v tísni“ – Příběhy bezpráví  
Moderní československé dějiny – dvanáctý ročník Měsíce 
filmu na školách 
 

Během listopadu se na stovkách českých základních a středních škol v rámci 
Příběhů bezpráví  konají filmové projekce a besedy s pamětníky. Pro letošní školní rok jsme 
pro žáky 9. tříd vybrali projekci dokumentárního filmu „Tajné akce StB: Akce Kláštery“. Film 
připomíná události z dubna roku 1950 – tzv. Akci K, při které byly obsazeny desítky klášterů, 
internováno přes 2 tisíce řeholníků, řada z nich byla při vykonstruovaných procesech 
odsouzena k dlouholetým trestům, stali se z nich političtí vězni, zároveň byla odstartována 
dlouholetá devastace církevních památek. 

Dokument uvidí žáci 11. listopadu, 23. listopadu budou mít možnost pobesedovat si 
o těchto událostech s Dominikem kardinálem Dukou OP, arcibiskupem pražským přímo 
v budově Arcibiskupství pražského. 

Eva Havlíková 
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Heydrichiáda a Lidice 
 
 V deváté třídě je již tradicí, že výuku o druhé světové válce doplní návštěva 
Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici a Lidic. 
 Nejprve jsme se na jaře vypravili do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 
kde na nás čekal příjemný a ochotný pan průvodce. Zhlédli jsme film o atentátu na  
R. Heydricha a pak jsme se společně vypravili na prohlídku krypty a kostela, kde se bránilo 
7 statečných československých parašutistů proti 700 německým vojákům v červnu 1942. 
  K boji v Resslově ulici došlo proto, že rtm. Jan Kubiš a Jozef Gabčík splnili vojenský 
úkol naší exilové vlády v Londýně. Dne 27. 5. 1942 v kobyliské zatáčce v Praze 8 zaútočili 
na Reinharda Heydricha. Jejich vojenská operace Antropoid byla úspěšná. Heydrich po 
zranění dne 4. června zemřel. Jeho úkolem zde bylo vyřešení „české otázky“ -  likvidace 
dvou třetin našeho obyvatelstva, dále celkové řešení „židovské otázky“ a realizace dalších 
hrůzných činů Třetí říše. Dne 18. června 1942 byl úkryt odhalen a z krypty zazněla poslední 
slova parašutistů: „Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi.“ 
 V květnových dnech jsme se vypravili autobusem do Lidic, jejichž osud se naplnil  
10. června 1942. Po atentátu na Reinharda Heydricha byla obec po rozkazu K. H. Franka 
srovnána se zemí. 173 mužů bylo zastřeleno a ženy a většina dětí byly převezeny do 
koncentračních táborů. Původní záměr nacistů vymazat obec z povrchu světa ale nevyšel. 
Lidice byly obnoveny a řada náměstí, ulic, obcí nebo i žen na celém světě nese na jejich 
počest jméno Lidice. V památníku nám doslova šel mráz po zádech, když jsme poslouchali 
dětskou četbu dopisů, které posílaly lidické děti domů rodičům, kteří je nikdy nedostali... 
Přály si obyčejné věci - lžíci, kůrky chleba, třeba i suché a tvrdé... 
 Na obou navštívených místech jsme cítili hrdost na své předky a uvědomovali jsme 
si, o jak malicherné věci občas usilujeme.  

loňská 9.B 
 
 

Siriri o.p.s.   
 

Minulý rok  se nám opět poštěstilo zúčastnit se projektu organizace SIRIRI. Jedná 
se o obecně prospěšnou českou organizaci,  která pomáhá ve Středoafrické republice.  

Naše škola, konkrétně studenti aktuálně 9. tříd pomohli tím, že s členkou organizace 
SIRIRI zasadili ve skupinkách po čtyřech různé druhy  rostlinek, například rajčata, bazalku, 
petržel nebo afrikány. Rostlinky se sázely do  speciálních plastových  truhlíčků, kam  se 
nasypala zemina a semínka. Dále studenti přiklopili  sazeničky průhledným víčkem  
s dírkami, které se dalo podle potřeby zakrýt či ponechat otevřené.  

Milá paní z organizace SIRIRI nám poskytla instrukce, jak a kdy malé sazeničky 
zavlažovat, aby vyrostly do plné krásy. Ruku na srdce, ne všichni žáci se řádně o svůj 
přidělený truhlíček starali. Za pár dní vyklíčila všechna semínka a za několik týdnů již bylo 
nutné poklopy sejmout, protože malé rostlinky je nadzvedávaly. O dva měsíce později přišla 
opět paní z organizace SIRIRI a žáci podle instrukcí  přesadili malé semenáčky do 
přinesených  kelímků od jogurtů. Na nadcházejících třídních schůzkách bylo možné si 
rostlinky zakoupit. Výtěžek putoval na zakoupení slabikářů pro děti ve Středoafrické 
republice. Tyto slabikáře jsou v jazyce sango. Vydala je Siriri a jsou vůbec první učebnicí 
tohoto typu pro místní děti.  

Klára Hájková 
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Klub mladých diváků (KMD) 
  

Již tradičně jsou žáci 8. a 9. tříd naší školy členy KMD, který je od sezóny 2003/2004 

součástí  Divadla v Dlouhé. 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 31 dětí a 2. listopadu jsme společně navštívili 

první představení „VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLIV CHCETE“ od Williama 

Shakespeara v DIVADLE POD PALMOVKOU. 

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 

 

 

 

Žákovská knihovna 
 

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

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

Ve fondu žákovské knihovny je téměř 3 000 knih. Většinu představuje dětská literatura  

a různé encyklopedie, pro dospělé jsou zde především tituly klasické literatury.  

Do knihovny mají přístup všichni žáci i zaměstnanci školy. Knihovna je otevřena 2x 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vám velmi děkujeme. 

Hana Dvořáková 
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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 
 
 Po naší zdařilé březnové vernisáži výstavy výtvarných prací našich žáků „ Svět zvířat 

očima žáků ZŠ Kladská“, kdy jsme získali více jak 40 000 Kč na pomoc vědeckému výzkumu 

Crohnovy choroby, jsme v červnu uspořádali sbírku školních a hygienických potřeb pro SOS 

vesničku v Kosovu. Děkujeme všem rodičům za pochopení a darované potřeby. Ještě 

během června byla sbírka předána zástupci armády ČR přímo do centra vesničky  

a tamějším dětem udělala velkou radost. 

 Také náš letošní vánoční koncert bude benefiční a společně přispějeme v rámci 

stonožkového hnutí na vědecký výzkum léčby Crohnovy choroby. 

 Na jaře jsme se také zúčastnili výtvarného projektu českých a slovenských škol 

„Věda, která léčí“, kterou pořádala Stonožka (hnutí Na vlastních nohou) ve spolupráci 

s Fakultní nemocnicí Plzeň a Západočeskou univerzitou. Mezi oceněnými obrázky jsou  

i výtvarné práce našich žáků. Předání diplomů proběhne po stonožkové mši, která se letos 

koná v pátek 2. prosince v katedrále sv. Víta, v Arcibiskupském paláci. Děti převezmou 

ocenění z rukou Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského. 

 Letošní stonožková vernisáž výtvarných prací všech žáků školy se koná ve čtvrtek 

23. března 2017, slavnostní zahájení bude v 15 hodin. Letošní téma „Inspirace uměním“ je 

velmi široké a již nyní se těšíme, až obrazy a obrázky zaplní celé 1. patro. Nezapomeňte si 

prosím zaškrtnout toto důležité datum ve svých diářích!  

Kateřina Vávrová 

 
 

 
                   
 

Naše sbírka školních a hygienických potřeb pro SOS 
vesničku v Kosovu 

Předání sbírky v Kosovu 
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Festival autorského Čtení ve vlaku 
 
 Začátkem září se k nám dostala nabídka zúčastnit se Festivalu autorského Čtení ve 
vlaku v termínu 19. 9. – 22. 9. 2016. Festival jsme neznali, přestože se letos konal již  
3. ročník.  

Idea Festivalu autorského Čtení ve vlaku vznikla z dlouholeté spolupráce firmy 
Railreklam, zajišťující komerční komunikaci ve vlacích i na nádražním mobiliáři, se školou 
reklamní a umělecké tvorby Michael. Grafická podoba propagačních materiálů letošního 
ročníku festivalu vyšla z absolventské práce Kristiny Odermattové, studentky Vyšší odborné 
školy Michael. Organizaci celého festivalu zajistili studenti školy Michael a studenti Vysoké 
školy kreativní komunikace. Hlavní záštitu nad festivalem převzal ministr kultury Mgr. Daniel  
Herman, dále předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch 
a zahraniční vztahy MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová, radní pro školství  
a sociální politiku Ing. Mgr. Irena Ropková a radní pro dopravu a evropské fondy Petr 
Dolínek. 

Pro autorská čtení byly vyhrazeny prostřední oddíly (horní patro, 2. třída) ve vlacích 
typu CityElefant. My jsme na svoji jízdu vyrazili hned v pondělí 19. září z Masarykova 
nádraží, kde se snad zastavil čas, do Českého Brodu a zpět. Cestu nám svými básněmi  
a povídkami zpříjemnily Irena Dousková (její děti také navštěvovaly naši školu, proto nás 
přivítala s otevřenou náručí) a Dora Čechová. Pozorovali jsme ubíhající město a krajinu za 
okny a poslouchali nové, pro nás zatím neznámé příběhy. Bylo to velmi příjemné, neboť 
přítomní středoškoláci byli vybaveni mikrofony a reproduktory. Každý z nás dobře slyšel.  

Festivalu Čtení ve vlaku se 19. 9. zúčastnila i 9.B. Vlakem jeli z Hlavního nádraží do 
Berouna a zpět a cestu jim zpříjemňovala svým čtením spisovatelka Radka Třeštíková. 
Představila dětem jednu kapitolu ze své poslední knihy Bábovky. 

Festival se nám líbil, možná se stane další školní tradicí pro deváťáky. 
9. A+9.B 

 
 

Školní akademie v divadle Hybernia - červen 2016 
 

Kdy to vlastně bylo? Včera? Nebo dnes? A nebude 
to až zítra? To jsou otázky, které se prolínaly celým 
programem závěrečné školní akademie ZŠ Kladská. Téma 
akademie znělo: „VČERA - DNES - a ZÍTRA“. 

Školní akademie se konala již tradičně v divadle 
Hybernia v úterý 28. června 2016 v 17 hodin. V této době 
mají už děti učebnice pro nový školní rok, většina 
třídnických prací je hotova. Zbývá ještě zítra Den třídy  
a třídního učitele a nakonec ve čtvrtek rozdat vysvědčení.  

Avšak tomu všemu ještě předcházela velmi důležitá 
akce, náročná jak pro žáky, tak i učitele, závěrečná školní 
akademie spojená se stužkováním 9. tříd. 

Samotné přípravy, generálky, nácviky nástupů-to 
vše bylo náplní úterního dne. Nervy hrály doslova své, 



 13 

panovalo napětí, tréma se objevovala téměř 
u každého. Blížila se 17. hodina a akademie 
mohla začít. 

Na společném programu se podílely 
opět všechny třídy. Slyšeli jsme a viděli 
různá pásma scének, např. indiány našich 
prvňáčků, prolétli jsme opět časem s pátou 
třídou, důchodci si zavzpomínali ve scénce 
bývalých žáků s učiteli a zhlédli zfilmovanou 
scénku ve stylu grotesky natočenou šestou 
třídou. Kromě těchto vystoupení se na jevišti vystřídal tanec se zpěvem tak, jak to předvedly 
druhé třídy v písničce „Kluci s klukama ...“, 3. třída zazpívala píseň „Včera neděle byla“  
a sedmáci předvedli karaoke „7 years“. Paralelní 6. třída zazpívala písničku „Na štěstí“.  
O tom, že šaty dělaj´ člověka - nás přesvědčila 4. třída a páťáci - nastupující „puberťáci“, 
kteří předvedli píseň (karaoke) s názvem „V blbým věku“. Velice působivé bylo vystoupení 
osmáků se svojí světelnou show a tanec 7. tř. „Back in time“, který sklidil velký úspěch.  

Avšak nesmíme zapomenout na naše vycházející deváťáky. Každý očekával, s čím 
se doslova vytáhnou a pochlubí. Nezklamali. Nádherné líbivé tango vystřídala scénka 
„Zkrocenka“ a dalším vystoupením byl tanec obou devátých tříd. Nesl název „Evoluce 
hudby“. Vtipné a výstižné vystoupení všech žáků 9. tříd nemělo chybu. Evoluce hudby tak 
byla skoro tečkou za první částí akademie. 

To už měly obě deváté třídy svá vystoupení za sebou a rychle - nástup ve 
společenském oblečení! Obě třídy velmi nápaditě a pozvolna zaplňovaly jeviště a každý 
zaujímal své místo. Společně s nimi se na prknech, která znamenají svět, objevily i třídní 
učitelky s paní ředitelkou a žáčky 1. st., kteří byli třídním učitelkám k ruce při stužkování.  

Vše bylo tak rychlé, velmi dobře organizačně zvládnuté, jako bychom mávli doslova 
kouzelným proutkem. Najednou před námi nestáli ti uličníci a nepořádníci ze školních lavic, 
ale dospělí mladí lidé ve slavnostních šatech. Opravdu to všem moc a moc slušelo. Prostě 
paráda! Byla to snad hodina tanečních nebo imatrikulace na středních školách? Ani jedno, 
ani druhé. Konalo se  stužkování našich „dětí“, ještě našich žáků, avšak pomalu našich 
absolventů Kladské.   

Při tomto slavnostním okamžiku jsme si mohli sami zavzpomínat, jak jsme tento akt 
prožívali při maturitách nebo na vysokých školách my. Jsou to okamžiky, společenské 
chvíle, které se neopakují, které už nikdy nebudou. Je to prostě - včera. 
K deváťákům promluvila paní ředitelka, kterou vystřídali zástupci obou devátých tříd. 
Zazněla slova díků, uznání, úspěchů a nechyběla přitom ani slzička.  

Akademie skončila, opona uzavřela prostor jeviště a všichni začali opouštět 
přeplněné divadlo. Na tvářích všech účastníků byla vidět spokojenost, úsměv, ale také 
únava. A tak dva měsíce jsou pro nás pro všechny zaslouženými prázdninami. 

Velký dík patří organizátorům, režisérům, scénáristům z řad učitelů i vedení divadla 
samotného, které bylo velmi vstřícné a pro práci s dětmi nakloněné a trpělivé. Totéž platí  
i pro samotné vedení  školy.  

V závěru se vracím znovu k nastolené otázce v úvodu článku. Kdy to vlastně bylo? 
A co? No přece - akademie naší školy.  Akademie byla včera, článek o ní jsem napsal dnes 
- a zítra? Zítra, to už bude akademie 2017. 

Ladislav Bošek 
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Výměnný pobyt na ostrově Norderney, Německo – 7. třídy, 
červen 2016 
 
 Na Norderney to bylo super! Moc se nám líbilo, jak to tam chodí a jací jsou tam lidé. 
Celý týden jsme bydleli v německých rodinách, počasí nám vyšlo a program byl pestrý.  
Na Norderney se jezdí na kolech, která nám hned první den půjčili.  
 Během týdne jsme navštívili různá muzea, například zajímavé bylo Bademuseum. 
Bavilo nás také windsurfování.  
 Skoro každý den jsme šli alespoň na chvíli na pláž, kde jsme hráli různé hry nebo 
seděli v tzv. Strandkorbu. Jednou jsme se šli vykoupat do bazénu, ve kterém mají slanou 
vodu. Zajímavá byla i záchranářská loď a stanice tuleňů, ve které měli moc hezké tuleně.  
 Krásný výhled nám poskytl místní maják. Nejenže je z tohoto majáku hezký výhled, 
ale i sám o sobě je pěkný. 
Poslední večer po společném grilování jsme absolvovali tzv. Wattwanderung, při kterém se 
jde při odlivu do míst, kde při přílivu bývá voda a zkoumá se, která zvířátka zde žijí. Zapadali 
jsme až po kolena do bahna. Na Wattwanderung byla sice velká zima, ale obrovská legrace.  
 Norderney je opravdu moc hezký ostrov a spousta z nás se sem chce vrátit! 

Zdeňka Španingerová 
 
 

Výměnný pobyt s divadelním projektem, Backnang – 
Německo – 6. třídy, říjen 2016 

 
Letos se již pojedenácté uskutečnil 

společný projekt s naší partnerskou školou 
Mörike-Gemeinschaftsschule v Backnangu. (Na 
počátku byla naším partnerem Talschule, k níž se 
časem připojila i Mörikeschule, ale Talschule 
musela z technických důvodů v roce 2010 
z projektu odstoupit.) 

Výměnný pobyt s Backnangem se týká 
žáků 6. tříd a je spojen s realizací společného 
divadelního projektu. Stejně jako i v loňském roce 
jsme i letos nastudovali úspěšnou trojjazyčnou pohádku „An der Grenze“ (Na hranicích), 
jejíž autorkou je Bára Dočkalová a která si letos našla čas i na to, aby s dětmi tento kus 
důkladně nacvičila. 

Žáci ZŠ Kladské a Mörikeschule spolu na jevišti hrají a zpívají (česky, německy  
a anglicky) a také tančí. Konala se opět dvě představení: v úterý 11. 10. v Mörikeschule  
a v pondělí 17. 10. v pražském divadle Na Prádle. Obě představení měla ohromný úspěch. 
Potlesk, který české i německé děti za své herecké výkony sklidily, byl rozhodně 
zasloužený. 
 Naše představení zhlédli nejen rodiče žáků, ale i jejich učitelé, spolužáci a další 
hosté. Mezi významnými hosty v Backnangu nechyběli zástupci okresního školského 
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úřadu – vedoucí školského úřadu Sabine Hagenmüller-Gehring a Claudia Dippon, do jejíž 
kompetence spadá interkulturní spolupráce, starosta města Backnang Michael Balzer. 
Kromě bývalého ředitele Mörikeschule Klause Lindnera a jeho pravé ruky Brigitte Sorg obě 
představení shlédlo i nové vedení naší partnerské školy - paní ředitelka Karin Moll a její 
zástupkyně Stefanie Mattes. Na pražském představení mohla paní ředitelka Kateřina 
Vávrová přivítat i zástupkyni Česko-německého fondu budoucnosti Dr. Ilonu Rožkovou. 

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. Dojem 
na ně udělalo určitě i oficiální přijetí na radnici v Backnangu, 
odkud si odnesli drobné dárky. 

Německým dětem se zase líbil rušný pražský život  
a památky, stejně jako pražská ZOO. 

Na památku na letošní „výměnu“ dostali všichni 
účastníci projektu tričko s potiskem, letos tyrkysové barvy. 

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

Velký dík patří Báře Dočkalové Müller, která 
věnovala svůj drahocenný čas nácviku představení a také jeho 
technické podpoře (titulky a obrázky k jednotlivým scénám). 

Kateřina Charvátová 
 
 

Jazykový pobyt žáků 4. tříd v německém Querxenlandu, září 2016 
 
          Protože vánoční projekt pro 5. ročníky v Querxenlandu byl již od začátku úspěšný, 
začali jsme před pěti lety i s projektem pro 4. ročníky, a sice v září, na samém počátku 
nového školního roku. Tématem zářijového pobytu je „Vom Korn zum Brot“ (Od zrna  
k chlebu). Tento program je pro čtvrté třídy náročnější, protože se seznámí se spoustou 
nových výrazů, které se na základní škole v němčině  běžně neprobírají (stavba rostliny, 
složení zrna, recept na pečení chleba). Dopoledne probíhá výuka němčiny jako ve škole - 
probíráme pohádku Jeníček a Mařenka, která má pro děti nové výrazy - ty pak uplatní při 
pečení. Dopoledne se běžně zkouší jako ve škole. Odpoledne je stejně jako  
u předvánočního projektu připraveno německou stranou – děti se seznámí se stavbu 
rostliny, zrna… Pak přijde na řadu samotné pečení chleba, to vše vedou německé lektorky. 
Tady zasahuje učitel více, málokteré dítě ví, z čeho se  rostlina nebo zrno skládá. Večer je 
například diskotéka a promítá se i německý film.  

Jeden den je věnován celodennímu výletu, neboť Querxenland je rekreační zařízení 
v krásné přírodě, který nabízí krásné procházky, sportování, koupání  
v přilehlém venkovním bazénu. Letos jsme měli štěstí na krásné počasí. Děti i učitelé tyto 
pobyty milují, protože jsou pestré a přinášejí spoustu možností. Děti si rozšíří slovní zásobu 
a svůj jazykový obzor. Zvyknou si na pobyt v cizojazyčném prostředí a poznají nové 
(německé) kamarády.   

Eva Iveljová 
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Jazykový pobyt v Anglii – Hastings, 25. – 30. září 2016 

 
Září letošního školního roku jsme zahájili jazykovým a zároveň poznávacím 

zájezdem do Anglie. Do letošního programu jsme zařadili prohlídku Londýna a nádherného 
příměstského města  - Hastings.  Po celou dobu byli žáci ubytováni v hostitelských rodinách, 
kde se jim dostalo té nejlepší možnosti poznat život britských rodin, seznámit se s kulturou 
země a hlavně komunikovat anglicky. Zároveň během pobytu absolvovali 2 dny výuky 
anglického jazyka v mezinárodní škole.  

První den po příjezdu do Anglie jsme navštívili část Londýna, která je známá díky 
nultému poledníku Greenwich. Poklidnou procházkou královským parkem jsem se přesunuli 
k Royal Naval College a nadzemní dráhou se pak následně dopravili přes nejmodernější 
část Docklands k bývalému královskému sídlu – Tower Bridge. Den jsme zakončili 
vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži.  K večeru jsme se ubytovali v příměstském 
městečku Hastings a večer strávili ve svých nových rodinách.  

Druhý den ráno žáci nastoupili do mezinárodní školy, kde byli rozděleni podle 
jazykové úrovně do jednotlivých skupin. Učitelé si naše děti velmi chválili, na konci kurzu 
každý žák získal certifikát o absolvování. Následující dny jsme pak pro žáky připravili velmi 
zajímavý program – navštívili jsme jeden z nejkrásnějších a nejstarších hradů v Anglii – 
Leeds Castle, jehož malebná poloha na dvou ostrovech uprostřed jezera je prostě úchvatná! 
Další den žáci absolvovali prohlídku města Hastings, proslavené bitvou, která se odehrála 
v okolí. Jedná se o bývalou rybářskou a pašeráckou vesnici, dnes oblíbené přímořské 
letovisko. Během procházky starého města žáci navštívili některé atrakce, např. Smuggler´s 
Adventure, známé také jako pašerácká vesnice.  

Na poslední den jsme se opět přesunuli do Londýna a děti si užily nejvýznamnější 
památky, jako London Eye,  City of Westminster, budovy Parlamentu s věhlasným Big 
Benem.  Poté naše kroky směřovaly k Westminster Abbey, kde jsou  již od časů Viléma 
Dobyvatele  korunováni panovníci Anglie. Potom jsme všichni prošli nádherným St. James 
Park k sídlu panovníků Buckingham Palace. Tento náročný den jsme zakončili projížďkou 
lodí po Temži.  

Celý pobyt byl pro žáky nesmírnou zkušeností, byl velmi přínosný z hlediska rozvoje 
komunikativních dovedností a žáci se současně seznámili s kulturou země. Děti si přivezly 
mnoho nových zážitků. Prohloubily si tak sociální, komunikativní a občanské kompetence.  

Barbora Hanková 
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Výměnný pobyt v Broendby u Kodaně, Dánsko – 8. třídy, 
duben 2016  
 

Na výměnný pobyt do Dánska jsme se všichni moc těšili.  Od školy jsme vyjížděli  
v neděli 24. dubna kolem půl deváté. Cestou jsme si povídali místo toho, abychom spali. 
Někteří jedinci dokonce vydrželi až do tři čtvrtě na dvě. V šest hodin jsme se však v Rostocku 
začali naloďovat na trajekt, takže nám spánek po zbytek dne chyběl. Na lodi už totiž žádná 
místa k tomu určena nebyla. Většina z nás tedy sedla do kavárny, kde jsme dojídali zbytky 
svačinek (pokud tedy nějaké zbytky zbyly). Asi po hodině plavby jsme se s paní učitelkou 
Živnou a paní učitelkou Klimentovou vydali na palubu. Strašně tam foukalo, ale zároveň 
svítilo sluníčko a nám se dostalo krásného výhledu na Severní moře.  

Po zdlouhavé cestě jsme se ihned po setkání s našimi kamarády vydali do města. 
Začali jsme Christiánií. Je to čtvrť, kterou založili hippies v 70. letech. Docela nás to všechny 
zaskočilo. Připomínalo nám to slumy v Brazílii. Po této zajímavé zkušenosti jsme se vydali 
do svých hostitelských rodin.  Všichni na nás byli moc milí a hodní.  

Další dny jsme poznávali krásy Kodaně jako třeba věž z 16. stol., která se vyznačuje 
tím, že v ní nejsou téměř žádné schody - je tam spirálovitě tvořená chodba. Král tak mohl 
téměř až nahoru vyběhnout na koni. Shora jsme mohli shlédnout na skoro celou Kodaň. 
Další památkou, která na všechny dost zapůsobila, byl hrad Rosenborg. Mimo jiné v něm 
byly krásné interiéry a hlavně dánské korunovační klenoty. Byly poseté perlami a drahým 
kamením. Zkrátka překrásné, i když naše Svatováclavská koruna je hezčí - co si budeme 
povídat.  

A nakonec nás čekala třešnička na dortu. Zábavní park Tivoli. Pokud jste někdy byli 
v Prateru ve Vídni, je to něco podobného, ale mnohem lepší. Zde jsou úžasné kolotoče, 
horské dráhy a vůbec všechno. Kromě atrakcí jsou tam také stánky s výbornou zmrzlinou. 
Tady jsme strávili celý jeden den. Všem se to moc líbilo. Bohužel nám v pět jel autobus,  
a tak jsme se museli rozloučit. 

Byla to ta nejlepší výměna, na jaké jsme kdy byli. 
Kateřina Militká, 9.B 

 
 

Výměnný projekt „Po stopách císaře Karla IV.“ – nová 
spolupráce s partnerskou školou v Laufu an der Pegnitz - 
Německo 
 

V minulém školním roce jsme navázali novou 
spolupráci s další partnerskou školou v Německu – 
tentokrát ve spolkové zemi Bavorsko. Škola  
sv. Kunhuty (německy Kunigundenschule) z městečka 
Lauf an der Pegnitz, které leží v blízkosti Norimberka, 
hledala v Praze partnerskou školu, která by se zapojila 
do společného projektu o Karlu IV. u příležitosti  
700. výročí jeho narození. Tento projekt nás zaujal a 
navrhli jsme zmíněné škole spolupráci. 
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V květnu 2016 (od 9. do 11. 5.) se konala první „výměna“, jíž se z české strany 

zúčastnilo 23 žáků ze 6. a 7. ročníku. Jelikož žáci Kunigundenschule ještě nemají moc 

zkušeností se zahraničními výměnami, byla naše návštěva v Laufu trochu výjimečná. Byli 

jsme ubytováni v nově zrekonstruované mládežnické ubytovně (Jugendherberge) přímo 

v centru Norimberka v bezprostřední blízkosti hradu, ze které byli naši žáci přímo nadšeni. 

 Náš pobyt byl krátký, ale „vydatný“. 

V pondělí 9. 5. ráno jsme vyrazili autobusem z Prahy do Laufu, kam jsme dorazili kolem 

poledne. Po obědě ve školní jídelně jsme se s našimi německými partnery vydali do centra 

středověkého a velmi malebného městečka Lauf, kde nás němečtí žáci seznamovali 

s významnými historickými památkami. 

Večer nás naši hostitelé překvapili grilováním a po něm jsme ve školní jídelně zhlédli 

poutavé divadelní představení ze života Karla IV. 

Úterní den jsme strávili v Norimberku, 

kde jsme navštívili výstavu o Karlu IV. 

v prostorách hradu a prohlédli si historické 

centrum města. (V Norimberku se v roce 1361 

narodil syn Karla IV. Václav a byl tu i pokřtěn.) 

Večer strávili naši žáci v rodinách svých 

partnerů a pak jsme se ještě sešli ve škole, kde 

pro nás žáci a učitelé Kunigundenschule 

připravili zajímavou hru – „Hledání pokladu 

královny Kunhuty“. 

Ve středu dopoledne nás všechny srdečně přijal starosta města Laufu, p. Benedikt 

Bisping. Kromě zajímavých propagačních materiálů naše žáky potěšilo i drobné pohoštění. 

Po obědě ve škole jsme se ještě sešli ve třídě, kde proběhla evaluace první části společného 

projektu. Na památku dostaly všechny české děti knížku „Was machte Kaiser Karl IV.  

in Lauf?“.  

Našim žákům se pobyt v Laufu a v Norimberku velmi líbil a těší se na blížící se 

návštěvu žáků Kunigundenschule u nás v Praze, která se bude konat od 5. do 7. prosince 

2016. 

Začátkem prosince, přesněji řečeno od 5. – 7. 12. 2016 nás v Praze navštíví žáci 

naší nové partnerské školy Kunigundenschule z Laufu an der Pegnitz. 

Půjde o pokračování v květnu započatého projektu k 700. výročí narození římského císaře 

a českého krále Karla IV. 

Tentokrát budou němečtí žáci ubytováni v rodinách svých českých partnerů. Pro 

jejich sotva třídenní návštěvu jsme pro ně připravili bohatý program: prohlídku Pražského 

hradu, návštěvu Muzea Karlova mostu a procházku po Starém Městě a Malé Straně, 

workshop v Národním technickém muzeu k výstavě „Civitas Carolina“ o stavitelství ve 

středověku a přijetí na novoměstské radnici s výstupem na vyhlídkovou věž. Program 

završíme zábavou u bowlingu. 

Doufáme, že nám bude přát počasí a že si budeme moci užít i předvánoční atmosféru 

na adventních trzích na Staroměstském náměstí. 

Kateřina Charvátová 
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Lefkada – Řecko, závěrečný výlet 9.A, červen 2016 
 

Jako každý rok, i my jsme jako devátá třída jeli na týden pryč, a to konkrétně do 

malého městečka Vassiliki na ostrově Lefkada. Doprovod nám dělaly paní učitelky Živná  

a Klimentová, které byly skvělé, a snad si výlet užily stejně jako my. Poprvé jsme tak jako 

třída cestovali letadlem (někteří úplně poprvé) a opět jsme se o něco víc seznámili. 

Z Prahy jsme odlétali brzy ráno. Po příletu jsme ještě asi 2 hodiny jeli autobusem 

(což byla přibližně stejně dlouhá doba jako doba letu), který nás dopravil až k našim studiím. 

Zde jsme se ocitli v pokojích pro dva, většinou s krásným výhledem na západ slunce  

a vysoké všeobklopující hory. 

Náš denní program vypadal asi 

takto: Po ranním rozmžourání v 8:30  

a vlastní snídani jsme si to namířili hned 

na pláž, dopoledne jsme většinou chodili 

k jedné ze tří, které byly v dosahu pár 

minut. Zaplavali jsme si, opálili se, či 

spálili (přestože paní učitelky dbaly na 

řádné mazání opalovacím krémem), 

pokochali se spolužáky, nebo 

spolužačkami v plavkách, zapinkali si  

s míčem, popovídali jsme, zahráli si 

šachy, nebo se jenom tak váleli a pak 

jsme se vrátili na oběd. Ten jsme si vždy vařili sami, nebo nás pozval soused. Poté jsme si 

s nadšením užili siestu a opět se vrátili k jedné z pláží. Několikrát jsme se i prošli na jinou, 

asi 45 min vzdálenou pláž, avšak ta cesta stála opravdu za to. Večer jsme si jídlo buď opět 

uvařili, či jsme zavítali do jedné z mnoha restaurací v přístavu, kde vařili jak známé pokrmy, 

tak řecké speciality (např. musaka, tzatziki, souvlaki, gyros a další). Večer jsme pak klábosili, 

hráli hry, sedávali na terásce a dívali se na hvězdy a přesně v 11:00 jsme „šli spát“. 

Někdy jsme měli ale v programu změny, například nacvičování na akademii, oslavu 

narozenin, či jsme si zašli na frappé. Nebo jsme si udělali výlet lodí. Bylo to překvapení od 

učitelů jako dárek a myslím, že se velice povedlo. Zavítali jsme tak na několik jónských 

ostrovů a vykoupali se na dalších plážích. Navštívili jsme jednu z nejkrásnějších pláží 

Řecka, možná světa, Porto Katsiki, dále ostrov Kefalonia, nebo Ithaka, odkud vyplouval 

bájný Odysseus do trojské války. Na chvíli jsme zakotvili i u soukromého ostrova Scorpios, 

který vlastnil miliardář Aristoteles Onassis, který má velice zajímavou historii. Celý výlet byl 

totiž průběžně komentován, a tak jsme si obohatili své znalosti o různých místech a lidech. 

Některým se vracet chtělo, některým ne, ale myslím, že jsme si to všichni užili. Náš 

poslední společný pobyt se vydařil a na naši třídu budu takto vzpomínat většinou pěkně  

a domnívám se, že o to i u závěrečného výletu jde. A možná se někteří z nás na Lefkadu 

zase někdy vrátí. 

Vít Jeřábek, loňská 9. A 
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Zakynthos – Řecko, závěrečný výlet 9.B, červen 2016 
 
 V neděli 5. června  jsme v „nekřesťanskou“ ranní hodinu odletěli na řecký ostrov 
Zakynthos. Rozhodně nám ale brzký odlet nezkazil nadšení, se kterým jsme se na náš 
závěrečný výlet s naší Kladskou těšili!  

Po přistání nás vítal zelený ostrov plný slunce a svěžího mořského vzduchu. 
Ubytovali jsme se a rychle vyrazili na obhlídku našeho nového sídla – Limni Keri. Je nutné 
vědět, kam dorazit na chutné papáníčko – gyros jsme večeřeli téměř každý den, někteří  
z nás si ho dopřávali i k obědu, kde je nejlepší místo k lebedění u moře, kde si dáme italské 
kafíčko v Řecku. Nejlepším objevem byly malé zmrzlinky, jež jsme si dopřávali jako 
každodenní poobědový dezert. 

Celý týden, až na jeden den, kdy chvíli pršelo, bylo překrásné počasí, a tak jsme 
mohli každý den chodit k moři na pláž a koupat se. Hráli jsme hry ve vodě i na břehu  
a užívali jsme si poslední společné dny na základce.  
 V úterý jsme vyrazili na výlet lodí. Téměř bezzubý, ale velmi přátelský kapitán lodi 
nás dovezl za želvami  caretta-caretta na „želví“ ostrov. Dokonce jsme zahlédli i některé 
velké matky plavat v průzračné mořské vodě. Nakonec jsme se projeli i okolo několika 
jeskyní. 
 Ve čtvrtek jsme strávili večer v hlavním městě. Autobusem jsme se dostali na 
vyhlídku, odkud jsme měli celé město jako na dlani. Nádhera! A večer dvojnásobná! 
Prošmejdili jsme celé město, jedli jsme zde a nakupovali dárky pro sebe i své nejbližší  
a výlet jsme zakončili návštěvou kostela sv. Dionýsa.  
 V sobotu večer jsme oznámili paním učitelkám, že nikam neletíme, že chceme pobyt 
prodloužit. Dostali jsme okamžitou odpověď: „Zavolejte rodičům, že je prosíte, aby došli 
doplatit další týden do cestovní kanceláře na Francouzské, a můžeme zůstat.“ Zcela 
neochotně jsme začali balit kufry a v neděli 12. června ráno jsme se vrátili zpět do Prahy. 
 Celý týden byl moc krásný a hrozně rychle nám všem utekl. Byl to nejhezčí školní výlet, 
jaký jsem kdy zažila.  

Eliška Schůtová, bývalá 9.B 
 
 

Po stopách praotce Čecha – třídní výlet 3.A 
 

16. 6. 2016 jela jen naše třída - 3. A na výlet na horu Říp. Autobus nás dovezl pod 
horu a dál jsme šli pěšky. Cestou jsme hrály zábavné hry, četli informace o hoře a povídali 

si o praotci Čechovi. Když jsme vyšli až nahoru, 
dostali jsme zmrzlinu a mohli si koupit suvenýr 
nebo občerstvení. Také jsme šli do rotundy  
sv. Jiří a tam jsme se dozvěděli, že praotec Čech 
vlastně vůbec neexistoval, je to přeci jen pověst.  
 Nakonec bylo na programu Podřipské 
muzeum, ve kterém jsme viděli hlavně 
mechanický model Řípu ze stavebnice Merkur. 
 Výlet byl moc super, líbil se nám. 

Anna Heinová, Sofie Grillová, 3. A 
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Kořenov – třídní výlet 6.B, červen 2016 
 

V pondělí 6. června jsme netrpělivě čekali na Černém Mostě na náš autobus. Když 
jsme přijeli na místo, mysleli jsme si, že si z nás učitelé dělají legraci. Po únavné 
dvoukilometrové vyčerpávající pěší túře jsme ale nakonec došli k penzionu. Byla to hezká 
malá chatka poblíž lesa a vedle několika sportovních hřišť. Hned se nám tam zalíbilo. 
Ubytovali jsme se a šli na oběd. Po kratičké pauze nás hned čekaly hry v lese. Pobyt byl 
celý nabitý sportovním a herním programem. Mimo to jsme podnikli výlet na rozhlednu 
Štěpánka, byla to zábava, protože po cestě jsme hráli různé gangsterské hry. Návrat  
z dalšího výletu, tentokrát do Harrachova, byl ve znamení zkratek, nám ale připomínal spíš 
vojenské cvičení v neprostupném lesním porostu. Kromě her a výletů jsme zde také natočili 
grotesku, která byla součástí našeho vystoupení na školní akademii. Poslední večer byl ale 
nejlepší, protože jsme měli diskotéku, po které následovala bojovka tmavým lesem. Když 
jsme se ráno probudili a zjistili jsme, že už je pátek a máme jet domů, všichni jsme rázem 
posmutněli, chtěli bychom ještě zůstat. Ale nezbylo nic jiného než jít na snídani, vyluxovat 
pokoj a naskočit do autobusu. 

Daniel Elbakyan a Vojta Blažek 
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Tepfaktor – 6.A, 20. června 2016 
 

V pondělí 20. 6. jsme se školou vyrazili autobusem na školní výlet do Tepfaktoru.  
V autobuse jsme hráli hru s paní spolupracovatelkou autobusu  Jakmile jsme dorazili na 
místo, měli jsme čas na vymyšlení jmen pro své týmy. Poté jsme dostali pokyny a vybrali si 
své kapitány. Jakmile jsme dostali povel, pustili jsme se do plnění nejrůznějších úkolů.  

A. Filipiová, T.Malá. 6.A 
Bylo to super! Ještě ve škole jsme se rozřadili do týmů. V Tepfaktoru byly různé 

místnosti a tam různé úkoly. Například na zručnost, sílu, trpělivost nebo na chytrost. Nejvíc 
nás bavila místnost, kde byla červená podlaha, to znamenalo, že se na ní nesmělo šlápnout. 
Moc jsme si to všichni užili!  

K. Šmejkalová, E. Mirovská, 6.A 
Byl to zážitek, který se vám zaryje pod kůži a navždy tam zůstane. Měli jste pocit, že 

jste na pevnosti Boyard a soutěžíte o klíče  a indície, které vám otevřou sál se zlaťáky. 
Truhlu se nám ale otevřít nepodařilo:-)  

K. Zavřelová, E. Brandnerová, 6.A 
 
 

Tepfaktor – adaptační třídní výjezd 6. tříd, 5. října 2016 
 

Brzy ráno jsme obě 6. třídy vyrazily autobusem od školy 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 Vaší 
vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru. V TEPfaktoru platí doslova: 
„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ 

Po hodině cesty jsme dorazili k nevábné budově bývalé bramborárny, ale interiér byl 
krásný a originální!  Všechny nás přivítala pirátka, která nám poskytla veškeré instrukce, 
zdůraznila, že jí se neodmlouvá, 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! My ji tentokrát neotevřeli.  – 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. Po počátečních šarvátkách v některých 
týmech jsme se podporovali, 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 X. pokusu už 
pěkně „leze na nervy“. Věřte, že jsme do jedné místnosti šli i po pětadvacáté! 

Celý den jsme si velice užili a shodli jsme se, že se chceme za rok vrátit a otevřít 
pirátskou truhlu! Zkušenosti jsme nasbírali, tak se nám to snad příště podaří. 

6. A + 6. B 
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Konverzační soutěž v němčině 
 

Im Rahmen der Deutschen Konversation haben die Schüler der Gruppe 8 S3 im 
Frühjahr an einem Wettbewerb der Zeitschrift „ Freundschaft“ teilgenommen. 

Es mussten sächsische und bayrische Städte anhand einer Beschreibung erkannt 
werden und in eine stumme Karte eingezeichnet. 
Als einer der Sieger des Wettbewerbs, an dem sich Schulen und Einzelpersonen aus ganz 
Tschechien und der Slowakei beteiligt hatten, wurde Kryštof Miksa am 7.6.16 in die 
Repräsentanz des Freistaates Bayern in der Tschechischen Republik eingeladen. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Arbeit dieser Institution erfolgte die 
Preisverleihung und anschließend gab es noch einen kleinen Imbiss. 

H. Trettner 
 
 

Plavecko běžecký pohár 
 

Plavecko běžecký pohár je série většinou 7 závodů za školní rok, přičemž jeden 
závod spadá na jeden měsíc se zimní přestávkou. Je to kombinace plavání a běhání jdoucí 
po sobě. Všichni plavou 50 metrů, ale běh se podle ročníku liší – 4.-5. třídy a hendikepovaní 
běží 500m a 6.-7., 8.-9. běží 1000m. Plavecko běžecký pohár se snaží pomoci 
hendikepovaným lidem, aby mohli fungovat a užívat si takové maličkosti, jako je tento závod, 
stejně jako lidé bez hendikepu. Naše škola se do tohoto závodu zapojuje a minulý rok 
dokonce ten slavný pohár vyhrála a tento rok bojuje o obhájení 1. místa. Tímto článkem 
chceme poděkovat všem, kdo reprezentují a reprezentovali naši školu minulý rok při zisku 
1. místa a poháru v souboji škol. Dále bychom chtěli povzbudit a nalákat všechny, aby nám 
pomohli s tímto závodem, který je plný dřiny, ale i zábavy. 

Klára Hájková 
 
 

Tradiční sportovní den školy 
 

Poslední čtvrtek v květnu se na hřišti Sokola Královské 
Vinohrady konal tradiční sportovní den školy. Žáci soutěžili v běhu 
na 50 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, skákání 
přes švihadlo, hodu medicinbalem a trojskoku snožmo. Byly to 
stejné disciplíny, ve kterých se soutěží při Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV). Počasí nám přálo, nebylo horko, ani 
nepršelo. Na závěr sportování se běžela smíšená štafeta žáků  
II. stupně, při které se jednotlivé týmy mohutně povzbuzovaly. 

Následující den se všichni shromáždili před školou a poté 
následovalo vyhlášení výsledků, při kterém bylo rozdáno mnoho 
medailí.   

Milan Ševčík 
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Soutěž 6:0 pro němčinu 
 

Ke konci minulého školního roku – 

8. 6. 2016 se na fotbalovém stadionu v 

Praze-Satalicích konalo finále soutěže 6:0 

pro němčinu. Tuto soutěž, která v sobě 

spojuje znalosti němčiny z oblasti fotbalu 

a vědomosti o německé Bundeslize  

a fotbalové umění, pořádal – jak sám 

název napovídá - již šestým rokem 

Goethe-Institut Praha spolu s Česko-

německou fotbalovou školou a 

Fotbalovou asociací ČR a za podpory 

Česko-německého fondu budoucnosti. 

Žáci ZŠ Kladská sestavili 2 týmy, které soutěžily v kategorii I (mladší žáci - 10 až  

11 let): 

Tým žáků 4. ročníku, kteří si zvolili jméno „FC Borci“, po celodenním klání skončil na 

6. místě z celkem 12 zúčastněných týmů. 

Žáci 5. ročníku (tým „ZŠ Kladská“ ve složení: Luis Furtwängler, Kryštof Basch, Edgar 

Rázga, Vilém Štech, Eliáš Hager a Tobias Pergl) se díky skvělému výsledku v jazykové 

části a samozřejmě i díky své fotbalové zručnosti probojovali až na příčku nejvyšší. 

Odměnou pro vítěze byl víkendový pobyt v Berlíně s návštěvou fotbalového zápasu 

klubu Hertha BSC na podzim t.r.  

Výlet do Berlína – odměna pro vítěze 

 

Jak jste se již mohli v tomto vydání dočíst, 

podařilo se týmu žáků z bývalého 5. ročníku vyhrát 

němčinářsko-fotbalovou soutěž 6:0 pro němčinu 

v kategorii mladších žáků. Vítězové všech tří 

kategorií (tedy i starší žáci ze ZŠ Marjánka a starší 

žákyně ze ZŠ J. Gutha-Jarkovského) si bohužel 

museli celé léto počkat na svou odměnu. A tou byl 

„bundesligový“ výlet do Berlína. 

První říjnový víkend se konečně dočkali,  

a tak nynější šesťáci Luis Furtwängler, Kryštof 

Basch, Edgar Rázga, Vilém Štech, Eliáš Hager 

a Tobias Pergl  strávili pěkné 3 dny v hlavním 

městě SRN – v Berlíně. 
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Program byl bohatý: v pátek 30. 9. 

jsme se po příjezdu nejdříve posilnili 

obědem v našem hotelu Holliday Inn, kde 

jsme bydleli. Pak jsme vyrazili do centra 

Berlína a prohlédli si nejdůležitější 

památky: Museumsinsel, Berliner Dom, 

ulici Unter den Linden, náměstí 

Gendarmenmarkt, bývalý hraniční 

přechod Checkpoint Charlie (památka na 

Berlínskou zeď), památník Holocaustu, 

Braniborskou bránu a kopuli budovy Říšského sněmu. Po cestě jsme dokonce stihli i něco 

pokoupit – chlapce nejvíce zaujal značkový obchod Nike v obchodním centru Mall Berlin. 

Celí utrmácení jsme se večer vrátili do hotelu, kde na náš čekala teplá večeře. 

V sobotu bohužel trochu poprchávalo, což nebylo moc dobré, protože naše mladé 

sportovce čekala nejen návštěva Fotbalové akademie Hertha BSC a elitní fotbalové školy, 

ale i trénink s malými berlínskými fotbalisty a profesionálními trenéry. Po obědě, který nám 

ve fotbalové škole uvařili, jsme navštívili „funshop“ fotbalového klubu Hertha BSC  

a následně jsme zhlédli jejich zápas s fotbalisty z Hamburku. Český fotbalista Vladimír 

Darida, na kterého se naši hoši nejvíc těšili, bohužel nehrál, protože měl zraněnou nohu.  

I k naší spokojenosti klub Hertha BSC zápas vyhrál 2:0. To se ovšem negativně projevilo 

na tom, že následující den měli fotbalisté volno a námi očekávaná autogramiáda se 

nekonala. 

V neděli jsme si tedy místo autogramiády prohlédli zbytky Berlínské zdi v tzv. East 

side Gallery a k obědu jsme na Olympijském stadionu dostali typickou německou specialitu 

Currywurst. Pak nás už čekala jen cesta zpátky domů. 

Byl to víkend plný zážitků, na který budou naši vítězové jistě dlouho vzpomínat.  

Kateřina Charvátová 
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Úspěchy našich žáků – duben až říjen 2016 
 
Plavecko-běžecký pohár, 2. listopadu 2016 
Kategorie B 3. místo: Tomáš Březina, 7.A 
Kategorie E 3. místo: Markéta Skalická, 7.B 
 
Plavecko-běžecký pohár, 13. října 2016 
Kategorie D 3. místo: Natalie Gacek, 5.B 
 
Výtvarná soutěž Jeden svět na školách - projekt společnosti Člověk v tísni, říjen 2016 
Mezi 11 vítězů z celé republiky se probojovaly: Berta Barešová, 5.A a Nina Strnadová, 4.A  
 
Plavecko-běžecký pohár, 16. září 2016 
Kategorie A 2. místo: Filip Koča, 5.A 
 
Plavecko běžecký pohár, červen 2016 
Celkové výsledky po sérii sedmi závodů: 1. místo: ZŠ Kladská 
Jednotlivci:   Kategorie C  2. místo: Ondřej Staněk, 9.A 

Kategorie D 2. místo: Natálie Gacek, 4.B 
  
Soutěž 6:0 pro němčinu - finále, 8. června 2016 
Kategorie I (mladší žáci - 10 až 11 let) -  6. místo: „FC Borci" (žáci 4. ročníku)  
1. místo: „ZŠ Kladská" (žáci 5. ročníku - Luis Furtwängler, Kryštof Basch, Edgar Rázga, 
Vilém Štech, Eliáš Hager a Tobias Pergl) Odměnou pro vítěze byl víkendový pobyt v 
Berlíně s návštěvou fotbalového zápasu klubu Hertha BSC  
  
Soutěž Kdo chce být „milionářem“ v Praze 2 - obvodní kolo, 3. června 2016 
1. místo: Beata Staschová, 9.B a Bára Hladíková, 9.B 
3. místo: Laura Maříková, 9.B 
  
Plavecko-běžecký pohár, 13. května 2016 
Kategorie A 3. místo: Eliáš Hager, 5.A 
Kategorie C  2. místo: Ondřej Staněk, 9.A 
Kategorie F  2. místo: Agáta Rázgová, 9.A 
  
Biologická olympiáda - obvodní kolo, duben 2016 
Kategorie 8.-9.třídy 2. místo: Kateřina Militká, 8.B 
   3. místo: Ema Záleská, 8.B 
Kategorie 6.-7.třídy  3. místo: Zuzana Turková, 6.A 
 
Plavecko-běžecký pohár, 29. dubna 2016 
Kategorie C  2. místo: Ondřej Staněk, 9.A 
 
Německá recitační soutěž - finále, 24. dubna 2016 
1. místo: Atenea Zethnerová, 4.A 
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Školní družina 
 

Na začátku září jsme i ve školní družině přivítali nové prvňáčky, kterým se zde velmi 

líbí. Oblíbili si i naše tradiční družinové výlety a jiné akce. Jako první jsme letos navštívili  

7. září náměstí Míru, kde Domy dětí a mládeže z Prahy představovaly svou činnost pro 

letošní školní rok.  

 14. září děti zažily Podzimní ekoden v DDM Prahy 2, dozvěděly se mnoho 

zajímavostí o naší přírodě a vyráběly papírové sovy.  

V pondělí 3. října vyrazilo několik odvážlivců, i v nepříznivém počasí, do pražské ZOO 

v Troji, podívat se nejen na zvířátka, ale především podpořit akci „Za udržitelný svět“ od 

Charity ČR. Děti si zde zkusily přenášet vodu ve vědru ze vzdálené studně nebo si prohlédly 

fotky školních tříd, jak vypadají v rozvojových zemích světa.  

Druhou říjnovou středu si děti mohly vyrobit dutinkové náhrdelníky. Účast byla hojná a tyto 

dílničky Terezy Kopecké se budou opakovat i v listopadu. 

  13. října jsme se zúčastnili Myslivecké slavnosti pořádané Prahou 2 v Apolinářské 

zahradě. Myslivci předváděli ukázky své práce, např. hru na lesní roh, střelbu ze 

„vzduchovky“, práci s dravými ptáky či loveckými psy apod.  

Krásné strašidelné odpoledne zažili prvňáčci v DDM Prahy 2 na Halloweenské párty.  

Tradičně byla možnost mnoha soutěží a strašidelných úkolů, ke kterým se jen tak někdo 

neodvážil. 

Veškeré fotky ze školní družiny si můžete prohlédnout na nástěnce ve vestibulu školy 

a na internetových stránkách školy v sekci školní družina- fotogalerie. 

Kolektiv ŠD 
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Školní jídelna 
 

Milí rodiče, milí žáci, 

ráda bych vás seznámila s novinkami z naší školní jídelny pro letošní rok 2016/2017. 

Příjemnou novinkou pro všechny žáky a jejich rodiče je možnost nového 

objednávání obědů přes web školy (Jídelna-internetové objednávání) již vždy  

od pátku po 15. hodině až do čtvrtka do 14. hodiny. 

A proto i o víkendu je času dost k objednání vámi vybraných jídel. 

Pro naše nejmenší žáky od 1. až do 3. tříd jsme připravili velkou soutěž „O nejlepší 

jedlíky středečních polévek“, která probíhá v průběhu října a listopadu. V prosinci bude pak 

v každé třídě vyhodnocení všech zúčastněných žáků a odměníme 1. až 3. místo, kdy každý 

z žáků obdrží hodnotnou cenu. 

Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na ostatní strávníky, abychom i jim zpříjemnili 

výběr jídel v naší školní jídelně. 

V loňském školním roce jsme nabídli mezinárodní kuchyň a pro letošní školní rok 

bude od února 2017 probíhat každou středu akce „Jídla podle ABECEDY „  

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

Dobrou chuť Vám všem přeje kolektiv školní kuchyně. 

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny 
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