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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy v Kladské, 

setkáváme se dnes u příležitosti jarních třídních schůzek. Od prosincového setkání 

v Lucerně se ve škole hodně událo, proto věřím, že i tyto Aktuality pro Vás budou zajímavé. 

V jazykové oblasti jsme letos zavedli dvě novinky. Navázali jsme kontakt se školou 

z Francie, kde se žáci učí německému jazyku. Vyzkoušeli jsme si společně dvě 

videokonference, což byla jistě velmi zajímavá zkušenost pro obě strany. V rámci projektu 

Erasmus+ jsme se spojili se školou z italského Cavalese, kde se rovněž vyučuje němčina. 

Tamější učitelé zde byli již dvakrát, vyučovali v našich třídách metodou CLIL a na jaře se 

uskuteční ještě třetí týdenní stáž. Tento projekt se týkal žáků a učitelů na 1. stupni. V březnu 

proběhly opět mezinárodní zkoušky z německého jazyka DSD I. Písemná část trvala  

5 vyučovacích hodin, kolem učeben jsme našlapovali po špičkách, zvonění bylo vypnuté  

a snažili jsme se o co nejpříznivější podmínky, aby výsledky, které přijdou z Německa 

koncem školního roku, byly co nejlepší. Ústní část proběhla ve třech březnových dnech  

a výsledky jsou velmi pěkné. Většina žáků opět dosáhla úrovně státní maturity – B1. Děkuji 

všem učitelům německého jazyka, kteří žáky pečlivě připravovali a organizovali celý průběh 

této uznávané zkoušky. 

Ráda bych touto cestou pogratulovala paní učitelce Dagmar Křivkové, která při 

příležitosti Dne učitelů převzala v Senátu z rukou ministryně školství K. Valachové 

vyznamenání, které je určeno vynikajícím pedagogům. D. Křivková je uznávanou autoritou, 

je člověkem s vysokým morálním kreditem. Její hodiny němčiny jsou opravdovým zážitkem, 

kde se žáci nejen nenudí, ale konverzují aktivně po celou hodinu a získávají obrovské 

znalosti a dovednosti. O kvalitách D. Křivkové i ostatních němčinářů svědčí i každoroční 

návštěvy a mnohá poděkování našich absolventů, pro něž byly znalosti němčiny, které na 

naší škole získali, cenným a nenahraditelným vstupem nejen na dobrá gymnázia, vysoké 

školy, ale především pak do života a zaměstnání. Paní učitelka Křivková je již třetím takto 

oceněným pedagogem naší školy. V roce 2010 byla stejnou medailí MŠMT oceněna 

vynikající práce paní učitelky Marie Kroftové a v roce 2014 pana učitele Ladislava Boška. 

 V únoru se do školy na jeden týden navrátil náš bývalý lektor angličtiny Patrick Ryan. 

Díky vstřícnosti a podpoře KRPŠ jsme mohli našim dětem od 3. do 9. tříd dopřát pár velmi 

zajímavých hodin s rodilým mluvčím. Naše škola a její atmosféra však na pana učitele 

natolik zapůsobila, že po návratu do Irska nevydržel a požádal nás o úvazek na příští školní 

rok. To nám udělalo samozřejmě obrovskou radost, ale přivodilo i velké obavy…. Využívám 

proto i tuto cestu, jak oslovit Vás rodiče a požádat Vás o pomoc. Hledáme pro pana učitele 

a jeho manželku malý slušný byt, avšak finančně dostupný… Nabídneme našim dětem 

hodnotné hodiny konverzace v rámci výuky a dále velmi zajímavé zájmové kroužky anglické 
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konverzace. Jistě bude zájem i o individuální hodiny angličtiny pro děti i dospělé, které ve 

škole nabídneme.  

 Ráda bych poděkovala našim pedagogům za vynikající přípravu žáků, která přinesla 

své ovoce při olympiádách MŠMT, kdy se naši žáci častokrát umístili na předních třech 

místech. Žák 9. třídy, Kryštof Miksa, dosáhl v soutěži v německém jazyce dokonce na 

stupeň nejvyšší, obsadil 1. místo v krajském kole. I letos tyto diplomy ze soutěží pořádaných 

MŠMT využijí žáci 9. tříd k získání „bodů navíc“ při přijímacím řízení na gymnázia a střední 

školy. 

 Chtěla bych Vám rodičům poděkovat za podporu našich stonožkových akcí, které 

považujeme za součást našeho školního života a bereme jako samozřejmost vést děti 

k tomu, aby pomáhaly druhým. V loňském roce jste nám pomohli získat neuvěřitelnou 

částku 60 tisíc korun, kterou jsme díky Stonožce předali zástupcům Fakulty aplikovaných 

věd Západočeské univerzity v Plzni na výzkum léčby Crohnovy choroby. Díky tomu jsme 

měli možnost odjet do Plzně na exkurzi do výzkumného centra NTIS. Třídní učitelé vybrali 

zástupce ze tříd (od 5. ročníku) a s 50 žáky jsme zažili neuvěřitelné dopoledne plné zážitků. 

Děti si objasnily mnohá tajemství vědy a techniky, vše si mohly vyzkoušet a prohlédnout. 

Děkujeme panu proděkanovi pro rozvoj FAV doc. Ing. Pavlu Barochovi, Ph.D., který nás po 

celé dopoledne trpělivě provázel.  

 Na jaře nás čekají výměnné pobyty. Jsme velice rádi, že naše dlouholetá spolupráce 

se školami na ostrově  Norderney a v Delmenhorstu stále pokračuje. Loňské nové 

partnerství se školou v Lauf an der Pegnitz u Norimberka se osvědčilo a plánujeme  

2. ročník. Pro budoucí šesté třídy již chystáme další podzimní divadelní projekt se školou 

v Backnangu. Tyto jazykové výměnné akce jsou tím nejcennějším, co našim dětem můžeme 

nabídnout. Přínos je nejen jazykový, ale posílí žáky i  v oblasti sociální, dovednostní, 

komunikační a pracovní. Po téměř 20 letech nás oslovila škola z kanadského Toronta,  

věříme, že se navrátí i tato cenná výměna. Z kanadské strany mají o spolupráci velký zájem.  

 V září se chystáme na další ročník projektu EDISON. Jistě si vzpomínáte na 

úspěšný týden, kdy jsme hostili stážisty vysokoškoláky z různých částí světa. Děti se 

dozvěděly o Brazílii, Kostarice, Polsku, Íránu, Filipínách a Indonésii. Víme, že studenti 

přijedou v týdnu od 11. září. Odkud budou, to však ještě nevíme. A zde opět prosba na Vás 

rodiče: hledáme ubytování pro tyto studenty. Stačí pokoj, odměnou Vám bude 

konverzace pro Vás a Vaše děti, stejně jako zajímavé setkání. Prosím zájemce, aby se mi 

ozvali co nejdříve. 

 V květnu chystáme sportovní den školy. Rádi bychom posunuli úroveň této tradiční 

akce, a proto jsme se spojili se zástupci FTVS, kteří nám nabídli prostory i pomoc.  

Za pěkným stadionem pojedeme sice o kousek dále, ale o to lepší sportoviště nás čeká. 

Nezbývá než doufat v pěkné počasí! Čas letí a my již chystáme závěrečnou akademii 

v Hybernii, zapište si do kalendáře datum 27. června! 

 V letních měsících se naše škola opět promění ve velké staveniště. Chystáme novou 

jídelnu ve vnitrobloku. Hlavním důvodem je nedostatek učeben, a tak se stávající jídelna 

po dlouhých letech opět promění v kmenovou učebnu. Získáme i novou žákovskou 

knihovnu, vedoucí školní jídelny novou kancelář. Po mnoha letech se škola dočká nové 

fasády ve vnitrobloku a z části i nových oken. Školní družina bude moci využívat prostoru 
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v druhém vnitrobloku. Jelikož bude stavba dost náročná a rozsáhlá, prosíme o pochopení. 

V červnu budou suterénní šatní skříňky již mimo provoz.  

Děkuji rodičům za opětovnou organizaci Burzy knih. Věřím, že se bude těšit opět 

velké oblibě a slibuji využití finančního výtěžku ve prospěch nové školní jídelny. 

 Na závěr bych Vám ráda poděkovala za příspěvky KRPŠ. Pravidelně již přispívá 

naprostá většina rodin a velmi nám to pomáhá. Letos převážně investujeme do obnovy 

počítačů a výukových programů. Samozřejmě máme i plány na vylepšení školního 

prostředí, nové výukové materiály a pomůcky.  

 Přeji Vám radost z Vašich dětí, hezké společné chvilky a zážitky.  

Kateřina Vávrová 

 
 

 

Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 
(DSD 1) 2017 
 

Vážení rodiče, 
9. března a 21. - 23. března 2017 proběhly na naší škole mezinárodně uznávané písemné 
a ústní zkoušky  v němčině DSD 1 v jazykové úrovni A2/B1. 

Po náročné písemné čtyřhodinové části, skládající se z porozumění čtení, 
porozumění poslechu a obávané slohové práce se specifickými úkoly, přišly v dalším týdnu 
na řadu ústní zkoušky, kde všichni žáci 9. tříd prokazovali své jazykové kompetence  
v nepřipraveném rozhovoru na běžná témata odpovídající věku a zájmu dětí  
a v pětiminutové předem připravené PowerPoint prezentaci na žákem zvolené téma, za 
kterou opět následoval „nepřipravený“ pětiminutový rozhovor k dané problematice. Byli jsme 
všichni, učitelé i předseda zkušební poroty, rodilý mluvčí, velmi příjemně překvapeni výkony, 
kreativitou, originalitou a mimoto pestrou náplní volného času našich žáků, z nichž převážná 
většina dosáhla vyšší úrovně B1 – tedy úrovně státní maturitní zkoušky z cizího jazyka. 
Někteří z nich se přiblížili maximálnímu počtu bodů a dva jej dokonce dosáhli!  
Blahopřejeme! 

Naše nové školní mikiny 
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Teď nám nezbývá nic jiného než 
(ne)trpělivě (přibližně 3 - 4 měsíce) čekat na 
výsledky písemné části, která se kompletně  
(z celého světa) posílá ke korektuře do 
Německa. Kdo nezvládne jakoukoliv ze 
jmenovaných čtyřech částí na předepsaný 
počet bodů, bohužel celou zkoušku neudělal. 
Buďme optimističtí a držme stále palce, ať 
diplom obdrží co největší počet žáků! 
           Děkujeme rodičům „diplomantů“ za 
morální podporu při první tak obtížné zkoušce 

svých dětí. Děkujeme také za již tradiční maximální podporu vedení školy a všech kolegů. 
Těšíme se už na příští rok, kdy zkoušku budou skládat nynější osmáci! 

Dagmar Křivková 
 
 

Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 
 

Ve čtvrtek 23. března 2017 byla v ZŠ Kladská 1, Praha 2 
zahájena tradiční výstava výtvarných prací všech žáků školy. Jedná se již o 19. ročník 
slavnostní stonožkové vernisáže. Na vernisáž bývají zváni rodiče, přátelé i významné 
osobnosti, několikrát zde byl např. Dominik kardinál Duka. Tentokrát se slavnostní vernisáže 
zúčastnila i starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. Vzhledem k patnáctileté spolupráci 
Stonožky s AČR bývají přítomni zástupci armády. Letos přijal pozvání armádní generál 
Josef Bečvář – náčelník generálního štábu s manželkou Janou Bečvářovou. Za 19 let snad 
ani jednou nechyběla prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen, která i letos 
výstavu zahájila. Na vernisáž přijely i kolegyně z partnerské školy z Backnangu v Bádensko-
Württembersku: ředitelka Karin Moll a Stefanie Mattes. Děti společně zazpívaly 
stonožkovou hymnu Never be alone a hudebního doprovodu se ujala žákyně 1.B Klára 
Gibišová, která ohromila všechny přítomné svou nádhernou hrou na klavír.  

Letošní téma „Inspirace uměním“ 
poskytlo dětem široké pole působnosti. 
Vedle Karafiátových Broučků nebo 
Čapkova Pejska a kočičky neváhaly ty 
starší sáhnout po tvorbě z oblasti 
abstrakce, kubismu, či architektonických 
návrhů podle výstavy Jana Kaplického. Bez 
obrázku z Kladské nikdy neodchází 
starostka Jana Černochová. Tentokrát ji 
zaujal obraz inspirovaný „Výkřikem“ 
Edvarda Muncha.  

V 18 hodin děti spočítaly výtěžek, který činil 47 435 korun. Během pátku se částka 
vyšplhala na 50 000 korun. Je to rekordní částka za 19 let! Letošní sbírka půjde do Plzně 
na Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity na výzkum léčby Crohnovy choroby. 
Děkujeme rodičům, prarodičům a přátelům školy za podporu naší stonožkové akce.  

Kateřina Vávrová 
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Exkurze za odměnu 
 

Ve čtvrtek 16. 2. 2017 jsme se vydali na exkurzi do výzkumného centra NTIS (Nové 

technologie pro informační společnost) – moderní výzkumné centrum Fakulty aplikovaných 

věd Západočeské univerzity v Plzni. Využili jsme pozvání od pana děkana Doc. RNDr. 

Miroslava Lávičky. Pozvání dostaly stonožkové školy v rámci projetu „Věda, která 

léčí“, které přispívají na výzkum léčby Crohnovy choroby. Naše škola přispěla v březnu 

2016 výtěžkem 40 000,- Kč ze stonožkové vernisáže a v prosinci příspěvkem 30 000,-Kč  

z vánočního koncertu v pražské Lucerně. V Plzni nás přivítal pan proděkan pro rozvoj FAV 

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D., který se nám věnoval po celé dopoledne plné zážitků. 

Exkurze byla pro naše žáky za odměnu. Třídní učitelé vybrali 3 až 5 žáků z 5. až 9. třídy, 

kteří jsou příkladem pro ostatní z hlediska chování, prospěchu, jsou ochotni pomoci a vědí, 

co znamená slovo slušnost, poctivost, vstřícnost. Děkujeme za skvělou exkurzi, která byla 

pro všechny opravdovým zážitkem a odměnou!  

Kateřina Vávrová 

 

Naši žáci 5. ročníku popsali exkurzi těmito slovy: 

 

16. 2. 2017 jsme se vydali na FAV (fakultu aplikovaných věd) do Plzně. Když jsem 

poprvé uviděl fakultu, byl jsem ohromen. Na fakultě bylo několik stanovišť, která jsme 

navštívili: 

1. stanoviště bylo u virtuální reality HTC Vive, která mě doslova dostala! Bylo zde 

 i „barvu měnící" pískoviště, které měnilo barvy podle výšky (když nízko, tak modré jako 

voda atd.), ale hvězdou prvního stanoviště byl HTC Vive. 

 2. stanoviště, u kterého jsme se zastavili, byla 

stanice, kde jsme trénovali rychlost našeho mozku. My 

jsme si zkusili dva stroje na trénování. První stroj byla 

velká deska, na které byla čtyři tlačítka a u nich LED 

světla a ta se náhodně rozsvěcovala. My jsme museli co 

nejrychleji zmáčknout tlačítko vedle rozsvíceného světla. 

Druhý stroj byl podobný, ale na nohy. Před námi byl 

monitor a na něm svítilo něco jako piškvorkové pole a pod 

námi jsme měli (zase) podobné piškvorkové pole. Teď, 

když už jsem vysvětlil, jak to asi vypadalo, musím ještě 

vysvětlit, jak ta „hra" probíhala. Na piškvorkovém poli, co 

jsme měli na monitoru, se objevovalo náhodně červené 

kolečko ve všech místech až na prostředek, protože na 

piškvorkovém poli na zemi jsme na středu stáli. Podle 

toho, kde se na monitoru objevilo kolečko, tam jsme na 

pole pod našima nohama museli dupnout. Bylo to rozhodně zajímavé zjistit, kolik milisekund 

trvalo, než váš mozek zareaguje. 

 3. stanoviště vlastně bylo takový komplex ministanovišť, která se zaměřovala na 

různé věci. Nejvíce mě tam fascinovalo stanoviště s drony na hledání lidí, ale bylo zde 



 6 

mnohem více ministanovišť - například fyzikální stanoviště, lukostřelba nebo jsme si mohli 

dokonce i naprogramovat robota. Byla to zajímavá kombinace, ale zábava to byla! 

 4. a poslední stanoviště bylo věnováno technice. Toto stanoviště obsahovalo mnoho 

zajímavých věcí - např. dvě 3D tiskárny, jednu za 30 000,- Kč a druhou za 2 000 000,- Kč. 

No, prostě to byli roboti, nevím, co více k tomu dodat.  

Když jsme skončili s exkurzí, šli jsme na oběd, který byl výborný, a k tomu jsme měli 

výběr ze sedmi jídel. Já osobně jsem ochutnal vynikající čertovský guláš. 

Shrnutí: 

Jsem velice rád, že jsem se mohl účastnit této skvělé exkurze. Ještě lepší bylo, že počasí 

bylo krásné a provoz na silnici skoro žádný. A ještě citát na závěr od pána, který nás centrem 

provázel: „Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na hromádku hnoje a spolehlivě se 

trefit.“ 

David Frederick Batt, 5.B 

 
 
 

Výměnný pobyt dětí z Lauf an der Pegnitz – Praha 
Projekt „Po stopách císaře Karla IV.“ 
 

Od 5. 12. do 7. 12. 2016, tedy krátce 

před Vánoci, nás v Praze navštívili žáci naší 

nové partnerské školy Kunigundenschule 

z Laufu an der Pegnitz. Šlo o pokračování 

našeho prvního, v květnu započatého 

projektu k 700. výročí narození římského 

císaře a českého krále Karla IV. 

Němečtí žáci, kteří v Praze strávili 

necelé 3 dny, byli ubytováni v rodinách 

svých českých partnerů. Připravili jsme si 

pro ně bohatý program. S průvodcem jsme 

si prohlédli Pražský hrad - hlavně katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a expozici Příběh 

Pražského hradu ve Starém královském paláci. Dále jsme navštívili Muzeum Karlova mostu 

a výstavu „Architektura pro Korunu“, která návštěvníky velmi názorně seznámila se životem 

a řemesly v době Karla IV.  

Byli jsme přijati i na Novoměstské radnici (výšlap na vyhlídkovou věž se bohužel  

- kvůli nepřízni počasí - nekonal), kde jsme se dozvěděli něco z historie budovy i Nového 

Města a potěšilo nás i malé občerstvení a dárečky. Program jsme završili návštěvou Muzea 

Grévin, kde se většina žáků nechala vyfotit s figurínou Karla IV., ale i s dalšími postavami 

našich i světových dějin. Nevynechali jsme ani vánoční trhy na Staroměstském náměstí. 

Bylo sice velmi sychravé počasí, ale program jsme si i tak užili. 

Kateřina Charvátová 

 

  



 7 

Výměnný pobyt žáků z partnerské školy z Dánska, 28. 11. – 2. 12. 2016 

 
Pondělí 28. 11. ráno jsme se všichni sešli na stanici metra Jiřího z Poděbrad a odtud 

jsme společně vyrazili na letiště. Při vítání jsme zpívali písničku Jingle Bells na „prolomení 
ledů.“ Nakonec nezpíval skoro nikdo, ale smích, který potom propukl, měl v podstatě stejný 
účinek. Potom, co jsme Dány ubytovali, jsme vyrazili postupně na náměstí Míru, Václavské 
náměstí a Staroměstské náměstí i se Staroměstskou radnicí a věží. Většina z nás doplatila 
na podcenění prvních mrazů, zatímco Dánové se tvářili vesměs spokojeně a tvrdili, že jsou 
zvyklí. 

V úterý jsme vyrazili na prohlídku Pražského hradu. I přes menší komplikace (někteří 
Dánové si zvolili svou vlastní cestu) nakonec do cíle dorazili všichni. Večer se konal 
benefiční vánoční koncert v Lucerně, kde jsme všichni společně zpívali písničku Jingle 
Bells. Dánové překonali sami sebe, většina z nich totiž nikdy na podobné akci 
nevystupovala. Patří jim za to velký obdiv. 

Ve středu ráno jsme se sešli na Hlavním nádraží a odtud jsme jeli vlakem na hrad 
Karlštejn. Po prohlídce hradu v angličtině jsme se ještě zastavili v Muzeu betlémů, kde nás 
čekala nejen pěkná prohlídka betlémů vyrobených z nejrůznějších materiálů, ale také dílna, 
ve které si každý ozdobil svou skleněnou vánoční kouli. To nás všechny moc bavilo, třpytky 
jsme měli snad i za ušima! Potom už jsme jeli zpátky domů. 

Čtvrtek byl náš poslední den a my vyrazili do pražské zoo. Dopoledne ve všední den 
tam chodí jen málo lidí, takže zvířata a pavilony jsme měli jen sami pro sebe. To byla paráda! 
Večer jsme potom měli ve škole rozlučkový večírek, kde se tančilo, hrál se stolní tenis  
a fotbal a hodovalo se. 

V pátek jsme už jenom ráno jeli na letiště, kde jsme se s Dány rozloučili, a potom se 
vrátili zpátky do školy. 

Celý týden jsme si moc užili a už se těšíme, až na konci května pojedeme do Kodaně. 
Helena Prokopová, 8.A 

 
 

Jarní pobyty v Querxenlandu 
 

Jazyková soustředění v saském Querxenlandu mají na 
naší škole už dlouhou tradici - letos budeme slavit desáté výročí. 
Na začátku září jezdí čtvrté třídy, jazykový pobyt se nazývá  
„Od zrna k chlebu“, a jak už název napovídá, soustředí se na obilí, 
stavbu obilné rostliny, zadělávání a pečení chleba. Žáci se vracejí  
se spoustou nových slovíček a praktických zkušeností. Kromě 
toho máme regulérní výuku němčiny, ale také sportujeme, děláme 
dlouhé výlety, sledujeme německé filmy a bavíme se na diskotéce.  

Vánoční projekt pro páté třídy je samozřejmě ve znamení 
Vánoc - rozšiřujeme slovní zásobu týkající se Vánoc, poznáváme 
německé vánoční zvyky, vyrábíme dárky, pečeme vánoční 

cukroví. Nesmí chybět ani vánoční film v němčině.  
Tyto první společné cesty do Německa připravují žáky na výměnné pobyty na 

druhém stupni, které začínají už v šesté třídě.  
Eva Iveljová 
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Příběhy bezpráví 2016 – projekt společnosti Člověk v tísni 
 

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách,  
a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že 
současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl 
v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu 
nesvobody přibližuje. 

Školám jsou během listopadu poskytnuty dokumentární i hrané filmy a další 
materiály vhodné k výuce dějepisu. Škola uspořádá filmovou projekci 
a besedu s pamětníkem. Naše paní učitelky pro nás letos vybraly film „Tajné akce StB: Akce 
Kláštery“. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 uskutečnila komunistická Státní bezpečnost 
první plánovanou etapu tzv. Akce K, při které bylo obsazeno 75 klášterů. Likvidace katolické 
církve komunistickým režimem pokračovala brzy druhou etapou a během tří týdnů bylo  
v celém Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2 376 řeholníků. 
V komunistickém režimu, kde měli všichni věřit v jedinou ideu, nabízela církev variantu, což 
se stalo hlavním důvodem pro její likvidaci. Pamětník Antonín Huvar ve filmu vzpomíná, jak 
brutálně komunisté s řeholníky zacházeli. Výsledkem Akce K bylo nejen zničení životů tisíců 
řeholníků, kteří byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech k dlouholetým trestům a stali 
se z nich političtí vězni, ale i odstartování trvalé devastace církevních památek. Průvodce 
filmem Ondřej Vetchý v závěru připomíná, že dodnes nebyl nikdo z aktérů Akce K trestně 
stíhán. 

Dne 23. 11. 2016 se žákům 
devátých tříd naskytla příležitost 
soukromé návštěvy Arcibiskupského 
paláce a vyprávění „příběhů bezpráví“ 
Jeho Eminencí arcibiskupem 
pražským Dominikem Dukou.  
Po příchodu jsme byli srdečně uvítáni 
sestrou Dominikou, která nás zavedla do 
salonu zdobeného historickými 
tapiseriemi, kam za námi po chvíli přišel 
samotný pan kardinál. Jeho vyprávění  
o době, kdy byli křesťané perzekuováni, 
bylo velice poutavé – ani jsme nedutali. 

Dozvěděli jsme se mnohé o životě křesťanů nejen za 2. světové války, ale i za komunismu, 
kdy byl i samotný pan kardinál Dominik Duka vězněn. Po vyslechnutí všech příběhů  
a následné diskusi jsme si v doprovodu sestry Dominiky prohlédli celý palác. Měli jsme 
možnost vstoupit i na kamenný balkón nad Hradčanským náměstím a nahlédli jsme do 
soukromé kaple pana kardinála s krásnými nástěnnými malbami.       

Nezbývá, než mnohokrát poděkovat Jeho Eminenci kardinálu Dominiku Dukovi 
 i sestře Dominice, kteří si na nás dokázali ve svém nabitém programu najít čas a umožnili 
nám tento nevšední zážitek. 

Markéta Zíková, 9.A 
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Festival Jeden svět 2017 – projekt společnosti Člověk v tísni  

 
Stalo se již tradicí, že všechny třídy naší školy navštíví každý rok 

v březnu alespoň jeden film mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

o lidských právech Jeden svět. V dnešní době se jedná o jeden 

z největších lidskoprávních filmových festivalů v Evropě, který se snaží 

podporovat kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky angažovanou a lidskoprávní 

tematikou. 

   

Navštívili jsme s dětmi z 2. stupně následující filmy: 

Rockeři  

Trojici holandských mladíků Siu, Base a Vinceho spojuje nejen vzájemné přátelství, 

ale také nadšení pro hudbu. Jejich blues rocková kapela Morganas Illusion už má za sebou 

řadu úspěšných koncertů. Slibný rozjezd hudební kariéry ale zabrzdí Siaovy těžké deprese, 

kvůli kterým skončí v nemocnici. Místo úvah o nahrazení nemocného kamaráda v kapele se 

Vince a Bas rozhodnou počkat na jeho zotavení a pravidelně ho navštěvují. Dokáže se ale 

kapela po půlroční pauze dostat zpět do formy? Je jejich přátelství opravdu tak silné, aby 

dokázalo zvládnout krizi způsobenou Siaovým onemocněním? 

 

Holka z Instagramu  

První věcí, kterou Annegiene po probuzení udělá, je 

zkontrolování počtu lajků jejího nového příspěvku na 

Instagramu. Své rodiče během snídaně moc nevnímá, místo 

toho s napětím sleduje, kolik přibylo pochvalných ohlasů na 

její nejnovější fotku. V patnácti letech už má na svém profilu 

téměř 700 tisíc fanoušků a začíná dostávat nabídky na práci 

od velkých firem. Její věhlas na sociálních sítích však 

kontrastuje s minimem opravdových přátel. Ve skutečnosti je spíše stydlivá a celé dny tráví 

o samotě jen se svým foťákem a mobilem.  

 

Jesserův sen  

Jedenáctiletý Jesser žije se svou rodinou v malém domku na nikaragujském 

venkově. Jeho snem je stát se farmářem a v malém obchůdku prodávat vlastnoručně 

vypěstované ovoce a zeleninu. Je proto aktivním členem projektu komunitního 

zahradničení, kde se učí vše potřebné ohledně pěstování a péče o nejrůznější rostliny, které 

má tolik rád. Kromě jediné. Všudypřítomné cukrové třtiny, jejíž náročná a zdraví nebezpečná 

sklizeň představuje pro místní jediný zdroj obživy. Jesser věří, že se mu časem podaří 

vypěstovat dostatek zdravých plodin, aby pomohl nejen svému těžce nemocnému otci, ale 

i ostatním členům rodiny. 
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Děti online 

Zachymu je teprve dvanáct, jeho YouTube kanál má přes sto dvacet tisíc odběratelů 

a nespecifikovaný počet „haterů“. Jeho máma to akceptuje, a dokonce s ním občas 

vystupuje, zato Lukášův (Zachyho) otec by byl raději, kdyby po něm syn zdědil lásku  

k přírodě. Táta třináctiletého Oskara zase nesnáší, když přijde večer z práce a nepozná, 

zda je syn doma, nebo ne. Oskar je totiž zavřený v pokoji a hraje počítačové hry. Starosti 

má i maminka Nikoly. Ta v patnácti naletěla klukovi, který zneužil na sociálních sítích více 

než padesát dívek. Dokument na portrétech tří mladých protagonistů ukazuje, jaké je 

dospívání dětí v době, kdy většinu času tráví online. 

 

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

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

zdraví. I takto se snažíme plnit výchovné cíle naší školy. Pokud festival oslovuje i Vás, 

můžete některé filmy zhlédnout na www.promitejity.cz. 

Alena Klečková  

 

 

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 společně jsme letos navštívili 

představení „VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLIV CHCETE“ od Williama Shakespeara 

v DIVADLE POD PALMOVKOU, „LOUSKÁČEK A MYŠÁK PLYŠÁK“ v NÁRODNÍM 

DIVADLE, „HELLO, DOLLY!“ ve STUDIU DVA a posledním představením letošního roku 

bylo „LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI“ (Alfa Plzeň) v DIVADLE V DLOUHÉ.  

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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Prevence na Kladské 
 
Od ledna pokračují preventivní programy na naší škole. Spolupráce s Městskou 

policií Prahy 2 dobře funguje na 1. i 2. stupni, tradičně proběhl u menších dětí program 
Zdravý úsměv o správné dentální hygieně. Do třetích tříd jsme zařadili besedu o bezpečném 
používání mobilních telefonů a internetu obecně. Už i takto malé děti je třeba upozorňovat 
na různá úskalí a nebezpečí moderních technologií.  

Všechny děti od třetích tříd výše zhlédly dokumenty v rámci festivalu Jeden svět 
organizovaný Člověkem v tísni. Mezi tradiční programy naší školy patří i návštěva 
Psychiatrické léčebny v Bohnicích, kam se vydaly obě osmé třídy.  

Tady jsou postřehy některých žáků: 
„Exkurze se mi líbila. Netušil jsem, že je 

v areálu tak hezký park a prostor. Netušil jsem 
také, že je to Psychiatrická léčebna Bohnice, 
myslel jsem, že blázinec. Netušil jsem ani, jak 
je složité vyléčit se ze závislosti na drogách.“ 
(Petr Maršál, 8.A)  

„Poslední a zároveň nejzajímavější část 
byla setkat se s narkomankami a poslechnout 
si jejich příběh. Vždycky jsem na prevencích 
slyšela, že jsou drogy škodlivé a ničí lidem 
život. Nikdy jsem si však opravdový příběh 
neposlechla. Velice mě to zaujalo. Tři holky nám povídaly, jak se k drogám dostaly, jak přišly 
o všechno. Po vyslechnutí všech tří příběhů mě droga ještě víc odpuzovala.“ (Mia Phamová, 
8.A) 

„Nejvíce zajímavá mi připadala diskuse s narkomankami, protože si myslím, že je to 
nejlepší prevence – slyšet jejich stavy a pocity přímo od nich. V Bohnicích se mi líbilo!“ 
(Theodor Balek, 8.B) 

V květnu čeká deváté třídy také už tradiční exkurze do věznice v Plzni  
a následná beseda s vězněm. S patnáctým rokem věku se mění trestní zodpovědnost, 
proto pokládáme za důležité děti varovat před trestnou činností.  

 Exkurze a preventivní programy na škole financujeme vždy s Vaší pomocí  
a z dotace Úřadu městské části Praha 2. Děkujeme! 

Eva Živná, školní metodička prevence 
 
 

Zdravé zuby aneb kdo by se zubaře bál? 
 

V únoru k nám do školy přišli budoucí zubaři. Byli dva. Na 
sobě měli normální oblečení, žádnou bílou uniformu. Učili nás, jak si 
správně čistit zuby. Doufám, že si je správně čistíte i Vy! S sebou 
měli velký zubní kartáček a zuby. Jaké zuby? Nebojte se, byla to 
pouze maketa. I my jsme si přinesli kartáčky a vše si pořádně 
vyzkoušeli. Byla to zajímavá a veselá hodina. 

Daniela Shvedova 3.A 
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Exkurze v Psychiatrické léčebně v Bohnicích 

 
V rámci školního preventivního programu jsme se 27. února s osmou třídou vydali 

prozkoumat Psychiatrickou léčebnu Bohnice. Už na zastávce na nás čekala paní Racková, 
která nás zavedla do nemocničních prostor, kde měla začít prohlídka. Průzkum jsme 
odstartovali ve venkovním areálu. Prohlíželi jsme si hospodářské budovy a zvířata, o něž 
se starají pacienti v rámci své terapie. Mohli jsme si pohladit koně, prohlédnout kočky  
a pobavit se u výběhu s lamami a ovcemi, které s námi „vesele komunikovaly“.  

Program pokračoval v sále divadla, kde 
jsme vyslechli vyčerpávající přednášku o sexuální 
výchově, sexuálních poruchách a pacientech, 
kteří se s danými problémy v nemocnici léčí. 
Následný krátký film nás obohatil o znalosti 
z historie léčby psychických poruch. Některé 
dřívější praktiky a zacházení s lidskými bytostmi 
právě s psychickými problémy nás opravdu 
šokovaly.  

Asi nejsilnějším zážitkem pro nás byla závěrečná diskuze se dvěma drogově 
závislými slečnami, které se v bohnické nemocnici léčí. Se zaujetím jsme poslouchali jejich 
smutné osudy a dozvěděli jsme se, že na nějaký čas přišly o své blízké, o úspěch či o vlastní 
hodnotu.  

Z výpravy do Bohnic si odnášíme především rozšíření obzorů v problematice 
psychicky nemocných lidí. Duševní porucha je nemoc jako každá jiná a potřebuje odbornou 
pomoc jako například zánět slepého střeva či zlomená noha. Seznámili jsme se 
s každodenním chodem některých oddělení a snad jsme si i znovu připomněli, jak moc je 
nebezpečné vůbec jen na drogy pomyslet, natož se jich dotknout.  

Tereza Kubálková 
 

 

Reformace všemi smysly 
 

V úterý 22. listopadu 2016 jsme navštívili přednášku o Martinu Lutherovi. Akce  

s názvem „Reformace všemi smysly“ se konala na náměstí Jana Palacha. Na začátku 

přednášky jsme byli seznámeni se základními informacemi o Martinu Lutherovi a jeho době. 

Jako zpestření přednášky jsme si zahráli scény popisující jednotlivé úseky z jeho života.  

Po ukončení této aktivity jsme dostali malé xylofony, na které jsme si zahráli Lutherovu 

oblíbenou píseň. Pečené jablko bylo Lutherovým zamilovaným dezertem a my jsme měli 

možnost tuto pochoutku ochutnat. Tato přednáška byla pro nás velmi zajímavá, pan 

přednášející nám informace podal velmi vtipnou formou. Líbilo by se nám více takových 

přednášek.  

Tereza Kroková a Veronika Růžičková 8.A 
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Exkurze Matfyz 
 

Dne 16. 2. 2017 jsme navštívili Matfyz, což je zkratka pro Matematicko-fyzikální 

fakultu Univerzity Karlovy, kde se studuje matematika, fyzika, informatika a učitelství. 

V učebně nám profesoři a studenti předvedli několik zajímavých pokusů. 

Nejvíce mě zaujal: 

Pokus s elektrickým proudem, kdy jsme se drželi za ruce a nechali námi procházet elektrický 

proud, což se projevilo zvukem na zapojeném zařízení. 

Spalování párku a okurky elektrickým proudem. 

Pokus s odpálením rakety ve formě plastové lahve naplněné plynem. 

Změna vlastností balonku ponořeného do dusíku. 

Vytržení ubrusu pod osobou sedící na bobech. 

Vlastnosti vzduchu. 

Fyzikální pokusy v Matfyzu byly velmi zajímavé a poučné. 

Ema Sládková, 4.B 

 
  

Zeměpisné pořady 
 

Aby měli žáci možnost poznat pestrost a krásu naší planety co nejlépe, doplňují 

výuku zeměpisu zeměpisné pořady. Jde především o vzdělávací projekt Planeta  

Země 3000, výukové programy Cesty po zajímavých místech naší planety a besedy 

s cestovatelem a fotografem Tomášem Kubešem.  Tento dobrodruh má každý rok u žáků 

6. tříd velký úspěch se svým poutavým vyprávěním o životě v Africe. Osmákům letos 

nabídne zajímavé a často neuvěřitelné příběhy z jihovýchodní Evropy (Tajemné srdce 

Balkánu). Na další setkání s ním se budeme těšit na podzim, kdy bude sedmákům vyprávět 

své zážitky z Nové Guiney. V loňském roce tam totiž podnikl dlouhou a napínavou cestu. 

Program bude mít u nás ve škole premiéru a já osobně se na něj už teď moc těším. 

Se společností Planeta Země 3000 jsme během několika let na přednáškách poznali 

skvostná místa naší planety, mnohdy téměř ještě nedotčená civilizací (namátkou jmenuji 

Etiopii, Tanzánii, Indonésii, Austrálii, země poloostrova Zadní Indie, Ekvádor či naposledy 

Filipíny). Žáci se dozvěděli mnoho nového o životě místních obyvatel, jejich zvycích  

a tradicích. Zároveň si všichni při přednáškách uvědomujeme, jak je naše planeta křehká  

a jak ji my lidé svým počínáním nenávratně ničíme. 

Mezi žáky naší školy máme mnoho zeměpisných talentů. Svědčí o tom letošní 

výsledky obvodního kola zeměpisné olympiády, při které naši soutěžící obsadili nejvyšší 

místa ve všech kategoriích. Za tento obrovský úspěch jim patří velké poděkování. 

Jitka Klimentová 
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Návštěva podzimních pražských výstav 
 

Loňský podzim v Praze byl plný nádherných výstav. Možná i tato okolnost přispěla 
k výběru zaměření naší stonožkové výstavy. Většina našich tříd z druhého stupně navštívila 
alespoň jednu z nabízených výstav, některé třídy viděly výstav více. 

V paláci Kinských jsme navštívili výstavu, která 
měla v Praze po Benátkách a Paříži svoji třetí zastávku. 
Výstava „Celník Rousseau“ představovala scény 
z pralesa, Rousseauovy krajiny, slavný autoportrét Já, 
navíc pak skvostná díla Kamila Lhotáka, Jana Zrzavého, 
Maxe Ernsta, Paula Signaka, Georgese Seurata a Pabla 
Picassa. Tolik vzácných děl v jediném výstavním 
prostoru, vidět originál Picassa a dalších umělců - to byl 
velký zážitek. 
„Jiří Anderle – Panoptikum“, to byla další skvělá 
výstava, kterou jsme navštívili s několika třídami 
v Obecním domě. Grafické listy, kresby, obrazy a plastiky, 
které Jiří Anderle vytvořil za více než 50 let jsme si nechali 
přiblížit odborným výkladem. Děti mohly sledovat vývoj 
tohoto malíře, dozvěděly se i perličky z autorova života. 

Nejpůsobivější výstavou pro naše žáky však byl „Jan Kaplický – Nekonečno“ 
v Tančícím domě. Viděli jsme to nejlepší z Kaplického celoživotní tvorby i některé dosud 
nevystavené předměty a projekty. Zajímavé byly Kaplického inspirační zdroje, tvorba 
z oblasti designu, rodinné zázemí a jeho vizionářský tvůrčí proces. Jako bonus jsme si 
prohlédli Tančící dům a vychutnali si nádherný výhled na Prahu ze střešní terasy. 

Kateřina Vávrová 
 
 

Předvánoční zájezd zaměstnanců školy do Schneebergu 

Píše se rok 2016 s datem 10. prosince, sobota. Všichni přítomní nastupují do 
autobusu TAD (Trutnovská autobusová doprava) a jsou připraveni k odjezdu do 
krušnohorského německého městečka Schneeberg. „Nástupní stanicí“ je místo před 
Základní školou v Kladské ulici. Zní to trochu jako sci-fi, ale je to skutečnost. Kolem 35 osob 
pedagogického sboru, zaměstnanců školy, jejich příbuzných a známých, se rozjelo opět po 
roce navštívit bývalou lektorku německého jazyka paní Evu Hofmann ve Schneebergu, kde 
bydlí a působí jako učitelka. 

Počasí nám přálo, nepršelo, ale ani nepadal sníh. Škoda. Cesta ubíhala velmi rychle 
a po 11. hodině dopolední jsme přijeli do Schneebergu. Už na náměstíčku čekala naše paní 
E. Hofmann. Po vzájemném přivítání u autobusu celou skupinu dovedla k sobě domů. Zde 
již na nás čekalo tradiční občerstvení na uvítanou - chléb se sádlem a škvarky, pravá 
vánoční štola, výborné „bratvursty“ (klobásy) v housce doplněné hořčicí či kečupem. Ať už 
rodina sama nebo sousedé pomáhali v obsluze nás účastníků. Velmi dobře se o nás starali 
nejen po stránce jídla, ale i pití. Největší zájem byl o připravený, skutečně výborný svařák, 
horký čaj nebo kávu. Všechny nápoje přišly k duhu.  I když sem tam zasvitlo sluníčko, foukal 
silný studený vítr, a tak zahřátí bylo velmi příjemné. 
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Po přátelském přivítání, vzájemné výměně dárků, popovídání si s Hofmannovými  
a jejich přáteli, jsme se odebrali na tradiční vánoční krušnohorský trh. Tentokrát nás nevítal 
při vstupu Louskáček, ale vchod střechou krušnohorského stavení. Procházku po trhu nám 
zpříjemnila zvonkohra na radnici a klidná atmosféra poledne.  

Po 13. hodině jsme po nástupu do autobusu odjeli ze Schneebergu do města 
Chemnitz (bývalého Karl-Marx-Stadtu), ve kterém se každoročně konají jedny z největších 
vánočních trhů v Německu. Trh byl skutečně veliký a každý měl možnost si ho užít podle 
svého. Největší zájem byl opět o vyhlášený svařák, dále o vynikající klobásy s různou 
oblohou nebo jiné potraviny. Měli jsme možnost zde nakoupit nejen typické krušnohorské 
výrobky tohoto regionu, ale i potraviny severní Evropy či africké speciality. Zájem o trh byl 
veliký. Po našem příjezdu a příchodu na trh jsme se mohli pohybovat poměrně rychle  
a mohli jsme získat představu o jednotlivých nabídkách ve stáncích. V odpoledních 
hodinách se začal trh zaplňovat dalšími návštěvníky, ale i tak byl dostatek prostoru  
k procházce mezi jednotlivými stánky. 

Celému trhu vévodily vánoční pyramidy, později osvětlené, různých velikostí  
a s různými postavičkami od krušnohorských horníků po pohádkové postavy. 

 Vládl zde klid, pohoda, nikdo se za ničím nehonil, užíval si pohody, nasával tu 
pravou vánoční atmosféru a nemyslel na všední starosti. 
 Celý zájezd se vydařil, stál za to. Po 17. hodině jsme se vraceli k autobusu, každý 
plný dojmů a trochu se slzičkami v očích se loučil s „naší Evou Hofmann“, jejím manželem 
a také její sestrou, která jim vypomáhala při naší návštěvě. Jim všem patří opravdu velké 
poděkování, dík za náročnou přípravu, organizaci celého pobytu a „točení se“ kolem nás. 
Zároveň děkujeme i našemu vedení školy, které celý zájezd připravilo a uskutečnilo.   

Vrátili jsme se spokojeni, ale také trochu unaveni. Ale to vůbec nevadilo. Vždyť byla 
před námi ještě neděle. Ta už v některých domovech tak pohodová asi nebyla, protože byla 
ve znamení pečení vánočního cukroví a dalších příprav. Vždyť to vše patří ke koloritu Vánoc 
- advent, trhy, vůně svařáku, cukru a vanilky a také dalších pochutin. Jen ten sníh zase 
chyběl. A tak si můžeme alespoň poslechnout nebo zazpívat „Já sním o Vánocích bílých, 
Vánocích, které z dětství znám...“ 

Ladislav Bošek    
 
 

Vánoční koncert žáků školy, velký sál Lucerny, 27. 11. 2016 

 
Půjdem spolu do Betléma - Nesem vám noviny - Narodil se Kristus Pán - to jsou tři 

nejznámější a současně nejstarší české vánoční koledy. Koleda Narodil se Kristus Pán, 
původně husitská píseň již v 15. stol., natolik zlidověla, že se z ní stala jedna  
z nejkrásnějších našich koled.  A tak se stalo, že se tyto koledy začaly zpívat vždy při 
příchodu narození Ježíše Krista, zlidověly a dodnes jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc. 
Našich českých Vánoc. Staly se tradicí.  

Každý má své tradice, ať už doma v kruhu svých nejbližších a přátel, nebo  
i v zaměstnání. Proto má své tradice i naše škola, škola v Kladské na Praze 2. Dvakrát ve 
školním roce se připravují společenská vystoupení. Je to vánoční koncert a závěrečná 
akademie spojená se stužkováním vycházejících žáků na konci školního roku. 
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Bylo po oslavách sv. Martina a 27. listopadu 2016 jsme vstoupili do adventního 
období. Do období příprav a oslav nejkrásnějšího času kalendářního roku - oslav českých 
Vánoc. Součástí se stala právě tradice vánočního koncertu, opět - a tedy tradičně  
v prostorách „pražské Olympie“ - Lucerny. Náš vánoční koncert se konal v úterý  
29. listopadu 2016. 

Kolem 17. hodiny se začal sál zaplňovat rodiči, prarodiči, přáteli, známými, 
příbuznými a bývalými žáky. Všichni byli zvědaví na letošní program. Na jevišti se vystřídalo 
tentokrát přes 400 účinkujících, tedy všechny třídy školy. Koncert byl velkolepý, měl spád  
a neměl žádná „hluchá“ místa. V levé části podia  byly připraveny hudební nástroje, vpravo 
dominoval třpytivě nazdobený vánoční stromeček a na tmavomodrém pozadí, znázorňující 
štědrovečerní oblohu, se vznášeli dva andělé.  

Úderem půl šesté vánoční koncert začal. Vše utichlo a na jevišti se objevili první 
účinkující. Všechny aktéry doprovázela fiktivní postava Járy Cimrmanna, který letos 
slaví 50. výročí. S jeho tvorbou nás seznamovali žáci - herci 9. tříd. Žáci 6.A recitovali jeho 
školní brašničku, vyslechli jsme přednášku o Yettim, jaký měl vztah k dětem, hudbě, 
rodinnému životu a k Vánocům. Společně jsme dobyli severního pólu, na něm potkali 
Frištenského, žáci předvedli živý obraz otužilců v plavkách a pak se společně vrátili domů, 
do Prahy. Tyto Cimrmannovy úryvky byly kombinovány se zpěvy tradičních vánočních koled 
Nesem vám noviny - Půjdem spolu do Betléma - Štědrej večer nastal - Jak jsi krásné 
neviňátko. Koledy zazpívali roztomilí prvňáčci, na které pak navázala 2.B. Třída 3.B pak 
přidala Pochválen buď Ježíš Kristus a čtvrťáci nám zazpívali píseň V jeslích dítě spinká  
a Štěstí, zdraví. V krásném a hudebně ztvárněném pojetí zazpívala a zahrála píseň Byla 
cesta byla ušlapaná třída 5.A. Nádherné! 

Nechyběly ani cizí jazyky. Protože u nás právě pobývali v rámci výměnného pobytu 
žáci z Dánska, vystoupili společně se svými ubytovateli žáky 8. tříd se zpěvem Rolniček  
české a anglické verzi. Vystoupení bylo velice zdařilé. Cizí jazyky pokračovaly dále.  
V angličtině jsme slyšeli písně Merry Christmas everyone, All I want for Christmas, Happy 
Xmas, Falling Slowly od školní kapely. 

Velmi zajímavé vystoupení předvedly děti z 5.B, které zazpívaly klasickou píseň 
Tichá noc vícejazyčně v moderním podání. Skvělé! 

Vystoupení skončila  a závěrečného slova se ujala paní ředitelka K. Vávrová. 
Nejdříve poděkovala všem účinkujícím, pak učitelům za náročnou přípravu a samotným 
dětem za krásná vystoupení. Současně přivítala, kromě všech přítomných,  i významné 
hosty, kteří se koncertu zúčastnili. Byli to doc. RNDr. Miroslav Lávička, děkan Fakulty 
aplikovaných věd Západočeské univerzity, Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu 
Armády ČR a prezidentka  hnutí Na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen. 
Milými hosty byli též studenti projektu EDISON z minulého školního roku z Kostariky  
a z Polska. 

Koncert byl nádherný. Každý zapomněl na všední starosti a na chvilku se stal  
z dospělého malým dítětem, které čeká nejen na pohlazení, milé a vlídné slovo, ale i na 
očekávaný dárek pod stromečkem. Co tedy závěrem? Těšíme se již na příští Vánoční 
koncert v Lucerně 30. listopadu 2017. 

Ladislav Bošek 
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Školní družina 
 

Od začátku roku 2017 jsme podnikli několik zajímavých akcí. Hned v lednu to byla 

přednáška „Mokřady“ v DDM Lublaňská, pořádaná u příležitosti Světového dne mokřadů. 

Děti se dozvěděly o těchto biotopech a jejich floře a fauně mnoho zajímavého, podívaly se 

do mikroskopu atd. V témže DDM absolvovaly děti ještě jednu přírodovědnou přednášku, 

tentokráte o šelmách. Na ní se učily druhy šelem – od největších po nejmenší, rozeznávat 

jejich stopy a spoustu dalších zajímavostí. Zpestřením této akce byla návštěva místní mini 

Zoo, kde jsou k vidění různí plazi a drobní savci. Děti si mohly některá zvířátka i pochovat.  

Pro výtvarně zaměřené žáky byla určena dílna v DDM Slezská, kde se vyráběly 

papírové deníčky nebo dílna ve škole, kde děti zažehlovaly plastové korálky do obrázků. 

Společenskou událostí se stal v únoru masopustní karneval v DDM Slezská. Tančilo 

se v maskách a plnily se různé úkoly. 

Anna Palečková 

 
 

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… 

V průběhu října a listopadu proběhla pro naše nejmenší žáky od 1. až do 3. tříd 

soutěž „O nejlepší jedlíky středečních polévek“. V prosinci proběhlo vyhodnocení žáků  

a následně v každé třídě obdrželi žáci hodnotnou cenu dle pořadí. Informace z vyhodnocení 

soutěže je na webových stránkách naší školy. 

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

výběr jídel v naší školní jídelně. V letošním roce již od února probíhá každou středu akce 

„Jídla podle ABECEDY“.  Dokonce se do této akce zapojily i děti a přinesly mi návrhy jídel 

a jídelníčků podle ABECEDY. Některá vybraná jídla již byla realizována. 

Po prázdninách nás čeká nová jídelna, která se díky velkému úsilí naší paní ředitelky, 

Mgr. Kateřiny Vávrové, podaří zrealizovat v průběhu letních prázdnin. 

 Těšíme se - kolektiv kuchyně ZŠ Kladská děkuje.  

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. 

Macháčková Jana, vedoucí školní jídelny 
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Lyžařský kurz 2. tříd, Bartošovice v Orlických horách 8. – 14. 1. 2017 

 

První lyžařský kurz pro 2. třídy se uskutečnil v Bartošovicích v Orlických horách 

kousek od hranic s Polskem. Myslím, že se velmi vydařil. Počasí, sněhové podmínky  

i sjezdovka a hlavně děti byly super! Jela jsem s takhle malými dětmi poprvé a měla jsem 

obavy, jak to zvládnu. Děti byly bezvadné včetně rošťáků a nebyl tam s nimi sebemenší 

problém (být od rodičů týden není tak úplně špatné).  Děti se dokázaly samy nachystat  

i obout, my dospělí jsme pomohli se zapnutím přezek a zastrkováním rukaviček, ale den 

ode dne bylo dětí, které potřebovaly pomoci, méně. 

Jelo nakonec  51 dětí, z toho  11, které opravdu lyžovaly poprvé nebo téměř poprvé. Musím 

pochválit všechny instruktory a zejména instruktora Tomáše Epsteina, který se ujal 

začátečníků a trpělivě je učil základy lyžování a posléze vyjetí na vleku. Všechny děti se 

naučily bezpečně sjet kopec a závěrečný slalom zvládly bravurně a s chutí. Ostatní  

4 družstva se během týdne zdokonalovala v lyžařské technice. 

Ubytování se dětem líbilo, protože nejdůležitější ze všeho je bydlení s kamarády.   

O pestrý program plný her, soutěží a zpívání s kytarou se postarali každý večer všichni 

dospělí. Nejlepší bylo závěrečné vyhlašování výsledků všech soutěží, rozdávání cen  

a diskotéka, která zahnala všechno smutnění po rodičích. 

Děti byly opravdu spokojené a já nadšená. Těším se na příští lyžařský kurz. 

Yvona Smrčková 

 

 

Lyžařský kurz 3. tříd, Nové Hutě, Šumava 19. – 24. 2. 2017 

 

V únoru jsme se všichni třeťáci těšili na lyžařský kurz do Nových Hutí. Už v autobuse 

začala prima zábava, ale lepší to bylo, když jsme dorazili na místo. Všude bylo plno sněhu. 

Hned první oběd byl výborný a rázem všichni vytušili, že to na lyžáku bude „mňamka“!! 

Odpoledne jsme odnesli lyže do lyžárny, vyfotili jsme se a zahráli si hry ve sněhu. Druhý 

den po snídani to konečně začalo! Na svahu 

jsme se rozdělili do skupin a šli jsme lyžovat. 

Kopec byl celý bílý. Lyžovalo se parádně! 

Jedno odpoledne k nám přišel pan 

záchranář z Horské služby. Povídal nám o 

zachraňování lidí, první pomoci, jak se máme 

chovat na horách atd. Poslední den na kopci 

sněhu trochu ubylo, ale nás to neodradilo. 

Večer byla diskotéka a pořádně jsme si 

zatancovali. Těšíme se na další lyžák!!! 

Kristýna Rašínová, 3.A 
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Lyžařský kurz 4. tříd, Náchodská bouda,  Krkonoše 3. – 10. 3. 2017 

 

 Na lyžařský kurz jsme jeli autobusem 

do Černého dolu a poté jsme šli pěšky  

k Náchodské boudě. Vybalili jsme si kufry  

a šlo se na procházku po okolí. Děti, které  

s sebou měly běžky, si šly zajezdit. Pobyt  

v Náchodské boudě začal večeří.  

 Druhý den nás rozřadili do družstev 

na lyžování od prvního do čtvrtého. První 

vedl pan zástupce, druhé Tomáš, třetí paní 

učitelka Péťa a o čtvrté se dělily paní učitelky 

Kobyláková a Dvořáková. Rozdělili jsme se také do skupin na večerní program. Bylo to šest 

skupin - Áčáci, Rebelové, Výbušná plína, Žumpa, Kečupové a Růžoví buřtíci.  

 Náš režim dne byl jednoduchý. Budíček v 7:30, snídaně v 8:00, následovalo lyžování, 

oběd a odpočinek. Odpoledne jsme také lyžovali. Večeře byla v 19:00, následoval večerní 

program a večerka byla mezi devátou a půl desátou.  

 Na horách jsme měli přednášku o Horské službě s jedním z jejích členů. Ukázali jsme 

si pár kusů náčiní a dozvěděli jsme se, jak se používá. Ptali jsme se na spoustu různých 

otázek a pán z Horské služby nám ochotně odpovídal.  

Julie Kučerová, 4.B 

 

 

 

Lyžařský kurz 5. tříd, Herlíkovice 27. 2 – 3. 3. 2017 

 

Náš lyžařský výcvik se konal od 27. 2. do 3. 3. 2017 v Herlíkovicích. Vyjeli jsme od 

školy ráno a odpoledne jsme již lyžovali. Ve skiareálu Herlíkovice – Bubákov jsou modré, 

červené a jedna červeno-černá sjezdovka. Nejvíc jsme si oblíbili sjezdovku Žalý. Tam se 

taky konal slalom, který jsme sjížděli na čas, na závěr výcviku. Bydleli jsme v hotelu hned 

vedle sjezdovky, což bylo perfektní. I počasí nám celkem přálo, takže jsme lyžovali  

i dopoledne v den odjezdu. Dobře nám vařili a každý večer jsme hráli různé hry a soutěže. 

Nejlepší bylo poznávání melodií z filmů. Ani se nám nechtělo vracet se zpět do města. 

Hynek Lambl, Marek Haškovec, 5.B 
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Lyžařský kurz 6. tříd, Herlíkovice 8. – 13. 1. 2017 
 

Na náš lyžařský kurz jsme odjížděli v neděli 8. ledna v 15.00 hodin. Byla pro nás 

vybrána krásná chata jménem Ski Avia Praha, která stála ve skiareálu Herlíkovice.  

U autobusu se obě třídy sešly bez problému a za chvíli jsme už mohli vyjet. Ještě jsme stihli 

zamávat rodičům a za okamžik jsme už byli v nedohlednu. A tak začala naše dlouhá cesta. 

Udělali jsme pár přestávek, ale přesto byli všichni rádi, když jsme konečně vystoupili. To 

jsme ale ještě netušili, kolik nás toho čeká... Začali jsme nakládat zavazadla do rolby. Poté 

jsme se vydali zdolávat cestu k chalupě, která pochopitelně byla do kopce. Nějaký ten čas 

jsme šli, kopec byl stále strmější, ale i přesto jsme výstup zvládli. Když jsme se celí udýchaní 

konečně dostali k chatě, museli jsme jít několikrát zase část cesty zpět a nosit zavazadla 

z rolby do chalupy. Poté jsme byli mimořádně unaveni, najedli jsme se, vybalili a šli spát. 

Druhý den jsme se rozdělili do družstev a dostali jsme jízdenky na vlek. Potom jsme lyžovali 

a večer hráli týmové hry. Tak to probíhalo i další dny, které jsme na horách strávili. 

Předposlední den jsme měli diskotéku, to byl mimořádně krásný zážitek. Všude blikala 

světla a mohli jsme si sami určovat písničky, na které jsme měli chuť si zatančit. I když jsme 

pak měli jít spát, paní učitelky nám diskotéku prodloužily. Hned den nato jsme si zabalili své 

věci, vynesli zavazadla a odjeli. Moc se nám v naší chatě líbilo, majitelé byli sympatičtí  

a jídlo mi velmi chutnalo. 

Alice Bransten, 6.B 

 

 

Lyžařský kurz 7. tříd, Martinské Hole, Slovensko 16. – 22. 12. 2016  

 

V prosinci, poslední týden před 

vánočními svátky, jsem byla jako loni se svou 

a vedlejší třídou na lyžařském kurzu na 

Slovensku v Martinských Holích. Společně 

s námi tam byli pan uč. Vacek, pan uč. Tlapák, 

paní uč. Lorencová a Filip Hlaváček. Téměř 

všechny dny jsme měli krásné slunečné 

počasí a prázdné upravené sjezdovky, takže 

nám ani nevadilo, že lyžujeme v menším 

lyžařském středisku. Každý večer jsme 

samozřejmě měli i večerní program, který byl vždy zábavný. Hlavním programem bylo naše 

vystoupení ve „StarDance“. Na začátku našeho pobytu jsme si vylosovali dvojice, případně 

trojice. Naším úkolem bylo vymyslet si a secvičit tanec na závěrečnou večerní show, kterou 

hodnotila odborná porota. Bylo to krásné a každý pár či trojice měla originální nápady. Celý 

lyžařský kurz se moc povedl a i přes všechny nemoci jsme si to všichni užili. Myslím, že kurz 

se všem líbil jako mně, už teď se těším na další. 

  Bára Jeřábková 7.B 
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Lyžařský kurz 8. tříd, Saalbach, Rakousko 5. – 11. 2. 2017 

 

          5. února jsme vyrazili - my, 8.B, 8.A a vybraní žáci z devátých tříd na lyžařský kurz do 

rakouského Saalbachu. Jeli s námi -  paní učitelka Klimentová, páni učitelé Vacek a Tlapák 

a syn paní učitelky Klimentové Kuba. Cestovali jsme autobusem a naše cesta trvala 

necelých 8 hodin. Byla dlouhá, za to plná zábavy a sblížení. Když jsme dorazili, museli jsme 

vyšlapat dlouhou cestu do kopce k naší chatě. Postupně jsme se všichni ubytovali, vybalili  

si věci a šli na večeři. Každý den jsme snídali, obědvali i večeřeli v malé jídelně, kde 

častokrát probíhal i večerní program. Jídlo jsme měli velmi chutné a výživné. 

            Další den ráno jsme se rozdělili do 4 družstev, ve kterých jsme jezdili každý den na 

sjezdovkách. Družstva byla rozdělena podle lyžařů, snowboardistů a jejich výkonnosti. Ve 

středisku bylo mnoho sjezdovek, ale naštěstí se  nikdo neztratil. Jeden den jsme vyrazili na 

celodenní výlet do jiného střediska. Vyjeli jsme ráno, oběd jsme si vzali s sebou a vrátili 

jsme se až na večeři. Byla to zábava. Uprostřed týdne jsme si udělali odpočinkový výlet do 

termálních lázní, jelikož jsme byli velmi vyčerpaní z lyžování. 

          Každý večer byl pro nás připraven skvělý večerní program. Hráli jsme například upíra, 

městečko Palermo či deskové hry. Poslední den jsme měli, z našeho pohledu, asi nejlepší 

program, kterým byla diskotéka. Organizoval ji pan učitel Tlapák a náš spolužák Pavel, který 

byl skvělý DJ. 

          Na tento lyžák nikdy nezapomeneme. Byl náš poslední  a my jsme si ho užili naplno. 

Děkujeme učitelům za to, že to na horách s námi vydrželi, a našim spolužákům za to, že 

tvoříme tak skvělý kolektiv.   

Veronika Víšková, Michaela Zajíčková, 8.B 
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Úspěchy našich žáků – říjen 2016 až duben 2017 
 
OVOV, obvodní kolo, 10. dubna 2017 
Kategorie dívky 2003: 1. místo: Michaela Zajíčková, 8.B 
Kategorie dívky 2004:  1. místo: Evelína Doležalová, 7.B 
Kategorie dívky 2007: 2. místo: Marie Magdaléna Straková, 4.A 
Kategorie chlapci 2002: 1. místo: Filip Kotrus, 8.B 
Kategorie chlapci 2005: 2. místo: Eliáš Hager, 6.A 
    3. místo: Štěpán Černý, 5.B 
Kategorie chlapci 2006: 2. místo: Radek Vachtl, 4.A 
Družstva:    2. místo: ZŠ Kladská  
 
Soutěž v programování - obvodní kolo, březen 2017 
Kategorie žáci: 1. místo: Matyáš Boháček, 7.B 
 
Recitační soutěž Pražské poetické setkání - obvodní kolo, březen 2017 
Nina Strnadová: ocenění poroty s postupem do krajského kola  
Alice Louise Bransten: ocenění za kultivovaný projev  
Regina Königová: ocenění za zaujetí texty  
 
Chemická olympiáda - obvodní kolo, březen 2017 
Kategorie D 
 3. místo: Leontina Kořínková, 9.B  

4. místo: Ema Záleská, 9.B  
  
Olympiáda v německém jazyce - krajské kolo, 7. března 2017 

1. místo: Kryštof Miksa, 9.B 
  
Recitační soutěž Sněženka, únor 2017 
Kategorie 4. a 5. třídy   
 1. místo: Nina Strnadová, 4.A 

2. místo: Sophie Louise Bransten, 4.B  
3. místo: Filip Koča, 5.A, Marika Mlčková, 4.A, Eva Boušková, 5.B 

  
Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 16. února 2017 
Kategorie A (6. třídy a primy VG):  

1. místo: Patrik Minařík, 6.B 
2. místo: Kryštof Basch, 6.A 

Kategorie B (7. třídy a sekundy VG):  
1. místo: Matyáš Miksa, 7.A 
2. místo: Matyáš Boháček, 7.B 

Kategorie C (8. a 9. třídy, tercie a kvarty VG):  
1. místo: Kryštof Miksa, 9.A 
2. místo: Jakub Schindler, 8.A 
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Matematická olympiáda - obvodní kolo, únor 2017 
Kategorie 5. tříd 3. místo: Michal Sazama, 5.A 
 
Olympiáda v českém jazyce - obvodní kolo, 1. února 2017 
Kategorie I  2. - 3. místo: Kryštof Miksa, 9.B  
  
Halový pětiboj OVOV, 1. února 2017 
Kategorie dívky 2004:  1. místo: Evelína Doležalová, 7.B 
Kategorie dívky 2003: 4. místo: Michaela Zajíčková, 8.B 
Družstvo ZŠ Kladská – 8. místo z 36 zúčastněných škol 
 
Matematická olympiáda - obvodní kolo, 24. ledna 2017 
Kategorie Z9  1. místo - Kořínková Leontina, 9.A 
  
Konverzační soutěž MŠMT v německém jazyce - obvodní kolo, leden 2017 
Kategorie I. A  1. místo: Daniel Elbakyan, 7.B  

2. místo: Vojtěch Blažek, 7.B  
3. místo: Matyáš Miksa, 7.A  

Kategorie II. A  1. místo: Kryštof Miksa, 9.A  
2. místo: Ema Záleská, 9.B  
3. místo: Kateřina Militká, 9.B  
4. místo: Markéta Zíková, 9.A  

 
Soutěž „Deutsch macht mir Spaß“ - pořádá Gymnázium mezinárodních a veřejných 
vztahů v Praze, prosinec 2016 
3. místo: ZŠ Kladská (Kristýna Mazouchová, Jana Járová, Hynek Lambl, Tadas 
Krasauskas – 5. třídy)  
  
Soutěž „Jugend schreibt“ - pořádá Prager Literatur Haus/Pražský literární dům, prosinec 
2016 
Kategorie základních škol, téma: Moje oblíbená pražská zákoutí  

1. místo: Julie Imrychová, 6.B  
2. místo: Nela Landa, 6.B  
3. místo: Anna Filipiová, 7.A  

  
Soutěž v keramice - obvodní kolo, listopad 2016 
Kategorie II 1. místo: Berta Barešová, 5.A 
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Důležité termíny a plánované akce 
 
19. 4.  Pedagogická rada 3. čtvrtletí  
19. 4.  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00 
  2. 5.  Kulturní den – Černé divadlo Metro, 5. – 9. ročník 
  3. 5.  Kulturní den – Černé divadlo Metro, 2. – 4. ročník 
  4. 5.   Škoda Mladá Boleslav – exkurze, 8. ročník 
17. 5.  Sportovní den 
19. 5.  Věznice Plzeň – exkurze, 9. ročník  
24. 5.  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00, prodej sazenic (rajčata, afrikány, 

bazalka) – SIRIRI 
  8. 6.  Exkurze do vědeckého interaktivního centra Ars Electronics Center Linz, 

Rakousko, 6. ročník 
22. 6.    Pedagogická rada  
27. 6.  Závěrečná akademie, divadlo Hybernia 
30. 6.  Vysvědčení 
 
Výměnné a jazykové pobyty žáků  
 
Německo: 

Lauf, 7. a 8. třídy    29. 5. – 31. 5. 2017 v Laufu 
 
Norderney, 7. třídy  12. – 19. 5. 2017 na Norderney  

     9. – 16. 6. 2017 v Praze 
 

Delmenhorst, 7. třídy 24. – 30. 4. 2017 v Delmenhorstu 
     15. – 21. 5. 2017 v Praze 
Dánsko: 

Broendby, 8. třídy  28. 5. - 3. 6. 2017 v Broendby 
 
Školy v přírodě 
 
21. – 26. 5. 2017 Alešův Dvůr, 2. ročník 
4. – 9. 6. 2017 Rožmitál pod Třemšínem, 3.A 
 
Závěrečný pobyt 9. tříd 
 
4. – 11. 6. 2017 Zakynthos, Řecko, 9.A 
4. - 10. 6. 2017 Vysoké Tatry, Slovensko, 9.B 
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