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Vážení rodiče, 

dostává se Vám do rukou první číslo 23. ročníku našich Aktualit z Kladské. Přinášíme 

Vám přehled dění v naší škole od minulých třídních schůzek, které se konaly v dubnu.  

Vrátím-li se tedy ještě ke konci minulého školního roku, musím poděkovat kolegům 

z FTVS, kteří nám vyšli vstříc a pomohli nám zorganizovat Sportovní den školy. Dostali 

jsme se tak na špičkově vybavené sportoviště, vysokoškolští studenti měli dostatek 

trpělivosti pro naše žáky a odborně vedli jednotlivé disciplíny. Během jarních měsíců se 

konaly výměnné pobyty žáků ve spolupráci se školami z Laufu an der Pegnitz, 

Delmenhorstu, Norderney a Broendby. Nyní na podzim proběhl divadelní projekt s výměnou 

se školou v Backnangu. Po dlouholetých zkušenostech jsem si jista, že právě tyto projekty 

přináší našim žákům mnoho zkušeností i dovedností pro celý život. Učí se samostatnosti, 

jednání, poznávají jiné kultury, jiný životní styl, pohybují se v novém prostředí a v neposlední 

řadě komunikují v cizím jazyce. I v letošním roce bude naše spolupráce se všemi 

partnerskými školami pokračovat.  

V červenci 2017 byla zahájena stavba nové školní jídelny. Jak to již při 

rekonstrukcích starých budov bývá, i zde dochází v průběhu stavby k neplánovaným 

komplikacím. Nicméně stavba probíhá bez větších problémů a podle plánu. Tím, že se 

stavba prodloužila až do období školního roku, museli jsme najít společné řešení tak, aby 

se cesty stavby a našeho školního provozu nekřížily. Myslím, že se nám to daří. Děti byly 

poučeny v oblasti BOZP. Bohužel nebylo v naší moci zajistit, aby měli všichni žáci 

k dispozici skříňky. Snažíme se, aby stavba chod školy příliš neomezovala. Nyní se již 

můžeme těšit z nové fasády vnitrobloku, v části k Lužické i z nádherných dřevěných replik 

starých oken (určitě stojí za Vaši pozornost). Během prosince by mělo dojít ke kolaudaci 

nové jídelny s prosklenou střechou ve vnitrobloku. Přesun výdejny a k tomu proces 

kolaudace si vynutí asi dvoutýdenní zvláštní režim ve školní jídelně. Budeme vařit pouze 

jeden oběd, a to takový, který bude možno jednoduchým způsobem vydat na jednorázovém 

nádobí. Věřím, že tuto situaci pochopíte a budete se spolu s námi těšit na novou výdejnu  

a jídelnu po Novém roce. Druhou část dvorku bude pak moci využívat školní družina, která 

do těchto prostor nemohla více jak 10 let kvůli padající omítce. Během ledna a února 

proměníme ještě stávající jídelnu zpět v učebnu, kterou nutně potřebujeme, v současnosti 

pro třídu 2.B. Ze stávající výdejny obědů vznikne kancelář pro vedoucí školní kuchyně  

a prostor pro žákovskou knihovnu. Žákovská knihovna byla doposud v suterénních 

prostorách, kde musel nepřetržitě běžet odvlhčovač vzduchu. Těšíme se tedy na dokončení 

stavebních prací a na zcela nové prostory, které přispějí k lepšímu komfortu nás všech. 

Děkuji Vám rodičům za pochopení naší situace. Až půjdete z třídních schůzek, zastavte se 
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ve vestibulu. Jistě stojí za Vaši pozornost nově položená replika původní historické dlažby, 

kterou jsme pokládali také v letních měsících. 

 Po loňských zkušenostech pokračuje spolupráce v rámci programu Erasmus+ se 

školou z italského Cavalese, která je zaměřena na výuku metodou CLIL. Italští učitelé 

povedou několik hodin v němčině, bude se jednat o ucelený projekt na dané téma. Projekt 

se bude týkat 4. ročníku. 

 V září jsme se dočkali výsledků mezinárodní zkoušky Deutsches Sprachdiplom! 

Žáci 9. tříd absolvovali zkoušky v jarních měsících, výsledky a diplomy jsme jim předali až 

nyní. Výsledky byly opět skvělé, většina žáků složila zkoušku v úrovni státní maturity – 

úroveň B1.  Věřím, že si i letošní žáci 9. tříd povedou při zkouškách stejně dobře. Letos opět 

nabídneme žákům 8. tříd mezinárodní zkoušky z angličtiny. Věřím, že návrat našeho 

lektora, rodilého mluvčího Patrika Ryana, povede k ještě lepším výsledkům.  

 Během školního roku se opět zapojíme do Scio testování našich žáků. Škola 

zaplatí testování tradičně 5. a 9. třídám, dále probíhá pilotní testování 4., 6. a 8. tříd. Kdy 

k testování dojde, Vám na třídních schůzkách sdělí třídní učitelé. 

 Začátek letošního školního roku byl obohacen projektem EDISON (Education. 

Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.). Děkuji všem rodičům, kteří se 

ujali zahraničních studentů a ubytovali je ve svých domovech. Díky nim mohli všichni 

žáci zažít hodiny vyprávění, promítání, hraní se zahraničními studenty  

a poznávat historii, tradice, zvyky a kulturu Japonska, Maroka, Turecka, Indie, Gruzie, Íránu 

a Ukrajiny. Cílem projektu je tolerance, porozumění a omezení předsudků a stereotypů. 

Společným jazykem byla angličtina, v nižších ročnících byli tlumočníky žáci vyšších ročníků. 

V listopadu se již tradičně zúčastníme projektu Člověka v tísni Příběhy bezpráví. 

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.  Tématem letošního ročníku jsou příběhy vzdoru. 

Všechny vybrané filmy tak představují příběhy těch, kteří se různým způsobem postavili 

komunistickému režimu. Pozvání na letošní besedu přijala paní Kamila Moučková. 

Tak, jak zde píši pokaždé, musím i dnes. Všechny tyto aktivity jsou pro naše učitele 

velmi náročné. Děkuji touto cestou všem kolegyním a kolegům za jejich obrovské úsilí  

a nasazení. Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich vysoce nadstandardní práci. 

Panu školníkovi za pomoc se současnou stavbou. Zaměstnancům školní jídelny za práci ve 

ztížených podmínkách a navíc v oslabeném kolektivu.   

I tentokrát bych ráda poděkovala Vám rodičům za skvělou spolupráci. Děkuji i za 

sponzorské dary, které jsme od Vás obdrželi, stejně jako za příspěvky KRPŠ.  Velmi si jich 

vážíme a i díky nim jsme vloni po delším čase zmodernizovali naši počítačovou základnu  

a pořídili interaktivní tabuli. V letošním roce, jak jsme o tom hovořili i na KRPŠ, máme 

v úmyslu pořídit interaktivní pískoviště pro hru i výuku. 

Vážení rodiče, přeji Vám optimistické a radostné zprávy na dnešních třídních 

schůzkách a těším se na setkání v Lucerně ve čtvrtek 30. listopadu na našem tradičním 

vánočním koncertě. 

Kateřina Vávrová 
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Důležité termíny a plánované akce 
 
30. 11. 2017  Vánoční koncert školy v Lucerně 
22. 12. 2017  Den třídy a třídního učitele 
23. 12. 2017 - 2 .1. 2018  Vánoční prázdniny 
3. 1. 2018  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 hod 
18. 1. 2018  Den otevřených dveří 14:00 – 18:00 hod 
24. 1. 2018  Pedagogická rada 1. pololetí 
31. 1. 2018  Pololetní vysvědčení, Den třídy a třídního učitele (společné bruslení) 
2. 2. 2018  Pololetní prázdniny 
5. – 9. 2. 2018  Jarní prázdniny 
22. 3. 2018  Stonožková vernisáž 
29. 3. - 2. 4. 2018  Velikonoce 
5. 4. 2018  Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:00 hod (výuka do 11:50 hod) 
6. 4. 2018  Zápis do 1. tříd 9:00 – 11:00 hod; 13:00 – 17:00 hod, ředitelské volno 
18. 4. 2018  Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
18. 4. 2018  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00 hod, 2. stupeň 18:00 hod 
30. 4. a 7. 5. 2018  Ředitelské volno (spojení se státními svátky 1. 5. a 8. 5.) 
16. 5. 2018  Sportovní den školy (termín bez záruky, předběžný) 
23. 5. 2018  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 hod 
20. 6. 2018  Pedagogická rada 
26. 6. 2018  Závěrečná akademie - divadlo Hybernia 
28. 6. 2018  Den třídy a třídního učitele 
29. 6. 2018  Vysvědčení 
 
 
Výměnné a jazykové pobyty žáků (termíny jsou předběžné, bez záruky) 
 
Německo: 

Querxenland, 5. třídy  11. – 14. 12. 2017 
Lauf an der Pegnitz, 6. třídy 23. – 25. 4. 2018 v Laufu  

     2. – 4. 5. 2018 v Praze 
Delmenhorst, 7. třídy  16. – 22. 4. 2018 v Delmenhorstu 
    28. 5. – 4. 6. 2018 v Praze 
Norderney, 7. třídy  1. – 8. 6. 2018 na Norderney  

     17. – 22. 6. 2018 v Praze 
Dánsko: 

Broendby, 8. třídy  4. - 8. 12. 2017 v Praze 
     27. 5. -2. 6. 2018 v Broendby 
 
Lyžařské kurzy 
 
25. 2. – 2. 3. 2018 2. třídy, Nové Hutě – Šumava 
6. – 12. 1. 2018 3. třídy, Dolní Dvůr – Krkonoše 
21. – 26. 1. 2018 4. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
12. – 17. 3. 2018 5. třídy, Martinské Hole – Slovensko 
20. – 26. 1. 2018 6. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
7. – 12. 1. 2018 7. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
7. – 13. 1. 2018 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  
23. - 25. 11. 2017. 
 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. 2017, na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2017. Růžové přihlášky 
pro ostatní školy prosíme nejpozději do 16. 2. 2018, na SŠ musí být do 1. 3. 2018 pro 
první kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu 
evidence třídní učitel na konzultacích 3. 1. 2018 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 2018, 2. řádný termín na 16. dubna 2018. Pro obory šestiletých  
a osmiletých gymnázií je 1. řádný termín stanoven 13. dubna 2018, 2. řádný termín na  
17. dubna 2018.  

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 
 
 

Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I 
(DSD I) 
 

Naše škola má vynikající možnost prokázat schopnosti a dovednosti našich žáků  
v německém jazyce. Je zařazena jako jedna z několika pražských škol na základě splnění 
kritérií, z nichž nejdůležitější je počet hodin NJ poskytovaný žákům v průběhu celé 
docházky, do programu DSD1 s předpokládanou jazykovou úrovní A2/B1. Tento program  
u nás úspěšně běží již sedmým rokem. 

V březnu 2017  konali tuto mezinárodní zkoušku na naší škole všichni žáci 9. tříd. 
Naprostá většina zkoušku nejen složila, ale dosáhla vyšší úrovně B1, což je úroveň státní 
maturitní zkoušky.  Blahopřejeme! 
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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 DSD1 – 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 13. března 2018. 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 nás, 
učitele německého jazyka! 

Dagmar Křivková 
 
 

Mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny - PET 
 

I v letošním školním roce nabízíme našim  žákům možnost přípravy k mezinárodně 
uznávané zkoušce PET for Schools -  úroveň B1. Žáci se tak v rámci klubových hodin (pod 
vedením našeho rodilého mluvčího Patrika Ryana) mají možnost intenzivní připravy k ústní 
a písemné části této zkoušky. Termín přihlášek bude znám během dubna. Samotná 
zkouška je pak stanovena na červen 2018. Všichni žáci, kteří se v loňském školním roce 
přihlásili, zkoušku úspěšně složili.  Následně pak obdrželi certifikáty s úrovní Aj na B1 
(úroveň státní maturity), někteří dokonce o úroveň vyšší -  B2. Gratulujeme! 

Barbora Hanková 
 
 

Projekt EDISON 
 

V týdnu od 11. 9. 2017 do 15. 9. 2017 jsme se  již podruhé  zapojili do projektu Edison 
(Education. Internacionality. Students. Opportunity. Network). Tento projekt spojuje mladé 
lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi v jiných zemích  
a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.  Měli jsme tak 
možnost ve škole hostit  7 vysokoškolských studentek z Grúzie, Indie, Iránu, Turecka, 
Japonska, Maroka a Ukrajiny. Stážistky si pro naše děti připravily prezentace o svých 
domovinách. Žáci tak měli jedinečnou možnost seznámit se s životem a hlavně s tradicemi 
v odlišných zemích. 

Barbora Hanková 
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Backnang – Praha: Výměnný pobyt s divadelním projektem  
8. – 12. 10. 2017 v Backnangu a 15. – 19. 10. 2017 v Praze 
 

Tento výměnný pobyt s naší partnerskou školou Mörike-Gemeinschaftsschule 
v Backnangu se koná už dvanáct let. Týká se žáků 6. tříd a je spojen s realizací společného 
divadelního projektu. 

Letos jsme nastudovali nový program: 
Německá strana ztvárnila příběh Husí válka, který popisuje trable místních obyvatel 
s chovem hus na začátku 17. století. Naši žáci nastudovali hru o dívce Haně, která se ve 
svém snu setkává s různými osobnostmi z české historie. A to celé v němčině. Společně 
pak žáci ZŠ Kladské a Mörikeschule na jevišti zpívají (česky, německy a anglicky) a tančí. 

Konala se opět dvě představení: v úterý  
10. 10. v Mörikeschule a v pondělí 16. 10. 
v pražském divadle Na Prádle. Obě 
představení měla velký úspěch. Potlesk, který 
české i německé děti za své herecké výkony 
sklidily, byl rozhodně zasloužený. 

Obě naše představení zhlédli nejen 
rodiče žáků, ale i jejich učitelé, spolužáci  
a další hosté. Mezi významnými hosty 
v Backnangu nechyběli zástupci okresního 
školského úřadu – vedoucí školského úřadu 

Sabine Hagenmüller-Gehring a Claudia Dippon, do jejíž kompetence spadá interkulturní 
spolupráce, a první starosta města Backnang p. Janocha. 
Kromě bývalého ředitele Mörikeschule Klause Lindnera a jeho pravé ruky Brigitte Sorg obě 
představení Zhlédlo 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  
a představitele Velvyslanectví SRN v Praze. Mezi diváky byla i Dr. Karin Steffen, odborná 
poradkyně a koordinátorka z Centrály pro zahraniční školství (ZfA). 

Pobyt v Backnangu se našim žákům moc líbil – hlavně malebné městečko Backnang 
a výlet do Ludwigsburgu, kde mohli obdivovat barokní zámek a výstavu dýní (letošní motto 
bylo „Římané“) 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. Stejně tak si užili bowling a další aktivity, které si pro ně připravily rodiny jejich partnerů 
(JumpPark, Aquapark aj.). 

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

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

Současně děkujeme za podporu ČNFB a Velvyslanectví SRN v Praze. 
Kateřina Charvátová 
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Výměnný pobyt Praha – Lauf an der Pegnitz – Norimberk 
29. – 31. 5. 2017 v Laufu a Norimberku 
 

Na výměnném pobytu v Laufu jsme strávili celkem 3 dny. V pondělí ráno jsme vyrazili 
linkovým autobusem DB z Prahy do Norimberku a tam jsme přesedli na vlak, který nás za 
chvilku dopravil do Laufu an der Pegnitz. Tam už na nás na nádraží čekali naši partneři  
a odvedli nás do své školy, kde jsme se posilnili obědem. Odpoledne pro nás žáci z Laufu 
připravili „naučnou stezku“ po svém městě. Ve smíšených skupinkách chodili naši i laufští 
žáci od stanoviště ke stanovišti, na kterých se dozvídali zajímavé informace, které se 
zapisovali do připravených pracovních sešitků. Večer už na nás na školním dvoře čekal 
rozpálený gril a pohoštění. To připravili rodiče našich partnerů ve spolupráci  
s Kunigundenschule. 

Druhý den jsme strávili v Norimberku. Dopoledne jsme 
si prohlédli tamní hrad a po polední pauze jsme šli do „Zahrady 
smyslů“, kde na nás čekal zajímavý program. Někteří se 
zúčastnili workshopu Pečení chleba - od mletí/drcení zrní až 
po pečení na otevřeném ohni a konzumaci. Někteří navštívili 
„Síň zvuků“. Ostatní se rozptýlili po parku a každý si našel 
nějakou zábavu (bylo možné vyzkoušet si různé exponáty  
z oblasti fyziky - asi jako IQlandia v malém). 

Ve středu nás na radnici přijal 3. starosta Thomas 
Lang. Zhlédli jsme pěknou prezentaci o městě Laufu  
a dozvěděli jsme se ještě něco navíc o jeho historii  
a současnosti. Příjemným překvapením bylo i malé 
občerstvení. Před obědem nám zbylo trochu času, tak jsme se 
vydali na blízký vršek - Kunigundenberg, kde se každoročně odehrávají velké slavnosti na 
počest sv. Kunhuty a odkud byl hezký výhled na městečko Lauf. Po obědě ve školní jídelně 
nás naši partneři doprovodili na nádraží, kde se s námi srdečně rozloučili a my jsme 
odcestovali zase zpátky domů. 

Výměnný pobyt v Laufu a Norimberku byl sice krátký, zato ale plodný: čeští žáci měli 
možnost vyzkoušet si své znalosti němčiny a schopnosti komunikovat v tomto jazyce 
v reálných situacích s rodilými mluvčími (s partnerskými žáky a jejich rodiči, německými 
učiteli, průvodci i prodavači v obchodech apod.). Kromě toho se dozvěděli zajímavé 
informace z naší historie, neboť v době vlády Karla IV. patřilo toto území (Česká Horní Falc) 
k českému království. 

Kateřina Charvátová 
 
 

Výměnný pobyt Lauf an der Pegnitz – Praha 
Projekt „Významná středověká města na Zlaté cestě: Norimberk – Lauf – Praha“  

 
Začátkem října – přesněji od 4. do 6. 10. 2017 – nás v Praze navštívili žáci 

Kunigundenschule z Laufu, se kterými se naši sedmáci setkali už na jaře.  
Tentokrát jsme se zaměřili na středověk a s ním spjaté stavební styly: románský a gotiku. 

Jelikož jsme měli k dispozici tak krátkou dobu, byl náš program opravdu nabitý. Hned 
po příjezdu našich německých partnerů jsme je dopravili do školy na oběd a pak jsme 
vyrazili do centra města.  
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Navštívili jsme Muzeum Karlova mostu, 
kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 
informací o této významné historické stavbě.  

Pak se žáci rozdělili do smíšených skupin 
a podle mapky putovali od Karlova mostu přes 
Staré Město až na Staroměstské náměstí. Cestou 
na ně čekala 4 zastavení u významných 
románských a gotických staveb, ke kterým měli 
čeští žáci k dispozici informace. Němečtí žáci si 
dělali poznámky do pracovních listů. 

Druhý den na nás čekal workshop „Středověká Praha“ v Muzeu hlavního města 
Prahy. Žáci tu měli možnost pomyslně vklouznout do role různých řemeslníků, obchodníků, 
vzdělanců, ale i čeledníků a žebráků a dozvěděli se něco o rozdělení středověké 
společnosti. Díky vybraným exponátům jsme si mohli „osahat“ kus historie a dozvědět se 
spoustu nového o řemeslech a životě v té době. Kromě toho jsme si prohlédli i ostatní 
expozice muzea a Langweilův model Prahy, a to i díky poutavé 3D projekci. 
Po obědě ve školní jídelně jsme navštívili nejdříve výstavu Krištofa Kintery „Nervous Trees“ 
v Rudolfinu a pak muzeum voskových figurín Grévin. 

Třetí den jsme si prohlédli Pražský hrad: Chrám sv. Víta, Vladislavský sál a Zlatou 
uličku s Daliborkou. Čeští žáci byli opět vyzbrojeni informacemi k jednotlivým objektům  
a naši partneři z Laufu si dělali poznámky do připravených pracovních listů. 
Po obědě jsme ale už s kufry spěchali na hlavní nádraží, kde jsme se s našimi přáteli z Laufu 
rozloučili… 

Program byl sice náročný, ale nadcházející víkend nám poskytl dostatek času na 
odpočinek.  

Kateřina Charvátová 
 
 

Výměnný pobyt Praha – Norderney 2017 
12. – 15. 5. 2017 na Norderney, 9. – 16. 6. 2017 v Praze 
 

V minulém školním roce se naše bývalé sedmé, letošní osmé třídy staly součástí 
výměnného pobytu s dětmi naší partnerské školy na Norderney. Nejprve jsme jeli v květnu 
na německý ostrov my. Po zdlouhavé celodenní cestě jsme večer v pořádku dorazili na 
ostrov a po prvním ostychu jsme odcházeli jen s našimi německými partnery do jejich 
domovů. Během celého pobytu jsme se podívali do muzea koupání, pekli jsme jablkový 
koláč, vyzkoušeli si tradiční severoněmecký čajový obřad. Líbil se nám také cyklovýlet  
k místnímu majáku nebo k top zážitkům patřil windsurfing, který si většina dětí  
(i norderneyských) zkusila úplně poprvé v životě. Celkově jsme si užili spoustu zábavy 
během pestrého programu i ve volnu s partnery.  
Při červnové návštěvě norderneyských žáků u nás jsme jim ukázali krásy Prahy, např. 
Pražský hrad, Karlův most, Zoo Praha, Staroměstské náměstí a spoustu dalších zajímavých 
míst (např. motoráčkem do Prokopského údolí). Vše jsme zakončili rozlučkovou párty, která 
se konala v prostorách školní družiny. Chtěl bych poděkovat za osmé třídy za 
nezapomenutelné zážitky. 

Matyáš Boháček, 8.B 
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Výměnný pobyt Praha – Delmenhorst 
24. – 30. 4. 2017 v Delmenhorstu a 15. – 21. 5. 2017 v Praze 

 

První den naší výměny začal brzy ráno, protože v 6 hodin jsme měli sraz na Hlavním 

nádraží. Cesta do Delmenhorstu trvala dlouho, ale díky přestupování v Drážďanech, 

Hannoveru a Brémách jsme se nenudili. Ve 3 hodiny odpoledne na nás v Delmenhostu na 

nádraží už čekali naši partneři a jejich rodiče. 

Druhý den jsme si prohlédli školu (všem se moc líbila např. učebna biologie nebo 

dílny) a pak jsme šli plavat do místních lázní. Největší úspěch měly tobogány a divoká řeka. 

Odpoledne jsme si prohlédli město. 

Ve středu jsme se jeli podívat do 

Brém, a to hlavně do technického 

interaktivního centra Universum. Poté, 

co jsme si vyslechli přednášku  

o fungování a vnitřních prostorách  

centra, jsme mohli chodit po Universu 

po skupinkách. Universum je rozděleno 

na tři části: člověk, příroda a technika. 

Po prohlídce jsme jeli tramvají do centra 

Brém, kde jsme se vyfotili u sochy 

Brémských muzikantů. Stihli jsme také 

ochutnat brémskou klobásu a pak jsme se vlakem vrátili zpátky do Delmenhorstu. 

Ve čtvrtek jsme šli do školy - první dvě vyučovací hodiny jsme strávili ve třídách 

našich partnerů (měli jsme matematiku nebo biologii). Pak jsme měli lekci aikida  

v tělocvičně. Paní učitelka byla vážně dobrá. V poledne jsme si sami uvařili oběd ve velmi 

prostorné školní „kuchyňce“. Vařili jsme špagety s boloňskou omáčkou a výtečný dezert ze 

sušenek, mascarpone a hroznového vína. Vše bylo překvapivě vážně dobré! Odpoledne 

bylo volno v rodinách, které většina využila k procházce a nákupům ve městě. 

V pátek jsme podnikli výlet do Hamburku. Naším cílem byl „Dungeon“, což je vlastně 

zážitkové muzeum zaměřené na historii města (mor, požár, piráti, inkvizice apod.) 

s hororovými prvky a atrakcemi jako například šestimetrový volný pád nebo jízda lodí po 

simulovaném prostředí středověkého Hamburku. Pak jsme si prohlédli centrum města  

a něco nakoupili v Europa Passage. 

V sobotu byl den v rodinách. Každá rodina vymyslela vlastní program, a tak někteří 

navštívili například nedaleké město Oldenburg nebo přístav Bremerhaven. Sešli jsme se ke 

konci dne na pouti „Kramermarkt“, která se konala v Delmenhorstu. 

V neděli jsme se – i když neradi – vrátili zpátky do Prahy a těšili se na to, až nás naši 

partneři navštíví v Praze. 

Kateřina Charvátová 

(podle příspěvků žáků 7. tříd) 
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Delmenhorst v Praze 
 

Po dvou týdnech jsme se dočkali návštěvy našich nových přátel z Delmenhorstu  
u nás v Praze. 

Hned druhý den (v úterý) jsme je přivítali v naší škole a dopoledne jsme se věnovali 
projektům ve škole. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a střídali jsme se v tělocvičně 
na lezecké stěně a v učebně chemie, kde jsme vyráběli svíčky. Se zaujetím se k nám přidali 
i nový ředitel naší partnerské školy p. Claus Schroeder a jeho zástupce Marco Vernisi, kteří 
si přijeli prohlédnout naši školu. 

Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali do historického centra Prahy 
(Staroměstské náměstí a okolí) a pak na neonový minigolf, kde jsme si to moc užili. 

Ve středu 17. 5. nás čekal sportovní den školy, o který jsme nechtěli ochudit ani naše 
hosty. A tak se – jak to jen šlo – snažili o nějaké ty sportovní výkony… U sportu jsme zůstali 
i odpoledne, i když bowling už tak fyzicky náročný nebyl.  

Na čtvrtek jsme si naplánovali rozsáhlou procházku po Pražském hradu, Malé Straně 
a Karlově mostě a pak jsme navštívili výstavu Vikýře v Malostranské besedě, která všechny 
velmi zaujala. 

V pátek jsme našim hostům ukázali pražskou ZOO, kde jsme si také v rámci 
workshopu vyrobili vlastní ruční papír ze sloního trusu. Bylo to moc zajímavé a zábavné.  
I počasí nám přálo, a tak se nám docela hodilo, že jsme se zpátky do centra vrátili parníkem. 
Při té příležitosti jsme měli opět krásy Prahy jako na dlani, ale z jiné perspektivy. 

Sobotní program byl v režii hostitelských rodin… 
V neděli v poledne se už naši hosté vraceli zpátky domů – se spoustou nových 

zážitků a suvenýrů. 
Kateřina Charvátová 

 
 

Jazykový pobyt v Querxenlandu, Německo 
4. – 8. 9. 2017 
 

Právě v letošním roce je to 10 let, co jsme zahájili pobyty 
v Querxenlandu. Letošní pobyt byl ve znamení zemědělství  
a s vůní chleba. Nejprve se děti učily o obilí, navštívili jsme  
v rámci celodenního výletu starobylý mlýn, kde nám milý 
průvodce ukázal, jak mlýn fungoval a s jakými nástroji se 
pracovalo. Ve mlýně jsme mohli i uschnout po vydatném dešti, 
který nás provázel po značnou část výletu. Další den jsme 
mohli upéci chléb, každá skupina měla jiný a některé děti si ho 
dokonce vezly na ochutnávku domů. Mimo to jsme zhlédli film 
v němčině a užili si diskotéku nebo hráli fotbal Česko- 
Německo. Věřte, nevěřte, skončilo to nerozhodně. 
Nezapomněli jsme ani na hodiny němčiny s našimi učiteli nebo 
různé hry a soutěže. Všichni si pobyt velice užili. 

Michaela Pávová 
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Výměnný pobyt Praha – Broendby, Dánsko  
28. 11. – 2. 12. 2016 v Praze, 28. 5. – 3. 6. 2017 v Kodani 
 

Výměnný pobyt s dánskými studenty probíhá dvakrát ročně vždy po dobu 5 dnů, je 
zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností v angličtině. Děti jsou ubytovány v rodinách 
našich žáků a naopak. Od rána do zhruba 16 hodin je společný program, odpoledne a večer 
tráví děti se svými zahraničními protějšky vlastním programem.  

Dánové vloni přijeli v prvním adventním týdnu. Je pro ně vždy připraven bohatý 
program, ve kterém je provázejí naši žáci Prahou a seznamují je s významnými kulturními 
památkami. Vloni jsme Dány provedli i Karlštejnem, kde v adventním týdnu navštívili nejen 
hrad, ale i Muzeum betlémů a dílnu s vlastnoruční výrobou skleněné vánoční ozdoby. Letos 
Dánové vystoupili i na našem vánočním koncertu v Lucerně. Pobyt u nás zakončili tradiční 
návštěvou Zoologické zahrady v Praze.  

Na přelomu května a června se role proměnily, Dánové hostili naopak české žáky. 
Prohlédli jsme si pamětihodnosti Kodaně, například královský palác, přístav Nyhavn, 
známou sochu Malé mořské víly a jejího autora Hanse Christiana Andersena, budovu 
parlamentu, projeli jsme se lodí po kanálech Kodaně. Jeden den jsme strávili u moře  
a vyzkoušeli si kajaky a kanoe, další den jsme byli v přírodním muzeu starověké vesnice, 
mleli jsme obilí na mouku a pekli z ní placky na ohni, poznali jsme, jak žili Vikingové, 
poslední den jsme strávili tradičně v zábavním parku Tivoli. 

Přínosy tohoto výměnného programu, který mezi našimi školami trvá už několik let, 
je zcela zřejmý. Po celou dobu výměn komunikují žáci v angličtině, a tím zdokonalují své 
jazykové schopnosti. Vzájemně poznávají tradice a kulturu dané země, její historii  
i současnost. Učí se vzájemné toleranci a pochopení odlišností. Výměnný pobyt učí děti 
i samostatnosti a zodpovědnosti.  

Eva Živná 
 

Výměna s Broendby očima žáků 
 

V květnu 2017 se naše škola účastnila dalšího turnusu výměny mezi Prahou  
a dánskou Kodaní. Myslím, že se opět výměna povedla.  

Program byl velmi nabitý, prohlídka po Kodani byla nesmírně zajímavá.  Navštívili 
jsme muzeum středověku ve skanzenu Lejre nedaleko Kodaně, kde se nám moc líbilo. 
Velkým zážitkem byl pro mnohé den na pobřeží u vody, kde ti odvážnější z nás využili 
možnosti půjčit si kajak a neopren a projet se po mořském zálivu. Nevšedním zážitkem byl 
také večer na pláži při zapadajícím slunci. Poslední den jsme zakončili úžasný týden  
v Kodani v zábavném parku Tivoli, kde si každý přišel na své. Pro většinu z nás byla cesta 
zpestřena plavbou na trajektu.  

Pobyt v Dánsku se velmi povedl a byl to rozhodně nádherný týden plný zážitků.  
Petr Maršál, 9.A 

 
K večeru 28. 5. jsme se sešli u školy, aby nám mohl začít další zážitek. Pro někoho 

hodně, pro jiného méně silný. Měli jsme skoro týden strávit v cizí zemi a mluvit jazykem, 
který nám moc vlastní není. 

Po vyčerpávající cestě autobusem a trajektem jsme se nakonec ocitli v Andersenově 
Kodani. První den jsme viděli Malou mořskou vílu, královské sídlo a spoustu dalších 
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pamětihodností, které jsme vnímali jen matně, protože jsme byli unavení. Pak nastalo volno 
v rodinách. 

Další den už nás definitivně zradilo počasí. Z vysněných dvaceti čtyř stupňů  
a sluníčka se vyvinul déšť s větrem a třináct stupňů. A tak jsme byli nadšení, že jsme den 
začínali v botanické zahradě. Potom jsme se projížděli lodí po Kodani a byli nadšení, že už 
neprší. Po dalších památkách jsme dostali rozchod na nákupy a pak jsme šli na společnou 
večeři. 

Středa byla ve znamení mořských kajaků, které jsme mohli zkusit. Po společném dni 
stráveném poblíž moře jsme jeli na bowling, kde jsme byli asi dvě hodiny. 

Další den jsme zavítali do keltského skanzenu, kde jsme si upekli sušenky z mouky, 
kterou jsme si vlastnoručně namleli – nadrtili pomocí dvou kamenů. Počasí nám konečně 
přálo a otevřela se obloha. Díky tomu jsem se na raut ve škole vracela s červeným 
obličejem. 

Poslední den jsme strávili v zábavním parku Tivoli, který nás nadchnul. A pak bylo 
loučení, které bylo smutné, protože nikomu se nechtělo opouštět nové kamarády. A vidina 
školy také nikoho nelákala. 

Regina Königová, 9.A 
 
 
 

Společnost „Člověk v tísni“ – Příběhy bezpráví  
 

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. 
Letošní filmy se týkají příběhů vzdoru a my jsme pro projekci, která se v 9. třídách 
uskuteční 14. listopadu, vybrali film „Šel bych do toho znovu“. Františku Wiendlovi se 
v životě nesplnil jeden sen - aby byla zakázána komunistická strana. Právě totalitní režim 
se mu na počátku 50. let 20. století „odvděčil“ za dlouholetou protifašistickou činnost 
osmnáctiletým trestem vězení. V klatovském monstrprocesu byl spolu s dalšími odbojáři 
odsouzen za poválečné převádění lidí přes hranice. 

Na filmovou projekci vždy navazuje beseda s pamětníkem a naše pozvání přijala 
rozhlasová a televizní hlasatelka Kamila Moučková. Žena, jež jako vůbec první v roce 1968 
ohlásila z obrazovky někdejší Československé televize invazi vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa. Během pražského jara a při následném obsazení ČSR vojsky Varšavské 
smlouvy se zapojila do protiokupačního vysílání televize i rozhlasu, v den příchodu cizích 
armád 21. srpna vysílala celý den, až do momentu, kdy ji ze studia vyvedli ozbrojení sovětští 
vojáci. Angažovala se v disentu a stala se jednou z prvních signatářek Charty 77.  
Je laureátkou CENY PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ.                                                                                                                     

Alena Klečková 
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Prevence na Kladské 
 

Nový školní rok jsme odstartovali programem zaměřeným na prevenci šikany. Celý 

první stupeň zhlédl představení s názvem „Neubližujme si“ Spolku 2012, se kterým naše 

škola spolupracovala už v minulosti. Reakce dětí byly veskrze pozitivní a nad tím, jak se  

k sobě vzájemně chovat, se následně zamýšlely i se svými třídními učitelkami.  

Děti z prvního stupně také s radostí přivítaly návštěvu dopravního hřiště a Muzea 

Policie ČR Ke Karlovu v Praze 2. Na vlastní kůži si za účasti strážníků Městské policie 

vyzkoušely, jak se chovat v dopravní špičce, jak nereagovat na nervózní troubení 

naštvaného řidiče, zopakovaly si základní pravidla silničního provozu. Vrátily se nadšené. 

První třídy půjdou na dopravní hřiště na jaře.  

Na druhém stupni absolvovaly 9. třídy zajímavou exkurzi na farmě ve Starém Vestci, 

která se zapojila do projektu Zachraň jídlo. Děti prošly celým procesem pěstování zeleniny, 

její úpravy a zpracování. Na konci viděly dvě hromady brambor a mrkve, které nevyhovují 

přáním zákazníků a jsou vyřazeny převážně kvůli své velikosti. Tento fakt děti šokoval. 

Farma ale pro tyto „zmetky“ hledá uplatnění, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání.  

V preventivních programech nadále pokračujeme i díky Vašim penězům a dotacím  

z Městské části Praha 2.  

Eva Živná, školní metodička prevence 

 

 

Projekt „Zachraň jídlo“ – exkurze na farmě 
 

Dne 31. 10. 2017 jsme se vydali v rámci 

projektu „Zachraň jídlo“ na farmu v blízkosti Lysé 

nad Labem. Výlet byl fajn, nejen proto, že jsme 

se ulili ze školy, ale také proto, že byl velmi 

zajímavý. Po farmě nás prováděl sympatický 

obchodní ředitel farmy. Líbilo se mi, že o farmě 

opravdu hodně věděl, hezky mluvil a také 

ochotně odpovídal na naše dotazy. Trochu mě 

mrzí, že jsme se nedostali na pole, ale tak třeba 

příště. Skoro všichni jsme na sobě měli pohorky nebo holiny, tak nám to moc slušelo! 

Abychom neměli hlad, dali nám na farmě mrkev a při odjezdu každému i celý pytel brambor 

a mrkve. Bylo to od nich opravdu moc milé. Určitě vím, že nechci pracovat jako ti lidé, celý 

den přebírat mrkve, zelí atd. Takže se budu učit a snažit, abych se dostala na dobré 

gymnázium a potom na hezkou vysokou školu. 

Pavlína Ferencová, 9.B 
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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 
 

V letošním školním roce jsme se hned v září zúčastnili 
stonožkové akce ve Spáleném Poříčí, kam se v úterý 12. září vydali vojáci z několika útvarů 
a zařízení AČR, aby si spolu s dětmi a jejich pedagogy připomněli sedmnáct let spolupráce 
mezi Hnutím Na vlastních nohou – Stonožka a Armádou ČR. Jak uvedl náčelník 
Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, realizaci Dne s AČR ve Spáleném 
Poříčí navrhla prezidentka hnutí Běla Gran Jensen. „Tento návrh jsem poté předal panu 
ministrovi, ten jej schválil a dnes jsme tady, abychom vám ukázali část z toho, co naši vojáci 
dělají doma i v zahraničí, jakou mají techniku a zbraně,“ řekl armádní generál Josef Bečvář. 
Jeho slovům předcházelo soutěžní klání celkem šestnácti skupin dětí, které se do 
Spáleného Poříčí sjely téměř ze všech stonožkových škol z Rokycanska, Plzeňska, a Prahy. 
Soutěže v mnohdy nevšedních disciplínách pro ně připravil tým vedený plukovníkem Janem 
Šulcem z oddělení komunikace s veřejností AČR. Školáci, jejich pedagogové, rodiče  
i kolemjdoucí se zde mohli poučit a vzdělat. Jedním z největších taháků, který zaručeně 
přilákal pozornost návštěvníků, byla účast záchranářů z Plzně – Líní, kteří na poříčském 
náměstí přistáli s vrtulníkem W-3A Sokol. Soutěžícím i přihlížejícím návštěvníkům 
připomněli nejen základy poskytování první pomoci, ale také odpovídali na řadu dotazů. Své 
místo mezi jednotlivými pracovišti měl i stánek Ministerstva obrany ČR s projektem Přípravy 
občanů k obraně státu (POKOS), kde děti i dospělí hledali odpovědi na otázky spojené  
s historií i současností Ozbrojených sil 
ČR. Poutavé bylo vyprávění příslušníků z 
olomouckého CIMICu o jejich účasti v 
zahraničních misích. Nevšední setkání s 
vojáky ocenil nejen armádní generál Josef 
Bečvář, ale především prezidentka Hnutí 
Na vlastních nohou – Stonožka Běla Gran 
Jensen, která připomněla, že na vojáky 
naší armády je vždy spolehnutí a že 
spolupráce s nimi je radost. Dětem poté 
poděkovala za jejich vůli pomáhat 
vrstevníkům, kteří v zemích válečných 
konfliktů trpí nouzí. 
 Další stonožkovou akcí bude již tradiční mše, kterou pro stonožkové děti 
celebruje J. Em.  Dominik kardinál Duka OP v pátek 1. prosince 2017 v Chrámu  
sv. Víta. V loňském roce jsme se zúčastnili literární a výtvarné stonožkové soutěže na téma 
„Medicína v historii“. Prozatím nemůžeme prozradit jména těch nejúspěšnějších, jisté ale je, 
že řada našich žáků převezme z rukou pana kardinála 1. prosince v Arcibiskupském paláci 
ocenění za vynikající literární i výtvarné práce.  
 Čtvrtek 22. března 2018 je datum, které si prosím poznamenejte do svých diářů. 
Bude se konat jubilejní 20. vernisáž stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků 
školy. Výtěžek z letošní vernisáže půjde opět na podporu výzkumu léčby Crohnovy choroby 
na FAV Západočeské univerzity. 

 Kateřina Vávrová 
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Environmentální výchova na škole 
 

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, kde žijeme.  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 a dozvědět se, 

jak se vytříděný odpad dál zpracovává. V dalších programech se děti naučily spoustu 

nových věcí o potravě a její cestě, než se dostane na náš stůl. Čtvrťáci si při dendrologické 

exkurzi v Havlíčkových sadech  zopakovali, co ví o dřevinách v našich parcích a proč je 

nutné stromy chránit. V ekologických programech jsme samozřejmě nezapomněli na 

problematiku vody a nutnosti šetřit s ní (program Voda nad zlato, Týden vody).  Žáci  

2. stupně se v programu Biomy v ohrožení seznámili s  ohroženými druhy 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). Důležitým tématem v této oblasti byla 

doprava a její vliv na životní prostředí. Některé třídy navštívily Botanickou zahradu v Tróji 

nebo Stanici přírodovědců hlavního města Prahy. Deváťáci se zapojili do velmi zajímavého 

projektu Zachraň jídlo, který pokračuje i v tomto školním roce. Při návštěvě Vědeckého 

jarmarku se žáci seznámili s nejnovějšími technologickými trendy v otázkách ochrany 

přírody. Ekologická osvěta se na druhém stupni samozřejmě týkala také problematiky 

vodních zdrojů, jejich ochrany a šetření s ní.  

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, neplýtvání potravinami, udržování pořádku ve svém okolí. 

Nikdy není pozdě začít u sebe a být tak příkladem pro ostatní.     

Jitka Klimentová 
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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 38 dětí a společně jsme už 6. října 2017 
navštívili představení „ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY“ od Williama Shakespeara v DIVADLE NA 
VINOHRADECH. Slavný dramatik svým mistrovským perem zachytil všechny podoby lásky 
i sváru mezi mužem a ženou. Příběh se skvělým začátkem i dobrým koncem a neméně 
zajímavým prostředkem je plný konverzačních soubojů na ostří nože. Hlavní role ztvárnili 
Andrea Elsnerová a Filip Blažek. Další Shakespearovské představení „MNOHO POVYKU 
PRO NIC“ nás čeká v DIVADLE V DLOUHÉ ve čtvrtek 14. prosince od 19 hodin. 

Shakespearova komedie byla vynikajícím vstupem do naší nové školní divadelní 
sezóny! 

Alena Klečková 
 
 

Klub mladých čtenářů (KMČ)                                                                
 

Klub mladých čtenářů Albatros si v letošním roce připomíná 53 let od založení. Je to 
největší projekt v České republice směřovaný k mladému čtenáři. Šíří a podporuje kvalitní 
dětskou literaturu, pomáhá získávat čtenářské dovednosti od mateřských škol až po víceletá 
gymnázia. V současnosti je zapojeno více než 3600 škol. V naší škole má KMČ dlouholetou 
tradici (přes 25 let). Pětkrát do roka dostanou žáci katalog KMČ s nabídkou titulů pro děti 
od dvou do patnácti let. V nabídce jsou i zajímavé tituly k doplnění výuky a procvičení učiva, 
cizojazyčné publikace i knihy pro rodiče. Je také možné využít doplňkové materiály 
(pracovní listy), nebo se zapojit do programu besed s autory, autorských čtení.  Děti se 
mohou účastnit různých projektů, kde uplatní svoje literární dovednosti (např. Vypravuj! 
aneb Klání vypravěčů, napiš příběh na dané téma …). V každém katalogu je také soutěž  
o ceny. Pod „křídly“ Albatrosu vychází i knihy nakladatelství Fragment a Egmont. V letošním 
roce KMČ rozšiřuje nabídku pro čtenáře od 12 let. Nově vyjde katalog  Humbookmag – knihy 
pro teenagery. 

 „Jsme tu proto, aby děti četly!“ – bylo a stále zůstává mottem Klubu mladých čtenářů 
Albatros.  

Hana Dvořáková 
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Festival vědy 
 

Dne 6. 9. 2017 jsme se jako třída účastnili naučného Festivalu vědy na Vítězném 
náměstí v Dejvicích. Hned na začátku se nás ujal milý pán, který nám rozdal orientační 
mapy. Poté jsme se mohli libovolně pohybovat po areálu, kde bylo mnoho stánků  
s ochutnávkami, pokusy a s experimenty. V celém areálu se nacházelo přesně 82 stanů, 
které reprezentovaly různé fakulty pražských vysokých škol. 

Měli jsme možnost ochutnat rostlinná mléka, sýry, chleby a různé druhy cukrů. Zaujal 
nás zdravotnický stánek, kde jsme zkoušeli operovat s roboty a odebírat krev. Velmi se nám 
líbil takzvaný „Golem“ – přenosná nemocnice záchranné služby. 

Nejvíce nás ale zaujal stánek přírodovědecké fakulty, kde jsme viděli pokusy  
s ohněm, který mohl vzplát do červené, fialové anebo i do zelené barvy. Ohromil nás hlavně 
pokus s hořící rukou pomocí butanu. 

Ale dokonce i ČVUT mělo připravené zábavné hry. Museli jsme obejít všechny 
fakulty, které na ČVUT jsou, a splnit zadané úkoly, abychom mohli vyhrát různé ceny, jako 
jsou třeba sluchátka. 

Na konci nás přepadl nečekaný déšť, ale i tak jsme si všichni festival velice užili. 
Máme pocit, že tato forma učení pokusem a hrou by mohla žáky více zaujmout a později by 
mohli mít i větší zájem o studium. 

Abigail Syrovátková, Mia Phamová, 9. A 
 
 

Exkurze  – Hasičský záchranný sbor 
 

V úterý 20. 6. 2017 jsme navštívili 
Hasičský záchranný sbor na Pražském 
hradě. Před Žabkou na Francouzské jsme 
měli sraz s panem policistou z Městské 
policie. Když jsme dojeli tramvají na Pražský 
hrad, přivítal nás vedoucí hasičského 
záchranného sboru. Na začátku exkurze 
nám objasnil, co všechno spadá pod areál 
Pražského hradu. Poté dodal, že cestu, 

kterou půjdeme, musí hasiči uběhnout do 2 minut. Po prudkých schodech jsme došli do 
garáží. Tam nám ukázali hasičskou výstroj a Tomáš si vyzkoušel, jak se dýchá se 
záchrannou maskou proti dýmu. Když jsme vyšli z garáží, hasiči nám předvedli, jak se 
pomocí vysokozdvižné plošiny zachraňuje člověk na střeše. Pak nás po dvojicích vyváželi 
plošinou do výšky 25 metrů a my jsme si při této příležitosti měli možnost vyzkoušet 
hasičskou přilbu a vidět celou Prahu. Dále jsme si zkusili, jak se používá hasičská hadice. 
Po konci těchto aktivit jsme si prohlédli hasičské vozidlo, mohli jsme si do něj vlézt a my dvě 
jsme dokonce vylezly i na střechu, která se pod námi začala povážlivě kývat. Nakonec jsme 
se zadarmo vydali do Zlaté uličky, kde jsme měli rozchod. Přestože bylo hrozné vedro, bylo 
to fajn. Děkujeme členům Hasičského záchranného sboru a Městské policii za pěkný 
zážitek. 

Veronika Růžičková, Regina Königová, 9.A 
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Výlet do Spáleného Poříčí – Den s Armádou ČR – Akce Stonožky 
 

V úterý 12. 9. 2017 jsme se vydali autobusem od školy do Spáleného Poříčí na Den 
s Armádou České republiky. Jednalo se o akci Stonožky, na jejíchž akcích se naše škola 
dlouhodobě podílí. 

Kromě naší třídy (7.A) jela i třída 8.A, paní učitelky Klečková a Hanková, paní 
ekonomka Hadravová a paní ředitelka Vávrová. A nesmíme zapomenout na milé studentky 
z různých zemí, které byly součástí projektu EDISON! 

Když jsme se dostali do Spáleného Poříčí, čekalo nás dopoledne (i část odpoledne) 
plné nových zážitků a zajímavých úkolů. Chodili jsme po různých stanovištích a sbírali jsme 
body za správně zodpovězené otázky. Šli jsme se například podívat na přednášku CIMIC  
o tom, jak čeští vojáci pomáhají školám v zahraničí, např. v Afghánistánu. Přednáška se 
nám líbila, i když některé části byly smutné. Navíc na zdech kolem nás visely obrázky, které 
malovaly děti z afghánských škol. Také bylo zajímavé podívat se do různých vojenských 
vozidel – obrněného transportéru Pandur, terénního automobilu Land Roveru, nákladního 
terénního automobilu Tatra 815 a dalších. Vše jsme si prohlíželi s nadšením. Po obědě, kdy 
si většina z nás objednala generálský řízek, jsme prolezli i záchranný vrtulník, to bylo skvělé! 
Mimo to jsme pochodovali i na vojenskou hudbu -  to bylo pro změnu především vtipné! 
Nakonec proběhlo velké vyhlášení celodenní soutěže a odměněna byla první tří místa.  
Naše třída vyhrála 1. místo! Každý z nás dostal Power banku, peněženku  
a pár jiných hezkých maličkostí. 

Pak jsme se už vraceli autobusem zase do Prahy a náš výlet bohužel skončil. Všichni 
si ho ale podle mě moc užili. 

Anna Kristina Müller, 7.A 
 
 

Festival autorského Čtení ve vlaku 
 
 Začátkem září jsme se už podruhé zúčastnili Festivalu autorského Čtení ve vlaku  
v termínu 18. 9. – 21. 9. 2017. Letos se konal již 4. ročník. Minulé ročníky festivalu ukázaly, 
že jízda vlakem a dobrá četba nejsou žádné přežitky minulých století a že k sobě nerozlučně 
patří. 

Idea Festivalu vznikla z dlouholeté spolupráce firmy Railreklam, zajišťující komerční 
komunikaci ve vlacích i na nádražním mobiliáři, se školou reklamní a umělecké tvorby 
Michael. Organizaci celého festivalu zajistili studenti školy Michael a studenti Vysoké školy 
kreativní komunikace. Záštitu nad festivalem převzali předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Eliška Kaplický Fuchsová, 
radní pro dopravu a evropské fondy Petr Dolínek, předsedkyně dozorčí rady nadačního 
fondu Cesta ke vzdělání Irena Ropková a radní pro oblast dopravy Středočeského kraje 
František Petrtýl. 

Pro autorská čtení byly vyhrazeny prostřední oddíly (horní patro, 2. třída) ve vlacích 
typu CityElefant. My jsme na svoji jízdu vyrazili v úterý 19. září z Masarykova nádraží do 
Lysé nad Labem a zpět. Cestu nám svojí četbou zpříjemnily Ivana Myšková a Halina 
Pawlowská. Pozorovali jsme ubíhající město a krajinu za okny a poslouchali nové příběhy. 
První část cesty nás nejprve zklamala, neboť nedorazil zvukař, a přestože se paní 
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Myšičková snažila číst nahlas a přecházet po vagónu sem a tam, slyšeli jsme pouze některé 
pasáže povídky. Zpáteční cesta, kdy předčítala paní Pawlowská, už byla zcela bez 
problémů. Dohnali nás studenti s mikrofony a reproduktory. Každý z nás už dobře slyšel  
a Halina Pawlowská nám opět předvedla svůj obrovský smysl pro humor. 

9.A a 9.B 
 
 

TEPfaktor 
 

Brzy ráno 7. září 2017 jsme obě 7. třídy vyrazily autobusem od školy do Chotilska  
u Příbrami. O TEPfaktoru jsme už věděli z loňského roku, že se jedná 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!“ O tom jsme se v některých 
místnostech přesvědčili mnohokrát, než jsme úkol splnili… 

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. 

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!  

Tři hodiny jsme bojovali jako o život, nikdo to nevzdal. Vzájemně 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 snad i „po sté“!!! 

Celý den jsme si velice užili a shodli jsme se, že se chceme za rok opět vrátit.  
V červnu jsme se snažili něco natrénovat i v pražské pobočce QuickGame v Kyjích. 

7.A a 7.B 
 
 

Stopy k Pražskému Jezulátku 
 

Ve středu 3. května se 5. A zúčastnila projektu stopy. Ten se konal v kostele Panny 
Marie Vítězné. Tento kostel je postaven v barokním stylu a je starý čtyři sta let. Tři hodné  
a milé průvodkyně a průvodce nás doprovázeli tímto historickým kostelem. Před kostelem 
se nás zeptali, odkud v Praze jsme. To proto, že si zaznamenávali na mapu, které školy už 
kostel navštívily. Po té jsme dostali úkoly, které se týkaly toho, jak se nám kostel na pohled 
líbí. Průvodce nám vysvětlil mnoho zajímavostí o kostele i o Jezulátku. Mimo jiné i to, že se 
jezulátek ve Španělsku vyrábělo mnoho, ale že to naše Pražské je nejvzácnější a také jedno 
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z posledních, která se uchovala. Poté jsme šli na zahrádku s rybičkami. Tam jsme od 
mnicha dostali čaj. Také jsme viděli šaty Jezulátka, které byly krásné a vzácné. Naše třída 
dostala výjimečné povolení jít na věž se zvonem. Z věže jsme se mohli podívat ne celou 
Prahu. Také jsme měli dovoleno zabouchat na zvon, který se hlasitě rozezněl. Po prohlídce 
věže jsme se vrátili do zahrady, kde jsme se se všemi rozloučili a plni zážitků jsme odjeli 
zpátky do školy. Jsme moc rádi, že jsme takový kostel viděli.     

Za 6.A  Kateřina Fencl 
 
 

Škola v přírodě – Alešův dvůr, 2. třídy, květen 2017 

 
21. května odjely naše dvě druhé třídy (nynější 3.A a 3.B) do jižních Čech na ŠVP. 

Jeli jsme jedním velkým autobusem do krásného areálu nedaleko Chlumu u Třeboně. Na 
oploceném trávníku se kromě ubytovací budovy (hezké pokoje s příslušenstvím) nacházelo 
super dětské hřiště - pískoviště, průlezy, lana, opičí dráha, špalíky. Nemuseli jsme se bát 
žádných aut, byli jsme ve svém. Za pět dní pobytu jsme toho hodně stihli. Pracovali  
a soutěžili jsme v osmi družstvech - každé mělo svoje jméno, pokřik a vlajku. Navštívili jsme 
okolní lesy,  městečko Chlum u Třeboně s rybníkem Hejtmanem.   Na celodenní výlet jsme 
jeli autobusem do lázeňského města Třeboně. V zámecké zahradě nás čekalo interaktivní 
Muzeum přírody a Muzeum vodníků a strašidel. Parníkem jsme se svezli na cestu kolem 
Světa a prohlédli si výstavu sladkovodních ryb. Po příjezdu jsme ještě opékali buřtíky  
a zazpívali písničky u táboráku. Předposlední večer byla diskotéka s tancem a oslava 
narozenin spolužáků. Poslední den samozřejmě došlo na vyhlášení výsledků celotáborové 
hry, rozdání diplomů a cen. Pět dní uteklo jako voda a děti už se těší na příští rok.  

Yvona Smrčková 
 
 

Závěrečný školní výlet do Řecka, Zakynthos, 9.A 
 

Dne 4. 6. jsme měli termín odjezdu na závěrečný výlet k moři na Zakynthos do Řecka. 
Ve tři ráno jsme se sešli na letišti a po rozloučení s rodiči se vydali k odbavení. Vše proběhlo 
v pořádku, a tak jsme kolem páté nastoupili do letadla. Let měl trvat něco přes dvě hodiny 
a na místě jsme měli být kolem desáté dopoledne. Když jsme přistáli na letišti v Řecku, hned 
jsme ucítili příjemný mořský vzduch. Po transferu autobusem už nám ale bylo pořádně horko 
a tak jsme se těšili na pláž, kam jsme se hned po informační schůzce s delegátkou vydali. 
Sympatická pláž nedaleko apartmánů byla téměř prázdná, a tak ji svými osuškami zaplnila 
jen naše šestnáctičlenná skupina.  

V Řecku jsme měli možnost navzájem si předvést své kulinářské umění, protože 
jsme si sami vařili. Na večeře jsme si však často zašli do restaurace, abychom poznali 
řeckou kuchyni. V místních tavernách jsme si pochutnávali na balkánských specialitách  
a kochali se pohledy na moře.  Celý ostrov byl velmi krásný a v době, kdy jsme tam pobývali, 
zde kvetla spousta rostlin. Ne nadarmo se ostrovu říká květina východu. Na Zakynthosu se 
jako na jediném řeckém ostrově líhnou želvy Kareta Kareta, ale o tom až později.  
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Kromě městečka Limni Keri jsme 
poznali i spoustu jiných krásných míst, 
navštívili jsme několik různých pláží,  
a dokonce i horskou vesničku Keri, kde 
najdeme největší řeckou vlajku na světě. 
Zde jsme se kochali úžasnými výhledy na 
mořské útesy. Prý tu bývají  jedny  
z nejkrásnějších západů slunce nad 
mořem. V hlavním městě ostrova jsme si 

prohlédli přístav a z mola obdivovali luxusní jachty. Při procházce úzkými uličkami města 
jsme nakoupili suvenýry pro naše nejbližší a kamarády.  

V sobotu nás čekala výprava za želvami Kareta Kareta. Ráno jsme vyrazili do 
přístavu, kde jsme nasedli do lodi a pluli k nedalekému ostrůvku Marathonisi, nazývanému 
ostrov želv. Cestou nás kapitán upozornil na želvu plující pod námi,  kterou  jsme tak moc 
chtěli vidět. A skutečně jsme ji spatřili a z lodi dlouhou chvíli pozorovali. Několikrát se dostala 
na hladinu. Byl to nezapomenutelný zážitek!  Na ostrově jsme se vykoupali. Loď nás zavezla 
ještě do Modré jeskyně. Nedaleko ní  jsme měli přestávku na koupání. Skoky z lodi do 
průzračného moře byly tak osvěžující!   

Náš skvělý výlet u moře jsme poslední večer zakončili půlnočním koupáním v moři. 
V neděli nás v šest hodin ráno nabral autobus mířící na letiště. Po bezproblémovém 
odbavení jsme kolem osmé vzlétli a následně po dvou a půl hodinovém letu v pořádku 
přistáli v Praze. Zde jsme se všichni rozloučili a plni dojmů z nezapomenutelného týdne  
v Řecku odcházeli s rodiči domů. 

                              Lucka, Bětka , Kačka a ostatní spolužáci z bývalé  9.A 
 
 

Závěrečný školní výlet na Slovensko – Vysoké Tatry, 9.B 
 

Na školu v přírodě na Slovensko jsme se 
všichni moc těšili. V neděli 4. června nám odjížděl 
vlak z Hlavního nádraží do Popradu. Cesta byla 
příjemná a pohodlná, i když trvala šest hodin.  Po 
příjezdu jsme odhazovali svůj kufr v dál a vrhli se do 
bazénu. 

Dopoledne jsme většinou strávili po lahodné  
snídani volným programem. Šli jsme si zahrát beach 
volejbal nebo tenis nebo jsme se osvěžili v bazénu. Odpoledne na nás vždy čekal nějaký 
výlet, jako například na Popradské a Štrbské pleso, Skalnaté pleso u Lomnického štítu, 
výšlap na Hrebienok s pobytem u vodopádů Studeného potoka. Výjimkou programu byl třetí 
„kritický“ den, kdy jsme  trávili celý den odpočinkem v areálu.  

Poslední den jsme vyrazili do Popradu do aquaparku, protože bylo krásné slunečné 
počasí. Vůbec jsme měli celý týden štěstí na počasí v horách! Ani jednou nám na výletě 
nepršelo. Přivezli jsme si domů spoustu pěkných fotografií, se kterými budeme s nostalgií 
vzpomínat na svoji třídu na základní škole. 

Nikola Fialová, Kateřina Militká, bývalá 9.B 
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Závěrečná akademie 2017, divadlo Hybernia 
 
„Hudba začla hrát a tichne sál, opona se vznáší nad portál, bílé světlo ramp je tady jenom 
kvůli nám, ..... „ - ano, to jsou slova Charlie Chaplina z filmu Světla ramp. Opona se skutečně 
zvedá a „prkna, co znamenají svět“ se zaplňují účastníky-aktéry již desáté závěrečné školní 
akademie ZŠ Kladská spojené tradičně se slavnostním stužkováním žáků 9. tříd. 

Úvodní vystoupení deváťáků nás přeneslo do antického světa, do kolébky evropské 
civilizace, mezi bohy na bájném Olympu. Zhlédli jsme nádhernou ukázku o vzniku a poslání 
divadla z daleké minulosti až do současnosti. Zvolání žáků 5.B „Hurá! Ať žije divadlo“ bylo 
na místě. Potom už následovalo jedno vystoupení za druhým. třídy se nechaly inspirovat 
dvojicemi autorů Voskovec - Werich, Svěrák - Uhlíř, Suchý - Šlitr (3.B -  „Na vzduchu“, 2.B 
– „Malé kotě“, 1.A,B - s písničkou „Krávy, krávy“. Velice pěkná vystoupení měly 2.A  
s duchem, co straší v domě, 4.B s mezinárodní módní přehlídkou, 4.A s Hurvínkem, 
Spejblem a Máničkou. K nim se řadila i 5.A s malinkou krabičkou, vtipně upravené pohádky 
9.A nebo Romeo a Julie třídy 6.A. Nechyběly ani soutěže. Sportovní vystoupení předvedla 
3.A a zinscenovanou vědomostní soutěž s opravdu obtížnými otázkami třída 7.B. Kromě 
autorských dvojic se najednou objevil i zde Jára Cimrman, který doslova a do písmene 
přeskočil z vánočního koncertu přímo do závěrečné akademie. Scénku „Cimrman a seance“ 
nám zahrála třída 7.A. 

Nechyběla ani hudba a hudební čísla. Sbor žáků nám zazpíval v angličtině „In the 
Jungle the Lion Sleeps Tonight“, zahrála i školní kapela. Program začínal gradovat  
a akademie nabírala obrátky. Snad všechny přítomné diváky přímo vtáhla vystoupení 
„Zpívání v dešti“ (6.B), „Hříšný tanec“ (8.A) a „Pomáda“ (8.B). Choreografie a náročnost 
tanečních výstupů žáků ocenili diváci velkým potleskem. Jedním slovem - krása! To 
skutečně nemělo chybu. Jako třešnička na dortu bylo taneční vystoupení obou devátých tříd 
na píseň „Pátá“ ze známého filmu „Rebelové“, který se před lety natáčel i před naší školou. 
Nadšení, elán, úsměv a radost z pohybu - to vše bylo patrné na tvářích všech účinkujících. 
Chybělo už jen převést tuto scénku do reálu, jako tomu bylo již ve zmíněném filmu. „Pátá“ 
doprovází naše deváťáky při posledním zvonění v den rozdávání vysvědčení a tak se 
vycházející třídy loučí se svou „naší“ školou, školou Kladskou. Písničku a její slova zná snad 
každý žák a lze ji považovat již za "školní hymnu". A co po ní zůstalo? Zábradlí před školou 
jako vzpomínka na natáčení tohoto filmu.  

Tak jako plyne školní akademie, vzpomíná starý klaun z filmu Světla ramp -  
a myšlenky se mu vrací zpět: „Světla ramp jsou stejná jako za dnů tvých a mých, a starý 
klaun pod víčky pláč má v tváři  smích“. 

„Hudba začla hrát a tichne sál...“ a na prkna, co znamenají svět, přicházejí ve 
slavnostním společenském oblečení za hudebního doprovodu studentské hymny 
„Gaudeamus igitur“ trojice a dvojice žáků obou devátých tříd. Je ticho, přicházejí třídní 
učitelky a paní ředitelka Kateřina Vávrová. Po krátkém přivítání a projevu poděkovala paní 
ředitelka rodičům, všem zaměstnancům školy a nakonec i žákům samotným. Žáky 
pochválila za úspěšné zvládnutí a zakončení povinné školní docházky a popřála jim šťastné 
vykročení do další životní etapy. Pak třídní učitelky stužkovaly „své děti“, předaly jim pamětní 
list a v závěru se ujali slov samotní deváťáci, kteří shrnuli celý pobyt na Kladské, poděkovali 
rodičům a všem učitelům za jejich přípravu do života. 
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I my všichni jim přejeme úspěšný start na všech středních školách, hodně radosti, 
elánu, chuti do učení, tolerance a vzájemné komunikace. 

V tomto okamžiku – „... a v té chvíli čas jako by stál, všechno stárne ..... a starý klaun, 
ten moudrý klaun, to ví.“ (Ch.Chaplin) 

Tak je tomu i v případě naší školní akademie. V pořadí již podesáté zde v Divadle 
Hybernia. Opona spadla, prkna, co znamenají svět, zmizela a každý opouští divadlo. Je plný 
dojmů, vzpomínek a slziček na krajíčku.  A jaká vlastně byla tato akademie? Byla překonána 
nastavená už tak „vysoká laťka“? Možná ano, možná ne. Nechme tuto otázku otevřenou, 
ale každý z nás si na ni dokáže odpovědět...   

         Ladislav Bošek 
 

Úspěchy našich žáků – duben až říjen 2017 
 
Zlatý oříšek - krajské kolo, 9. října 2017 
Soutěž Zlatý oříšek vyhledává a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti z celé 
České republiky. Jedná se o největší takto zaměřený projekt s téměř dvacetiletou tradicí. 
Krajské kolo s postupem do celorepublikového vyhrála Klára Gibišová, 2.B. Její hra na 
klavír sklidila velkou pochvalu a uznání poroty i obecenstva. Klárce srdečně gratulujeme  
a držíme palce do finále! 
 
Přírodovědné odpoledne s myslivci - MČ Praha 2, září 2017 

2. místo: skupina žáků z 1.A 
 
Výtvarná soutěž k 75. výročí operace Anthropoid - MČ Praha 2, červen-září 2017 

2. místo: Johana Kubištová, 7.B  
 
Plavecko-běžecký pohár, 21. června 2017 

1. místo: ZŠ Kladská vybojovala v sérii závodů v souboji základních škol  
 
7:0 pro němčinu – 7.ročník, 15. června 2017 

3. místo: tým žáků 4. tříd "FC Kladská - Die Junioren" (A. Aarons, B. Adam,  
F. Adamec, V. Nevický, R. Vachtl a R. Votava) 
6. místo: tým  žáků 5.A „ZŠ Kladská“ (L. Babický, J. Čihák, V. Čistecký, M. Hladík, 
 F. Koča a J. Tuček) 

 
Pythagoriáda - obvodní kolo, 16. května 2017 
Kategorie 5. ročníky - 5.místo: Berta Barešová, 5.A 
      5.místo: Markéta Brunclíková, 5.A 
Kategorie 6. ročníky - 2. místo: Eliáš Hager, 6.A 
Kategorie 8. ročníky - 2.místo: Theodor Balek, 8.B 
         2.místo: Matěj Crowe, 8.B 
         5.místo: Jakub Schindler, 8.A 
  
OVOV - krajské kolo, 18. května 2017 
Kategorie dívky 2007 3. místo: Marie Magdaléna Straková, 4.A 
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Pythagoriáda - obvodní kolo, 16. května 2017 
Kategorie 5. tříd  5. až 6. místo: Berta Barešová, 5.A a Markéta Brunclíková, 5.A  
  
Plavecko-běžecký pohár - 7. kolo, 7. května 2017 

3. místo: Edgar Rázga, 6.A 
 

Plavecko-běžecký pohár - 6. kolo, 27. dubna 2017 
2. místo: Jindřich Kubák, 7.A 
3. místo: Lukáš Trousil, 7.A 

  

Soutěž v programování - krajské kolo, 21. dubna 2017 
6.místo: Matyáš Boháček, 7.B 

  

7. ročník Německé recitační soutěže - celorepublikové finále, 27. dubna 2017  
IV. kategorie 1. místo: Daniela Shvedová, 3.A  
II. kategorie 3. místo: Anna Kristina Müller, 6.A  
 

Konverzační soutěž v německém jazyce - národní kolo, 21. dubna 2017 
5. místo: Kryštof Miksa, 9.B  

  
Matematická olympiáda - obvodní kolo, 18. dubna 2017 
Kategorii 5. tříd  3. místo: Michal Sazama, 5.A 
  

Plavecko-běžecký pohár - 5. kolo, 12. dubna 2017 
2. místo: Filip Koča, 5.A 
2. místo: Pavel Šolín, 8.B 
3. místo: Lukáš Trousil, 7.A 
3. místo: Saša Poláková, 7.B 

 

Konversationswettbewerb  Deutsch 2017 
 
Traditionell  fanden an unserer Schule  im Januar und Februar unter der organisatorischen 
Leitung von Frau Křivková die Konversationswettbewerbe in Deutsch für Prag 1 und 2 in 
den verschiedenen Kategorien statt.     
Wie jedes Jahr waren zahlreiche Schüler aus Grundschulen und Gymnasien der beiden 
Prager Stadtbezirke erschienen um sich in ihren Deutschkenntnissen zu messen. Dabei 
ging es vor allem um Bildbeschreibungen und Gespräche mit der Jury zu einem bestimmten 
Thema. In der dreiköpfigen Jury war immer mindestens ein Muttersprachler.  
Die meisten Teilnehmer konnten mit ausgezeichneten Sprachkenntnissen überzeugen, so 
dass der Abstand zwischen den Erstplatzierten nur wenige Punkte betrug. 
In der Kategorie 1 (Kl.6/7) war unsere Schule in Prag 2 leider konkurrenzlos. Die ersten  
3 Plätze belegten Daniel Elbakyan, Vojtěch Blažek und Matyáš Miksa. 
Kryštof Miksa konnte den ersten Platz in der Kategorie 2 (Kl. 8/9) belegen und damit an der 
Stadtolympiade teilnehmen, die er ebenfalls gewann. Tolle Leistung!!! 
Somit konnte er unsere Schule bei der Landesolympiade am 21. 4. 2017 am Goethe- Institut 
vertreten. 

Heide-Katrin Trettner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Deutschsprachiger Rezitationswettbewerb 2017 
 

Sind deutsche Gedichte langweilig und Schnee von gestern? Ist es unmöglich, ein 
Gedicht auf Deutsch so gut zu  rezitieren, dass man unter 130 Schülern zum Finale 
eingeladen wird? Nein, es ist durchaus machbar, wie dies auch im letzten Schuljahr wieder 
Schüler unserer Schule bewiesen haben. Sie haben am Deutschsprachigen 
Rezitationswettbewerb teilgenommen, der bereits zum siebten Mal stattfand und vom 
Prager Literatur Haus deutschsprachiger Autoren organisiert wird.  
 Im Konversationsunterricht versuchen wir Deutschlehrer, die Kinder auch mit 
Gedichten bekannt zu machen und motivieren sie, am Wettbewerb teilzunehmen. Die 
Kinder lernen ein Gedicht auswendig, wir nehmen dies auf Video auf und hoffen dann, dass 
sie die zwei Auswahlrunden überstehen und zum Finale eingeladen werden. In diesem Jahr 
fand es am 27. April im Grand Hotel Bohemia statt. Die Teilnehmer treten in verschiedenen 
Kategorien gegeneinander an und rezitieren ihr Gedicht. In der Kategorie der Kinder bis 
10 Jahre hat unsere Schülerin Daniela Shvedová mit dem Gedicht „Die Hausmaus“ 
von Gottfried Herold den ersten Platz gewonnen. In der Kategorie der Muttersprachler 
konnte sich Anna Müller mit dem Gedicht „Kicherfritzen“ von Erich Kästner über 
einen dritten Platz freuen.  

Wir gratulieren den beiden ganz herzlich und hoffen, dass sich auch in diesem 
Schuljahr Schüler für deutschsprachige Gedichte begeistern lassen. 
 

Ulrike Schütte 
 
 

Recitační soutěž v německém jazyce v roce 2017 
 

Jsou německé básně nudné a málo cool? Je vůbec možné recitovat báseň v němčině 
tak dobře, aby byl někdo ze 130 žáků pozván do finále? Ano je! Tak, jak to mnozí žáci naší 
školy v předchozím školním roce dokázali. Zúčastnili se německé recitační soutěže, která 
se konala již po sedmé a byla organizována Pražským literárním domem autorů německého 
jazyka. 

V hodinách konverzace se jako vyučující němčiny snažíme seznamovat žáky rovněž 
z poezií a  motivujeme je, aby se zmíněné soutěže zúčastnili. Žáci se musí naučit vybranou 
báseň zpaměti, přednes se zaznamená na video a následně se odešle organizátorům  
k vyhodnocení. Vždy pevně doufáme, aby naši žáci ustáli dvě výběrová kola soutěže, aby 
mohli být pozváni na finálový večer. Ten se letos konal 27. 4. 2017 v Grand Hotelu Bohemia 
na Starém Městě. Účastníci,  kteří soutěží v různých kategoriích, pak naživo recitují 
vybranou báseň před porotou. V kategorii dětí do 9-ti let obsadila naše žákyně Daniela 
Shvedová s básní „Die Hausmaus“ od Gottfrieda Herolda první místo. V kategorii 
rodilých mluvčích se mohla z třetího místa za báseň „Kicherfritzen“ od Ericha  
Kästnera těšit Anna Müller. 

Oběma žákyním srdečně gratulujeme a doufáme, že se i v letošním školním roce 
najde dostatek žáků, které osloví německá poezie. 

Ulrike Schütte 
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Plavecko-běžecký pohár 
 

Plavecko-běžecký pohár neboli PBP je závod, kterého se naše škola účastní již po 

několik let. Tento rok se nám podařilo vyhrát pohár a obhájit tak loňské prvenství v tomto 

závodě. 

         Už název napovídá, že v tomto závodě jde o plavání a běh. Závod je určen pro různě 

staré sportovce, tak se ještě dělí na jednotlivé věkové kategorie, které poté určují 

vzdálenost, kterou budeš muset plavat a běžet.  

                       Kategorie:      plave:         běží: 

 Kategorie a trasy jsou následující: 4 - 5 třída      50m             500m 

                                                        6 - 7 třída      50m           1000m 

                                                        8 - 9 třída      50m           1000m 

Jako první se plave a poté v pořadí, ve kterém jsi ve své kategorii doplaval, vybíháš 

na trať, na které už bojuješ o své celkové umístění. 

            Na závodě vždy panuje skvělá atmosféra s kapkou nervozity, která však není na 

škodu. Občas tě přepadne bolest z námahy, ale naši učitelé dobře ví, že co bolí, to sílí a my 

musíme být do života silní. A právě na to nás připravuje tento závod. 

Děkuji našim učitelům, kteří nám umožnili na tento závod jít a měli nervy tam s námi 

občas vydržet. Dále děkuji všem z Kladské, kteří pomohli vyhrát tento pohár vlastním potem 

a dřinou. 

Michaela Zajíčková, 9.B 

 

 

OVOV 
 

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru 

a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený 

všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. 

Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený 

životní styl. 

Statistiky jasně ukazují, že děti se hýbou málo. Je načase to změnit! Právě proto 

vznikl i projekt Sazka Olympijský víceboj, který nabízí sportovní náplň pro všechny děti, ať 

už školáky povzbudí k radosti ze sportování, nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní 

talent. Hlavním cílem projektu je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního 

stylu dětí. 

Naše škola se do tohoto projektu aktivně zapojuje již několik let. V únoru jsme se 

zúčastnili halového „Pražského pětiboje“. V dubnu se konalo obvodní kolo  

v ZŠ Na Smetance, kde se sedm žáků kvalifikovalo do krajského kola. 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy! 

Milan Ševčík 

 



 28 

Školní jídelna 
 

Milí rodiče, milí žáci, 

ráda bych vás seznámila s novinkami naší školní jídelny. Příjemnou novinkou pro 

všechny žáky a jejich rodiče je možnost nového objednávání obědů přes web školy  

(jídelna-internetové objednávání) již vždy od pátku od 14 hodin až do čtvrtka do 14 hodin,  

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

Jak jistě všichni víte, a již mohli pocítit především žáci, došlo k menšímu omezení ve 

školní jídelně. Již od ledna 2018 se budeme těšit z nových prostor školní jídelny, kde bude 

instalován nový kvalitnější a přehlednější objednávkový systém. Nejen žáky tato změna 

potěší. 

Samozřejmě, že jsme nezapomněli a na příští pololetí jsme připravili pro žáky akci 

nazvanou „Vaříme podle třídy“, která bude probíhat od února 2018, a to každou středu. 

Začátkem listopadu dostane každý třídní učitel pokyny pro svoji třídu, aby společně sestavili 

týdenní jídelní lístek, který musí odevzdat do začátku prosince. Sestavení jídelního lístku 

musí být vhodné jak pro 1. stupeň, tak i pro 2. stupeň. Z tohoto týdenního jídelního lístku 

pak bude vybrán jeden den, podle kterého budeme vždy ve středu vařit.  

Těšíme se, čím nás naši žáci překvapí.  

Dobrou chuť Vám všem přeje kolektiv školní kuchyně. 

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny 
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