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Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, 
setkáváme se dnes u příležitosti jarních třídních schůzek, tentokrát již po Velikonocích. 
Naposledy jsme se viděli na vánočním koncertě v Lucerně a s některými z Vás na naší 
stonožkové vernisáži koncem března. Zmíněná vernisáž byla velmi úspěšná a díky Vaší 
podpoře můžeme letos pomoci částkou téměř 50 000 korun. Naše pomoc směřuje za prvé 
do Středoafrické republiky na nákup slabikářů, a to prostřednictvím Siriri o.p.s. Druhou 
polovinu věnujeme opět na výzkum léčby Crohnovy choroby prostřednictvím Fakulty 
aplikovaných věd Západočeské univerzity. Slavnostního zahájení se zúčastnila starostka 
MČ Praha 2 Jana Černochová, prezidentka hnutí na vlastních nohou Běla Jensen, děkanka 
FAV ZUČ doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, ředitel Siriri Francis Martin, zakladatelka Siriri 
Ludmila Böhmová a další hosté. Radost nám udělala návštěva mnoha našich absolventů  
a bývalých kolegů. Naši žáci zazpívali stonožkovou hymnu, Klára Gibišová zahrála na klavír 
a žáci 8. a 9. tříd připravili pod vedením pana učitele Vacka skvělé hudební vystoupení. 
Letošní výstava je jubilejní, dvacátá v pořadí. Jsme rádi, že máme možnost ukázat našim 
dětem, jak mohou být užitečné a jak mohou samy pomáhat druhým. 

Také letos musím poděkovat našim pedagogům za vynikající přípravu žáků. 
Důkazem jsou výsledky na olympiádách MŠMT, kdy se naši žáci opět umístili častokrát na 
předních místech. Nebyly to pouze jazyky (český, německý i anglický), ale i matematika, 
zeměpis, dějepis, programování, recitace. Žákyně 9. třídy Michaela Uhlířová, stejně jako 
vloni Kryštof Miksa, dosáhla v soutěži v německém jazyce dokonce na stupeň nejvyšší, 
obsadila 1. místo v krajském kole. Do krajského kola postupuje rovněž Matyáš Boháček  
z 8. ročníku, který zvítězil v programování. Samozřejmě diplomy ze soutěží pořádaných 
MŠMT využijí žáci 9. tříd k získání „bodů navíc“ při přijímacím řízení na gymnázia a střední 
školy.  

V březnu se opět konaly mezinárodní zkoušky z německého jazyka DSD I. Písemná 
část trvala 5 vyučovacích hodin, ústní zkouška se konala následný březnový týden. Pro žáky 
je to první „velká“ zkouška, atmosféra ve škole se malinko podobá maturitní zkoušce. Ve 
škole je vždy vypnuté zvonění a snažíme se o co nejpříznivější podmínky, aby výsledky, 
které přijdou z Německa koncem školního roku, byly co nejlepší. Většina žáků v loňském 
roce opět dosáhla úrovně státní maturity – B1. V dobré výsledky věříme i letos. Děkuji všem 
učitelům německého jazyka, kteří žáky pečlivě připravovali a organizovali celý průběh této 
uznávané zkoušky. 
 Do konce školního roku nás čekají naše tradiční výměnné pobyty. Žáci 6. tříd vyjedou 
opět do Laufu an der Pegnitz, někteří žáci 7. ročníků odjedou na ostrov Norderney. 
V Delmenhorstu letos bohužel nenašli dostatečný počet zájemců, kteří by se vydali k nám 
do Prahy. Naši žáci z 8. tříd odjedou na reciproční pobyt do dánského Broendby. Pro 
budoucí šesté třídy již chystáme další podzimní výměnu se školou v Backnangu. Tyto 
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jazykové výměnné akce, jak zde zmiňuji téměř pokaždé, jsou tím nejcennějším, co našim 
dětem můžeme nabídnout. Přínos je nejen jazykový, ale posílí žáky i v oblasti sociální, 
dovednostní, komunikační a pracovní. Stále jednáme o obnově spolupráce a výměny do 
kanadského Toronta. 
 V květnu se bude konat náš tradiční sportovní den školy. Jsme moc rádi, že jsme 
vloni navázali úzkou spolupráci s FTVS, díky které můžeme letos opět využít pěkný stadion 
i pomoc vysokoškolských studentů. 
 Jsem velice ráda, že jsme ještě před Vánoci stačili otevřít naši novou školní jídelnu, 
ze které máme všichni velkou radost. Během ledna a února se podařilo ze staré jídelny opět 
vykouzlit učebnu, kterou jsme velmi potřebovali. V přístavbě nám vznikla vytoužená 
jazyková pracovna. Vedoucí školní jídelny paní Macháčková se mohla konečně nastěhovat 
do nové kanceláře. V letošním roce, pokud se nám to podaří, bychom rádi vyměnili druhou 
část oken do vnitrobloku. Nové repliky starých dřevěných oken jsou velmi zdařilé a během 
zimy jsme pocítili značný rozdíl v úniku tepla. Na jaře musíme také opravit padající plot  
a zídku směrem ke Slovenské ulici. 
 Na závěr bych Vám ráda poděkovala za příspěvky KRPŠ, které nám velmi pomáhají. 
Letos převážně investujeme do obnovy počítačů a výukových programů. I díky Vám, 
rodičům, jsme mohli pořídit naše interaktivní pískoviště, které bude během dubna 
dokončeno a poté v plném provozu pro výuku i zábavu. 
  Závěrečnou akademii spojenou se stužkováním žáků 9. tříd již pomalu chystáme. 
Nezapomeňte si zapsat termín - úterý 26. června v Hybernii. Vstupenky budou k dispozici 
od konzultačních hodin 23. května. Vzhledem k počtu míst v divadle prosíme o pochopení 
– do konce května vydáváme na žáka maximálně dvě vstupenky.  

Přeji Vám hezké jarní dny, radost z Vašich dětí a společných chvil. 
  

Kateřina Vávrová 
 
 

Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I 
(DSD I) 2018 
 
Vážení rodiče, 

13. března a 21. - 23. března 2018 proběhly na naší škole mezinárodně uznávané 
písemné a ústní zkoušky  v němčině DSD I 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 počítačové 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 vysokou úrovní prezentací 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 dvě žákyně jej dokonce dosáhly! 
Potěšitelné je, že letos ústní zkoušku všichni žáci zvládli.  Blahopřejeme! 
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Teď nám nezbývá nic jiného než (ne)trpělivě (přibližně 3 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 nesložil. Buďme optimističtí a držme stále palce, ať diplom obdrží co největší 
počet žáků! 

Děkujeme rodičům „diplomantů“ za morální podporu při první tak náročné zkoušce 
svých dětí. Děkujeme také za již tradiční všestrannou podporu vedení školy a všech kolegů. 
Těšíme se už na příští rok, kdy zkoušku budou skládat nynější osmáci! 

                                                 Dagmar Křivková 
 
 

Mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny - PET 
 

Od září letošního školního roku pokračují na naší škole přípravné kurzy  
k mezinárodním zkouškám Cambridge English  pod vedením Patricka Ryana. Žáci se tak  
připravují v rámci klubových hodin na jednu z mezinárodních zkoušek PET for Schools, 
někteří žáci dokonce na zkoušku ještě o úroveň vyšší, First for Schools B2. Během dubna 
budeme uzavírat registrace a samotný termín  zkoušky je stanoven na červen 2018. Pro 
další  zájemce  připravujeme  ještě termín v listopadu 2018 (bude včas upřesněno). Všichni  
žáci, kteří se v minulých letech  přihlásili, zkoušku úspěšně složili.  Následně obdrželi 
certifikáty, kde jim byla potvrzena znalost anglického jazyka na úrovni B1 (státní maturity).  
Moc gratulujeme a novým kandidátům  v červnu držíme  palce! 

Barbora Hanková, Patrick Ryan 
 
 

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 navštívili představení 
„ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY“  a  „MNOHO POVYKU PRO NIC“ od Williama Shakespeara, 
muzikál „PLES UPÍRŮ“  a posledním představením letošního roku bude „EVŽEN ONĚGIN“ 
v DIVADLE ABC 21. dubna 2018.  

Každý rok doufáme, že se mezi našimi dětmi najdou další příznivci divadla, neboť  
i tyto návštěvy přispívají k výchově a vzdělávání našich žákyň a žáků.  

                                                                                                                     Alena Klečková 
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Stonožka – hnutí Na vlastních nohou 
 

Stonožková jubilejní vernisáž 
 

Je čtvrtek 22. března. V ZŠ Kladská vrcholí přípravy na slavnostní vernisáž 
stonožkové výstavy žákovských prací „Hudba v nás“. Výstavní panely a nástěnky se třpytí 
pestrými barvami a nádhernými kresbami s hudební tématikou. 

Sem tam proběhl nějaký žáček a úderem 15. hodiny vernisáž začala. Výstavu 
zahájila ředitelka školy Kateřina Vávrová, která je současně i předsedkyní hnutí Stonožka. 
Připomněla, že toto je již dvacátá vernisáž v pořadí. Vyzdvihla práci a úsilí všech žáků  
a pedagogů, kteří se na přípravě podíleli. 

Uvítala vzácné hosty v čele s prezidentkou hnutí Na vlastních nohou / Stonožka paní 
Bělu Gran Jensen, která ocenila báječné nápady a tvůrčí schopnosti žáků. Dalšího slova se 
ujala starostka MČ Praha 2 Mgr. Jana Černochová, která je nadšenou obdivovatelkou těchto 
stonožkových vernisáží, každoročně výstavu sleduje a navštěvuje a tím oceňuje práci všech 
ve škole, zejména rozum, cit a estetické vnímání u dětí. Svými slovy a nadšením motivuje 
do další práce. Svůj projev zakončila optimistickými slovy přivítáním jara, na které již všichni 
čekáme. 

Zahájení výstavy se zúčastnila i děkanka Fakulty aplikovaných věd Západočeské 
univerzity v Plzni Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, která byla nadšena tím, co dokážou dětské 
ruce vytvořit.  

Závěr patřil paní Ludmile Böhmové, zakladatelce SIRIRI o.p.s., řediteli SIRIRI 
Fabrice Martinovi a Pavlu Škopkovi. Ve spolupráci se SIRIRI budou děti v jarních měsících 
pěstovat bylinky, které nabídnou koncem května rodičům a rodičovské veřejnosti. 

Slova díků a uznání vyjádřili všichni přítomní a těšili se na prohlídku všech prací. Za 
přítomnosti skvěle připravené hudby včetně stonožkové hymny v podání školní kapely pod 
vedením pana učitele O. Vacka prohlídka výstavy začala. 

Naše výstavy vždy pomáhají dobré věci. Výtěžek letos půjde na výzkum léčby 
Crohnovy choroby (výzkum FAV ZUČ Plzeň) a na nákup slabikářů pro děti ve Středoafrické 
republice (program Siriri – Škola hrou ve Středoafrické republice). 

Všude na nás dýchal motiv hudby, muziky, z notových partů části skladeb a celá řada 
hudebních nástrojů. Chyběl už jen zpěv a bylo by tak naplněno známé přísloví „Co Čech, to 
muzikant.“ Nebo snad ne? 

Ladislav Bošek 
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Návštěva Prince Rochefaucoulda ve škole 
 

Ve středu 24. 1. 2018 se v naší 
škole uskutečnilo velmi neobyčejné 
setkání. Ten den krátce po třinácté 
hodině přicestoval z Říma na oficiální 
návštěvu České republiky Velký špitálník 
Suverénního řádu svatého Jana 
Jeruzalémského z Rhodu a Malty Jeho 
Excelence Dominique Louis Gabriel 
Joseph Marie Prince de La 
Rochefoucauld - Montbel. A díky 
diplomatické přímluvě velvyslance ČR  
u Svatého stolce a Suverénního řádu maltézský rytířů v Římě a také velkého přítele hnutí 
Na vlastních nohou-Stonožka, Jeho Excelence Pavla Vošalíka, směřovaly první kroky 
prince de La Rochefoucauld v České republice právě ke Stonožce do ZŠ v Kladské. 
Doprovázel jej velvyslanec Řádu v ČR J. E. Wenceslas princ Lobkowicz a šéf kabinetu 
Velkého špitálníka, pan Ivo Graziani. Náplň práce pro nás velmi zvláštního historického 
pojmenování Velkého špitálníka se dá vyjádřit jako soustředění práce našeho ministra 
zdravotnictví, ministra školství a ministra práce a sociálních věcí do jedné funkce, které se 
říká Velký špitálník. Přesně v 15.55 hodin před školou zastavilo auto a z něho vystoupil princ 
de La Rochefoucauld s doprovodem, kde jsme jej společně s paní Bělou Gran Jensen, paní 
Janou Bečvářovou a Vítězslavem Březinou přivítali. A poté se už vzácná návštěva odebrala 
do jedné z tříd školy, kam byly pozvány děti i z dalších stonožkových škol (Plzeň, Kopřivnice  
a Otrokovice, Kostelec nad Labem) a také hosté z řad učitelů a přátel Stonožky. Nutno 
jmenovat pana arm. gen. Pavla Štefku, místostarostu Kopřivnice pana Lumíra Pospěcha  
a také manželku současného náčelníka Generálního štábu AČR paní Janu Bečvářovou. 
Děti s velkou netrpělivostí a zvědavostí očekávaly příchod J. E. prince de La 
Rochefoucaulda. Princ se s dětmi přivítal a bylo zjevné, že má radost z toho, že se nebude 
odehrávat formální a oficiální diplomatické jednání, ale velmi bezprostřední a milé setkání  
s dětmi, které svojí prací právě naplňují to, co má také princ de La Rochefoucaulda starosti 
ve své funkci. S dětmi si popovídal, všem se podepsal na připravené archy s jeho fotografií 
a znakem Řádu maltézských rytířů. To bylo i pro něho překvapením, že toto měly děti 
připravené. Od dětí přijal dárek, krásný obraz, a sám si také mezi kresbami jednu vybral  
a na oplátku si ji nechal podepsat od mladé autorky obrázku. Na závěr svého setkání se  
s dětmi vyfotografoval a poté se odebral na jednání s paní Bělou a ostatními členy 
doprovodu. J. E. princ de La Rochefoucauld velmi přehledně popsal činnost řádu a i to, co 
má na starosti právě on, t.j. oblast lékařskou, sociální a vzdělávací. S paní Bělou si 
vzájemně potvrdili zájem na další spolupráci a velvyslanec Řádu v ČR J. E. Wenceslas princ 
Lobkowicz bude nápomocen v hledání možností přímé spolupráce Stonožky a Suverénního 
řádu maltézských rytířů. V 17.00 se J. E. Dominique Prince de La Rochefoucauld se všemi 
přátelsky rozloučil a odjel i s doprovodem na další jednání. Pro hnutí Na vlastních nohou - 
Stonožka a pro ZŠ Kladská je to velké vyznamenání, neboť jsme v jeho nabitém programu 
dostali nejvíce prostoru. 

Kateřina Vávrová 
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Festival Jeden svět 2018 – 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. „Jeden svět během 20 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival  
s tematikou lidských práv na světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni. Festival pracuje 
s širokou definicí lidských práv, a proto v programu najdete nejen filmy o politických kauzách 
a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu.“ 

 
Navštívili jsme s dětmi z 2. stupně následující filmy: 

Poslouchám 
Téma filmu: dospívání, krizová pomoc, domov 
Dětský svět je občas plný komplikací a problémů, o kterých není vždy snadné mluvit s rodiči 
nebo přáteli. V Nizozemsku pomáhá dětem speciální telefonní linka Kindertelefoon – 
obdoba české Linky bezpečí. Snímek zachycuje autentické zpovědi neznámých dětí: 
Opuštěné dívky, která tráví prakticky celý týden sama doma bez rodičů. Kluka, který doufá, 
že není gay. Nebo úzkostlivého chlapce, který žije v azylovém domě jako uprchlík a bojí se 
budoucnosti. Někdy ale děti volají i s úsměvnými příběhy nebo si chtějí jen popovídat.  
Na lince ale ve všech případech někdo trpělivě naslouchá… 
 
Poklad  
Téma filmu: rodina, stáří   

Citlivě natočený příběh o malé dívce Veře, která se 
společně se svým otcem a devadesátiletým 
dědečkem Luisem vydává na neobvyklý výlet. Jejich 
cílem je nalézt jakýsi poklad. Vyrážejí autem do 
borovicového háje, který Luis před mnoha lety 
vlastníma rukama vysadil. Na místě dědeček 
důkladně prohlíží a vyhodnocuje každý strom. Až 

zde vnučka pochopí, že oním pokladem, který hledají, je místo, kde bude chtít být děda po 
své smrti pohřben. 
 
Rodinné řeznictví 
Téma filmu: rodinná tradice, povolání, chov zvířat 
Wessel je pracovitý třináctiletý kluk z venkova. Má rád přírodu, zvířata a svého dědečka. 
Ten před mnoha lety ve vesnici založil úspěšné řeznictví a počítá s tím, že se Wessel jednou 
stane také dobrým řezníkem. Wessel si ale není ještě úplně jistý. Dědečka si váží a práce 
v řeznictví ho baví. Zároveň ale rád tráví čas se zvířaty, miluje králíky a nelíbí se mu porážky 
krav. Trápí jej také to, že ho ve škole někteří kvůli řeznictví odsuzují. Současně mu ale vadí 
jejich pokrytectví a zamýšlí se nad tím, jak si vlastně lidé představují, že se maso dostává 
na talíř.  
 

https://www.clovekvtisni.cz/cs
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Neslyšící syn 
Téma filmu: život s postižením, rodina 
V intimním rodinném portrétu sledujeme dětství a dospívání Tobiase a jeho boj za respekt 
k neslyšícím. Ačkoliv se narodil do slyšící rodiny, všichni jeho blízcí se naučili znakovat  
a jeho absenci sluchu společně proměnili ve výsadu. Tím, že se všichni členové rodiny 
přizpůsobili a přijali jiný typ vzájemné komunikace jako přirozenou součást života, umožnili 
Tobiasovi plně rozvinout jeho identitu Neslyšícího. Dokument natáčený jeho otcem pozoruje 
dospělého Tobiase, ze kterého vyrostl sebevědomý mladý muž, který studuje na univerzitě, 
pracuje jako učitel znakového jazyka a plánuje, že jednou bude mít s přítelkyní dítě.  
Všechny výše zmíněné filmy děti oslovily a donutily je o daných problémech přemýšlet  
i diskutovat. Dokumenty Jednoho světa využíváme často, snažíme se tak plnit výchovné 
cíle naší školy.  

Alena Klečková  
 
 
V rámci filmového festivalu Jeden svět viděly osmé třídy v kině Atlas holandský film 
„Neslyšící syn“. Prostřednictvím kamery nás Tobiasův otec seznamoval s každodenním 
životem na první pohled docela obyčejné rodiny. Tobias je už od narození hluchý, ale 
kupodivu je na to hrdý. Neslyšící totiž tvoří jednu velkou komunitu, která je skoro jako jeho 
rodina. Celkově byl příběh hodně silný, Tobiase a všechny lidi s handicapem obdivuji. 
Tobias nám ukázal, že záleží jen na úhlu pohledu a na všem se dá najít něco dobrého. 

Vojtěch Blažek 8.B 
 
 

Beseda s Kamilou Moučkovou 
 

V pondělí 20. listopadu 2017 jsme se zúčastnili nesmírně zajímavé a obohacující 
besedy s bývalou rozhlasovou moderátorkou paní Kamilou Moučkovou, pamětnicí těžkého 
období okolo roku 1968. Její vyprávění o utajeném rozhlasovém vysílání z roku 1968 bylo 
velmi emotivní a místy až mrazivé. Zajímavé vyprávění zakončila paní Moučková četbou ze 
své knihy a také povídáním o bývalém prezidentu panu Václavu Havlovi, se kterým ji dlouhá 
léta spojovalo dobré přátelství. Po celou dobu jsme paní Moučkovou pozorně poslouchali  
a uvědomili si, že  bychom si měli vážit toho, že máme v České republice svobodu  
a demokracii.  

Petr Maršál, 9.A 
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Život napříč kulturami – vítězný projekt  
 

Přehlídku školních projektů „Život napříč 
kulturami“ vyhlásila organizace Člověk v tísni společně 
s hlavním městem Praha. Cílem přehlídky bylo přivést 
žáky a veřejnost k zamyšlení, sebepoznání a rozvoji 
respektu k druhým. Soutěžní přehlídka ukázala, co 
všechno může znamenat „Život napříč kulturami“. 

Žáci a pedagožky ze Základní školy Kladská  
a ze Základní školy německo-českého porozumění převzali dne 22. ledna 2018  
na Staroměstské radnici ocenění za své projekty z rukou radního hlavního města Prahy 
Jana Wolfa a ředitele vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni Tomáše 
Habarta. 

„Praha byla vždy multikulturním městem, žili tu společně Židé, Francouzi, Němci 
i Slované.Budoucnost naší země vidím ve sjednocené Evropě, proto je důležité, 
abychom spolu všichni bez ohledu na náš původ aktivně komunikovali a hledali 
vzájemné porozumění,“řekl při předávání ocenění radní Jan Wolf. „Oceňuji, že žáci spolu 
se svými učiteli otevřeli témata věnovaná tomu, jak žít s lidmi z jiných kultur, budovat 
vzájemné porozumění a prokazovat respekt ke kulturní odlišnosti,“ uvedl ředitel 
vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Tomáš Habart. 

Do soutěžní přehlídky jsme 
přihlásili náš divadelní projekt 2016, ve 
kterém naši žáci 6. ročníků společně  
s žáky z partnerské školy z německého 
města Backnang nacvičili divadelní hru  
s názvem Na hranicích/An der Grenze, 
která pojednává o překonávání předsudků 
Němců vůči Čechům a naopak. Naším 
cílem bylo napomoci odbourávání 

vzájemných předsudků mezi oběma národy, ale i poznání cizích zemí a kultur a posílení 
jazykových dovedností zúčastněných žáků. 

Přehlídka byla součástí Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců na rok 2016. Slavnostní závěrečná přehlídka dvou vítězných projektů se uskutečnila 
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy 22. ledna 2018. Naši žáci převzali diplom a za 
odměnu získali možnost unikátní prohlídky běžně nepřístupných prostor Staroměstské 
radnice.   

Kateřina Vávrová 
 
 

Projekt EU Crossing Borders          
 

„Porozumění pro jiné národy, kultury a jejich okolí, větší tolerance majority  
k minoritám a odstranění stereotypních názorů, chceme dosáhnout prostřednictvím 
projektu Crossing Borders, který umožní setkávání české veřejnosti s cizinci různých 
národností a zemí původu, žijících v České republice.“ 
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Naši žáci 9. tříd se už druhým rokem zapojují do 
projektu Crossing Borders. Se sdružením SIMI 
(Sdružení pro integraci a migraci - lidskoprávní 
nezisková organizace hájící práva cizinců v České 
republice) jako škola spolupracujeme opakovaně. Na 
úvodních setkáních jsme nastavili pravidla vzájemné 
spolupráce i workshopů týkajících se interkulturních kompetencí, práce s problematikou 
multikulturní migrace, imigrace a také integrace. 

Žáci se seznámili se základními pojmy, pochopili rozdíly mezi nimi a společně 
dokázali diskutovat. Následně se zúčastnili besedy s cizincem a pracovnicí SIMI. Navštívila 
nás paní Sagar Rakin, která odvyprávěla svůj životní příběh a s dětmi společně uvařila jedno 
z národních jídel. Děti s ní velmi otevřeně hovořily a zajímaly se o její život v rodné zemi  
i u nás. Na tento workshop navázala samostatná práce žáků. Ti aktivně vyhledávali cizince 
žijící v jejich okolí, zdokumentovali jejich životní příběhy a získali od nich recepty národních 
jídel, která se pokusili i sami uvařit. Získané recepty byly následně zveřejněny na Foodblogu 
SIMI. Na osobním příběhu hosta měli žáci možnost reflektovat své postoje a názory. Kromě 
Foodblogu v rámci projektu Crossing Borders zatím vznikly i sběratelské kartičky s recepty 
a příběhy cizinců z Afghánistánu, Mongolska, Kurdistánu atd…  
 V květnu 2018 budeme ve společné spolupráci pokračovat, 9. třídy čeká návštěva 
paní Fatimy, původně z Afghánistánu, novinářky deníku Referendum, která s nimi bude 
besedovat a připraví i mediální workshop. V závěru školního roku zakončíme společný 
projekt setkáním s hosty z besed. 
 
Hodnocení projektu našimi loňskými deváťáky: 
 „Projekt se nám velice líbil. Obohatil nás o spoustu potřebných informací, které jsme 
dříve třeba ani nevěděli. Bylo velice zajímavé setkat se zdánlivě úplně normálním člověkem 
a slyšet jeho příběh, o kterém jsme dříve vůbec nevěděli. Spousta lidí si myslí, že 
přicházející uprchlíci a imigranti jsou pro státy jen přítěží. Samozřejmě, že četné příchody 
nepatrně zasáhnou do ekonomiky státu. Ale myslíme si, že to za přijetí lidí, kteří hledají 
bezpečnou zemi, opravdu stojí. Většina lidí si neuvědomuje, co uprchlíci všechno zažili a že 
jsou vlastně hrdinové, když se dokázali dostat ze země, ve které je válečná či jakákoliv jiná 
krize. Proto si myslíme, že je důležité, že existují takové organizace jako je například SIMI. 
Jejich práce je neocenitelná. Během projektu jsme nabyli spoustu důležitých informací  
o jiných státech a obecně o emigraci a spoustu nových zkušeností, které se nám budou 
v budoucnosti hodit. Těchto zkušeností si velice vážíme a děkujeme, že jsme se mohli 
projektu Crossing Borders zúčastnit.“ 

„Beseda se mám moc líbila, paní Rakin byla moc milá a co nás překvapilo, bylo, že 
uměla skvěle česky. Dozvěděli jsme se spoustu nového o životě v zahraničí, ale i o českém 
přístupu k imigrantům.  Myslím, že nemáme co vytknout, projekt byl skvěle připravený.“  

„Projekt se nám všem líbil, rádi jsme potkali vzor úspěšně integrace. Nejvíce se nám 
pravděpodobně líbilo vaření tradičního afghánského pokrmu, což bylo největší lákadlo pro 
všechny účastníky. Zaujalo nás, že se nemigruje pouze do Česka, avšak ve velké míře 
 i z něj.“ 

„Bylo to fakt bezvadné, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a otevřely se nám více 
oči. Fandíme vašemu projektu.“ 

                                                              Alena Klečková a názory žáků loňské 9.A + 9.B 
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Projekt EU Crossing Borders v 1. třídách          
 

V rámci zapojení do projektu Crossing 
Borders  nás 12. 12. 2017 navštívil vzácný host 
z Konga. Dozvěděli jsme se základní informace, 
které se týkají vzdělávání v jiných zemích (Afrika). 
Seznámili jsme se s mapou světa a různými státy. 
Také jsme přičichli k problematice migrace. 
Vyslechli jsme si 2 příběhy, které nás velmi 
zaujaly. Poté jsme si zazpívali a zatančili typické 
tance a písně z Afriky. Vyrobili jsme si hudební 
nástroje a masky. Na závěr jsme se naučili základní pozdravy a společně si na rozloučenou 
zahráli na naše vyrobené nástroje a zatančili s africkými maskami . Byl to krásný  
a neopakovatelný zážitek, na který budeme ještě dlouho vzpomínat . 

1.A  a 1.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. Nejinak tomu bude 
i letos.  Sedmákům nabídne poutavé vyprávění z cest po druhé nejlidnatější zemi světa – 
Indii. Na další setkání s ním se budeme těšit na podzim, kdy nám přijde představit vzdálené 
Tichomoří. 

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, Filipíny či naposledy 
letos v březnu Brazílii). Žáci se dozvěděli mnoho nového o životě místních obyvatel, jejich 
zvycích a tradicích. Na plátně jsme se dostali do míst, kam se většina z nás nikdy nepodívá, 
a obdivovali jsme přitom krásu a pestrost naší planety. Zároveň si při přednáškách 
uvědomujeme, jak je naše planeta křehká a jak ji my lidé svým neuváženým počínáním 
nenávratně ničíme. 

Do výuky jsme v 7. ročníku zařadili také poutavé vyprávění studentky Kláry Skolkové, 
která strávila půl roku v Argentině na univerzitě v Buenos Aires. Žáci měli při přednášce 
možnost poznat, jak je důležité studium cizích jazyků. Jejich znalost otevírá nové možnosti 
pro každého z nás. 

Mezi žáky naší školy máme mnoho zeměpisných talentů. Svědčí o tom každý rok 
výsledky zeměpisné olympiády, při které se naši žáci v obvodním kole umísťují mezi 
nejlepšími. 

Jitka Klimentová 
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Navštívené výstavy - podzim 2017 
 

Podzim 2017 byl velmi bohatý na výstavy. Navíc se všechny výstavy konaly ve 
významných budovách, stavbách, a tak to pro nás bylo výzvou, abychom se žáky tyto 
výstavy navštívili. Praha a Národní galerie mají pro školní děti pochopení a vstupné je více 
méně symbolické. 

Galerie Rudolfinum na podzim otevřela 100. výstavu od svého založení v roce 
1994. K tomuto výročí připravila galerie rozsáhlý projekt Krištofa Kintery, který 
zahrnoval posledních pět let autorovy tvůrčí práce a představil na dvě desítky soch, instalací 
a interaktivních objektů. Název výstavy Nervous Trees odkazoval ke stejnojmenným 
objektům, které se nervózně pohybovaly v hlavním výstavním sále. Důležitou součástí 
expozice byla tzv. laboratoř, kde návštěvník vstupuje do průběhu vzniku Kinterovy aktuálně 
realizované instalace Postnaturalia, přibližně sto metrů čtverečních pokrytých umělou 
krajinou ze součástek elektronických zařízení, poetickou a drsnou zároveň. Malý výstavní 
sál byl věnován intimnější poloze Kinterovy práce, a to v podobě desítek kreseb. Naopak 
velké sály byly vyplněny projekty jako Nervous Trees (2013), pilíř z pytlů malty Knauf Do It 
Yourself (After Brancusi)(2007), muflon vzpínající se k nebi jako nějaké bájné stvoření 
Electrons Seeking Spirit (2016) a další skulptury. Děti se navíc podívaly do jedné  
z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze. Budova vznikla v letech 1876–1884 
podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. Byla koncipována jako víceúčelový 
kulturní dům, který v sobě spojí galerijní a koncertní část.  

Galerie Tančící dům otevřela 15. listopadu rozsáhlou retrospektivní výstavu díla 
Josefa Lady, která připomínala výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto 
významného českého malíře. Expozice Sedmičky Josefa Lady zobrazovala ve čtyřech 
podlažích Tančícího domu téměř 400 děl. Mezi nimi byly nejznámější Ladovy obrazy, tvorba 
pro děti, ilustrace časopisů, replika umělcovy pracovny včetně osobních věcí i rodokmen 
jeho rodiny. Některé obrazy a ilustrace byly k vidění naposledy v roce 1957. Výstava byla 
unikátní také interaktivními exponáty, které jsou součástí Ladovy přehlídky zcela poprvé. Po 
prohlídce výstavy jsme měli možnost vyjet na terasu Tančícího domu, z které je úchvatný 
pohled na Prahu. Děti si měly možnost prohlédnout Tančící dům, jinak také Ginger and 
Fred, jehož autory jsou Vlado Milunič s Frankem O. Gehrym. 

Další  zajímavou návštěvou byla výstava Jaroslava Róny v domě U Kamenného 
zvonu. Sochy, plastiky, velkoformátová i menší plátna a ilustrace zaplnily dvě patra. 

Velký úspěch u žáků 2. stupně měla největší výstava českého impresionismu 
v Jízdárně Pražského hradu „Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké 
i vzdálené“, která nabídla 520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti 
státních i soukromých institucí včetně Národní galerie.  

            Kateřina Vávrová 
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Prevence na Kladské 
 

Preventivní programy plánujeme vždy z roku na rok. Reagujeme nejen na aktuální 
problémy, ale v nabídce máme už osvědčené programy, které se každoročně opakují. 
Tradičně zařazujeme spolupráci s Městskou policií Prahy 2, která nám vychází velice vstříc 
a její služby jsou navíc zdarma.   

V únoru absolvovaly šesté a osmé ročníky zajímavou přednášku o pyrotechnice. 
Před Velikonocemi se naučily děti z druhých a čtvrtých tříd plést pomlázky a připravily se 
tak dobře na nadcházející svátky. Od začátku dubna probíhá jako každý rok akce Vzorný 
pes v pátých třídách. Děti se učí rozpoznávat reakce psů, osvojují si, jak bezpečně se zvířaty 
obecně jednat. Během tohoto měsíce půjdou čtvrté a páté třídy také na návštěvu služebny 
městské policie v Korunní ulici. Nejenže si prohlédnou prostory, dozví se něco o vybavení 
strážníků, vyslechnou, jak se přijímají hovory na lince, ale součástí programu bude i poučení 
o nástrahách internetu, sociálních sítí a mobilů. V květnu pak se dočkají i první třídy 
návštěvy dopravního hřiště v Muzeu Policie ČR. Na to se těší celý rok!  

Mezi organizace, se kterými spolupracujeme léta, patří PRAK. Osmé třídy 
absolvovaly tříhodinovou diskusi s Mallory, se ženou, která byla několik let závislá na 
drogách a pak strávila i 5 let ve vězení, časosběrný dokument s ní točila i Helena Třeštíková. 
Její zkušenosti zanechaly v dětech hluboký odstrašující zážitek. S PRAKem pojedou 
v květnu deváté třídy i na exkurzi do věznice Příbram, poté bude následovat tříhodinová 
debata, také s Mallory. Osmé třídy pak jako každý rok zavítají za stěny Psychiatrické 
léčebny v Bohnicích. 

Eva Živná, metodička prevence 
 
 

Dětský úsměv  
 

Naše třída se zapojila do projektu Dětský úsměv, který se 
věnuje zlepšování zdravotní prevence (prevence zubního kazu), jejíž 
úroveň v ČR stále neodpovídá evropským standardům. Důraz je 
kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění 
chrupu a dále omezení přísunu sladkostí. Je to osvědčený způsob, jak 
předcházet zubním kazům. 

Během pravidelných 6 lekcí (6 vyučovacích hodin rozložených do celého školního 
roku) v rámci školního rozvrhu představuje vyškolená lektorka dětem srozumitelně a hravou 
formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu 
a parodontózy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu 
pod odborným vedením. Naše paní lektorka používá pro názornost a upoutání pozornosti 
dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost 
výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba.  

Díky projektu si děti zažívají správnou péči o chrup a vštěpují si správné 
návyky.   Velmi dobře vědí, že problémy se zuby jsou důsledkem nedostatečné péče!           

Pokud vás tento projekt zaujal, na webových stránkách www.detskyusmev.org 
najdete zajímavé informace o prevenci zubního kazu a také informace o tom, jak se do 
projektu zapojit, jak projekt financovat.  

http://www.detskyusmev.org/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAvZ_XyLLaAhVRyqQKHUEnCOQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pchc.on.ca/programs-services/dental-care/healthy-smiles-ontario-dental-clinic.html&psig=AOvVaw14Z6Hf5k4kAzVLZOlPPR4p&ust=1523547934147250
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Chtěla bych tímto poděkovat panu MUDr. Jiřímu Krugovi, Ph.D., který nám projekt 
zajistil a sponzoruje ho celé třídě. Odměnou mu budou krásné úsměvy dětí z naší třídy.  

    Lucie Šádová a třída 3.A 

 

Zdravé zuby 
 

V rámci výchovy ke zdraví proběhla v únoru na prvním stupni naší školy prevence 
„Zdravé zuby“. Navštívili nás studenti ze Západočeské univerzity v Plzni. Seznámili nás se 
správnou zubní hygienou (jak si správně čistit zuby, jak často, atd.). A také jsme se 
dozvěděli, co vše by se mohlo stát, kdybychom se o své zuby správně nestarali, a to by se 
nám opravdu nelíbilo. Pokusíme se tedy zubní hygienu dodržovat co nejlépe . 

Michaela Nováková 

 

Chemie není nuda 

 
15. března  jsme se všichni v osm hodin ráno sešli před školou. Společně jsme dojeli 

do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Byli jsme rozděleni do tří skupinek, 
postupně jsme se všichni na všech třech stanovištích prostřídali. Sestavili jsme elektrický 
obvod z jablka, citronu a brambory, dozvěděli jsme se, co je to baterie a její článek. Dále 
jsme měřili kyselost a zásaditost různých roztoků a poté jsme stavěli různé molekuly. Čekala 
nás i hodinová a zajímavá přednáška ze života a práce Jaroslava Heyrovského. Jako 
poslední jsme navštívili plně funkční laboratoř. Odcházeli jsme mile překvapeni a s hlavou 
plnou nových vědomostí. 

Anna Filipiová, Tereza Malá, Zuzana Turková a Anna Lorencová 8.A 
 

V březnu jsme v rámci výuky chemie 
s oběma osmými třídami  navštívili Akademii věd. 
Workshop nazvaný „Chemie není nuda“ děti 
zaměstnal na celé dopoledne. Vyzkoušely si princip 
galvanického článku -  měřily napětí na bateriích, 
které si samy připravily. Zopakovaly si látku, kterou 
v té době  probíraly ve školy- acidobazické reakce 
a nahlédly do základů organické chemie, proč a jak 
vypadá molekula dané chemické látky.  
V přednáškovém sále si děti vyslechly vyprávění  

o životě jediného českého nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského.  
Na závěr si prohlédly laboratoř, kde jim Ing. Stejskalová z Akademie věd podrobně popsala, 
jak se zde pracuje. 

Zkrácený program „Chemie není nuda“  absolvovaly  ve škole i obě sedmé třídy.  
Nejprve je čekalo chemické divadlo - míchání barevných roztoků, pak si děti samy  
z „kuchyňských“ látek připravily  roztoky a zkoumaly, co je kyselé a co zásadité a také si 
vyzkoušely základy elektrochemie. 

Děti za jejich práci, kterou na workshopu předvedly, chválím nejen já, ale i pracovnice 
Akademie věd! 

Martina Ježková 
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Knihovna na Vinohradech 
 

Naše škola (zejména 1. stupeň) již několik let spolupracuje s Knihovnou na 
Vinohradech. Několikrát do roka navštíví žáci knihovnu se svými třídními učitelkami, aby se 
zúčastnili literárních besed, které podporují a rozvíjejí čtenářství. Začínají už děti  
v 1. třídách, které jsou zapojeny do celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka. Děti se seznamují s knihovnou, poslouchají pohádky, příběhy o zvířatech  
a začínají samy číst. Čtenářské aktivity pokračují i ve druhém ročníku. Děti jsou do besed 
vtaženy i tím, že soutěží, malují, domýšlí příběhy. Starší děti se už seznamují s jednotlivými 
literárními žánry (pohádky, detektivka, sci-fi, fantasy, bajky, poezie …). Na závěr každé 
besedy mají žáci možnost vypůjčit si knihy na domácí čtení. Pro besedy je v knihovně 
uzpůsobeno i prostředí, je zde schodové pódium, kde děti sedí, povídají si o knihách, nebo 
poslouchají povídání paní knihovnice. 

V knihovně připravuje programy paní Eva Šmídová, pomáhá jí Sabina Mikulíková. 
Obě jsou odbornice na slovo vzaté! Většinu knih mají přečtenou, mají velký přehled o dětské 
literatuře. Dovedou dětem poradit s výběrem, znají jednotlivé díly knih na pokračování, 
dokážou splnit mnohá přání. 

Děti navštěvují Knihovnu na Vinohradech velmi rády a těší se na každou další 
návštěvu. 

                                                                                             Hana Dvořáková  
 
 

Lyžařský kurz 2. tříd, Nové Hutě, Šumava 25. 2. – 2. 3. 2018 

 
V termínu 25. 2. - 2. 3. 2018 se žáci 2. tříd zúčastnili lyžařského výcviku v Nových 

Hutích na Šumavě. Aniž bychom to tušili, vybrali jsme si nejmrazivější týden letošní zimy. 
Ničeho jsme se nezalekli. A i přesto, že teploměr sahal k mínus 18 stupňům Celsia, jsme 
byli stateční a každý den jsme sjížděli místní sjezdovku. Ta byla vždy od pana vlekaře 
perfektně upravena. Měli jsme velikou radost, že i z úplných začátečníků se během pár dní 
stali ostřílení lyžaři. Celý pobyt nám zpříjemňovalo krásné ubytování, ochotný personál  
a skvělá jídla od pana kuchaře. Ta nám vždy dodala síly do dalších aktivit. Z lyžařského 
výcviku máme plno zážitků, na které budeme rádi vzpomínat. 

Tereza Hledíková 
 
 

Lyžařský kurz 3. tříd, Dolní Dvůr, Krkonoše 6. 1. – 12. 1. 2018 
 

Letošní „lyžák“ pro třetí ročníky se uskutečnil v Krkonoších v Dolním Dvoře. Na rozdíl 
od loňského roku jsme jeli dvěma krásnými autobusy. Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
zase nebyla taková zima jako loni. Ubytováni jsme byli v hotelu „U Zvonu“, protože kousek 
pod ním byl kostel s krásně hrající zvonkohrou. Bydlení v hotelu bylo trošku skromnější (na 
úkor velikosti pokojů bylo všude sociální zařízení), děti to zvládly velmi dobře a těšily se, co 
je bude čekat na sjezdovce a večer. Protože s námi opět jel pan zástupce Milan Ševčík  
a pan instruktor Tomáš Epstein, všechny děti se těšily a paní učitelky byly rády za veškerou 
fyzickou pomoc a večerní program. Děti nás mile překvapily, protože byly mnohem 
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samostatnější než loni a u mnohých se zlepšilo také lyžařské umění (bylo znát, že některé 
trénovaly přes rok). Letos byla čtyři družstva (Limetky, Pomeranče, Jahůdky  
a Švestky). Pokračovali jsme všichni ve výuce, doučili se bezpečně jezdit na kotvě a sjíždět 
dolů. Večerní program po skupinách byl super, hrály se různé hry a soutěže, zpívalo se  
s kytarami, a samozřejmě nechyběla závěrečná diskotéka. Tradičně proběhly i závody ve 
slalomu a nechybělo závěrečné hodnocení ani bohaté odměny včetně dětského 
šampaňského. Děkujeme moc všem sponzorům. Myslím, že lyžařský kurz se vydařil  
a všichni přijeli spokojeni.  

Yvona Smrčková 
 
 

Lyžařský kurz 4. tříd, Herlíkovice, Krkonoše, 21. - 26. 1. 2018  
 

Dne 21. ledna jsme vyjeli na lyžařský kurz do Herlíkovic. Na tento den jsme se dlouho 
těšili. Bydleli jsme na ubytovně s velkými pokoji, kde byly široké chodby a hodně prostoru 
na hraní. Každý den jsme začínali snídaní v nedaleké jídelně, kde byly připravené švédské 
stoly s velkým výběrem jídla. Po snídani jsme hned vyrazili na sjezdovky. Blízko naší 
ubytovny byl vlek, který nás vyvezl na sjezdovku. Lyžovali jsme do 12 hodin a pak jsme se 
vraceli na oběd. Po obědě jsme měli polední klid a od 14 hodin už jsme byli opět na svahu. 
Po lyžování jsme měli volno do večeře. Po večeři se konaly zábavné večerní programy  
a soutěže. Samozřejmě večer před odjezdem nemohla chybět diskotéka. Za největší zážitek 
považuji závody ve slalomu, které se uskutečnily ve čtvrtek. 

Na lyžařském kurzu se nám moc líbilo a už se těšíme na příští rok. 
Eliška Sazamová, 4.A 

 
 

Lyžařský kurz 5. tříd, Martinské hole, Slovensko, 12. – 17. 3. 2018 
 

V pondělí 12. 3. večer jsme přijeli do chaty Martinské hole na Slovensku v Malé 
Fatře. Byl to náš první zahraniční lyžák. Ubytovali jsme se, navečeřeli, vybalili lyže a rovnou 
jsme šli spát, protože už bylo pozdě. Druhý den ráno jsme se rozdělili do družstev (žlutí, 
oranžoví, červení a zelení) a hned jsme lyžovali. Chata stojí totiž kousíček od sjezdovky. Na 
ni nás denně vyvážela šestisedačka – a to bez fronty! Zkusili jsme i další vleky. Bylo docela 
hezky, někdy mlha, dokonce připadl i nový sníh. Lyžovalo se dobře, dopoledne byly 
sjezdovky upravené, odpoledne už byl sníh měkčí. Ubytování bylo hezké (jako v horské 
chatě), některé pokoje měly vlastní koupelnu, některé ne, ale nám to nevadilo. Vařili moc 
dobře. Po obědě byl tradičně polední klid, většinou jsme hráli hry, navštěvovali jsme se, 
povídali si. Museli jsme si taky trochu uklízet, bodovalo se až před večeří, ale zvládli jsme 
to ke spokojenosti paní učitelek. Večer jsme hráli hry a soutěžili jsme v družstvech. Hráli 
jsme kufr, pantomimu, poznávali melodie z filmů. Také jsme museli vymyslet program pro 
ostatní. V pátek byla diskotéka, byla krátká, protože v sobotu dopoledne jsme ještě lyžovali. 
Po obědě jsme dobalili, naložili všechny věci a odjeli do Prahy.  

Tento lyžák nás hodně bavil a rádi bychom jeli ještě jednou.  
Za lyžaře: Nina, Marika, Jan, Filip, Honza, 5. třídy 
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Lyžařský kurz 6. tříd, Herlíkovice, Krkonoše, 21. - 26. 1. 2018 
 

Koncem ledna jsme my, šesťáci, vyjeli na týden lyžovat do Herlíkovic v Krkonoších. 
Bydleli jsme hned pod sjezdovkou ve skiareálu Eden. Sněhu bylo dostatek a tak jsme pod 
vedením našich učitelů – lyžařských instruktorů mohli každý den zlepšovat dovednosti na 
lyžích a snowboardu. Na konci týdne pro nás učitelé připravili závod ve slalomu. Při 
večerním programu jsme si užili spoustu legrace. Některé hry byly pro nás úplně nové, jiné 
jsme již znali. Poslední večer bylo pár speciálních her a  diskotéka, kde pouštěl hudbu náš 
skvělý DJ – pan učitel  Tlapák!  

Tento lyžák jsme si všichni moc užili a chtěli bychom poděkovat našim skvělým 
učitelům. Už teď se moc těšíme na příští rok na lyžování v Rakousku. 

Veronika Březinová, Sára Blaževič, 6.A 
 
 

Lyžařský kurz 7. tříd, Herlíkovice, Krkonoše, 7. - 12. 1. 2018 
 

Lyžařský kurz 7.B a 7.A se konal od 7. do 12. ledna. Výjezdu se zúčastnily paní 
učitelky: Maštovská, Klimentová, Hájková a Adéla Dvořáková. Naše třída jela na lyžařský 
kurz do Herlíkovic, moc jsme si ho užili. Od školy jsme jeli  autobusem, který nás dovezl na 
parkoviště, dál jsme museli pěšky. Šli jsme do kopce po sjezdovce, a když jsme dorazili do 
chalupy, čekala na nás za odměnu večeře. Poté jsme se ubytovali do pokojů, které byly 
hezké a útulné. 

Večeře, obědy i snídaně chutnaly moc dobře, pan kuchař byl kamarádský a milý. 
Náš den vypadal tak, že jsme vstávali v 8 hodin ráno, poté jsme šli na snídani. Na 

sjezdovku se šlo po 9 hodině. Lyžovali jsme do 12 hodin a pak jsme se vraceli na oběd do 
chalupy. Po obědě jsme měli polední klid a pak opět lyžování. Po večeři byl večerní program, 
který nás moc bavil. Večerka byla v 10 hodin. Každý den se tento režim opakoval. Poslední 
večer byla nejlepší diskotéka na světě se skvělou hudbou. Další den nás čekal odjezd domů, 
vrátili jsme se pozdě večer. 

Všem se nám náš „lyžák“ moc líbil a rádi si ho zopakujeme. 
Katharina Heinleinová, 7.B 

 
 

Lyžařský kurz 8. tříd, Saalbach, Rakousko, 7. - 13. 1. 2018 

 
Vše to začalo 7. ledna 2018, kdy 

jsme se všichni účastníci zájezdu sešli ráno 
před autobusem, naložili jsme věci a vydali 
se na 8 hodin dlouhou jízdu z Prahy do 
rakouského Saalbachu na týdenní lyžařský 
kurz. První den jsme dorazili již moc pozdě, 
tak se toho už moc nestihlo. Druhý den ráno 
jsme se nasnídali, převlékli do lyžařského a 
vyrazili jsme do jednoho z největších ski 
areálů v Evropě. Asi po třech hodinách skvělého lyžování jsme se vrátili na chatu na oběd 
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a po poledním klidu jsme vyrazili zpět na sjezdovky. Těsně před zavíračkou areálu, někteří 
i po ní, jsme dorazili zpět na chatu. Podobně probíhal téměř každý den. Ve čtvrtek  jsme si 
na snídani vzali navíc svačinu, respektive oběd, a vyrazili jsme na celodenní výlet. V pátek 
se šlo bohužel už naposledy na dopolední lyžování, odpoledne nás ale autobus zavezl do 
nedalekého městečka Kaprunu, kde jsou termální lázně. Ti, co se chtěli jít  koupat, šli do 
bazénu a ti, co ne, si šli prohlédnout centrum a  koupit si nějaký suvenýr. Večer byl jako 
vždy společný program, tentokrát ale   skvělá diskotéka, která uzavřela celý náš poslední 
lyžák. Ráno jsme naložili věci do autobusu a vydali se směrem ku Praze. 

Jan Doležal, 8.A 
 
 

Výměna se školou z Dánska, 4. 12. – 8. 12. 2017 
 

Naši dánští kamarádi přiletěli v pondělí 4. 12. ráno. Hned po příletu a následném 
obědě ve školní jídelně jsme si pro ně připravili zajímavý program. V pondělí a ve středu 
jsme Dánům ukázali Prahu. U každého významného místa jsme se vždy zastavili a určený 
žák přednesl připravenou krátkou prezentaci v angličtině o daném místě. Ukázali jsme jim 
vánoční trhy na náměstí Míru, prošli jsme se po Václavském náměstí a ukázali Lucernu, 
dům U Černé matky boží, Prašnou bránu, Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most  
a Obecní dům. V Obecním domě jsme dokonce navštívili výstavu TIMELESS od Blanky 
Matragi. Výstava představuje expozici mapující její více jak pětatřicetiletou kariéru módní 
návrhářky a designérky. 

V úterý jsme se brzy ráno vydali do světa vědy a techniky – do IQLANDIE v Liberci. 
Měli jsme možnost vyzkoušet si mnoho interaktivních exponátů, a dokonce si i popovídat  
s prvním  humanoidním robotem v ČR. Na závěr jsme se vydali do planetária s poutavým 
příběhem o vzniku Země, což se všem moc líbilo. 

Z Liberce jsme se vrátili v podvečer svátku sv. Mikuláše a za tmy, Dány značně 
poděsila naše česká tradice. Neočekávali, že na ulicích je budou strašit čerti s andělem  
a Mikulášem. Ale po té, co se dozvěděli, že od Mikuláše dostáváme různé sladkosti nebo 
hmotné věci, tak jim to připadalo jako docela dobrý nápad. 

Ve čtvrtek jsme zavítali do ZOO, kde nám zaměstnanci předvedli krátký výcvik  
a výchovu některých zvířátek. Na konci naší výměny nám paní učitelky Živná a Klimentová 
zařídily krásnou rozlučku na lodi na Vltavě. Z paluby jsme měli možnost obdivovat noční 
Prahu a zároveň jsme se všichni dohromady navečeřeli. 

V pátek ráno jsme se s našimi kamarády rozloučili na letišti a všichni se moc těšíme, 
až za nimi do Dánska v květnu přijedeme. 

Angelika Dominiková, 8. B 
 
 

Exkurze do Drážďan 
 

7. prosince 2017 se žáci 9. tříd zúčastnili jednodenního výletu do německého města 
Drážďany. Ráno před školou nás vyzvedl autobus, ve kterém nám byly poskytnuty základní 
informace o tomto městě. V Drážďanech jsme se byli nejprve podívat v Muzeu hygieny. 
Expozice překvapivě nebyly věnovány jen hygieně, ale fungování těla obecně. Mohli jsme 
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si vyzkoušet psát roztřesenou rukou, zjistit jakou sílu máme v noze apod. Další zastávkou 
byl nově postavený kostel Frauenkirche, který nás uchvátil svou velikostí. Úchvatný byl 
pohled z věže, otevíral se před námi výhled na celé Drážďany. Na závěr jsme prošli známé 
drážďanské vánoční trhy. Ochutnali jsme některé speciality. Výlet do Drážďan se skutečně 
vydařil. 

Třída 9.A 
 
 

Zážitkový a výukový výjezd 5. tříd  
Kinder-Erholungszentrum Querxenland, 11. – 14. 12. 2017 

 
Během pondělního poledne jsme dorazili do rekreačního střediska Querxenland  

a hned po příjezdu začal program – pečení a zdobení cukroví, výroba svíček, sněhuláků  
a sobích kapsiček, básničky o Vánocích, scénky na vánoční témata. Následující den jsme 
navštívili nedaleké městečko Seifhennersdorf a tamní evangelický kostel, kde jsme si 
popovídali s místní obyvatelkou o adventních zvycích, přečetli jsme si krátké příběhy  
z knížky a zaposlouchali se do klavírních skladeb. Večer nás pak čekal další hudební 
program za doprovodu kytar a středověkých tanců. Středa byla ve znamení poznávání 
blízkého okolí tábora po stopách místního lupiče Jana Karáska, vůdce lupičské bandy.  
S Querxenlandem jsme se rozloučili na krátké procházce s pochodněmi, po následné 
diskotéce jsme upadli do postelí a ve čtvrtek odpoledne jsme se všichni v pořádku shledali 
se svými blízkými. 

Jitka Lozanová 
 
 

Deutsches Theater 
 

Začátkem března jsme přijali pozvání od Deutsche 
Schule Prag a s žáky 4.A jsme zhlédli představení bavorského 
loutkového divadla Augsburger Puppenkiste s názvem 
„Urmels große Reise“. Příběh vypráví o malém dinosaurovi, 
který putuje světem a zažívá různá dobrodružství. 

Divadlo Augsburger Puppenkiste se těší dlouholeté 
tradici (hraje od roku 1948) a v jeho repertoáru jsou jak klasické 
pohádky, tak i zdramatizované dětské knížky (např. i Kocour 
Mikeš), jakož i loutková představení pro dospělé. 
Tuto kulturní akci zastřešovalo také Velvyslanectví SRN 
v Praze a Zastoupení spolkové země Bavorsko v ČR. 

Po Velikonocích (9. dubna) jsme se vydali s žáky 7. ročníku do Salesiánského 
divadla v pražských Kobylisích na divadelní představení „Der Turm“. Skupina Domino 
Theater a norimberský profesionální herec Jörg R. Hundsdorfer předvedli divadelně 
ilustrované vyprávění na motivy romantických příběhů bratří Grimmů. 

Kateřina Charvátová 
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Adventní výjezd zaměstnanců školy za Evou Hofmann 
 

Advent ještě nezačal, do 1. adventu chyběl jeden den a my - škola Kladská jsme jeli 
do Krušných hor tradičně navštívit bývalou kolegyni paní Evu Hofmann. 

Cesta autobusem ubíhala poměrně rychle, sníh nám sice chyběl, ale teplota se 
pohybovala kolem nuly. Tentokrát jsme jeli kvůli objížďce na Karlovy Vary a odtud přes 
Jáchymov, Boží Dar a Oberwiesenthalu do Schneebergu. Díky této objížďce jsme projeli od 
Jáchymova do Oberwiesenthalu doslova zimním královstvím. Bílý sníh, modrá obloha, 
občas i sluneční paprsky - prostě pohádka, která navozovala tu pravou vánoční atmosféru.  

Po příjezdu do krušnohorského městečka Schneeberg nás mile přivítala paní Eva 
Hofmann a společně jsme se vydali k jejímu obydlí. U malebného domečku nás hned přivítal 
manžel paní Evy včetně sousedů, kteří pro nás ochotně připravili tradiční vánoční 
občerstvení včetně nápojů pro zahřátí. Vánoční štola nesměla chybět. Každý si s každým 
srdečně popovídal, posezení venku pod pergolou bylo příjemné a přátelské. 

Kolem poledne jsme se vydali na vánoční trh, podle libosti si někteří nakoupili drobné 
suvenýry, i hrneček ze Schneebergu nesměl chybět. Dokonce jsme zde viděli i jeden stánek 
s uzeninami od nás z Čech. V předem dohodnutém čase jsme nastoupili do autobusu  
a vydali se společně i s paní Evou do dalšího krušnohorského městečka za poznáním. 
Přivítalo nás městečko Zwönitz netypickým pozdravem „Herzlich willkommen!“ (=srdečně 
vítáme!), ale pozdravem „Glück auf!“ Je to vlastně totéž. 

Zwönitz  se rozkládá asi 30 km od českých hranic a asi 25 km jihozápadně od 
Chemnitzu. Název městečka pochází ze starého srbského jména Zvonica nebo Zvenica (ze 
zveneti - ve smyslu tónů) pro potok, který protéká údolím. Původními obyvateli byli lužičtí 
Srbové. Žije zde přes 11 000 obyvatel a ti jsou pyšní speciálně na vánoční tradice. Velké 
oslavy se konají právě ve Zwäntzu (=Zwönitzu) vždy 2. února, kdy oficielně končí vánoční 
období. 

Po příjezdu do městečka jsme se vydali přímo na vánoční trh. Nemohli jsme ho 
přehlédnout. Výzdoba, řady stánků, vysoký vánoční strom a stejně tak vysoká otáčející se 
pyramida s louskáčky a kouřícími figurkami dotvářely pravý kolorit trhu. Zajímavý byl 
zapálený a vonící obrovský „frantík“ výšky dospělého člověka. Stát u něj bylo příjemné, 
kolem dokola vydával teplo. Proti centrálnímu tržišti se na mírném kopečku vypínal 
jednolodní barokní kostel Trinitatiskirche připomínající dominantu městečka. Na trhu byla 
řada stánků s vyřezávanými figurkami, typickými pro celé Krušnohoří. Je to výsledek 
tradičních řemesel, která se zde začala rozvíjet po zániku těžby železné rudy. Na závěr naší 
návštěvy ve Zwönitzu jsme měli možnost vidět hornickou přehlídku za doprovodu dechové 
hudby.  

Praví se, že Zwönitz je bránou Vánoc, že Vánoce u nich v Krušných horách začínají 
a 2. 2. končí. Asi na tom něco bude. 

Návštěva Zwönitzu uběhla velmi rychle, začalo se stmívat a nastal čas odjezdu. 
Kolem 18. hodiny jsme se všichni s naším milým doprovodem rozloučili a vydali se zpět 
domů.  

Každý se těšil na krásně osvětlené a vyzdobené vesničky a města, ve kterých svítily 
„jejich svícny“. Všichni – „účastníci zájezdu“ byli spokojeni, trochu unaveni, ale ještě byla 
před námi neděle - 1. advent, kdy si každý mohl přispat. 

Zájezd skončil, všichni se rozloučili a rozešli. Mezi slovy díků byl dotaz, zda se 
podobný zájezd uskuteční opět i v příštím roce. Uvidíme. I tak se už na něj těšíme. 

 Ladislav Bošek 
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Vánoční koncert školy v Lucerně 
 

Nebylo už léto, ani zima, ale krásný teplý podzimní den. Listí na stromech pomalu 
žloutlo a vzduch protkaný ještě hřejivými paprsky sluníčka byl provoněný vůní tlejícího 
spadaného listí. 

Procházkou Kladskou ulicí na Vinohradech se musel kolemjdoucí chodec zastavit  
a vnímat tu barevnou nádheru tohoto ročního období, kterou žádný malíř tak dokonale 
nevystihne jako příroda sama. Park, Husův sbor a na konci ulice jako zámek na skalním 
útesu stojí nad Vršovicemi žlutá budova se zelenou věžičkou. A v té krásné budově je 
základní škola. Učí se v ní cizí jazyky a všechny ostatní předměty formující osobnost 
každého žáka, který sem chodí. Okna byla v ten den téměř v každé třídě napůl otevřená a 
vzduch se mísil s melodiemi vánočních písní a koled. Byl teprve říjen, krásné zvuky a hlásky 
žáků musel slyšet skoro každý, kdo šel kolem. Ano - Kladská se připravovala na tradiční 
vánoční koncert. Kde? No přece opět v Lucerně, tentokrát ve čtvrtek 30. listopadu 2017. 

Čas plynul, dny se krátily a slavnostní nálada nabírala na intenzitě. Oslavy  
sv. Martina již minuly a těsně před začátkem adventního období se konal koncert. Vánoční 
koncert. Koncert, který svým obsahem patřil k nejzdařilejším vánočním koncertům  
v Lucerně. Po vstupu do nám velice známého sálu na nás dýchla skutečně ta pravá 
atmosféra Vánoc. Českých Vánoc. Na jevišti vpravo stál zlatě nazdobený stromeček, vlevo 
byly připraveny hudební nástroje a celé pozadí jeviště bylo zakryto tmavomodrým závěsem 
s nápisem „Gloria in excelsis deo“. 

Úderem 17.30 hodiny sledoval program Kladské zaplněný sál. Po velmi krátkém 
úvodu a přivítání se začala střídat jednotlivá vystoupení, jedno po druhém. Prezentovaly se 
všechny třídy. Seznámily nás s tradicemi a obyčeji v průběhu celého adventního období až 
po přivítání Nového roku a příchod Tří králů. Vyslechli jsme píseň I Want Hippopotamus for 
Christmas (5.B), verze Ondřej 1,2 a Dancing in the Moonlight. Mezitím Klárka Gibišová  
z 2.B zahrála na klavír 1. větu sonáty C-dur Allegro od Josepha Haydna. Sklidila od diváků 
obrovský úspěch. Následoval Mrazík, scénka o oslavě Vánoc a hudební vystoupení Santa 
Claus is coming to town (7.B), Čertí tanec a Andělíček našich prvňáčků a zajímavý rap 
Veselé vánoční hody v podání třídy 5.A. Třída 2.A zazpívala Zima, zima je , 4.A gospel 
Amen a populární školní kapela zahrála Let her go - Passanger pod vedením pana učitele 
Vacka. Mezi vystoupeními se proplétaly postavy posledního měsíce roku - sv. Mikuláš,  
sv. Ambrož a sv. Lucie. 

Jak se čas přibližoval ke Štědrému dni, zněly sálem koledy a scénky Bald ist 
Weihnachten (6.A), Štědrý den, Nesem vám noviny a pásmo Co to znamená - Vzhůru bratři 
- Sem, sem, sem - Chtíc, aby spal. Koledy prokládaly scénky o věštění budoucnosti, Pro 
Ježíška, Kapr (2.B). 8.A zazpívala známou písničku Půlnoční a 3.B Den přeslavný. Oslava 
Vánoc pokračovala Silvestrem, příchodem Nového roku  a Tří králů. 

Program byl doslova nabitý, zajímavý a také i poučný. Vždyť ne všichni dodržujeme 
tyto zvyky a obyčeje. A je to škoda! Závěr koncertu se blížil. 9.B zazpívala All I want for 
Christmas a nikdo si vůbec neuvědomil, že tak zdařilý program vnímáme již skoro dvě 
hodiny. Vánoční koncert neměl „prostoje“, plynul jako voda v řece. Probudila se v nás už 
předvánoční nálada, zapomněli jsme na všední starosti a alespoň na chvilku jsme se stali 
dětmi, které se těší na nejkrásnější období v roce. 
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Definitivní tečku udělala paní ředitelka. Svoji řeč tentokrát zaměřila na „Čtyři P“. Její 
řeč byla poselstvím v přítomnosti a do blízké budoucnosti. Přivítala ještě jednou všechny 
přítomné v sále Lucerny, pohovořila o náročných přípravách celého koncertu, popřála všem 
všechno dobré po celou dobu adventu, Vánoc a příchodu Nového roku a svá slova zakončila 
pozváním na prohlídku nově vybudované krásné, světlé a prostorné školní jídelny. 

Za tímto koncertem je nevyčíslitelný počet hodin a minut strávených po vyučování 
na celé koncepci a průběhu koncertu. Za snahu, námahu, a navíc společně s dětmi všech 
věkových kategorií, patří velký dík paní učitelce Evě Živné a panu učiteli Oldřichu Vackovi. 
V neposlední řadě je nutno moc a moc poděkovat i všem třídním učitelkám a učitelům za 
nápady, které jsme v Lucerně viděli. Vždyť kdyby nebylo těchto „drobných střípků“, koncert 
by nikdy nemohl vzniknout a nekonal by se. A to by byla opravdu veliká škoda. Tradice 
českých Vánoc jsou naše, nechme je jednou za rok ožívat. Patří k nám, k nám všem.  
Ještě jednou díky všem včetně vedení, které tyto tradice podporuje. 

Koncert skončil, koledy utichly. Rodiče, rodinní příslušníci s dětmi a zaměstnanci 
školy opustili sál. Světla zhasla a po vzájemném rozloučení před vchodem do Lucerny jsme 
si nejen popřáli všechno dobré, ale - abychom ten další vánoční koncert v roce 2018 opět 
měli v té staré krásné a většině nám známé Lucerně. 

Ladislav Bošek 
 
 

Školní družina 
 

Ani v druhém pololetí školní družina nezahálela a vymýšlela zajímavé výlety  
a dílničky. Po novém roce jsme si do družiny pozvali Český červený kříž, který nás seznámil 
s první pomocí v praxi a ukázal nám různé zdravotní  techniky. Děti s námi byly například 
na vycházce za zimními hosty, kde nám fundovaní pracovníci DDM Slezská zábavnou 
formou osvětlili pobyt zimních zvířátek v našich lesích a na loukách, děti si mohly vyrobit  
i ptačí krmítka. Také jsme navštívili v Muzeu policie zábavné divadlo Pohádkový semafor  
a v kině Pilotů animovaný film Pračlověk i Oskarem oceněný film Coco. Z tvořivých dílniček 
zmíníme korálkování, z kterého si děti odnášely krásné šperky. Před Velikonocemi jsme 
s dětmi  ve školní kuchyňce pekli lahodné velikonoční sušenky. 

Nyní nás čeká harní Ekoden, oslava čarodějnic nebo návštěva tropického skleníku  
a oslava Dne dětí. Všichni se moc těšíme. 

Kateřina Wagnerová 
 
 

Z naší jídelny 

 
Milí rodiče, milí žáci, 

i letošní školní rok přinesl celou řadu novinek. V novém kalendářním roce jsme zahájili 
vydávání obědů v nové jídelně, kterou jste měli možnost sami navštívit během lednových 
konzultačních hodin. Děti samy oceňují barevnost, větší počet míst a samozřejmě 
prosklenou střechu, kterou je často v těchto jarních dnech navštěvuje sluníčko. 
 Všechny kuchaře i kuchařky potěšil ve výbavě kuchyně nový konvektomat, dva 
moderní skříňové gastro mrazáky a ještě se společně těšíme na nový chladicí box. 
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 Příjemnou novinkou pro všechny žáky i rodiče je možnost objednávání obědů přes 
web školy (jídelna-internetové objednávání), a to vždy od pátku odpoledne do čtvrtka  
14. hodiny. Využívejte společně s dětmi tento časový interval k objednání vybraných jídel, 
máte příležitost o obědě společně diskutovat a dobře vybrat. 
 Od února běží každou středu akce „Vaříme podle třídy“. Zakládáme si na kvalitě 
surovin i plnění podmínek spotřebního koše dle zásad zdravé výživy, a tak nebylo úplně 
jednoduché sestavit jídelní lístek na základě přání dětí… S absolutní pravidelností se 
opakovaly hranolky, hamburgery, pizza, palačinky s nutellou, smažený sýr, tortilly, ovocné 
knedlíky apod… Přesto jsme se snažili vybrat třídní „originální“ jídlo a zároveň všem 
vyhovět.  

Věřím, že se Vám všem bude u nás líbit a s chutí si dáte kvalitní oběd. 
Dobrou chuť Vám přeje kolektiv školní kuchyně. 

Jana Macháčková 
 
 

KRPŠ 
 

Jako v předchozích letech se i v tomto školním roce vybíral příspěvek Klubu rodičů 
a přátel školy Kladská. Ten je využit k úhradě školného ve školním klubu, který navštěvují 
děti 5. - 9. ročníku, nákupu surovin a materiálů pro keramický kroužek a k podpoře nákupu 
vybavení školy. Ve školním roce 2017/2018  je využit zejména k částečnému vybavení nově 
vybudované školní jídelny a nově vzniklé učebny. Celkem bylo vybráno 189 100,- Kč. 

Děkujeme rodičům za příspěvky. 
Mirjam Hadravová 

 
 
 

Úspěchy našich žáků 
 
Matematická olympiáda, obvodní kolo, duben 2018 
Kategorie 5. třídy -  1. místo: Radim Votava , 5.A 
 3. místo: Aziz Jahič, 5.A 
 4. místo: Julie Kučerová, 5.B a Alžběta Staňková, 5.B 
Kategorie 6. třídy -  1. místo: Leander Leiský,6.B a Sára Masařová, 6.A 
Kategorie 8. třídy -  1. místo: Anna Filipiová, 8.A 
 4. místo: Matyáš Boháček, 8.B 
Kategorie 9. třídy -  2. místo: Theodor Balek, 9.B a Kryštof Ulrych, 9.A 
 



 23 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, obvodní kolo, duben 2018 
 1. místo: Alžběta Lipšová, 6.A 

4. místo: Sára Blaževič, 6.A 
 

Konverzační soutěž v německém jazyce - krajské kolo, 7. března 2017 
1. místo: Michaela Uhlířová, 9.B  

  

Pražské poetické setkání - obvodní kolo, 7. března 2018 
Kategorie II: Nina Strnadová - Cena poroty s postupem do krajského kola  
Kategorie III: Alice Bransten - Ocenění za citlivý projev 
 

Soutěž v programování - obvodní kolo, 2. března 2017 
1. místo: Matyáš Boháček, 8.B, postup do krajského kola  

  

Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 20. února 2018 
Kategorie A (6. třídy a primy VG) -  3. místo: Hynek Lambl, 6.B 
 5. místo: David Batt, 6.B 
Kategorie B (7. třídy a sekundy VG):  2. místo: Kryštof Basch, 7.A 
 3. místo: Patrik Minařík, 7.B 
Kategorie C (8.a 9. třídy, tercie a kvarty VG):  3. místo: Jakub Schindler, 9.A 
 4. místo: Theodor Balek, 9.A  
  

Olympiáda v českém jazyce - obvodní kolo, 29. ledna 2018 
Kategorie I. -   2. místo: Jakub Schindler, 9.A  
 5. místo: Theodor Balek, 9.B  
  

Matematická olympiáda - obvodní kolo, 24. ledna 2018 
Kategorie Z5 - 1. místo: Radim Votava, 5.A  
 3. místo: Aziz Jahič, 5.A  
 4. místo: Julie Kučerová, 5.B  
 4. místo: Alžběta Staňková, 5.B  
Kategorie Z9 - 2. místo: Theodor Balek, 9.B  
 2. místo: Kryštof Ulrych, 9.A  
  

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo, 17. ledna 2018 
 2. místo: Jakub Schindler, 9.A  
 

Soutěž MHMP a Člověka v tísni Život napříč kulturami, leden 2018 
Naše škola se umístila s divadelním projektem An der Grenze/Na hranicích v rámci výměnného programu 
s Mörike Gemeinschaftsschule Backnang.  
  

Konverzační soutěž MŠMT v německém jazyce - obvodní kolo, leden 2018 
Kategorie I.A - 1. místo: Patrik Minařík, 7.B  

2. místo: Mariana Votavová, 7.A  
3. místo: Evelína Mašínová, 7.A  

Kategorie II.A -  1. místo: Michaela Uhlířová, 9.B - postupuje do krajského kola 
2. místo: Irena Minaříková, 9.B  
4. místo: Alessandro Bottaro, 9.A  
5. místo: Theodor Balek, 9.B  

  

„Jugend schreibt“ - soutěž v kreativním psaní v německém jazyce, 10. ledna 2018 
soutěž pořádá Prager Literatur Haus/Pražský literární dům. Téma roku 2017 znělo: Kdybych  
ve Vltavě chytil/a zlatou rybku... - Tři věci, které bych chtěl/a v Praze změnit. 
Kategorie 1 - 2. stupeň ZŠ (NJ jako cizí jazyk):  1. místo: Vojtěch Blažek, 8. B  
 2. místo: Kryštof Basch, 7. A  
 3. místo: Jan Mezera, 8. B  
Kategorie 2 - 2. stupeň ZŠ (rodilí mluvčí): 1. místo: Rosa Nella Landa, 7. B  

  2. místo: Luis Furtwängler, 7. A  
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 Sborové studio Angel 
 

Zpívání na velkém koncertě s orchestrem je vrchol, na který se děti Sborového studia 
Angel těší dvakrát ročně. Ale skutečným cílem naší práce je rozvíjet u dětí pěvecké dovednosti 
a cit pro hudbu. Důležitým momentem našeho pěveckého sboru je orientace na starou a zvláště 
duchovní hudbu. Na koncertech poté spolupracujeme nejen s orchestry, ale i se sólovými 
zpěváky a vyspělými pěveckými sbory. Vystupujeme na pravidelných koncertech adventních, 
vánočních a velikonočních a také na duchovních festivalech a při dalších slavnostních 
příležitostech. Na ZŠ Kladská zpívají děti od 2. do 5. třídy. Starší děti mají možnost dále 
pokračovat v pěveckém sboru Arcibiskupského gymnázia. Vaše děti rádi uvítáme na 
zkouškách v pondělí od 14:30 do 16 hod., případně v úterý od 14 do 15:30. Konkurzy do sboru 
v prvních třídách proběhnou během dubna a května. Více informací najdete na 
www.angelmusic.cz/cs/sborove-studio-angel. 

Radek Seidl, sbormistr 
 
 

Důležité termíny a plánované akce 
 
30. 4. a 7. 5. 2018  Ředitelské volno (spojení se státními svátky 1. 5. a 8. 5.) 
11. 5. 2018 Projektový den „Osmičkové roky“ 
16. 5. 2018  Sportovní den školy 
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, poslední zvonění 9. tříd 
 
Výměnné a jazykové pobyty žáků 
Německo: 

Lauf an der Pegnitz, 6. třídy 2. – 4. 5. 2018 v Laufu  
     24. – 26. 9. 2018 v Praze 

Norderney, 7. třídy  1. – 8. 6. 2018 na Norderney  
     17. – 22. 6. 2018 v Praze 
Dánsko: 

Broendby, 8. třídy  27. 5. -2. 6. 2018 v Broendby 
 

Ozdravné a sportovní pobyty 
9. 5. – 13. 5. 2018 Lučkovice u Mirotic, 1.A, 1.B 
14. 5. – 18. 5. 2018 Tři studně, Fryšava pod Žákovou horou, 2.A 
2. 6. – 9. 6. 2018 Zakynthos, Řecko, 9.A 
4. 6. – 7. 6. 2018 Český ráj, 6.A 
8. 6. – 15. 6. 2018 Lefkáda, Řecko, 9.B 
10. 6. – 15. 6. 2018 Lipno, 8.A 
18. 6. – 22. 6. 2018 Baldovec, 6.B 

 
 
 

SLEDUJTE PRAVIDELNĚ NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ PRO VÁS 2X TÝDNĚ AKTUALIZUJEME: 

w w w . k l a d s k a . c z  
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