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 Ročník IX, číslo 1                 Informace o ZŠ Kladská                Prosinec 2004 
       Fakultní škola PedF UK 

 
 

Vážení rodiče, milí žáci, kolegové a přátelé, 
 

 vydáváme 1. číslo již IX. ročníku našich Aktualit. Věříme, že Vám v letošních 
Aktualitách budeme přinášet jen samé pozitivní a radostné zprávy. 
 Svěřili jste nám své děti s tím, že jim předáme to nejlepší a také nejdůležitější pro život. 
Je to pro nás zavazující a my Vám slibujeme, že se pokusíme učinit vše pro to, aby naši žáci 
odcházeli dobře vybaveni znalostmi, které potřebují nejen pro střední školy, ale i pro další 
život. 
 Přes letní prázdniny jsme se snažili školu trochu vylepšit. Udělali jsme maximum, na co 
nám finance a síly stačily. Vymalovali jsme přízemí a 1. patro budovy. 2. patro máme 
naplánováno na příští léto. Zvolili jsme novou barvu stěn i pro několik tříd a všechna WC. Za 
pomoci zřizovatele MČ Praha 2 jsme zrekonstruovali cvičnou kuchyňku a díky několika 
sponzorům jsme ji vybavili novým nábytkem, lednicí a dokonce i myčkou nádobí. V prostorách 
školní družiny je nové linoleum, prozatím však jen na chodbě. Počítačovou učebnu jsme 
přestěhovali ze slunné třídy ve 2. patře do přístavby. V té původní třídě vznikla kmenová 
učebna, ve které je k dispozici 6 počítačů pro výuku. Učitelům jsme se snažili vylepšit prostředí 
sborovny. 
 Po naší velmi úspěšné výměnné akci v květnu a červnu 2004 se školou v Norderney    
(ostrov v Severním moři v Německu ) se nám podařilo navázat kontakt se školou v německém 
Delmenhorstu. Začátkem října přijela skupina 20 dětí k nám a naši žáci odjedou na reciproční 
pobyt do rodin od 10.4. do15.4. 2005. Obě výměnné akce budou pokračovat i nadále. Děti 
z Norderney přijedou 22.4. a zůstanou zde do 29.4.2005. Žáci 7. a 8. ročníku již dostávají 
průběžně informační letáky. Máme rozpracovaný i projekt výměny žáků se školou v Bronby 
v Dánsku. 
 Zapojili jsme se také do projektu Sokrates, program Young in Europe. V září jsme 
uspořádali v naší škole 1. konferenci pro všechny účastníky projektu z Německa, Dánska a 
Estonska. Projekt je plánován na 3 roky. Účastní se ho žáci 7. ročníku v rámci hodin angličtiny 
a anglické konverzace. 
 Ve spolupráci s Britskou radou jsme navázali kontakt se školou v Anglii. Koncem září 
nás navštívila paní ředitelka školy All Souls C.E.Primary Rennie Gayner. Tento projekt bude 
realizován prozatím formou dopisování žáků.  
 MČ Praha 2 vypsala v září výtvarnou soutěž „ Rusalka“. S velkou radostí Vám mohu 
oznámit, že se na 1. místě umístil žák  David Rous ze třídy 3.A.  Čestná uznání získali další 4 
žáci.   
 12. října vystoupili naši žáci v Německé škole v Praze v rámci programu „Večer 
jazyků“ se dvěma čísly – Národy EU a Brémští muzikanti. Pořadem provázel Jan Přeučil. 
Večer byl velmi úspěšný.  
 V září se sešla Rada školy ke své letošní první schůzce. Společně jsme projednali 
dopravní situaci v okolí školy a snažili jsme se vyřešit problém kritického přechodu Korunní – 
Kladská. Po prvním úspěšném jednání na odboru dopravy MHMP již byly zvýrazněny svislé 
dopravní značky na přechodech žlutými reflexními tabulemi. 
 Ihned od září zahájil svoji činnost  Klub rodičů a přátel školy. Chtěla bych poděkovat 
všem rodičům, kteří věnují pravidelně čas pro práci v KRPŠ a velmi tím škole pomáhají. Díky 
KRPŠ může škola nabízet tak širokou škálu volnočasových aktivit. Na valné hromadě 
3.12.2004 byly schváleny nové stanovy KRPŠ. Ve spolupráci s Klubem rodičů jsme na třídní 
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schůzce v listopadu vybírali dobrovolný členský příspěvek 300.- Kč za žáka. Jsme velmi 
potěšeni Vaším přístupem k této akci a děkujeme Vám za pochopení. Celkem vybrali zástupci 
KRPŠ 88 500 Kč. Jak jsme slíbili, celá tato částka půjde na zakoupení šatních skříněk pro žáky. 
Stejnou částku na nákup skříněk vyčleníme i z našeho rozpočtu. Nepodaří se nám sice ještě 
uspokojit všechny žáky tak, aby každý měl svoji skříňku, ale věříme, že se nám to brzy podaří. 
 V prosinci proběhla v pořadí již 7. vernisáž prodejní výstavy výtvarných prací žáků naší 
školy. Tentokrát děti kreslily ilustrace k další stonožkové knize „..spolu létáme jen do války“, 
která bude obsahovat příběhy o pomoci stonožkových dětí kamarádům ve válkou postižených 
oblastech. Jsme rádi, že jste v tak hojném počtu přišli děti a školu podpořit a pomohli 
zakoupením dětských prací dětem, které to skutečně potřebují. Celkem se podařilo vybrat téměř 
17 tisíc Kč. Polovina půjde na pomoc pacientům v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech a 
polovina na obnovení škol v Kosovu.  
 Věříme, že se Vám líbil i náš vánoční koncert v Arcibiskupském gymnáziu 8. prosince. 
Všechny třídy zde měly svá vystoupení. Zahráli nám i členové nově vznikající školní kapely, 
kterou vede pan učitel Oldřich Vacek. Za přípravu koncertu patří poděkování také PaedDr. 
Pavle Výborné, Dagmar Trantové a Ivaně Hájkové. 
 Během prosince 
jsme měli ve škole dvě 
velmi významné 
návštěvy. Nejprve náši 
školu 8. prosince 
navštívil bývalý 
generální tajemník 
NATO Lord Robertson. 
Bylo to velmi milé 
setkání, hovořil s dětmi 
2. stupně, vyprávěl o 
svém dětství, o svém 
životě a práci. 
V tělocvičně školy jsme 
uspořádali malou 
tiskovou konferenci. 
Naše žáky musím 
pochválit, chovali se 
skvělé a komunikovali 
v angličtině. Ještě významnější návštěva nás čekala 10. prosince, kdy v rámci své návštěvy MČ 
Praha 2 navštívil naši školu pan prezident Václav Klaus s manželkou. Po slavnostním přivítání 
celé delegaci zazpívali žáci 3.a 4. třídy německé koledy. Poté následovala prohlídky 
stonožkové výstavy a návštěva hodiny němčiny v 7.B. Pan prezident i paní Klausová s dětmi 
pohovořili, zdůraznili nutnost učit se cizím jazykům a pochválili jejich výslovnost. Další 
navštívenou třídou byla 3.A. Nakonec si poslechli anglickou a německou koledu. Pan prezident 
byl velmi vstřícný, snažil se s každým promluvit , pozdravit se a velmi ocenil naši jazykovou 
výuku.  
 Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem kolegyním a kolegům za pracovní 
nasazení, které v uplynulých měsících nejen v rámci jednotlivých projektů vynaložili. Ze 
školního roku uplynuly čtyři měsíce, ale myslím, že jsme toho stihli poměrně dost. 
 Děkuji také všem žákům, kteří při různých příležitostech reprezentovali školu. A 
reprezentovali ji vždy skvěle.  
 Přeji Vám klidné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2005.  
 

                                                                               Mgr. Kateřina Vávrová 
                                                                                      ředitelka školy 
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 V letošním školním roce připravujeme v hnutí Na vlastních nohou vydání nové 
stonožkové knihy s názvem „...spolu létáme jen do války“. Od září  přicházejí příběhy z celé 
republiky.V rámci výuky českého jazyka psali své příběhy o stonožkové pomoci samozřejmě 
také naši žáci. Ve výtvarné výchově připravujeme obrázky na naši již tradiční výstavu.  
Rozpomněli jsme se s dětmi, kdy, kde a jak jsme pomáhali. Bylo toho za 12 let skutečně 
mnoho. Našim žákům se podařilo jen během šesti ročníků prodejních vernisáží výstav 
výtvarných prací získat více než 160 000.- Kč. Tyto peníze pomohly dětem v Kosovu, kde jsme 
obnovili několik škol, dětem v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech, v oblastech 
postižených povodněmi a tak bych mohla pokračovat dále. Výčet naší pomoci a aktivit 
naleznete na internetu na školních webových stránkách a na www.stonozka.org. 3. prosince se 
konala  vernisáž výstavy výtvarných  a literárních prací žáků naší školy. Slavnostního zahájení 
se zúčastnil NGŠ Pavel Štefka, starosta MČ Praha 2 Mgr. Michal Basch a další významní 
hosté. Zakoupením vystavených prací jste pomohli  dětem získat téměř 17 000.- Kč na pomoc 
jejich kamarádům v poválečných oblastech a v DPL Opařany.  Děkujeme Vám za podporu  
stonožkových akcí. 
 Jako odměna za celoroční práci pro Stonožku  je dětem z celé republiky určen vánoční 
koncert v Lucerně, který se konal 10.12.2004. Jako každý rok,  devátá třída  celý den pomáhala 
s přípravou koncertu. Vše zvládli perfektně a patří jim za to poděkování. Záznam koncertu 
můžete sledovat na Štědrý den před polednem v televizi na ČT 1.  
 Velice si vážím přístupu našich žáků ke všem akcím, které pro stonožku pořádáme. 
Myslím, že je velice důležité, aby naše  děti  uměly pomáhat druhým a všude tam, kde je tomu 
potřeba! 
 Těším se na setkání s Vámi na další stonožkové akci. 

                                                                                 Kateřina Vávrová 
  
 

 


 
 
5. ledna 2005    Konzultační hodiny pro rodiče 17.00 – 18.00 hodin 

12. – 14. ledna 2005  Sběr starého papíru 

15. – 22. ledna 2005  4.AB Lyžařský pobyt - Benecko 

29. ledna – 5. února 2005 5.AB Lyžařský pobyt - Benecko 

2. února 2005   Den otevřených dveří 

22. – 27. února 2005  6. - 8. ročník Lyžařský zájezd – Severní Dolomity, Itálie 

30. března – 1. dubna 2005 Sběr starého papíru 

18. dubna 2005  Přijímací řízení do 3. ročníků / Ředitelské volno 

25. – 27. května 2005  Sběr starého papíru 
 
 
 
 

 

http://www.stonozka.org
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Škola v přírodě třetích tříd  -  Račice u Nižboru 

 
Ve dnech 4.10.-9.10.2004 jsme pobývali  na škole v přírodě  nedaleko Račic. Naše 

chata Palestra Relax se nacházela blízko řeky Berounky.Za krásného  slunečného počasí jsme 
podnikali vycházky do okolí, hráli různé hry a pozorovali krásnou přírodu.Krátké dopolední 
vyučování nám ani moc nevadilo.Budeme rádi vzpomínat na výlet na Křivoklát, na bojovky, na 
dobré jídlo a na zážitky s kamarády. 
 
Výměnný zájezd ZŠ Kladská – Delmenhorst 3. - 8.října 2004 
 

Dlouho nic, odmlka od tradičních výměnných zájezdů. A pak to přišlo. S návštěvou 
učitelů, inspektorů z Německa v listopadu 2003 na naší škole. Navštívili nás - učitele, 
popovídali si s námi o společných problémech ve školství, o žácích a o navázání užší 
spolupráce škol. Slovo dalo slovo a výměny se dvěma školami se začaly realizovat.  

Pobyt žáků ze školy na severoněmeckém ostrově Norderney proběhl ještě v závěru 
minulého školního roku a nyní 3. 10. 2004 k nám přijela do Prahy skupina 20 žáků v 
doprovodu 2 německých učitelek z města Delmenhorst nedaleko Brém.  

Skoro celý týden - do pátku 8. 10. 2004 - strávili němečtí žáci společné příjemné chvíle 
se žáky hostitelských rodin. Jednalo se o žáky 7. tříd. Nejen v rodinách, ale hlavně ve škole byl 
pro ně připraven bohatý a časově náročný program. Navštívili společně historické centrum 
Prahy, nesměl chybět Pražský hrad, Petřín s rozhlednou a bludištěm, večerní představení 
Křižíkovy fontány na Výstavišti a pohled na Prahu z televizní věže na Žižkově. Program byl 
doplněn filmovým představením v IMAXu Paláce Flora a polodenním výletem na hrad 
Karlštejn. Neopakovatelným zážitkem se staly pro německé žáky jízdy pražským metrem.  
Všechny tyto zážitky pak děti zpracovávaly ve společných projektech, na kterých se podílely 
den před svým odjezdem. Kromě výtvarných a slohových prací se všichni učili společně 2 
písničky (jednu českou a jednu německou) za doprovodu německého lektora u nás ve škole, 
barvili a batikovali bílá trička, která si pak odváželi domů jako vzpomínku. Předposlední den 
pobytu vyvrcholil ve večerních hodinách diskotékou v tělocvičně školy a společným posezením 
převážně učitelů - němčinářů s učitelkami z Delmenhorstu a rodiči, kteří se po celou dobu 
starali o další jim svěřené dítě ze zahraničí. Ve všech tvářích byla spokojenost, projevovala se 
jen částečná únava.   

Přišel pátek 8. října, den odjezdu. Dopoledne ještě společný pobyt ve vyučovacích 
hodinách, návštěva televizní věže na Žižkově, poslední oběd ve školní jídelně a pak sraz na 
holešovickém nádraží. Ve vestibulu nádraží pro nás německá strana přichystala malé 
překvapení společným vystoupením německých dětí, poděkováním a zpěvem naučené české 
písničky. Poděkování a rozloučení bylo též připraveno v češtině. Při rozloučení na nástupišti 
nechyběly ani slzy, odjezd jako by byl v nedohlednu. Skutečnost ale byla jiná. V 15:24 hodin 
se rychlík ve směru Vídeň-Praha-Berlín-Hamburk dal do pohybu a jen z dáli jsme mohli vidět 
poslední vagon soupravy s odjíždějící skupinou dětí, plných dojmů z týdenního pražského 
pobytu, s navázanými novými přátelstvími, která mohou být krátkými, ale také i 
dlouhotrvajícími. Vše ukáže čas. Uvidí se děti společně znovu? Samozřejmě, vždyť v dubnu 
2005 se na oplátku rozjedeme my k nim - do Delmenhorstu.  

Týden uplynul, vzpomínky zůstaly. Komu za to poděkovat? VŠEM - vedení školy za 
podporu a pochopení při organizování těchto akcí, všem učitelům za zdárné zvládnutí 
mimořádného rozvrhu v tomto týdnu, němčinářům, kteří do této akce byli zapojeni na více než 
sto procent, rodičům za perfektní zvládnutí situace v rodinách a dětem za jejich skvělé chování.  

Mgr. Ladislav Bošek 
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