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Vážení rodiče, 

na dnešních třídních schůzkách dostáváte do rukou první číslo 24. ročníku Aktualit  

z Kladské. Přinášíme Vám opět přehled akcí a dění v naší škole od minulých třídních 

schůzek, tedy od dubna.  

Až po dubnových třídních schůzkách jsme obdrželi výsledky mezinárodní jazykové 

zkoušky Deutsches Sprachdiplom I., který od školního roku 2011/2012 skládají naši žáci  

9. tříd. K naší velké radosti složili zkoušku z německého jazyka všichni žáci loňských 9. tříd, 

z toho většina v úrovni státní maturity. V letních měsících pak přišly výsledky anglické 

mezinárodní zkoušky, na kterou se mohou přihlásit žáci 8. tříd. Tuto zkoušku musí hradit 

rodiče, proto není pro žáky povinná. Nicméně i tyto výsledky nám udělaly radost, uspěli opět 

všichni žáci. Třem nejúspěšnějším společně s výborem KRPŠ zkoušku proplatíme. Mohu 

tedy poblahopřát Markétě Skalické, Matyáši Boháčkovi a Danielu Elbakyanovi. Ráda bych 

poděkovala všem učitelům za skvělou přípravu našich dětí v oblasti jazykové výuky, která 

je na vysoké úrovni. 

V září jsme hostili žáky z partnerské školy z Lauf an der Pegnitz. Jedná se o výměnný 

projekt pro 6. a 7. ročník. Děti se při výměnách dozvídají o historických událostech 

spojených s Karlem IV., které spojují Prahu a Lauf. V říjnu proběhly výměnné pobyty žáků 

6. ročníků s partnerskou školou z německého Backnangu. Toto partnerství udržujeme již  

13 let, stalo se tak naší srdeční záležitostí. Vyvrcholením pobytu dětí v partnerské škole je 

vždy divadelní představení v Backnangu a posléze v Praze v divadle Na Prádle. Letošní 

divadelní hra „Kennt ihr Blauland? - Znáte Modrozem?“ se těšila velkému úspěchu  

v Německu i u nás. Děti se za dva týdny výměn velice spřátelily, skvěle komunikovaly  

a věříme, že se opět vytvořila pevná přátelství. Výměnné pobyty jsou součástí našeho 

školního vzdělávacího programu a považujeme je za jednu z nejdůležitějších součástí výuky 

i výchovy našich žáků. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nás přesvědčily, že obrovské 

úsilí, práce a nasazení, které výměny přinášejí, stojí za to! Děti se učí samostatnosti, 

poznávají jiné kultury, jiný životní styl, jiné životní podmínky, ocitají se v novém prostředí  

a komunikují v cizím jazyce. V prosinci budeme hostit děti z Dánska, na jaře pak 

pokračujeme ve více jak desetileté spolupráci se školami z ostrova Norderney  

a Delmenhorstu. Nově jsme zahájili jednání se školou u Stuttgartu a stále probíhají jednání 

o obnově výměny s kanadským Torontem. Děkujeme MČ Praha 2 za finanční příspěvky  

a podporu zahraničních výjezdů žáků. 

Ještě se krátce vrátím k letním měsícům, kdy ve škole opět probíhaly stavební práce. 

Děkuji našemu zřizovateli MČ Praha 2 za podporu, které se nám v posledních letech 

dostává.  
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Díky ní jsme měli možnost vyměnit stará, stoletá okna za velmi zdařilé a kvalitní 

dřevěné repliky. Jednalo se o okna na chodbách školy směrem do vnitrobloku. Opravili  

a doplnili jsme historickou dlažbu v prvním a druhém podlaží, vymalovali toalety. Až půjdete 

schodištěm, vlastně si nového zábradlí ani nevšimnete…. Až srovnání se zadním 

schodištěm napoví, že vypadalo jinak… Vyměnili jsme desky u školních lavic za nové – 

snažíme se tak žáky vést k tomu, aby si byli vědomi hezkého a kulturního prostředí a uměli 

se k němu tak i chovat. Školní družina má nyní k dispozici část vnitrobloku s hezkým  

a čistým prostředím, děti si zde mohou kreslit na tabuli, hrát si v novém domečku, či posedět 

venku na lavičkách.  

Během loňského školního roku jsme připravovali nové webové stránky. Vzhledem  

k jejich rozsahu a obsahu to nebylo jednoduché. Nicméně se proměna vydařila, máme nyní 

webové stránky s moderním designem, kvalitní technologií a věřím, že si je brzy oblíbíte 

tak, abyste je alespoň 1x týdně navštívili. Pravidelně stránky doplňujeme novými zprávami 

a aktualitami.  

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 je ÚNOR 1948. 

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

komunistickému režimu. V letošním roce, kdy si připomínáme mnohá výročí, klademe velký 

důraz na seznámení žáků s naší historií, zejména s událostmi roku 1918, 1938, 1948, 1968 

a útlaku totalitními režimy. Pro žáky 9. tříd jsme vybrali projekci filmu o Miladě Horákové. 

Na následnou besedu jsme pozvali Martina Mejstříka. Využíváme také akce a programy, 

které pořádá Post Bellum, s 8. a 9. třídami jsme navštívili velmi působivý projekt na Letné 

Paměť národa - Na Stalinu školám. 

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

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

vážíme a i díky nim jsme vloni vybavili novou školní jídelnu, učebny, zakoupili licence  

k výukovým programům na počítače, pořídili interaktivní pískoviště pro hru i výuku.    

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

testování tradičně 5. a 9. třídám. Kdy k testování dojde, Vám na třídních schůzkách sdělí 

třídní učitelé. Předchozí výsledky Scio testování našich žáků jsou k dispozici na našich 

webových stránkách školy. 

I dnes bych ráda poděkovala všem našim pedagogům a zaměstnancům za jejich 

skutečně nadstandardní práci, jejich úsilí, pracovní nasazení a práci pro naše děti. Věřím, 

že i Vy rodiče si jejich práce ceníte. 

Vážení rodiče, přeji Vám již tradičně optimistické a radostné zprávy na dnešních 

třídních schůzkách a těším se na setkání v Lucerně ve čtvrtek 29. listopadu 2018 na našem 

vánočním koncertě. 

Kateřina Vávrová 
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Důležité termíny a plánované akce 
 

29. 11. 2018  Vánoční koncert školy v Lucerně 
21. 12. 2018  Den třídy a třídního učitele 
24. 12. 2018 - 2 .1. 2019  Vánoční prázdniny 
3. a 4. 1. 2019 Ředitelské volno 
9. 1. 2019  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 hod 
17. 1. 2019  Den otevřených dveří 14:00 – 18:00 hod 
23. 1. 2019  Pedagogická rada 1. pololetí 
31. 1. 2019  Pololetní vysvědčení, Den třídy a třídního učitele (společné bruslení) 
1. 2. 2019  Pololetní prázdniny 
11. – 15. 2. 2019  Jarní prázdniny 
21. 3. 2019 Stonožková vernisáž 
4. 4. 2019  Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:00 hod (výuka do 11:50 hod) 
5. 4. 2019  Zápis do 1. tříd 9:00 – 11:00 hod; 13:00 – 17:00 hod, ředitelské volno 
10. 4. 2019  Pedagogická rada 3. čtvrtletí 
10. 4. 2019  Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00 hod, 2. stupeň 18:00 hod 
18. 4. - 24. 4. 2019  Velikonoce 
6. a 7. 5. 2019  Ředitelské volno (spojení se státním svátkem 8. 5.) 
15. 5. 2019  Sportovní den školy (termín bez záruky, předběžný) 
22. 5. 2019  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 hod 
19. 6. 2019  Pedagogická rada 
25. 6. 2019  Závěrečná akademie - divadlo Hybernia 
27. 6. 2019  Den třídy a třídního učitele 
28. 6. 2019  Vysvědčení 
 
 

Výměnné a jazykové pobyty žáků (termíny jsou předběžné, bez záruky) 

 
Německo: 

Querxenland, 5. třídy  10. – 14. 12. 2018 
Lauf an der Pegnitz, 6./7. třídy květen 2018 
Delmenhorst, 7. třídy  13. – 18. 5. 2019 v Delmenhorstu 
    20. – 25. 5. 2019 v Praze 
Norderney, 7. třídy  17. – 24. 5. 2019 na Norderney  

     15. – 21. 6. 2019 v Praze 
Dánsko: 

Broendby, 8. třídy  3. - 7. 12. 2018 v Praze 
     9. - 15. 6. 2019 v Broendby 
 

Lyžařské kurzy 
 

24. 2. – 1. 3. 2019 2. třídy, Nové Hutě – Šumava 
4. – 8. 3. 2019  3. třídy, Benecko – Krkonoše 
9. – 16. 3. 2019 4. třídy, Benecko – Krkonoše 
4. – 8. 2. 2019  5. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
25. 2. – 1. 2. 2019 6. třídy, Herlíkovice – Krkonoše 
6. – 12. 1. 2019 7. a 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  

22. - 24. 11. 2018. 

 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. 2018, na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2018. Růžové přihlášky 

pro ostatní školy prosíme nejpozději do 18. 2. 2019, na SŠ musí být do 1. 3. 2019 pro první 

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

učitel na konzultacích 9. 1. 2019 proti podpisu (nevyzvednuté ZL budou k dispozici rodičům 

v kanceláři školy). Ostatním zájemcům z nižších tříd tiskneme zápisové lístky až poté, co 

shromáždíme všechny přihlášky – začátkem března. Pokud žák podá přihlášku sám bez 

potvrzení strany B školou, musí zákonní zástupci podat písemnou žádost o vydání 

zápisového lístku naší školou. 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. Podrobnější informace najdete během celého školního roku na 

www.cermat.cz. 

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 

 
 

  

http://www.atlasskolstvi.cz/
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Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I 
(DSD I) 2019 
 

Vážení rodiče, 
v březnu 2018 proběhly na naší škole již posedmé 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, již tradičně velmi příjemně 
překvapeni výkony, kreativitou, originalitou a mimoto vysokou úrovní prezentací našich žáků 
při ústní zkoušce a výborně zvládnutou písemnou částí zkoušky, opravovanou  
a hodnocenou korektory v Německu. Poprvé všichni deváťáci úspěšně složili celkově 
zkoušku, z nichž převážná většina dosáhla vyšší úrovně B1 – tedy úrovně státní maturitní 
zkoušky z cizího jazyka. Někteří z nich se přiblížili maximálnímu počtu bodů ze všech částí. 
Blahopřejeme! 

I v tomto školním roce budou žáci 9. tříd absolvovat zkoušku na Německý jazykový 
diplom. Již víme pevné datum písemné části – 14. března 2019. V dalších dnech potom 
budou následovat ústní zkoušky. 

Vaše děti čeká ještě spousta práce. Podpořte je prosím v úsilí! 
Dagmar Křivková 

 
 

Cambridge PET exam (B1 Level) 
 
Why do this exam?  

 To prove your ability in English and to help prepare you for other exams in the future.  

 It is a logical step to prepare for the Cambridge First Certificate exam (B2 Level) 
 
How much does it cost?  

 Last year it was 2,600 czk. The final cost depends on the 2019 prices of our partner 
school (International House). 

 
When is the exam? 

 We will do the exam in June. (There are other dates available, the exact dates will 
be confirmed in January). 

 
When should you register?  

 This should be done at the end of February/start of March. Once the dates are 
confirmed in January (for the 2019 exams) we will let all the interested parents know.   

Patrick Ryan 
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Prevence na Kladské 
 
 Hlavní téma letošního školního roku je prevence v dopravě a na internetu. Dopravní 
výchovu zařazujeme tradičně hlavně na 1. stupeň. V prvních třídách proběhne s policisty 
Městské policie Praha 2 základní poučení 16. listopadu, 3. třídy navštívily dopravní hřiště 
už v průběhu září, nepřízeň počasí bohužel zhatila návštěvu 4. tříd, ale na jaro plánujeme 
náhradní termín i termíny pro 1. a 2. třídy.  
 Bezpečně využívat internet je věc, kterou chceme našim žákům v dnešní době 
vštípit. 1. listopadu jsme využili sponzorské nabídky a zdarma získali program pro obě  
7. třídy o kyberšikaně a kybergroomingu od organizace s názvem E-bezpečí z Olomouce. 
Program byl vynikající, plný konkrétních případů a velice přínosný.  

Zde jsou některé reakce žáků 7.B: 
 „V první polovině jsme mluvili o tom, co to vlastně kyberšikana je a jak ji rozdělujeme. 
V druhé části nám byly vyprávěny skutečné velmi nepěkné, někdy i dost drastické příběhy 
obětí kybergroomingu. Druhá polovina na mě udělala opravdu velký dojem a občas mě 
překvapilo, kam až mohou tyto případy dojít. Také jsem se poučil, kdybych se s něčím 
takovým setkal, nejlepší řešení – nahlásit to E-bezpečí do Olomouce či na 158.“ 
 „Často dělá velkou chybu osoba, která je pak obětí. Např. si domluví schůzku 
s člověkem, kterého vůbec nezná a nikdy v životě ho neviděla. Nebo že tomu člověku vůbec 
dává nějaké informace o sobě. Mám instagramový účet, ale rozhodně nenavazuji kontakt 
s nikým, koho osobně neznám.“ 
 „Připadalo mi, že pachatelé, kteří se dopustili kyberšikany nebo dokonce někoho 
zabili, strávili za mřížemi málo let.“ 
 Pro 5. třídy máme připravený také zcela nový program s názvem Internetové bludiště 
na 16. a 23. listopadu.  
 Před Vánoci ještě zvládne celý druhý stupeň návštěvu protidrogového vlaku 
společnosti Revolution train a před Silvestrem bude také aktuální prevence zaměřená na 
pyrotechniku v 6. a 8. třídách.  
 Některé programy máme zdarma, na většině se finančně podílí zčásti rodiče a zčásti 
je hradíme z grantu Městské části Praha 2. Děkujeme. 

Eva Živná 
 
 

Environmentální výchova na škole 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je součástí všech 

vzdělávacích oblastí našeho školního vzdělávacího programu. I v letošním roce je naším 

hlavním cílem snaha vést každého žáka k odpovědnému a citlivému vztahu k živým 

organismům a jejich prostředí, přírodnímu a kulturnímu dědictví a dodržovat zásady 

zdravého životního stylu. U žáků vytváříme povědomí o možnostech negativního dopadu 

lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec. Vedle práce učitelů, kteří tuto výchovu vhodně 

zařazují do většiny předmětů, využíváme nabídky výukových programů ekologických 

organizací a sdružení (Toulcův dvůr, Lesy hl. města Prahy, Sdružení Arnika aj.). Jejich 

zajímavé programy obohacují výuku zejména přírodovědných předmětů. Ke zlepšení 
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prostředí kolem sebe by každý z nás měl přispívat i zdánlivými maličkostmi, které však pro 

všechny nejsou samozřejmostí. Jedná se zejména o třídění odpadu, šetření vodou  

a energií, udržování pořádku ve svém okolí. Chceme, aby žáci napomáhali vytvářet 

povědomí o ekologickém chování také u svých kamarádů a ve své rodině. 

                                                                                     Jitka Klimentová 

 

 

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 28 dětí a společně jsme 5. listopadu 2018 navštívili 

představení „ČAPEK“ v divadle Rokoko. Inscenace sleduje poslední chvíle života velkého 

spisovatele a velkého člověka, který musí na sklonku života čelit zbabělosti, malosti  

a nenávisti národa, který tolik miloval a pro nějž tolik udělal. 

          Hra pojednává o zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho 

nakonec udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými 

varoval. Hra, která upozorňuje na paralely se současným děním, inscenovaná s vírou, že 

konec bude jiný. 

Alena Klečková 

 

 

Klub mladých čtenářů (KMČ)                                                                
 

Klub mladých čtenářů Albatros si v letošním roce připomíná 54 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. Můj atlas 
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Evropy, napiš příběh na dané téma, ilustrace …). V každém katalogu je také soutěž o ceny. 

Pod „křídly“ Albatrosu vychází i knihy nakladatelství Fragment a Egmont. V loňském  roce 

KMČ rozšířil  nabídku pro čtenáře od 12 let. Vychází  katalog  Humbookmag – knihy pro 

teenagery. 

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

Albatros.  

Hana Dvořáková 

 

Co se děje ve školní družině? 
 

Školní družina je místem, kde mají děti možnost trávit svůj volný čas nejrůznějšími 

aktivitami. Usilujeme o to, aby se u nás děti cítily co nejlépe, a k tomu se snažíme přizpůsobit 

i prostředí. Školní družina má od září k dispozici nově zrekonstruovaný dvorek, kde se 

nachází nové prvky na hraní (dřevěný domeček, tabule a lavičky). 

Školní družina se snaží dětem nabízet bohatý program různých zajímavých akcí, jak 

v prostředí školní družiny, tak i mimo ni. V prostorách školní družiny se děti mohly zúčastnit 

akce „matematické bingo“ a „výroba dutinkových náhrdelníků“. Pravidelně také podnikáme 

akce v DDM Lublaňská, kde si pro nás tento rok připravili aktivity v rámci Mezinárodního 

dne zvířat a na zamyšlení se nad ekologií a tříděním odpadu „Ekoden“. Dále jsme jako 

tradičně navštívili Apolinářskou zahradu, kde nás čekal bohatý program s myslivci a mnoho 

legrace jsme si užili také na hřišti v Riegrových sadech.  

kolektiv ŠD 

 

 

Školní jídelna 

 

Milí rodiče, 

v letošním školním roce 2018/2019 nás potkalo mnoho nového v naší školní jídelně. 

Nově musí být dle vyhlášky na ochranu osobních údajů GDPR řádně vyplněné a podepsané 

přihlášky ke stravování se souhlasem poskytnutí osobních údajů pro školní jídelnu ZŠ 

Kladská.  

Koncem srpna byl zakoupen a instalován chladicí box ve skladu potravin, který 

významně pomohl k uchovávání a skladování surovin. 

Dne 5. listopadu 2018 bylo na KRPŠ schváleno zvýšení ceny stravného  

od 1. 1. 2019, a to o 3,- Kč za oběd. Začátkem prosince 2018 Vás všechny moc prosím  

o úpravu trvalých příkazů, a to o zvýšení platby o 70,- Kč za každé dítě za měsíc. Platby 

inkasem budou probíhat automaticky, důležitý je ovšem Vámi povolený finanční měsíční 

limit. 

Jako každý školní rok budeme mít od února opět každou středu zajímavou akci. Pro 

letošní rok „VAŘÍME PODLE TŘÍDNÍCH UČITELŮ“.  Těšíme se na nové nápady  

a návrhy…..    

Všem VÁM přejeme DOBROU CHUŤ. Kolektiv kuchyně ZŠ Kladská. 

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny 
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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. Ze všech 
„osmičkových" výročí byl letos zvolen rok 1948: únorový 
převrat a zločiny 50. let. I letošní filmy se týkají příběhů 
vzdoru a my jsme pro projekci v 9. třídách vybrali film „Případ 
Dr. Horáková“ - představuje osobnost Milady Horákové a 
mapuje inscenovaný proces jako nástroj komunistické 
propagandy. 
 „Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého 
svědomí jsem obstála,“ napsala Milada Horáková  
v posledním dopise, který dokončila hodinu a půl před svou 
popravou. Ta následovala po komunisty vykonstruovaném procesu, ve kterém byla viněna 
z velezrady a vyzvědačství. Kdo byla Milada Horáková? Tuto otázku se pokusili zodpovědět 
tvůrci filmu, kteří pátrali v archivech a ve vzpomínkách pamětníků, včetně dcery a sestry 
Milady Horákové. Podařilo se jim tak poutavě zmapovat její mládí v počátcích první 
republiky, činnost v ilegálním protinacistickém odboji, za kterou byla v roce 1940 zatčena  
a vězněna, a především průběh samotného soudního procesu. „Zmanipulovaná 
komunistická justice, vykonstruovaná obžaloba a štvavá kampaň v komunistických 
novinách, to bylo právo té doby,“ vzpomíná její sestra Věra Tůmová. Doznání od Horákové 
bylo nakonec získáno s pomocí sovětských vyšetřovatelů, kteří se neštítili ji v cele pověsit 
za nohy a aplikovat nejrůznější narkotika. 27. června 1950 se v tisku objevila nenápadná 
zpráva o tom, že rozsudek s Miladou Horákovou a dalšími odsouzenými byl vykonán.  

Na filmovou projekci vždy navazuje beseda a naše pozvání přijal Martin Mejstřík, 
bývalý český politik – člen Zastupitelstva městské části Praha 1 a člen Senátu, 
antikomunista. Byl jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které 
se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989.  

Alena Klečková                                                                                                             
 
 

Oslavy 100. výročí založení Československa 
 
 V pátek 26. října jsme se vydaly obě osmé třídy na Letnou, kde Ministerstvo obrany 
ČR, Armáda ČR a další složky integrovaného záchranného systému připravily ukázky 
historické a současné vojenské, záchranné či policejní techniky.  

Celkem bylo k vidění asi 150 kusů techniky – první tank, který sloužil 
v československé armádě po roce 1918, francouzský Renault FT – 17 a na konci řady 
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vývoje ten nejmodernější. Stejné to bylo například u hasičských aut, kdy jsme na vlastní oči 
spatřili nejstarší hasičský vůz z roku 1918 i ten nejnovější z podzimu 2018. Technický rozvoj 
byl patrný i u vozů státní a městské policie, záchranářů. Zvláštní pozornost si zasloužila 
sekce válečné roty „Nazdar“. Díky vrtkavému počasí jsme ocenili klidovou zónu, kde jsme 
se mohli občerstvit a zahřát nebo jsme se zúčastnili soutěží u jednotlivých výstavních 
stánků. Kluci se třeba zahřívali během v desetikilové vojenské vestě. 

Asi týden předtím jsme se zúčastnili výstavy Paměť národa na Stalinu (také na 
Letné). V první části „Obrazy“ jsme se díky videomappingu ocitli ve vlaku do koncentračního 
tábora, v zatopené kryptě sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici i na Václavském náměstí 
během sametové revoluce. Ve druhé části „Svědectví“ jsme vyslechli vzpomínky pamětníků 
ze sbírek Paměti národa a prohlédli jsme si na volném prostranství výstavní panely 
s portréty pamětníků. Nakonec jsme mohli popsat svými vzkazy pětimetrovou zeď na místě 
někdejšího Stalinova pomníku, která připomíná nesvobodu, cenzuru, násilné rozdělení 
světa i současné zdi mezi lidmi… 
  „Na Letné se mi nejvíce líbila hasičská auta, kam jsem si mohl i sednout. Na Stalinu 
zase projekce, kdy jsem měl husí kůži při představě, že jedu vlakem smrti.“ 

„Na Stalinu mě zaujalo vyprávění pamětníků, vše jsem dříve slyšela od svojí babičky. 
Měla jsem z toho takový mrazivý pocit.“ 

„Na Letné se mi líbila ukázka zásahu integrovaného záchranného systému při 
dopravní nehodě i vystavená technika. Škoda, že byla taková zima! Záchranáři ale 

zachránili i nás – dostali jsme v sanitce čaj i deku! 😊“ 

„Výstava byla zajímavá, mně osobně se líbily tanky a vojenská vozidla. Líbilo se mi, 
že jsme si mohli všechno důkladně prohlédnout.“ 

                                                                           Žáci a žákyně 8.A 
 
 

Klíč od Prahy 2 
 

Městská část Praha 2 pořádá pro žáky základních škol soutěž Klíč od Prahy 2. Jedná 
se o vlastivědné vycházky na dané téma, které následně žáci výtvarně ztvární a svá díla 
vystaví na obecním úřadě. Program připravuje paní PhDr. Petra Martínková.  V minulých 
letech probíhaly vycházky během školního roku, žáci se seznámili s několika místy  
Prahy 2. Od loňského roku jsou vlastivědné vycházky monotematické. Vloni děti navštívily 
Vyšehrad. Letošním cílem byla náplavka, ta část, která se nachází na území Prahy 2  
a přilehlé okolí. Naši čtvrťáci vyrazili v polovině září. Začali jsme na Karlově náměstí, 
zastavili jsme se na Jiráskově náměstí, u Tančícího domu, podívali jsme se z Jiráskova 
mostu na panoráma Pražského hradu, poznali jsme dům, kde bydlel prezident Václav Havel. 
Poté jsme sešli na náplavku, paní Martínková nám vyprávěla o historii a životě lidí, kteří tady  
v 19. a 20. století žili – byli to voraři. Měli jsme velké štěstí, na náplavce právě stavěli vor! 
Došli jsme až k železničnímu mostu, cestou zpět jsme minuli podskalskou Celnici i klášter 
Emauzy. Paní Martínková velmi poutavě vyprávěla, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. 
Svoje zážitky výtvarně zpracujeme, protože se na jaře uskuteční soutěžní výstava v budově 
MČ Praha 2 na náměstí Míru. 

Paní Martínkové děkujeme za neobyčejný zážitek. 
                                                                            Hana Dvořáková 
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Výstava Post Bellum - Paměť národa Na Stalinu školám – 9. třídy 
 
 Ve čtvrtek 1. 11. jsme se vyjeli podívat na výstavu Paměť národa, která se koná na 
místě, kde dříve stál Stalinův pomník, tedy pod metronomem. 
 Tato výstava je připravena ke sto letům od založení Československa a můžeme na 
ní vidět, co se dělo s Československem za hrůzy od roku 1939. Výstava má čtyři části. 
 Přicházeli jsme od stanice metra Hradčanská, takže jsme si jako první všimli ZDI, 
kam můžou lidé připsat například svůj názor ohledně okupace, cenzury, holocaustu, nebo 
třeba, co si myslíme, když se řekne svoboda. 
 Co jsme zaregistrovali jako druhé, byly panely, které jsme spatřili, když jsme scházeli 
po schodech dolů. Na panelech jsou popsány události, které se děly od roku 1939 a k nim 
jsou připojeny doprovodné fotografie. 
 Kdo z nás se první vydal od panelů doprava, šel do první části výstavy nacházející 
se v podzemí. Poslechli jsme si svědectví, vzpomínky a různé pohledy na určité události od 
různých lidí. Mluvili tam jak bývalí disidenti, političtí vězni a přeživší holocaustu, tak i bývalí 
komunisté a spolupracovníci nebo pracovníci StB. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
vzpomínek na tehdejší dobu. 
 Na druhé straně v podzemí se nachází jakoby interaktivní část výstavy, protože nám 
pustili určité historické momenty a díky zvukovým efektům nám (nebo alespoň mně) 
připadalo, jako bychom byli toho všeho součástí a opravdu hodně to na mě zapůsobilo. 
 Celá výstava je moc zajímavá a doufám, že nás všechny poučila a že se díky tomu 
vyvarujeme toho, aby se to všechno opakovalo. 

 Bára Jeřábková, 9.B 

 
 

Výstava fotografií Josefa Koudelky k výročí srpna 1968, 8. a 9. třídy 
 

Dne 27. 9. 2018 deváté třídy zavzpomínaly na srpen 1968. Díky Koudelkovým 
fotografiím a krásně zpracované výstavě pod názvem „ JSME S VÁMI, BUĎTE S NÁMI”,  
k tomu měli žáci o to blíže. 

Výstava se uskutečnila jako pocta autorovi k jeho osmdesátým narozeninám. 
Jedinečné fotografie byly zakomponovány do tmavého prostředí, kdy je projektor promítal 
na připravená černá plátna. Z reproduktorů se ozývaly záznamy vysílání rozhlasu ze srpna 
1968 a také jsme mohli zaslechnout naši národní hymnu. 

Krásné fotografie se nám vryly pod kůži. Dokonce se z této doby dochovalo i několik 
krátkých videí, která jsme pozorovali s údivem na tváři. Bylo možné si i na připravených 
transparentech přečíst podrobně rozepsanou invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy, 
která byla na pokyn Moskvy zahájena v noci z 20. na 21. srpna 1968.  

Žákům se výstava velmi líbila a rádi jsme se na chvilku ocitli v srpnu 1968, abychom 
pocítili tíži doby. 

Angelika Dominiková, 9.B 
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Den s nobelistou 
 

Dne 24. 9. 2018 jela celá naše třída 8.A s paní učitelkou Ježkovou metrem do stanice 
Ládví, kde se nachází Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd, který 
jsme navštívili. Nejprve jsme byli rozděleni do dvou skupin. První skupina dělala 
chromatografii listu. To znamená, že se zkoumalo zastoupení barev v listech. Druhá skupina 
skládala z chemické stavebnice molekuly z atomů a vytvořila model chlorofylu, což je zelené 
barvivo obsažené v listech rostlin. Po zhruba hodině se skupiny vyměnily. Na závěr jsme 
absolvovali přednášku o životě jediného českého nobelisty za chemii Jaroslavu 
Heyrovském. Po něm je pojmenován tento ústav Akademie věd. Na přednášce jsme se  
o něm dozvěděli, že vynalezl polarografickou metodu, za kterou získal zmiňovanou 
Nobelovu cenu za chemii. Na tuto Nobelovu cenu byl nominovaný celkem čtrnáctkrát. 
Kromě toho byl ještě nominován jednou na Nobelovu cenu za fyziku a třikrát na Nobelovu 
cenu za fyziologii a medicínu. Celkem tedy osmnáctkrát. Na domě, ve kterém se narodil, 
máme na památku pamětní desku. Tento dům se nachází na rohu Kaprovy a Křižovnické 
ulice v Praze na Starém Městě. Tento génius s velkým G zemřel v roce 1967 ve věku 76 let. 
Na sklonku života trpěl značnými zdravotními komplikacemi. Aby však naše vypravování 
nekončilo tak smutně, šli jsme se na úplný závěr podívat do opravdové laboratoře. Nejprve 
jsme sice museli pěšky vyjít 6 pater, ale myslím si, že to stálo za to. V této laboratoři jsme 
ovšem náš chemický den nezakončili, neboť jsme se vrátili zpátky do školy rovnou na test 
z chemie. Nicméně doufám, že tento ústav ještě někdy v budoucnosti navštívím. 

Anna Bohuňková, 8 A 
 
 

Veletrh vědy v Letňanech, 7. a 8. třídy 
 

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 sedmé a osmé třídy zavítaly na konečnou stanici metra C, na 
Veletrh vědy na Výstavišti v Letňanech, aby si prohlédly všechna možná stanoviště se 
zajímavými úkoly, ukázkami nebo také přednáškami zaměřenými převážně na mechanická 
zařízení. Celý areál měl přesně 92 stanovišť. Během dvou hodin jsme si všechna stihli 
maximálně prohlédnout, když jsme procházeli kolem. Každý jsme si předem udělali menší, 
někdy i větší, skupinku, ve které jsme chodili a obhlíželi, co by nás tak zajímalo. Pro lidi jako 
já bylo opravdu obtížné najít stánek, který nebyl v mechanickém, přírodovědném či 
fyzikálním odvětví. Věřím, že hodně lidí zajímají tyto obory, a proto si myslím, že mu 
takováto prohlídka pomohla usměrnit budoucí profesi. Pro zbytek lidí s humanitním 
myšlením, se zde také něco našlo, ale nebyla to žádná sláva. Většina stanovišť byla s 
technickým zaměřením. 
A jak bych celou exkurzi zhodnotil?  

Rozhodně byla hodně zajímavá a také minimálně dost poučná. Navštívil ji s námi 
nespočet dalších škol, až jsem se divil, že se do areálu všichni vešli. Možná je to přehnané, 
ale bylo tam opravdu hodně lidí. Když ale opomeneme ty fronty (někdy delší, někdy kratší), 
tak je super dostat tu možnost kouknout se na to, co člověka baví a zajímá. A takových 
možností moc být nemusí. 

Jan Mezera, 9.B 
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Festival Čtení ve vlaku, 9. třídy 
 

Dnes 17. 9. se žáci devátých tříd vydali za ojedinělou zkušeností. Ve spolupráci se 
střední školou Michal byli žáci 9.A,B účastníky vzdělávací akce „Čtení ve vlaku“. 

Spisovatel, kterého pro naše žáky střední škola oslovila, se jmenuje Jáchym Topol. 
Známý český básník, žurnalista a poslední dobou převážně prozaik předčítal z knihy „Citlivý 
člověk“, za kterou obdržel státní cenu, až měl posluchač někdy problém se orientovat, 
protože pan Topol v knize užíval velmi často přímou řeč. Když nekoukáte na stránky, jen 
stěží rozeznáte, kdy skončila s mluvením jedna postava a začala druhá, i když se spisovatel 
vždy snažil o zabarvení hlasu. 

Během přestávky  měli žáci možnost s panem Topolem diskutovat a zeptat se ho na 
několik otázek. 

V Českém Brodě se vlak, ve kterém jsme seděli, opět vydal na Masarykovo nádraží. 
Cestou zpátky si žáci poslechli krátký příběh od Jaromíra Typlta, který napsal ve svých 
patnácti letech. Neuvěřitelný příběh na tak mladého spisovatele všem vyrazil dech. Jelikož 
spisovatel vyrůstal v osmdesátých letech, byl jeho příběh velmi temný. 

Při jeho pronikavém a jasném hlase pro žáky až nebylo možné, aby se s myšlenkami 
odtrhli jinam, protože ráznost pana Typlta je vždy přiměla jeho tragický příběh poslouchat. 

Tento neobyčejný zážitek si všichni moc užili a žáci byli rádi, že se zúčastnili 
autorského čtení na cestě vlakem. 

Angelika Dominiková, 9.B 
 
 

Exkurze na farmu Nový Vestec – projekt „Zachraň jídlo“, 9. třídy 

 
11. 10. 2018 jsme jeli na celodenní výlet na druhou největší farmu v České republice, 

na farmu v Novém Vestci. Chvíli po tom, co nás autobus vysadil přímo v areálu před 
obrovskou skladovací halou, si nás vyzvedl místní obchodní ředitel, který nám ten den dělal 
průvodce. Ze začátku jsme nevěděli, co od celé akce čekat. Přeci jenom – farma, všude jen 
zelenina, což pro nás, puberťáky, upřímně nezní zrovna dvakrát zajímavě. Po chvíli jsme 
ale všichni pochopili smysl této návštěvy. Při procházce obrovskými halami plnými zeleniny 
jsme totiž viděli tuny mrkví, brambor, zelí, ale i ostatních druhů zeleniny, které byly kvůli 
svým nevhodným parametrům určené k likvidaci. To ale není to jediné smutné, co jsme ten 
den měli možnost vidět. To, co na nás v ten den zanechalo asi tu největší stopu, byl pohled 
na místní zaměstnance. Pohled na ty lidi, co tam celý pracovní den sedí nebo stojí   
v nezáviděníhodných  podmínkách a pořád dokola dělají to samé (třídí nebo loupou 
zeleninu, nalepují kódy na balení…). To nás přimělo se trochu zamyslet nad tím, že studovat 
opravdu smysl má. Tímto samozřejmě nechci jejich práci nějak znevažovat, bez pochyb je 
také velmi důležitá, ale právě možnost toto všechno vidět byla myslím pro nás všechny 
minimálně motivační.  

Ačkoli jsme to na začátku nečekali, stal se z tohoto výletu velmi emotivní zážitek. 
Přesto jsme ale odcházeli s úsměvem na tváři, každý obtěžkán jedním pytlem brambor  
a mrkve v rukou… 

Vojtěch Blažek, 9.B 
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Exkurze za odměnu pro žáky 4. – 9. tříd  
Fakulta aplikovaných věd, ZČU  Plzeň 
 

V 8:00 hodin jsme nasedli do 
luxusního autobusu Setra, který nás dovezl 
až do Plzně na Fakultu aplikovaných věd. 
Uvnitř jsme dostali instrukce a mohli se volně 
pohybovat. Přesunuli jsme se do budovy, 
kde na nás čekalo mnoho zábavy. Měli jsme 
možnost vyzkoušet si ovládat roboty, poznat 
vědu mluvící hlavy, podívat se jak funguje 3D 
tiskárna a hrát si s modelínou, která měla 
velmi zajímavé vlastnosti.  

K obědu jsme si mohli vybrat ze 7 jídel v místní kantýně a moc nám chutnalo!  
 BYL TO ÚŽASNÝ DEN 

Jan Pecka, Kateřina Sochová, Julie Hejsková, Vojtěch Černý, Oliver Klajn, 4.B 
         
 

Zdravá výživa, 9. třídy 
 
 Na konci dubna absolvovaly deváté třídy v rámci  chemie dvouhodinový program na 
téma Zdravá výživa s výživovou specialistkou Ing. Pavlínou Žďárkovou.  Napřed ochutnaly 
výborné smoothie - nikdo nevěřil, že je vyrobené  z červené řepy, mysleli jsme, že je 
vyrobené z jahod a banánu.  

Potom následovala trocha teorie o výživě podle posledních trendů - děti si  
vyzkoušely samy navrhnout optimální  jídelníček podle praktické pomůcky zdravé výživy - 
sestavit tzv. Zdravý talíř. Dozvěděly se třeba  to, že i klasická česká jídla, jako knedlo-vepřo- 
zelo či svíčkovou, lze uvážit zdravě, pokud využijeme výše zmíněné pomůcky.  
 Nakonec si z potravin přinesených lektorkou samy sestavily (a snědly :-) zdravou 
svačinu. 

Martina Ježková 
 

Ptáci na obzoru 
 

Ve čtvrtek 20. září 2018 se žáci 8.A a 8.B zúčastnili programu „Ptáci na obzoru“. Byli 
jsme seznámeni s tím, co se může stát v přírodě, jak se ptáci volně pohybují,  jak na ně 
působí život v zajetí a jaký vliv má na volně žijící ptáky člověk. Také jsme si mohli 
prohlédnout, a někdy dokonce i pohladit živého dravce. K tomuto programu byla připravena 
velmi hezká prezentace, a jak už jsem zmínila, ukázky jak vycpaných, tak i živých ptáků. 
Celý pořad se nám moc líbil. 

Martina Vyhnanovská, 8.B 
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Výměnný pobyt s divadelním projektem Backnang – Praha 
(14. - 18. 10. 2018 v Backnangu a 21. - 25. 10. 2018 v Praze) 
 

V říjnu t. r. se žáci 6. tříd vydali na svůj první výměnný pobyt, a to do městečka 
Backnang blízko Stuttgartu. Naše spolupráce s Mörike-Gemeinschaftsschule 
v Backnangu trvá už třináct let a stěžejní náplní výměnného pobytu je společný divadelní 
projekt. 

V letošním roce nás čekal zcela nový program – 
Kennt ihr Blauland? (česky: Znáte Modrozem?). Jde o 
zkrácenou verzi muzikálu se sociálně kritickým 
podtextem a jeho poslání je stále aktuální: Každý je jiný, 
každý je svým způsobem zvláštní. Je jedno, jaký jsi - 
důležité je přátelství a láska k lidem kolem tebe. Jde o to 
držet pospolu.   

Celé vystoupení je v němčině. Navíc žáci ZŠ 
Kladské a Mörikeschule spolu na jevišti zpívají (česky, 
německy a anglicky) a tančí. 

Představení se konala opět dvě: v úterý 16. 10. v Mörikeschule a v pondělí 22. 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 představení zhlédli nejen rodiče žáků, ale i jejich spolužáci, učitelé 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. 

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. 
Podpořit žáky přijela do Backnangu i naše paní ředitelka Kateřina Vávrová. Ta zase na 
pražském představení přivítala zástupce institucí, které náš projekt finančně podporují: 
Česko-německého fondu budoucnosti (p. Jacob Venuß) a Velvyslanectví SRN v Praze. 
  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 „V lese“) a užít si atrakce v Pohádkové zahradě. Nejvíc se ale všichni „vybláznili“ 
v Jumpparku ve Winnenden. 

V Praze jsme si společně prohlédli památky – vláčkem jsme se nechali vyvézt na 
Pražský hrad, který jsme pak navštívili. Prošli jsme se také po Karlově mostě a krátce jsme 
pobyli na Staroměstském náměstí. Všichni se těšili na bowling i na návštěvu pražské ZOO. 
A rodiny našich žáků – stejně jako i rodiče v Backnangu – si na volné večery připravily také 
zajímavé aktivity. 

Na památku na letošní „výměnu“ dostali všichni účastníci špendlík s logem našeho 
projektu (obrázek od malíře Jiřího Votruby), který již několik let můžeme vidět na plakátech 
k představení. 

Všichni žáci, kteří se projektu zúčastnili, si zaslouží velkou pochvalu za 
herecké výkony a za péči o své partnery. Současně děkujeme za podporu našim 
sponzorům: ČNFB a Velvyslanectví SRN v Praze. 

Kateřina Charvátová 
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Výměnný pobyt Lauf an der Pegnitz – Praha, 6./7. třídy 
 
Výměnný pobyt Praha – Lauf an der Pegnitz/Norimberk (1. část) – naši žáci v Německu 

2. – 4. 5. 2018 v Laufu a Norimberku 

 

Začátkem května jsme se – tehdy ještě žáci 6. tříd – zúčastnili výměnného pobytu se 

školou sv. Kunhuty v Laufu nad Pegnitz (Bavorsko). Nejdříve jsme jeli autobusem do 

Norimberka a pak vlakem do Laufu. Naši partneři už na nás s transparenty a vlajkami čekali 

na nádraží. 

Byli jsme srdečně přivítáni a pak jsme šli společně do školy. Po obědě ve školní 

jídelně jsme šli do centra Laufu, kde jsme si ve skupinách prohlédli významné středověké 

památky. Zmínit můžeme např. asi 500 let staré „ledové“ sklepy a erbovní sál ve „Václavově 

zámku“, který nechal přestavět Karel IV. Bylo to velmi zajímavé. 

Večer jsme hlad zahnali při grilování, kde jsme také poznali rodiče našich partnerů. 

Ti si nás pak odvezli domů. 

Druhý den byl nejlepší z celého pobytu – jeli jsme vlakem do Norimberka. Tam jsme 

s průvodcem navštívili hrad a historické centrum města. K obědu jsme ochutnali bavorskou 

specialitu „Drei im Weggla“  (tři klobásky v housce). Odpoledne jsme strávili v „Zahradě 

smyslů“, kde někteří z nás zkoušeli péct chleba. 

Třetí den jsme byli pozváni na radnici, kde nás přivítal starosta města Laufu pan 

Bisping. V rámci připravené prezentace jsme si připomněli, které historické stavby jsme 

v Laufu už viděli a seznámili se se současností města – hospodářstvím a kulturou. Po obědě 

ve školní jídelně jsme ještě „zaskočili“ do města na zmrzlinu. Odpoledne jsme se se svými 

kufry vydali na nádraží, kde jsme se rozloučili se svými partnery a vyrazili na cestu domů. 

Výměnný pobyt v Laufu a Norimberku byl pro některé první příležitostí vyzkoušet si 

bydlet v německé rodině, prověřit si své znalosti němčiny a vylepšit 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 jsme se dozvěděli 

zajímavé informace z německé, ale i české historie, neboť v době vlády Karla IV. patřilo toto 

území (Česká Horní Falc) k Českému království. 

Koncem září nás navštíví naši partneři v Praze – už se na to moc těšíme. 

H. Lambl, K. Mazouchová (6.B) a A. Vondráková (6.A) 
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Projekt „Významná středověká města na Zlaté cestě: Norimberk – Lauf – Praha“ (část 

2.) – němečtí žáci v Praze 

 

Koncem září – od 24. do 26. 9. 2018 – nás v Praze navštívili žáci ze školy sv. Kunhuty 

z Laufu, se kterými jsme se seznámili už na jaře t. r. 

A program byl opravdu nabitý: 

Hned po příjezdu našich německých partnerů jsme je dopravili do školy na oběd  

a pak jsme vyrazili do centra města. 

Navštívili jsme Muzeum Karlova mostu, kde jsme se rozdělili do dvou skupin. 

Střídavě jsme absolvovali projížďku lodí po „Pražských Benátkách“ a prohlídku muzea, kde 

jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Karlově mostu a jeho výstavbě. 

Druhý den jsme navštívili Pražský hrad: Chrám sv. Víta, Vladislavský sál a Zlatou 

uličku s Daliborkou. Po obědě ve školní jídelně jsme si odpočinuli u bowlingu. Večer pak 

měli žáci k dispozici, aby jej mohli strávit s pražskou hostitelskou rodinou dle svých přání  

a možností. 

Třetí den jsme dopoledne navštívili Dům u zlatého prstenu, kde jsme měli možnost 

zhlédnout výstavu „Středověká Praha Karla IV.“. Se sluchátky na uších, z nichž lze 

poslouchat český nebo anglický výklad, se tu návštěvníci atraktivní formou animací  

a modelů dozví mnoho informací o historii města a vládě Otce vlasti. 

Ve smíšených skupinkách pak české děti představily svým německým protějškům 

významné stavby na Staroměstském náměstí a v jeho okolí. 

Po obědě jsme už s našimi přáteli z Laufu a jejich kufry spěchali na Hlavní nádraží, 

kde jsme se s nimi rozloučili… 

Program byl sice náročný, ale zajímavý a přínosný. Po dlouhé době prázdnin to byla 

dobrá příležitost oprášit zase znalosti němčiny. 

Kateřina Charvátová 
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Jazykový pobyt v Německu – Querxenland, 3. – 7. 9. 2018, 4. třídy 
 

Tak jak je zvykem jely i letos obě čtvrté třídy společně na jazykový pobyt do 

německého Querxenlandu. Všichni jsme byli zvědaví... Přijel pro nás luxusní autobus (jak 

říkaly děti) a po slavnostním zahájení školního roku jsme odjížděli. 

Cesta nebyla dlouhá, protože Querxenland se nachází severně kousek od českých 

hranic nedaleko Rumburka. 

Při příjezdu nás uvítal „obří trpaslík“, a když jsme prošli bránou, ocitli jsme se  

v obrovském areálu v zeleni, s jezírkem plným leknínů, spoustou hřišť, lanovými 

pyramidami,  

s množstvím poznávacích stezek a fotbalovým hřištěm. 

Letos tam bylo opravdu hodně škol z Německa, takže jsme se snažili zúročit znalosti 

z němčiny – hlavně při hraní fotbalu, ale i při výuce. 

V němčině jsme absolvovali zadělávání a výrobu chleba - „od zrna po chléb“, který 

nám upekly paní lektorky v opravdové peci. Paní učitelky Ivelijová i Charvátová pomáhaly 

dětem při překládání. V němčině jsme také poslouchali výklad při výrobě koláží z přírodních 

materiálů, večer jsme pak zhlédli  film,  také samozřejmě v němčině. Kromě toho obě třídy 

měly se svými učiteli denně jednu hodinu výuku němčiny. 

Jídlo nám vcelku chutnalo, mohli jsme si vybrat z výběru studené kuchyně i různých 

salátů a jogurtů. Protože se udělalo hezké počasí, mohli jsme navštívit i aquapark  

s klouzačkami a tobogánem (nevadila nám ani studená voda v bazénu). 

Předposlední den jsme šli na celodenní výlet hezkou krajinou a městečkem  

s typickými stavbami, viděli jsme stádo koní a došli k bobové dráze, kde jsme měli 

předplacené tři jízdy. Bylo to bezva. S každou další jízdou děti získávaly více sebevědomí  

i zručnosti. Ani se nám nechtělo odcházet. 

Protože počasí bylo nádherné, šli jsme ještě jednou všichni do aquaparku a užili si 

to.  

Večer se hrály hry. Děti, které chtěly, si připravily představení „Talent Querxu“  

a zazpívali jsme si s kytarou. 

Moc se nám to líbilo a budeme se těšit v 5. třídě na prosinec.  

                                                                           Yvona Smrčková 
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Výměnný pobyt v Dánsku, 27. 5. – 2. 6. 2018, 8. třídy 
 

Vše to začalo v neděli 27. 5., kdy jsme se v osm hodin večer všichni sešli před školou, 
naložili věci do autobusu a vydali se na dlouhou jízdu do německého Roztoku na trajekt. 
Cesta ubíhala velmi rychle. Ráno v 6 hodin jsme už byli u trajektu, který nás převezl do 
Dánska, do přístavu Gedser. Na trajektu jsme strávili 2 hodiny. Kolem půl desáté jsme 
dorazili na místo určení, do dánského Brøndby Strand, kde se nachází naše partnerská 
škola. 

Hned po příjezdu si nás vyzvedli naši dánští kamarádi a ubytovali nás ve svých 
domovech. Po krátkém odpočinku jsme vyrazili do krásného kulturně založeného města 
Kodaně. Po obdivování kodaňských památek (vojenské pevnosti, Malé mořské víly, 
královského paláce a starého přístavu Nyhavn s krásně barevnými domečky) jsme se 
odebrali do našich dočasných domovů, někteří se šli podívat na krásnou pláž v Brøndby 
Strand. 

Druhý den jsme se sešli u našeho autobusu a vyrazili na útes nedaleko Švédska, na 
Møns Klint. Zážitky byly ohromné, připadali jsme si spíše jako na jižní než na severní 
polokouli. Navštívili jsme také interaktivní výstavu v Geo centru. 

Ve středu jsme vyrazili opět do Kodaně, tentokrát bez Dánů, kteří měli ve škole ještě 
nějaké povinnosti. Projeli jsme Kodaní na lodičce a měli zde krátký rozchod na nakupování 
suvenýrů. Odpoledne jsme jezdili na kajacích a kánoích na místním jezeře u pláže a skákali 
na vodních trampolínách, podle většiny byl tento den jeden z nejlepších. 

Ve čtvrtek jsme opět společně zajeli vlakem do centra města a prohlédli si ještě 
budovu parlamentu a další památky. Odpoledne už jsme chystali jídlo na závěrečnou party 
ve školním klubu. Jídlo bylo výtečné, hráli jsme kulečník, stolní tenis i fotbal.  

V pátek ráno jsme si dali sbalené věci do autobusu a šli na celý den do zábavního 
parku Tivoli. Bylo to super, všichni jsme byli nadšení a někteří překonali sami sebe. Pak už 
nás čekala jen cesta domů. V sedm ráno jsme unavení, ale plni zážitků dorazili ke škole. 
A tak probíhal jeden z nejlepších výměnných pobytů. Všichni jsme si ho užili a dlouho 
budeme vzpomínat. 

Jan Doležal, 9.A 
 
 

Výměnný pobyt Norderney – Praha, 7. třídy 
 

Prvního června jsme vlakem a trajektem jeli na Norderney. Cesta trvala celý den  
a ujeli jsme přes 600 km. Na ostrově už na nás čekali naši němečtí partneři. Potom co jsme 
se ubytovali v rodinách, většina z nás se šla podívat na pláž. Další den jsme se dopoledne 
byli podívat na fotbalovém zápase a odpoledne nám Němci připravili prohlídku města. 
Všechno bylo o dost jiné než u nás. Všude se jezdilo na kole, auta jsme skoro nepotkali,  
a většina Němců třeba nikdy nejela metrem. V neděli jsme si vyzkoušeli windsurfing  
v zátoce, což byl super zážitek.  Další den jsme měli exkurzi na písečné duny. Pak jsme 
měli oběd v jejich školní jídelně, která nám všem přišla docela dobrá, dokonce tam měli 
ananas. Odpoledne jsme se vláčkem projeli po Norderney. V úterý jsme byli na radnici, kde 
nás moc mile přivítal pan starosta. Odpoledne jsme strávili všichni spolu na pláži. Ve středu 
jsme jeli trajektem na pevninu do chovné stanice tuleňů a odpoledne jsme byli zase na pláži. 
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Další den jsme navštívili muzeum koupání a odpoledne jsme měli olympiádu ve škole. Byli 
jsme ve dvojicích s našimi Němci a soutěžili jsme v ping pongu a ve stolním fotbálku. 
Protože už byl poslední den, večer jsme měli rozlučkové grilování na pláži. Další den jsme 
vstali brzy ráno a trajektem jeli zpátky domů. 

Na Norderney se nám všem strašně moc líbilo, poznali jsme spoustu nových a milých 
lidí. Pro mě osobně to byl nejhezčí týden mého života a hrozně ráda bych se tam někdy 
znovu podívala. 

Mariana Votavová, 8.A 
 
 

Ozdravný pobyt Řecko 9.A – Zakynthos, červen 2018 
 

Jako náš poslední a rozlučkový 
výlet jsme si jako většina devátých tříd 
vybrali zájezd do Řecka na Zakynthos. 

Letadlo nám odlétalo v sobotu  
2. 6. 2018 v 5:15, a tak jsme se museli 
sejít na letišti už ve 3 hodiny ráno. 
Kontrolami jsme prošli všichni bez 
problémů a po hodině čekání jsme 
všichni nastoupili do letadla a po pár 
minutách jsme konečně vzlétli. Cesta 
proběhla příjemně a po dvou hodinách 
jsme už byli v Řecku. 

Jakmile jsme si všichni vyzvedli 
svá zavazadla, ujala se nás paní delegátka, která nás dovedla k autobusu, který nás potom 
zavezl k naším studiím v městečku Limi Keri. Apartmány byly malé, ale útulné s poměrně 
velkými terasami. 

Po vybalení jsme si prošli městečko Limni Keri, kde jsme byli ubytovaní, udělali si 
oběd a potom jsme poprvé zamířili na pláž a nedočkavě se vrhli do moře.  

Snídaně a obědy jsme si většinou vařili, ale na večeře jsme chodili do zdejších 
taveren. 

Druhý den jsme jeli na výlet lodí. Proplouvali jsme různými jeskyněmi, podívali jsme 
se na jiné pláže, a dokonce jsme viděli i želvy. Počasí bylo nádherné, na lodi se pouštěla 
hudba a mohli jsme ochutnat i řecké olivy. 

Každý den jsme chodili na pláž, ale v polovině týdne jsme se vydali do starého 
městečka Keri. Kvůli horkému počasí byla deseti kilometrová túra těžší, než by se na první 
pohled zdálo. 

 Celý týden jsme se měli jako v ráji, každý den svítilo sluníčko, pomalu jsme ani 
nevěděli, co je za den, na naše každodenní problémy jsme si ani nevzpomněli. 
Realita ale brzy udeřila. V pátek jsme se rozloučili s mořem a s místními a v sobotu ráno 
jsme už odlétali zpátky do Prahy. 

Celý výlet jsme si moc užili a myslím, že na něj jen tak nezapomeneme. 
Gabriela Řeháková, bývalá 9.A 
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Ozdravný pobyt Řecko 9.B – Lefkada, 8. – 15. 6. 2018         
 

Na náš závěrečný červnový výlet jsme si vyletěli na řecký ostrov Lefkada. Letěli jsme 

s paní učitelkou Španingerovou, paní učitelkou Živnou a panem učitelem Tlapákem. Ostrov 

Lefkada leží při východním pobřeží Řecka v Jónském moři. Přiletěli jsme na vojenské letiště 

v Preveze, které ovšem leží na pevnině. A protože jsme bydleli až úplně na jihu ostrova, 

museli jsme jet z letiště ještě autobusem. Autobusem jsme dojeli do města Vassilliki a šli 

jsme se ubytovat. Bydleli jsme ve studiích, takových apartmánech. Dorazili jsme akorát 

v čase oběda, a tak si někteří z nás začali vařit oběd. Našlo se i pár zdatných, kteří šli v čele 

s panem učitelem Tlapákem na oběd rovnou do města. Hned první odpoledne jsme 

navštívili blízkou pláž a okusili moře. Následovala první večeře, na tu jsme šli do města 

všichni společně, abychom ochutnali řecké speciality. 

U moře jsme byli celý týden, každý den jsme šli vždy hned dopoledne na pláž, tam 

jsme se koupali či hráli karty s paní učitelkou Španingerovou. Pak jsme šli na oběd, ten jsme 

si většinou dělali sami. Vařili jsme různá jídla, od instantních polévek až po skutečné 

pokrmy. Po obědě jsme se opět převlékli do plavek a vypravili se na pláž. V našem okolí 

jsme měli několik pláží,  jež jsme postupně všechny navštívili. Pláže byly různě daleko od 

našeho ubytování, některé dvě minuty, některé až 45 minut. Ale i ty vzdálenější stály za to. 

Jeden den jsme jeli na celodenní výlet lodí, při kterém jsme postupně obdivovali nejen 

Lefkadu, ale i bájnou Ithaku, Kefalonii nebo soukromý ostrov miliardáře Onassise Skorpios. 

Nalodili jsme se hned ráno. Po vyplutí ze zátoky ovšem přišly lehké vlnky, které nejednomu 

z nás neudělaly dobře. Z lehkých vlnek se totiž staly vlnky větší.  Ale po doplutí na první 

pláž byli už skoro všichni v pořádku, vykoupali jsme se a pokračovali jinou, o něco větší lodí 

dál. Na další zastávce jsme si došli do restaurace na oběd. Poté následovalo ještě pár 

dalších zastávek na koupání. Výlet byl povedený, i když Míša Zajíčková, která chudák 

prozvracela skoro celé odpoledne, by to možná viděla jinak.  

Celý náš pobyt zároveň doplňovalo aktivní zkoušení na závěrečnou akademii pod 

vedením paní učitelky Živné. Akademii jsme, myslím, nacvičili  dobře. Celý závěrečný výjezd 

se opravdu povedl a všichni jsme si ho užili. Bylo to pěkné rozloučení se spolužáky a krásný 

pobyt u moře!  

Theodor Balek, bývalá 9.B        

 

 

Škola v přírodě v Železné Rudě na Šumavě, 3. třídy, květen 2018 
 

Stejně jako ve 2. třídě jsme se rozhodli jet společně obě třetí třídy najednou. Letos 

to bylo do Železné Rudy – do hotelu Grádl. 

Hotýlek byl umístěn „na samotě u lesa“ s velmi pěkným okolím. K dispozici jsme měli 

velké oplocené hřiště na vybíjenou, fotbal a atletiku, houpačky, skákací trampolínu,  

klouzačky a skalky, na kterých si děti mohly hrát a vyzkoušet svou obratnost. 
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Personál byl velmi ochotný a milý, jídlo nám velmi chutnalo. Samozřejmě, že jsme 

navštívili Železnou Rudu a hlavně její cukrárnu a prohlédli jsme si městečko. Nejvíce nás 

nadchlo vynikající interaktivní infocentrum, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí 

z přírody a prohlédli si hodně vycpaných zvířecích exponátů a i zajímavých videí. 

Na celodenní výlet jsme se vydali pěšky k Čertovu jezeru a na kopec Špičák, odkud 

byl krásný výhled. Někoho bolely nohy, ale všichni jsme to zvládli. Večer nás čekal táborák 

s kytarou a buřtíky, bylo to prima. 

Poslední den byla samozřejmě diskotéka a oceňování za soutěže v družstvech 

během celé školy v přírodě. 

Myslím, že jsme si užili čerstvého vzduchu, sluníčka, sportování i mňamek 

dostatečně a už se budeme těšit na příští rok. 

Yvona Smrčková 

 

 

Zámek Loučeň, 4.B 
 

V červnu jsme celá 4.B vyrazili na zámek Loučeň. V 7:15 jsme měli sraz u školy. 

Když jsme dorazili na místo, prohlédli jsme si okolí a šli na prohlídku zámku. Dozvěděli jsme 

se, že rod Thurn Taxisů neměl žádnou konkurenční firmu na převod zásilek, proto si mohl 

pořídit tento zámek. Po prohlídce jsme hráli různé hry v bludištích a labyrintech. Poté jsme 

měli rozchod. Mohli jsme chodit po bludištích hodinu a půl, bludiště byla např. Prstová, 

kamenná nebo dřevěná. V obchodě jsme měli možnost zakoupit zajímavé suvenýry. 

Cesta zpátky do školy se nám zdařila. Před školu jsme dorazili v 16:20. 

Moc jsme si to užili. 

Štěpán Čech, Viktor Čech, Hugo Záleský, Max Kristofori, Peter Crowe, 4.B 

 

 

Sportovně – turistický pobyt v Českém ráji, 6.A 

 

Na Zrcadlovou kozu do Českého 

ráje jsme v červnu odjeli všichni spolužáci 

z loňské 6.A v doprovodu  paní učitelky 

Klimentové, pánů učitelů Tlapáka a Ryana. 

Zájezd byl úžasný a všichni jsme si pobyt 

s pestrým programem moc užili. Každý 

večer jsme se koupali v Jizeře, v kempu 

hráli míčové i jiné hry nebo si užívali 

atrakce na dětském hřišti. První odpoledne 

jsme podnikli výpravu do Klokočských skal. Zde jsme s baterkami prolézali různé jeskyňky 

a hráli si na speleology. Bylo to skvělé dobrodružství! Druhý den byl pro nás připraven 

orientační běh. S mapou v ruce jsme hledali stanoviště, kde se ukrývala písmenka do 
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sestavované tajenky. Ne každému se však podařilo odevzdat správné řešení: Kozákov. 

Odpoledne jsme vyrazili na výlet na koloběžkách. Projeli jsme širší okolí kempu a pokochali 

se nádhernou krajinou Turnovska, kde je jednou z dominant právě vrch Kozákov. Večer 

jsme poseděli u táboráku a opekli si buřtíky. Třetí den byl na programu celodenní pěší výlet. 

Cesta nás dovedla na zříceniny hradů Frýdštejn a Vranov a přes Malou Skálu do Železného 

Brodu. Zpět do kempu jsme se vrátili vlakem. Večerní zápas v přehazované s jinou školou 

skončil naším jednoznačným vítězstvím. Nezapomenutelným zážitkem byla noční bojovka. 

Její trasa byla vyznačena svíčkami. Cestou každá dvojice hledala lístečky se jmény  

a slogany, které charakterizovaly náš pobyt zde v Zrcadlové koze. Musela si jich 

zapamatovat co nejvíce a v závěru je vyjmenovat paní učitelce. Některé hlášky se staly 

nezapomenutelnými („šest knedlíků pro Tadase“, „bábovka od pratety“…) 

 Poslední den jsme využili obě hřiště v kempu a okolní louku pro další společné hry. 

Po obědě jsme zabalili zavazadla a trochu smutní odjeli do Prahy. Zážitky však zůstanou  

a všichni budeme často vzpomínat na báječné dny s kamarády v přírodě. Moc vám 

děkujeme, naši milí učitelé! 

Žáci ze 7.A 

 

 

Škola v přírodě – Baldovec, Moravský kras, 6.B 
 

V červnu 2018 jela naše třída 6.B na školu 

v přírodě do kempu Baldovec do Moravského 

krasu. Cesta vlakem pěkně ubíhala. Ubytovali 

jsme se v dřevěných chatkách s koupelnou, WC 

a kuchyňským koutem. Většinu času jsme trávili 

v kempu a hráli zajímavé hry ve skupinách, každá 

se snažila nasbírat co nejvíce bodů v různých 

úlohách. Například jsme řešili hlavolamy, 

hádanky, bojovali jako zápasníci suma, zdolávali 

lanovou dráhu nebo se odvážní svezli po 

ocelovém laně 140 metrů dlouhém. Ve volném čase jsme se spolužáky hráli frisbee, 

beachvolejbal nebo se koupali v bazénu. 

Předposlední den jsme vyrazili do Punkevních jeskyní. Bylo horko a tak jsme rádi 

vešli do chladného podzemí, kde bylo asi 8°C. Kochali jsme se krásnými krápníky, s úžasem 

jsme hleděli na propast Macochu a vyslechli si pověst, která se k ní váže. Došli jsme až 

k říčce Punkvě, kde jsme nasedli do motorových lodiček a pan průvodce nám vtipně 

komentoval vše, co jsme cestou viděli.  

Poslední den ráno jsme opět vlakem odjeli do Prahy, kde jsme se přivítali s rodiči  

a každý jim hned vylíčil svoje zážitky. 

Štěpán Černý, 7.B 
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Ozdravný pobyt na Lipně, 8.A (10. – 15. 6. 2018) 
 

Těsně před koncem školního roku 

jsme si sbalili kufry a vyrazili autobusem na 

dlouho vytoužený ozdravný pobyt na Lipno. 

Bydleli jsme v chatě Lanovka poblíž přístavu 

s výhledem na Kramolín a Stezku korunami 

stromů. Tam jsme se vydali hned první den 

pobytu. Z vrcholu Stezky se nám naskytl 

úžasný výhled na Lipenskou přehradu a celé 

údolí.  Po patnáctikilometrové túře jsme se 

odměnili jízdou na bobové dráze. Večer jsme 

jako každý den šli na pláž trochu si zaplavat 

a zahrát plážový volejbal a jiné zábavné hry. 

Druhý den nás čekala další túra po 

okolí: Lipno – Godošova poustevna – 

Medvědí hora – Rašeliniště Kapličky – Uhlířský vrch – a naším cílem byla národní přírodní 

rezervace Čertova stěna. Večer nám bohužel začalo pršet, takže jsme nemohli opékat buřty 

na ohni, ale ochotný personál našeho hotelu nám umožnil grilování pod střechou… 

Třetí den byl odpočinkový, hlavně proto, že celý den pršelo. Proto jsme využili čas 

na nácvik našeho vystoupení na akademii a odpoledne jsme využili voucher na návštěvu 

místního aquaparku. Zábavy bylo i tak dost. 

Čtvrtý den byl ve znamení kol – za „slušný peníz“ jsme si půjčili kola a vydali se na 

okružní trasu kolem Lipna: Frymburk – Černá v Pošumaví – Dolní Vltavice – pak přívozem 

na druhý břeh a odtud zase zpátky „domů“. Ti, kteří měli s sebou brusle, měli cestu o něco 

snazší a kratší. 

Pátý den jsme už odjížděli, ale přece jen jsme ještě dopoledne stihli lezení v lanovém 

parku, na jehož konci na nás čekal sjezd „Fly kladkou“ nad hladinou rybníka. 

Každý den jsme si náramně užili. 

Žáci 9. A + Kateřina Charvátová 

 

 

Tepfaktor, 8. třídy, 10. 9. 2018 
 

Rozhodli jsme se už na konci loňského školního roku udržet tradici podzimní 

návštěvy Tepfaktoru. Brzy ráno jsme vyrazili autobusem od školy do Chotilska u Příbrami. 

O Tepfaktoru jsme už věděli snad všechno - jedná se o „pevnost Boyard po česku“, každý 

rok se jen mění některé úkoly. 

Na webových stránkách se dočtete: „ Čeká Vás spousta zajímavých úkolů, kde  

v týmu zdoláváte pestrou variaci překážek na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. 
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Prověříme Vaši vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru. V Tepfaktoru 

platí doslova: „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“  

Po hodině cesty jsme dorazili k nám dobře známé budově bývalé bramborárny, kde 

nás všechny jako vždy přivítal pirát, který je naším průvodcem, rádcem i protivníkem během 

celé dopolední hry. 

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! Letos s námi bojoval o vítězství  

i učitelský tým. 

Čtyři 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“. Některé týmy letos konečně otevřely hlavní cenu – pirátskou truhlu s pokladem! 

Celý den jsme si velice užili a shodli jsme se, že se chceme za rok opět vrátit. Před 

koncem základní školy musíme pirátskou truhlu otevřít přece všichni! 

Žáci 8.A a 8.B 

 

 

Tag  der  offenen  Tür  an  der  Deutschen Botschaft  Prag 
 

Am 21.6.2018 war es wieder soweit. Die Deutsche Botschaft Prag öffnete ihre Türen 

für interessierte Besucher. Der Vormittag war speziell für Schulklassen organisiert. 

Außer den Schülern der Klasse 7, die mit ihren Partnern aus Norderney zur Botschaft 

kamen, nutzten interessierte Schüler der 8. Klassen und die Klasse 9 B die seltene 

Gelegenheit, die repräsentativen Räume der Botschaft zu besichtigen und auf dem 

historischen Balkon zu stehen.  

Im Garten der Botschaft wurden verschiedene Workshops und Wettbewerbe 

angeboten. An vielen Infoständen konnte man sein Wissen über Deutschland bei einem 

Quiz testen und kleine Geschenke erhalten. Am Stand der ZfA war auch unsere Schule mit 

Flyern und einem Plakat vertreten. 

Einige Schüler nutzten auch die Möglichkeit den Botschafter im Rahmen seiner 

Sprechstunde kennen zu lernen. 

Und wer müde war, konnte sich bei herrlichem Sommerwetter auf dem Rasen 

ausruhen und eine deutsche Bratwurst genießen. 

Heide-Katrin Trettner 
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Úspěchy našich žáků, duben – říjen 2018 
 
 
Minifotbal - obvodní kolo, 3. října 2018 

1. místo: ZŠ Kladská 

 

Hrdinové století – příběhy a obrazy, soutěž MČ Praha 2, 24. září 2018 

1. místo: Jáchym Čihák, Matěj Hladík a Štěpán Žilinčár, 7.A 

 

Děti Praze, cena hl. m. Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší 

dětský autorský počin roku, 24. září 2018 

3. místo: Angelika Dominiková, 9.B 

  

Soutěž ve fotbale - 1:0 pro němčinu, 14. června 2018 

1. místo: Dream Team 2018 (H. Záleský, R. Vachtl, R. Votava, F. Adamec, A. Aarons, 

V. Nevický) 

     3. místo: Golden knights (P. Crowe, Š. Čech, V. Čech, M. Kristofóri, D. Ždimera,  

B. Adam)  

 

Přehazovaná - obvodní kolo, 1. června 2018 

Kategorie mladší žáci - 3. místo: ZŠ Kladská 

 

Střelba ze vzduchovky o putovní pohár obvod Praha 2, 1. června 2018 

2. místo: tým našich žáků ze 7.B  

Kategorie jednotlivců - 2. místo: Julie Imrichová, 7.B 

  

Soutěž v programování - krajské kolo, 20. dubna 2018 

Matyáš Boháček, 8.B – postup do ústředního kola 

  

Konverzační soutěž v německém jazyce - celostátní kolo, 26. dubna 2018 

2. místo: Michaela Uhlířová, 9.A 

 

McDonald’s Cup - fotbalový turnaj - obvodní kolo, 1. dubna 2018 

Kategorie 1. - 3. třídy 2. místo: ZŠ Kladská  

Kategorie 4. - 5. třídy 1. místo: ZŠ Kladská, postup do krajského kola 
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Konversationswettbewerb  Deutsch – Konverzační soutěž  
v Němčině 
 

Im Januar und Februar fanden an unserer Schule  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 I.A ( Kl.6/7) war unsere Schule in Prag 2 leider konkurrenzlos. Die 
ersten 3 Plätze belegten Patrik Minařík, Mariana Votavová und Evelína Mašínová. 

Michaela Uhlířová aus der 9 B konnte vor Irena Minaříková (9.B) den ersten 
Platz in der Kategorie II. A ( Kl. 8/9) belegen und damit an der Stadtolympiade 
teilnehmen, die sie ebenfalls gewann. Tolle Leistung!!! 

Aber es kam noch besser. Am 26. 4. 2018 erreichte Michaela Uhlířová bei der 
Landesolympiade im Goethe-Institut in ihrer Kategorie den 2. Platz  unter den 14 
Teilnehmern aus der ganzen tschechischen Republik.  

Herzlichen Glückwunsch!!!  Gratulujeme ! 
Heide-Katrin Trettner 

 
 

Soutěž 1:0 pro němčinu – výhra a výjezd do Berlína za odměnu 
 

Dne 14. června 2018 se v pražských 
Satalicích konalo další finále soutěže „1:0 pro 
němčinu“, kterou pořádá Goethe-Institut v Praze 
spolu s Česko-německou fotbalovou školou. 

Ve třech kategoriích (mladší žáci a žákyně 
– starší žáci – starší žákyně) soutěžily týmy z celé 
republiky. V první části soutěže museli všichni 
prokázat své znalosti jednak slovní zásoby 
v oblasti fotbalu, ale i vědomosti o Německu  

a německé Bundeslize. V druhé části mohli soutěžící předvést své fotbalové umění. 
ZŠ Kladská na soutěži reprezentovaly dva týmy, oba v kategorii mladších žáků: 

Golden knights (P. Crowe, Š. Čech, V. Čech, M. Kristofóri, D. Ždimera, B. Adam), kteří 
obsadili krásné 3. místo 
a Dream Team (A. Aarons, F. Adamec, V. Nevický, R. Vachtl, R. Votava a H. Záleský), kteří 
ve své kategorii vyhráli a mohli se tak těšit na hlavní cenu – bundesligový výlet do Berlína 
na podzim 2018. 

Kateřina Charvátová 
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Bundesligový víkend v Berlíně – odměna za vítězství 
 

Vítězové němčinářsko-fotbalové soutěže „1:0 pro němčinu“ se už od června těšili na 

výlet do Berlína, který se konal 21. – 23. 9. 2018. 

V pátek brzy ráno jsme odjeli (náš Dream Team a další dva vítězné týmy – starší 

žáci z Jablonce nad Nisou a starší žákyně z Valašského Meziříčí) autobusem do Berlína. 

Hned po příjezdu jsme šli na oběd do řecké restaurace a pak jsme se šli podívat na 

významné berlínské památky: Berliner Dom, ulici Unter den Linden, kde je Humboldtova 

univerzita a Státní opera, náměstí Gendarmenmarkt, bývalý přechod mezi Východním  

a Západním Berlínem Checkpoint Charlie (památník na Berlínskou zeď). Prošli jsme také 

kolem českého velvyslanectví, pak jsme měli chvilku na nákupy v berlínské Mall. Prošli jsme 

i Židovským památníkem a nakonec jsme se vyfotili u Braniborské brány. Protože začalo 

pršet, byli jsme rádi, že nás autobus odvezl do hotelu, kde jsme si konečně vybalili a šli jsme 

na výbornou večeři. 

 Druhý den jsme po snídani jeli na trénink do fotbalového klubu Hertha Berlin. 

Nejdříve jsme si prohlédli prostory fotbalové školy, pak jsme se převlékli a trénovali s trenéry 

Herthy Berlin a s místním dorostem. Trénink nás všechny moc bavil. Po obědě jsme si mohli 

koupit pár suvenýrů ve fanshopu Herthy BSC a pak jsme už šli na zápas. Hrála Hertha BSC 

s Borussiou Mönchengladbach. Byla tam krásná atmosféra, viděli jsme krásný fotbal  

a hodně gólů – Hertha vyhrála 4:2. Plní dojmů jsme se vrátili do hotelu na večeři. 

V neděli ráno jsme si sbalili kufry a po snídani jsme se jeli podívat na památník 

Berlínské zdi na Bernauer Straße. Dozvěděli jsme se, jak bylo těžké dostat se z východu na 

západ a kolik obětí při těchto pokusech padlo. Nakonec jsme si prohlédli East Side Gallery 

– obrazy na zbytku Berlínské zdi a pak jsme se už vydali zpátky do Prahy. 

Celý výlet se nám moc líbil. 

Radim Votava, 6.B + Kateřína Charvátová 
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Závěrečná akademie v divadle Hybernia, červen 2018 

 
Je pátek 11. května 2018 a v ZŠ Kladská probíhá projektový den na téma „Rok 

osmiček v našich dějinách“. Všichni žáci společně s učiteli vytvářeli pracovní týmy  
a připravovali různé práce k tomuto tématu. Jedna pracovní skupina se zabývala vytvořením 
návrhu pozvánky na  akademii. Bylo to téma, které částečně inspirovalo i nadcházející 
závěrečnou školní akademii. Obsah byl jasný. Co? - Kdy? - V kolik hodin? - Kde? Výsledek 
byl : 
            - závěrečná školní akademie ZŠ Kladská 
            - úterý 26.6.2018 
            - 17 hodin 
            - Divadlo Hybernia 
Chyběl pouze jeden spojovací článek, který je ústřední nití celého programu. Zvítězil návrh 
„ZA ZRCADLEM“. 

Název nám tak trochu připomíná pohádku a pohádky zde sehrály hlavní roli. Minulost 
se střídala s přítomností a budoucností, realita vybízela k fantazii, mystice a sci-fi  
k dobrodružství. To vše splňovala jednotlivá vystoupení všech tříd a přítomných žáků školy. 
Po překonání technických problémů se zvukem se podařilo zhruba se čtvrthodinovým 
zpožděním akademii zahájit. Divadlo zaplněné do posledního místečka dospělými a dětmi 
upíralo zraky na jeviště. Vše utichlo a divadlem se rozezněla hudba. Program začal. 

Krásné, zvučné a líbivé tóny nás 
přímo vtahovaly do děje, který právě 
následuje. Představení zahájili žáci 9.A  
s vystoupením „Mirrors“ a je vystřídalo 
ztvárnění „Sněhurky“ osmé třídy. Žertovné 
vystoupení 5.A „Záchrana kloboučníka“ 
vystřídali třeťáčci v roli loupežníků „Pod 
dubem, za dubem“. Vtipně  
a choreograficky dobře zvládnutou scénku 
„Alenka“ zahráli a zatančili žáci 9.B. Pak už 
jsme se střetli s mimozemskou civilizací (5.B) a pohybovali jsme se do rytmu s tančícími 
„Ufouny“ třídy 3.A. Následoval „Cirkus“ (4.B), „Madagaskar“ (7.A) a „Kytka masožravá“ 
(2.B). Známou pohádku o „Červené Karkulce“ nám předvedli žáci 8.B. Naši nejmladší - 
prvňáčci zazpívali, zahráli a zatančili v pásmu „Lída“ za doprovodu melodií J. Svěráka. Třída 
6.A nás dějově vtáhla do „Nekonečného příběhu“ a 4.A do konverzace s „Harry Potterem“. 

Společné vystoupení obou vycházejících devátých tříd „Šachy“ bylo velmi zdařilým 
číslem. Malí kuchtíci ze 2.A nás pozvali do roztomilé a čisté kuchyňky, kde se pekly buchty, 
v pořadu „Buchet je spousta“. 

Kromě hudby, která nahrazovala moderátory akademie, vystoupila s originálními 
skladbami a pěkně nastudovanými písničkami naše školní kapela. Výkony obou děvčat-
zpěvaček byly na vysoké úrovni. Po vystoupení školní kapely se divadelním sálem 
rozezvučely tóny M. Jacksona s tématem „Planeta Země“. 

Každý se bavil, pozorně sledoval program, který se pomalu blížil ke svému vrcholu. 
Na zadní projekci se najednou objevilo vystoupení poslední třídy, třídy 6.B. Za zrcadlem 
stojí dědeček a zprava jeviště přicházejí děti s dortem ozdobeným „stovkou“. Děti-vnoučata 
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na něj volají, aby šel s nimi oslavit jeho sté narozeniny. Narozeniny, které současně slaví  
i naše republika. Dědeček  stojí za zrcadlem, okolí vůbec nevnímá a najednou - najednou 
se mu vracejí vzpomínky. Vzpomínky na rok 1918, na období první republiky, rok 1938, 
konec 2. světové války v roce 1945, který vystřídá Únor 1948 a přes padesátá léta přemýšlí 
o roce 1968. Období normalizace v sedmdesátých letech končí svými myšlenkami v roce 
1989. Každé historické období, jeho myšlenky a vzpomínání, se promítalo na plátně jeviště. 
Zdálky slyší cinkot klíčů v roce 1989 a zaslechne hlasy, na které odpovídá unaveným 
hlasem: „Už jdu, já jsem se jen zamyslel ...“. Zamysleli jsme se i my v sále, zejména ti dříve 
narození.  

A v takovém zamyšlení se najednou změnil obraz na scéně a objevil se krásný erb  
s českým lvem, symbolem naší státnosti. Celý tento výjev a obraz působil velmi emotivně. 
Možná, že někdo v hledišti měl slzy na krajíčku. Bylo to velmi dojemné, ale krásné. Vždyť 
většina z nás si mohla takto společně s dědečkem také zavzpomínat.  

Vzpomínky se ztrácely a na prkna, která znamenají svět, přicházejí slavnostně 
oblečení žáci a žákyně obou vycházejících devátých tříd. Všichni nastupují s vážnou tváří, 
někteří se mírně usmívají, ale vnímají melodii studentské hymny „Gaudeamus igitur“. Po 
nástupu na jeviště slavnostní akt pokračuje. Třídní učitelky dekorují „své“" děti stužkami  
a předávají jim upomínkové listy společně s provizorním certifikátem za úspěšně složenou 
mezinárodní zkoušku DSD-1 Deutsches Sprachdiplom. Na nikoho z žáků se nezapomnělo 
a následovalo poděkování z řad žáků na adresu rodičů, prarodičů, učitelů a všech 
zaměstnanců školy.   

Závěrečné slovo patřilo ředitelce 
školy paní Kateřině Vávrové. Všem 
žákům blahopřála k úspěšnému 
zvládnutí přijímacích zkoušek na střední 
školy a složení německého 
„špráchdiplomu“. Při této příležitosti 
poděkovala všem zaměstnancům školy 
za náročnou přípravu celé akademie.  

Pak se zamyslela a vzpomněla si 
na své dětství, na rozhovory se svým 
dědečkem. Vždycky jí připomínal věci, 
které jsou v životě důležité a které se musí umět rozlišovat.  „Hledej a bádej!“ byla první 
věta. Jde o tři věci Lásku – Pravdu - Krásu! Dále jsou tři věci, kterých se v životě vyvaruj: 
Lhostejnost – Pýcha - Sobectví! Když si všechna slova přečteme znovu, zamyslíme se nad 
nimi, zjistíme, že navzájem tvoří protiklady, opaky. A tak je tomu i v životě. 

V závěru svého vystoupení připomněla, že dnešní akademie (26. 6.) se koná  
v předvečer 27. června, kdy uctíváme Den obětí komunistického režimu. Den, kdy si 
připomínáme 68 let od popravy Milady Horákové a dalších hrdinů. Památku jsme mohli uctít 
27. 6. u Muzea Kampa U Sovových mlýnů. Byli jste tam? Sešlo se hodně lidí a možná, že 
byl mezi nimi i „náš dědeček“. Nezahlédli jste ho? Pokud ano - měli jste štěstí. A pokud ne, 
tak možná příště. 

Ladislav Bošek 
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Poděkování našich absolventů 
 

Když jsme se jednou procházeli po Vinohradech, napadlo nás, jestli bychom nemohli 

znovu navštívit budovu, která nám dala důležitý studijní a společenský základ do našich 

životů. Tou budovou byla Základní škola Kladská.  

Měli jsme obavy, že na škole už nebudou pracovat známé tváře a že nás také nejspíš 

nikdo nepozná a nevpustí dovnitř. Naše obavy však nebyly na místě. Dostalo se nám milého 

přijetí ze strany paní ředitelky, které dnešní žákyně a žáci mohou vděčit za to, že se škola 

nadále rozvíjí. Od té doby, co jsme školu opustili, se některé věci změnily. Přibyl zde výtah, 

fasáda byla obnovena, učebny dostaly interaktivní tabule a jídelna byla přesunuta do 

suterénu. Rovněž přibylo mnoho nástěnek a uměleckých děl na chodbách. Co se ale 

nezměnilo, byl charakter budovy, jehož atmosféra nám připomněla naše raná studijní léta.  

Při chůzi po chodbách jsme si vzpomněli na časy, kdy jsme po nich běhali s našimi 

kamarádkami a kamarády. Spoustu zábavných momentů máme nejen z učeben. Ze školní 

jídelny máme kupříkladu hlášku, které se dodnes smějeme a užíváme ji: Paní hospodářka 

nás totiž vyzývala k jídlu slovy“ „Tak bagruj, bagruj.“  

Potkali jsme se s paní Dvořákovou, která byla naší třídní učitelkou od třetí do páté 

třídy a které jsme vděční, že nám předala tak důležité pevné základy, na kterých se  

v pozdějších letech dalo velmi dobře stavět. I touto cestou bychom jí chtěli za to ještě jednou 

poděkovat.  

Mluvili jsme rovněž s naším učitelem němčiny, panem Boškem, který se vůbec 

nezměnil a stále je stejně milý a přívětivý, jak jsme ho měli v našich vzpomínkách. Právě 

zaměření školy na německý jazyk nás dosti ovlivnilo. Bez základů němčiny bychom měli 

problém na Rakouském gymnáziu, kam jsme z Kladské odešli a dnes bychom se dost 

možná nehlásili na univerzity v německy mluvících zemích. Na Kladské jsme prožili spoustu 

nezapomenutelných zážitků a uzavřeli mnohá přátelství. Vždy, když projdeme kolem této 

budovy, vzpomeneme si na těch pár parádních let, které jsme zde prožili. Za to patří Kladské 

obrovské díky a doufáme, že sem budeme moci zavítat i po (doufejme) úspěšném zvládnutí 

vysoké školy.   

S pozdravem, 

Viktor-Bruno Polevoj a Filip Hýžďal  
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