
 1 


 Ročník XXIII, číslo 2                Informační bulletin                    Duben 2019 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 – www.kladska.cz 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, 

 

dostává se Vám do rukou jarní číslo našeho zpravodaje „Aktuality z Kladské“, ve 

kterých Vás seznamujeme s děním ve škole od podzimních třídních schůzek. 

S některými z Vás jsme se měli možnost setkat na stonožkové vernisáži 21. března 

2019, jednalo se již o 21. ročník. Letošní téma je „Budoucnost“, nad kterou jsme se s dětmi 

při návrzích i malování společně zamýšleli. Byly to zajímavé úvahy i vize, výsledek je 

k vidění do konce června v 1. patře. Děkuji za velkou podporu, kterou jste nám vyjádřili 

bohatou účastí i finančními dary. Letos se podařilo vybrat více než 50 tisíc korun, což je 

rekordní částka. Pomohli jste tak našim žákům v jejich snaze pomoci druhým – tentokrát 

výzkumu léčby Crohnovy choroby (díky FAV ZUČ Plzeň) a na nákup slabikářů pro děti ze 

Středoafrické republiky (prostřednictvím spolupráce se Siriri o.p.s.). Děkuji Klárce Gibišové, 

která uvedla vernisáž vynikající hrou na klavír, a žákům 2. stupně, pod vedením pana učitele 

Oldřicha Vacka, za stonožkovou hymnu „Never be alone“. Vernisáž zahájila prezidentka 

hnutí Na vlastních nohou paní Běla Jensen, dále nechyběli zástupce náčelníka GŠ AČR 

gen. Milan Schulc, místostarosta Úřadu MČ Praha 2 Jaroslav Šolc, zastupitel Úřadu  

MČ Praha 2 Jaroslav Petrásek, celý školský odbor MČ Prahy 2 s vedoucí Petrou Hainzovou, 

ředitelka Siriri o.p.s. Terezie Imlaufová a zakladatelka Siriri Ludmila Böhmová. Obrovskou 

radost jsme měli z přítomnosti bývalého žáka, operního pěvce, Adama Plachetky, který za 

námi přijel z Vídně. Všichni se těšíme na jeho koncert v O2 aréně 16. ledna 2020.  

I letos musím poděkovat našim učitelům za vynikající přípravu žáků. Důkazem jsou 

opět skvělé výsledky na olympiádách MŠMT, kdy se naši žáci opět umístili častokrát na 

předních místech – soutěž v angličtině, matematice, dějepise, zeměpise. V německém 

jazyce dosáhla Alžběta Horáková stupně nejvyššího – zvítězila v krajském kole a postupuje 

do kola národního. Matyáš Boháček z 9.B uspěl dokonce v několika předmětech. Gratuluji 

žákům i vyučujícím, děkuji za reprezentaci školy a přeji úspěchy v dalších kolech i dalších 

soutěžích, které stále pokračují. Poděkování učitelům patří i za báječné výsledky v testování 

Scio. Zatím máme výsledky 9. tříd. Výsledky, kdy naši žáci převýší i studenty víceletých 

gymnázií, hovoří za vše! 

V březnu opět proběhly mezinárodní zkoušky Deutsches Sprachdiplom I. Tuto první 

„velkou zkoušku“ očekávali naši deváťáci s napětím. Nervozita byla při písemné i ústní části 

velká. Vypnuli jsme zvonění, aby měli žáci klid a dobré podmínky. V loňském roce uspěli 

všichni žáci, většina v úrovni státní maturity. Letos již víme výsledek ústní části, která 

dopadla opět výborně, a na hodnocení písemné části si musíme počkat, až nám přijdou 

výsledky z Německa, kam se písemky ihned odesílají. S radostí Vám je sdělíme na 
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závěrečné akademii. Děkuji učitelům německého jazyka za naprosto vynikající přípravu 

našich žáků, za jejich nadstandardní práci, za přípravu žáků na DSD i za organizaci této 

mezinárodní zkoušky. 

Na podzim jsme se opět zúčastnili projektu Příběhy bezpráví, žáky jsme seznámili 

s výročním rokem 1968, v lednu jsme si důsledně připomněli čin Jana Palacha. Letos jsme 

se nově zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdělávací projekt 

neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií 

a kvart víceletých gymnázií. Děti mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, 

digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 

psanou reportáž či dokument. MČ Praha 2 tento projekt podporuje a školám financuje. 

Naším cílem je přiblížit žákům dějiny 20. století, ve školním vzdělávacím programu jsme  

20. století navýšili časovou dotaci hodin. Na jaře jsme se tradičně zúčastnili festivalu Jeden 

svět, který přibližuje problematiku lidských práv. 

Děkuji našim pedagogům za tradiční lyžařské kurzy, letos opět vyjely všechny třídy 

od druhých až po osmé. Převzít odpovědnost za děti nejen při výjezdu samotném, ale i při 

lyžování a organizaci celé akce není samozřejmostí. Mně spadne vždy kámen ze srdce, 

vrátí-li se žáci z posledního kurzu – letos, stejně jako vloni, bez vážnějších úrazů.  

Na jaře nás čekají školy v přírodě, ozdravné pobyty a tradiční výměnné pobyty – Lauf 

an der Pegnitz (6. třídy), Norderney (7. třídy), Broendby v Dánsku (8. třídy). Jedná se  

o jazykové výjezdy a ani tentokrát neopomenu zdůraznit, že jsou tím nejcennějším, co našim 

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

dovednostní, komunikační a pracovní. Bohužel se nám nepodařilo obnovit výměnu 

s kanadským Torontem. Zájem ze strany školy a rodin byl, ale tamější školský úřad odmítl 

převzít odpovědnost za cestu dětí do Evropy. 

14. května nás čeká „Sportovní den školy“, jsme opět domluveni se zástupci FTVS, 

využijeme jejich moderního hřiště i nabídky pomoci studentů. Jen doufáme, že bude lepší 

počasí než v loňském roce.  

V den voleb 24. 5. proběhne „Projektový den“, letos se budeme věnovat ekologii. 

Děti budou mít možnost výběru aktivit, které jim jsou blízké. 

 Děkuji Vám rodičům za příspěvky KRPŠ, díky kterým zlepšujeme podmínky pro 

výuku i školní prostředí.  Letos využijeme prostředky částečně pro školní družinu a na 

sportovní vybavení do tělocvičny. 

 Jakmile se přiblíží jaro, blíží se i konec školního roku… A tak pomalu chystáme 

závěrečnou akademii v divadle Hybernia, termín je úterý 25. června 2019. Vstupenky budou 

na recepci školy od 22. května, kdy jsou konzultační hodiny. Vzhledem k počtu míst 

v divadle prosíme opět o pochopení – do konce května vydáváme na žáka maximálně dvě 

vstupenky. Na konzultačních hodinách si i letos můžete zakoupit rostlinky rajčat a bylinek, 

které pro Vás chystají žáci 8. tříd a jejich zakoupením podpoříte zakoupení slabikářů dětem 

do Středoafrické republiky v rámci projektu „Kytičky pro Afriku“ prostřednictvím Siriri o.p.s. 

Přeji Vám hezké jarní dny, krásné Velikonoce, radost z Vašich dětí a společných 

chvil. 

 Kateřina Vávrová 
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Důležité termíny a plánované akce 
 

18. 4. - 22. 4. 2019  Velikonoce 
23. 4. – 26. 4. 2018 Škola v přírodě - Zlenice, 6.B 
6. a 7. 5. 2019  Ředitelské volno (spojení se státním svátkem 8. 5.) 
14. 5. 2019  Sportovní den školy 
20. 5. – 24. 5. 2018 Škola v přírodě – Železná Ruda, 1.A, 1.B 
22. 5. 2019  Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00 hod 
24. 5. 2019 Projektový den - Ekologie  
24. 5. 2019 Volby do EU 
29. 5. – 3. 6. 2019 Škola v přírodě – Janov nad Nisou, 4.A, 4.B 
30. 5. – 6. 6. 2019 Ozdravný pobyt Řecko – Korfu, 9.B 
3. 6. – 7. 6. 2019 Škola v přírodě – Blaník-Smršťov, 3.A 
8. 6. – 15. 6. 2019 Ozdravný pobyt Řecko – Kréta, 9.A 
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  

 
Německo: 

Lauf an der Pegnitz, 6. třídy 21. – 24. 5. 2019 v Laufu 
Norderney, 7. třídy  17. – 24. 5. 2019 na Norderney  

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

Broendby, 8. třídy  9. - 15. 6. 2019 v Broendby 
 
 
 
 

Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom 1 
(DSD 1) 2019 
 

Vážení rodiče, 

 

14. března a 18. - 21. března 2019 proběhly na naší škole jako každoročně 

mezinárodně uznávané písemné a ústní zkoušky  v němčině DSD 1 v jazykové úrovni 

A2/B1. 

Po náročné písemné čtyřhodinové části, skládající se z porozumění čtení, 

porozumění poslechu a obávané slohové práce se specifickými úkoly, přišly v dalším týdnu 

na řadu ústní zkoušky, kde všichni žáci 9. tříd a jedna žákyně 8. třídy z bilingvní rodiny 

prokazovali své jazykové kompetence v nepřipraveném rozhovoru na běžná témata 

odpovídající věku a zájmu dětí a v pětiminutové předem připravené počítačové prezentaci 
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na žákem zvolené téma, za kterou opět následoval „nepřipravený“ pětiminutový rozhovor  

k dané problematice. Výkony „diplomantů“ byly velmi dobré, o čemž svědčí i bodové 

ohodnocení, které umožnilo většině žáků v této části zkoušky dosáhnout vyšší úrovně B1 – 

tedy úrovně státní maturitní zkoušky z cizího jazyka. Někteří z nich se přiblížili maximálnímu 

počtu bodů a jedna žákyně jej dokonce dosáhla! Potěšitelné je, že letos ústní zkoušku 

všichni žáci devítek zvládli.  Blahopřejeme! 

Teď nám nezbývá nic jiného než (ne)trpělivě (2 - 3 měsíce) čekat na výsledky 

písemné části, která se kompletně (z celého světa) posílá ke korektuře do Německa. Kdo 

nezvládne jakoukoliv ze jmenovaných tří zbývajících částí na předepsaný počet bodů, celou 

zkoušku bohužel nesložil. Buďme optimističtí a držme stále palce, ať diplom obdrží co 

největší počet žáků! 

 Děkujeme rodičům „diplomantů“ za morální podporu při první tak náročné zkoušce 

svých dětí. Děkujeme také za již tradiční všestrannou podporu vedení školy a všech kolegů. 

Těšíme se už na příští rok, kdy zkoušku budou skládat nynější osmáci! 

Dagmar Křivková 

 

 

Stipendijní program Deutschland Plus 2019 

 

Organizace zvaná Pedagogická výměnná služba (PAD = Pädagogischer 

Austauschdienst), která spadá pod Konferenci ministrů školství SRN, zastřešuje a realizuje 

množství projektů, které mají za úkol podporovat výuku německého jazyka na celém světě. 

Jedním z těchto projektů je 2-3týdenní stipendijní program „Deutschland Plus“.  

Do tohoto projektu jsou zapojeny školy s možností skládat zkoušku DSD z celkem 18 zemí  

a zúčastnit se ho mohou vybraní žáci, kteří vynikají nejen svými studijními výsledky, ale 

i svým angažovaným zájmem a schopností se integrovat a spolupracovat. 

Na tyto žáky, kterým je 15-17 let, čeká bohatý program od 17. 8. do 1. 9. 2019 

v univerzitním městě Marburgu (Hesensko) a od 2. 9. do 5. 9. 2019 v Berlíně. Žáci bydlí 

v hostitelských rodinách a díky finanční podpoře ministerstev zahraničních věcí SRN a ČR 

je celý pobyt bude stát pouhých 1000,- Kč. 

Za ZŠ Kladská jsme nominovali 2 žáky z 9. ročníku  (Aničku Filipiovou z 9.A a Vojtu 

Blažka z 9.B) a oba byli vybráni. Přejeme jim, aby se jim pobyt v Německu líbil a aby podpořil 

jejich zájem o německý jazyk i do budoucna! 

Gute Reise und viel Spaß! 

Kateřina Charvátová 
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Testování SCIO 9. tříd - výsledky 
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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. 
          Už v podzimních Aktualitách jsme vás informovali, že jsme pro naše žáky vybrali film 
„Případ Dr. Horáková“ - představuje osobnost Milady Horákové a mapuje inscenovaný proces 
jako nástroj komunistické propagandy. 
 Na následnou besedu přijal pozvání 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. Považuje za důležité snažit se vychovávat studenty 
k občanství, demokracii i evropanství. Martin Mejstřík s dětmi hovořil o zločinech světového 
komunismu, kdy se dozvěděly hrozivá čísla obětí zabitých v dobách komunistické diktatury:  

Oběti komunismu v Československu: 
Popraveno z politických důvodů cca 280 osob 
Zastřeleno na hranicích cca 374 osob 
Zemřelo ve vězeních a lágrech cca 4500 – 7000 osob 
Z politických důvodů odsouzeno v ČSR cca 250 000 osob 
Emigrovalo cca 200 000 – 300 000 osob 

  
Oběti světového komunismu (dle tzv. Lindbladovy resoluce z roku 2016): 
Sovětský svaz: 20 milionů osob 
Čína: 65 milionů osob 
Severní Korea: 2 miliony osob 
Východní Evropa: 1 milion osob 

 
 Samozřejmě žáci besedovali i o listopadu 1989, kdy nejprve zhlédli film Olgy 
Sommerové „České studentské revolty, 80. léta“. Poté využili přítomnosti vůdčí osobnosti 
událostí 17. listopadu 1989 a ptali se na osobní pohnutky, názory i očekávání pana Mejstříka.  

Alena Klečková  
 
 

Beseda s Martinem Mejstříkem 
 

Dne 22. 11.  k nám do školy přišel na besedu s námi deváťáky pan Martin Mejstřík, 
antikomunista, bývalý senátor a jeden z hlavních představitelů studentského hnutí bojujícího 
pro rozpad komunismu v Československu v roce 1989. Nejdřív jsme si všichni říkali: „Jéžiš, no 
to bude zase zábava…,“ ale vyklubala se z toho opravdu zajímavá přednáška o roce 1989,  
o demonstracích organizovaných právě panem Mejstříkem, o násilích spáchaných na 
tehdejších demonstrantech apod. Nakonec jsme si ještě mohli prohlédnout knížku, kterou pan 
Mejstřík napsal a která se stala, mohu-li to tak říci, „bestsellerem“. Beseda byla super  
a já sám jsem velmi rád, že jsem měl tu příležitost vidět a poslouchat pana Mejstříka osobně. 

Daniel Elbakyan, 9.B 
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Festival Jeden svět 2019 
 
 Každý rok v březnu tradičně vybíráme dokumentární filmy z nabídky mezinárodního 
festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Jedná se o jeden z největších lidskoprávních 
festivalů v Evropě. Filmy se zabývají sociální, politicky angažovanou a lidskoprávní 
tematikou. 
 V letošním roce jsme pro žáky 6. a 7. tříd vybrali následující filmy: 

Kluci z přístavu 
Téma se dotýká dospívání, přátelství a soužití kultur. Heijplat je kolonie v přímořské 

části nizozemského čtvrti nizozemského Rotterdamu. Rodiny pěti kamarádů pocházejí 
z Turecka, Surinamu, Sýrie, Číny a Nizozemí. Odlišnosti kultur jednotlivých rodin nejsou 
překážkou jejich přátelství. 

Miruna 
 Tématem je sociální vyloučení, povolání, vzdělávání a rodina. Hlavní představitelka 
příběhu, čtrnáctiletá rumunská dívka Miruna, má zcela jasno o své budoucnosti. Nechce se 
brzy vdát jako některé její kamarádky a pečovat o staršího muže a kopu dětí. Chce se stát 
policistkou, proto se musí vymanit z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije. I když 
je úzce vázaná na rodinu a svých 12 sourozenců, je odhodlaná pro svůj sen udělat všechno 
možné, hlavně se hodně učit. 

Tanečník Skip 
 Téma je věnováno zálibám, šikaně, dospívání a přátelství. Pro čtrnáctiletého Skipa 
je tanec vším. Věnuje mu veškerý volný čas a chce v něm vyniknout. Ve škole musí kvůli 
tanci bojovat se šikanou. I když ho posměch spolužáků hodně trápí, zůstává sám sebou  
a jde za svým cílem. Naštěstí má mezi tanečníky řadu kamarádů. 
 Žáci osmách třid viděli film Follow Me.  
 Reportér Nicolaas se rozhodl založit si svůj první instagramový účet a nasbírat co 
nejvíce followerů. Postupem času se začíná více zajímat o pozadí sociální sítě Instagram  
a odhaduje dobře fungující systém založený na podvádění. 
 Všechny příběhy děti zaujaly, diskutovaly o nich v přímo na besedě v kině  
i v hodinách občanské výchovy ve škole. Ostatní dokumenty z nabídky Jednoho světa 
využíváme např. v hodinách občanské výchovy, dějepisu i v jiných předmětech.    

          Eva Havlíková 
 
 

Jeden svět na školách – projekce číslo 1 
 

Celý první stupeň od 2. třídy navštívil v letošním roce Jeden svět na školách. 
Projekce byly zaměřeny na rodinu, život s postižením, vzdělávání, chudobu, změnu klimatu, 
krizové oblasti, migraci a soužití kultur. Těmito všemi tématy nás provedly 3 filmy. První film 
byl o slepém chlapci, který se účastnil pěvecké soutěže. Ve druhém filmu jsme se podívali 
za dívkou, která neumí plavat, a ve třetím filmu jsme navštívili chlapce, který žije  
v uprchlickém táboře uprostřed alžírské pouště. Celý program byl doprovázen moderátory, 
kteří odpovídali dětem na jejich dotazy. 

Projekce se nám velmi líbila a už se moc těšíme na příští rok. 
Za první stupeň Karolína Hrubá 
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Heydrichiáda 
 

 V deváté třídě je již tradicí, že výuku o druhé světové válce doplní návštěva 
Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici. 
 V březnu jsme se vypravili do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde na 
nás čekala příjemná a ochotná paní průvodkyně. Zhlédli jsme film o atentátu na  
R. Heydricha a pak jsme se společně vypravili na prohlídku krypty a kostela, kde se bránilo  
7 statečných československých parašutistů proti přesile německých vojáků v červnu 1942. 
  K boji v Resslově ulici došlo proto, že rtm. Jan Kubiš a Jozef Gabčík splnili vojenský 
úkol naší exilové vlády v Londýně. Dne 27. 5. 1942 v kobyliské zatáčce v Praze 8 zaútočili 
na Reinharda Heydricha. Jejich vojenská operace Antropoid byla úspěšná. Heydrich po 
zranění dne 4. června zemřel. Jeho úkolem zde bylo vyřešení „české otázky“ -  likvidace 
dvou třetin našeho obyvatelstva, dále celkové řešení „židovské otázky“ a realizace dalších 
hrůzných činů Třetí říše. Dne 18. června 1942 byl úkryt odhalen a z krypty zazněla poslední 
slova parašutistů: „Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi.“ 
 Všichni jsme cítili hrdost na své předky a uvědomovali jsme si, o jak malicherné věci 
občas usilujeme.  

9.A a 9.B 
 
 

50. výročí upálení Jana Palacha  
 

16. ledna jsme se my, žáci devátých tříd, vydali na Olšanské hřbitovy, kde se nachází 
hrob Jana Palacha. U jeho hrobu jsme zapálili několik svíček. Poté jsme jeli tramvají na 
Václavské náměstí, kde se nachází Palachův památník a kde jsme také jeho památku uctili 
zapálením několika svíček. Den jsme zakončili návštěvou Úřadu městské části Prahy 2, kde 
jsme si s paní starostkou Černochovou o tomto tématu ještě popovídali a dozvěděli se něco 
nového. Dokonce jsme měli možnost přečíst si ofocený dopis psaný Janem Palachem, 
kterým popisuje svůj čin a označuje se za pochodeň číslo 1. Také jsme zhlédli dokument  
s názvem Opust 13, který je zaměřen na období po jeho smrti. Ve večerních hodinách se 
někteří žáci ze své vlástní iniciativy vydali na pochod na Václavské náměstí. Tento den byl 
velice významný a vážíme si možností, které nám naše škola nabízí. 

Angelika Dominiková, 9.B 
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Revolution Train – Protidrogový vlak, 6. – 8. třídy  
 

Projekt s názvem Revolution train pro nás už není novinkou. Protidrogová prevence 
vytvořená ve staré vlakové soupravě využívá interaktivních prvků a zážitkové prevence. Děti 
postupně procházejí příběhem, který vychází ze skutečných událostí, a zároveň jednotlivými 
vagony, které představují různé fáze života hlavního hrdiny příběhu. Z počátečního 
experimentování s cigaretami, alkoholem či marihuanou se stává závislost na heroinu. 
Způsobená dopravní nehoda pod vlivem drog zničí život hned několika aktérům příběhu. 
Hlavní hrdina se nakonec drogami předávkuje, jeho přítelkyně se naštěstí závislosti 
dokázala zbavit hlavně díky svému dítěti, které porodila. Prevence cílí na postoje dětí ke 
drogám, vysvětluje, ukazuje, co vše je v sázce, pokud řekneme drogám ano.  

Dětem se program velice líbil. Jedna reakce za všechny, od Vanessy Thorne ze 6.B. 
„Ze začátku jsem si myslela, že nám řeknou běžné informace a ukážou příklady, ale mýlila 
jsem se. Program se lišil hlavně tím, že se konal ve vlaku – ten se však nepohyboval. Nejdřív 
jsme museli vyplnit anonymní formuláře a odpovědět na otázky ohledně našich vědomostí 
o drogách. Pak nám paní ve vlaku řekla, o čem bude povídat, a dala nám čaj. 

Při prohlídce nám pouštěli části krátkého filmu, který je na náměty opravdového 
smutného příběhu. Na konci každé části filmu se paní průvodkyně ptala na děj, který jsme 
právě viděli, a na to, co bychom v kůži narkomanů a členů jejich rodin dělali my.  

Líbilo se mi, že jsme mohli přehrát scénky z filmu – to nám ukázalo, jak je třeba pro 
policistu těžké zjistit, kdo bere drogy a kdo je prodává. Odpudivé mi připadaly zdi ve vlaku 
– měly představovat vnitřní orgány v těle narkomana.  

Zaujaly mě informace o tom, že cukr je droga 21. století nebo že předávkování 
drogami v USA zabíjí více lidí než autohavárie.  

Celý program byl velice zajímavý a naučný. Doufám, že Protidrogový vlak navštíví 
co nejvíce lidí, protože drogy jsou téma, které se moc podrobně neprobírá, a to by se mělo 
změnit.“ 

Eva Živná 
 

Prevence - Divadelta 
 

Se spolkem Divadelta spolupracuje naše škola již několik let. V minulosti dokonce na 
základě naší poptávky vzniklo představení „Připojená“, které zůstalo v nabídce spolku pro 
školy dodnes. Letos jsme Divadeltu opět oslovili a vytvořila pro nás na míru nové 
představení s názvem „To jsem nebyl já“ o přešlapech v chování dětí a vztazích ve třídě. 
Toto představení jsme zařadili do obou 7. tříd. Profesionální herci jej odehráli 27. 3. a reakce 
na něj byly velice pozitivní.  

Princip představení je vždy podobný. Na ukázkovém příběhu se děti učí rozpoznat 
rizikové chování mládeže a převzetím role herců se následně pokouší příběh modifikovat, 
pomoci postavám v nesnázích, a zažívají tak samy podobné situace. Tím se přirozeně 
vytvářejí jejich správné postoje k určitým problémovým jevům. Kromě tohoto pořadu nám 
Divadelta nabídla v balíčku i představení „Připojená“ pro obě 6. třídy (18. 3.) a „Vsadíš 
se?“ pro obě 8. třídy (26. 3.).  

Jsme rádi, že můžeme dětem i díky Vaší finanční podpoře nabídnout kvalitní 
certifikované preventivní programy. 

Eva Živná, metodička prevence 
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 Reakce žáků: 
„V pondělí 18. 3. naši třídu 6.B i vedlejší 6.A navštívili členové souboru Divadelta, 

aby nám zahráli interaktivní představení s názvem Připojená.    
 Jelikož se prevence týkala nebezpečí na sociálních sítích, tak se nás trochu optali, 
kdo má nějaké sociální sítě a jaké, kolik na nich trávíme času apod. Poté následovalo rovnou 
představení.  

Ve hře se Anežka chodící do šesté třídy stala obětí v tomto případě sítě YouTube. 
Kvůli nevinnému nápadu natočit jedno, či možná několik videí se dostala do pěkného 
maléru. Způsobila totiž to, že její mamku vyhodili z práce, její bývalý kamarád Bořek byl 
nezvěstný, a ještě k tomu je vykradli.  

Na konci představení jsme se společně pokoušeli příběh a chování postav v něm 
napravit a obrátit k lepšímu.  

Toto divadlo se mi velice líbilo a jsem ráda, že je součástí program i pro školy  
a myslím, že je důležité nepodceňovat nebezpečí sociálních sítí a pokud možno se mu 
vyvarovat. Je v pořádku trošku objevovat moderní a internetový svět, ale je vždy potřeba 
vědět, co se může stát.“ 

Sophie Bransten, 6.B 
 

„Jednalo se o interaktivní představení Vsadíš se?, což znamená, že si v něm někteří 
z nás i tak trochu zahráli. Příběh byl o patnáctiletém Patrikovi a jeho závislosti na sportovním 
sázení. Vše začalo úplně neškodně. Zprvu se mu dokonce i dařilo a vyhrával. Ovšem po 
nějaké době vše přerostlo v závislost. Patrik ztratil kamarády, začal prohrávat, měl problémy 
ve škole, a dokonce už ani nevěděl, co je za den. My jsme se mu jako diváci snažili pomoci 
a vše nakonec dobře dopadlo. 

Přesto, že situace byla modelová a v reálném životě by se nejspíš nestala, se nám 
všem představení líbilo.“ 

Mari Votavová, 8.A  
 
 

Prevence - exkurze do Bohnic s PRAKem 
 
 V pondělí 25. února 2019 jsme se celá třída sešli v 8:00 hodin ve stanici metra 
Kobylisy a společně jsme dojeli k obchodnímu domu Odra, kde jsme se setkali s průvodcem 
z organizace PRAK, který nás dovedl do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Úplně jsme 
neměli představu, co očekávat… 
 Pan průvodce nám nejprve přiblížil historii nemocničního areálu. Podle průčelí 
vchodové budovy jsme poznali, že byl ústav založen roku 1909 a byl společně s vídeňským 
ústavem nejmodernějším a největším obdobným ústavem v Rakousku-Uhersku. Oba ústavy 
měly dokonce stejného architekta Václava Roštlapila (mj. tvůrce Strakovy akademie  
v Praze-Klárově a Akademie výtvarných umění v Praze-Letné). Jako samostatný právní 
subjekt byla Psychiatrická nemocnice Bohnice založena roku 1990. V centru její pozornosti 
je psychiatrická léčba a ošetření nebo vyšetření jedinců, kteří jsou v rámci duševní choroby 
nebezpeční sobě nebo okolí. Celý areál je chráněn jako kulturní památka. V roce 1964 byly 
jako památky zapsány kostel a zámeček, později byla ochrana rozšířena na celý areál 
nemocnice s výjimkou některých novějších staveb. 

Ústav má mnoho oddělení, mimo jiné tzv. centrum krizové intervence (včetně linky 
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důvěry s poradenskou službou), několik oddělení pro léčbu klasických duševních chorob, 
oddělení gerontopsychiatrie, odd. léčby závislostí  (alkohol, drogy, gamblerství) a také 
terapeutické dílny (keramika, pletení košíků, výroba svíček, knihvazačství, dřevařská dílna 
aj.). Pro hospitalizované pacienty je také možnost účastnit se muzikoterapie, hipoterapie 
atd.  
V areálu nemocnice se nachází divadlo Za plotem, otevřené po rekonstrukci v roce 1991, 
sloužící pacientům i veřejnosti. Pravidelně se v nemocnici konají nejen hudební festival Babí 
léto a divadelní festival Mezi ploty, ale i koncerty v klubu V. kolona. 
 V psychiatrické léčebně Bohnice jsme nejprve navštívili pavilon Centrální terapie, 
kde se nám věnoval terapeut a vysvětlil nám vše k dílnám a potřebnosti tvořivé práce pro 
pacienty. Textilní dílnou nás provedl dokonce jeden z pacientů. Následoval program  
v divadle Za plotem. Zde jsme nejprve zhlédli půlhodinový film o historii psychiatrie, léčbě 
nemocných v různých dobách a různých částech světa až do současnosti. Druhá část byla 
věnována problematice sexuálních poruch, deviací i sexuálně přenosných nemocí, o které 
nám přednášela lékařka léčící deviantní pacienty.  Na závěr za námi přišli tři muži z pavilonu 
35 - oddělení závislostí: dva z nich byli léčení gambleři a jeden z nich byl i závislý na 
drogách, třetí muž už po páté podstupoval léčbu ze závislosti na alkoholu. Vyslechli jsme si 
jejich příběhy a měli jsme možnost ptát se na věci, které nás zajímaly.  

                                                                                                  žáci 8.A 
 
 

Zeměpisné pořady 
 

Aby měli žáci možnost poznat pestrost a krásu naší planety co nejlépe, doplňují 
výuku zeměpisu v některých ročnících zeměpisné pořady. Jde především o vzdělávací 
projekt Planeta Země 3000, výukové programy projektu Svět kolem nás a besedy  
s cestovatelem a fotografem Tomášem Kubešem.  Tento dobrodruh má každý rok u žáků 
6. tříd velký úspěch se svým poutavým vyprávěním o životě v Africe. Letos v červnu se 
šesťáky a panem Kubešem podnikneme odvážnou výpravu do Střední Afriky za posledními 
Pygmeji a navštívíme jeden z posledních přírodních rájů na Zemi. Se sedmáky si 
poslechneme vyprávění o Barmě – zemi Buddhů a neuvěřitelných tradic mezi pohodovými 
obyvateli. Na další setkání se budeme těšit zase příští školní rok, kdy nám přijde představit 
vzdálené Tichomoří i souostroví Galapágy. 

Se společností Planeta Země 3000 jsme během několika let na přednáškách poznali 
skvostná místa naší planety, mnohdy téměř ještě nedotčená civilizací (namátkou jmenuji 
Etiopii, Tanzánii, Indonésii, Austrálii, země poloostrova Zadní Indie, Filipíny, Brazílii  
a naposledy Myanmar). Žáci se dozvěděli mnoho nového o životě místních obyvatel, jejich 
zvycích a tradicích. Na plátně jsme se dostali do míst, kam se většina z nás nikdy nepodívá, 
a obdivovali jsme přitom krásu a pestrost naší planety. Zároveň si při přednáškách 
uvědomujeme, jak je naše planeta křehká a jak ji my lidé svým neuváženým počínáním 
nenávratně ničíme. 

Letošní díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás žákům v květnu představí velmi 
pohostinnou a krásnou zemi Irán, její obdivuhodnou historii a kulturu i přívětivé obyvatele. 
Mezi žáky naší školy máme mnoho zeměpisných talentů. Svědčí o tom každý rok výsledky 
zeměpisné olympiády, při které se naši žáci v obvodním kole umísťují mezi nejlepšími. 

                                                                        Jitka Klimentová 
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Environmentální výchova na škole 
 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je součástí všech 
vzdělávacích oblastí našeho školního vzdělávacího programu. Vedle práce učitelů, kteří tuto 
výchovu vhodně zařazují do většiny předmětů, využíváme nabídky výukových programů 
ekologických organizací a sdružení.  Jejich zajímavé programy obohacují výuku nejen 
přírodovědných předmětů. Zajímavá ekologická témata jsou pro žáka připravena během 
letošního projektového dne, který se uskuteční v květnu. Učitelé si na tento den připravují 
poučné exkurze a besedy s odborníky (např. návštěvu sběrného dvora, třídírny odpadů, 
čistírny odpadních vod a jiné). 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. Ke zlepšení 
prostředí kolem sebe by každý z nás měl přispívat i zdánlivými maličkostmi, které by se 
měly pro každého stát samozřejmostí. Jedná se zejména o třídění odpadu, šetření vodou  
a energií, udržování pořádku ve svém okolí. Naše okolí si to rozhodně zaslouží.  

Jitka Klimentová 
 
 

Knihovna na Vinohradech 
 

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

V knihovně připravuje programy paní Eva Šmídová. Je na slovo vzatá odbornice. 
Většinu knih má přečtenou, má velký přehled o dětské literatuře. Dovede dětem poradit  
s výběrem, zná jednotlivé díly knih na pokračování, dokáže splnit mnohá přání. 

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

Hana Dvořáková 
 
 

Chemie naživo 
 

V rámci výuky chemie jsme s devátými třídami v listopadu navštívili během Týdne 
vědy a techniky Ústav makromolekulární chemie AV ČR. Děti vyslechly popularizační 
přednášku doc. Babiče o makromolekulách. Někteří mají jistě nezapomenutelné zážitky  
z toho, jak se spolu s ostatními studenty (byli jsme snad jedinou základní školou, jinak zde 
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byli středoškoláci) v rámci interaktivní přednášky  stali „součástí polymerů“ :-) Potom jsme 
se rozdělili do menších skupin a prohlédli si špičkové pracoviště Akademie věd, kde byl 
prvním ředitelem profesor Otto Wichterle, objevitel kontaktních čoček. 

Se sedmáky, kteří mají chemii prvním rokem, jsme v prosinci v  rámci projektového 
vyučování navštívili Masarykovu střední školu chemickou, v jejíchž moderních laboratořích 
si naši žáci  vyzkoušeli např. měřit hustoměrem, filtrovat, destilovat, odpařovat aj. Děti celé 
dopoledne pracovaly v malých týmech, vždy s pomocí  studenta střední školy. 

V březnu jsme v chemii, tak jako v loňském školním roce, využili projektu VŠCHT. 
Sedmé, osmé i deváté třídy absolvovaly  ve škole Hodinu moderní chemie, ve které studenti 
vysoké školy popularizují chemii a moderní chemické obory.  Největší úspěch, tak jako vloni, 
měl gastronomický experiment - výroba zmrzliny. Letos se na přání dětí vyrobila smetanová 
fialová, chutnala všem! 

Martina Ježková 
 
 

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 sezónu jsme zahájili v listopadu 
v divadle Rokoko představením „ČAPEK“. 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. V prosinci jsme navštívili představení  
„THE LOSER(S)“ plné akrobacie, prvků nového cirkusu, mluveného slova a současného 
tance. Hned v únoru nám přišla pozvánka na „CYRANA“ – náročné představení ve verších, 
kde všichni zaznamenali nejznámější větu: „Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií…“. Poslední 
představení jsme zhlédli jako relaxační v době německých zkoušek žáků devátých tříd  
16. března 2019. Divadlo na Vinohradech uvádělo „PYGMALION“, nejslavnější hru  
J. B. Shawa – příběh o bájném sochaři Pygmalionovi, jenž zatoužil vdechnout život soše, 
do které se zamiloval. 

Tímto výčtem představení bychom rádi mezi nás nalákali další příznivce divadla z řad 
budoucích osmáků a deváťáků. Těšíme se na viděnou v divadle. 

Alena Klečková 
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Barevný svět  
 

Dne 29. 3.  měly děti ze třetích tříd možnost celé dopoledne cestovat. Poznávaly 
prostředí v jiných částech světa, jejich kulturní zvyklosti, tradice a způsob života. Zjistily, že 
v zemích jako je Nepál, Afghánistán, Peru či Mexiko mají děti v jejich věku docela jiné 
starosti. Přesto si během programu uvědomovaly, že nás s lidmi po celém světě také plno 
věcí, emocí a vlastností spojuje. Program byl doprovázen cestovatelskými filmy, které 
příběhy a prostředí lidí nádherně dokumentovaly. Všichni jsme odcházeli s chutí, co nejdříve 
vyrazit někam na cesty! 

Tereza Chotěborová 
 
 

Co se děje ve Stonožce 
 
 
 V pátek 30. listopadu 2018 převzala paní Běla Jensen na 23. ročníku gala večera 

"Českých 100 nejlepších 2018" ve Španělském sále Pražského hradu diplom, který 
potvrzuje, že hnutí Na vlastních nohou - Stonožka patří k nejlepším v České republice 
v oborové kategorii "ZDRAVÍ - VZDĚLÁNÍ - HUMANITA". 

 Jako každým rokem, tak i letos se sešli v první prosincový pátek žáci stonožkových škol, 
jejich pedagogové, zástupci AČR a příznivci Stonožky v Katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha, kam je pozval vzácný stonožkový patron J. Em. Dominik kardinál Duka OP 
na mši svatou pro Stonožku. Ta letošní byla již v pořadí osmá a uskutečnila se  
7. prosince 2018. Mši kocelebroval olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík. 
Úvodem poděkovala paní Běla všem dětem a jejich pedagogům za pomoc, kterou se 
snaží poskytnout dětem ve světě, které nemají tolik štěstí, aby žily v míru. Zároveň 
poděkovala i vojákům AČR, kteří v rámci svého působení v zahraničních operacích 
stonožkovou pomoc realizují. Poté gen. Aleš Opata vzpomněl na začátky spolupráce 
armády a Stonožky - na předávání sanitních vozů v zemích bývalé Jugoslávie, což byla 
právě první společná akce. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a Doc. Jana Klečková  
z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni poděkovali Stonožce za 
aktivní účast a podporu ve výzkumném programu léčby Crohnovy choroby. Ředitel 
pražské Zoo Miroslav Bobek poděkoval dětem za podporu při vydání dětské knihy Gorilí 
pohádky. Kpt. Jakub Šimíček, který zorganizoval a zrealizoval materiální pomoc pro 
školu v Bangui ve Středoafrické republice, zajistil z prostředků Stonožky dodávku 
učebnic a břidlicových tabulek pro děti této školy, což také vysoce ocenilo vedení mise 
OSN v této zemi. 

   Během bohoslužby přednesly stonožkové děti přímluvy a předaly v doprovodu 
vojáků AČR J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi obětní dary. Poté následovalo vyhlášení 
vítězů výtvarné soutěže „Varhany pro katedrálu“. Diplom a cenu za naši školu převzala  
Nina Strnadová.  

   Závěrem slavnostní mše obdržela paní Běla od stonožkových spolupracovníků 
symbolickou varhanní píšťalku s certifikátem, který je dokladem toho, že její majitel je 
mecenášem jejího skutečného originálu, který bude součástí nových svatovítských 
varhan. Ovšem překvapením pro paní Bělu ještě nebyl konec. J. Em. Dominik kardinál 
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Duka OP předal paní Běle nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et 
Pontifice (česky Pro církev a papeže). Toto ocenění jí udělil papež František za její 
dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti. 

 V počátkem února 2019 odjel ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek do Kamerunu, aby 
tam distribuoval svou knížku Gorilí pohádky místním dětem. Na vydání a dopravu této 
pohádkové knížky přispěly i stonožkové děti.  

 3. března 2019 byla zahájena výstava fotografií Khalila Khalila Baalbakiho s názvem 
„První jízda nového Toulavého autobusu“ v ZOO Praha. Během vernisáže měli 
návštěvníci možnost zhlédnout krátký dokument, který vznikal při předávání a první 
jízdě již druhého Toulavého autobusu v Kamerunu. Ten je používán při exkurzích 
místních dětí do záchranné stanice pro gorily v Méfou. Při této příležitosti pak děti 
dostávají knihu Gorilích pohádek, jejichž vydání financovala Stonožka, která jim 
pomáhá pochopit, že gorily je potřeba chránit. Po filmu následovala otevřená beseda s 
tvůrci projektu - pány Obrovským, Horkým a Bobkem. Vernisáž byla ukončena 
slavnostním přestřižením pásky k otevření samotné výstavy fotek k projektu Toulavého 
autobusu. 

 U příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO navštívil Prahu bývalý 
generální tajemník NATO a patron Stonožky lord George Robertson. Během své 
návštěvy si našel čas i na neformální setkání s paní Bělou Jensen a několika 
stonožkovými spolupracovníky. Hovořilo se o stonožkových projektech, o zahraničních 
misích, o pomoci dětem nejen v těžce zkoušených zemích, ale i našim nemocným 
dětem. Lord Robertson vzpomínal i na návštěvu naší školy před 14 lety. Psal se tehdy 
školní rok 2004/2005.  

 Ve čtvrtek 21. března se opět chodby Základní školy v Kladské zaplnily dětskými 
obrázky, tentokrát na téma „Budoucnost“. Stonožkové výstavy v Kladské si paní Běla, 
pokud je to jen trochu možné, nenechá ujít skoro nikdy, a přijela i letos. Za Prahu 2 přišli 
místostarosta Jaroslav Šolc a zastupitel Jaroslav Petrásek a celý školský odbor. Za dvě 
desetiletí existence stonožkových výstav pomohly děti z Kladské svými obrázky např. 
pacientům dětské léčebny v Opařanech nebo dětem v Bosně, Kosovu, Iráku  
a Afghánistánu. 

Kateřina Vávrová 

 

Co se děje ve školní družině 
 

Poslední hezké dny před prázdninami jsme s dětmi strávili v trojské ZOO, kterou 
jsme nejen prošli, ale odpovídali i na hádankový kvíz na téma „Poznávání ohrožených 
druhů“. V následujících dnech už nám počasí tolik nepřálo, a tak jsme zůstali v družině  
a věnovali se tvořivým aktivitám - výrobě oblíbených náhrdelníků, čelenek a broží. V prosinci 
nás pohltily přípravy na Vánoce. Vyzdobili jsme si družinu, ozdobili stromeček a vyrobili 
dekorace ve vánočních dílničkách (ozdobené pomeranče, adventní věnce), upekli a ozdobili 
jsme perníčky. Čekání na Ježíška jsme si zkrátili adventní hrou, hledali a luštili jsme zprávy, 
až jsme našli poklad. Na konci adventu k nám do družiny přišel Ježíšek a přinesl spoustu 
zajímavých knih a her. Děkujeme. 

Když nám konečně napadl sníh, hned jsme toho využili a vyrazili ven užít si zimních 
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radovánek. 
Nedávno jsme s dětmi opět vyrazili mimo školu do Krokodýlí ZOO, kde nás nikdo 

nesnědl, a tak nás na jaře čekají další zábavné výlety, třeba přírodovědné jarní programy  
v DDM Praha 2 nebo návštěva ZOO na Smíchově.  

V dubnu se také těšíme na tvořivé velikonoční dílny. 
Vychovatelky ŠD 

 
 

Vánoční koncert ve velkém sále Lucerny 
 

Již podesáté se scházíme společně  
v pražské Lucerně na tradičním vánočním 
koncertě Základní školy v Praze 2, Kladské 1. 
Koncert se konal ve čtvrtek 29. listopadu v 17:30 
hod. Počasí trochu připomínalo, že vánoční čas 
se blíží. Byla suchá a mrazivá zima, teplota se 
pohybovala kolem nuly. Každý se těšil na letos 
připravený program. Jaký asi bude? Co nám žáci 
se svými učiteli připravili? Zvědavost byla veliká. 

Program byl velmi rozmanitý. Zpívalo se, hrálo, improvizovalo od tradičních koled 
přes písničky s vánoční a zimní tématikou a samozřejmě i tančilo. Slavnostního zahájení 
koncertu se tentokrát ujala paní ředitelka Kateřina Vávrová. Po přivítání všech posluchačů, 
milých hostů, pedagogického sboru se žáky dostaly slovo jednotlivé třídy. Program měly 
připravený všechny třídy školy. Samotné moderování vyplnily krátké scénky z českých filmů 
- S tebou mě baví svět, Pelíšky, Anděl Páně, Sněženky a machři, Anděl na horách a další 
vánoční kuriozity. Zazněly tradiční české koledy: Chtíc, aby spal - Štěstí, zdraví - Pochválen 
buď ... - Purpura - Zima, zima, zima a v anglickém jazyce Rolničky  a Last Christmas. 
Roztomilou scénku Bu bu bu předvedli a zatančili prvňáčci v roli andílků a čertíků, poezii 
vánočních tradic a zvyků nám přiblížily 4. a 5. třídy. Zaposlouchali jsme se do krásných 
zvuků hry na dudy, a to díky rodičům. 9. třída si připomněla scénku ve vánoční pekárně, 
kterou předvedli poprvé před 6 lety. Velkolepý závěr společně obou devátých tříd  s písní 
So this is Christmas vnesl do samotného programu velké oživení. Nejen, že zpívaly obě 
třídy, tančily, ale vybízely všechny přítomné ke zpěvu písně, jejíž text měli rodinní příslušníci 
připravený na svých místech. 

Po půldruhé hodině trvání koncertu byl program vyčerpán. Koncert byl krásný, 
slavnostní, líbil se, nesl se v duchu českých Vánoc - prostě super. Laťka úspěšnosti se opět 
pozvedla výše. Celé představení ukázalo, že tradice českých Vánoc jsou stále 
nevyčerpatelným zdrojem a inspirací.  Je proto na místě poděkovat skutečně VŠEM, kteří 
se na skladbě celého programu   jednotlivých vystoupení a samotném průběhu koncertu 
podíleli. Jinak by naše Vánoce mohly upadat v zapomnění, a to by byla velká škoda nejen 
pro budoucí naše žáky, ale i celé příští generace. Chraňme si je, udržujme je, važme si jich! 
A hlavně - užívejme si je! Užívejme si je ve zdraví! Vždyť jsou jen jednou v roce. 

Ladislav Bošek 
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Jak prožívala ZŠ Kladská předvánoční období 2018 
 

Zní to jako klišé, ale prací. Prací, ze které vyzařovala píle, nadšení, elán, optimismus 
a ze strany dětí obrovské těšení se na přicházející Vánoce. Každá z následujících akcí  
a činností je nejen zábavou, ale i výchovným a vzdělávacím prostředkem. 

Již samotný vánoční koncert v Lucerně (29. 11.) stál nejen učitele, ale i děti velké 
úsilí a nasazení. Přípravy začínaly už v polovině října, ale výsledek stál za to. Byl to krásný 
zážitek, koncert se všem líbil. Spokojenost byla na všech stranách. Několik dní po koncertě 
chodil 5. 12. ve škole Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Byla to zábava a vzájemné 
sbližování starších žáků s mladšími. Deváté třídy hned další den odjely na jednodenní 
poznávací zájezd do předvánoční Vídně, kde kromě známých historických míst navštívili 
výstavu v galerii Albertina (Claude Monet). Viděli i známá místa - Hofburg, Schönbrunn, 
Hundertwasserhaus, Wiener Rathaus a proslulý vánoční trh před radnicí. 

Každým rokem v první polovině prosince se koná Stonožková mše v chrámu  
sv. Víta. Je to  mše pro děti, kterou celebroval sám kardinál Dominik Duka. Mše, na které 
se sejdou ti nejlepší žáci z Česka v doprovodu svých pedagogů a už samotný pobyt v 
adventní době v Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha byl pro všechny účastníky tou nejlepší 
odměnou. (7. 12.) 

Na 4 dny (10. - 13. 12.) odjeli žáci pátých tříd do německého Querxenlandu, kde si 
sami vyzkoušeli své dosud nabité znalosti z německého jazyka. V doprovodu třídních učitelů 
a němčinářů se naučili péci vánoční cukroví (podle receptů v němčině), navštívili okolí a na 
vlastní oči mohli srovnávat tradiční vánoční zvyky u nás a v Německu. 

Osmáci tentokrát nejeli do Vídně, ale rozjeli se do Drážďan na všem známý vánoční 
trh Striezelmarkt. (13. 12.) Nejeli sem kvůli nákupům, ale hlavně navštívili Hygienemuseum, 
kde se dozvěděli mnoho zajímavých poznatků o lidském těle v němčině (navíc biologii 
člověka mají právě v 8. roč.). Většina exponátů byla interaktivní, tudíž si mohli i své znalosti 
ověřit. Po návštěvě muzea se vydali do kostela Frauenkirche, který byl v době 2. světové 
války téměř zničen a znovu nákladně rekonstruován podle původních stavebních nákresů. 

Pro zaměstnance školy a jejich příbuzné byl zajištěn zájezd do krušnohorského 
Schneebergu (15. 12.) k naší bývalé lektorce německého jazyka paní Evě Hofmann. 
Tentokrát se dokonce vydařilo i počasí, užili jsme si sněhu a krásné vánoční neopakovatelné 
atmosféry. 

Prosinec je krátký, čekají nás vánoční 
prázdniny a ještě před nimi zpíváme s dětmi u 
vánočního stromku v 1. patře školy. Je to už 
tradice. Letos byla „třešničkou na dortu“ 
návštěva operní pěvkyně paní Dagmar 
Peckové, kterou doprovodila na klavír Klárka 
Gibišová, žákyně 3.B. Byl to zážitek, kdy se v 
prostorách školy na chodbách linuly melodie  
českých vánočních koled, mezi kterými 
dominoval hlas právě paní Peckové. Krása! 
Nádhera! Neopakovatelný zážitek! 

Pro adventní období vyhlásila MČ Praha 2 soutěž mezi mateřskými a základními 
školami o nejkrásnější vánoční stromeček MŠ, ZŠ. Každá škola se snažila, nápady byly 
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rozmanité, inspirativní a hlavně kreativní. Všechny stromky jsme měli možnost vidět na 
vlastní oči na náměstí Míru, kde doplňovaly tradiční a v Praze proslulé vánoční trhy. Pro 
stromky jsme měli možnost hlasovat na sociálních sítích. A výsledek? 
1. místo v kategorii základních škol získala - ..... - NAŠE ŠKOLA !!! No, není to úspěch, který 
si zaslouží pochvalu? Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale je to také pro nás zavazující. 

Co dodat závěrem? Všechno bylo krásné, nádherné a neopakovatelné. Hodně jsme 
viděli, slyšeli, navštívili a udělalo se pro všechno maximum. A proč vlastně se o toto tolik 
snažíme?  Odpověď je jednoduchá. Vždyť všechno, co jsme ukázali a dokázali, je důležité 
pro přetrvání našich krásných tradic v duchu pravých českých Vánoc. Pokračujme tak  
a vydržme! Je to pouze jednou za rok. Úsilí a námaha za to stojí.   

Ladislav Bošek  
 
 

Za Claudem Monetem do Vídně, prosinec 2018 
 

Dne 6. prosince jsme s paní ředitelkou, s paní učitelkou Charvátovou,  
s panem učitelem Vackem a s panem učitelem Ryanem podnikli výlet do hlavního města 
Rakouska, do Vídně. Ranní vstávání ve 4:00 odstartovalo náš cestovní den. V 5:30 opustil 
autobus naši školu a vyrazil na čtyři hodiny trvající jízdu k cíli. Ve Vídni jsme si udělali první 
zastávku u jednoho z domů slavného architekta Hundertwassera,  a to Hundertwasserhaus,  
kde jsme strávili přibližně 45 minut. Prohlédli jsme si neobvyklou architekturu plnou 
„bláznivých“ nápadů. Následně se naše skupina přesunula autobusem k paláci Schönbrunn, 
kde jsme si prohlédli zámek a zahrady, navštívili malý a moc hezký vánoční trh.  

Poté jsme jeli k výstavní síni Albertina, kde byla velká výstava Clauda Moneta. Zde 
nás překvapilo složení obrazů – impresionistických obrazů zde bylo málo, ale měli jsme 
možnost poznat práce mladého Clauda Moneta i slepého Clauda Moneta…. 

Po prohlídce jsme vyrazili na vídeňskou obchodní ulici Graben. Zavítali jsme do 
„Stefansdomu“. Potom jsme  prošli tři vánoční trhy, kde si i ti žáci, kteří nechtěli odjet bez 
ochutnávky tzv. Bratwurstu, přišli na své a - moc si pochutnali. Z trhů jsme šli k radnici, kde 
bylo přímo úchvatné světelné zdobení okolí. A pak už jsme po pár metrech našli svého řidiče 
s naším autobusem a připravili se na čtyřhodinovou cestu zpět za rodiči. 

žáci 9. tříd 
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Exkurze 8. tříd do Drážďan   

 
 Na naší škole se už staly tradicí legendární cesty do 
Vídně v 9. třídě a my letos vyjeli do Drážďan! 

Hned po příjezdu na nás čekala stálá výstava muzea 
Deutsches Hygiene-Museum, která byla zpřístupněna v letech 
2004 a 2005. Do té doby se muzeum profilovalo jako „Muzeum 
člověka“ především díky mimořádným výstavám, zasvěceným 
široké škále přírodních, kulturních a společenskovědních témat. 
Na ploše zhruba 2500 m² je vystaveno přes 1300 exponátů. 
Úžasné na tom všem bylo to, že je výstava interaktivní, mohli 
jsme si tudíž vše osahat, vyzkoušet. Nakonec jsme zjistili, že 
vyměřený čas mohl být o něco delší… 
 Poté jsme se přemístili k nově postavenému kostelu Matky Boží – Frauenkirche. 
Stavba má osmiboký půdorys a kopule, která je završena kamennou lucernou  
s vyhlídkovým ochozem, připomíná kamenný zvon. Původní kostel Frauenkirche byl zničený 
při bombardování v roce 1945 a jeho ponechané ruiny měly jako památník připomínat hrůzy 
války. Po 45 letech od konce války, po sjednocení Německa, bylo rozhodnuto 
o znovupostavení kostela. V roce 2005 byla stavba dokončena a při stavbě byl použit  
i materiál z původního kostela. Z ochozu kamenné lucerny na vrcholu kostela je nádherný 
výhled na Drážďany. Přímo pod chrámem se rozprostírá náměstí Neumarkt, kolem něhož 
byly znovu postaveny celé bloky domů. Za ním dál na severozápad je vidět náměstí 
Altmarkt. Severně přes řeku se rozkládá Nové město (Neustadt). Vlevo po proudu Labe 
stojí další dominanta - drážďanská katedrála. Vpravo za řekou je vidět budovu úřadu 
saského ministerského předsedy (Sächsische Staatskanzlei).  

Další zastávkou se staly vánoční trhy, kde jsme se posilnili, ochutnali jsme místní 
speciality. Pobavili nás prodavači ve stáncích, kteří na naše německé otázky a přání 
odpovídali česky.   
 Když jsme se nabažili krásou Drážďan, museli jsme ještě na chvíli podlehnout 
nákupní horečce, kterou po celou dobu trpěla především děvčata, a vyrazili jsme do 
Primarku.  
 Nastal večer a my se vraceli spokojeně do Prahy. Cesta utíkala rychle a my se 
pomalu těšili na domácí vánoční atmosféru. 

Mariana Votavová, Anna Müller a 8.A  
 
 

Querxenland, prosinec 2019 
 

I 11. ročník vánočního projektu Besinnung zur Weihnachtszeit (Rozjímání v době 
vánoční), kterého se už tradičně účastní 5. ročník, se vydařil.  

Probírali jsme Vánoce, pekli vánoční cukroví, vyráběli dárky, účastnili se vánoční 
soutěže, viděli film, to vše samozřejmě v němčině. V kostele v městečku Seifhennersdorf, 
kde paní farářka vyprávěla německy vánoční příběh, rozuměli žáci téměř každému slovu  
a aktivně spolupracovali. I objednaný sníh nakonec dorazil, i když ho nebylo mnoho. Máme 
radost, že naši žáci obstojí v německé cizině už v páté třídě. 

Alena Morávková, Eva Iveljová 
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Výměnný pobyt Dánů v Praze, 3. – 7. 12. 2018 
 

Dne 3. prosince k nám do Prahy zavítali žáci z partnerské základní školy v Dánsku. 
Dopoledne jsme je vyzvedli na letišti Václava Havla. Hned po seznámení jsme se vydali do 
svých domovů a ubytovali je. 

Zprvu jsme byli rozděleni na českou a dánskou skupinu, jelikož jsme povětšinou byli 
moc stydliví na to začít společnou konverzaci, ale přibližně po dni už spolu všichni normálně 
komunikovali. Někteří z nás byli méně zdatní v angličtině než jiní, ale pomocí gestikulace 
jsme se na všem se svými partnery vždy dohodli. I přes různé druhy náboženství nebo  
u někoho zvláště vytříbenou stravu nenastaly žádné problémy. 

A tak tedy začalo naše čtyřdenní poznávání Prahy a někdy i jejího okolí. Navštívili 
jsme Petřín, Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Karlštejn a spoustu dalších 
památek. Mezi těmito místy jsme se převážně pohybovali pomocí MHD, popřípadě i vlakem. 
Každý z českých studentů si připravil krátký proslov k dané památce/stavbě v angličtině, 
takže se o nich naši dánští kamarádi mohli něco málo dozvědět. 

Počasí moc příznivé nebylo, venku byla hrozná zima, ale to nebylo nic, co by teplejší 
oblečení nespravilo. Jednou nám bohužel i pršelo, a to na Karlštejně. 

Ve volném čase a po večerech jsme si buďto naplánovali vlastní program, jako třeba 
hraní her nebo výlet do nákupního centra, anebo jsme uspořádali nějakou společnou akci. 
Domluvili jsme se tedy na kině, bruslení pod Žižkovskou věží a taky na hraní laser game. 

Podle informací, které se ke mně dostaly, se zde Dánům velice líbilo. Mezi 
nejoblíbenější akce se dostala již zmíněná laser game a také party na lodi na řece Vltavě, 
zorganizovaná učiteli. 

Celý pobyt byl zakončen 7. prosince rozloučením s Dány na letišti. Někteří z nás si  
i po jejich odjezdu stále dopisují a všichni už se těšíme na návštěvu Dánska! Ta se uskuteční 
v červnu 2019. 

Karolína Anna Zemanová, 8.B 
 
 

Schneeberg – tradiční učitelský zájezd 
 

Byla sobota 15. prosince 2018, den před 3. adventem. ZŠ Kladská měla naplánovaný 
zájezd do Krušných hor k paní Evě Hofmann do Schneebergu. Každý již víme, že tato 
lektorka německého jazyka u nás učila po dva školní roky. 

Odjezd z Prahy vůbec nenaznačoval příchod Vánoc, pouze pouliční výzdoba  
a nákupy v obchodních centrech. Cestou ve směru na Karlovy Vary se střídal ráz krajiny. 
Jednou pole zakrytá popraškem sněhu, podruhé zoraná a připravená na jarní práce. Po 
krátké přestávce za Karlovými Vary se ráz krajiny začal měnit. Ve směru na Jáchymov  
a Boží Dar přibývala sněhová pokrývka a my jsme se ocitli jak v zimní pohádce. Sníh nás 
doprovázel po celou cestu a my projížděli vánoční krajinou až do samého Schneebergu. Po 
příjezdu, vzájemném uvítání, rozdání tradičních vánočních dárků a vynikajícím občerstvení 
včetně zahřívacích nápojů jsme se vydali navštívit vánoční trh ve Schneebergu. Zde jsme 
se rozloučili s Evou Hofmann a jejími sousedy a pokračovali už sami autobusem do 
Annabergu-Buchholz na další tradiční vánoční trh. To nebyl trh, ale pohádka. Uprostřed 
náměstí se tyčil vysoký osvětlený vánoční strom, po obvodu náměstí stály rozmanité stánky 
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s nabídkou tradičních horkých nápojů, různých potravin a cukroví až po rukodělné výrobky 
daného regionu. Vše bylo pokryto vysokou sněhovou peřinou. Mezi stánky jsme potkávali 
pohádkové postavy - Louskáčka, Weihnachtsmanna (=Ježíška), a dokonce jsme měli 
možnost se vyfotografovat  v sáňkách z ruského Mrazíka. Návštěvníků na trhu pomalu 
přibývalo, tma začala vládnout nad celým městečkem a osvětlený trh na nás působil jak 
zasněžená vesnička uprostřed hustého lesa. Vánoční kolorit neměl chybu. Byla to ta pravá 
vánoční atmosféra, která na nás dýchala ze všech stran. 

Odpoledne uběhlo velmi rychle a kolem půl šesté jsme opouštěli pohádkové 
městečko v Annabergu a odjížděli zpět do Prahy. Doslova černočerná tma, hvězdy se 
zářícím měsícem na obloze a celé řady svícnů v oknech domů, domků, domečků a různých 
firem - to nás doprovázelo prakticky až do Karlových Varů. Pak výzdoba „řídla“ a tak jsme 
dojeli večer kolem 21. hodiny do Prahy. Navzájem jsme si popřáli pěknou adventní neděli, 
příjemné prožití Vánoc a rozloučili se s vynikajícími pány řidiči, kteří cestu tam i zpět zvládli 
doslova na výbornou. (i tak je to slabé ohodnocení) Jedničku tentokrát dostalo i počasí. 

         Ladislav Bošek 
 
 

Lyžařský  výcvik  2. třídy, Nové Hutě 
 

Tento rok jsme poprvé vyjeli společně na Šumavu na Nové Hutě. Sněhu bylo dost,  
a dokonce nám celý týden svítilo sluníčko. Dvakrát denně jsme chodili lyžovat a ještě jsme 
si postavili iglú. Pan kuchař nás rozmazloval a každý den po večeři jsme měli připraveny 
zákusky. Poslední večer jsme se vyřádili na diskotéce a další den jsme všichni spokojeně 
odjížděli domů. Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na výcvik příští rok. 

Andrea Šulcová 
 
 

Lyžařský kurz 3. tříd, Benecko 
 

Po roce se nám opět podařilo vyjet do hor a zdokonalit svoji lyžařskou techniku. 
Krkonoše nás uvítaly ne zcela zasněženými sjezdovkami a k naší smůle se majitelům rozbil 
vlek přímo u hotelu. Byli jsme tak nuceni zajistit si permanentky na kousek vzdálené 
sjezdovce, na kterou jsme každý den docházeli. Ochotný vedoucí hotelu Diana nám vozil 
lyže přímo až na místo. V ubytovacím zařízení se nám velmi líbilo, čistota, vkusně vybavené 
pokoje s vlastním příslušenstvím, společenská místnost a výborná kuchyn, byly velmi 
příjemným bonusem k lyžování. Sníh v další dny napadl a podmínky na sjezdování se 
vylepšily. Vše jsme využili k upevnění svých dovedností a vylepšování stylu lyžování. Každý 
den jsme trávili naplánovanými aktivitami, např. psaním pohledů, deskovými hrami, četbou 
knih a poslechem hudby v rámci osobního volna, kooperativními hrami ve skupinách, 
diskotékou. Neopomněli jsme ani soutěž v pořádku a úklidu pokojů, která vyvrcholila 
odměnou pro nejlepší pořádníky. Celý kurz byl ze zdravotního hlediska (až na zašívání prstu 
ruky při skřípnutí do dveří) bez vážných obtíží a stýskání po domově jsme zaháněli 
myšlenkami na příjemné věci a zábavou s kamarády. Všechny nás to posunulo  
v samostatnosti a utužilo naše přátelství v třídním kolektivu. Nezbývá než konstatovat: „Bylo 
to fajn a těšíme se na příště!“ 

Martina Urbanová 
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Lyžařský kurz 4. tříd, Benecko 
 

Letos vyjeli žáci 4. tříd do Krkonoš na Benecko – chata Krakonoš. Rozřazování do 
družstev bylo obtížnější, protože všechny děti už uměly dobře lyžovat, ale přesto se vytvořila 
čtyři družstva. Sněhová pokrývka byla dostatečná, a tak děti mohly vyzkoušet všechny 
sjezdovky v okolí. Vyzkoušely si jízdu na pomě, kotvě i sedačkové lanovce a zopakovaly si 
základy sjezdového lyžování. Letos nově přibyly i běžky. Myslím, že si to všechny děti, které 
chtěly, opravdu užily. Třešničkou na dortu byla jízda na gumových kolech ve sněhovém 
korytě – snowtubing. I přes technické závady (výpadek elektrického proudu) všichni 
úspěšně zvládli závěrečný slalom. Večer jsme s dětmi hráli společenské hry ve skupinách 
nebo si zazpívali s kytarami. Co nás bude čekat za rok, uvidíme. 

Yvona Smrčková 
 
 

Lyžařský kurz 5. tříd, Herlíkovice 
 

Náš lyžařský kurz se konal od 4. do 8. února. V pondělí ráno 4. února jsme se sešli 
u školy a vyjeli do Herlíkovic. Byli jsme ubytováni v Resotu Eden, v ubytovně C. Stravovali 
jsme se ve Stodole,  ale naštěstí to byl pouze název budovy, kde se nacházela naše jídelna 
a sál, ve kterém jsme pořádali večerní program. Ve Stodole moc dobře vařili, vždycky jsme 
se těšili na ranní švédské stoly. Na lyžování jsme chodili ráno i odpoledne, po poledním 
odpočinku. Byli jsme rozděleni do 4 družstev podle našich schopností. Každý večer jsme 
měli zábavné soutěže a hry. Nejvíc se nám líbil Kufr. Poslední večer měly dva pokoje za 
úkol vymyslet hru pro všechny a nakonec byla diskotéka. Ani se nám nechtělo odjíždět, ale 
na rodiče jsme se těšili. Však pojedeme za rok zas. 

Za 5.A a 5.B Clara Patterson a Daniela Shvedova 
 
 

Lyžařský kurz 6. tříd, Herlíkovice 
 

Koncem února 6. třídy vyrazily na lyžařský kurz do Herlíkovic. Pod vedením p. uč. 
Vacka, Tlapáka, Šindýlka, pí. uč. Hájkové a absolventky ZŠ Kladské Terezy Adamové. 
Nutno podotknout, že děti byly v dobrých rukou . Celý pobyt nám zpříjemňovalo slunečné 
počasí a téměř jarní teploty. Děti měly pestrý program, jak na kopci, tak i v rámci večerní 
zábavy, kde zažily mimo jiné noční Kimovu hru a závěrečnou diskotéku. 

Sportu zdar a zase za rok. 
Klára Hájková 

 

Lyžařský kurz 7. a 8. tříd, Saalbach, Rakousko 
 

V letošním roce se naše třída společně se 7.B, 8.A a 8.B vypravila na lyžařský pobyt 
do vyhlášeného rakouského střediska Saalbach - Hinterglemm. Cesta byla sice dlouhá, ale 
s pomocí mobilů a jiné elektroniky nám rychle utekla. Byli jsme ubytovaní v penzionu u pana 
Hanse, kde se o nás dobře starali, a hlavně nám výborně vařili. Nejlepší z celého pobytu 
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bylo ale lyžování. V Saalbachu je tolik sjezdovek, že bychom je nestihli projet ani za měsíc. 
Lanovky byly všechny sedačkové, vyhřívané a bez čekání ve frontě. Celý týden nám 
vydatně sněžilo, ale zase jsme si díky tomu perfektně zalyžovali v čerstvém prašanu  
a vyzkoušeli freeride. Jedno odpoledne jsme vyrazili také do Zell am See do tamějšího 
termálního bazénu se spoustou vířivek. Večer už nám moc sil nezbývalo, a tak jsme hráli 
deskové nebo společenské hry a také odpočívali. Poslední večer nechyběla taneční party.  
Doufám, že se do Saalbachu ještě někdy podívám! 

                                                             Filip Koča, 7.A 
 
 

Wettbewerb „Deutsch macht mir Spaß“ 

 
Am 6. Dezember 2018 machten sich wieder 2 Teams aus unserer Schule auf den 

Weg nach Prag 5, um am Wettbewerb „Deutsch macht mir Spaß“ teilzunehmen.  
An verschiedenen Stationen mussten die Schüler ihr Wissen und Können in Deutsch 

unter Beweis stellen. Das Hauptthema lautete in diesem Jahr: Die Elbe- der Fluss, der uns 
verbindet. 

Gemeinsam mit unserer kulturweit Freiwilligen Klara hatten sich die Schüler fleißig 
vorbereitet und der Erfolg blieb nicht aus. 

Das Team A2, bestehend aus Kristýna Mazouchová, Hynek Lambl, Śěpán Černý 
und Tadas Krasauskas konnte den 1. Preis  gewinnen.  

Glücklich und stolz nahmen sie die Urkunde und kleine Geschenke in Empfang.  
Herzlichen Glückwunsch! 

H.-K. Trettner 

 
 

Keramická soutěž 
 

Každoročně se zúčastňujeme soutěže v keramice, která se koná na ZŠ Štěpánská. 
Letos se konala 20. - 22. 11. 2018 a zúčastnili jsme se ve dvou kategoriích. I. kategorii 
zastupovali Adam Diósi a Jakub Moravec a II. Ela Dubová a Valerie Laputka. 
26. 2 2019 proběhla slavnostní vernisáž. Všechny děti dostaly pamětní list a Adam Diósi se 
umístil na krásném 2. místě. Gratulujeme. 

Anna Palečková 
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Úspěchy našich žáků 

 
Soutěž v programování - obvodní kolo, březen 2019  

1. místo: Matyáš Boháček, 9.B  
 

Zeměpisná olympiáda - obvodní kolo, 20. 3. 2019  
Kategorie A:   3. místo: Jakub Spurný, 6.A 
Kategorie B:   1. místo: Hynek Lambl, 7.B 
Kategorie C:   1. místo: Matyáš Boháček, 9.B 
 
Konverzační soutěž v německém jazyce - krajské kolo, 12. 3. 2019  

1. místo: Alžběta Horáková, 9.B - postup do národního kola 
 
Keramická soutěž, 26. 2. 2019  
 2. místo: Adam Diósi, 3.A 
 
Soutěž v AJ - obvodní kolo, 19. 2. 2019  

1. místo: Matyáš Boháček, 9.B 
3. místo: Daniel Elbakyan, 9.B 
4. místo: Markéta Skalická, 9.B 

 
Matematická olympiáda - obvodní kolo, 30. 1. 2019  

1. místo: Matyáš Boháček, 9.B 
2. místo: Anna Filipiová, 9.A 

 
Konverzační soutěž v NJ - obvodní kolo, 22. 1. 2019  

1. místo: Alžběta Horáková, 9.B - postupuje do krajského kola 
2. místo: Anna Filipiová, 9.A 
3. místo: Vojtěch Blažek, 9.B 

 
Dějepisná olympiáda - obvodní kolo, 16. 1. 2019  
Naši žáci Alžběta Horáková, 9.B a Kryštof Dušek, 9.B se umístili v první desítce a postupují 
do krajského kola. 
 
Soutěž v NJ - obvodní kolo, 15. 1. 2019  

1. místo: Imrich Perháč, 6.B 
 
Soutěž Němčina mě baví, 6. 12. 2018  

1. místo: tým žáků ze sedmých tříd (Kristýna Mazouchová, Hynek Lambl, Štěpán 
Černý a Tadas Krasauskas)  

 
Obvodní kolo ve florbale, 14. 11. 2018  
Kategorii Starší žákyně - 3. místo: ZŠ Kladská 
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Soutěž v kreativním psaní v německém jazyce, 06. 11. 2018 
Dne 6. listopadu 2018 se konalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v kreativním 

psaní v německém jazyce "Jugend schreibt". V letošním roce se téma přímo nabízelo: 
"Unsere alte Dame (Tschechische Republik) wird 100 Jahre alt. Wie war es, als sie jung 
war?" (Naše stará dáma - Česká republika - slaví 100 let. Jaké to bylo, když byla mladá?). 
Soutěž opět pořádalo Gymnázium Thomase Manna ve spolupráci s Kontaktní kanceláří 
Svobodného státu Sasko, v jejíchž prostorách předávání cen proběhlo. 

Do soutěže přispělo svými literárními pracemi 100 soutěžících, kteří byli rozděleni do 
4 kategorií. Mezi nimi nechyběli ani žáci ZŠ Kladská, kteří se za své výtvory dočkali 
hodnotných věcných cen. 

 
V kategorii 1 (žáci 2. stupně ZŠ - NJ jako cizí jazyk) se umístili: 

1. místo: Alžběta Horáková, 9.B 
2. místo: Vojtěch Blažek, 9.B 
3. místo: Daniel Elbakyan, 9.B 

 
V kategorii 2 (žáci 2. stupně ZŠ - rodilí mluvčí) se umístili: 

1. místo: Rosa Nella Landa, 8.B 
2. místo: Jakub Spurný, 6.A 

 
Všem, kteří své příspěvky do soutěže zaslali, děkujeme za účast a vítězům srdečně 
gratulujeme !!!  
 

 
Co neminout – doporučujeme koncert našeho absolventa Adama Plachetky 
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