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Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  

Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 – www.kladska.cz 
 

 
 

Vážení rodiče,  
dovolte, abych Vás pozdravila u příležitosti našich podzimních třídních schůzek. Právě 

vydáváme první číslo 27. ročníku našich tradičních Aktualit z Kladské. Touto formou Vám 
přibližujeme život ve škole i mimo ni, akce minulé i budoucí. 

V prvé řadě jsme šťastni, že školní rok začal a stále pokračuje prezenční výukou se všemi 
plánovanými akcemi, projekty a výjezdy. Poslední dva roky jsme si čím dál více uvědomovali, jak 
důležité tyto mimoškolní akce a společné zážitky jsou, co nám všem navzájem přinášejí.  

V září jsme přijali další děti z válkou postižené Ukrajiny, nyní jich je ve škole přes dvacet. 
V jednotlivých třídách jsou většinou po dvou, výjimečně po třech. Děti, které jsou u nás od března, 
udělaly velké pokroky ve výuce češtiny a zapojují se do běžné výuky ve všech předmětech. Děti, 
které k nám přišly od září, tak mají jisté úlevy, snažíme se jim co nejvíce pomáhat, aby se dobře 
začlenily do třídních kolektivů. Dvakrát týdně pro ně organizujeme hodiny výuky českého jazyka. 
Pro učitele je to práce náročná, ale jsme všichni rádi, že těmto rodinám a dětem můžeme pomoci, 
a i pro naše žáky je tato situace poučná. Děkujeme Vám rodičům za velkou pomoc a empatii při 
letošní rychlé podzimní sbírce potřeb pro ukrajinské maminky, kterou vyhlásila MČ Praha 2. Byli 
jsme, stejně jako na jaře, velmi mile překvapeni velkým množstvím přinesených balíčků 
hygienických potřeb i dětského oblečení. 

Poděkovat musím i za letošní stonožkovou vernisáž, která se konala v květnu. Věřili jsme, 
že se nám podaří za dětské výtvarné práce získat pro našeho těžce nemocného žáka Marka 
finanční pomoc. Ale takovou rekordní částku jsme vskutku nečekali! S velkou radostí jsme 
Markově rodině mohli za nás všechny předat 136 890 Kč. Děkujeme a věříme, že se nám podaří 
i při letošní stonožkové vernisáži Markovi pomoci. 

Letošní školní rok jsme neváhali a ihned v září se nám podařilo zorganizovat celou řadu 
výjezdů  - adaptační pobyty, sportovní i poznávací výjezdy. Děkujeme MČ Praha 2 za finanční 
příspěvky na zahraniční výjezdy, díky kterým jsme mohli s žáky vyjet do rakouského Hallstattu, 
Berchtesgadenu, poznávat Berlín, Linz a čeká nás ještě poznávání Vídně a Drážďan. Žáci 4. a 5. 
tříd si užijí jazykově zaměřené programy v německém Querxenlandu. Adaptační kurzy a sportovně 
zaměřené výjezdy tříd byly náročné na přípravu, ale o to více stmelily třídní kolektivy. Ráda bych 
poděkovala všem kolegyním a kolegům za přípravu a organizaci těchto akcí, za čas věnovaný 
dětem. Není to samozřejmostí. Plánujeme rovněž naše tradiční lyžařské kurzy pro žáky 2. až 8. 
ročníků a doufáme, že vše opět proběhne tak, jak si všichni přejeme. Pouze díky tomu, že naši 
učitelé mají instruktorské zkoušky a neplatíme tak velice drahé instruktory lyžování, můžeme tyto 
výjezdy realizovat. Lyžařské kurzy považujeme za velice přínosné nejen z hlediska sportovních 
výkonů a vyžití, ale i z důvodu navazování a prohlubování vztahů učitelů s našimi dětmi.  

Problémy nadále provázejí  naše tradiční výměnné pobyty. Německé rodiny se ještě po 
covidu obávají pustit své děti do zahraničí a přijmout do svých domovů naše děti. Nicméně pomalu 
prorážíme i zde. Výměna s Laufem se již plánuje a brzy přijedou německé děti do Prahy. V plánu 
na jaro je výměna s dánským Broendby, se školou na ostrově Norderney a v Backnangu.  
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 Již celou řadu let je naší specialitou konání mezinárodní jazykové zkoušky Deutsches 
Sprachdiplom I pro žáky 9. ročníků, kterou poskytujeme zdarma. Věříme, že i letošní žáci 9. tříd 
si povedou při zkouškách stejně dobře jako v minulých letech a zkoušku složí v úrovni státní 
maturity. Letos opět nabídneme žákům 8. tříd mezinárodní zkoušky z angličtiny. Jako motivaci třem 
žákům s nejlepším výsledkem zkoušku zpětně uhradíme. 

Během školního roku se opět zapojíme do Scio testování našich žáků. Škola zaplatí 
testování 3., 5. a 9. třídám. Výsledky veškerých Scio testů  a srovnání s ostatními školami najdete 
na našich webových stránkách. 

V  listopadu se již tradičně zúčastníme projektu Člověka v tísni Příběhy bezpráví. Letošní 
motto je „normalizovaná každodennost“. 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.  Snažíme se 
seznamovat naše žáky s dějinami 20. století, s důsledky totalitních režimů a bezprávím.  

Aktivně se zapojujeme i do projektu Post Bellum „Příběhy našich sousedů“. K realizaci 
potřebujeme pro naše žáky získat pamětníky, kteří zažili totalitní režim. Obracím se na vás, milí 
rodiče a prarodiče, víte-li o někom ochotném podělit se o své zkušenosti z této doby s našimi dětmi, 
prosíme, abyste se nám ozvali. 

Ráda bych poděkovala Vám rodičům za spolupráci i za sponzorské dary a příspěvky 
KRPŠ, které jsme od Vás obdrželi. Velmi si jich vážíme a i díky nim máme školu vybavenu 
kvalitními počítači, moderními interaktivními panely, novými učebnicemi, sportovními pomůckami 
a kvalitním nábytkem.  

V letošním školním roce chystáme oslavy 120. výročí školy! V dubnu 1902 byl položen 
základní kámen, v září 1903 byla zahájena výuka. Architektem naší školy byl pan Antonín Turek, 
který na Vinohradech zanechal více stop… například Národní dům na náměstí Míru, Vinohradská 
tržnice. Dne 11. května 2023 bude naše škola MÍSTEM SETKÁNÍ všech absolventů a přátel 
školy. Zároveň proběhne vernisáž stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Prosíme 
o sdílení tohoto termínu a nezapomeňte si toto datum poznamenat do mobilů, diářů a kalendářů!!! 
Těším se na setkání s Vámi na začátku adventu ve čtvrtek 24. listopadu na vánočním koncertu 
v Lucerně. V rámci oslav 120 let školy se můžete těšit i na báječné hosty. 

Kateřina Vávrová 
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Mezinárodní zkouška DSD I na naší škole 
 
Během letních prázdnin jsme z Německa obdrželi diplomy DSD I našich bývalých žáků 9. tříd, kteří 
museli své studium na naší škole ukončit v nevědomosti, zda zkoušku z německého jazyka zvládli, 
či ne. 
 
Dnes už výsledky jejich snažení známe: 

- 22 žáků složilo zkoušku na úrovni B1 
- 17 žáků dosáhlo úrovně A2 
- 3 žáci byli bohužel neúspěšní 

 
Všem, kteří na jaře 2022 u zkoušky DSD I 
uspěli, srdečně gratulujeme! A těšíme se 
na pondělí 14. listopadu t. r., kdy budeme 
v 16:00 hod. diplomy našim loňským 
absolventům předávat.  
 
Také v tomto školním roce se budou zkoušky DSD I konat, a sice podle toho harmonogramu: 
 

- do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek (registraci provede škola do 16. 12. 2022) 
- 9. 2. 2023 pilotní zkouška písemná 
- 10. 2. 2023 pilotní zkouška ústní 
- 27. 2. 2023 studijní volno 
- od 28. 2. do 2. 3. 2023 ústní zkoušky (podle rozpisu) 
- 9. 3. 2023 písemná zkouška 

 
Všem žákům držíme palce! 

Kateřina Charvátová 
 
 

Cambridge exams a olympiáda v anglickém jazyce 
 

Jako každý rok se mohou naši žáci hlásit na mezinárodní zkoušku z anglického jazyka B1 

Preliminary for Schools (PET). Letošní termín "computer based" zkoušky, tedy zkoušky 

vykonávané prostřednictvím počítače, připadá na 1. prosince 2022. Zájemci se mohou registrovat 

do 18. listopadu 2022. Díky tomu, že výsledky zkoušek by měly být k dispozici již během ledna, 

mohou žáci devátých ročníků získat body za úspěšné složení zkoušky k přijímacím zkouškám. 

Třem nejúspěšnějším hradí poplatek za zkoušku KRPŠ. Vzhledem k tomu, že jsou naši žáci ke 

zkouškám v rámci hodin anglického jazyka a konverzace průběžně připravováni, věříme, že i letos 

budeme mít velký počet žáků, kteří zkoušku úspěšně složí. 

Naši žáci se také pravidelně účastní jarní olympiády v anglickém jazyce, kde pravidelně 

obsazují přední místa. Ze školního kola, které proběhne během února postoupí dva nejlepší.   

Na závěr zbývá jen popřát „ZLOMTE VAZ!" 

Terezie Sklenářová 
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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 a webech jednotlivých středních škol. Na umělecké školy a gymnázia se 
sportovní přípravou se podávají přihlášky do 30. 11. 2022. 
 Častým dotazem je termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání 
zápisového lístku. Z hlediska zpracování prosíme o dodání přihlášek nejpozději do 17. 2. 2023, na 
SŠ musí být do 1. 3. 2023 pro první kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům 
deváťáků z důvodu evidence třídní učitel na konzultacích 4. 1. 2023 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, 
CERMATU nebo na našich webových stránkách. 
 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 
 
 

Člověk v tísni – projet  Příběhy bezpráví 2022  
 

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, na kterou si zajišťuje 
pamětníka.  

V listopadu 2022 proběhne již 18. ročník projektu Příběhy bezpráví – Měsíce filmu na 
školách.  V letošním roce projekt prostřednictvím filmů, besed, výstav a dalších materiálů seznámí 
žáky a studenty s tím, jak nesvoboda v období normalizace prostupovala i do té nejběžnější reality 
a komunistický režim trvale ovlivňoval každodenní život lidí.  Novinkou je speciální nabídka tří 
tematicky rozdílných Beden komunismu, obsahujících autentické dobové předměty  
a dokumenty z různých oblastí života v socialistickém Československu.  

Mottem 18. ročníku je „Normalizovaná každodennost“. „Mluvíme-li o tzv. normalizaci, je 
nutné připomenout především trvalou přítomnost ruských okupačních vojsk a nepřetržitou 

http://www.atlasskolstvi.cz/
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kolaboraci samozvaných představitelů státu s okupační mocností. Dále je třeba zmínit existenci 
mnoha represivních orgánů a nástrojů, všudypřítomnou cenzuru a lživou propagandu, a také 
skutečnost, že západní hranice Československa byly po celou dobu obehnány ostnatými dráty.  
A v neposlední řadě také degradaci občanství: lidé se směli utéct do soukromí a žít v iluzi sociálních 
jistot a ekonomické stability, ale jen v případě, že zcela rezignovali na veřejný život a svobodnou 
občanskou a politickou angažovanost,“ říká ředitel vzdělávacího programu JSNS ze společnosti 
Člověk v tísni Karel Strachota. 

Na filmovou projekci vždy navazuje beseda a naše pozvání v letošním roce přijal pan 
Martin Mejstřík, jeden ze studentských vůdců sametové revoluce. Byl jedním z hlavních 
představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického 
režimu v Československu v roce 1989.  

Kateřina Vávrová 
 
 

Školní družina ve školním roce 2022/2023 
 

Léto končí, ale to nám v družině rozhodně náladu nezkazí. Těšíme se na ta naše děťátka, 
jak nám přes léto zase povyrostla. Začátkem září se konečně všichni setkáváme před školou na 
tradičním zahájení nového školního roku. Přivítáme nové prvňáčky, vyslechneme pár slov  
a písniček na uvítanou a první školní den je za námi. Už se jen můžeme těšit, co nás v celém 
školním roce čeká. 

Letos se do naší veselé party vrátila po mateřské dovolené Tereza Epsteinová, kterou 
možná znáte pod jménem Lorencová, a stala se vychovatelkou ve 4.B. 

Zatím nám pěkné počasí přálo, a tak jsme mohli chodit na různé výlety i ven: 

 Království železnic (7. 9. 2022) 

 Odpoledne plné pohybu (14. 9. 2022) 

 Mezinárodní den zvířat (5. 10. 2022) 

 Výlet do zoologické zahrady (12. 10. 2022) 

 Ekoden (19. 10. 2022) 
Rádi chodíme i ven do parku před školu, kde se věnujeme různým sportovním aktivitám  

a společným hrám. Zrovna nedávno si zde děti mohly projít „Halloweenskou stezku“.  
Když počasí zrovna nevychází, ani tak neztrácíme hlavu a hrajeme různé hry ve třídě či ve 

školní družině. Děti mají v oblibě taneční soutěže. Například ve 2. A tradičně jako každý rok probíhá 
„Stardance“. Během září a října se uskutečnila i výtvarná soutěž na téma „Namaluj svou oblíbenou 
písničku“. 

Do dalších měsíců máme spousty plánů, kam ještě vyrazíme a jaké akce uspořádáme. Už 
se moc těšíme i na zimu, protože nás čeká družinové bruslení v Grébovce. 

Tým školní družiny 
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Spolupráce se SIRIRI 
 

SIRIRI je česká nezisková organizace, která pomáhá ve Středoafrické republice. Podporuje 
projekty ve vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Snaží se zvednout gramotnost i střední délku 
života lidí. Naše škola již několik let spolupracuje s touto organizací a poskytuje jí finanční podporu. 
Každoroční sázení „kytiček pro Afriku“ - sazeničky rajčat, bazalky a afrikánů se dva uplynulé školní 
roky bohužel neuskutečnilo kvůli covidové situaci. Věříme, že na jaře 2023 opět zasejeme semínka 
a na konzultacích v květnu si zakoupíte nové sazeničky rajčat, bylinek a kytiček!  

Místo sázení v loňském roce žáci z 8. tříd absolvovali přednášku, jaký je život ve 
Středoafrické republice a jak probíhá pomoc dětem, hlavně v oblasti vzdělávání.  
Příští školní rok se budeme těšit na tradiční sázení rostlinek. 

Klára Hájková 
 
 

Stonožková vernisáž 
 

Již 25 let pořádáme tradiční výstavy výtvarných prací všech žáků školy, vždy s cílem 
„někomu pomoci“… Začínali jsme pomocí v dětských nemocnicích, díky událostem v bývalé 
Jugoslávii šla naše pomoc na nákup sanitek do tamější válečné oblasti. Přispěli jsme na stavbu 
nové školy v Kosovu, pomáhali dětem v Afghánistánu, to vše ve spolupráci s armádou ČR. Před 
covidovou pauzou jsme několik let přispívali na výzkum Crohnovy choroby v plzeňské fakultní 
nemocnici.  

Ve čtvrtek 5. května 2022 se konal v ZŠ Kladská 1, Praha 2 již 22. ročník stonožkové 
vernisáže výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Letošní výstava se konala na podporu 
našeho spolužáka Marka, který je odkázaný na přístroje a neustálou pomoc, komunikuje jen 
mrkáním. V letošním roce jako žák 9. ročníku naši školu opustí. Marek je náš stonožkový žák, který 
od 1. do 3. třídy pro Stonožku aktivně maloval, ale pak ho osud nemilosrdně upoutal na lůžko. Po 
dvouleté přestávce jsme se na vernisáž všichni moc těšili, pomoc dětí byla po celé odpoledne 
obrovská. Spolužáci Marka, žáci 9. B, napekli perníčky, díky tomu se jim podařilo navýšit celkovou 
výši sbírky. Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo získat neuvěřitelných 136 890,- Kč!!! 
Děkujeme Vám rodičům za obrovskou podporu, kterou jste nám a Markovi projevili. 

              Kateřina Vávrová 
 

 



 7 

Závěrečná akademie v Hybernii, červen 2022 
 

Je úterý 28. června 2022, dva dny před koncem školního roku. Ve škole vrcholí práce ve třídách  
a tento den je dnem školní akademie. Dnem závěrečné školní akademie po dvou covidových letech se 
slavnostním stužkováním vycházejících žáků 9. tříd. 

Vše je pečlivě připraveno a vyzkoušeno. Teplota venku i v samotné Hybernii spolu s nervozitou 
účinkujících stoupá. Program se nese v duchu nostalgie druhé poloviny minulého století.  Prostě retro.  

V programu zazněly tóny písniček od lidových přes dechovku, pop, rock, muzikály a scénky 
s tancem. Protože jsme v Praze, začal program písničkami o staré Praze, tzv. „Hašlerkami“ v podání 4.A. 
Slova Karla Hašlera, dodnes aktuální, strhla diváky ke konečnému zpěvu „My Prahu nedáme …“. I přes 
drobný nedostatek v ozvučení vše probíhalo s velkým úspěchem. Podařená vystoupení na motivy pohádek 
z nádherných Večerníčků předvedly třídy 2.A, 2.B, 3.B a 9.B. Návrat do uplynulých let se odrážel i ve 
scénkách třídy 9.A (vzpomínky babičky v rozhovoru s vnučkou), 7.A předvedla scénku na téma výročí 
svatby. Kapela 9. tříd zahrála mix rockových melodií, na ně 7.B představila pohybovou story „Jak šel čas“ 
a 8.A si zavzpomínala na své začátky od první třídy. Společně se vzpomínáním jsme listovali virtuálně ve 
školních kronikách a připomněli si tak začátky jazykové výuky ve škole v Kladské. Důležitým rokem byl rok 
1965 (Jsme ZDŠ s RVJ = Základní devítiletá škola s rozšířeným vyučováním jazyků), od školního roku 
2010/2011 začínáme skládat německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom DSD 1). Vyučování nám 
vtipně a výstižně předvedla třída 5.A . Písničky „Let it be“ kapely a sboru 6.B, „Miluju a maluju“ (tanec 9.A,B) 
a „Pomáda“ v podání prvňáčků nás opět přenesly do šedesátých let minulého století. Ano, ach ty 
vzpomínky!  6.A na ně navázala scénkou se zpěvem „Prodavač“ od Michala Tučného a 3.A s písničkou „Tři 
citrónky“. Nejen v televizi, ale i na scéně Divadla Hybernia si populární taneční soutěž Star Dance 
vyzkoušela ve zdařilé scénce třída 8.B.  

Nádherné poetické pásmo „Chlapec a jabloň“ v podání žáků 4.B působilo na diváky velmi emotivně. 
Po celém dnu naplněném prací, generální zkouškou v divadle, vystoupením samotným a vysokými 
teplotami se začala projevovat únava. Program celého představení byl velmi bohatý a pestrý. Pestrý stejně 
tak jako barvy na podzim, jako písnička „Barvy“, kterou nám zazpívala známá rocková zpěvačka Marta 
Jandová. Paní Jandová rozpohybovala rodičovskou veřejnost a na její vystoupení pak navázala třída 5.B, 
která se držela výroku Emila Zátopka „Když nemůžeš, tak přidej víc!“ 

5.B tak posunula program do druhé části. A to už začalo slavnostní stužkování 9. tříd. Za hudebního 
doprovodu studentské hymny „Gaudeamus igitur“ nastupovaly na jeviště obě devítky v doprovodu svých 
třídních učitelek Evy Havlíkové a Terezie Sklenářové. Kdo vlastně nastoupil? Děti? V žádném případě. Byli 
to budoucí studenti a studentky ve své kráse. A jak jim to slušelo! Nádhera! Obě třídní učitelky své třídy 
stužkovaly a předávaly jim současně pamětní list. Na závěr přišla na řadu poděkování. Ze stran obou 
devítek byla slyšet slova díků a chvály. Na ně pak navázala ředitelka školy paní Kateřina Vávrová. Ve své 
řeči poděkovala všem za výchovu, péči, píli, vytrvalost, pokoru a spolupráci – rodičům, dětem, 
pedagogickému sboru a ostatním zaměstnancům školy. Definitivní „ředitelskou“ tečku za akademií udělala 
citací slov J. F. Kennedyho: „Svoboda bez vzdělání je nebezpečná. Vzdělání bez svobody je zbytečné.“ 

Projevy skončily, hudba dohrála, program akademie byl vyčerpán, a tak zbývalo jen přání pěkných 
prázdnin a dovolených v létě 2022.  

Ladislav Bošek 
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Klub mladých diváků (KMD) 
  

Již tradičně jsou žáci 8. a 9. tříd naší školy členy KMD, který je od sezóny 2003/2004 
součástí Divadla v  Dlouhé. Hlavním cílem je zprostředkování pravidelných návštěv divadelních 
představení pro žáky základních škol (divadelní žánry se střídají) v rámci jejich volného času.  

V letošní 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 500,- 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 39 dětí a společně jsme 18. 10. 2022 navštívili 
představení HEROES (Losers Cirque Company) v DIVADLE BRAVO. Jedná se o inovativní 
inscenaci, ve které se sejdou mistři svých oborů. Hvězdný český mim Radim Vizváry a přední 
novocirkusová skupina Losers Cirque Company. Dirigentem jejich souhry je šéf činohry Národního 
divadla Daniel Špinar. 

Autonehoda. Polytrauma. Narkóza. Co se odehrává ve vašem mozku, když ležíte v 
 kritickém stavu na operačním sále a váš život je v cizích rukách? Utíkáte do svých fantazií 
a snů, nebo vedete lítý boj? Střet reálné operace a vnitřního světa poraněného. Je načase 
poznat své hrdiny a vydat se s nimi na vzrušující a dobrodružnou pouť svým tělem. Cíl mise 
je jediný: přežít! 

Alena Klečková 
 
 

Druhý stupeň na VědaFestu 

 
Jednou z červnových venkovních akcí, které se zúčastnily jednotlivé třídy z druhého 

stupně, byla zábavná vědecká laboratoř s více než 100 expozicemi s výstižným názvem VědaFest. 
Tématem letošního ročníku byla Věda od A do Z. Akce proběhla na Vítězném náměstí v Dejvicích 
a mezi její hlavní organizátory patřily DDM hl. m. Prahy, VŠCHT Praha a ČVUT.  

Žáci si mohli během celého dopoledne projít jednotlivá stanoviště s již konkrétními tématy 
(např. Fenomén voda, Prahou za přírodou, Roboti z IQLandie, Magická chemie, Sklo kolem nás, 
Laboratoř v kuchyni aj.), získat cenné poznatky a zažít něco nového. Počasí bylo více než příznivé 
a účast žaků a studentů vysoká. Akce byla příjemným (a zároveň naučným) zpestřením blížícího 
se závěru školního roku. Těšíme se na další ročník VědaFestu! 

        Klára Vacková 
 
 

Čtení ve vlaku 
 

Ve středu 14. září 2022 se deváté ročníky ZŠ Kladská zúčastnily každoroční akce ČTENÍ 
VE VLAKU. Vyjížděli jsme z Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou. 

Jednalo se o autorské čtení, kdy se žáci během cesty seznámili s díly současných českých 
autorů. Cestou tam četl ze svého díla Petr Renčín. Vybral povídku se záhadným koncem a úryvek 
z knihy „Klub sebevrahů“. Na zpáteční cestě žáky doprovázel hlas Adama Pýchy, jenž četl svoji 
sci-fi poezii. Celý výlet dokumentovali žáci střední školy Michael, kteří si také během zastávky  
v Kralupech vybrali několik účastníků akce k rozhovoru.  

Všichni odcházeli spokojeni a sdělovali si své zážitky. 
Róza Schindlerová a Natálie Vodičková, 9.B 
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Pražské výstavy od jara do podzimu 
 

V loňském školním roce jsme po covidové pauze mohli opět navštěvovat výstavy, z čehož 
jsme měli obrovskou radost. Výstavy se staly součástí našich hodin výtvarné výchovy, poznáváme 
tím i pražské památky, galerie a muzea.  A co si budeme povídat, pro některé děti je výstava se 
spolužáky zajímavější než s rodiči… 

Na jaře jsme se nechali okouzlit barevnými postavami Jiřího Sopka v Muzeu Kampa.  
V nově otevřeném nádherném prostoru pražské Kunsthalle nás zaujala výstava 

Kinetismus.  
V Tančícím domě jsme navštívili výstavu Kája Saudek „Od Aut po Ženy”, která 

představovala komplexní pohled na tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků 20.  
a 21. století.  

V novém školním roce jsme všichni obdivovali nádherně instalovanou výstavu od 
architektky Evy Jiřičné, a to „Mucha – rodinná sbírka“ ve Valdštějnské jízdárně. Opět jsme se 
navrátili do moderních prostor Kunsthalle, tentokrát na výstavu Gregora Hildebrandta „A Blink 
of an Eye and the Years are Behind Us“. Z té byly děti opravdu nadšené! 

V říjnu jsme stihli ještě projít Hrzánský palác a prohlédnout si současné fotografie 
vystavené na Prague Photo festivalu 2022. Tam jsme se vrátili zase po roce a našli kýžený gauč! 
Neméně zajímavá expozice byla i na Pražském hradě  k výročí Jože Plečnika. 

       Kateřina Vávrová 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

Divadlo Minor 
 

Divadlo Minor navštěvujeme se žáky 1. stupně často, i když není vůbec snadné zajistit 
vstupenky. Ty jsou během pár minut po otevření online pokladny beznadějně vyprodány. Paní 
učitelky se musí proměnit ve zdatné IT specialistky, aby vyplnily veškeré potřebné údaje  
a proklikaly se k rezervaci a objednání vytipovaných představení. Přesto ve druhém pololetí 
všechny třídy prvního stupně navštívily 1 - 2 představení. Některá představení byla bohužel 
zrušena z důvodu covidového onemocnění v souboru divadla. Pravidelné návštěvy začaly od 
března. Děti zhlédly tato představení: Nanuk, Mia a velryba, Polní žínka Evelínka, Robin Hood, 
Demokracie, Lipany, Bratři naděje, Záhada hlavolamu, Hon na Jednorožce. 

Na návštěvu Minoru se vždy velmi těšíme.   
Jsme moc rádi, že v letošním školním roce můžeme opět hojně divadlo Minor s dětmi 

navštěvovat! 
                                                                                                    Hana Dvořáková 
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Hodina moderní chemie v 7. a 8. třídách 
 

Již tradičně proběhla na naší škole na konci září pro žáky 7. a 8. tříd ukázka „Hodin moderní 
chemie“, kterou připravují studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  Sedmáci  viděli, 
co dokáže a jak funguje střelný prach, jak vypadá suchý led nebo jak které kovy umí zbarvit 
plameny. Největší úspěch ale jako vždy měly pokusy s tekutým dusíkem, zmrazená růže 
a  zejména „chemická zmrzlina na přání", kterou děti na konci celé ukázkové hodiny mohly 
ochutnat. Osmáci, kteří „zmrzlinu" měli v loňském roce, se letos stali na dvě hodiny detektivy. Učili 
se například  správným způsobem snímat otisky prstů, co jsou to pachové stopy, dozvěděli se, co 
je náplní oboru forenzní chemie a v čem konkrétně pomáhá detektivům při jejich práci. 

Martina Ježková 
 
 

Projektový den v Akademii věd aneb den s nobelistou 
 

Na začátku školního roku žáci 9. tříd navštívili  program připravovaný Ústavem fyzikální 
chemie Jaroslava Heyrovského Akademii věd ČR. Zde se nejenom dozvěděli přímo z úst kurátorky 
výstavy o našem nositeli Nobelovy ceny Jaroslavu  Heyrovském zajímavosti o Nobelově ceně a 
jejím českém nositeli za chemii, ale sami měli možnost celé dopoledne pracovat v edukační 
laboratoři Akademie věd. Žáci si sami vyzkoušeli, jakým způsobem se získávají a dělí barviva  
z listů, tzv. chormatografii, také filtraci i extrakci. Výsledek své práce, tzv. chromatogram, si každý 
odnesl domů a má ho nyní ve svém sešitu chemie. 

         Martina Ježková 
 
 

Terezín + Vídeň + Lidice = jarní výjezdy s devátými třídami 
 
  Ve středu 11. května se deváté třídy vydaly na exkurzi do Terezína. Paní průvodkyně nás 
provedla Malou pevností, ukázala nám kasárna, samotky, podzemní chodby i popraviště  
a vysvětlila nám, jak to zde za 2. světové války chodilo. Měli jsme možnost si prohlédnout i místní 
muzeum, kde bylo vidět například oblečení vězňů či dozorců.  
  Druhý výlet začal o týden později v úterý 17. 5. v 5:15 před školou, kde jsme nasedli na 
autobus a vyjeli jsme do Vídně. Zde jsme začali v Hundertwasserhaus, který nás okouzlil svojí 
nepravidelností a barvami. Hned potom jsme popojeli autobusem k muzeu Albertina, kde byla tři 
patra  s výstavami, jedna z nich od Edwarda Muncha. Na závěr jsme dostali rozchod na náměstí, 
abychom se ve Vídní ještě trochu porozhlédli a třeba nahlédli do nádherné katedrály sv. Štěpána. 

Dne 11. 6. se konal poslední výlet devátých tříd a byl zase velmi historicky založen, jelikož 
jsme navštívili Lidice, obec vypálenou nacisty dne 10. 6. 1942. V muzeu jsme dostali přednášku  
o životě v Lidicích, o následném vypálení a o životě v Lidicích dnes. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací a viděli jsme fotky, které nenajdete na internetu, protože byly od místních 
pamětníků. Byli jsme se i podívat na pomník dětským obětem války vytvořený Marií Uchytilovou.  

Všechny tři výlety byly moc užitečné a odnesli jsme si z nich spoustu znalostí, ať už  
z umělecké nebo historické oblasti. 

Majda Straková a Madlen Součková, bývalá 9.A 
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Preventivní program v Psychiatrické nemocnici Bohnice 
 

Jedno letošní říjnové dopoledne strávili osmáci místo ve školních lavicích v areálu 
Psychiatrické nemocnice Bohnice. V rámci programu jsme si prohlédli areál farmy, který spolu  
s terapeutickými dílnami pomáhá pacientům při léčbě jejich onemocnění (velmi účinná je např. 
hipoterapie). V areálu divadla dále následovala přednáška o historii tohoto ústavu, který léčí 
pacienty již více než 110 let, a také přednáška o sexuálních nemocech a jejich léčbě. 
Nejzajímavější částí preventivního programu byla beseda se třemi pacienty z oddělení závislostí. 
Ti žákům vyprávěli své pohnuté životní příběhy. Závislost na alkoholu a drogách je dovedla až na 
samý okraj společnosti, k životu na ulici a ztrátě svých blízkých. Návrat do normálního života bez 
alkoholu a drog je obtížný a porazit tohoto tichého nepřítele je bojem celoživotním.  

                                                                                               Jitka Klimentová 
 
 

1.A v Českém rozhlasu 
 

Dne 31. 5. 2022 byly děti z 1.A na exkurzi v Českém rozhlasu. Prohlédly si celou budovu  
a také jednotlivá nahrávací a vysílací studia. Seznámily se i s některými redaktory. Ve vysílacím 
studiu Radia Junior si děti dokonce mohly nahrát svou vlastní pohádku. Do nahrávky se zapojila 
celá třída a z výsledku měly děti velikou radost. 

        Veronika Rohanová 
 
 

Vzdělávací programy v knihovně, 3. třídy 
 

V dubnu žáci prvního ročníku navštívili program „Pohádky" v městské knihovně v Korunní 
ulici. Nejprve si s paní knihovnicí prohlíželi pohádkové knížky a žáci vyprávěli, se kterými 
pohádkovými postavami se setkali a jaký děj pohádka má. Poté si pomocí dramatizace takovou 
pohádku společně zahráli. V rámci této pohádky plnili žáci různé literární úkoly, jako například 
přiřazování autora ke knize nebo doplnění vhodné ilustrace. Po skončení programu si žáci prošli 
dětské oddělení, kde mohli vrátit či si půjčit knihy. 

      Tereza Hledíková, Zuzana Švarcbachová 
 
 

80 let operace Anthroppoid 
 

V pátek 17. 6. 2022 se osmé a deváté třídy naší školy zúčastnily vzpomínkové akce  
s názvem „80 let operace Anthropoid”, která se konala na Karlově náměstí.  

Na úvod akce nám jeden z organizátorů vyprávěl o atentátu na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Vyprávění bylo velice zajímavé. Pověděl nám také o výcviku parašutistů, 
kteří se na atentátu podíleli, a ukázal nám repliky zbraní, které byly použity. Poté jsme se rozdělili 
do čtyř skupin, kdy se každá skupina střídala u různých stanovišť. Postupně jsme si vyzkoušeli 
střílet z airsoftové zbraně na vyznačený bod, házet granátem a také jsme měli možnost prohlédnout 
si výbavu parašutistů zblízka. Tato akce byla velmi poučná a byl to pro nás všechny silný zážitek. 
V závěru akce jsme se přesunuli do Resslovy ulice na velice zajímavou přednášku pana Petra 
Švihovce, zástupce Městské části Prahy 2, o průběhu boje v kostele Cyrila a Metoděje. 

                                                                          za 9.A Valerie Šichová 
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Dětský den v DDM 
 

Žáci z prvních a druhých tříd navštívili 1. června akci „Den dětí" v Riegrových sadech.  
V horní části parku byla rozmístěná různá stanoviště s úkoly. Některá stanoviště byla zaměřena na 
sport, kde si žáci mohli vyzkoušet surfing, hod na cíl, tanec nebo střelbu z luku. Jiná stanoviště 
byla zaměřena na manuální zručnost. Každý žák dostal kartičku, na kterou získával za splněné 
úkoly razítka. Pokud každý žák zvládl splnit všechny úkoly, získal odměnu v podobě nafukovacího 
míče, frisbee nebo klíčenky. Na závěr si všichni mohli zaskákat v nafukovacím hradu. Všichni žáci 
si Den dětí užili. 

      Zuzana Švarcbachová, Tereza Hledíková 
 
 

Botanická zahrada v Troji  
 

V květnu jsme zásluhou paní Marty Jandové obdrželi vstupenky na výstavu motýlů do 
obřího skleníku „Fata Morgana“. Mnozí z nás tam byli poprvé, a o to více jsme se všichni těšili.  
 Po úspěšné a klidné cestě metrem a autobusem jsme stoupali z konečné stanice vzhůru 
po schodech, kde se rozkládá několikahektarová plocha botanické zahrady.  

Nejdříve jsme navštívili výstavu s názvem Motýli. Procházeli jsme skleníkem s roztodivnými 
rostlinami deštných pralesů mnoha kontinentů a poletujícími krásnými motýly. Někteří si na nás 
dokonce i sedli, a tak jsme je mohli vidět zblízka a kochat se jejich krásou.  

V závěrečné části skleníku byla vidět líheň motýlů s visícími kuklami a vylíhlými živými 
motýly. Byl to zážitek! 

Ve druhé části dne jsme si prošli i venkovní zahrady, kde určitě k nejkrásnějším patřila 
Japonská zahrada, kde jsme viděli typické japonské bonsaje, ale i spoustu rozkvetlých keřů  
a poletujících ptáčků.  

V dalších prostorách venkovní zahrady byla spousta záhonů s různými květinami nebo 
bylinami.  

Procházka byla moc hezká a samozřejmě nechybělo občerstvení – zmrzlinka či párek 
v rohlíku.  

Byl to pro všechny hezky strávený den. Návštěvu trojské botanické zahrady doporučujeme 
všem.  

žáci 3.A 
 
 

Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem 

 
Po delší odmlce jsme v červnu ve škole opět přivítali fotografa, novináře, cestovatele  

a dobrodruha Tomáše Kubeše. Několik let strávil cestami po svém zamilovaném světadílu Afrika, 
poznával nelehký život jejích obyvatel. Procestoval také většinu zemí Evropy, Asie, Latinské 
Ameriky a některé další státy. Svým poutavým vyprávěním s mnohdy neuvěřitelnými zážitky, nad 
nimiž se tají dech, zpestřil žákům jejich zeměpisné znalosti. 

Přednáška Africká mozaika seznámila žáky šestých ročníků s každodenním životem 
afrických obyvatel. S panem Kubešem jsme procestovali více než 20 zemí, navštívili jsme místní 
školy, příbytky obyvatel, města, vydali se za kouzelníky a vúdú a také do národních parků, kde 
jsme obdivovali africká zvířata v jejich přirozeném prostředí. Žáci poznali, jak nelehké je cestování 
dopravními prostředky, jak se lidé stravují, jak bydlí a čemu věří a jak funguje černý světadíl.  
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Pro žáky osmých ročníků si pan Kubeš připravil vyprávění o středoasijských státech 
Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Žáci obdivovali krásné historické památky na Hedvábné 
stezce, futuristickou metropoli Nur-Sultan (dříve Astana), nádhernou přírodu Pamíru a Fanských 
hor. Seznámili se s životem místních kočovníků, jejich tradicemi a kulturou, obdivovali jurty  
a souboje na koních. V přednášce byla připomenuta i ekologická katastrofa vysychajícího 
Aralského jezera, ze kterého zbývá již jen 10% původní plochy. Tuto katastrofu připomínají 
zrezavělé lodě, které se nacházejí desítky kilometrů daleko od vodní hladiny. 

Obě přednášky se u žáků setkaly s velkým ohlasem, pan cestovatel byl zahrnut mnoha 
zvídavými dotazy. 

Těšíme se na podzimní setkání a další poutavé vyprávění z krásných míst naší planety. 
Jitka Klimentová 

 
 

Přírodovědná exkurze do elektrárny ve Štěchovicích 
 

Dne 12. 5. 2022 jsme jeli na exkurzi do elektrárny ve Štěchovicích. Byli jsme zvědaví, jak 

taková elektrárna vypadá uvnitř. Hodně se mluví o elektřině a o její výrobě, o tom, co je to čistá 

energie, obnovitelné zdroje. Ale vlastně jsme vůbec nevěděli, jak dojde k tomu, že z proudu vody 

vznikne elektrický proud. Před elektrárnou na nás čekali dva průvodci. Byli to muži, kteří 

v elektrárně pracovali více než 50 let. Nejdřív jsme se podívali na krátké video, ve kterém nám 

ukázali, jak elektrárna vypadala kdysi na svém začátku. Taky jsme ve videu viděli, jak vypadá 

turbína uvnitř. Turbína je vlastně nejdůležitější mechanizmus, díky kterému může elektrická energie 

vzniknout. Pak už jsme šli přímo do elektrárny. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Překvapilo nás, 

jak je elektrárna veliká. Prostory byly ohromné a téměř nikdo tam nebyl. Pán nám řekl, že 

v elektrárně pracuje dnes 6 zaměstnanců. Dřív to byly desítky. Viděli jsme ohromnou vodní turbínu, 

u jedné jsme se také vyfotili před elektrárnou. Na velké louce jsme se nasvačili a pak jsme se vrátili 

do školy. Exkurze byla super. 

                                                                              žáci loňské 4. A 

 
 

Dendrologická vycházka do Havlíčkových sadů 
 

Dne 9. 6. 2022 jsme šli do Havlíčkových sadů na dendrologickou exkurzi. Jak vyplývá 

z názvu, učili jsme se poznávat druhy stromů. Ačkoliv jsme si mysleli, že už je dost známe, protože 

v přírodovědě jsme tento rok stromy probírali a na vycházkách si je občas připomeneme, přesto 

nám pán, který nás prováděl, řekl mnoho nových informací. Hlavně jak máme rozeznat stromy, 

které jsou důležité znaky, abychom si některé druhy nepletli. Prošli jsme skoro celý park. Zastavili 

jsme se na svačinu na vyhlídce nad vinicemi. Tam se po svačině konal i test, který jsme museli 

vyplnit. Obsahoval všechno důležité, co jsme se na vycházce dozvěděli. Pak jsme hráli pexeso, 

zatímco testy byly hned vyhodnoceny a byli vyhlášeni vítězové. Na 1. místě se umístilo 12 žáků. 

Dostali jsme také odměnu. Bylo to moc fajn dopoledne. 

                                                                              žáci loňské 4. A 
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Vlastivědná vycházka na Vyšehrad 
 

Dne 2. 6. 2022 jsme vyšli na vlastivědnou vycházku na Vyšehrad. Tento rok jsme si ve 

vlastivědě povídali několikrát o historii Vyšehradu a jeho pověstech, takže jsme byli zvědaví, co 

všechno uvidíme. Prohlídku jsme začali u Táborské brány, pak šli k rotundě sv. Martina a odtud 

obešli celý areál Vyšehradu. Bylo krásné počasí a vyhlídka na Prahu byla úžasná. Prošli jsme 

Vyšehradským hřbitovem a podívali se na Slavín. Průvodkyně nám při každé zastávce vyprávěla 

nějaké zvláštnosti a také jsme museli plnit různé úkoly. Prohlídku Vyšehradu jsme ukončili 

zastávkou na hřišti „Ze starých pověstí českých“ a měli jsme za úkol zapamatovat si pověsti  

a vyjmenovat je. Celé dopoledne rychle uteklo a skvěle jsme si to užili. 

žáci loňské 4. A 

 
 

Celodenní výlet do středověké vesnice Botanicus 
 

Dne 16. 6. 2022 jsme se sešli ráno u školy, abychom vyjeli na výlet do vesničky Botanicus. 
Velice jsme se těšili, protože jsme už věděli, že tam bude mnoho aktivit, budeme si moct vyzkoušet 
řemesla a rýžovat zlato a že si vlastně čas budeme organizovat sami. Jediná nevýhoda byla, že 
hlásili silné bouřky, a tak jsme se vybavili deštníky a pláštěnkami. Na místo jsme dorazili asi za 
hodinu a nejdříve jsme si prošli celou vesnici a podívali se na jednotlivá řemesla. Rozdělili jsme se 
do dvojic a každá dvojice si vybrala, co ji nejvíce bavilo vyrobit.  Pak jsme se vždycky někde sešli 
s ostatními a ukázali si, co všechno jsme dosud stihli. Ve vesničce taky prodávali výborné pečivo, 
palačinky na slano i na sladko, bramborové placky a bramboráky…Všechno bylo výborné, protože 
to pečou přímo tam. Čas tak rychle utekl, že najednou bylo odpoledne. Šli jsme se ještě podívat na 
zvířata a do přilehlých zahrad. Bylo naprosto super, že celý den nám vydrželo skvělé počasí, ani 
zima, ani horko a vůbec nepršelo. Odjížděli jsme odpoledne a ani se nám odsud nechtělo. 

                                                                                                                                   žáci 4. A 
 
 

Jazykový pobyt v Querxenlandu, 4. třídy 

 
V pondělí 31.10. hned po podzimních prázdninách se vydal autobus plný žáků čtvrtých tříd 

směrem k německému Querxenlandu. Toto centrum volného času se nachází kousek od českých 
hranic poblíž městečka Seifhennersdorf. Na žáky zde čekal program „Vom Korn zum Brot”  
v překladu tedy „Od zrna k chlebu”. 

První odpoledne měli žáci úvodní hodinu němčiny a poté se mohli vyřádit na hřišti v areálu.  
Další den již přišel na program také workshop vedený německou lektorkou, která nám 

ukázala rozdíly mezi jednotlivými druhy obilí a jak se obilí zpracovává. Odpoledne po skupinách 
vyráběli krásné koláže. Večer patřil filmu v němčině. 

Ve středu čekalo žáky kromě lekcí němčiny pečení chleba. Pracovali ve skupinkách a upekli 
ve staré kamenné peci celkem 5 druhů chleba. Po fotbalovém utkání přišla ochutnávka upečeného 
chleba velmi vhod. A den ještě nekončil, protože na večer byla oznámena diskotéka. Mnozí si to 
velmi užili. 

Ve čtvrtek hned po snídani jsme vyrazili na výlet směrem k Berthold Mühle. Počasí nám  
i v tento den velmi přálo a užili jsme si krásnou vycházku k mlýnu. Zde nám pan mlynář ukázal, 
jaké stroje se ve mlýně používají a jak taková výroba mouky vypadá. Od mlýna jsme museli 
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překonat poslední kilometry, abychom se dostali k vytoužené bobové dráze a mohli si vesele 
zajezdit. Všem se to ohromně líbilo. 

Při závěrečném večeru žáci pochvalně hodnotili zdejší jídlo, pečení a ochutnávku chleba  
a především bobovou dráhu. 

Pobyt se vydařil a poděkování patří paním učitelkám: Smrčkové, Votavové, Lozanové  
a Dezortové, které se o program a děti staraly.   

Alena Dezortová 

 
 

Za odměnu do Berlína!!! Fotbalový víkend 
 

1:0 für Deutsch! Tuto prestižní jazykově - fotbalovou soutěž vyhrál v loňském školním roce 
náš mančaft složený z chlapců 7. B. Odměnou za 1. místo byl třídenní zájezd do Berlína. Díky 
skvělé organizaci jsme si mohli prohlédnout hlavní památky, ale i místa, která jsou typická pro život 
mladých lidí v této západoevropské a multikulturní metropoli (letiště Tempelhof, East - Side Gallery, 
čtvrť Kreuzberg či nekončící frontu před Mustafas Gemüse Kebap - nejlepší kebab ve městě). 
Hlavním bodem programu byl ovšem bundesligový zápas a den strávený v prostředí fotbalového 
mužstva Hertha Berlin, který společně s Goethe Institutem celou akci zaštiťoval. 

Po prohlídce zázemí klubu a obědě ve VIP prostorách Olympia stadionu absolvovali všichni 
účastníci trénink vedený mládežnickými trenéry Herthy. Po nutné regeneraci, která proběhla ve 
Fanshopu při nákupu fotbalového merche, jsme se vypravili na zápas proti Freiburgu (t.č. 2. týmu 
německé Bundesligy). Kluci, vybaveni šálami, čepicemi a currywurstem, si atmosféru vytvořenou 
více než 40 000 fanoušky náležitě užívali. Díky svým znalostem německého jazyka jim nebyl žádný 
pokřik cizí a nesměle skandovali celý zápas. Oslavný taneček při vstřelení gólu samozřejmě 
nemohl chybět. Závěrečné skóre 2:2 bylo pro domácí příznivce pozitivní. Všichni jsme tedy nejen 
stadion, ale následně i Berlín opouštěli ve skvělé náladě. 

Václav Šindýlek  
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Turistický kurz 7. tříd v rakouském Saalbachu 
 
 Již řadu let jezdíme s žáky 6. – 8. tříd na lyžařské pobyty do rakouského Saalbachu. 
Poslední dva covidové roky nebylo možné tyto výjezdy uskutečnit, a když se na jaře 2022 naskytla 
možnost výjezdu do zahraničí, nabídli jsme rodičům a žákům možnost turistického pobytu 
v rakouských Alpách. Ubytování na rodinném statku, kde bydlíme i v zimě, bylo opět možné.  
 
 

       
 

Uspořádali jsme tedy dva výjezdy, jeden týden obě 7. třídy a další týden odjely 6. a 8. třídy 
najednou. Naplánovali jsme výjezdy na první polovinu května a doufali v dobré počasí. Nakonec 
jsme po oba dva týdny měli překrásné letní a velmi teplé dny. 

Naše destinace se nacházela v údolí Saalbach Hinterglemm za Zell am See. Autobusem 
jsme dojeli úzkými serpentinami až k chatě, na což nejsme v zimě zvyklí. Strava byla po celý týden 
naprosto úžasná. Majitelé statku chovají vlastní dobytek, který se pase na zdejších loukách. A tak 
jsme měli možnost ochutnat pravý vídeňský řízek z domácího telecího masa, domácí hamburgery 
i tu nejšťavnatější hovězí pečeni. Jelikož jsme měli každý den celodenní výlety, u snídaně jsme si 
připravili tolik báječných housek se šunkou, sýrem a zeleninou, kolik kdo jen snědl a unesl. 
Výlety byly skvělé. Jeden byl až na konec údolí, kde jsou lanové parky a nejrůznější mobilní aktivity, 
za těmi jsme ale museli přejít po velmi dlouhém lanovém mostě přes údolí, a to chtělo odvahu! 
Po horských kopcích jsme šplhali jak kamzíci, horská jezera s rozkvetlými pampeliškami kolem 
poskytovala ve slunci nádherné motivy k fotografování. Na vrcholcích byl ještě sníh, a tak jsme se 
mohli i koulovat.  

Další výlet byl na nejkrásnější vodopády v Rakousku – Krimmlwasserfälle! To byla nádhera, 
protože v jarních měsících v nich teče obrovské množství vody. 

V Hinterglemmu nám majitel minigolfu přivezl hole, a tak jsme si půl dne mohli hrát minigolf 
na velkém hřišti. 
 Na výjezdy jsme vzali i naše 4 nové spolužáky z Ukrajiny. Díky finanční sbírce jsme jim 
pořídili vybavení a oblečení, z peněz KRPŠ a díky příspěvku MČ Praha 2 s námi mohli jet,  
a tak jsme byli všichni moc rádi! Nejprve nebylo jednoduché zajistit jejich výjezd v rámci EU, ale 
nakonec se vše podařilo! 

Výjezd všech tříd byl opravdu krásný a mnozí z nás zažili úplně poprvé pobyt v Alpách ne 
na sněhu, ale na jaře…a úplně jsme si ty zelené hory a modrá jezera zamilovali! Nachodili jsme 
spousty kilometrů!  

       Kateřina Vávrová 
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Saalbach 6. a 8. třídy 
 

Žáci 6. a 8. tříd vyrazili v květnu na turistický kurz do rakouského Saalbachu. Počasí nám 
přálo a až na jediné propršené odpoledne jsme volný čas trávili v přírodě. Za celý pobyt jsme zvládli 
dva delší turistické výšlapy. První byl spojen se stezkou v korunách stromů, u druhého výšlapu 
jsme viděli krásná panoramata rakouských Alp a zdolali jsme cca 20 kilometrů. Na další dva výlety 
jsme se museli přiblížit autobusem. Viděli jsme nádherné Krimmelské vodopády a soutěsku 
Sigmund Thun Klamm, kde jsme překonali 320 metrů dlouhou stezku z dřevěných schodů a mostů. 
Závěrečný den si děti zahrály minigolf, viděly centrum a jezero v Zell am See. Každý den po večeři 
si děti mohly vybrat, jestli si jako program zvolí přehazovanou, fotbal, karaoke nebo deskové hry. 
Poslední večer samozřejmě nesměla chybět diskotéka.  

                                                                                                         Klára Hájková 
 
 

Za Edvardem Munchem do Vídně 
 
 Na naší škole už jsou tradicí zájezdy do německy mluvících zemí. Dlouholetou tradicí jsou 
výjezdy do předvánoční Vídně, což nám letos bohužel covid nedovolil. A protože je to záležitost 
posledního 9. ročníku, tak jsme přislíbili, pokud se situace s covidem zlepší, že vyjedeme do Vídně 
ještě na jaře! A tak se také stalo. Naše třídy vyjely 17. května 2022 v brzkých ranních hodinách do 
Vídně. Cesta rychle ubíhala a my se těšili nejen na město, na výstavu, ale i na nějaké vídeňské 
dobroty.  
 Počasí nám moc nepřálo, ráno lilo jako z konve… Naštěstí se obloha před Vídní trošku 
prosvětlila a přestalo pršet. První zastávkou byl Hundertwasserhaus, který už na první pohled nese 
rukopis Friedensreicha Hundertwassera, jehož skutečné jméno bylo Friedrich Stowasser. 
Venkovní fasáda domu je ozdobená mnoha barvami a téměř magicky přitahuje oči. Více než 200 
stromů a keřů na balkónech a střešních terasách dělá z domu zelenou oázu uprostřed města. 
Hundertwasserhaus lze navštívit pouze zvenčí…Do vnitřních prostor muzea jsme nešli.  

Zlatým hřebem se stala návštěva galerie Albertina, která se nachází na nejjižnějším konci 
hradního komplexu Hofburg. Je pojmenována po vévodovi Albertovi Sasko-Těšínském, který ji  
v roce 1768 založil. Albert byl manželem Marie Kristiny, nejoblíbenější dcery Marie Terezie, a také 
kmotrem prince Alberta, manžela anglické královny Viktorie. Celý život byl zapáleným mecenášem 
umění. Albertina dnes ukrývá snad nejvýznamnější a nejrozsáhlejší sbírku grafiky na světě. Mezi 
ty nejvzácnější patří práce od Rafaela, Michelangela, Leonarda, Rembrandta, Rubense, Schieleho, 

Kokoschky apod. Vůbec největší sbírka 
grafiky pochází od Albrechta Dürera, 
právě jemu byla věnována velká 
samostatná výstava, jež zahrnovala 
přibližně 200 děl starého mistra. To vše 
jsme viděli na vlastní oči a oceňovali to 
především naši spolužáci hlásící se na 
umělecky zaměřené střední školy.  
V prosinci jsme se těšili na aktuální 
výstavu Modiglianiho, kterou jsme ale již 
nestihli. Nicméně jsme měli štěstí, 
protože právě probíhala výstava Edvarda 
Muncha, norského malíře a grafika, který 
je znám svým obrazem „Výkřik“. 
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Odpoledne jsme strávili v centru města, kde jsme navštívili Stephansdom, prošli se po 
Kärnerstrasse a Graben. Dali jsme si vídeňskou klobásu a hlavně zmrzlinu!  
Okolo 17. hodiny nastal čas vydat se zpět domů. Měli jsme všichni radost z báječného výletu  
a kulturního zážitku!  

žáci 9. tříd 
 
 

Závěrečný výlet do Řecka na ostrov Zakynthos, 9.A 
 

Dne 30. 5. 2002 ve tři ráno se celá 9.A 
sešla na letišti Václava Havla. V 5:15 jsme 
odletěli na řecký ostrov Zakynthos. Z letiště, 
na které jsme dorazili kolem 8. hodiny ranní, 
jsme jeli autobusem do našeho městečka 
Limni Keri, kde jsme měli zařízené krásné 
ubytování ve Ville Panorama.  

Dopoledne toho dne jsme se byli projít 
po okolí, abychom věděli, kam se můžeme po 
odpoledni stráveném na pláži vydat. Hned 
druhý den večer jsme vyrazili na hromadnou 
večeři do jedné z místních taveren, abychom 
vyzkoušeli nějaké řecké jídlo. Ostatní dny 
jsme se šli například projít na místní útesy nebo si sednout na molo a pozorovat kotvící lodě. 

Ve středu 2. června  kolem 11. hodiny ráno jsme vypluli lodičkou na menší výlet, na kterém 
jsme měli možnost vidět želvy caretta, zaplavat si v sírových jeskyních a taky si párkrát skočit  
z lodi. 

Zbytek dní se odehrával podle stejného vzoru: ráno sraz na pláži, přes poledne si jít něco 
ukuchtit a dát si polední klid, odpoledne další pláž a k večeři si znovu něco uvařit nebo navštívit 
další tavernu a třeba ochutnat gyros. Večery jsme buď trávili společným hraním her, sezením na 
pláži nebo zalezlí na pokojích (tedy spíš na balkonech). 

V pondělí 6. 6. v 6 ráno jsme se rozloučili s naší vilou a celým Zakynthem a náš autobus 
nás odvezl na letiště, ze kterého jsme v 8:45 odletěli zpět do Prahy. 

Celý pobyt byl bez problémů (jediné, co musíme vytknout, je ten kohout, co se každou noc 
rozhodl kokrhat například ve 3 ráno). I tak jsme si všichni z výletu odvezli krásné vzpomínky  
a zážitky! 

Majda Straková a Madlen Součková, bývalá 9.A 
 
 

Závěrečný výlet do Řecka na ostrov Lefkada, 9.B 
 

Dne 4. 6. 2022 se uskutečnil tradiční výlet do Řecka s paní učitelkou Sklenářovou  
a Klimentovou. Letěli jsme na ostrov Lefkada a ubytovali se ve středisku Vassiliki. Moře jsme měli 
hned u ubytování. Do města to také nebylo daleko, šlo se přibližně 400 metrů. V Řecku jsme si 
nakupovali a vařili všichni sami, ale nebáli jsme se ani zajít do restaurace - třeba na večeři. 
Nechyběl ani celodenní výlet na lodi. Projížděli jsme kolem pláží, jako např. Porto Katsiki, a také 
jsme si prohlédli ostrov Kefalonia, oblast Fiscardo. Všichni jsme si výlet opravdu moc užili a bylo to 
úžasné zakončení našich devíti let. 

Do Thi Bich Thuy, bývalá 9.B 
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Sedmé třídy v muzeu ARS Eletronica v rakouském Linci 
 

19. října jsme jeli na celodenní výlet do Lince. Počasí nám tento den naštěstí přálo. Po dvou 
hodinách jízdy se k nám připojila úžasná průvodkyně Pavla. Po příjezdu do Lince jsme navštívili 
muzeum budoucnosti – zde jsme se dozvěděli o umělé inteligenci, vyzkoušeli jsme spoustu pokusů 
a zhlédli několik 3D filmů. To bylo bezva! 

Projížďka vláčkem po městě (i s výkladem) byla také fajn - díky ní jsme viděli mnoho 
místních památek. Po jízdě vláčkem jsme měli volný čas, abychom si sami prošli obchody  
a případně se občerstvili, a tak si maximálně užili výlet! 

Autobusem jsme vyjeli na kopec, odkud byl krásný výhled na město. Pak nás čekala 
prohlídka pohádkového světa, k vidění tu byly například pohádkové postavy či kopie - zmenšenina 
náměstí Lince. 

Výlet se nám všem velmi líbil a jsme rádi, že jsme mohli jet právě sem! 
        žáci 7.A 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakousko - Hallstatt, Orlí hnízdo  
 

Na pondělí 12. a úterý 13. září měly osmé třídy ZŠ Kladská naplánovaný výlet do Rakouska 
a Německa. 

Naše celá výprava začala ve 3:50 u Vinohradské vodárny, kde jsme rychle naložili naše 
zavazadla do kufru autobusu a vyrazili jsme. Cesta byla velmi příjemná a rychle nám utekla.  
V 11 hodin jsme už vystupovali na parkovišti u nádherného jezera v Hallstattu. Po krátké svačině 
nám už nic nebránilo vyjet lanovkou do solných dolů. Prohlídka byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme 
se mnoho o historii tohoto solného dolu a vše o tom, jak ložiska soli vznikla. Na konci prohlídky 
jsme se sklouzli na nejdelší dřevěné skluzavce v Evropě. Poté jsme se přesunuli zpět do města, 
kde jsme měli rozchod. Po krátké procházce jsme bohužel museli pokračovat zase dál. Autobus 
nám zastavil v Sankt Wolfgangu, tam jsme chvíli počkali na příjezd lodě. Přeplavili jsme se do 
městečka Sankt Gilgen, kde jsme i přespávali. Na tomto místě jsme měli dost času, takže jsme si 
mohli městečko pořádně projít a nasát zdejší atmosféru.  
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Další den jsme se opět autobusem přemístili na západ, kde se v Alpách skrývá Orlí hnízdo. 
Zde byl velmi zajímavý původní zlatý výtah, který nás vyvezl do samotné budovy Orlího hnízda.  
Z vrcholků nás uchvátily skvostné výhledy na široké okolí. Výlet jsme završili návštěvou jezera 
Königssee, kde jsme ochutnali typický plněný preclík. Po návratu jsme se všichni shodli, že se nám 
výlet moc líbil a byli bychom v Rakousku zůstali mnohem déle... 

       Kateřina Krupičková, 8.B 
 
 

V pondělí 12. září jsme se sešli časně zrána u autobusu, který s námi následující dva dny 
cestoval po malebné krajině Rakouska a Německa. 
Kolem 10. hodiny jsme dorazili do horami obklopeného městečka Hallstatt, kde jsme se strmou 
lanovkou dostali na dech beroucí vyhlídku nad městem. Následně jsme pokračovali na fascinující 
prohlídku solných dolů, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že se zde sůl těží už 7 000 let! 
Samozřejmě nás nadchly i povinné speciální obleky, které byly nutné, abychom se někde 
neumazali. Před odjezdem jsme měli možnost prohlédnout si i samotné městečko, i když bychom 
uvítali čas delší. 

Po další hodince strávené v autobuse jsme přijeli do krásného města St. Wolfgang, ze 
kterého jsme lodí dopluli do St. Gilgen, kde jsme byli ubytováni. Tady nás vše doslova uhranulo, 
sami jsme mohli poznávat velmi klidné městečko, kde bychom rádi strávili i školu v přírodě . Vše 
tu totiž bylo dokonalé – hotýlek, jídlo, molo i okolní hory. 

Druhý den ráno jsme se museli rychle sbalit a po výborné snídani jsme vyrazili na tzv. Orlí 
hnízdo, kde nám počasí nesmírně přálo a my se tak mohli společně kochat dokonalými 
panoramaty! Na druhou stranu ale představa, že se stejnými krásami mohl kochat člověk, který 
rozpoutal 2. světovou válku (přestože ji díky Bohu nakonec prohrál), nebyla úplně příjemná. Zlatý 
výtah, který nás vyvezl nahoru a pak svezl i dolů, byl ohromující – zlato kam se podíváš!  

Na závěr nás čekala návštěva jezera Königsee, kde bylo opět nádherně i díky stále letnímu 
počasí. Načerpali jsme síly na zpáteční cestu, nakoupili dárečky domů a v podvečer jsme se vydali 
s našimi milovanými pedagogy a spolužáky zpět do Prahy. Opravdu se nám nechtělo... 

Dorazili jsme o půlnoci a bylo to prostě super! 
                                     V. Divišová, A. Daďová, R. Albrechtová, S. Green, 8.A 
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BERLÍN JE ŽIVOTNÍ STYL - poznávací zájezd 9. tříd do Berlína  

(6. října 2022) 
 

Náš jednodenní zájezd do Berlína začal už v 5 hodin ráno, kdy jsme měli sraz u autobusu. 
Museli jsme proto vstávat už ve 4 hodiny a byli jsme hodně unavení, ale potřebné hodiny spánku 
jsme dospali v autobuse. 

Krátce před příjezdem do Berlína nám náš průvodce (pan Lukáš) udělal výklad o městě. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě mladých Berlíňanů, např. o otevřené LGBT-
komunitě nebo o squatterech. 

 

 
 

Prohlídku Berlína jsme začali na náměstí Breitscheidplatz u tzv. Gedächtniskirche. Starý 
kostel byl poničen za 2. světové války. Vedle něj byl postaven kostel nový, moderní, s působivým 
modrým osvětlením (modrá okenní mozaika). Za kostelem nám pan Lukáš ukázal památník 
teroristického útoku, který se tu odehrál o vánočních trzích v roce 2016 - jednou z obětí byla  
i Češka. 

Poté nás autobus vysadil na kruhovém objezdu na Straße des 17. Juni u Vítězného sloupu 
- vyšli jsme až na jeho vrchol, abychom si mohli prohlédnout město z výšky. To se nám moc líbilo. 

Odtud jsme šli pěšky k Říšskému sněmu, kde nám průvodce ukázal skleněnou kopuli na 
střeše budovy. Cestou k Braniborské bráně jsme také mohli vidět moderní budovy vládní čtvrti na 
břehu řeky Sprévy. Poté, co jsme se u Braniborské brány vyfotili, pokračovali jsme k Památníku 
holocaustu, který se skládá z různě vysokých kamenných kvádrů reprezentujících zmařené životy 
Židů, kteří zemřeli za 2. světové války. 

Poté jsme měli krátký rozchod u velkého obchodního centra Mall of Berlin, kde jsme se 
najedli. 

Na místě, kde Berlínská zeď rozdělovala Berlín na západní a východní blok, jsme si 
prohlédli venkovní výstavu „Topografie teroru” o historii Berlína. 
Cestou na Alexanderplatz jsme šli kolem Checkpoint Charlie (bývalého hraničního přechodu mezi 
Východním a Západním Berlínem), přes náměstí Gendarmenmarkt, po třídě Unter den Linden (tam 
jsme si prohlédli Památník obětem války a tyranie) a kolem Berlínského dómu. 

Na Alexanderplatzu jsme si prohlédli známou televizní věž a konečně jsme měli půldruhé 
hodiny čas na nákupy a jídlo. Někteří účastníci vyjeli na střechu hotelu Park Inn a obdivovali západ 
slunce nad Berlínem. 
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Užili jsme si také noční život Berlína. Ve skvělé atmosféře za svitu lamp jsme procházeli 
„alternativní” částí Berlína a obdivovali umění na Berlínské zdi (East Side Gallery). To se nám moc 
líbilo. 
 
Naše názory: 
„Berlín je fascinující, velmi vyspělé a veselé město, kde je každý vítán s otevřenou náručí. Je zde 
vše dostupné a plné možností.” 
„Jsem velmi ráda za to, že jsme měli našeho průvodce Lukáše, který nám představil velmi podrobně 
jeho oblíbené město. Bylo vidět, že ho zajímá a má ho rád a hlavně že v Berlíně žil.”  
„Berlín je na rozdíl od Prahy čistý a je tam víc zeleně. To se mi na Berlíně hodně líbilo.” 
 

Celkově jsme za celý den nachodili úctyhodných 30 tisíc kroků. Byli jsme všichni hrozně 
unavení, takže jsme celou cestu zpátky prospali. Do Prahy jsme se vrátili ve 2 hodiny ráno, ale 
stálo to za to. Tento zájezd se nám moc líbil a rádi bychom si ho zopakovali. 
 

žáci 9.A (a K. Charvátová) 
 
 

Adaptační kurz 5. A, Paseky nad Jizerou, 12. - 15. 9. 2022 

 
Rána 12. září jsme se už nemohli dočkat. S naší paní učitelkou Falchiovou a paní 

psycholožkou Sušickou jsme vyrazili na adaptační kurz do horské obce Paseky nad Jizerou na 
pomezí Jizerských hor a Krkonoš. 

Ubytovali jsme se v tradiční horské chatě „Na Perlíčku“, kde nás přivítali animátoři Alenka 
a Pepa, kteří nám připravovali bohatý program. Každé ráno po snídani jsme se rozdělili do několika 
týmů, ve kterých jsme soutěžili v různých disciplínách, např. hra s koráby, prolézání sítí, detektivní 
hra hledání obličejů nebo vymýšlení vlastního státu. Zajímavá byla také zkouška důvěry, která nás 
přesvědčila, že si můžeme navzájem věřit. 

Večerní program byl také zábavný. Stavěli jsme špagetové rozhledny a vyráběli třídní erb. 
Nechyběl ani pěší výlet do okolí. Navštívili jsme nedalekou rozhlednu Štěpánku. 

Byly to krásné čtyři dny, které jsme si parádně užili. 
Katarína Jahič, 5.A 
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Škola v přírodě – Hřensko, 7.B 
 

Žáci 7.B vyjeli začátkem září na čtyřdenní pobyt do severních Čech. Díky dokonalé 
organizaci pánů učitelů byl program celé akce opravdu pestrý. Netradiční společenské hry, 
interaktivní výlety, táborák, návštěva děčínské ZOO, ale i teatrální pád pana třídního učitele. To 
vše spoluvytvářelo výbornou atmosféru celé akce. O tradiční diskotéku se postaral DJ Kluzké 
schody, jehož playlist složený z bangerů jako Vysoký jalovec, dostal do varu úplně všechny. 
Závěrečnou tečkou byla návštěva známého youtubera Janka Rubeše, který si s žáky popovídal  
a ochotně se s nimi vyfotil. Ostatně jeho video z Českého Švýcarska, na kterém jsme zachyceni, 
budiž důkazem. 

Václav Šindýlek 
 

 
 
 

Výlet Březová, 6.A 

 
V Březové se všem velmi líbilo. Bylo to tam velmi hezké a jen občas nám pršelo. I ubytování 

se vydařilo a byly zde parádní atrakce! Poslední den jsme skákali na trampolínách, kde jsme byli 
jištěni tak, že jsme mohli dělat různé „hlouposti“. V jídelně vařili dobře, všem moc chutnalo. Naše 
lektorka pobytu byla super. Byli jsme s ní na výletě, který byl moc hezký, ale pokazil nám ho na 
konci déšť. Vždy před večeří jsme byli v zábavném hradu jménem Bongo. Většině dětí se líbil  
i strašidelný hrad Karlštejn. 

Předposlední den byla diskotéka, kde se polovina z nás připojila k tanci, druhá polovina 
nejspíš neměla náladu. 

Antonie Vodičková, 6.A 
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Třídní výlet do Troskovic, 7.A 
 

V pondělí 12. 9. jsme se sešli v osm hodin před školou a čekali na autobus. Do Troskovic, 

pod hrad Trosky, jsme přijeli (s paní řidičkou a mírným zpožděním) kolem jedenácté hodiny. 

Vystoupili jsme z autobusu a hned jsme se kochali Troskami, které stály přímo nad naším hotelem.  

Když jsme se ubytovali, šli jsme na oběd a po poledním klidu jsme vyrazili do okolí kolem Trosek 

(ušli jsme několik kilometrů). Při procházce jsme měli čas i na týmové hry. Po příchodu do hotelu 

jsme šli na dobrou večeři a večer nás čekalo překvapení v podobě diskotéky, kterou jsme si moc 

užili. 

          Další den jsme začali výbornou snídaní. Po ní nás čekal výšlap na Trosky, byl to pořádný 

kopec, ale nakonec jsme to všichni vyšli. Z Trosek (z věží Baba a Panna) byl nádherný výhled, 

počasí nám totiž přálo. Na hradě se nacházelo hodně informací k jeho historii, ty jsme si přečetli  

a pak jsme si naše znalosti ověřili malým kvízem, který připravila paní učitelka třídní. Téměř 

všechny odpovědi jsme měli správně!                  

Odpoledne jsme se vydali na louku pod Troskami, kde jsme hráli nejen míčové hry. Na 

konci odpoledního programu nás paní učitelka odměnila výbornou točenou zmrzlinou. A už jsme 

se těšili na večer – na programu byla bojovka! Někteří z nás šli sami, někteří ve dvojici. Úkolem 

bojovky bylo jít ke vstupní bráně hradu, u které jsme se měli podepsat. Bojovka byla super!  

 Poslední den našeho pobytu pršelo, ale v plánu jsme měli návštěvu muzea panenek  

a medvídků v Troskovicích, takže nám to ani nevadilo. V muzeu se nacházelo na dva tisíce 

exponátů z celého světa… V deštivý den se nám hodily i stolní hry, které jsme si zahráli před 

odjezdem do Prahy. Po usednutí do autobusu jsme zamávali Troskám a hurá domů! 

Výlet pod hradem Trosky jsme si moc užili, a tak doufáme, že to nebyl náš poslední výlet! 

Sára Ludvíková a Ester Chlumecká, 7.A 
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Škola v přírodě 1. a 2. třídy, červen 2022 
 

Na začátku června vyrazily společně první a druhé třídy na školu v přírodě do Harrachova. 

Předpověď počasí nebyla vůbec optimistická, přesto jsme se nakonec dočkali i sluníčka.  Užili jsme 

si krásy přírody v okolí Harrachova, navštívili jsme sklárnu a zjistili, jak se ručně vyrábí skleničky. 

Podívali jsme se k Mumlavskému vodopádu, nakoupili suvenýry a cestou zpět jsme se vrátili liščí 

stezkou. Nevynechali jsme ani bazén, který se nám moc líbil! Celý týden byl moc prima a domů 

jsme se vraceli nadšeni. 

      Andrea Šulcová 

 

 
 
 

Škola v přírodě – Nová Louka 3. A + 3. B 
 

Lonští třeťáci se poprvé dostali na školu v přírodě. Jeli do jižních Čech, kousek od městečka 
Albrechtice nad Vltavou. Areál byl úžasný. Samostatný objekt s hřišti a velkou loukou, tělocvičnou, 
pískovištěm, minigolfem a ping-pongem.  

Ubytování bylo výborné (2, 3 a 4 lůžkové pokoje s příslušenstvím) a personál byl velmi 
vstřícný, ochotný a milý. Jídlo dětem chutnalo a určitě nikdo neměl hlad. Nejvíce byla oceněna 
domácí meruňková marmeláda.  
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Děti byly rozděleny do 8 smíšených družstev a v nich absolvovaly hry a soutěže, které pro 
ně učitelé vymysleli. Sportovního vyžití měly děti opravdu hodně. Naučily se i novou hru Ringo, 
absolvovaly turnaj ve vybíjené, štafetový běh s kolíkem a opičí dráhu tvořenou z různých 
dovedností. Samozřejmě nechyběl ani ohníček, opékání buřtíků a zpívání s kytarou.  

Obě třídy se společně vydaly také na rozhlednu Velký Kamýk, ze které byl krásný výhled 
do celého kraje. Myslím, že děti byly opravdu spokojené, vyřádily se do sytosti a domů přijely 
šťastné a doufáme, že i příjemně unavené.  

Všichni se už těšíme na příští rok, to už však zvolíme jinou lokalitu v ČR, ať máme co 
prozkoumávat.  

Yvona Smrčková, Petra Votavová 

 
 

Sportovní pobyt Dobřív – 9.B 
 

Ve druhém týdnu školního roku 2022/2023 se naše třída 9. B zúčastnila sportovního pobytu 
v Dobřívi v Plzeňském kraji. Tento pobyt byl zaměřen především na cyklistiku. 

V pondělí 5. září se naše třída okolo osmé hodiny ranní shromáždila před budovou školy. 
Páni učitelé si od nás vybrali nezbytné dokumenty a za chvíli byl u školy i náš autobus. Naložili 
jsme kola, zavazadla a okolo půl deváté jsme vyrazili na cestu. Asi za hodinu a půl jsme byli na 
místě. Ubytovali jsme se v místním campusu a hned po oběde jsme se vypravili na naši první 
vyjížďku. Zkontrolovali jsme kola, nastavili výšku sedla, nasadili jsme přilby a vyrazili. Trasa nebyla 
moc dlouhá, měřila asi 23 km. Naše cesta vedla z Dobřívi okolo hamru, dále místními lesy a poté 
přes vesnice Kamenný Újezd a Hrádek zpět do Dobřívi. Během této vyjížďky jsme se seznámili 
s místním kopcovitým terénem. Jako odměna za naši námahu byla možnost se vykoupat v místním 
rybníku. I přes nepříliš vysokou teplotu vody se našlo dost odvážlivců, kteří se zde vykoupali. Po 
návratu na nás čekala teplá večeře, chvilka volna a ještě jsme si stihli zahrát různé hry. Desátá 
hodina se blížila a nám nezbývalo nic jiného, než jít spát a načerpat síly na další výpravu. 

V úterý 6. září jsme ihned po snídani vyrazili na kolo. Tentokrát jsme měli namířeno 
k Padrťským rybníkům. Naše cesta vedla opět místními lesy, kde na nás však čekalo nemilé 
překvapení. Po cca 5 km jsme narazili na příslušníka armády ČR, který nám oznámil, že dochází 
k likvidaci staré munice a že je tento prostor uzavřen. Naši učitelé však ihned vymysleli náhradní 
trasu, takže jsme měli možnost si vyzkoušet průjezd bažinou a terénními nerovnostmi. I nadále 
cesta pokračovala bez problému. Cesta stále vedla do kopců, ale i s nimi jsme se vypořádali! Za 
tři hodiny jsme byli na místě, dali jsme si pauzu na oběd a vyrazili zpět do Dobřívi. Naši otužilci - 
spolužáci se při návratu opět zchladili v rybníku. Tato trasa měřila asi 46 km, což už byla docela 
dálka. Doma nás uvítalo „hlášení obecního rozhlasu“.  Večer jsme opět měli výbornou večeři  
a poté následovaly opět velmi zajímavé aktivity. No, a vzhůru do „hajan“.  

Ve středu 7. září nás čekala výprava na lesní zámek Kozel. Po snídani jsme vyrazili přes 
obce Hrádek, Veselá a poté místními lesy jsme dojeli až na lesní zámek Kozel. V Hrádku jsme se 
však ještě zastavili na tamním víceúčelovém hřišti, kde jsme se nejprve nasvačili a poté jsme si 
podle zájmu zahráli fotbal a další hry. Terén byl zprvu převážně rovinatý, a proto cesta ubíhala 
velmi rychle. Na zámku Kozel jsme se naobědvali a obdivovali krásy tamější zámecké zahrady. 
Krásnou zalesněnou cestou jsme se vrátili zpět do campusu. Tento výlet měřil přibližně 32 km. Ani 
tentokrát nechybělo „hlášení obecního rozhlasu“. Po večeři jsme se vydali do lesa sesbírat trochu 
dřeva na večerní táborák. Opekli jsme si špekáčky i chléb a prožili tak krásný, příjemný a poetický 
večer u táboráku. Vydrželi jsme si u ohně povídat až do pozdních večerních hodin a poté jsme šli 
do „hajan“ načerpat další síly. 

Ve čtvrtek 8. září nám dopoledne nepřálo počasí, a proto jsme nemohli vyrazit na kolo. 
Avšak naši skvělí pedagogové vymysleli jiný, ale velmi atraktivní program. Navštívili jsme vodní 
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hamr v Dobřívi. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a vyzkoušeli si práci kováře 
v 16. století. Poté jsme se vrátili zpět do campusu na oběd. Odpoledne se počasí umoudřilo a my 
jsme mohli vyrazit na kolo. Někteří spolužáci však už byli vyčerpáni, nebo se jim na kolo prostě 
nechtělo, proto jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se vydala sbírat houby do lesa  
a druhá skupina vyrazila na kole do Rokycan. Tato trasa byla dlouhá cca 20 km. Po návratu jsme 
však byli zděšeni, neproběhlo „hlášení obecního rozhlasu“. Naštěstí naši kreativní spolužáci 
zastoupili paní hlasatelku a lehce upravené „hlášení obecního rozhlasu“ proběhlo v podání žáků 9. 
B. Občané Dobříva tak nebyli o nic ochuzeni. Večer jsme se všichni shromáždili u večeře, po které 
následovala večerní romantická procházka/bojovka nočním lesem. Rozdělili jsme se do dvojic 
(holka – kluk) a vydali se vstříc novým zážitkům. V pozdních večerních hodinách jsme se všichni 
opět šťastně sešli doma. 

V pátek 9. září jsme se probudili a začali se připravovat k našemu odjezdu zpět do Prahy. 
V 10:30 jsme opět naložili kola a vyrazili zpět. V poledne jsme dorazili do Prahy. No, a po 
víkendovém odpočinku opět zpátky do školy! Celkově jsme najeli něco okolo 120 km. Za tento 
krásný, sportovně zaměřený týden děkujeme panu učiteli Vackovi, Tlapákovi a paní učitelce 
Hájkové.  

     Jan Pecka, 9.B 
 

 
 
 

1:0 für Deutsch 
 

Dne 7. 6. proběhla celorepubliková soutěž 1:0 für Deutsch, kterou zajišťuje Goethe Institut 
a fotbalový klub Hertha Berlín. 

Naši školu reprezentovaly 4 týmy složené z žáků 4. a 6. tříd, kteří museli prokázat nejen 
fotbalové umění, ale i znalosti z německého jazyka.  

Chlapci z Dream Teamu dokázali ve své kategorii vyhrát 1. místo. Odměnou jim byl třídenní 
pobyt v Berlíně s pestrým fotbalovým programem - mj. prohlídka stadionu Herthy Berlín, trénink 
pod dozorem hlavních trenérů a účast na bundesligovém zápase. 

Ostatní týmy se také dokázaly umístit na předních příčkách, a i proto si všichni účastníci 
zaslouží velké poděkování a vítězům gratulujeme. 

Václav Šindýlek 
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Sportovní soutěže v minulém školním roce 
 

V tomto školním roce byla reprezentace naší školy na sportovních soutěžích velmi 
úspěšná. Začátkem školního roku starší žáci vybojovali krásné 1. místo na obvodním kole Prahy 2 
v minifotbalu a postoupili do celopražského kola, kde skončili těsně pod stupni vítězů. Na podzim 
mladší žáci obsadili 3. místo v obvodním kole Prahy 2 ve florbalu. Starší žáci předvedli skvělou 
fyzickou připravenost a vybojovali ve florbalu místo 1. Na jaře vybraní žáci ze 6. B předvedli 
bravurní výkon ve střelbě ze vzduchovky a o jeden jediný bod nad ZŠ Londýnskou vystříleli  
1. místo. Následovala přehazovaná, ve které se starší dívky umístily na 3. místě. Ostatní kategorie 
(mladší dívky a chlapci) skončily pod medailovými pozicemi. Závěrečný turnaj roku pro starší žáky 
ve fotbalu – Klokan Cup proběhl v červnu. Po velmi vyrovnaném boji naši chlapci obsadili 3. místo. 
Všem reprezentantům naší školy moc děkujeme za skvělé sportovní výkony.   

                                                                                                      Klára Hájková 
 

 
 
 

OVOV 
 

Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním 
cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale 
mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. 
Učitelé mohou žáky přihlásit do každoroční soutěžní části Odznaku všestrannosti a přes okresní  
a krajská kola s nimi postoupit třeba až do republikového finále, dvoudenní sportovní akce za účasti 
známých osobností nejen ze světa sportu. V soutěži jednotlivců se účastní děti ve věku od 10 do 
15 let, v soutěži družstev děti ve věku od 11 do 14 let. 
 Letos se po dvouleté pauze, způsobené covidem, soutěže opět rozběhly. Okresní kolo pro 
Prahu 2 a 3 se konalo koncem března v ZŠ Na Smetance. Naši žáci si vedli velmi úspěšně, mnoho 
z nich si v soutěži jednotlivců odneslo medaili a naše družstvo skončilo velmi těsným rozdílem na 
2. místě, čímž se kvalifikovalo do krajského kola. 
 Krajské kolo se konalo v květnu na atletickém stadionu SK Slavia Praha ve Vršovicích. 
Bohužel termín kolidoval se zahraničním zájezdem do Saalbachu, proto se krajského kola 
zúčastnili žáci z nižších ročníků. Měli možnost si zasportovat a získat zkušenosti z této soutěže. 
Ve svých kategoriích většinou obsadili přední pozice, ale v soutěži družstev v konkurenci se 
staršími dětmi jejich výkony na medailové pozice nestačily. 

Milan Ševčík 
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Galerie Proluka – Pro UKRA 
 

Dne 25. dubna 2022 jsme s žáky 9. třídy pod vedením naší absolventky, výtvarnice Lindy 
Čihařové, vysadili v Bezručových sadech na stanovišti Galerie Proluka květiny ve tvaru 
ukrajinského státního znaku. Podle autorky má projekt za cíl vytvořit památník jako vzpomínku na 
letošní ukrajinský boj o svobodu tak, aby v podobnou dobu každý rok rozkvetl ukrajinský státní 
znak složený z jarních květin. Možná nebude na 100% čitelný, ale to nevadí. Stejně jako pro nás 
není 100% představitelná jejich současná situace. Některé rostliny se budou množit a jiné třeba 
uhynou, znak se bude postupem času rozpíjet, tak jako se rozptyluje kolektivní paměť na všechny 
historické momenty. 

Kateřina Vávrová 
 
 

 
 
 
 

Únik s angličtinou - Questerland 
 

Na začátku června byly 6. a 7. třídy prověřit svou praktickou znalost angličtiny a schopnost 
týmové spolupráce při únikových hrách v Questerlandu. Děti si mohly vybrat mezi  Apokalypsou 
2213, Hvězdným elementem, Únikem z čarodějnické školy, Čarodějnickou školou II 
nebo  Nástrahami Moriartyho. Zabavili se fanoušci sci-fi, kouzlení nebo příznivci Moriartyho.  

Všechny děti obdržely pokyny a  hrály celou hru jen v anglickém jazyce a zvládly ji dohrát 
do konce bez nápovědy v češtině!  

Na naší škole je anglický jazyk povinný až od 6. třídy, proto ráda  přidám doslovnou citaci 
od zaměstnanců Questerlandu: „Žáci mají naši obrovskou poklonu za znalost angličtiny.“ 

          Martina Ježková 
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Wettbewerb Deutsch macht mir Spaß 

(Soutěž Němčina mě baví) 
 

Sprichst du Deutsch und wie gut kennst du Deutschland, Österreich und die Schweiz? 
4 junge, mutige Schüler der Kladská Grundschule haben sich am 4. Mai 2022 mit vielen 

älteren Schülern aus verschiedenen Gymnasien aus ganz Tschechien gemessen… David gegen 
Goliath! 

Die gut organisierte Veranstaltung fand an dem Gymnasium GMVV in Prag 5 - Smíchov 
statt. Nach einer netten Begrüßung des Schulleiters mussten die Schülergruppen 7 Stationen 
bearbeiten. Es gab viele interessante Aufgaben. Das Highlight war sicherlich das blinde Verkosten 
von deutschen, österreichischen und schweizer Spezialitäten; alles kein Problem für die Gruppe.  

Nach einer schönen gemeinsamen Mittagspause im Park war am Nachmittag dann die 
Preisverleihung. Für einen Platz unter den ersten Drei hat es dieses Mal leider nicht gereicht, aber 
sie werden nächstes Jahr bestimmt wieder dabei sein. 

Robin Eckle 
 

 
 

Úspěchy našich žáků  
 

Klíč od Prahy 2, 24. 6. 2022 
1. místo: třída 4.A s paní učitelkou Ludmilou Falchiovou 

 
Klokan Cup – kopaná, 22. 6. 2022 
Kategorie chlapci 8. a 9. tříd 

3. místo: ZŠ Kladská 
 
Přehazovaná, 1. 6. 2022 
Kategorie dívky 7. – 9. tříd  

3. místo: ZŠ Kladská  
 
Soutěž ve střelbě ze vzduchovky, 5. 5. 2022 
Žáci ze 6.B ve složení Julie Populová, Danica Dubnová, Violeta Peterková, Eliška Vesecká, 
Kateřina Rožková a Jakub Tůma obsadili v soutěži o putovní pohár Prahy 2 ve střelbě ze 
vzduchovky skvělé 1. místo. Danica Dubnová se umístila na 3. pozici mezi jednotlivci. 
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Každou středu od 18:30 do 20:00 hodin probíhá v tělocvičně na Kladské funkční 
trénink pro dospělé. Cvičíme s vlastní vahou, využitím TRX závěsného 
systému, medicinbalů, odporových gum, činek a balančních pomůcek.  
Do tréninku je zařazeno kompenzační cvičení na zdravá záda SM systém  
a rolování pomocí masážních válců. Přijďte si zacvičit do prima kolektivu. Více 
informací na klara.hajkova1@gmail.com    

Klára Hájková                          
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