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Milí čtenáři, 

dostává se vám do rukou další číslo časopisu Křimda. Doufáme, že se u jeho 

četby budete bavit. Školní rok jde do finále, a proto vám přejeme krásné 

prázdniny, spoustu zážitků a sluníčka, zkrátka léto, jak má být. 

        Mgr. Simona Procházková 
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Malé ohlédnutí zpět 
 V tomto školním roce se již téměř naplno rozběhly různé 

předmětové soutěže a olympiády a také sportovní zápolení. Naši 

žáci se pravidelně těchto aktivit zúčastňují. A tradicí je, že jsou 

velmi úspěšní ve všech soutěžních oblastech.  

  Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí jsme 

získali 1. místo v celopražském kole i v kole obvodním v různých 

věkových kategoriích. Máme 2. místo v obvodním kole 

matematické soutěže Pythagoriáda. V literární soutěži J. A. 

Komenský jsme postoupili do finále. V obvodním kole 

konverzační soutěže v německém jazyce jsme získali 1. a 2. místo 

a z krajského kola jsme přivezli 3. místo. V konverzační soutěži 

v anglickém jazyce jsme získali 2. místo v obvodním kole. 

Každoročně jsme účastníky soutěže Come and Show. Letos jsme 

získali v krajském kole 1. a 2. místa ve všech věkových kategorií. 

Z přírodovědné soutěže Pražský pramen jsme přivezli 1. místo 

z krajského kola. Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do soutěže 

Přírodovědný klokan. I Matematický klokan a Matematická 

olympiáda mají své úspěšné a postupující řešitele. Zúčastňujeme 

se i češtinářských soutěží. 18 žáků z 8. a 9. ročníku se zúčastnilo 

olympiády z českého jazyka. Češtinářská perlička přilákala 

25 žáků z 6. a 7. ročníku.  Aktivní jsme byli i v olympiádách 

z dějepisu a zeměpisu. Celkově jsme v rámci všech škol Prahy 10, 

15 a 22 obsadili ve vědomostních olympiádách a soutěžích krásné 

2. místo. Máme také vynikající sportovce. Dívky se úspěšně 

probojovaly v obou věkových kategoriích na 1. místo v obvodním 

kole. Byli jsme 1. v Odznaku všestrannosti a také naši žáci získali 

v rámci školních kroužků 1. místo ve florbalu. V přespolním běhu 

jsme rovněž získali zlato.  Posledním naším triumfem byla soutěž 

dračích lodí. Máme 1. místo.  

 Blíží se konec školního roku. Budeme rozdávat 

vysvědčení. Jedničku získávají všechny aktivní děti z naší školy 

a všichni učitelé, kteří je celý rok vedli a pečlivě připravovali.  

 Rodičům děkuji za vynikající spolupráci a všem přeji 

krásné léto a dlouhé prázdniny. 

    Mgr. Ivana Heboussová 
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Kráska a Zvíře v Národním divadle 
 Poslední představení Klubu mladých diváků nás zavedlo do „Zlaté kapličky“. Zhlédli jsme hru Františka 

Hrubína Kráska a zvíře. V hlavní roli Krásky se představila Anna Fialová, pod maskou Zvířete se ukrýval David 

Prachař. V dalších rolích jsme mohli vidět například Filipa Kaňkovského, Janu Bouškovou nebo Františka Němce. 

 Tento příběh byl mnohokrát zpracován. Děj této verze nás zavedl do cirkusu, jehož majitel utrhl pro svou 

dceru růži v zahradě netvora. Ten ho chce zabít, ale dá mu možnost zachránit se tím, že za ním přijde jedna jeho 

z dcer. Principál odmítne, ale Zvíře mu umožní, aby se ještě jednou setkal se svými dcerami. Pak se musí vrátit 

a zemře. Když se to dozví nejmladší dcera, Kráska, potají za Zvířetem odejde, aby zachránila život svého otce. A jak 

to všechno dopadne? Zajděte se podívat do Národního divadla. 

        Mgr. Simona Procházková 

Zápis do 1. tříd 2022 
Ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2022 se po dvouleté covidové odmlce mohl opět uskutečnit  zápis do 1. tříd za 

přítomnosti budoucích prvňáčků a jejich rodičů. 

Děti vítali a provázeli žáci pátých tříd převlečeni za pohádkové postavy. Měli pro prvňáčky připravené hry, 

soutěže a sladké odměny. Na budoucí prvňáčky čekaly rovněž odměny vytvořené žáky starších tříd, keramické 

medaile z naší keramické dílny i pamětní diplomy. 

Zápisové dny proběhly ve slavnostním duchu. Více než kdy jindy jsme si všichni uvědomovali, že pouze 

online forma zápisu nemůže nikdy nahradit osobní setkání. 

A že se zápis vydařil, potvrzuje i následující poděkování rodičů: 

„Moc bych chtěla touto cestou poděkovat za přístup paní učitelek, ať už na dni otevřených dveří, tak při samotném 

zápisu. Škola na nás působila příjemně.“  

„Vaše škola se nám velice líbila a i já bych hned šla se učit k Vám.“ 

„Prostředí, tak atmosféra a pedagogové byli velmi milí a příjemní.“ 

„Byli jsme na motivačním zápisu ve vaší škole a moc se nám líbila celková organizace, při tak významném dni 

našeho syna.“ 

„Z přijetí naší dcery na Vaši školu jsme měli upřímnou radost.“ 

„Mockrát Vám děkujeme za krásný zápis, dcerce se líbil nejvíc ze všech zápisů.“ 

„Obě jsme byly z průběhu zápisu nadšené.“ 

        PaedDr. Světlana Vojtová 
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Výměnný pobyt  
 Jsme velmi potěšeni, že se nám v letošním školním roce po nucené dvouleté přestávce podařilo 

zrealizovat výměnné pobyty našich žáků a studentů z německého gymnázia v Burgkunstadtu. Letos je to 

už 26 let od prvního výměnného pobytu, kterých si nesmírně vážíme, a jsme pyšní na to, že tato 

dlouholetá spolupráce právem patří k zásadním tradicím naší školy.  

 V úterý 10. 5. 2022 nasedlo spolu s pedagogickým doprovodem 13 našich žáků do autobusu 

a vydalo se do německého městečka Burgkunstadt. Všichni jsme plni očekávání a napětí dorazili 

v odpoledních hodinách k budově gymnázia, kde nás velmi vřele přivítali němečtí studenti, jejich rodiče, 

paní ředitelka Lydia Münch a německé kolegyně, paní učitelky Monika Wohner, Katja Röttinger a Sabine 

Heppner, které každoročně koordinují naši spolupráci. I když v letošním školním roce byly kvůli 

epidemiologické situaci pobyty výrazně zkráceny, přesto byl program nabitý a všichni účastníci si 

společné dny náramně užili. Ve středu ráno přivítaly paní ředitelka a zástupkyně gymnázia všechny české 

i německé účastníky akce ve školní jídelně, všem popřály příjemný pobyt a také dobrou chuť, protože 

přivítání bylo doprovázeno sladkou snídaní. V dopoledních hodinách jsme navštívili některé třídy 

gymnázia a dokonce se i částečně zúčastnili výuky. Odpoledne si české děti užily bohatý program, který 

pro ně připravily německé rodiny. Ve čtvrtek jsme v rámci celodenního výletu navštívili historické město 

Bayreuth, ve kterém jsme si prohlédli tamější zámek, ale čas jsme si našli i na oblíbené nákupy. I když 

byl pátek 13. 5. 2022 naším odjezdovým dnem z Burgkunstadtu, stihli jsme během dopoledne projít 

historickou částí městečka, dozvěděli se mnoho zajímavostí a po společném obědě ve školní jídelně nás 

čekala dlouhá cesta autobusem do Prahy. S našimi kamarády jsme se rozloučili a věděli jsme, že se 

můžeme zanedlouho těšit na společné setkání u nás. 

 

NOVINKY OD NÁS 



 

 

6 

 V úterý 31. 5. 2022 v odpoledních hodinách jsme s velkým napětím očekávali příjezd našich 

německých přátel do Prahy. I my jsme německé studenty a jejich pedagogický doprovod přivítali a studenti 

se rozjeli do českých rodin, kde je ještě večer čekal bohatý program. I v naší škole jsme ve středu ráno naši 

vzácnou návštěvu přivítali sladkou snídaní a paní ředitelka Ivana Heboussová popřála všem příjemně 

strávené společné chvíle. Poté se německé i české děti za doprovodu odebraly do centra Prahy, kde je 

čekala prohlídka těch nejkrásnějších míst v našem hlavním městě. Po příjezdu zpět do školy a společném 

obědě v naší školní jídelně si děti užívaly programu, který pro ně připravily české rodiny. I u nás byl 

čtvrtek ve znamení celodenního výletu. Brzy ráno jsme společně vyrazili autobusem na zámek Loučeň. Na 

zámku byly pro každou skupinu zvlášť zorganizovány prohlídky a děti měly poté čas na procházku 

přilehlým parkem se známými labyrinty. Výtečný oběd jsme si užili v restauraci v Jičíně, který nám všem 

moc chutnal. Z města Jičína už to není daleko do Prachovských skal, na které jsme se všichni moc těšili. 

A protože nám počasí po celý den přálo, užili jsme si nejen krásnou procházku přírodou, ale 

i nezapomenutelné výhledy ze skal do okolí. Po návratu zpět do Prahy trávily děti společný čas v rodinách. 

 I pro nás znamenal pátek 3. 6. 2022 poslední den našeho setkání. Hned ráno jsme měli možnost 

zhlédnout naše šikovné mladé herce, kteří pro nás a naši německou návštěvu zahráli několik scének 

v anglickém jazyce. Dopolední čas jsme využili k návštěvě centra Prahy, kde si mohly děti nakoupit 

dárečky a suvenýry. Ještě jednou jsme se společně naobědvali ve školní jídelně a pak už nastal čas loučení. 

Společně jsme šli k autobusu, který byl na parkovišti připraven. S naší návštěvou jsme se patřičně 

rozloučili a spolu s německými kolegyněmi jsme se shodli na tom, že již za pár měsíců začneme 

připravovat další, v pořadí 27. ročník vzájemné spolupráce. Jsme za to opravdu rádi!!! 

        Mgr. Jana Ludwig,  

          koordinátor výměnných pobytů      
 

NOVINKY OD NÁS 
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Dramatický kroužek v anglickém jazyce 
 Ve dnech 12. a 13. dubna se naši žáci z 3. až 7. ročníků zúčastnili tradiční celopražské 

soutěže Come and show. Jedná se o soutěž dramatizace a zpěvu v anglickém jazyce. Tuto soutěž 

pořádá Základní škola Dolní Chabry. Po celý školní rok jsme se žáky poctivě nacvičovali 

a trénovali. I přes náročné covidové období, která nás i děti průběžně limitovalo karanténami, se 

nám podařilo naše díla úspěšně dokončit a získat nejlepší ocenění TOP v následujících hrách. 

 V kategorii Begginer  se scénkou The Wise prime Minister nás reprezentovali: Sam 

Koprolín, Anetka Bendová, Emička Kövešlygety, Nasťa Krichfalushiy, Klárka Kovaříková, Martin 

Bartoušek, Tuanka Khakipur, Lucka Volfová, Filip Kňourek, Vaneska Tkáčiková, Vojta Lapčík 

a Rosťa Volf. 

 V kategorii Intermediate se scénkou The Space Restaurant nás reprezentovali: Elenka 

Hovorková, Nelinka Ballková, Rozárka Hajnerová, Anetka Bendová, Vojta Lapčík, Vaneska 

Tkáčiková, Tuanka Khakipur, Rosťa Volf, Lucka Volfová, Eliška Fenďová, Filip Kňourek, Marek 

Skala a Terezka Gellérová. 
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 A v kategorii Advanced dostali ocenění GREAT tito herci: Lucka Špačková, Nelinka 

Ballková, Eliška Fenďová, Terezka Gellérová, Marek Skala a Vojta Lapčík. 

 Tato soutěž odstartovala šňůru představení pro rodiče žáků a následně pro žáky školy, 

která se uskutečnila v květnu. 17. května byla uspořádána besídka pro rodiče našich herců, která 

sklidila velký potlesk. 20. května proběhlo několik představení pro jednotlivé třídy 1. stupně. Naši 

herci si tak vyzkoušeli, jak náročná herecká profese je. Pásmo sestavené z několika scének 

a písniček děti prezentovaly celkem čtyřikrát během dopoledne. Musely se tak vždy koncentrovat 

na danou hru, kostýmy a text v anglickém jazyce. 

 Tečkou za dramatickým řáděním bylo vystoupení pro naši německou partnerskou školu 

z Burgkunstadtu 3. června. Žáci z Německa před svým návratem domů zhlédli průřez našich 

divadelních her. Děti si teď užívají zasloužené herecké prázdniny a v září se opět sejdeme. 

Doufáme, že herci svým výkonem mnohé inspirovali, aby se přidali do našeho hereckého týmu. 

               Mgr. Jana Rusňáková a Mgr. Kateřina Drekslerová 
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Konverzační soutěž v německém jazyce 
 Máme velkou radost, že v letošním školním roce proběhla konverzační soutěž v německém jazyce 

v plném proudu a v prezenční formě. 

 Dne 1. 3. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, 

a to v obou kategoriích. V kategorii IA (6. – 7. třídy) se zúčastnilo celkem 7 žáků a na 1. místě se umístila 

žákyně Anna Dubecká ze 7. B. V kategorii IIA (8. – 9. třídy) ve školním kole bojovalo celkem 10 žáků. 

Vítězkou se stala žákyně Karolína Ludwig ze třídy 8. A. Obě vítězky postoupily do obvodního kola. 

 Tentokrát již v prezenční formě se obvodní kolo konalo dne 25. 3. 2022 tradičně na Gymnáziu 

Omská. V obvodním kole byly naše žákyně velmi úspěšné. Anna Dubecká (7. B) se ve své kategorii, 

která již není dále postupová, umístila na skvělém 2. místě. Karolína Ludwig (8. A) získala výtečné 

1. místo, a postoupila tak do krajského kola. 

 Celopražské kolo se konalo dne 6. 4. 2022 a organizovalo jej Gymnázium Nad Alejí na Praze 6. 

Zde soutěžilo v kategorii IIA celkem 10 soutěžících, a i tady naše žákyně Karolína Ludwig dosáhla 

skvělého výsledku. Umístila se na 3. místě, a to pouze 1 bod za vítězem celopražské soutěže. 

Gratulujeme vítězkám a děkujeme všem účastníkům této soutěže. Macht so weiter!!!    

Mgr. Jana Ludwig 

 

Obvodní kolo konverzační soutěže v angličtině 
 Dne 23. března se konalo obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu 

reprezentovali Anička Dubecká ze 7. B a Honza Wittberger z 8. A.   

 Zklamalo nás, že i přes příznivou epidemiologickou situaci proběhlo obvodní kolo online formou. 

Naši reprezentanti se velmi svědomitě připravovali, o to víc nás mrzelo, že nedostali dostatečný prostor své 

znalosti a komunikační schopnosti uplatnit. Nicméně se nám podařilo získat krásné 2. místo v kategorii 

II A zásluhou Honzy Wittbergera, Anička se umístila na pěkném 10. místě. Oběma zúčastněným tímto 

srdečně gratulujeme a děkujeme za jejich zodpovědnou přípravu. 

      Mgr. Jana Rusňáková a Mgr. Petra Nedvědová 
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Finále Pražského pramene 
 Přírodovědnou soutěž Pražský pramen organizuje Gymnázium Botičská. Letošního ročníku se 

zúčastnilo 2752 žáků z celé Prahy. Aby dva naši žáci Honza Wittberger a Tobiáš Hrubý z 8. A postoupili až 

do finálové třicítky nejlepších, museli obstát nejen v náročném testu školního kola, ale i zpracovat domácí 

projekt na téma Kovy. Honzův projekt byl dokonce jedním z nejlepších. 

  V samotném finále je čekal bohatý dvoudenní program s přednáškami, exkurzemi, laboratorními 

pracemi a testem. Vše se opět týkalo tématu letošního ročníku kovy, takže si vyslechli přednášky o využití 

kovů v pravěku a dnes, v laboratorních blocích krystalizovali stříbro, spalovali hemoglobin, pozorovali krev, 

měřili teplotu tání cínu atd. Na Přírodovědecké fakultě UK se seznámili s unikátní interaktivní expozicí 

tabulky prvků. V Národním muzeu absolvovali odbornou přednášku v expozici minerálů. 

  A jak finálové kolo nakonec dopadlo? Honza obsadil krásné 15. místo a Tobiáš byl dokonce první! 

Gratulujeme.  

                            Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

Požární ochrana očima dětí 
 V letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili 

výtvarné a literární soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA 

DĚTÍ, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech a Moravy. Žáci 6. - 8. 

ročníků soutěžili v části výtvarné. Úspěch našich dětí byl 

ohromující. 

Zde je jejich pořadí: 

OBVODNÍ KOLO 

kategorie ZŠ 3:  

1. místo Týna Škrobová, 7. A 

2. místo Karolína Aberlová, 6. B 

kategorie ZŠ 4: 

1. místo Emma Majorská, 8. B 

3. místo Elen Gřešáková, 8. B 

KRAJSKÉ KOLO 

kategorie ZŠ 4: 

1. místo Emma Majorská, 8. B 

kategorie ZŠ 3: 

3. místo Týna Škrobová, 7. A 

Již nyní se těšíme na příští ročník. Máme opravdu šikovné děti. 

      Mgr. Květa Nekolová 
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Matematické soutěže na ZŠ Křimická  
Ve druhém pololetí se tradičně konal Matematický klokan, další část Matematické olympiády 

(školní a obvodní kolo pro kategorii Z6, Z7 a Z8) a Pangea.  

I letos se žáci naší školy přidali 21. 3. 2022 k milionům soutěžících z více než 60 zemí celého 

světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontières. Soutěží se ve všech krajích naší republiky 

v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní 

kolo ve své lavici. Tentokrát si zasoutěžilo 404 našich žáků. V rámci naší školy se nejlépe umístili 

v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník): Jan Kuchta 3. B, v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník): Adrian Louis 

Tětek 4. A, v kategorii Benjamín (6. a 7. ročník): Lukáš Kučera 6. C a v kategorii Kadet (8. a 9. ročník): 

Tobiáš Hrubý 8. A. 

 

 

Obvodní kolo Matematické olympiády kategorie Z6, Z7 a Z8 proběhlo 12. 4. 2022 po dlouhé době 

prezenčně na ZŠ Kodaňská. Na základě školního kola postoupili: Nikol Popelková 6. C, Dominika 

Kičová 6. C, Zdeňka Pangrácová 7. A, Vojtěch Prchal 7. B a Nicolas Novotný 7. C. Letos se našim žákům 

mimořádně dařilo a byli velice úspěšní, Nikol Popelková z 6. C se umístila na úžasném 1. místě a její 

spolužačka Dominika Kičová z 6. C také na krásném 4. místě.  

Školní kolo soutěže Pangea proběhlo v termínu 14. 2 - 11. 3. 2022 a zúčastnilo se ho 372 žáků. 

Jedná se o matematickou soutěž pro žáky (1+3). až (10-1)  ročníků. Finálové kolo za rok 2022 je 

plánované na pátek 17. 6. 2022. Letos bohužel nikdo do finálového kola nepostoupil, nicméně výsledky 

některých žáků celorepublikově nebo v kraji jsou skvělé. Celkový počet soutěžících byl 53 391 žáků ze 

764 škol. Z Prahy to bylo 12 553 žáků ze 110 škol a například Matěj Ackerman 4. A se v kategorii 

4. ročníku umístil na 17. místě, Přemysl Chejn 5. A v kategorii 5. ročníků na 35. místě, Viktorie Hýblová 

6.  A a David Trnka 6. C v kategorii 6. ročníků na 31. místě a Filip Zemek 9. B v kategorii 9. ročníků na 

61. místě. 

Všem šikovným počtářům děkujeme za účast a reprezentaci a těšíme se na jejich další 

matematické úspěchy. 

          Mgr. Jaroslava Sýkorová 

 

 



 

12 

NOVINKY OD NÁS 

Čapkoviny 
V letošním roce se naši žáci z šestých a sedmých tříd zúčastnili 9. ročníku literární soutěže ČAPKOVINY 

aneb Žijeme s knihou na téma Měl jsem psa a kočku, kterou každoročně pořádá Střední škola designu a umění, 

knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze. Soutěž, která je určena pro žáky 2. stupně základních škol, žáky 

víceletých gymnázií a pro studenty středních škol a čtyřletých gymnázií se konala pod záštitou Ing. Mariany 

Čapkové, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP. Do soutěže bylo zasláno 500 příspěvků, 250 ze 

základních škol a 250 ze středních škol. 

            Před individuální žákovskou tvorbou jsme si pro inspiraci přečetli kousek z Čapkovy Dášeňky. Tím jsme se 

naladili a mladí literáti začali vymýšlet své vlastní psí a kočičí příběhy. Ze školního kola do celostátního postoupila 

Elisa Ganev z 6. A, Tomáš Pešír, Tobiáš Kail a Veronika Musílková z 6. B, Nina Procházková a Zdeňka Pangrácová 

ze 7. A. 

Slavnostní vyhlášení vítězů 9. ročníku celostátní literární soutěže Čapkoviny se konalo 28. dubna 2022 ve 

společenském sále Residence RoSa v Kobylisích. V porotě zasedla mezi jinými MgA. Jana Kloudová, která např. 

adaptovala umělecký text Soví zpěv od Ivy Procházkové pro Český rozhlas nebo Pavel Mandys, redaktor 

iLiteratury.cz a také spoluzakladatel a spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera. Ze Společnosti 

bratří Čapků se slavnostního vyhlášení účastnila paní Mgr. Olga Rohelová, se kterou jsme se vyfotili. 

 Porota vyjádřila velikou radost z množství a vysoké kvality příspěvků, kdy se ukázalo, kolik mladých lidí 

čte knihy a velmi pěkně píše. Pořadatelé pro nás připravili bohatý kulturní program. Dudácké skladby jako Žádnej 

neví, co jsou Domažlice, zahrál a zazpíval učitel hudby z pořádající školy. Jak už bývá zvykem na literárních 

soutěžích, byl přečten vítězný text. Mladí umělci ze Základní umělecké školy Praha 3 připravili happening 

z povídek Oty Pavla a nadaná studentka pořádající školy vystoupila s písněmi v angličtině. 

Soutěž je výzvou pro všechny mladé talenty, které je potřeba objevovat a dát jim možnost uplatnit se 

s vlastní tvorbou. 

                                                                                             Mgr. Petra Henderson 

 

Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka 

S Klubem mladých diváků jsme navštívili, dnes již legendární, vynikající divadelní představení Jak jsem se 

ztratil v podání skvělého divadelního souboru Divadla v Dlouhé. 

Text Ludvíka Aškenazyho pro jeviště upravil Jan Borna, který se ujal i režie. Herec Pavel Tesař se výborně 

zhostil role malého Pavlíka Tesaře, který se jednoho dne ztratil svému tatínkovi. A protože příliš nespěchal domů, 

procházel se vánoční Prahou. Na svých toulkách potkal pána s kaprem, holčičku, která šla tatínkovi pro pivo, 

posledního pražského lampáře, navštívil Bílou labuť a peklo (vlastně sklad jedné hospody na Václavském náměstí) 

a hlavně se seznámil s pošťákem Klementem a jeho koníkem Karličkou. Klement mu věnoval podivuhodné loutkové 

divadélko, ve kterém jsou loutky nejen Pavlíka samotného, ale všech, které toho dne potkal, včetně snové 

Andersenovy Holčičky se sirkami. 

Výtvarné provedení scény, jako snové nasvícení, použité loutky a stínové divadlo, otevírá dětem prostor pro 

jejich vlastní fantazie. Třímetroví soudruzi policajti na chůdách na policejní stanici, kam se ztracený Pavlík dostal, 

v podání herců Jana Vondráčka a Martina Velikého, naše mladé diváky velmi pobavili, stejně jako mluvící kůň 

Karlička popíjející s nohou přes nohu šálek čaje.  

Představení má formu divadelní revue, která se prolíná s naživo hranými hity šedesátých let jako Chytila 

jsem na pasece motýlka či Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo slavný hit Roň slzy od Yvonne Přenosilové, kdy 

i obecenstvo v hledišti si s chutí zazpívalo spolu s herci. Nastudování hudby se ujal Milan Potoček a Jan Vondráček. 

Inscenace vyvolává neopakovatelnou atmosféru Prahy šedesátých let. Rozhodně toto představení doporučujeme ke 

zhlédnutí vám všem. 

                                                                                                Mgr. Petra Henderson 
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Literární soutěž „Komenský a my“ 
 Žáci Tomáš Pešír a Tobiáš Kail ze 6. B a Karolína Karschová ze 7. A se stali nejlepšími autory 20. ročníku 

literární soutěže „Komenský a my“. S letošním tématem „Proč byl J. A. Komenský velkou osobností našich dějin?“ 

si poradili nejlépe ze všech soutěžících žáků šestých a sedmých ročníků na naší škole. 

 Tomáš Pešír a Karolína Karschová postoupili do finále celostátní soutěže, které proběhlo formou 

vědomostního testu na téma Životní pouť a dílo J. A. Komenského. Oba se utkali s dalšími patnácti soutěžícími ve 

stejné kategorii B určené pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků 

ZUŠ. 

Karolína si odvezla Diplom s čestným uznáním, což je velký úspěch v této náročné konkurenci. 

 Finále proběhlo ve dnech 23. 5. – 25. 5. 2022 v Brandýse nad Orlicí, ve městě, kde se Komenský čtyři roky 

schovával pod ochranou šlechtice Karla st. ze Žerotína, než nedobrovolně a nadobro musel opustit rodnou zem. Zde 

napsal Labyrint světa, dopsal některé své důležité spisy a podruhé se oženil. 

 Kromě dalšího poměřování sil ve vědomostech pro nás pořadatelé připravili krásný doprovodný program, 

který všechny, žáky, studenty i doprovázející učitele, obohatil o další zajímavé informace ze života Komenského 

a historie Jednoty bratrské. 

 První večer jsme byli uvítáni senátorem Ing. Petrem Šilarem, který zdůraznil svůj vztah ke Komenského 

odkazu přes písmáckou tradici své rodiny. 

 Ráno nás na radnici přivítal starosta města. Zde jsme zároveň navštívili Pamětní síň J. A. Komenského se 

zapáleným průvodcem (třímajícím v ruce velkou lupu pro případné bližší zkoumání exponátů nadšenými badateli), 

který nás zahrnul neuvěřitelným množstvím zajímavých informací o Komenském, což bylo velmi podnětné pro 

soutěžící, kteří měli ještě ten den psát vědomostní test. 

Po návštěvě radnice jsme se šli podívat na stromový labyrint v Klopotech, kde se všichni účastníci společně vyfotili 

u pomníku Komenského, stojícího poblíž.  

Poté jsme autobusem odjeli do Kunvaldu, kde jsme navštívili Domek na sboru, místo, kde se scházeli členové 

Jednoty bratrské, která zde byla založena bratrem Řehořem.  

 Starosta Kunvaldu, pan Paďour, nám u staleté bratrské lípy povyprávěl o její smutné historii. Byla zasazena 

členy Jednoty bratrské při jejich nuceném odchodu z vlasti. Říká se o ní, že vyrostla ze slz Českých bratří. Dnes je 

památkově chráněna. 

 Po obědě ve školní jídelně nastal čas pro poměření účastníků ve vědomostním testu. Tréma byla veliká. 

Stateční žáci nad ním strávili přibližně 90 minut. 

Po testu jsme se odreagovali při krásném vystoupení velmi kvalitního pěveckého sboru ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

Brandýs nad Orlicí v divadelní třídě ZŠ. 

 Po báječném hudebním zážitku na nás čekala vernisáž výtvarných prací soutěžní kategorie A a vyhlášení 

nejlepších prací. 

 Skutečnou třešničkou na pomyslném dortu bylo večerní hudební vystoupení Vokálního seskupení 

KVINTETKY s dobovými, lidovými a jazzovými písněmi a vystoupení studentky konzervatoře, talentované 

ukrajinské houslistky Anabel De Luca, v kostele Českobratrské církve evangelické. 
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 Třetí den na nás čekalo vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže „Komenský a my“ v obřadní síni 

Městského úřadu Brandýs nad Orlicí. Po slavnostním přivítání a kulturním programu, o který se postarala 

ZUŠ z Chocně, byly vyhodnoceny soutěžní kategorie A, B, C a předány ceny. Na závěr se konala 

prezentace vítězných prací, které byly čteny. Měly skutečně vysokou úroveň. Ceremoniálu se účastnila 

i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Dojemnou řeč přednesl místní podnikatel z Choceňské 

mlékárny, pan Petr Marek, který je nazýván duchovním otcem celé akce. Při svých zahraničních 

služebních cestách si v Amsterodamu uvědomil, že na rozdíl od ciziny, stále není v Čechách Komenský 

tak doceněn a připomínán, jak by si zasloužil. Tehdy si dal za cíl, jako rodák z kraje, kde tento velikán 

pobýval, více Komenského odkaz propagovat. Našel úžasné spolupracovníky, kteří spolu s ním tuto 

záslužnou akci pořádají už dvacet let! Mezi ně patří ředitel Základní školy a mateřské školy J. A. 

Komenského v Brandýse nad Orlicí, pan Mgr. Miloslav Dušek, starosta Kunvaldu Ing. Josef Paďour, 

manželé Přívratští, kteří vymýšlejí témata, paní Hauserová a Vaníčková z Národního pedagogického 

muzea a knihovny J. A. Komenského a další. 

 Silným zážitkem byl také krásný, moudrý pozdrav ze záznamu od Alfréda Strejčka, který této akci 

velmi fandí. Jako herec totiž aktivně šířil odkaz Komenského „v literárně hudební kompozici, která měla 

přes 750 představení ve více než 34 zemích čtyř kontinentů. V jeho mistrovském přednesu vyznívaly stálé 

myšlenky Komenského neobyčejně živě, jako by je tento veliký myslitel psal pro dnešek…“ 

 Akce se zúčastnili i vyučující z Pedagogické fakulty z Nitry na Slovensku. I tam tuto soutěž 

pořádají už 13 let. Pan ředitel Dušek říká, že všichni lidé podílející se na této akci ji dělají srdcem. A je to 

pravda. Jejich upřímná snaha šířit odkaz našeho velikána Komenského byla cítit na každém kroku, po celé 

tři dny. 

  A jak celou soutěž hodnotí sami soutěžící?                                                                                                      

Karolína: „Finále soutěže Komenský a my se konalo v Brandýse nad Orlicí, kde nás čekal třídenní 

program. Velice jsem se tam těšila, ale zároveň jsem měla strach z testu, který jsem musela absolvovat. 

Když jsem si test procházela, zjistila jsem, že tam není skoro nic, co jsem se učila. A v tu chvíli mi bylo 

do breku. Nakonec jsem si ale řekla, že když už tady jsem, tak musím bojovat. Samozřejmě, že bych 

bývala byla šťastnější, kdyby ten test nebyl, ale za to, co jsem mohla zažít, to stálo. Test jsem dokončila 

asi 15 minut před limitem zcela vyčerpaná. Měla jsem velký strach z toho, abych především nezklamala 

paní učitelku a svou třídu 7. A, která mi držela palce. Třetí den po snídani bylo vyhlášení výsledků. Když 

vyhlašovali kategorii B, měla jsem stejný pocit, jako u testu. Vyhlásili 1., 2. a 3. místo a já jsem věděla, že 

je to ztracené. Dál už jsem moc nevnímala, ale najednou jsem uslyšela své jméno. V tu chvíli jsem vlastně 

měla neskutečnou radost, ale také strach.  

Díky této příležitosti jsem mohla potkat nové lidi a navštívit nová místa. Zážitek je to 

nezapomenutelný a byla bych ráda, kdybych toto mohla zažít znovu. Ten strach, tu radost. Přeju všem, 

aby měli šanci zažít to, co já.“ 

Tomáš: „Na soutěži J. A. Komenský se mi líbil bohatý program. Nejvíc mě zaujal Domek na sboru 

v Kunvaldu, kde jsem viděl i 400 let starou lípu. Také bylo moc hezké hudební vystoupení Kvintetek 

v kostele Českobratrské církve evangelické.“ 

                                                                                          Mgr. Petra Henderson 
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Peče celá družina   

 Přípravy na Velikonoce vrcholily napříč všemi odděleními ve školní družině. Děti vyráběly 

dekorace na velikonoční tržnici a opět se těšily na dílničku Pečení perníčků. Paní Eva, vedoucí jídelny, 

přišla s nápadem péct nejenom perníky, ale i ptáčky z kynutého těsta. Zkušené pekařky mi dají za pravdu, 

že pečení z kynutého těsta není nic jednoduchého. S pomocí naší úžasné kuchařky Jany, která nám 

připravila vynikající těsta, se nám práce povedla. Díky celému kolektivu školní jídelny a školní družiny se 

celá akce krásně podařila.     

                                                                                                        Marta Pospíšilová  

 

Velikonoční tržnice 
 V pátek 12. dubna se pod záštitou Klubu rodičů konala velikonoční tržnice. Přípravy však začaly 

už mnohem dříve – v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, v družině, dokonce i ve školní 

jídelně byl vidět čilý předvelikonoční ruch. Role prodávajících se tentokrát ujaly maminky našich žáků 

a o výrobky byl velký zájem. Vybralo se téměř 16 000 Kč, které byly využity jako příspěvek na 

zakoupení herních prvků na školní zahradu.  

                                                                                  Mgr. Simona Procházková 
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Srdíčkové dny na naší škole    
 Pomoc dětem se závažnými onemocněními je pro naše děti 

a zaměstnance naprosto přirozená. Pomáháme již několik let vždy 

několikrát do roka. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. 

V jarních Srdíčkových dnech jsme vybrali částku 3 750 Kč. Tato částka 

bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou 

stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na 

pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu 

zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů 

apod.  Ráda jsem potvrdila účast naší školy na Srdíčkových dnech 

v příštím školním roce. Můžeme se těšit na úplně nové věci k prodeji, 

ale naše oblíbené magnetky se zvířátky samozřejmě zůstanou.     

                  Mgr. Květa Nekolová   

Preventivní program a besedy o kyberšikaně v 5. třídách   
 Co je kyberšikana? Jak vzniká? Může nám ublížit? Umíme se proti ní bránit? Co je to respekt? Co 

je to prevence? Proč je důležitý dobrý kolektiv? Doufám, že tyto otázky umí většina žáků naší školy 

zodpovědět úměrně svému věku.  Ale všechno hezky popořádku. Kyberšikana je šikanování jiné osoby 

(ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování) s využitím internetu, mobilních telefonů či 

jiných informačních technologií.  Jak se můžete bránit útokům? Například tím, že své podezření na 

kyberšikanu oznámíte dospělým, že zablokujete útočníkovi možnost přístupu k vám, změňte svou virtuální 

identitu, ukončete s útočníkem komunikaci, pokuste se ho odhalit, uschovejte důkazy, nebuďte lhostejní.    

 V letošním školním roce se 10. března uskutečnila v 5. třídách beseda s MĚSTSKOU POLICIÍ, 

kde policisté ÚTVARU PREVENCE dali našim žákům jasné odpovědi na tyto otázky. Zároveň 3. března 

v 5. A proběhl s organizací PROXIMA SOCIALE tříhodinový preventivní program o kyberšikaně.      

 Na druhém stupni na toto téma probíhají besedy a přednášky v rámci hodin výchovy ke zdraví, ale 

i v dalších předmětech.     

        Mgr. Květa Nekolová  

  

 

Charita na naší škole    
 V letošním školním roce se již poněkolikáté uskutečnila tradiční sbírka pro náš Azylový dům Rybka 

Husinec. Tentokrát se jednalo o „bleskovou“ velikonoční sbírku dobrot, sladkostí, vajíček, zajíčků a dalších 

moc dobrých věcí.  Krabice plná sladkostí byla opravdu těžká. To dokazují i přiložené fotografie. Tentokrát 

jsem ji posílala poštou. Do azylového domu dorazila v pátek. Paní ředitelka Eva Dvořáková hned potvrdila 

přijetí zásilky. Přidala také velké poděkování od všech dětí z azylového domu, protože opět díky nám měli 

všichni krásné Velikonoce. Poděkování patří všem dětem, jejich rodičům, kteří umožní dárky pro Rybku 

přinést, také pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, kteří se vždy sbírek účastní.      

        Mgr. Květa Nekolová 
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 Žáci navrhli například relaxační zónu na první stupneň, sedací pytle, deskové hry nebo stolní 

fotbálek. Do finální fáze nakonec postoupily tyto návrhy: stolní fotbal, vzdušný hokej a pingpongový stůl.  

 Nyní probíhá nejdůležitější fáze projektu, elektronické hlasování. Každý žák obdržel dva kódy, které 

mu umožní hlasovat. Poté bude následovat poslední fáze, realizace vítězného návrhu, která by měla 

proběhnout na konci června. Žáci se na realizaci vítězného návrhu velice těší, zvlášť proto, že se svými 

návrhy podílí na vylepšení školního prostředí. 

 A co na to samotní žáci? 

Myslím si, že to je dobrý nápad, aby se děti zamyslely nad tím, jak vylepšit školu, kde tráví hodně 

svého času. Když budeme hlasovat jako dospělí, tak budeme vědět, o co jde. Je dobré si to vyzkoušet, a když 

neodhlasujeme to, co jsme si přáli, tak bychom měli být rádi, že vůbec něco máme.  

Je dobré, že budeme mít možnost rozhodnout si samostatně, co budeme chtít a využijeme to. Možná 

takto budeme moci porozumět nějakým způsobem financím.  

        Mgr. Melita Podhola 

 

 

Projekt Školní participativní rozpočet 
Žákovský parlament naší školy se letos poprvé zapojil 

do projektu s názvem Školní participativní rozpočet, který 

organizuje MČ Praha 15. Jeho realizace začala v dubnu 

a končí hlasováním žáků v červnu. Podstatou projektu je 

realizace vlastních návrhů žáků 5. – 9. ročníků. Částka 

rozpočtu je Kč 10 000. Žáci měli možnost popřemýšlet 

o potřebách školy a rozhodnout o tom, na co se peníze ve 

škole mohou použít. 

 Projekty žáci navrhovali v rámci svých tříd během 

května s pomocí třídních učitelů. Členové Žákovského 

parlamentu byli připraveni během této doby poradit 

spolužákům a podat dodatečné informace, se kterými se 

seznámili na schůzce parlamentu. Každý z návrhů měl být 

pojmenován, krátce popsán, žák měl odhadnout, co všechno 

bude pro jeho realizaci potřeba pořídit a kolik bude stát. 

Takto získají i finanční gramotnost. 

 

 

  

      

 

Soutěžní Den dětí pro 

1. třídy a školní družinu 
 Žákovský parlament si na 

čtvrtek 2. června připravil pro 1. třídy 

soutěže a aktivity jako oslavu Dne dětí. 

První část probíhala během dopoledne, 

kdy žáci plnili úkoly na 10 stanovištích, 

např. rozesměj mě, ocásky, skoky, 

bludiště, písnička, povely, paměťový 

běh a další. Zde se bavili nejen žáci 

a učitelé 1. tříd, ale i členové ŽP, kteří 

vše připravili. Druhá část dne probíhala 

zase odpoledne, kdy si žáci zahráli 

v družině Městečko Palermo a Poznej, 

kdo jsem. Dále se aktivita přesunula 

ven, kde si ŽP připravil ve spolupráci 

učiteli a vychovateli opičí dráhu. Zde si 

žáci velice dobře vedli. 

              Kryštof Mikula  
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Dárek ke Dni dětí 
 Hurááá, huráááá, hurááá burácelo v celé školní družině, když nám paní ředitelka oznámila, že si můžeme 

vybrat na školní zahradu herní prvky. Děti věděly, že jsou herní prvky velmi drahé, a proto také chtěly přispět svou 

prací. Pod vedením učitelek I. stupně a vychovatelů vyrobily na velikonoční tržnici spoustu krásných dekorací. 

S pomocí zaměstnanců školní jídelny děti upekly perníčky a kynuté ptáčky. 

 Děkujeme Klubu rodičů za příspěvek na herní prvky a organizaci prodeje výrobků na tržnici. Poděkování 

patří i rodičům, kteří nás přišli podpořit a nakupovali naše výrobky. Výtěžek z tržnice jsme věnovali na pořízení 

herních prvků.  

 Dne 1. června naše děti dostaly k svátku ten nejkrásnější dárek – stezku dovedností a herní sestavu se 

skluzavkou a houpačkami. 

                                                                                                       Marta Pospíšilová 

 

Děti se ve školní družině nenudí: 
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Třikrát volejbal dívek – „Poprask“ - AŠSK 
 Poprvé - Minivolejbal – obvodní kolo 

Minivolejbal se hraje na zkrácené hřiště a počet hráčů je 3. 

3. března odjel výběr dívek z 6. a 7. tříd poměřit síly na základní školu Hostýnská. 

Ve skupině se nám příliš nedařilo. Postoupily jsme ze 3. místa. Přesto jsme v dalších vyřazovacích kolech 

dokázaly výbornou hrou všechny porazit a získat kov nejcennější – ZLATO! 

 Tým ve složení Bára Bakusová, Dominika Kičová, Klára Kuglerová, Renáta Muroňová, Eliška 

Johanovská a Gabriela Vazačová zaslouženě zvítězil. Krásná hra. Velké díky, děvčata. 

 Podruhé - Volejbal 8. a 9. tříd – obvodní kolo 

30. března jsme se snažily navázat na úspěch mladší kategorie. 8. a 9. ročník mohl být doplněn mladšími 

žákyněmi, a tak na ZŠ Hostýnská dorazil tým složený ze samých skvělých volejbalistek. Kromě Pavlíny 

Michálkové, Veroniky Muroňové, Kamily Vítové, Kláry Hypšové, Viktorie Hodačové jsme opět mohli vidět 

Báru, Domču, Renču, Klárku zářit na kurtu. Tentokrát se již hrálo podle platných volejbalových pravidel. 

Nenarazily jsme na odpor soupeřek. Dívkám se podařilo vyhrát každý zápas a zaslouženě vybojovaly 

1. místo a postup do krajského kola. 

Obdiv a poděkování patří dívky vám. 

 Potřetí – Volejbal 8. a 9. tříd – krajské kolo 

5. května jsme s chutí dorazily do Libně na SK Meteor Praha. 

Opět došlo ke změně složení týmu. Tentokrát nás reprezentovaly: Pavlína Michálková, Verča Muroňová, 

Julie Koudelová, Kamča Vítová, Viki Hodačová, Míša Horáková a Ema Ballková. 

 Nové neznámé podmínky nám připravily těžkou zkoušku. Déšť a antukové kurty prověřily 

zkušenosti našich volejbalistek. Bohužel se nám nedařilo navázat na předešlé úspěchy, konkurence byla 

veliká. Být mezi 13 nejlepšími týmy v Praze se ale cení i bez umístění na „bedně“. Výborná zkušenost 

a chuť do příštích ročníků je naší odměnou. 

Děkuji vám, děvčata, za bojovnost a sportovního ducha, i když nevyhráváte. 

 Jsem ráda, že mohu na podobné soutěže doprovázet naše žákyně. Fair play a pohoda jsou vždy 

naším maskotem. 

                Mgr. Zuzana Piherová 
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SAZKA Olympijský víceboj – obvodní kolo 
 V pátek 22. dubna se na ZŠ Hostivař konalo obvodní kolo sportovní soutěže SAZKA 

Olympijského víceboje (dříve OVOV). Naše děti závodily jak v soutěži týmů, tak jednotlivců. 

Družstvo ve složení Filip Blažek (6. A), Sára Zavřelová (7. A), Karolína Ludwig (8. A), Ema 

Ballková, Michaela Horáková, Matouš Knotek, Adam Michek a Adam Dubovský (všichni 8. B) 

získalo 1. místo a postoupilo tak do krajského kola, které se konalo 11. května na atletickém 

stadionu Slavia Praha.  

 I v soutěži jednotlivců máme výborné výsledky a čtyři žáci postupují do krajského kola. 

Jsou to Dominika Kičová  (6. C), Matyáš Hemelík (6. C), Bad-Ireedui Shadgar  (8. A) a Vojtěch 

Votava (9. A). Všichni obsadili krásné 2. místo. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy 

a gratulujeme ke skvělým výkonům. 

                                    Bc. Pavel Šíp 
 

Jednou bedna a k tomu brambory 
 Středa 11. května 2022 patřila po covidové odmlce opět sportu. Konkrétně se naše škola 

zúčastnila krajského kola SAZKA Olympijského víceboje, který se konal tradičně na atletickém 

stadiónu SK Slavia Praha. Postup do krajského kola si v tomto okresním zajistilo družstvo naší 

školy a tři kluci jednotlivci. 

 Ve sluncem zalitém dni předváděli naši reprezentanti velice dobré výsledky a v průběžných 

tabulkách se drželi na předních příčkách. Nicméně po započítání všech disciplín (60 m, skok 

daleký, hod míčkem, leh-sedy, shyby, 1000 m) jsme se ve výsledkové listině lehce propadli. To 

ovšem neplatilo o borci z 9. B Vojtěchu Votavovi, který se jako jediný dostal v tento den na bednu 

vítězů. Konkrétně obsadil třetí místo v soutěži jednotlivců (r. 2007). Pro nepopulární brambory si 

svými skvělými výkony dokráčela Barbora Vaněčková z 6. B.    

 V soutěži družstev jsme se nakonec umístili na pěkném 11. místě. Za předvedené výkony 

a snahu patří všem zúčastněným obrovské díky a pochvala. Slíbili jsme si, že příští rok budeme 

lepší.  

DRUŽSTVO CHLAPCI: Filip Blažek, Adam Dubovský, Matouš Knotek, David Těšík  

DRUŽSTVO DÍVKY: Sára Zavřelová, Karolína Ludwig, Renáta Muroňová, Karolína Aberlová  

JEDNOTLIVCI: Vojtěch Votava, Bad-Ireedui Shadgar, Matyáš Hemelík  

                                           Mgr. Jan Salač 
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Turnaj v miniházené 
 28. dubna se v tělocvičně hrál turnaj 4. a 5. tříd v miniházené. Hrálo se systémem každý s každým, 

10 minut na zápas. Nebylo důležité, kdo vyhrál, ale že všechny zúčastněné třídy daly do hry vše a kdo 

nehrál, intenzivně fandil. Sportu zdar!  

         Mgr. Daniela Holičová 

 

Dračí lodě 
 Konec školního roku býval v lepších časech spojen se závody dračích lodí. Lepší časy se nám 

vrátily, a tak jsme se mohli 17. června sejít u Hostivařské přehrady. Posádky lodí tvořili žáci 8. a 9. tříd. 

Soutěže se zúčastnilo celkem deset lodí, vždy dvě z každé základní školy Prahy 15. Všechny týmy 

absolvovaly dvě jízdy. Pořadí bylo určeno součtem časů. Osmáci, kteří měli v týmu paní učitelku 

Sýkorovou a pana učitele Šípa, obsadili 6. místo. Ne všechny školy dodržely pravidla soutěže, musela se 

konat zvláštní jízda, ale nakonec se vše vyjasnilo.  

 Deváťáci alias Bazilišci skončili průběžně druzí. Ve finálové jízdě se utkali se Základní školou 

Hostivař a boj to byl opravdu napínavý. Hostivařští měli lepší start, ale Bazilišci se do toho opřeli a za 

hlasitého povzbuzování fanoušků z naší školy se do cíle dostali o dobré 4 metry dříve. Vítězný pokřik 

Bazilišků se rozléhal po celé Hostivařské přehradě. Lepší ukončení sportovní kariéry na základní škole už si 

naši deváťáci nemohli přát, my jim blahopřejeme a děkujeme paní učitelce Piherové a panu učiteli Salačovi, 

kteří svými silami k vítězství také přispěli. 

                             Mgr. Simona Procházková a Mgr. Petra Nedvědová 



 

1. ROČNÍK 

Pasování na čtenáře  
 Dne 1. 6.  se na školní zahradě konala 

krásná akce „Pasování na čtenáře“. Děti 

z prvních tříd tak dostaly ocenění za svou 

celoroční snahu a složily čtenářský slib. Vždyť 

za necelých deset měsíců se naučily všechna 

písmenka, slabiky, začaly skládat první slova 

a věty a již čtou své první knížky. Udělaly 

obrovský kus práce a dnes nastal jejich velký 

den. Pasování zajistili jejich spolužáci ze 

sedmých tříd. Přítomna byla královna Abeceda 

se syny řádu rytířského a nechyběly ani 

princezny. Akce se dětem moc vydařila a my 

jim přejeme spoustu zážitků s krásnými 

knížkami. Děkujeme všem zúčastněným za 

krásné dopoledne. 

            Mgr. Jana Vránková a Ilona Kotíková 

 

Den dětí 
 Za pěkného letního počasí připravil žákovský parlament pro své mladší spolužáky z 1. tříd Den 

dětí. Děti byly rozděleny do skupin a postupně procházely jednotlivá soutěžní stanoviště, např. hra 

„Soutěžíme s abecedou“, stavby z odpadového materiálu, hra „Na ocásky“, dovednostní dráha, hra 

„Rozesměj mě a zazpívej“ – doplněná vlastními obrázky, paměťový běh, poznávání předmětů podle 

hmatu a bludiště. Akce byla velmi pěkně připravena a všichni jsme si společně užili krásný den. 

                                                                                                 Mgr. Jana Vránková a Ilona Kotíková 
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Čtenářský slib: 
slibujeme ve jménu všech krásných 

knížek, pohádek, příběhů a básniček: 
 budeme se ke knížkám chovat 

správně jako rytíři řádu čtenářského 
 budeme knížky opatrovat jako 

nejvzácnější poklady 
 budeme se k nim chovat opatrně 

a s úctou 
 nikdy nepřestaneme mít knížky 

rádi. 
 



 

2. ROČNÍK 

Druhé třídy poprvé v divadle 
Jestlipak znáte kocoura Modroočka? 

Žáci druhých tříd si knihu „Z deníku kocoura 

Modroočka“ od Josefa Koláře přečetli 

společně v hodinách čtení. Dozvěděli se, jak 

kocourek objevoval svět, co se kdy naučil, 

s kým se seznámil a jak žil s „dvojnožcem“ 

ve velkém městě, se kterým se měli rádi, 

i když se občas nepohodli. 

Ve výtvarné výchově si zahráli na 

ilustrátory kocourka. 

Velmi se pak těšili na divadelní 

představení v Divadle U Hasičů, které bylo 

vyvrcholením naší „kocourkovské cesty“. 

                            Mgr. Jana Tůmová 
 

 

Druhé třídy podruhé v divadle 
 První divadelní představení mělo 

u dětí velký úspěch, a proto jsme se rozhodli 

navštívit Divadlo U Hasičů ještě jednou.  

Všichni jsme se slavnostně oblékli a 

s velkým očekáváním jsme vyrazili tentokrát 

na pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. 

Nadchly nás nejen důmyslné kostýmy herců, 

ale i vtipné pojetí pohádky. Dvouhodinové 

představení uteklo jako voda a my jsme se 

plni pěkných zážitků vraceli zpět do školy. 

                               Mgr. Hana Ježková 
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Výtvarné tvoření: 



 

3. ROČNÍK 

Konopiště 
6. května byly třídy 3. A a 3. B na výletě na zámku Konopiště. Tento krásný zámek přestavěný ze 

středověkého hradu leží blízko města Benešov. 

 Sídlo arcivévody Františka Ferdinanda d´Este se naštěstí zachovalo v podobě jako za doby, kdy zde 

arcivévoda s rodinou žil. Viděli jsme mnoho loveckých trofejí, sbírku loveckých zbraní a dobového nábytku. 

Na závěr jsme nakoupili suvenýry a prošli se zámeckou zahradou. 

 Byl to příjemný výlet do minulosti. 

        Mgr. Ilona Karafiátová 

 

Zážitky z našich výletů 
 Je tu konec školního roku a s ním období školních výletů. Také žáky 

třetích tříd čekaly příjemné chvilky strávené mimo školní budovu. Kamarádi 

z 3. A a 3. B prožili hezké chvíle v přírodě – na zámku Konopiště a také na 

kulturní akci - v kině ve Vivo v Hostivaři. Jaké zážitky si děti z uvedených 

akcí odnesly, dokládají ukázky slohových prací. 

Konopiště 

 V pátek 6. května jsme jeli s naší třídou na zámek Konopiště. Měli 

tam výběh s medvědem, chodili tam volně pávi a byla tam obora s jeleny, 

muflony a daňky. Vevnitř jsme viděli zbraně a vycpaná zvířátka. Pamatuji si, 

že František Ferdinand d´Este byl velký lovec. Vím, že tam byl výtah 

poháněný vodou. Moc se mi tam líbilo, chtěla bych tam jet znovu anebo se 

třídou na jiný výlet. 

                                                                                  Klárka 

Kino 

     V pátek 13. května jsme šli se třídou do kina na film Zlouni. Mně se nejvíc 

líbilo, jak vykrádali banky. A ještě ta hudba. A jak chtěli vykrást toho zlatého 

delfína… Chtěl bych na to ještě. 

       David  

 V pátek 13. 5. jsme šli se třídou do kina na film Zlouni. Zlouni byli 

o bandě zlých zvířat. Tým se skládal z vlka, hada, tarantule a žraloka. 

Marmeládička měl dostat cenu Zlatý delfín za nejhodnějšího člověka na 

světě. ... Nejvíc se mi líbilo, že se Zlouni proměnili v dobré, a to, jak to bylo 

napínavé.                     Kryštof   

 Také ostatní práce byly velmi vydařené. Pro pěknou vzpomínku děti 

vytvořily krásné obrázky, které jim zdobí třídu a připomínají školní výlety. 

              Mgr. Jaroslava Hýková 
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4. ROČNÍK 

Máme rádi pohádky 
 Mezinárodní konzervatoř 

Praha připravila se svými studenty 

hudební pohádku O princezně, která 

ráčkovala. Žáci 4. A a 4. C se vydali 

do divadla Apollo v Korunní ulici, 

kde si užili pohádkový příběh. 

S chutí si také zazpívali a na závěr 

odměnili potleskem mladé herce 

a zpěváky. 

                    Anna Chmelařová 
 

Kaolinový důl Nevřeň a prohlídka Plzně 
 Obec Nevřeň leží nedaleko Plzně. Nachází se zde ložisko kaolinických arkóz. Těžba kaolinu zde trvala 

pouhých 27 let, ale zůstalo zde po ní zachováno rozlehlé podzemí s vyrubanými štolami místy až 12 m vysokými. 

Pro děti bylo velice nezvyklé již to, že na hlavách měli z bezpečnostních důvodů přilby. Samotný prostor dolu je 

fascinující, přímo magický. Není tedy divu, že ho filmaři vybrali jako kulisy pro natáčení známé pohádky „Čertí 

brko“. Stát na místě, kde bylo peklo – i když filmové – není jen tak… V odpolední části programu jsme navštívili 

město Plzeň. Viděli jsme mnoho krásných historických budov – radnici nebo světoznámý kostel. Děti nemohly 

minout postavičky Spejbla a Hurvínka, vracely se tak domů s mnoha zážitky. 

                     Mgr. Lenka Švimberská  
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Výstava iQLANDIA 
 Třída 4. B využila nabídku OC Europark a navštívila interaktivní 

výstavu iQLANDIA Liberec. V prostorách obchodního centra byly 

rozmístěny dovezené exponáty. Společně s průvodkyní jsme je obcházeli, 

u každého se zastavili, vysvětlili si princip, jak fungují, a vyzkoušeli si je. 

Děti tak mohly zažít, jak někdy vlastní smysly klamou, jak sedí fakír na 

ostnech, vystřelit ze vzduchového děla nebo odhalit, jak vypadá 3D obtisk 

ruky, hlavy nebo celého těla. Nakonec nám bylo líto, že už musíme končit 

a jet zpět do školy. 

                                                       Mgr. Daniela Holičová 

 

Čokoládování 
 Před Velikonoci si 4. B vyzkoušela 

netradiční barvení vajec - čokoládových, 

barevnou čokoládou. Všichni jsme si to moc 

užili a většina výrobků byla ihned snědena. 

            Mgr. Daniela Holičová 
 



 

4. ROČNÍK 

Výlet do Tábora 

 Žáci tříd 4. A a 4. C se vydali po stopách husitských bojovníků do města Tábor. Při procházce 

historickým náměstím se sochou Jana Žižky z Trocnova obdivovali krásné renesanční domy a z věže kostela 

úžasnou vyhlídku na celé okolí s rybníkem Jordán. 

 V Husitském  muzeu si mohli prohlédnout spoustu zajímavých exponátů, modelů a ukázek. Velmi 

zajímavá a dobrodružná byla jejich cesta labyrintem podzemních chodeb. I přes deštivé počasí si žáci výlet 

užili a obohatili své znalosti o nové poznatky. 

                                                                                                    Anna Chmelařová 

Půda žije 
 Ekocentrum Prales se nachází na opačném okraji Prahy, ale rozhodně stojí za návštěvu. Děti ze tříd 

4. A a 4. B zde absolvovaly program se zajímavým názvem „Půda žije“.  Děti se nejprve dozvěděly, jak 

vlastně kvalitní půda vzniká. Nasbíraly si tři vzorky – lesní půdu, z pole a z hotového kvalitního kompostu.  

Tyto vzorky byly patřičně prozkoumány a jejich vlastnosti děti zapisovaly do připravených protokolů. 

Sledovala se propustnost půdy, vlhkost půdy, její složení, kyselost půdy i hmatové vlastnosti (tvárnost, 

vaznost.)  Nakonec své poznatky jednotlivé skupiny porovnávaly. 

 Paní lektorka se dětem moc pěkně věnovala, trpělivě odpovídala na dotazy a pomáhala s prováděním 

pokusů. Bylo nám líto, že máme málo času a že toto pěkné centrum není blíže naší škole. 

      Mgr. Lenka Švimberská a Mgr. Daniela Holičová 
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5. ROČNÍK 

Mise Vyšehrad 
Žáci 5. A se 3. května vypravili na Vyšehrad, aby se zúčastnili vzdělávacího programu Mise Vyšehrad. 

Přivítal je skvělý průvodce Tomáš, který velmi poutavým a zábavným způsobem přiblížil dětem mytologii a historii 

Vyšehradu. Naši páťáci byli velmi šikovní. Ve skupinách plnili různé úkoly, za které získávali atributy a z nich na 

závěr složili erb. 

  V temné knihovně Starého purkrabství nejdříve objevovali ukryté indicie, které je zavedly k truhlám. Ale 

pouze v jedné z nich byl skryt odkaz knížete Vratislava. Další stopy objevovali v bazilice sv. Petra a Pavla. Tam 

vyslovovali přání pro naši zemi. Skupinka, která měla nejlepší přání, vyhrála druhý atribut. Poté objevili Slavín, 

zapálili svíčky u hrobu K. Čapka, B. Němcové, A. Dvořáka a B. Smetany, a získali další atribut. Nakonec se vydali 

do spletitých chodeb v opevnění – kasemat, a to zcela potmě. Statečně se dostali do tajemného sálu zvaného Gorlice, 

kde jsou umístěny originály soch a sousoší z Karlova mostu. Zde objevili poslední atribut a slavnostně společně erb 

složili.  Celý projektový den jsme si náramně užili a vřele doporučujeme všem pro inspiraci a poučení.  

         PaedDr. Světlana Vojtová a žáci 5. A 
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4. A, 5. A a 5. B na nezapomenutelné škole v přírodě 
 Poslední květnový týden se tři třídy prvního stupně vypravily na školu v přírodě k Mnichovu 

Hradišti. Tématem byla jednotlivá roční období. Nejprve jsme vyrazili na prozkoumávání jarní přírody 

a následně se zúčastnili letní olympiády. Po ní následovalo podzimní budování lesních příbytků a vše 

nakonec vyvrcholilo silvestrovskou párty. Celý týden byl plný nejrůznějších aktivit, během kterých se 

budovaly pozitivní vazby nejen v rámci jednotlivých tříd, ale i mezi třídami navzájem. Škola v přírodě tak 

byla odměnou nejen pro žáky, ale i pro jejich vyučující. 
     Mgr. Lucie Klenovcová, Mgr. Daniela Holičová a Irena Soukupová 

 

 

 



 

5. ROČNÍK 

Praha hravě 
 V úterý 12. dubna jsme s žáky 5. A vyrazili do centra Prahy na vlastivědnou akci s názvem Praha hravě. Počasí 

nám přálo, a tak jsme si užili krásné dopoledne na Střeleckém ostrově obklopeni historií. Žáci se rozdělili do skupin 

a plnili nejrůznější úkoly, za jejichž splnění získávali dukáty. V průběhu dopoledne jsme se dozvídali o vzniku a vývoji 

dnešní Prahy. Podrobněji jsme se zaměřili na jednotlivé pražské mosty, Pražský hrad, Petřín, ale třeba i na významnou 

roli Karla IV. při rozvoji Prahy. Na závěr žáci prezentovali svá zjištění a každý si odnesl i malou odměnu. 

        Mgr. Lucie Klenovcová 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 Letos se zástupci 5. tříd vypravili reprezentovat naši školu v dopravní soutěži. 

Přesto, že jsme měli všichni trochu obavy, vyrazili jsme směr dopravní hřiště s cílem 

vyzkoušet si něco nového. Po zahájení soutěže jsme obdrželi časový harmonogram 

s úkoly – první pomoc, teoretický test z provozu na silnici, jízda na kole na dopravním 

hřišti s plněním úkolů na rychlost a jízda zručnosti. Náš tým se ale do všech úkolů vrhl 

s obrovským nadšením a vzájemná spolupráce, podpora a v neposlední řadě šikovnost 

a vědomosti ukázaly, že jsme 3. místo získali zaslouženě. Takže co napsat závěrem? 

Lucko, Kačko, Vojto a Maty – ještě jednou velká gratulace. A vzkaz pro ostatní... Už 

můžete přemýšlet, kdo v následujícím školním roce 3. místo obhájí.  

                    Irena Soukupová  

 

 MasterChef v 5. B 
 V rámci projektového dne jsme se rozhodli dát poznatky z hodin matematiky, českého jazyka, vlastivědy 

i přírodovědy dohromady a užít si fajn den. Ten jsme začali rozdělením peněz, nákupních lístků a následně společným 

nákupem potravin. Poté jsme se přesunuli do cvičné kuchyně, kde jsme ve skupinách a podle receptů začali chystat 

všelijaké dobroty. A tak se začalo vážit, krájet, míchat, smažit, obalovat, strouhat... Jídelníček byl opravdu pestrý. 

Nechyběl ovocný dort ani bábovka či muffiny. Ochutnali jsme i kuřecí stripsy, domácí hranolky a nechyběla ani pizza 

všech možných chutí. Menu bylo doplněno zeleninovým i ovocným salátem či smoothie. Po celou dobu nás provázela 

dobrá nálada a celý den jsme si všichni moc užili.        

                                                                                                                      Irena Soukupová 
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5. ROČNÍK 

Noc ve škole 
 Ze čtvrtka 2. června na pátek 3. června proběhlo dětmi dlouho očekávané nocování ve škole. Část 

žáků z 5. C dorazila podstatně dříve, kolem 14. hodiny, aby s nadšením pomohla paní učitelce s nákupem  

nezbytných surovin. Po návratu z obchodu si žáci dlouhou chvíli krátili poslechem hudby, zpěvem, tancem, 

hrou společenských her. V 16:30 konečně nastalo shledání se zbylými spolužáky a přesun do cvičné 

kuchyně, kde se děti pustily do pečení moučníků na snídani. Práce je moc bavila a šla skvěle od ruky. 

 Následoval táborák s opékáním klobás, buřtů i topinek. Nechyběl ani tanec v podobě skupinových 

variací, ale i dámské a pánské volenky, což dobrou náladu ještě umocnilo. Večer se krátil a nám nezbylo nic 

jiného, než uhasit oheň, přesunout se do jedné z tříd školní družiny a nachystat se ke spánku. Čas před 

večerkou jsme vyplnili volnou zábavou a povídáním. Vše završil slavnostní přípitek šampaňským. I přes 

viditelné známky únavy někteří ne a ne usnout :-). 

 Druhý den ráno jsme společně  posnídali a konečně ochutnali to, co jsme si napekli. A povedlo se! 

 Po dlouhé pauze způsobené covidem jsme si společné chvíle moc užili, upevnili přátelské vazby 

a s některými žáky se tímto naopak rozloučili před odchodem na gymnázia. 

         Mgr. Soňa Jarošová 
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6. ROČNÍK 

Noc ve stanu v Týnci nad Sázavou 
 Do Týnce nad Sázavou vyrazila na svůj první školní výlet 6. C. Společně s třídním učitelem Janem Salačem 

a Pavlem Šípem začali psát první kapitolu příběhu, který by měl v deváté třídě vyústit ve vícedenní akci spojenou se 

sjížděním řeky Sázavy. 

 Účastníci výletu se společně vydali na cestu vlakem. Ten, jak již bývá zvykem, měl několikaminutové 

zpoždění a vedoucím se začalo honit hlavou, jak se stihne v Čerčanech přestoupit. Vše nakonec dobře dopadlo 

a všichni se zdárně dostali do cíle, kterým byl kemp ve zmíněném Týnci nad Sázavou. 

 Následovala první výzva a tou bylo stavění stanů. Někteří zatáhli za šňůrku a měli hotovo. Jiní se při této 

činnosti zapotili daleko více. Naštěstí fungovala vzájemná kooperace a před obědem všechny stany stály na svém 

místě. Po dobrém obědě vyrazila třída na nákup. Bylo potřeba zajistit dostatek jídla na večeři a současně na snídani. 

Na seznamu potřebných věcí nesměly chybět především buřty, jejichž opékání bylo naplánováno na večer. Zasloužené 

ochlazení v horkém počasí následovalo hned po návratu z nákupu. Vnitřně se žáci ochladili zakoupenou zmrzlinou či 

ledovou tříští a celé tělo pak ponořením se do chladné vody řeky Sázavy. Po prvním osmělení byla voda již jako 

kafíčko, a tak bylo obtížné děti dostat z vody. Před další aktivitou následoval odpočinek. Někteří ho pojali opět 

aktivně, fotbálek a frisbee, jiní naopak podlehli slunečnému počasí a vystavili své tělo slunečním paprskům. 

  

 

Řecká mytologie v 6. A 

 Na jaře se výuka dějepisu v 6. ročníku 

nesla v duchu antických dějin. Není asi velkým 

překvapením, že nejvíce se žáci těšili na téma 

řecké náboženství, neboť je plné neuvěřitelných 

příběhů bohů i dalších hrdinů. Proto jsme se 

domluvili na trochu netradičních referátech 

věnovaných bohům na Olympu. Každý žák si 

vybral jednoho boha či bohyni a ve smluvený den 

přišel oblečen do kostýmu a ověšen příslušnými 

božskými atributy. Následně jsme naslouchali 

příběhům jednotlivých bohů a pomyslně 

zaplňovali řecký Olymp. Celá 6. A si zasloužila 

velkou pochvalu! 

                   Mgr. Lucie Klenovcová 
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Následovala další část výletu a tou bylo zvládnutí jízdy na kánoích. Zatímco u některých byla vidět určitá zkušenost, 

pro některé byla tato činnost novou výzvou. Po dvou hodinách, kdy se všichni postupně střídali v lodích jak na pozici 

háčka, tak kormidelníka, bylo možné říci – zvládnuto. Následovalo opět koupání, hry, odpočinek a nakonec i příprava 

večerního táboráku spojeného s opékáním buřtů. 

 U ohně se sešli všichni hladoví a plni dojmů. Hrála muzika, jedlo se, povídalo… 

K večeru se všichni začali pomalu připravovat k ulehnutí do svých stanů a zaslouženému spánku. Ráno vedoucí 

připravili na paletě královskou snídani, ke které se žáci sběhli a pořádně se najedli. Po snídani došlo ještě na krátkou 

procházku a pak již následovalo balení stanů a poklízení. I v tomto případě byla vyžadována určitá spolupráce 

a pomoc mezi spolužáky a vedoucími. 

 Následoval oběd a přesun na nádraží. Cesta zpět byla smáčená deštěm, ale ani ten nemohl nikoho ze  

zúčastněných zbavit radostných pocitů. Všichni si výlet náramně užili a již nyní se těší na další pokračování. 

         Mgr. Jan Salač 

 

 



 

7. ROČNÍK 

Jak se žije v jihovýchodní Asii? 
 Na tuto otázku by již naši sedmáci měli umět odpovědět. V dubnu se jim naskytla příležitost poslechnout si 

cestovatele, který jihovýchodní Asii, její státy a krásy navštívil několikrát. Dokonce v hlavním městě Thajska, 

Bangkoku, i studoval. Fotografiemi nabitá prezentace upoutala všechny a vzbudila i velké množství zajímavých 

otázek. Žáci sedmých tříd se dozvěděli, že Vietnam a Thajsko jsou plné nádherných přírodních památek, terasovitých 

polí, budhistických chrámů a kulinářských specialit všeho druhu (např. smažených pavouků a stonožek). Společně 

jsme také zjistili, že Indonésie nabízí velké množství míst vhodných pro surfování nebo že není vhodné ji navštěvovat 

v monzunovém období. Cestovatel Jan Stávek vysvětlil, proč je Singapur jedním z nejčistších států světa, co všechno 

lze dělat na Srí Lance a dal nám všem chuť se na putování do Asie v budoucnu vydat.  

        Bc. Pavel Šíp 
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Don Quijote a přátelé  
V žactvu naší školy máme nadané matematiky, přírodovědce, angličtináře, 

němčináře, spisovatele, výtvarníky, sportovce, a dokonce i herce! Herecký výkon 

hodný profesionálů předvedli žáci 2. stupně David Popfolushiy (6. A), Sara 

Hassanová (7. B) a Honza Veidenthaler (7. C) spolu s dalšími mladými herci 

z divadelního spolku Forbíni. V divadle v Horních Počernicích 6. května uvedli hru 

na motivy známé knihy Miquela de Cervantese Don Quijote a přátelé. V adaptaci 

Doris Foffové sehráli příběh rytíře, který se svými přáteli překoná úklady ďábla ve 

všech jeho podobách i s nasazením vlastního života. V hledišti jejich výkon 

podpořili nejen rodina a široká veřejnost, ale i spolužáci. 

         Mgr. Kamila Merxbauerová  
 

Veletrh vědy 2022 
Jako prototyp vědce si většinou představíme brýlatého staříka v bílém plášti, který žije ve vlastním abstraktním 

a pro běžného člověka těžko uchopitelném světě. Toto zažité klišé bourá Veletrh vědy, na kterém poslední vynálezy 

a objevy představují skuteční vědci a odborní pracovníci. Neméně důležité je totiž i popularizovat vědu a ukázat její 

praktické využití široké veřejnosti. A začít s tím by se mělo už od těch nejmladších. S tímto názorem se ztotožňujeme 

i my učitelé, a proto jsme společně s žáky 7. ročníku a 9. B vyrazili 3. května na letošní Veletrh. Věda zasahuje do 

všech oblastí života, a tak si všichni zvídaví žáci našli, co je zaujalo. Někteří zabrousili do mobilního planetária, 

mobilních laboratoří nebo na science show, jiní se zastavili u interaktivních exponátů, trenažéru stíhačky, další 

vyzkoušeli virtuální realitu s 3D brýlemi nebo moderní kuchyni s hmyzími pokrmy či molekulární bar. Zkrátka přes 

100 expozic na ploše okolo 8 200 m2 nám připravilo nevšední zážitek. 

                                  Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

 



     

8. ROČNÍK 

 

8. A na Letišti Václava Havla 
 Nevyráželi jsme na školní výlet za hranice naší vlasti, jak se může leckomu dle názvu zdát, nýbrž jsme se 

rozhodli zpestřit si koncem května každodenní výuku exkurzí v prostorách pražského letiště. Počasí nám příliš nepřálo, 

což však nikomu nevadilo, neboť jsme celou prohlídku absolvovali autobusem, do kterého nás zkušený průvodce 

zavedl, jakmile jsme prošli bezpečnostní kontrolou.  

 Pak už jsme jen z pohodlí našich sedadel poslouchali zajímavý výklad a sledovali dění kolem nás. Otevřely se 

nám neveřejné prostory letiště, kam je cestujícím vstup zakázán. Zhlédli jsme nejen odbavení letadel před startem a po 

přistání, ale pozorovali jsme rovněž samotné starty a přistání majestátních králů nebes přímo u dráhy. Seznámili jsme 

se s technickým zázemím letiště a s mnoha profesemi, bez nichž by se bezpečný odlet na naši letní dovolenou nikdy 

neuskutečnil a o nichž jsme neměli doposud ani tušení. Prohlédli jsme si pestrou škálu letadel různých leteckých 

společností pro přepravu osob i nákladu, i vládní speciál, který  zde dočasně našel útočiště. Na závěr jsme nahlédli i do 

hasičské stanice, kde jsme měli možnost spatřit moderní techniku i nablýskané vozy,  jež jsou neustále připravené 

k rychlému zásahu. 

 Prohlídka trvala dvě hodiny, dozvěděli jsme se mnoho nových informací o provozu letiště, plni nevšedních 

dojmů a v dobré náladě jsme se vydali směrem k domovu. 

          Mgr. Petra Nedvědová  
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Výprava za vodicími psy 
 Koncem školního roku se osmé třídy vypravily do Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích. Nejdříve nás 

čekala krátká přednáška, při níž jsme se dozvěděli, jak výchova vodicího psa probíhá. Každé štěňátko jde nejprve do 

předvýchovy, aby se naučilo základní povely. Zhruba v jednom roce se vrací zpět do střediska, kde ho dostane na 

starosti jedna z cvičitelek. Během šesti až osmi měsíců se pejsek musí naučit téměř čtyřicet povelů, například zatočit 

doprava, doleva, vyhledat schody, lavičku, zastávku, dveře, zastavit na přechodu a podobně. Pak musí složit zkoušku 

a je připraven k předání novému majiteli. Překvapilo nás, jak je výchova vodicího psa finančně náročná, vyjde přibližně 

na 300 000 Kč. 

 Po skončení přednášky jsme si prohlédli přípravnu potravy, veterinární místnost, vyzkoušeli jsme si chůzi 

poslepu s bílou holí a pak už nás čekala nejlepší část – mazlení a dovádění s pejsky. Aby měli z naší návštěvy radost, 

přinesli jsme jim plnou tašku pamlsků.  

               Mgr. Simona Procházková  
 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Akční Vlastějovice 
 Deváťákům skončilo náročné období přípravy na přijímací zkoušky, a tak se mohli vydat na 

zasloužený výlet. Paní učitelky Rusňáková a Procházková pro ně ve spolupráci s agenturou Wenku 

připravily třídenní pobyt v romantickém údolí řeky Sázavy. V areálu Garnataurus nedaleko Zruče nad 

Sázavou na ně čekaly dny plné her, sportu a zábavy. 

 Cesta do areálu Garnataurus byla velmi pestrá. Vystřídali jsme vlak, autobus, pěškobus a  vrcholem 

byl samoobslužný přívoz přes řeku Sázavu, který jsme museli v několika malých skupinkách překonat. Po 

cestě přívozem nezůstala na nikom nitka suchá, ovšem voda nás nezaskočila zdola, ale shora. 

 Instruktoři se dětem věnovali naplno, program byl zábavný, jídlo bylo jedlé a nakonec i počasí se 

umoudřilo. Věříme, že na tento výlet deváťáci nezapomenou. 

                   Mgr. Jana Rusňáková a Mgr. Simona Procházková 
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Lenivé Zlenice 
 V pondělí 30. května se na svůj rozlučkový výlet vydala 9. B společně s paní učitelkou Piherovou 

a panem učitelem Šípem. Cesta vlakem proběhla bez větších problémů i se všemi stanovacími potřebami. 

V půl jedenácté ráno již na břehu Sázavy stálo naše stanové městečko. Cíl výletu byl jasný: užít si několik 

posledních společných dní. Náplň výletu odpovídala cíli, a tak jsme z velké části relaxovali za poslechu 

hudby. Odpočinek příjemně zpestřovaly sportovní aktivity. Došlo na bago, fresbee, spikeball, volejbal i na 

koupání ve velmi svěží řece. V úterý jsme využili služeb místního převozníka a navštívili jsme zříceninu 

hradu Zlenice i místní nevelké vodopády. Za mírného deště došlo i na opékání buřtů a zpěv nejen 

táborových písní. Závěrem bych rád poděkoval kolegyni za skvěle vybranou lokalitu i organizaci a všem 

účastníkům výletu, kteří velkou měrou přispěli k tomu, že byl tento výlet naprosto bezchybný. 

                Bc. Pavel Šíp 
 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Vrstevnické vyučování 
 Deváťáci celý školní rok pilně studovali, a tak nám bylo líto, aby své těžce nabyté vědomosti po 

složení přijímacích zkoušek zase rychle zapomněli. Rozhodli jsme se proto, že se o ně podělí se svými 

mladšími spolužáky. Několik hodin českého jazyka věnovali vymýšlení a přípravě zábavných činností pro 

žáky pátých tříd. Své hry si nejprve vyzkoušeli na sobě a potom už mohli pozvat páťáky.  

 Připravili si pro ně několik stanovišť, na kterých se páťáci po skupinkách střídali a procvičovali si 

nejen pravopis, slovní druhy nebo slovní zásobu, ale i motoriku, herecké schopnosti nebo postřeh. Aby 

byla motivace větší, nachystali si pro ně deváťáci sladké odměny.  

 A co je nejdůležitější? Že se všichni bavili, ale zároveň si i opakovali učivo českého jazyka. 

                      Mgr. Simona Procházková 
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Péče o dítě v devátých ročnících     
 Toto téma je jedním z mnoha v předmětu výchova ke zdraví. 

Žáci hovoří o rodině, citovém životě, kojení, učí se miminko 

přebalovat, obléknout, uklidnit (používáme slovo ukonejšit), 

pochovat, nakrmit, uspat…Vyzkoušejí si miminko nosit v závěsu na 

břiše. Naše cvičná miminka (panenky) mají krásná jména Amálka 

a Vojtíšek. A jaké to je pečovat o malé miminko? Vyzkoušely si to 

všechny děti devátých tříd. Svléknout, obléknout, přebalit Amálku 

a Vojtíška dalo některým opravdu zabrat. A to se naše miminka 

nekroutí, nehýbou, nepláčou.  Nebyla nouze ani o salvy smíchu. 

A co teprve, když jsme zjistili, že náš Vojtíšek má v 9. A jmenovce. 

Ale všichni uznali, že Vojta Soukup se umí o miminko skvěle 

postarat. Jednoznačně nejlépe uměl dítě přebalit, obléknout, učesat, 

nakrmit, ukonejšit. Kromě dovedností, které si děti osvojí, také 

zjišťují, že péče o dítě je krásná, ale nesmírně těžká věc, že 

odpovědnost za malého člověka je opravdu zavazující. A že člověk 

na ni má být po všech směrech připraven. Myslím, že naši deváťáci 

(až k tomu přijde čas) budou připraveni. No, posuďte sami.      

     Mgr. Květa Nekolová  

 

 



 

KOMIKS 

                                                                                Připravil: Jirka Kotík 

 


