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Školní časopis - občasník
První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo 50 - únor 2012

Z obsahu občasníku vybíráme:
• Úvodník vedení školy
• Výsledky naší školy ve SCIO testech
• Představujeme učitele
• Jazykové zkoušky z anglického jazyka
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Vážení rodiče,
přichází k vám další číslo časopisu Jazyk. Začíná druhé pololetí, poslední písemky jsou napsány, známky 

uzavřeny. Nastává okamžik, kdy se můžeme zastavit a podívat se na výsledky dětí ve školní práci. Toto 
období bylo důležité zejména pro prvňáčky, kteří si pomalu zvykali na pobyt ve škole. Někomu to šlo rychleji, 
někdo měl větší problémy, ale teď se již všichni těší z dovedností a poznatků, které ve škole získali. První 
pololetí je důležité také pro žáky 9. ročníků, kteří budou v dubnu skládat přijímací zkoušky na střední školy. 
Povzbuzením pro ně mohou být výsledky testů Scio, kde jsme již tradičně dosáhli vynikajících výsledků. 
Podrobněji se tímto tématem budeme zabývat v článku uvnitř čísla. V každém případě přejeme deváťákům 
hodně sil k přípravě na přijímací zkoušky a u zkoušek chladnou hlavu a štěstí na otázky a úkoly.

Vysvědčení je samozřejmě důležitou zpětnou vazbou o tom, jak se dětem daří práce za celé pololetí. Přejeme 
všem, aby byli se svými známkami spokojeni, a pokud nejsou, aby to pro ně bylo pobídkou k další práci. 

Dovolte mi, abychom za vedení školy popřály Vám i Vašim dětem klidný a spokojený rok 2012, hodně 
zdraví, úspěchů a dobré nálady.

Mgr. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

Školní reprezentační ples
Pololetí bývá náročným obdobím, a to především pro deváťáky, kteří usilují o to, aby měli co nejlepší vysvědčení před přijímacími 

zkouškami na střední školy. Toto období si zpříjemňují přípravami na svůj stužkovací ples.
Vrcholí nácvik polonézy, který v letošním roce vede paní učitelka Irena Matyášová, která je také autorkou choreografi e.
Pozvánky, na jejichž návrhu pracovali deváťáci během hodin výtvarné výchovy s paní učitelkou Janou Borůvkovou, jsou již 

vytištěné a rozdané. Pravděpodobně jste je již dostali během třídních schůzek nebo si je můžete stáhnout z našich stránek. S grafi ckou 
úpravou pomáhal pan učitel Zdeněk Bukvář. Během přestávek vedou dívky dlouhé diskuse na téma šaty, boty, kadeřník… Společně 
ale ještě musí jednotlivé třídy vyrobit tablo, s nímž budou prezentovat svoji třídu. A na tom si dávají patřičně záležet, aby právě 
jejich bylo to nejlepší. Šikovné ruce deváťáků také pomohou paní učitelce Mirce Bláhové s květinovou výzdobou, kterou pak 
těsně před plesem ještě umístí na stolky.

Pak už zazní první tóny a paní ředitelka zahájí ples. Na co se můžete kromě tradiční polonézy deváťáků těšit?

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Sabrin
Břišní tance – Viola Řeřábková (absolventka)
Exhibiční vystoupení moderní gymnastiky – Eliška Frühbauerová (absolventka)
Společenský tanec – ukázky standardního a latinskoamerického tance Dagmar Pokorná & Jaroslav Marek (mezinárodní 
třída ve standardních tancích)

Nápoje a teplá i studená kuchyně jsou na plese zajištěny.

Těšíme se na příjemné setkání se všemi, kteří si najdou čas a přijdou v pátek 17. 2. v 19.30 do KC Novodvorská. Vstupenky 
na ples jsou v prodeji v kanceláři školy.

RNDr. Ivana Čapková

úvodník

Školní reprezentační ples
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Co vypovídají výsledky Scio testů žáků 9. ročníků?

Každý rok, když dostávám do ruky výsledky SCIO testů devátých ročníků, těším se z toho, co mám před 
sebou. V posledních letech se naše škola s železnou pravidelností umisťuje mezi nejlepšími 10 % všech 
testovaných škol. Mezi základními školami vysoko převyšujeme průměr. To, co nás těší obzvlášť, je naše 
postavení vzhledem k víceletým gymnáziím. Tady dlouhodobě jednoznačně dosahujeme lepších výsledků 
v angličtině, českém jazyce a německém jazyce, matematika se obvykle pohybuje na obdobné úrovni jako 
gymnázia.

K zamyšlení mne přiměly letošní výsledky. Jediný ukazatel, kde jsme dosáhli horších výsledků než 
gymnázia, jsou studijní předpoklady. Výběr dětí s dobrými studijními předpoklady ve třetí nebo dokonce 
již v první třídě samozřejmě nemůže být tak úspěšný, jak ho mohou provést víceletá gymnázia po 5. nebo 
7. třídě. Řada studijně zaměřených dětí od nás právě na víceletá gymnázia odchází. Přesto ti, kteří na naší 
škole zůstanou, dosahují v průměru lepších výsledků než gymnazisté. Ve všech testovaných předmětech 
podle hodnocení Scia jsou:  výsledky žáků na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních 
předpokladů, učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Výsledky pro nás znamenají pozitivní zpětnou vazbu nejen o tom, že je náš školní vzdělávací program 
správně sestaven, ale také o práci učitelů – o ochotě látku znovu a znovu vysvětlovat a procvičovat, důsledně 
vyžadovat po dětech jejich povinnosti, spolupracovat s rodiči, dát dětem vždy další šanci na zlepšení.

Stejně nás vždy těší i výsledky přijímacích zkoušek. Naprostá většina dětí se dostane na více středních škol 
a může si svoji budoucí školu vybrat.

Na tomto místě bych proto chtěla poděkovat všem učitelům za jejich práci a deváťákům popřát, aby se jim 
podařilo stejně jako jejich předchůdcům z minulých ročníků dostat se bez problémů na vybrané střední školy.

Mgr. Jana Libichová

SCIO testy
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Anglický Jazyk

Německý Jazyk

Matematika

Český Jazyk

O

O

O

O

Relativní postavení naší školy 
mezi ostatními školami zobra-
zují v grafu červené ovály.

Osa x jsou jednotlivé školy, 
osa y obsahuje výsledek testu 
z daného předmětu — průměr-
ný percentil.
Šedá barva v grafu zastupuje 
základní školu, černá gymnázia 
a šrafované jsou školy s méně 
než 10 testovanými žáky.

SCIO testy

Nejlepších výsledků ve 
SCIO testech — 100 %  

percentil dosáhli tito žáci:

Jakub Caha 9.A  
Čj  Nj  OSP

Antonín Kanát 9.A 
M  Aj  OSP

Oldřich Milec 9.B
Čj  M  OSP 

Martina Ciprová 9.A
Čj  OSP

Tomáš Jungman 9.A
M  OSP

Anna Jebavá 9.B
Aj 

Jan Vlk 9.B
 Čj

Gratulujeme nejen těmto 
žákům, ale všem kteří  

dosáhli  výborných výsledků 
ve SCIO testech.

OSP = obecné studijní  
předpoklady
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SCIO testy

Výsledky naší školy v anglickém i německém jazyce byly rovněž hodnoceny jako špičkové. 
Naše škola patří i v těchto předmětech mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
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Vzdělání:
• FTVS UK Praha, obor tělesná výchova – 

základy společenských věd

• rozšiřující studium na PF Ústí n/Lab, 
obor německý jazyk, zakončeno státní 
závěrečnou zkouškou z německého 
jazyka  

• bakalářské studium školského 
managementu na PedFUK

• metodické a jazykové kurzy v Německu 
a Rakousku pořádané Goethe  Institutem 
a rakouským ministerstvem školství

• základní kurz RWCT (Kritické myšlení) 
a 5 letních škol RWCT

Pracovní zkušenosti:
• Od roku 1985 jsem pracovala jako 

učitelka na základních školách v Mělníku a Kralupech nad Vltavou a na gymnáziu A. Dvořáka v Kralupech 

• V roce 1997 jsem se stala zástupkyní ředitele na PJZŠ Horáčkova. Tady pracuji stále, od roku 2004 jako ředitelka školy. 

Profesní aktivity:
• organizace, vedení a realizace 4 mezinárodních divadelních projektů v rámci Socrates – Comenius 

• účast na realizaci německo-česko-slovinského projektu „PeriSCop – Jsou naši „náctiletí“ připraveni na vstup do Evropy?“ 
v rámci Socrates – Comenius 

• od roku 1998 zajišťování spolupráce s partnerskou školou v německém Bielefeldu

• spolupráce s českou agenturou Socrates – Comenius, účast na akcích Comenius Week, prezentace divadelních projektů  

• překlady populárně naučné literatury z němčiny pro nakladatelství „Ivo Železný“ 

• organizační zajištění projektu „Čtenářství“, fi nancovaného z ESF

Zájmy:
Odmalička jsem ráda sportovala a sport jako koníček mi zů-

stal dodnes. Od mírně adrenalinových sportů, jako jsou skoky 
do vody nebo seskoky padákem se však můj zájem přesunul 
k cyklistice, pěší turistice, běžkám a plavání. Druhým velkým 
koníčkem je četba. Jako dítě jsem hltala všechno, co mi přišlo 
pod ruku, teď čtu nejraději inteligentní sci-fi  romány a dobré 
detektivky.

Proč jsem se stala učitelkou?
Učitelkou jsem se chtěla stát již v před-

školním věku a kromě prváku na gymnáziu, 
kdy mi učarovala  astronomie, mě tahle tou-
ha nikdy neopustila. Nikdy jsem nelitovala 
toho, že jsem si učitelské povolání vybrala.

Jaký rozdíl je mezi žáky, když 
jste začínali učit, a současnými 
žáky?

Učit jsem začala před 25 lety, doba byla jiná a děti také 
trochu jiné – ani horší, ani lepší, ale jiné. Měly méně mož-
ností získávat informace, neměly počítače, mobilní telefony, 

v televizi jsme mohli sledovat jen dva programy. Děti daleko 
víc běhaly venku, byly přirozeně šikovnější a zdatnější. Volný 
čas trávily společnými aktivitami a ne u počítače chatováním 
nebo na Facebooku. V tělocviku jsem se nebála zkoušet s nimi 
i náročnější cviky, jako přemety, toče na hrazdě apod. To už 
bych si dnes netroufl a.

Zajímavý zážitek z pedagogické praxe.
Za tu dobu, kdy učím, 

jsem měla krásných zážit-
ků celou řadu. Ráda vzpo-
mínám na jeden lyžařský 
výcvik, kdy jsem dostala 
družstvo dvanácti dětí, kte-
ré ještě nikdy nestály na 
lyžích. Po týdnu všichni 

krásnými obloučky a bezpečně sjížděli sjezdovku. Na konci vý-
cviku mne pak pozvali na velikááánský zmrzlinový pohár – za 
každé dítě jeden kopeček zmrzliny. Pohár jsem snědla a dokon-
ce mi ani nebylo špatně!

představujeme
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ŽIVOTNÍ KRÉDO
Udělat chybu není žádná tragédie, 

důležité je poučit se z ní 
a udělat všechno pro to,

aby se to příště povedlo líp
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Vzdělání:
•	 Pedagogická fakulta UK,

•	 osvědčení Z a P – SIPVZ – počítačové dovednosti

•	 Tvořivá škola – české činnostní učení

•	 Role učitele matematiky při tvorbě ŠVP 

•	 Zdravotník zotavovacích akcí ČČK

•	 Instruktor školního lyžování

Pracovní zkušenosti
Školy:  ZŠ Písnická: 1989 – 1993

  PJZŠ Horáčkova:1993 – dosud  

Kurzy, kroužky, projekty:
•	 Lektor SIPVZ – školení učitelů v rámci projektu Internet do škol.

•	 Lektor počítačových kurzů pro seniory

•	 Lektor a garant počítačových kroužků pro žáky 1. stupně na PJZŠ

•	 Předkladatel a spoluautor projektů Dynamická geometrie na 2. stupni ZŠ a 
Interaktivní tabule ve výuce matematiky a cizích jazyků

•	 Administrativní a organizační zabezpečení přípravných jazykových kurzů na 
PJZŠ

Prezentace na konferencích:
Poškole 2007 – prezentace projektu Dynamická geometrie na 2. stupni ZŠ

Zájmy
Baví mě učit (zato mě nebaví zkoušet a opravovat 

písemky). Kromě toho už od roku 1985 jezdím na letní 
dětské tábory, kde jsem vystřídal už většinu funkcí (oddílový 
vedoucí, hlavní vedoucí, hospodář, zdravotník, kuchař, 
zaháněč trudnomyslnosti a špatného počasí s kytarou v ruce). 
Rád chodím po kopcích s batohem i bez, v posledních 
letech jsem si zamiloval splouvání českých řek na kánoi.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl učit?
V podstatě náhoda a příklad paní profesorky Haeringové, 

která nás na gymnáziu učila češtinu. Chtěl jsem jít v jejích šlé-
pějích, tak jsem se přihlásil na pedagogickou fakultu. To, jak mě 
bude bavit práce s dětmi, 
jsem zjistil až během 
studia, kdy jsem v rámci 
povinné praxe začal vést 
dětský oddíl a jezdit na 
letní tábory. Z přípravy 
celotáborových her a vý-
letů se časem stala příprava na hodiny matematiky a budete se 
divit, zas tak velký rozdíl v tom není. 

Jaký rozdíl je mezi žáky, když jste začínali učit a 
současnými žáky?

V zásadě žádný, mám pocit, že za dobu mého učite-
lování jsem se změnil víc já než žáci. Jestli přece, tak dnes-
ka mají děti víc sebevědomí a méně automatického respektu 
k dospělým a jimi sdělovaným pravdám, což je spíš dobře, 
a méně ochoty věnovat svému vzdělávání čas, úsilí a trpě-
livost – a to je spíš špatně. Nemyslím si, že by současné-
ho náctiletého méně zajímal svět, jen nepovažuje školu za 
jediný a nejspolehlivější zdroj moudrosti, navíc by chtěl, 
aby vše dostal bez námahy a se sladkou polevou navrch.

Zajímavý zážitek z pedagogické praxe.
Zážitků je spousta a většinou je vyprávím, 

když se setkám s bývalými žáky. V poslední 
době pro mě byla nejsilnějším zážitkem no-
minace na Zlatého Ámose v roce 2011. Spo-
lu s žáky tehdejší 7.C jsme postoupili až do 
fi nále soutěže a mně se podařilo získat titul 
Média Ámos od přítomných zástupců sdělo-

vacích prostředků. Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděko-
vat všem, kteří nám pomáhali a drželi palce.

ŽIVOTNÍ KRÉDO
Není moc zaměstnání, která nabízejí, 
že se člověk i po dvaceti letech praxe

v pondělí ráno probudí a těší se,
 co nového ho v práci čeká.

Matematika v běžném životě  – ukázka práce nevidomého žáka v matematice 

Setkání učitelů matematiky IV – Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním – 
prezentace příspěvku – specifi ka a úskalí při vzdělávání nevidomého žáka integrovaného 
v běžné škole

Ve spolupráci s 
Jakubem Blažkem 

z 8.A
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jazykové kurzy

Registrace k britským mezinárodním jazykovým zkouškám 
z anglického jazyka

 KET / PET / FCE / CAE skládaným v červnu 2012 na Britské radě 

Termín registrací k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE a CAE skládaným v červnu 2012 na Britské radě se blíží, 
a proto bych Vám ráda sdělila bližší informace o podmínkách a postupu při registrace ke zkouškám.

V průběhu prosince, ledna a února každý vyučující kurzu uspořádá v rámci výuky zkoušku KET / PET/ FCE / CAE nanečisto.  
Na základě výsledků této cvičné zkoušky se žáci do poloviny března rozhodnou, zda budou mít o zkoušku v červnu 2012 zájem.

Škola doporučuje registraci ke zkouškám jen těm žákům, kteří úspěšně složí zkoušku nanečisto (dosáhnou celkového 
průměru všech částí zkoušky 70 % u KET a PET nebo 60 % u FCE a CAE).

Žákům z kurzů PET, FCE a CAE, kteří zatím nemají znalosti na zkoušku, ke které se připravují ve svém kurzu, 
doporučuji skládat nižší zkoušku (zkoušku KET v kurzu PET, zkoušku PET v kurzu FCE a zkoušku FCE v kurzu CAE).

Pokud se žák rozhodne zkoušku na konci školního roku neskládat, v kurzu dál pokračuje spolu s ostatními žáky a ke zkoušce 
se může přihlásit další školní rok. 

Pokud žák bude mít zájem, v dalším školním roce může navštěvovat přípravné kurzy ke stejným zkouškám, ve kterých se 
bude učit z jiných učebnic. Bude si tak moci látku upevnit, aniž by se výukové materiály opakovaly. Žák, který v červnu 2012 
ukončí studium na naší škole, může i nadále v našich kurzech pokračovat.

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce (naleznete na internetu nebo ji zájemci dostanou od svého vyučujícího v kurzu, pí. uč. 
Kubešové nebo pí. hospodářky) je nutné odevzdat pí. uč. Kubešové do 15. 3. 2012. 

Zkoušku je nutné uhradit do 15. 3. 2012 na účet školy - č.ú.: 71694329 / 0800 (variabilní symbol je shodný s variabilním 
symbolem pro ostatní platby, případně použijte datum narození a ve zprávě pro příjemce uveďte jméno zájemce o zkoušku) nebo 
v hotovosti pí. hospodářce Dirové. Registraci ke zkoušce a komunikaci s Britskou radou zajišťuje naše škola. 

Zkoušky se skládají na Britské radě na konci školního roku. Písemná část zkoušky KET for Schools, PET for Schools a 
FCE for Schools je 2. června, FCE 9. nebo 12. června a CAE 13. června 2011. Termín ústní části všech zkoušek je Britskou radou 
oznámen měsíc před písemnou částí zkoušky. Ústní část probíhá většinou týden před nebo týden po písemné části zkoušky a je 
možné Britské radě předem nahlásit termíny, které se uchazečům nehodí. 

Cena zkoušky KET je 2600,- Kč, PET je 2800,- Kč, FCE 4350,- Kč,- a CAE 4550,- Kč. 

Další informace o jazykových zkouškách naleznete na www.britishcouncil.cz.

Vaše dotazy ohledně jazykových kurzů a zkoušek Vám ráda zodpovím na e-mailové adrese jazykovekurzyhorackova@seznam.cz 
nebo osobně v dopoledních hodinách (přízemí, učebna A4).

Mgr. Jana Kubešová 
koordinátorka jazykových kurzů
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Adventní 
Drážďany

Předvánoční trhy 
v různých evropských 
městech jsou v posled-
ních letech velmi oblí-
beným cílem zájezdů. 
A ty v Drážďanech pa-
tří k největším a nejsou 
ani příliš daleko. Pro-
to jsme se se zájemci 
z šestých a sedmých 
tříd 22. prosince vy-
pravili právě tam. 

A aby to nebyla jen 
cesta za nákupy, stavili jsme se cestou na výstavě Tři oříšky pro Popelku na zámku v Moritzburgu a také jsme absolvovali 
komentovanou procházku obnoveným historickým centrem Drážďan.

Obojí se všem moc líbilo, dokonce i počasí nám přálo, a tak jsme výlet završili důkladným průzkumem všech radostí i nástrah 
adventních trhů – těch „moderních“ na náměstí Neumarkt i těch komornějších, laděných do středověké nálady, které jsme našli 
poblíž Zwingeru na náměstí Altmarkt.

Každý si užil nákupů, mlsání i zábavy podle svého, nikdo se neztratil a všichni úspěšně a ve zdraví trefi li zpět k autobusu, 
který nás unavené odvezl zpět ke škole.

Mgr. Milena Jakoubková

Lyžařské kurzy 2012
Již tradičně proběhly lyžařské kurzy na Dvoračkách 

v Krkonoších. Obsadili jsme tři první týdny v lednu a postupně 
se zde vystřídalo 77 žáků 7, 8. a 9. tříd. Prvního kurzu (7.B) se 
účastnili pouze lyžaři, na dalších dvou kurzech (7.A a 7.C) byli 
i žáci starších ročníků, kteří absolvovali snowboardový kurz.

Počasí bylo spíše mlhavé a slunce jsme moc neviděli, ale 
sněhu bylo až dost. Lyžařské podmínky zde 

bývají velmi dobré a prostředí 
je opravdu příjemné. 

V tomto roce přibyla další novinka. Majitel již zprovoznil na Štumpovce saunu, kterou 
někteří žáci i navštívili.

Škola díky podpoře Trianglu nakoupila před několika lety běžecké 
a snowboardové vybavení a pro nácvik carvingového oblouku i pro pobavení 
snowblady (krátké lyže). Díky tomuto velmi dobrému materiálovému zázemí jsou 

naše kurzy poměrně pestré a zkusit si všechny aktivity je časově náročné. Myslím, 
že i letošní kurzy se povedly a většina dětí, učitelů a instruktorů odjížděla s příjemným 
pocitem, že za rok „zase“. Škoda jen, že trendem posledních let je, že na kurzy jezdí většinou 
děti, které už lyžují. Začátečníci, pro něž je kurz přednostně určen, raději nejedou. Ještě se 

nestalo, že bychom někoho nenaučili „nějak“ sjet kopec. 

Mgr. Irena Matyášová

bývají velmi dobré a prostředí 
je opravdu příjemné. 

V tomto roce přibyla další novinka. Majitel již zprovoznil na Štumpovce saunu, kterou 
někteří žáci i navštívili.

Škola díky podpoře Trianglu nakoupila před několika lety běžecké 
a snowboardové vybavení a pro nácvik carvingového oblouku i pro pobavení 
snowblady (krátké lyže). 

naše kurzy poměrně pestré a zkusit si všechny aktivity je časově náročné. Myslím, 
že i letošní kurzy se povedly a většina dětí, učitelů a instruktorů odjížděla s příjemným 
pocitem, že za rok „zase“. Škoda jen, že trendem posledních let je, že na kurzy jezdí většinou 
děti, které už lyžují. Začátečníci, pro něž je kurz přednostně určen, raději nejedou. 

Zájezd do Francie
Zájemcům oznamujeme, že se uvolnilo jedno místo 

na zájezd do Francie na Azurové pobřeží. 
V programu je Monako, provenskálské vesničky, Saint 

Tropez, Cannes, Nice a další místa. 
Zájezd se koná ve dnech 21. – 26. 5. 2012, cena je 5 980 Kč 
a přihlásit se lze u paní učitelky Pokorné nebo Jakoubkové.

Mgr. Milena Jakoubková

mimoškolní aktivity
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Dějepisná olympiáda
V listopadu proběhlo školní kolo 
dějepisné olympiády, kterého se 
zúčastnilo 34 žáků z 8. a 9. tříd. 

Letošní téma znělo:

„V bohatství i chudobě aneb 
osobnosti k nezaplacení“.

Z velkého počtu soutěžících 
postoupili do obvodního kola, 

které se konalo 
1. února, tito žáci:
Jakub Caha 9.A

Martina Ciprová 9.A
Antonín Kanát 9.A

Petr Louda 8.B 
Postupujícím blahopřejeme.
Výsledky budou uveřejněny

na našich internetových stránkách.

Mgr. Martina Stojanovićová

Projekt Krokus
Naše škola se zapojila do projektu „Krokus“, který má své počátky 

v Irsku a který nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa 
mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, 
předsudků a fanatismu. Výsadbou cibulek krokusů se připomíná jeden 
a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, jež zahynuly během 
holocaustu.

Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni 
během nacistické vlády nosit. Krokusy, které v ideálních podmínkách 
vykvetou na konci ledna nebo začátkem února – kolem Mezinárodního dne 
památky obětí holocaustu (27. 1.) – mají připomínat všechny zavražděné děti.

Mgr. Eva Turoková 

Celopražské kolo zeměpisné soutěže Globus

21. a 22. listopadu proběhlo celopražské kolo zeměpisné soutěže 
Globus, do kterého postoupili vítězové školních kol. Za kategorii B 
bylo pozváno dalších 6 žáků, kteří získali 
dostatečný počet bodů. Naše škola vyslala za 
kategorii A vítězku Anežku Šímovou ze 
7. C. Za kategorii B vyslala dva žáky 
– Davida Bielika a Oldu Milce z 9. 
B. Všichni nás r e p r e z e n t o v a l i 
velmi dobře. Anežka Šímová obsadila 17. 
místo z 54 účastníků. Všechna místa 
před ní obsadili žáci gymnázií, Anežka 
byla nejlepší ze základních škol.

Olda Milec obsadil krásné 9. místo a patří 
také mezi nejlepší účast- níky ze základních škol. 
Pěkné umístění získal i David Bielik, skončil na 23. místě ze 47 účast-
níků.

Mgr. Irena Matyášová

výsledky soutěží

Úspěchy ve fl orbale 
Vítězství v celopražském fi nále

Tak jako každoročně i letos naši žáci velmi dobře re-
prezentovali školu ve fl orbale v soutěži Poprask. Po bojích 
v základních skupinách se všechny kategorie probojovaly 
do fi nále Prahy 4. Zde starší žáci obsadili 3. místo, starší 
žákyně a mladší žáci 2. místo. Smíšené družstvo žáků a žákyň 4. — 5. ročníků vyhrálo a postoupilo do celopražského kola. 

Opravdu skvěle však hrají naše mladší žákyně. Po velkých bojích zvítězily ve fi nále Prahy 4 a postoupily do celopražského kola. Po 
přesvědčivém vítězství v semifi nálové skupině postoupily do fi nále, které po velkém a napínavém boji vyhrály. Postupují do regionál-
ního kola, kde se utkají s vítěznými družstvy z Karlovarského a Ústeckého kraje o postup do fi nále České republiky. 

K vynikajícím výkonům všem děvčatům blahopřejeme a budeme jim držet palce do dalších bojů!!!

Mgr. Jana Libichová

bylo pozváno dalších 6 žáků, kteří získali 
Naše škola vyslala za 

před ní obsadili žáci 
byla nejlepší ze základních škol.

 obsadil krásné 9. místo a 

Školní kolo chemické olympiády
Chemická olympiáda (kategorie D) je určena pro žáky 9. ročníků. 

Soutěž má 3 samostatné části. Na první části pracovali žáci v průběhu 
října až ledna kdy řešili 7 složitějších úloh. Praktická část v laboratoři 
a test teoretických znalostí proběhly v pátek 27.1. Nejlepšími řešiteli 
se stali:

1. místo  Oldřich Milec - 9.B
2. místo  Anna Jebavá - 9.B
3. místo  Kristýna Jelínková - 9.A

Gratuluji všem, kteří se umístili na stupni vítězů. Budeme jim 
držet palce 5. března, kdy proběhne na naší škole okresní kolo che-
mické olympiády. Věříme, že se jim bude v domácím prostředí dařit.

RNDr. Ivana Čapková
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Předvánoční malování hrnků a talířů
V rámci výtvarné výchovy jsme v 9. ročnících věnovali 

jedno odpoledne malbě keramiky. Děti si mohly ve výtvarné 
dílně firmy Keramika Maříž namalovat svůj hrnek, talíř nebo 
misku. V dílně nám výrobky vypálili a děti si domů odnesly na 
památku nebo jako dárek k vánocům vlastnoruční výrobek.

Na chodbách školy jsou také umístěny další výtvarné 
projekty žáků 9. tříd, a to Pražské věže (soubor věží v Praze 
s jejich popisem) a Galerie českých umělců (životopisy a tvorba 
českých malířů, ilustrátorů a grafiků).

RNDr. Jana Borůvková

Vánoční charitativní sbírka Děti dětem 

Naše škola se zapojila do adventní charitativní sbírky 
pořádané MČ Praha 4. V předvánočním období žáci 3. — 9. 
ročníků v hodinách výtvarné výchovy či pracovních činností 
vyráběli přáníčka a dárečky pro potěšení. Těšilo nás, s jakou chutí 
se děti pustily do práce, když se dozvěděly, že výtěžek z prodeje 
půjde na Dětské centrum při Thomayerově nemocnici (tzv. 
kojenecký ústav).

Všechny dárečky byly připraveny do pondělí 19. prosince. 
O samotný prodej se postarali nejstarší žáci naší školy. Aby 

přilákali pozornost kolemjdoucích a zajistili co největší příspěvek 
do kasičky, převlékli se za anděly. A tak jste možná narazili v OC 
Arkády na „poletující anděly“ a možná i vy jste si něco koupili.

Společně s ostatními školami, které se zapojily to této akce, 
se podařilo vybrat 136 633 Kč. Děkujeme všem, kteří podpořili 
vánoční sbírku.

RNDr. Ivana Čapková

předvánoční akce

Školní družina
Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům za 

spolupráci se ŠD a také za příspěvek na ZOO adopci. Díky Vám 
děti adoptovaly 11 zvířátek a získaly 22 volných celoročních 
vstupenek, které si můžete půjčovat.
•	 Děti ze školní družiny se v říjnu zapojily do projektu 

o zdravé výživě – „Škola plná zdraví“. Děti sbírají za 
konzumaci zeleniny Bonduelle „bondíky“.

•	 Zapojili jsme se do výtvarné soutěže „Jak bydlí Ježíšek“.
•	 V listopadu jsme navštívili Muzeum lega.
•	 Přijela nás opět navštívit divadelní společnost – Pohádky 

z pytlíčku
•	 Novinkou ve ŠD byly návštěvy Hobby centra a přednášky 

cestovatelů pana Mykisky a pana Synka o Americe a Číně.
•	 V prosinci proběhly výtvarné dílny pro rodiče a děti, 

zde jste si mohli vyzkoušet lept a malování na trika, 
ubrouskovou techniku na sklo a drátované dekorace.

•	 Školní družina pořádala celodenní výlet do soukromé dílny 
vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem.

•	 V době zápisu do 1. tříd byly děti se školní družinou 
v Muzeu čokolády, kde byl pro ně připraven i hudební 
program plný soutěží. Druhý den zápisu se byly děti podívat v jinak nepřístupných prostorách dílen Národního divadla 
na Floře. Děti si prohlédly kašírnu, truhlárnu, vlásenkárnu, ševce při práci, barvírnu látek, krejčovskou dílnu… A také sklad 
rekvizit, který je největší ve střední Evropě

Pro děti dále připravujeme například balónkovou dílnu s klaunem, divadelní představení, výlet do svíčkárny, do terária v Dubči, 
ukázku hasičského zásahu, ukázku výcviku dravých ptáků a další tradiční i nové akce.

Vychovatelky ŠD
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