
Strana: 1

Číslo 51 - červen 2012

Z obsahu občasníku vybíráme:
•	Úvodník vedení školy
•	Představujeme učitele
•	Přípravné jazykové kurzy z anglické-

ho jazyka
•	Výsledky našich žáků v soutěžích
•	Mimoškolní činnost
•	Koláče, čarodějnice a školní  

reprezentační ples na fotografiích

Foto z akce „Koláče“

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

Vážení rodiče,
školní rok se nezadržitelně blíží ke svému konci a nás všechny „školou povinné“ čekají krásné prázdninové 

dny. Když se za letošním rokem ohlédneme, myslím, že můžeme být spokojeni. Všichni prvňáčci zvládli svůj 
první rok na výbornou. Krásně čtou i počítají, našli si nové kamarády a naučili se spoustu dalších zajímavých 
a důležitých věcí. Naopak naši deváťáci úspěšně složili zkoušky na střední školy a teď můžou zaslouženě užívat 
prázdnin. Ostatně o výborné úrovni jejich znalostí svědčí i výsledky scio testů. Všem jim přejeme, aby byli na 
středních školách nejméně stejně úspěšní a spokojení, jako u nás ve škole. Vynikajících úspěchů dosahovali 
naši žáci během celého školního roku ve vědomostních i sportovních soutěžích. Podrobněji se o výsledcích 
dozvíte z článků uvnitř čísla. Také tradiční akce, jako školní ples a čarodějnice, se velmi povedly. Uskutečnily 
se zahraniční zájezdy do Švýcarska a Francie, probíhají školy v přírodě. Podařilo se zrekonstruovat  atletické 
hřiště.

I přesto, že celkově můžeme školní rok považovat za úspěšný, problémy se nám nevyhýbaly. Víme, že stále 
máme co zlepšovat, ať již se jedná o prostředí školy, materiální zabezpečení, vztahy mezi dětmi či spolupráci 
s učiteli. 

Na závěr nám dovolte poděkovat všem učitelům, vychovatelkám školní družiny i všem ostatním zaměstnancům 
školy za jejich práci. A samozřejmě děkujeme vám, rodičům, za spolupráci i pomoc škole, která je pro nás 
v současné době obzvláště důležitá.

Všem přejeme krásné a slunečné letní dny, hodně pohody a odpočinku.

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

Pozvánka na absolventské listy
Vážení rodiče, prarodiče, sourozenci...

srdečně Vás všechny zveme na slavnostní předání absolventských listů žákům 9. tříd, které proběhne v úterý 26. 6. 2012 od 
17:00 ve školní jídelně. Kromě absolventských listů žáci dostanou certifikáty jazykové úrovně, za které by se nemusel stydět leckterý 
maturant. 

Na závěr zhlédnete premiéru videa z letošního školního reprezentačního plesu. Domů si odnesete DVD s tímto záznamem, abyste 
se mohli pochlubit i svým přátelům, jak jste si společně užili první společenskou událost, na které byly hlavními účastníky právě Vaše 
děti.

vedení školy

Koláče
Již po dvanácté se stal 1. června areál školy největší prodejnou dobrot. Mohli 

jste si zde vybrat z nepřeberného množství koláčů a koláčků, bábovek, perníků, 
lineckých koláčků, bublanin a mnoha dalších sladkostí. Prodavači z řad žáků 
8. a 9. ročníků se snažili prodat co nejvíce, neboť věděli, že získané peníze 
poputují tam, kde jsou potřeba. 
Prodejem koláčů získali neuvěřitelných 32 000 Kč.

Z těchto peněz zaplatíme další rok adopce indické dívky Sunithy. O osudu 
dalších peněz rozhoduje školní parlament. V současné době jedná parlament 
s organizací, která zajišťuje výcvik vodících psů pro nevidomé či slabozraké 
osoby.

Děkujeme všem, kteří podpořili „Koláče“.

vedení školy
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Vzdělání:
•	 Gymnázium Přípotoční – sportovní třída
•	 FTVS UK Praha, 

obor tělesná výchova – geografie
•	 Mnoho dalších kurzů, seminářů, školení 

a dalšího vzdělávání ve vystudovaných oborech
Tv – Ge a v  posledních letech i profesní 
vzdělávání

Pracovní zkušenosti:
Vysokou školu jsem končila již jako maminka 

4letého syna a čekala jsem druhé dítě, takže 
jsem nastoupila na krátký čas (3 měsíce) jako 
vychovatelka školní družiny na ZŠ Táborská. 

Od  ledna 1987 jsem pracovala jako učitelka 
Tv-Z  na ZŠ Schulhoffova a v  roce 1994 jsem 
získala místo na PJZŠ Horáčkova. Od 1.9.2008 
pracuji jako zástupce ředitele.

Profesní aktivity:
•	 Lektor školního lyžování
•	 Cvičitel školního snowbordingu
•	 Masérský kurz
•	 Zdravotnický kurz
•	 Organizační zajištění  a pořádání zeměpisné olympiády

Zájmy:
Zájmů mám velké množství 

a poměrně širokého záběru. 
Od malička mě tatínek vedl ke 
sportu. Začínala jsem v Sokole, 
kde jsem získala základy 
nejrůznějších sportů. Přes 
uměleckou gymnastiku jsem se dostala ke sportovní gymnastice, 
u té jsem zůstala a získala mistrovskou třídu. Několik let jsem 
také trénovala malé děti a dělala jsem rozhodčí. Všechny ostatní 
sporty jsem dělala jen rekreačně. Mám velmi ráda všechny zimní 
sporty, jezdím na kole, na lodi, ráda tančím, hraju volejbal ...

Od 1. třídy jsem jezdila na tábory a moc se mi tam vždy líbilo, 
a tak jsem později dělala praktikantku, vedoucí, hlavní vedoucí  
a dnes ještě pomáhám s organizačním zajištěním táborů.

Také mám ráda nejrůznější ruční práce, šití, pletení, háčkování, 
drátkování a další.

Ráda cestuji a poznávám nová místa.
Jako výbornou relaxaci a duševní odpočinek mám práci na 

zahradě. 

Proč jsem se stala učitelkou: 
Své povolání jsem si vlastně 

vybrala už na základní škole. 
Na ZŠ i na gymnáziu jsem 
měla štěstí na výborné učitele, 
takže jsem měla ideální příklad 
a vzor. Líbila se mi také práce 
s dětmi a tím bylo rozhodnuto.

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

Vzhledem k  tomu, že máme s  paní ředitelkou stejný obor 
tělesnou výchovu, vyjádřila mé zkušenosti již ona v  minulém 
čísle a nechci se opakovat.  Někdy člověk nevěří svým očím, co 
dokážou některé děti vymyslet, a stále se učím, na co vše dávat 
pozor. Také bych řekla, že jsou dnešní dětí již od mala suverénější 
a mají problém uznávat autoritu. Díky technice většinou méně 
čtou, chybí jim slovní zásoba a mají pak problém s komunikací 
a slovním projevem.

Zajímavý zážitek z pedagogické praxe: 
Toto je bod, nad kterým jsem velmi dlouho přemýšlela. Dobrých 

i zlých zážitků je opravdu hodně. Děti dokážou být velmi vděčné, 
ale také velmi kritické.

Nakonec jsem zvolila zážitek, z kterého mám památku schovanou 
dodnes. Je to nahrávka poděkování a písničky Yesterday od žáků 
7. třídy. Po návratu z lyžařského kurzu mně a všem instruktorům 
nechali žáci zahrát v  rádiu písničku a poděkovali za „úžasný“ 
lyžařský kurz. Byla jsem v té třídě třídní učitelka a kurz byl dosti 
náročný. Jenom příklad: v půlce týdne utekl kotelník a museli jsme 
pomáhat s topením. Jako dospělí jsme byli výborná parta a všechny 
nástrahy jsme s dětmi přestáli.

Ráda bych uvedla ještě jeden životní zážitek. Další moje třída 
mi na rozloučenou koupila tandemový seskok padákem. Podařilo 
se jim to dokonale utajit a o všem jsem se dozvěděla až na letišti 
v Kolíně.

Ani jsem se nestačila začít bát a bylo to také „úžasné“.

Životní krédo 
Nestěžovat si na potkání a pozitivní přístup 

k životu. Na obvyklou otázku:  
„Jak se máš?“, většinou odpovídám „Dobře“. 

představujeme   Iren
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Zájmy
Muzika – kapitola sama pro sebe
 
Fotografování (téměř) čehokoliv, kdyko-
liv a kdekoliv, od čehož nelze oddělit 
výpravy do nejrůznějších přírodních 
koutů, pokud možno jenom s  celtou 
a zásobou baterií. Čím méně přístupné 
místo, tím lépe; nerozhoduje, zda 
na zemi, pod zemí či nad zemí, pís-
kovce mají přednost. K  tomu je občas 
nutný lezecký hardware a v  dnešní 
technické době se hodí i GPSka.  

A jsme u geocachingu – nejsem polykač 
bodů, ale mnohá hezká místa by bez 
„krabiček“ zůstala neobjevena.
Chorvatsko v  jakékoliv podobě – na 
naše poměry trochu „obtížný“ koníček.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl učit?
Kdybych na ně věřil, řekl bych, že náhoda. Při ročním přerušení studií na fakultě bylo (tehdy) nutné mít nějaké zaměstnání. Náho-

dou (vidíte ji, už je tu zas) na naší škole bylo volné místo v kombinaci angličtina – ruština – hudební výchova, a tak jsem poprvé 
vstoupil. A po pár letech se (nikoliv náhodou) opět vrátil. 

Jaký je rozdíl mezi žáky, když jste začínali učit a současnými žáky?
Něco kolem dvaceti let, podle toho, ve kterém byli ročníku. Jinak si myslím, že děti jsou asi stejné, statistika by mne opravila, že 

jsou možná o pár centimetrů větší. Teď vážně: nedá se říci, že by tehdejší nebo naopak dnešní děti byly chytřejší. Dnešní děti jsou 
častěji ochotné a schopné nesouhlasit a diskutovat, pokud se jim něco nelíbí, a v trochu jiném poměru vidí svá práva a povinnosti, 
než generace před dvaceti lety. Jenom tak občas činí ke své škodě, aniž by to tušily.

Zajímavý zážitek z praxe
Snad nebude vadit, když se tentokrát vydáme 

ze školy na jeden sborový festival v Moravské 
Třebové, kde jsme zpívali s Rolničkou:

Hned po večerním koncertě v  kostele, kde 
jsme uzavírali program, jsme procházeli přes již 
rozsvícenou Moravskou Třebovou. S organizá-
tory festivalu jsem se chvíli zdržel, abychom 
domluvili program na druhý den, Rolničky za-
tím šly napřed. A najednou se zpoza rohu ozv-
ala „naše“ písnička – krásně, čistě, bez jediného 
nepatřičného tónu. Kdo další může znát náš 
repertoár? A ve stejné úpravě? Tuhle písničku 
jsme ještě nikomu neposílali. Opravdu nikdo 
– to se jenom Rolničky zastavily na rohu... Dnes už se nedá zjistit, kdo začal zpívat jako první. Pro sbormistra jsou to nejkrásnější 
chvíle, když „nástroj“, který si „postavil“ začne zcela sám „hrát“ a najednou večerním městem plynou písničky, sóla, akordy, dvo-
jhlasy, výraz i dynamika a všechno jaksi samovolně a krásně... A najednou se ozývají i písničky, které nepatří k favoritům, v takové 
dokonalosti, že člověk lituje, že se hned teď nedají zachytit, nahrát a uložit a spolu s nimi i ta jedinečná atmosféra večerního města 
s ozvěnou všech hlasů. 

Životní krédo

Petr Ulrych a Jan Skácel napsali pro skupinu Javory písničku. 
Celý text se nám sem nevejde,  

tak alespoň tu třetí sloku – je v ní úplně všechno:

A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil, 
odvahu, abych to, nač stačím, na tomhle světě pozměnil. 

A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, 
co se změnit nedá a co se změnit dá.

Vzdělání
•	 2. LF UK, HTF UK
•	 Státní jazyková zkouška z anglického 

 a ruského jazyka
•	 Vysoké učení technické Brno – správa 

serverů a sítí
•	 Microsoft Certified IT Professional
•	 školení a semináře z oblasti ICT 
•	 školení a semináře z oblasti BOZP
•	 kursy pískovcového lezení pro instruktory

Pracovní & profesní zkušenosti
•	 ZŠ Horáčkova (to už je dávno)
•	 Biskupský ordinariát Starokatolické církve v ČR (to je méně dávno)
•	 PJZŠ Horáčkova (… až do teď)
•	 Zakladatel a vedoucí dětského pěveckého sboru Rolnička – Praha 12 

(stále) a s tím souvisejících 24 let organizování letních i zimních táborů
•	 Zakladatel a vedoucí vokálního souboru Myšáci (10 let)
•	 Školitel SIPVZ – úrovně Z, P
•	 Pořádání fotografických workshopů a kursů pro děti i dospělé

představujeme
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představujeme   L
en

k
a

 K
a

w
a

n
o

v
á

Pokud bych měla zavzpomínat na svá školní léta, určitě 
se ráda vracím do období povinné školní docházky na zá-
kladní škole. Pocházím z Krkonoš. Měli jsme tu prima par- Krkonoš. Měli jsme tu prima par-Krkonoš. Měli jsme tu prima par-
tu. Většinu času po škole jsme strávili venku. Odmala mám 
ráda pohyb – turistiku, plavání, volejbal, jízdu na kole… 
a sluníčko. 

Nástupem na trutnovské gymnázium pro mě nastaly hor-
ší časy. Kdybych mohla, určitě bych styl studia na této ško-
le úplně změnila. Možná to byl jeden z důvodů, proč jsem 
po maturitě zvolila studium právě na pedagogické fakultě. 
K tomuto rozhodnutí mi ale hlavně pomohli moji rodiče – 
oba učitelé. 

Po ukončení fakulty v Hradci Králové jsem nastoupila na 
tuto školu. Bylo to v roce 198�. Poznala jsem tu spoustu bá- roce 198�. Poznala jsem tu spoustu bá-roce 198�. Poznala jsem tu spoustu bá-
ječných lidí a neměla jsem důvod hledat práci jinde. 

Děti byly stejně prima jako dnes – jen jich bylo ve tří-
dách víc. Myslím, že kolem pětatřiceti. Podle mě jsou pořád 
stejné, ale dělají to, co jim dovolí vzdělávací systém, rodiče 
a okolní svět. Dnes je mnohem víc negativních vlivů, které 
je ohrožují. V tom to mají dnešní děti horší.

Životní krédo

Má oblíbená řečení, která mě “drží nad vodou”: 
S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP 

a 
KDO NIC NEDĚLÁ, NIC NEZKAZÍ!
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 Vážení žáci, rodiče a bývalí žáci,
naše škola již od roku 2000 úspěšně připravuje své žáky k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka KET, PET, FCE a CAE, 

později přibyly kurzy Starters a Movers pro žáky 4. a �. ročníků a ve školním roce 2012/13 otvíráme nové kurzy Primary English 
(Level 1) pro naše prvňáky.

Informace o jednotlivých kurzech pro školní rok 2012/13 

Název kurzu Stručná charakteristika kurzu

Primary English  
(Level 1)

(1. třídy)

Tento kurz je zaměřen na poslech, mluvení a slovní zásobu. Děti si v něm hravou formou a pomocí 
praktických úkolů z každodenního života rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny a postupně 
si budou přivykat na úkoly, které se v následujících letech objeví v mezinárodních zkouškách. Tento 
kurz bude mít návaznost v pokračujících kurzech ve 2. a 3. třídě.

Starters  
(4. třídy)

Tyto kurzy jsou zaměřené na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky, děti se v nich 
hravou formou seznámí s charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si rozšíří a upevní 
své znalosti z hodin angličtiny. Kurz je zakončen zkouškou na úrovni oficiální Cambridgské zkoušky 
a všechny děti obdrží certikát při slavnostním předávání.

Movers  
(5. třídy)

KET  
(6. třídy)

V těchto kurzech si žáci upevní a prohloubí znalosti prvního stupně, rozšíří znalosti ze šesté třídy 
a současně se seznámí se zkouškou KET, která je o stupeň nižší a má téměř identický formát se 
zkouškou PET.

PET  
(7. a 8. třídy)

Tyto kurzy jsou zaměřeny na zopakování a rozšíření slovní zásoby a gramatiky, poslechových 
dovedností, psaného i ústního projevu. Zkouška odpovídá úrovni základní maturity. V  každém 
školním roce jsou kurzy vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni). Systém střídání učebnic tak 
umožní žákům se  připravovat ke zkoušce PET podle potřeby jeden nebo dva roky. Tyto kurzy je 
možné navštěvovat také jako předstupeň přípravy ke zkoušce FCE.

FCE  
(8. a 9. třídy)

FCE večerní kurz pro 
bývalé žáky a rodiče

Tyto kurzy jsou zaměřeny na veškeré zkouškové dovednosti: poslech, porozumění čtenému textu, 
psaní formálních i neformálních textů, komunikační dovednosti, znalost gramatiky a slovní zásoby. 
V každém školním roce jsou kurzy FCE vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni). Systém střídání 
učebnic tak umožní žákům se připravovat ke zkoušce FCE podle potřeby jeden nebo dva roky.

CAE  
(9. třídy, bývalí žáci)

Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce z nejvyšších ročníků a absolventy. Příprava k této náročné zkoušce 
je rozložena do dvou ročníků. V těchto kurzech jsou zdokonalovány všechny dovednosti požadované 
ke zkoušce, rozšiřována slovní zásoba, znalost idiomů, frázových sloves, hovorové i formální angličtiny, 
seznámení s různými styly, které jsou vyžadovány u zkoušky.

Konverzační kurz 
s rodilým mluvčím 
-13 lekcí každé pololetí

Konverzační kurz je zaměřen na komunikativní dovednosti nezbytné v každodenním životě i u ústní 
části zkoušek FCE, CAE a maturity. Výuka probíhá jedenkrát týdně v malých skupinkách s rodilým 
mluvčím.

CPE  
(bývalí žáci, rodiče)

Tento kurz je určen pro zájemce z řad našich bývalých studentů. Příprava k této nejvyšší a nejnáročnější 
jazykové zkoušce je rozložena do dvou ročníků. Úspěšný absolvent zkoušky CPE získá jazykovou 
úroveň vysokoškolsky vzdělaného rodilého mluvčího.

Rozvrh jazykových kurzů pro školní rok 2012/2013
Všechny výše uvedené kurzy probíhají jedenkrát týdně.

Kurz pondělí úterý středa čtvrtek
Primary English (1. třída) 1330 – 1430 1330 – 1430 1330 – 1430

STARTERS (4. třídy) 1415 – 1515 1415 – 1515 1415 – 1515

MOVERS (5. třídy) 1415 – 1515 1430 – 1530 1415 – 1515

KET (6.třídy) 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700

PET (7. a 8. třídy) 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700

FCE (8. a 9. třídy) 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700

Večerní  – FCE 1745 – 1915 1730 – 1900

CAE 1615 – 1745 1530 – 1700

CPE 1745 – 1915

Konverzační kurz B2 – C1 1800 – 1900

jazykové kurzy
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Prvostupňové děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 min., 
KET, PET, FCE, CAE a CPE jsou 90 min. U konverzačních kurzů je délka vyučovací jednotky 60 min.

Časy začátků kurzů jsou předběžné, až bude znám rozvrh školy, je možný posun o  ± 30 minut tak, aby to 
vyhovovalo potřebám žáků a možnostem vyučujících. Kurzy budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců. 

Ceny kurzů:

Naši žáci Sourozenci, rodiče a býv. žáci
Starters (4. třídy) 4�00 Kč �000 Kč
Movers (�. třídy) 4�00 Kč �000 Kč
KET (6. třídy) �600 Kč 6100 Kč
PET (7.a 8. třídy) �700 Kč 6200 Kč
FCE (8. a 9. třídy) �800 Kč 6300 Kč
FCE (večer) 6600 Kč 6600 Kč
CAE 6200 Kč 6700 Kč
CPE 7900 Kč (možnost dvou splátek)
Konverzační – 13 lekcí 2800 Kč (jedno pololetí) 2800 Kč (jedno pololetí)
Primary English (1. třídy) 4�00 Kč �000 Kč

V ceně kurzů je mimo jiné zahrnuto:
•	 veškeré výukové materiály (včetně učebnice)
•	 zimní termín zkoušek nanečisto určený k rozhodnutí, zda zkoušku na Britské radě v červnu skládat
•	 registrace a konzultace k letním termínům zkoušek
•	 osvědčení o dosažené jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získané na základě 

květnového terminu zkoušek nanečisto.

Rozřazovací testy do kurzů KET, PET, FCE, CAE se budou konat první týden v září. Do kurzů Primary English, a Young Learners 
(Starters a Movers) se rozřazovací zkoušky nekonají, účastníci jsou zařazeni podle ročníku, který navštěvují, případné přesuny možné 
po konzultaci s Mgr. Kateřinou Soukupovou (koordinátorkou kurzů Primary English a Young Learners).

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)

jazykové kurzy

Knihovna anglické literatury pro žáky 6. a 7. tříd
Od letošního roku si žáci 6. a 7. tříd mohou zapůjčit v  učebně A3 zjednodušenou klasickou 

i moderní anglickou četbu. Pro velký zájem byly zakoupeny další knihy vhodné pro tuto jazykovou 
úroveň.

Mgr. Jana Kubešová

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V  letošním školním roce naši žáci opět zazářili v  konverzační soutěži 

v anglickém jazyce. Kristina Králová a Ondřej Černín z 9. B zvítězili ve 
školním a obvodním kole soutěže a postoupili do krajského kola, kde se 
oba umístili na krásném 3. místě. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Eva Mervartová
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Matematické soutěže
I v letošním školním roce proběhly na naší škole tradiční matematické soutěže Pythagoriáda, matematická olympiáda a matematický 

klokan. 

Matematický Klokan
Zúčastnily se všechny třídy (2. – 9.) v  kate-

goriích: 2. a 3. ročníky – Cvrček, 4. a �. ročníky 
– Klokánek, 6. a 7. ročníky – Benjamin, 8. a 9. 
ročníky – Kadet

Pravidla: 
Žáci řeší 24  úloh za 60  minut (Cvrček 12 za 

4� minut). Každý soutěžící v každé kategorii vstu- minut). Každý soutěžící v každé kategorii vstu-aždý soutěžící v každé kategorii vstu-
puje do soutěže s 24 body (Cvrček 12 bodů). Úlo- 24 body (Cvrček 12 bodů). Úlo-24 body (Cvrček 12 bodů). Úlo- bodů). Úlo-bodů). Úlo-
hy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování 
(úlohy za 3, 4 a � bodů). Za každou správně zod-
povězenou otázku získá soutěžící příslušný počet 
bodů (3, 4 nebo �). Za neřešenou úlohu nezíská 
ani neztratí žádný bod. Za každou špatně zodpo-
vězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak 
se 1 bod odečítá. Maximální počet bodů byl 120 
(Cvrček 60).

matematika

Matematická olympiáda
V prvním kole této soutěže řeší žáci samostatně a doma šest 

příkladů. Pokud se jim podaří vyřešit alespoň čtyři správně 
a v termínu je odevzdají svému učiteli matematiky, postupují do 
obvodního kola. Tam změří své síly s vrstevníky a časovým limi-
tem. Z tohoto boje vyšli s vavříny tito žáci:

Sofie Solecká – úspěšná řešitelka obvodního kola MO pro 
�. ročník – 14 bodů (13. – 17. místo), Kateřina Žížalová – úspěš-
ná řešitelka obvodního kola MO pro 7.  ročník – 11  bodů (16. 
– 21. místo), Tomáš Jungman – úspěšný řešitel obvodního kola 
MO pro 9.  ročník – 21 bodů (3.  místo a postup do krajského 
kola).

Historickým úspěchem pro naši školu byl výkon Tomáše 
Jungmana z  9.  A. Po postupu z  obvodního kola se stal vítě-  9.  A. Po postupu z  obvodního kola se stal vítě-9.  A. Po postupu z  obvodního kola se stal vítě-  A. Po postupu z  obvodního kola se stal vítě-A. Po postupu z  obvodního kola se stal vítě-
zem krajského kola matematické olympiády. Získal plný počet 
24 bodů (1. – �. místo). Tomášovi děkujeme za výbornou repre- bodů (1. – �. místo). Tomášovi děkujeme za výbornou repre-bodů (1. – �. místo). Tomášovi děkujeme za výbornou repre-
zentaci školy a přejeme další úspěchy i při studiu na střední škole.

Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

Kategorie Jméno Příjmení Třída Body
Cvrček Matěj Vondráček 3. A 60
Cvrček Marek Pavlica 3. A ��

Cvrček Julie Blaháková 3. B ��
Cvrček Denis Šoun 3. C ��
Cvrček Emílie Petrášková 3. B �4
Klokánek Matouš Cikrt �. A 11�
Klokánek Sofie Solecká �. B 11�
Klokánek Filip Ježek �. B 11�
Klokánek Tomáš Maixner �. B 11�
Klokánek Jakub Pantoflíček �. C 11�
Klokánek Nam Nguyen �. C 110
Klokánek Jan Ledvinka �. A 104
Klokánek Sára Dienstbierová �. B 104
Klokánek Jakub Kotík �. B 104
Klokánek Dominika Řeháková �. A 101
Benjamin Jakub Bielik 7. C 10�
Benjamin Lucie Charvátová 6. C 92
Benjamin Lucie Černá 7. B 92
Kadet Oldřich Milec 9. B 103
Kadet Tomáš Jungman 9. A 100
Kadet Michal Kytnar 9. A 98

Mgr. Zdeněk Bukvář a Mgr. Jan Petrlík

Pythagoriáda

Školního kola této soutěže se zúčastnili všichni žáci druhého 
stupně a letos nově i žáci pátých ročníků. Nejlepší z řešitelů pak 
hájili v obvodním kole nejen „barvy“ své, ale i naší školy.

  Z  nominovaných páťáků se všichni stali úspěšnými řešiteli 
obvodního kola, tedy získali 9 nebo více bodů. Nejlepším 
z  nich byl Vojtěch Polena, který vybojoval 3. – 10. místo 
ziskem 14 bodů z 1� možných, na 11. – 26. místě se umístil Jan 
Ledvinka s 13 body. Dalšími úspěšnými řešiteli obvodního kola 
byli Filip Ježek a Radka Opltová – 12 bodů, Julia-Anna Lili 
Bell, Matouš Cikrt a Nam Nguyen – 11 bodů, Vojtěch Luňák, 
Kateřina Prajerová a Marianna Skálová – 9 bodů.

Úspěšnými řešiteli obvodního kola se stali i čtyři žáci 6. roční-roční-
ku, Alžběta Poštulková – 11 bodů, Lucie Charvátová, Barbora 
Kvasničková a Filip Pavlica – 10 bodů.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezen-
taci školy. 
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Biologická olympiáda
V  letošním roce proběhla na naší škole biologická olympiáda kategorie C – starší žáci, pro 8. a 9. 

ročníky. Zúčastnilo se celkem 22 žáků a zápolilo se ve třech disciplínách: v teoretické části (v tomto roce 
s tematikou vzájemných vztahů mezi organismy), v poznávání rostlin a živočichů 

a v laboratorní práci. 

Ve školním kole se na 1. místě umístila Zdeňka Petrová (8. B), na 2. místě 
Kristýna Jelínková (9. A) a na 3. místě Petr Louda (8. B). Kristýna Jelínková 

a Petr Louda také reprezentovali naši školu v obvodním kole.

RNDr. Jana Borůvková

Chemické úspěchy 
Chemie bývá pro některé žáky velkým strašákem. To se však nedá říci o Oldovi Milcovi z 9. B. Kromě toho, že je jedničkář a celý 

rok navštěvoval chemický seminář, své znalosti a dovednosti úspěšně uplatnil i v chemické olympiádě. Ve školním kole chemické 
olympiády nenašel přemožitele. Druhé místo v obvodním kole mu zajistilo postup do krajského kola, a tak se díky svému postupu 
mohl podívat do prostor VŠCHT a utkat se s velkou konkurencí. Oldovi gratulujeme a přejeme mu, aby své zkušenosti ze soutěží 
uplatnil i na gymnáziu.

RNDr. Ivana Čapková

soutěže
Francouzský jazyk

V letošním školním roce započala výměna učeb-
nic pro �. – 9. ročník. Od letošní �. třídy se budou 
žáci učit francouzsky s pomocí učebnice „Amis et 
compagnie“.

V  lednu se uskutečnilo školní kolo konverzač-
ní soutěže ve Fj. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 
a vítězové každé kategorie postoupili do krajského 
kola této soutěže, které se konalo v dubnu v areálu 
Zemědělské univerzity na Suchdole.

Začátkem května proběhl v  rámci hodin fran-
couzštiny projektový týden zaměřený na oblast již-
ní Francie – Azurové pobřeží. Následně byl do této 
oblasti uspořádán školní zájezd.

Mgr. Kateřina Pokorná

Zeměpisná olympiáda
Dne 14. 3. 2012 proběhlo na naší škole obvodní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 47 dětí z 1� škol Prahy 4, 11 a 12 

(kategorie A – 10 dětí, kat. B – 13 dětí, kat. C – 1� dětí, kat. D – 9 studentů). Soutěž probíhala formou testu rozděleného na tři části: 
práce bez mapy (4� min.), práce s mapou (4� min.), praktická část (4� min.)

Otázky byly velmi těžké až záludné. Nebylo jednoduché dobře odpovědět, a tudíž se dobře umístit mezi ostatními žáky Prahy 4. 
Naši reprezentanti se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a umístili se na pěkných místech.

Kategorie A – Magda Havlová 6. C – 6. místo
Kategorie B – Michéle Dvořáková 7. B – �. místo
Kategorie C – Oldřich Milec 9. B – 4. místo

Olda Milec svým 4. místem také získal dostatečný počet bodů k postupu do celopražského kola, které se konalo 18. 4. ve Stanici 
přírodovědců DDM Praha. Tady se pak Olda umístil v první polovině. 

Mgr. Irena Matyášová                                                        

Zájezd do Francie
V rámci obohacení výuky francouzštiny se ve dnech 21. – 26. �. uskutečnil 

zájezd do Francie na Azurové pobřeží.

Navštívili jsme světoznámá letoviska Cannes, Saint-Tropez, Nice a Mona-
ko a nádherné provensálské vesničky Éze a Saint-Paul de Vence. Viděli jsme 
tisíce zvláštních ryb v akváriích monackého oceánografického muzea, míst-
ní speciality na provensálském trhu v Antibes a na každém kroku záplavu 
barevných a voňavých květin, keřů a stromů. Zapůsobila na nás atmosféra 
právě probíhajícího filmového festivalu v Cannes a přípravy na závody F1 
v Monte Carlu.

Měli jsme štěstí na počasí, a tak jsme se i v moři vykoupali.

Aby byly děti na zájezd předem připraveny, byla předem do hodin fran-
couzštiny zařazena látka týkající se dané oblasti, žáci vypracovávali projekty 
a referáty a zhlédli film Četník ze Saint-Tropez.  

Zážitky z cesty zaznamenávali mnozí z nich do cestovního deníku, který si 
založili již při loňské cestě do Paříže.

Mgr. Kateřina Pokorná
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Návštěva sochařského ateliéru
V rámci výtvarné výchovy jsme se 7. B vyrazili  do so- B vyrazili  do so-B vyrazili  do so-

chařského ateliéru Báry Hapalové, který je na Smíchově.

Na místě nás kromě vlídného přijetí, čekala i masa hlíny 
a miniaturní model sochy, podle kterého měly děti vytvo-
řit sochu v životní velikosti.

Hňácal a sochal téměř každý, snad jedinou zvláštností 
bylo,že hlava vznikala v  dvoučlenném týmu stranou od 
tvorby těla. Nakonec byly tyto dvě části úspěšně spojeny 
díky nadstandardní spolupráci všech zúčastněných a třída 
jásala nad veledílem, které vzniklo.

Potom děti sochu 
s  určitou pokorou 
a grácií rozebraly. 
Hlíny není nikdy 
dost, a tak nechť 
tam zůstane pro další návštěvníky. Což posléze asi po měsíci oceni-
la i 7. A, která měla z čeho tvořit.

Nevědomky jsme vlastně podpořili i projekt, který právě vzniká 
a hledá na sebe peníze, aby mohl být realizován. Stali jsme se tako-
vými průkopníky, kteří zjistili, jak moc jsou děti lačné po tvoření 
a jak moc jim to jde. Takže možná časem začnou vznikat u  škol 
instalace soch, které si sami žáci té které školy vytvoří.

Mgr. Lenka Lánská

Žáci 9. ročníku ve dnech 24. – 2�. �. 2012 navštívili Památník Terezín, který vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí, původně jako 
Památník národního utrpení. Návštěva památného místa je součástí vzdělávacích aktivit věnovaných výuce dějin 2. světové války.

Terezín byl založen jako pevnost na konci 18. století. Terezínská opevnění postupně zastarala a po ztrátě vojenské funkce upadla 
v zapomenutí. V nedávné minulosti Terezín ve vědomí veřejnosti znovu ožil jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných 
lidí, kteří zde zahynuli v době nacistické okupace naší vlasti. V  České republice je  jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním 
je uchovávat památku obětí perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat 
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Terezín. Pro žáky byl připraven bohatý program: přednáška o pronásledová- Památníkem Terezín. Pro žáky byl připraven bohatý program: přednáška o pronásledová-Památníkem Terezín. Pro žáky byl připraven bohatý program: přednáška o pronásledová- pronásledová-pronásledová-
ní Židů ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, prohlídka města Terezín včetně Muzea ghetta, židovského hřbitova a krematoria, 
s  průvodcem Památníku, workshop Od čísla ke jménu. Večer proběhla prezentace témat zpracovaných jednotlivými skupinami 
žáků. Druhý den dopoledne se uskutečnil workshop Školákem v protektorátu, poté proběhla prohlídka Malé pevnosti, ravelinu č.18 
a podzemí s průvodcem.

Věřím, že si žáci z  dvoudenní exkurze odnášejí spoustu nezapomenutelných zážitků a poznatků, které využijí nejen v  dalším 
vzdělávání, ale i v osobním životě.

Mgr. Eva Turoková

TEREZÍN
Výuka dějin 2. světové války

projekty
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Vynikající úspěch mladších žákyň  
v přehazované

Mladší žákyně naší školy dosáhly dalšího vynika-
jícího úspěchu. Družstvo ve složení Bára Matějíčková, 
Klára Matějíčková, Martina Maixnerová, Natálie 
Danešová, Štěpánka Staňková, Anna Bízková, 
Julie Liemessingová, Kristýna Řeháková a Kateřina 
Macháčková nejprve suverénně zvítězilo ve finále 
Prahy 4 a postoupilo do celopražského kola. I tady 
byla děvčata nejlepší a po skvělém výkonu po zásluze 
vybojovala ve finále 1. místo. Všem blahopřejeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Libichová

ze života školy

Zrekonstruované atletické hřiště otevřeno!
V loňském roce se škole podařilo získat grant MHMP na rekon-

strukci atletického hřiště. Hodnota rekonstrukce byla téměř 3 mili-
ony korun, škola hradila částku 1 milion korun.  Práce probíhaly od 
podzimu do jara. Na konci dubna jsme s velkou radostí otevřeli atle-
tickou dráhu s umělým povrchem, doskočiště na skok daleký a pros-
tor pro vrh koulí. Radují se nejen učitelé tělesné výchovy, ale také 
žáci, jejichž výkony jsou rázem mnohem kvalitnější. Děkuji všem 
rodičům, kteří se nemalou měrou podíleli na získání grantu.

Mgr. Jana Libichová
Výtvarná výchova v 9. ročnících

V minulém pololetí jsme malovali hrnky a talíře 
a zabývali se českými malíři a ilustrátory. V  tom-
to pololetí jsme se věnovali slavným světovým 
malířům a pokoušeli se malovat jako oni. Také jsme 
zkusili malovat tuší a na kameny. Některá zdařilá 
díla je možné si prohlédnout na nástěnce v modrém 
patře nebo na stěnách ve žlutém patře. 

RNDr. Jana Borůvková

Zprávy z 1. C
Naši třídu ve třetím patře hlídá krteček. Každé ráno si pořádně pro-

táhneme nohy, než sem vystoupáme, ale cítíme se tu mezi kytičkami, ob-
rázky a školními pomůckami moc dobře. Společně jsme zvládli čtení, 
psaní, počítání i základy angličtiny. Někdy naše vyučování školu ani moc 
nepřipomínalo, třeba při projektech, návštěvách divadel a muzeí a vycház-
kách do přírody. Ale i tam jsme se toho spoustu naučili. Na některé výlety 
jsme přizvali také rodiče a i oni byli moc spokojení.

Takže se teď sice moc těšíme na prázdniny, ale také na to, až se po nich 
zase všichni sejdeme.

Mgr. Veronika Šulcová

A teď něco od dětí:
•	 Líbilo se mi, jak jsme vyráběli srdíčka a malovali hrnečky. Mám tuhle 

školu ráda, protože tu mám kamarády (Vanda K.).
•	 Líbilo se mi, jak jsme jeli do muzea. Dívali jsme se tam na staré časy. Hádali jsme, kdo byl na tržišti podle věcí, které tam byly. 

Potom jsme byli ve starém domě. Paní průvodkyně si vybrala čtyři děti k různým řemeslům a ty děti si vybraly další tři lidi, kteří 
budou taky dělat to řemeslo. Já jsem byla švec (Klára G.).

•	 Jeli jsme do Svatého Jána pod Skalou. Jeli jsme tam vláčkem do dolu. Měli jsme baterky. Byli jsme ve svíčkárně. Byly tam různé 
stroje. Dělali jsme si tam svíčky (Jakub S.).

•	 Líbilo se mi, jak jsme byli ve svíčkárně. Jak jsme si dělali svíčky a dostali jsme sůl do koupele zdarma. Moc se mi tam líbilo. 
Líbilo se mi, jak jsme byli v městském muzeu. Kreslili jsme domy a losovali jsme, jaké řemeslo je nejlepší. V Chuchelském háji 
jsme koukali třeba na veverky (Tomáš K.).

•	 Mně se nejvíc líbí, že jsem se tu skamarádila. Ještě se mi líbil první den školy. Můj nejoblíbenější předmět je matematika. Mám 
ráda těžší příklady, jako 30 + 20 = �0 (Ella K.).

•	 Na vysvědčení někteří doslali pochvalu, už dvakrát jsme byli v divadle, umíme skoro všechna psací písmena, ve třídě máme 
televizi, naučili jsme se číst, počítat, sčítat a odčítat (Pavel H.).

•	 Líbily se mi výlety, jako třeba do Arkád, vyrábění hrníčků pro maminky, sázení semínek a jak jsme jeli s rodiči – byla to sranda 
(Michaela S.).

•	 Líbilo se mi, jak jsme malovali hrníčky pro maminky a dělali jsme tam třeba vzorky. Ještě se mi líbilo, jak jsem s Kájou utírala 
potopu, šly jsme prostě na záchod a uklouzly jsme, tak jsme si řekly, že to budeme utírat (Bětuška J.).

•	 Byli jsme v Chuchli. Byla tam ZOO. Byl tam norek, jezevec, muflon, sovy, mýval, daněk, papoušek, křepelka, bažanti, jelen, 
káně, poštolka, ovce a kozy. Líbil se mi bažant zlatý (Adam B.).

•	 Dělali jsme spoustu zajímavých věcí. Psali jsme čtenářský list. Dělali jsme také talířky a draky. Mám spoustu kamarádek a ka-
maráda (Eliška B.).

•	 Za tento rok se mi líbilo, jak jsme luštili křížovky a také se mi líbilo, jak máma vzala do družiny Edu. Líbilo se mi, jak jsme 
opisovali básničky (Julie V.)

Děti z 1. C
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Školní družina únor až červen
V únoru jsme pro děti připravily balonkovou dílnu, kde se děti 

naučily s klaunem vyrábět zvířátka z balonků. V březnu k nám 
opět zavítala divadelní společnost Pohádky z pytlíčku s pohád-
kou princezna Mlsalka. Jednou z pravidelných exkurzí je výlet do 
Šestajovic do svíčkárny, kde se děti seznamují s výrobou svíček. 
Tentokrát si děti vyrobily  koupelnový závěs z mýdel. Nový a vel-
mi zajímavý byl nový výlet do Dubče do terária.Začátkem května 
jsme se pak vydali na Petřín do bludiště. V květnu jsme navštívili 
Toulcův dvůr a dendrologickou zahradu. S ukázkou hasičského 
zásahu přijeli na školní zahradu hasiči z  Prahy  4. Poslední 
zábavné odpoledne bylo dne 4. 6. na zahradě, kde proběhla ukáz-
ka výcviku dravých ptáků. Na konec školního roku připravujeme 
celodenní výlet  „Největší dětské hřiště v Čechách“. 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přejeme hezké prázd-
niny a dovolenou.

Vychovatelky školní družiny

Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou
V  letošním školním roce se 

žáci 2.  stupně v  rámci českého 
jazyka zúčastnili několika zají-
mavých akcí. Jednou z nich byla 
literární beseda se spisovatelkou 
knih pro děti a mládež Ivou Pro-
cházkovou v knihovně Na Veselí. 
S  touto pobočkou Městské kni-
hovny naše škola úspěšně spolu-
pracuje už řadu let. Kromě toho, 
že si zde žáci půjčují knihy pro 
četbu do školy i pro potěšení, 
navštěvují zde jednotlivé třídy 
různé literární pořady a besedy, 
které knihovna připravuje.

Spisovatelka Iva Procházková 
velmi zajímavě a s  humorem 
vyprávěla o  svém dětství, o  otci 
– spisovateli Janu Procházkovi, 
o  emigraci do Rakouska 
a o návratu do Čech. Představila 
a ukázala dětem své knihy a přečetla několik ukázek ze své nejnovější knížky 
Uzly a pomeranče, která vyšla v nakladatelství Albatros v roce 2011. Děti tak 
měly možnost osobně se setkat s autorkou, kterou znají jen jako jméno z čítanek, 
a poznat, že je nejen výborná spisovatelka, ale také zajímavá osobnost se smys-
lem pro humor a se spoustou nevšedních životních zkušeností.

Mgr. Eva Mervartová

Beseda se spisovatelem  
Michalem Vieweghem

Dne 12. 4. naši školu navštívil významný český 
spisovatel – pan Michal Viewegh. Po počátečním 
ostychu se všechny přítomné třídy (8.  A, 
9.  B a 8.  B) uvolnily a společně jsme s  panem 
Vieweghem prožili zábavnou besedu. Pan 
Viewegh nám vyprávěl příběhy ze svého života, 
o svých knihách, zodpověděl naše dotazy a svěřil 
pravdu o svých tajných fotkách. 

Celou besedu jsme si všichni moc užili a mys-
líme si, že i pan Viewegh odcházel spokojený 
a překvapený našimi projekty o  jeho knihách 
a s o kousek větší inspirací. 

Za 8. B Rebecca Diatilová

Den s organizací Pražské lesy
Dne 3. a 4. dubna přišli do naší školy lektoři z organizace 

Pražské lesy. Děti z prvního stupně mohly zábavnou formou 
získat znalosti z botaniky i zoologie, které souvisí s přírodou 
v Praze a jejím okolí. Lektoři, kteří přišli oblečení do lesácké 
uniformy, přinesli velmi zajímavé materiály – ukázky rostlin 
i semen, dřevěné špalky, lebky živočichů, rohy a parohy. Za-
jímavé byly testy na sluch a čich dětí. Lektoři předvedli také 
vábničky. To jsou píšťalky, které dokáží napodobit hlasy zvířat. 
Děti ocenily možnost porovnávat kožešiny zvířat a dotýkat se 
jich. Počasí nám přálo a akce mohla proběhnou na dvoře školy. 
Lektoři ocenili znalosti dětí a děti byly nadšené z možnosti 
seznámit se s přírodninami, které zatím znaly pouze z učebnic. 

Děkujeme za pěkně připravený program, který se vázal ke 
Dni Země.

 Mgr. Olga Urbanová

akce
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24. letní tábor „Rolnička na Dřevíči“ není jenom pro Rolničky
Prázdniny jsou opět téměř za dveřmi a pro ty z vás, kdo ještě nejsou rozhodnuti, kam se 

vydat, je tu povídání o našem letním táboře. I když tábor organizuje Dětský pěvecký sbor 
Rolnička Praha 12, není to pěvecké soustředění. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které do 
sboru nechodí, sourozenci, kamarádi… zpěv není podmínkou. Protože je náš tábor určen 
pro výrazně menší počet dětí, než tomu obvykle bývá na ostatních táborech, a provází ho té-
měř „rodinné” prostředí, můžeme si v programu dovolit i takové aktivity, které by ve větším 
počtu dětí byly těžko proveditelné, a případná změna či přesun v programu podle aktuální 
situace není žádný problém.

Základ našich činností zůstává stejný: výlety do skal, hledání a letos doufejme i založení 
keší (některé na nás čekají už od minulého tábora), noční výlet skalním městem, výlet do 
Náchoda, návštěva T. O. Trappers – Horse Ranch, „sádrování“ končetin, výroba triček a po-
dobně. Již dva roky máme přímo v táboře k dispozici také nový bazén.

K  tradici našich táborů patří také místo – ATC 
Velký Dřevíč u Hronova. Již dlouho se zde setkává-
me s  lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první 
poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, 
a díky kterým probíhají naše tábory bez „lidských“ 
komplikací.

Po loňském „kratším“ táboře se letos vracíme 
k osvědčené délce 18 dnů. Možná se to zdá jako ma-
ličkost, ale i ten jeden chybějící den byl znát. Odjíž-
díme tentokrát již v červnu v sobotu 30. 6. a vrací-
me se v úterý 17. 7. 2012. Případný pozdější nástup 
nebo dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale 
byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru.

Jako vždy je tábor stanový – velké stany typu iglú 
s předsíňkou pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po 
dvou. S ohledem na táborový program a činnosti se 
maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 12.

Díky cenovému zemětřesení a změnám v DPH se bohužel letos už ani nám nepodaří udržet několik let stejnou cenu. Letošní 18den-ám v DPH se bohužel letos už ani nám nepodaří udržet několik let stejnou cenu. Letošní 18den-Letošní 18den-
ní tábor stojí 5 400,- Kč. Tato částka je směrem nahoru konečná a děti samozřejmě nemusejí z vlastního kapesného na nic připlácet.  
Stále platí, že pokud se tábora zúčastní společně přihlášená dvojice, má z  ceny tábora slevu 300,- Kč na osobu. Vše ostatní 
(v případě, že by ještě došlo k nějakému nepředpokládanému zdražení) doplácí sbor ze svých vlastních prostředků. Rozpočtové 

minimum, které letos opravdu musí-
me dodržet, je 8  dětí. Cena zahrnuje 
vše – dopravu, stravování, ubytování, 
pojištění, doprovod i všechny ostatní 
táborové aktivity, výlety, vstupenky, 
hry atd. Tábor je možné platit v  ho-  ho-ho-
tovosti i převodem. Samozřejmostí je 
potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na 
příspěvek z FKSP. 

Přihlášku na tábor můžete zís-
kat u  pana učitele Gerycha nebo 
na našich internetových stránkách  
www.rolnickapraha12.cz. Tam se také 
můžete podívat na část táborového de-
níku a fotogalerii z loňského roku. Pro 
další informace je k dispozici telefonní 
číslo 608 237 147 a kdykoliv e-mailová 
adresa rolnickapraha12@seznam.cz.

Dan Martin Gerych

Rolnička
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koláče 1. června
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čarodějnice
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9.A. třídní učitelka Dana Rožňová

9.B. třídní učitelka Jana Borůvková

školní ples

Školní reprezentační ples

17. února 2012 v KC Novodvroská
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Přípravné kurzy k britským mezinárodním zkouškám Cambridge Young Learners Starters a 
Movers z anglického jazyka pro žáky budoucích 4. a 5. tříd ve školním roce 2012/13

V příštím školním roce 2012/13 budou pokračovat přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám pro děti prvního stupně Young 
Learners. Tyto kurzy jsou určeny zejména pro žáky 4. ročníků (kurzy Starters), pro žáky �. ročníků (kurzy Movers) a sourozence žáků 
naší školy odpovídajících ročníků.

Děti si v nich prohloubí znalost slovní zásoby, zlepší schopnost poslechu, čtení, psaní a mluvení a současně se budou seznamovat 
s dětskou verzí jazykových zkoušek. 

Formát těchto kurzů je jak tematicky, tak i náročností plně přizpůsoben prvostupňovým dětem. Výuka bude probíhat na základě 
práce s krátkými texty, obrázky, jednoduchými úkoly, poslechy, atd. Kurz se bude konat jednou týdně po vyučování v délce 60 minut. 

Cena kurzu na celý školní rok bude pro žáky naší školy 4�00 Kč, �000 Kč pro ostatní děti. V ceně jsou zahrnuty učebnice Fun for 
Starters nebo Fun for Movers (Cambridge University Press) a zkouška nanečisto, ze které vaše dítě získá osvědčení o dosažené úrovni.

Pokud budou mít děti zájem, tyto zkoušky si mohou na Britské radě složit (o  registraci se postaráme). Na základě zkušeností 
bychom však dětem doporučily tyto kurzy navštěvovat proto, aby se zlepšily v anglickém jazyce, procvičily a rozšířily slovní zásobu 
i znalost gramatiky a nenásilnou formou se seznámily s charakterem britských jazykových zkoušek. Tak si usnadní pozdější přípravu 
k některé z vyšších zkoušek na druhém stupni. Tyto kurzy lze také považovat za rozšíření výuky anglického jazyka ve škole.

Děti, které úspěšně složí zkoušku nanečisto pořádanou naší školou v květnu, dostanou osvědčení o dosažené jazykové úrovni. 

Přesto, že jsou tyto kurzy určeny budoucím čtvrťákům a páťákům, může se na ně přihlásit i dítě mladší, pokud úspěšně složí vstupní 
rozřazovací test. Do těchto kurzů se mohou v příštím školním roce přihlásit i děti, které tento školní rok žádný kurz nenavštěvovaly.

Předpokládané termíny kurzů – jednou týdně v pondělí, úterý nebo středu od 14,30 do 1�,30 hodin (čas bude upřesněn v září 
podle školního rozvrhu).

Předběžné přihlášky do kurzů jsou ke stažení na www stránkách školy. Vyplněné přihlášky odevzdejte pí. uč. Kubešové nebo pí. 
uč. Soukupové do 10. 6. 2012.

Koordinátorky kurzů Mgr. Jana Kubešová a Mgr. Kateřina Soukupová
jazykovekurzyhorackova@seznam.cz

4x4 letní hry
4x4 letní hry Prahy 4 aneb Žijeme sportem. Hrajeme fér!

Městská část Praha 4 pořádá ve dnech 1�. - 2�. června 2012 již třetí ročník velkého sportovního klání žáků základních škol. 4x4 
letní hry Prahy 4.

Všem dětem přejeme hodně sportovních úspěchů.

Harmonogram soutěží letošního ročníku 4x4 letních her Prahy 4

datum sporty místo konání - každý den od 8 do 1� hodin
  1�. 6. slavnostní zahájení her HAMR sport Braník - hry v 8.30 hodin slavnostně zahájí starosta Prahy 4 
1�. 6. beachvolejbal / přetah lanem HAMR sport Braník
1�. – 18. 6. přehazovaná ZŠ Jižní / HAMR sport Braník
1�. 6. jízda zručnosti OC Arkády Pankrác
1�. – 2�. 6. florbal HAMR sport Braník / ZŠ Bítovská / ZŠ Horáčkova / ZŠ Poláčkova
18. – 22. 6. malá kopaná Slavoj Vyšehrad / ZŠ Plamínkové / ZŠ Na Chodovci
18. 6. krikeťák / softbal SK Krč (Eagles)
19. – 22. 6. basketbal Děkanka (hala) / ZŠ U Krčského lesa
19. 6. stolní tenis ZŠ Na Líše / ZŠ U Krčského lesa
20. 6. streetball DBK Budějovická
21. 6. brusle / přespolní běh U Labutě
22. 6. stolní fotbal KC Novodvorská
2�. 6. atletika Děkanka (stadion)
2�. 6. slavnostní zakončení her A-park Ledárny (od 16 hodin)
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Přípravný kurz k  britským mezinárodním zkouškám Cambridge Young Learners z anglického 
jazyka (Primary English – level 2) pro žáky z budoucích 2. tříd ve školním roce 2012/13

V příštím školním roce 2012/13 bude otevřen přípravný kurz ke Cambridgeským zkouškám Primary English (level 2) pro žáky 
z 2. tříd. 

Tento kurz je zaměřen na poslech, mluvení a slovní zásobu. Děti si v něm hravou formou a pomocí praktických úkolů z každodenního 
života rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny a postupně si budou přivykat na úkoly, které se v následujících letech objeví 
v mezinárodních zkouškách. Tento kurz bude mít návaznost v pokračujícím kurzu ve 3. a 4. třídě.

Děti si v nich prohloubí znalost slovní zásoby, gramatiky, zlepší schopnost poslechu, čtení, psaní a mluvení a současně se 
budou zábavnou formou seznamovat s dětskou verzí jazykových zkoušek. 

Formát těchto kurzů je jak tematicky, tak i náročností plně přizpůsoben dětem z 2. třídy. Výuka bude probíhat na základě práce 
s krátkými texty, obrázky, jednoduchými úkoly, poslechy, atd. Kurz se bude konat jednou týdně v úterý, nejspíše od 14.00 do 15. 00 
(čas může být posunut tak, aby co nejlépe vyhovoval dětem). 

Cena kurzu na celý školní rok bude 4�00 Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré výukové materiály.

Na základě zkušeností bychom dětem doporučily tento kurz navštěvovat proto, aby se zlepšily v anglickém jazyce, procvičily 
a rozšířily slovní zásobu i znalost gramatiky a nenásilnou formou se seznámily s charakterem britských jazykových zkoušek. 
Tak si usnadní pozdější přípravu k některé z vyšších zkoušek na druhém stupni. Tento kurz lze také považovat za rozšíření 
výuky anglického jazyka ve škole.

Koordinátorky kurzů Mgr. Jana Kubešová a Mgr. Kateřina Soukupová 
jazykovekurzyhorackova@seznam.cz

jazykové kurzy

Školní časopis – občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100   www.horackova.cz
korektura textu: Mgr. Milena Jakoubková, grafická úprava a zlom: Ing. Michal Čapek, mcapek@centrum.cz

Přípravné kurzy k britským mezinárodním zkouškám Cambridge Young Learners Starters 
z anglického jazyka pro žáky mluvící plynně anglicky z budoucích 1. tříd ve školním roce 
2012/13

V příštím školním roce 2012/13 budou otevřeny přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám pro děti prvního stupně Young 
Learners pro děti, které již plynule mluví anglicky. Tyto kurzy jsou určeny zejména pro žáky 1. ročníků pocházející z dvojjazyčných 
rodin nebo pro ty, kteří navštěvovali anglické školky.

Děti si v nich prohloubí znalost slovní zásoby, gramatiky, zlepší schopnost poslechu, čtení, psaní a mluvení a současně se budou 
zábavnou formou seznamovat s dětskou verzí jazykových zkoušek. 

Formát těchto kurzů je jak tematicky, tak i náročností plně přizpůsoben dětem z 1. třídy. Výuka bude probíhat na základě práce 
s  krátkými texty, obrázky, jednoduchými úkoly, poslechy, atd. Kurz se bude konat jednou týdně po vyučování v  délce 60 minut 
s kvalifikovaným rodilým mluvčím. 

Cena kurzu na celý školní rok bude 6900 Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré výukové materiály.

Pokud budou mít děti zájem, tyto zkoušky si mohou na Britské radě složit (o  registraci se postaráme). Na základě zkušeností 
bychom však dětem doporučily tyto kurzy navštěvovat proto, aby se zlepšily v anglickém jazyce, procvičily a rozšířily slovní zásobu 
i znalost gramatiky a nenásilnou formou se seznámily s charakterem britských jazykových zkoušek. Tak si usnadní pozdější přípravu 
k některé z vyšších zkoušek na druhém stupni. Tyto kurzy lze také považovat za rozšíření výuky anglického jazyka ve škole.

Koordinátorky kurzů Mgr. Jana Kubešová a Mgr. Kateřina Soukupová
jazykovekurzyhorackova@seznam.cz


