


Vážení rodiče!
Prázdniny uběhly rychleji, než nám bylo milé, a z nového školního roku máme za sebou již první měsíc. Věříme, že jste si v létě vy  
i vaše děti odpočinuli, že jste načerpali nové síly a že si letní náladu ponesete s sebou do celého školního roku.

Letos jsme během prázdnin malovali třídy a chodbu ve 3. patře a všechny toalety. I takové zdánlivě malé vylepšení je však finančně 
náročné. Na malování přispěla MČ Praha 4. Děkujeme. Jak víte, chtěli jsme řešit bezpečnější vstup do školy zřízením turniketů. Na 
doporučení městské části jsme od tohoto záměru upustili. V současné době hledáme jiné řešení, které by bylo vhodné pro zvýšení 
bezpečnosti vašich dětí a zároveň vstřícné k vám rodičům a jiným návštěvníkům školy.

Jako každý rok plánujeme všechny tradiční školní akce  — projektové dny, Koláče, čarodějnice, školní ples a jiné. Na všechny tyto 
akce vás srdečně zveme a budeme velmi rádi, když se na nich s vámi setkáme.

Na závěr nám dovolte popřát vám i vašim dětem klidný, úspěšný a pohodový školní rok.

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

Erasmus +
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 
2014 – 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech 
sférách vzdělávání. Naše škola, stejně jako více než 200 škol 
v České republice, zpracovala projekt. Náš projekt uspěl ve 
velké konkurenci ostatních škol, a tak patříme mezi 70 úspěš-
ných žadatelů klíčové aktivity Mobilita pracovníků ve školství.

 
Náš projekt navazuje na školní vzdělávací program „Jazyky cesta k porozumění“, který je zaměřený na výuku cizích jazyků. Tento 
program umožní našim učitelům další vzdělávání v zahraničí a následné šíření zkušeností z tohoto programu v rámci školy, ale záro-
veň přesáhne rámec naší školy prostřednictvím jazykových kurzů.

Cílem našeho projektu je rozvoj jazykových dovedností učitelů, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti metodiky 
výuky cizích jazyků, podpora spolupráce se zahraničními školami a získání zkušeností se vzděláváním dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami.  Celý projekt je koncipován na dva roky.

Naše škola získala finanční prostředky na mobility 6 pedagogických pracovníků. Jedná se o tři metodologické kurzy výuky angličtiny 
a jeden metodologický kurz výuky španělštiny. Naší partnerskou školou v rámci tohoto projektu je North Walsham Junior School 
v malém městečku North Walskham ve Velké Británii. Právě na této škole se uskuteční tzv. stínování (job-shadowing) jednoho z uči-
telů a výukový pobyt (teaching assignment), který umožní naší paní učitelce vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku v reálných 
podmínkách anglické školy.

Věříme, že plánované zahraniční mobility učitelů pomohou nejen udržet, ale i nadále rozvíjet kvalitní výuku na naší škole. Informa-
ce o jednotlivých mobilitách budou uvedeny na stránkách naší školy a v dalších číslech časopisu Jazyk.

    RNDr. Ivana Čapková

     



Představujeme - Mgr. Hana Červenáková
Vzdělání:

PedF UK  - učitelství pro 1. stupeň

speciální pedagogika (rozšiřující studium)

Psychoterapeutický výcvik MOVISA (směr rodinné terapie – 
rozsah 650 hodin)

Dlouho jsem pracovala s dětmi těžce zrakově postiženými jako 
učitelka a poté jako poradenský pracovník. Tuto zkušenost 
mám i s dospělými. Čtvrtým rokem učím na zdejší škole. 

Ve svém volnu hodně čtu a ráda střídám různé žánry. V posled-
ní době jsem přečetla např. Katyň, Muž jménem Ove a vrátila 
jsem se ke Čtyřem dohodám a  Jak zabít ptáčka. A už se zase 
těším na další četbu. Baví mě cestování a poznávání různých 
míst jak u nás, tak za hranicemi. Ráda plavu a lyžuju. V posled-
ních dvou letech chodím kreslit, přináší mi to hodně radosti, 
klidu a pohody. 

Jsem jedináček a vždycky mně vadilo, že nemám sourozence. 
Dlouho jsem se s tím vyrovnávala. Byla jsem moc ráda, že jsem 
měla hodně kamarádů, se kterými jsem prožívala dětství ve 
staré Praze (Kampa, Petřín – Malá Strana). Ve škole mě bavil 
dějepis, zeměpis a tělocvik. I tam jsem měla kamarády, takže 
škola mi nevadila. 

Radost mi dělá spousta maličkostí – sluníčko, přátelé, pohoda, hudba, příroda.

Životní krédo!

Za nocí nejtmavších na slunce pamatuj.
Co tě nezabije, to tě posílí. 



Představujeme - Mgr. Markéta Skřivánková
Vzdělání:

PedF UK – Učitelství pro 1. stupeň – specializace AJ

Erasmus – University of Derby

Pracovní zkušenosti: 
Vyučovala jsem čtyři roky na PJZŠ Horáčkova, jeden rok v ZŠ Dobřichovice a tento školní rok jsem zase zpátky na PJZŠ Horáčkova. 
(Pachatel se vrací na místo činu. )

Jak trávíte svůj volný čas?
Ve volném čase hraji beach volejbal, chodím na výlety do lesa, hraji na kytaru. V zimě jezdím na lyžích nebo na snowboardu.

Jaké jste byla dítě, když jste chodila do školy?
Ve škole mi šla matematika, později mě bavila angličtina. Dítě jsem byla nepozorné a upovídané, ale jinak hodné.

Co Vám dokáže udělat radost?
Velkou radost mi udělá sluníčko, setkání s příjemnými lidmi, dobrý koncert nebo film.

Kterou knihu máte na nočním stolku?
Poslední aristokratka, Červenka, Harry Potter and the Cursed Child.

Životní krédo:
Je potřeba záměrně 

vytvářet malé  
každodenní radosti.



Představujeme - Mgr. Veronika Svobodová
Vzdělání:

Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy, obor učitelství pro  
1. stupeň ZŠ se  specializací na výtvarnou výchovu

Tříleté rozšiřující studium anglického jazyka pro kvalifikované 
učitele na ZŠ, SŠ a VOŠ na MÚVS ČVUT v Praze

Další vzdělávání:
Kurz Tvořivá škola – činnostní učení

Seminář cyklického vzdělávání Vzdělávacího programu Začít 
spolu

Pracovní zkušenosti: 
Na PJZŠ Horáčkova nyní vyučuji čtvrtým rokem.

Jak trávíte svůj volný čas?
Nejvíce volného času trávím se svými dětmi, se kterými se sna-
žíme hodně jezdit po různých výletech. Když mám volný čas 
jenom pro sebe, tak chodím do amatérského divadelního spolku  
Nahoďto nebo vyrazím s kamarádkami na in-line brusle, zaplavat 
si. Když mám opravdu hodně volného času, tak také moc ráda 
maluji a hraji na klavír.

Jaké jste byla dítě, když jste chodila do školy?
Byla jsem velký snílek, na lavici jsem mívala „pracovní nepořá-
dek“ a těšila se na přestávky, až si budu moci poklábosit s ka-
marádkami.  Školní povinnosti mi nevadily a do školy jsem se 
připravovala ráda.

Co Vám dokáže udělat radost?
Spousta věcí.  Třeba když se mým dětem něco povede, nebo 
pět minut ticha. 

Kterou knihu máte na nočním stolku?
Harry Potter and the Cursed Child od J.K. Rowling, Jack Thorne, 
John Tiffany .

Životní krédo:
Nenudit se!

http://www.martinus.cz/knihy/autor/J-K-Rowling/
http://www.martinus.cz/knihy/autor/Jack-Thorne/
http://www.martinus.cz/knihy/autor/John-Tiffany/


Získané cambridgeské certifikáty 
KET, PET, FCE, CAE  2015/16
ve školním roce 2015/2016 složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského 
referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2) nebo CAE (C1)  49 žáků naší školy a našich bývalých žáků.

Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro 
studenty angličtiny. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, 
mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gra-
matické jevy v autentických životních situacích.

Zkoušku na British Council ve školním roce 2015/16 úspěšně složili:

Barbora Bahlsenová  Anežka Bakočová   Natálie Bejčková   
Anna Benešová   Petra Benešová   Monika Bílková   
Barbora Emily Boháčová  Anna Buriánková   Petr Bušek   
Matěj Cidlina    Matouš Cikrt   Marek Cuker   
Tomáš Fakher   Jáchym Fibrich   Jáchym Horyna    
Eliška Hronová   Kristián Jančík   Filip Ježek   
Alice Kendíková     Klára Kopačková   Marta Kubešová   
Petr Louda   Barbora Matějčková  Jana Matějčková   
Tereza Mikulášková  Filip Mülle   Jakub Pantoflíček  
Filip Pavlica   Marek Pavlica   Martyna Plichta  
Vojtěch Polena   Matěj Poupě   Daniel Rösel   
Markéta Ruttnerová  Kryštof Sabol   Aneta Skalická   
Daniel Sládek   Matylda Smolová  Tereza Stejskalová  
Adéla Šimůnková   Michal Šmergl   Sebastian Štefko   
Matěj Štecher   Lucie Štěpánková  Klára Tůmová   
Anna Vinšová   Veronika Zámostná  Vojtěch Židkov   
Anežka Židková

 Certifikáty KET, PET, FCE a CAE jsou k vyzvednutí na British Council.

Všem úspěšným žákům gratulujeme!

Mgr. Jana Kubešová

Korespondence s Novou  
Kaledonií ve francouzštině
Minulé jaro jsme dostali dopis od paní učitelky Michaely Nováko-
vé (bývalé žákyně naší školy) z College des Portes de Fer v Nové 
Kaledonii s návrhem na navázání korespondence  mezi žáky obou 
našich škol. 

Následně přišly dopisy od samotných dětí. Rozebrali si je žáci sou-
časné 6. B a 7. B a ještě před prázdninami stihli poslat svou první 
odpověď. Ukázalo se, že pro některé z nich to byl první dopis, 
který v životě napsali.

Po prázdninách nás již čekaly odpovědi z Nové Kaledonie a zdá 
se, že obě strany mají v započaté korespondenci chuť (někteří do-
konce nadšení) pokračovat.

Mgr. Kateřina Pokorná









Rolničce je letos 29 let
Motto: Chodit zpívat, nebo chodit si zazpívat?

Když jsem loni na tomto místě psal o tom, že si nejsem jistý, zda bude i v minulém roce 
možné vymyslet ještě něco nového, něco, co tu nebylo loni, předloni, před deseti lety, nebo 
něco, co by sbor se vším, co k němu patří, posunulo někam dál a výš a pro návštěvníky našich 
akcí bylo překvapením, tušil jsem, že se stejná situace bude opakovat i letos. A už je to tady.

Také ten uplynulý rok byl pro nás plný překvapení a nenadálých akcí. Pravda, málokteré naše 
zpívání se dá srovnávat s předloňským pozváním na oficiální oslavy státního svátku USA Dne 
nezávislosti do rezidence Jeho excelence velvyslance USA v ČR, kde jsme zahajovali slavnost-
ní ceremoniál českou hymnou.

V minulém roce nás 
potkaly z našeho po-
hledu spíše netradiční akce. Hned na počátku to bylo nahrá-
vání zvukových stop pro expozici Talent v liberecké IQLandii. 
Až se tam někdy vydáte, vězte, že vám pěvecká cvičení budou 
předzpívávat Rolničky.

Další nahrávání na sebe nenechalo dlouho čekat – vánoční 
rozhlasový klip pro společnost Pragotour s.r.o., která nás vozí 
na naše mimopražské akce. To byla trochu blesková akce, pro-
tože jsme v pondělí dostali text, který bylo potřeba nejprve 
zhudebnit, nahrát doprovod, naučit se, nahrát zpěv a potom 
vše zmixovat a vyrobit finální verzi – vše nejpozději do pátku. 
Což se nakonec podařilo a klip měl několik desítek vstupů na 
Rádiu Impuls – možná jste ho také zachytili: Zasněžené Vá-
noce a šťastný nový rok, s Pragotourem pohodlně, pěšky ani 
krok…

Z dalších akcí nemůžeme nevzpomenout na představení Živý 
Betlém ráno před školou těsně před Vánocemi, rozsvěcení 
vánočního stromu na Pražském hradě a samozřejmě hlavní 
vánoční koncert – tentokrát ve školní jídelně.

Čas od času se nám „přihodí“ zpívání, u kterého si ve fázi příprav 
občas říkáme, jestli jsme si neukousli příliš velké sousto. Letos jsem 
měl ten pocit velmi neodbytně v době, kdy jsme se připravovali 
na mezinárodní sborový festival v kostele sv. Salvátora na Starém 
Městě, Ale sbor vzal všechny přípravy velmi vážně, a tak jsme na-
konec jako jediný dětský sbor mezi ostatními „dospělými“ s naším 
provedením spirituálů opravdu zazářili.

I náš závěrečný červnový koncert se letos konal ve škole, kde se 
hned po prvních písničkách vytvořila úžasná atmosféra, která vy-
držela až do konce – není většího ocenění, než když se přidají se 
zpěvem i posluchači.

Ani v letošním roce samozřejmě nebudeme s programem začínat 
„od nuly“, i když se sbor opět trochu obměnil o další šikovné zpě-
váky. Jako každý rok na nás čekají tu větší, tu menší dramaturgické 
změny, ale hlavně všechno, co k Rolničce za ty roky už neodmysli-
telně patří: koncerty, vystoupení, nahrávání a další akce, jako jsou 
třeba společné výlety, zimní i letní tábory, výjezdy do Teplic nad 
Metují, společné návštěvy koncertů a další.

Poděkování za tohle všechno patří nejenom Rolničkám, bez 
jejichž nadšení a ochotě si občas odříci něco ze svého pro-
gramu, ale také vedení První jazykové základní školy, neb zde 
máme svoji základnu již od našeho vzniku. Možná to tak vy-
padá, ale není to pohádka ani přikrášlená skutečnost, to je 
zkrátka Rolnička a je to i ono důležité slovíčko „si“ v řádku 
pod nadpisem. Ostatně, přesvědčit se můžete sami – na 
dálku na našich stránkách www.rolnickapraha12.cz nebo 
zblízka přímo na našich zkouškách v pondělí a ve středu od 
16.15 do 17.30 hodin ve škole v knihovně.

Dan Martin Gerych

http://www.rolnickapraha12.cz


Podzimní Teplice nad Metují 2016 
Podzimní fotoškola – Lidmi zapomenutá místa a cesty

Poslední dva podzimní výjezdy do Teplic 
nad Metují se nám co do počasí i pro-
gramu vydařily tak, že lepší už to snad 
ani být nemohlo. A když ještě i účastní-
ci přinesli svoji pohodu a dobrou nála-
du, naše pracovní cesty neměly chybu. 
Účastníci opět získali mnoho fotogra-
fických zkušeností a megapixely ve fo-
toaparátech si určitě ještě dlouho mezi 
sebou šuměly, že něco tak krásného 
ještě nezaznamenaly.

I v letošním roce budeme v již patnác-
tileté tradici pokračovat. Rádi bychom 
opět nabídli zájemcům další fotoškolu 
a podívali se na místa, jejichž návštěva 
nám v našem vlastivědném plánu ještě 
chybí. Celý program samozřejmě při-
způsobíme věku i zaměření účastníků, 
ale určitě se opět mimo fotografování, 
tentokrát na místech, která jsou stranou 
běžných turistických tras, nebo se na ně 
již dávno zapomnělo, budeme věnovat 
i různým přírodním činnostem. Proto-
že program je do značné míry ovlivněn 
počasím, které asi bude velmi nevyzpy-
tatelné, upřesníme definitivní podobu 
podzimního výjezdu až v polovině října.

Teď to důležité:

První výjezd v tomto školním roce bude opět vícedenní a uskuteční se v následujícím termínu: odjezd ve středu 2. 11. 2016 ráno, 
návrat v sobotu 5. 11. 2016 odpoledne. Zúčastnit se mohou všichni zájemci od druhé třídy, samozřejmě i ti, kteří s námi na žádném 
z předcházejících výjezdů nebyli. Tradičním souvisejícím tématem je opět bezpečnost pohybu ve skalách a terénu vůbec. Zlatým 
hřebem programu je pak závěrečný oběd v hronovské pizzerii. 

Vedoucím projektu je pan učitel Dan Martin Gerych, u kterého také můžete získat další informace. S projektem se můžete podrob-
něji seznámit také na internetových stránkách DPS Rolnička Praha 12 (www.rolnickapraha12.cz) v sekci Tábory, výlety, Teplice, kam 
byla z důvodu úspory místa na serveru přesunuta celá sekce ze školních stránek.

Podrobné informace budou zveřejněny od pondělí 17. 10. 2016.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději 
do úterý 25. 10. 2016 – před podzimní-
mi prázdninami, výjimečně ještě v pon-
dělí 31. 10. 2016. Přihlášky si můžete 
vzít na „rolničkově-teplické“ nástěnce 
v prvním patře mezi třídami 6. A a 8. B, 
na sborových zkouškách Rolničky nebo 
stáhnout z internetových stránek Rol-
ničky. Přihlášky odevzdejte p. uč. Gery-
chovi do kabinetu v prvním patře nebo 
zašlete e-mailem na rolnickapraha12@
seznam.cz nebo na gerych@horackova.
cz, evidují se podle pořadí odevzdání. 
Maximální možný počet účastníků je 
10. Cena za čtyřdenní výjezd závisí na 
věku účastníků: děti do deseti let platí 
1 500 Kč, děti od deseti let 1 950 Kč; 
cena zahrnuje vše potřebné (jízdné, 
ubytování, stravování, pojištění, dozor, 
vstupné atd.) Spolupořadatelem, který 
projekt zajišťuje veškerým materiálem 
a hradí část nákladů, je Dětský pěvecký 
sbor Rolnička – Praha 12 (www.rolnic-
kapraha12.cz).

Dan Martin Gerych




