






Představujeme tělocvikáře – Mgr. Viktor Turok - Heteš
Vzdělání: 

učitel 5. – 12. ročník – TV - RJ 
Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov 

Další vzdělávání:
First Certificate in English 
Zkouška z ČJ pro cizince, UP Olomouc
Certifikát PC, Manažer ve škole, Využití 
moderních technologií při výuce
Vodní záchranná služba SČK (instruktor) 
– člen republikové rady SR
Trenér II. třídy – volejbal 
Trenér III. třídy – baseball
Trenér III. třídy – badminton
Zdravotník zotavovacích akcí

Pracovní zkušenosti: 
Převážně jsem pracoval a pracuji na ZŠ. V minulosti i krátce na dvou gymnáziích, na jednom i v roli zástupce ředitele. Na Slovensku 
jsme založili a vedli baseballový klub, učil jsem na ZŠ se zaměřením na badminton a trénoval děti v BC Prešov. Ve Zlíně jsem učil na 
ZŠ se zaměřením na volejbal a pracoval ve funkci hlavního trenéra mládeže ve VSC Zlín. Měl jsem na starosti i krajský výběr chlapců. 
Nyní trénuji žáky ve Volley Team ČZU Praha.

Jak rád trávíte volný čas? 
Ve svém „volnu“ trénuji volejbal a o víkendech jsem většinou na turnajích v Praze a v celé ČR (vlak - hala – hotel – hala – vlak). Pokud 
nějaký zůstane, tak je to jednoznačně náš pes Andy. Kdysi jsem chodil i na mezinárodní výstavy. Nyní s Andym dcera trénuje agility, 
tak na zahradě máme občas parkur. Miluji činohru a mám rád literaturu faktu.  

Co Vás dokáže potěšit? 
Potěší mě každý bývalý žák, se kterým se potkám a dozvím se, že se mu daří. Mám velkou radost, když žáky dokážu strhnout pro 
nějaký sport, když je musím „vyhánět“ z tělocvičny na konci hodiny, protože je něco zaujalo. Těší mě velký zájem o sport v naší škole, 
je to i díky rodičům. Máme hodně talentovaných dětí, které chtějí vyzkoušet i něco nového. Je nepsaným pravidlem, že děti, které 
sportují, jsou vedeny k sebekázni, vytrvalosti a houževnatosti. Jsou kamarádské a oblíbené. To je dobrá devíza do budoucna, aby se 
uplatnili na trhu práce a v mezilidských vztazích.

 S velkým zájmem sleduji své odchovance ve volejbalu v evropských klubech a největší radost mám z úspěchů kluků v kadetské, 
juniorské a mužské reprezentaci, když je mohu sledovat na ME nebo ve světové lize.

Který sport máte nejraději? 
Kdysi to bylo vodní pólo, které jsem hrál za Slávii Prešov (extraliga).

Později mě chytil basketbal na krajské úrovni, ve Zlíně jsem hrál s vysokoškoláky softbalovou ligu a skončil jsem u volejbalu. Výborný 
„čistič“ hlavy jsou pro mě běžky. Z gaučového sportu u televize je to jednoznačně biatlon – tam do poslední chvíle netušíte vítěze.

Můžete porovnat sportovní dovednosti současných dětí a dětí, které jste učil/a na začátku Vaší profesní dráhy? 
Děti jsou stejné, změnily se podmínky. Je hektická doba, plno informačních technologií a lákadel. Vše začíná a končí u rodičů, jak 
dokážou děti přivést ke sportu a věnovat se jim. Ale jedno je pravda: dětem chybí vytrvalost a síla.

Životní krédo: 
Chovat se k lidem tak,  

jak chci, aby se chovali ke mně.



Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V lednu se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou katego-
riích. V kategorii 6. a 7. tříd zvítězil Adam Boldiš ze 6. C a v kategorii  8. a 9. tříd se na 1. místě se shodným 
počtem bodů umístili Adam Geprt z 8. B, Kamila Hájková z 8. B a Richard Barac z 9. B. Účast v obvodním 
kole si nakonec po „rozstřelu“ v poslechu vybojoval Adam Geprt. Oba Adamové tedy postupují do ob-
vodního kola a my jim držíme palce!

Mgr. Eva Mervartová

Obvodní kolo konverzační  
soutěže v němčině.
V úterý 7. února proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro Prahu 4. Naši školu 
reprezentovala Kateřina Lorencová ze 7 .C v kategorii 1A – základní škola 6. a 7. ročník. Obsadila krásné 
2. místo.

V kategorii 2A – základní škola 8. a 9. ročník – nás vynikajícím způsobem reprezentovala Marta Kubešová 
z 9. A. Ve své kategorii zvítězila a postoupila do celopražského kola, které proběhne na začátku března. 
Oběma děvčatům blahopřejeme k jejich umístění a Martě držíme v „kraji“ palce.

PaedDr. Hana Sivanicová

Konverzační soutěž ve francouzštině
V pátek 13. ledna proběhlo v učebně francouzštiny školní kolo konverzační soutěže ve francouzském 
jazyce.

Soutěže se zúčastnilo celkem 25 dětí. Účastníci byli rozděleni  do dvou kategorií. 1. kategorie byla určena 
pro žáky 6. tříd, ve 2. kategorii soutěžili žáci 8. a 9. tříd. 

Kromě toho, že si účastníci měli možnost vyzkoušet své schopnosti porozumět a vyjádřit se v daném ja-
zyce, byl zároveň vybrán náš zástupce do krajského kola soutěže. Postupuje do něj vítěz druhé kategorie, 
kterým se v letošním roce stal Richard Barac z 9. B. 

Gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů v dalším „boji“.

 Mgr. Kateřina Pokorná

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Ve školním kole Olympiády v českém jazyce zvítězila Marta Kubešová z 9. A, na 2. místě byl Filip Muller  
z 8. A a 3. se umístil Denis Šoun z 8. A. Marta a Filip postupují do obvodního kola. Přejeme jim hodně 
úspěchů.

Mgr. Eva Mervartová

Dějepisná olympiáda
Dne 10. 11. 2016 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma

„Marie Terezie- žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“. 
Školního kola se zúčastnilo 45 žáků osmého a devátého ročníku, kteří odpovídali na 23 otázek, některé 
z nich byly opravdu těžké.

První místo obsadil Vojta Havel z 9. B, který z 60 možných bodů získal 44. Na druhém místě se umístila 
Nikol Studihradová z 9. B a na třetím místě Karolína Odnohová z 9. A. Všichni naši školu reprezentovali 
v obvodním kole 16. ledna 2017. Děkujeme za účast.

Mgr. Eva Turoková



Březnové zkoušky KET, PET, FCE a CAE nanečisto pro 
žáky zaregistrované ke zkouškám na British Council
Pro žáky zaregistrované ke zkouškám na British Council KET, PET, FCE a CAE se bude v sobotu 4. 3. 2017 konat konzultace ke zkouš-
kám KET, PET, FCE a CAE, kde si budou moci zkoušku ještě jednou vyzkoušet. Podmínkou účasti na této akci je podaná přihláška ke 
zkoušce na BC, kterou je nutné odevzdat pí. hospodářce Dirové nejpozději do 2. 3. 2017.

Zahájení akce je v 8.45 hod. ve školní jídelně. Zkoušky nanečisto všech úrovní začínají písemnými částmi, po jejich skončení pokra-
čuje ústní zkoušení. Žáci jsou zkoušeni postupně ve dvojicích. Čas konání ústní části zkoušky se žáci dozvědí bezprostředně po skon-
čení poslední písemné části. Konkrétní rozpis časů ústní části pro jednotlivé žáky bude upřesněn až v den zkoušky podle skutečného 
počtu zúčastněných. Vzhledem k plánovanému počtu účastníků a délce písemné části zkoušky se ústní část zkoušky u zkoušek FCE 
a CAE může protáhnout do pozdních odpoledních hodin.

Škola vykonává dohled nad žáky pouze v době, kdy konají písemnou část zkoušky. 
Ukončení písemné části zkoušky: 
KET – 11.10 hodin 
PET – 11.40 hodin 
FCE – 13.00 hodin 
CAE – 13.20 hodin

V ostatním čase za účastníky akce mladší 18 let nesou zodpovědnost rodiče. Všichni účastníci zkoušek nanečisto (bez ohledu na věk) 
se v době, kdy se pohybují v prostorách a na pozemku PJZŠ Horáčkova, musejí chovat v souladu se školním řádem PJZŠ Horáčkova  
a ostatními závaznými právními předpisy platnými pro veřejné školství v ČR. V čase mezi písemnou a ústní částí zkoušky se účastníci 
mohou pohybovat i mimo areál školy.

Výsledky zkoušek nanečisto budou z větší části známy po skončení ústní části, celkové výsledky budou vyvěšeny na nástěnce jazy-
kových kurzů v přízemí školy nejpozději ve čtvrtek 9. 3. 2017.

S sebou: psací potřeby, přezůvky, velkou svačinu a pití.

Pro žáky, kteří navštěvují naše jazykové kurzy, jsou konzultace zdarma. Ostatní zájemci uhradí 300 Kč na místě. 
Vstup do budovy a odchod z budovy pouze hlavním vchodem.

Mgr. Jana Kubešová

           Erasmus +
V rámci programu Erasmus+, který je podporovaný Ev-
ropskou unií, jsem dostala příležitost strávit dva týdny 
v jazykové škole Lake School v Oxfordu. Kurz, který jsem 
si vybrala Creative Teaching for Primary Teachers, obsa-
hoval 46 hodin výuky. Ve skupině se mnou byli učitelé  
1. stupně z Norska, Polska, Německa. Obsah kurzu byl rozdě-
len do několika částí. Především poskytoval moderní způso-
by výuky Aj pro děti 1. stupně a procházel i základní jazykové 
dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní pro tuto věko-
vou skupinu. V některých hodinách jsme se sami stali žáky  
a seznamovali se s aktivitami, které využijeme v hodinách (ne-
chyběly ani anglické písně a říkadla oblíbené u českých dětí). 
Další oblastí byl náš osobní jazykový rozvoj a sebevzdělávání. 
Kromě trénování ne příliš oblíbených frázových sloves a idio-

mů jsme zabrousili i k vývoji jazyka a jeho změnám. Škola  
zároveň pečovala i o náš kulturní rozvoj a organizovala pro nás 
prohlídky po památkách města a okolí. Získané dovednosti  
a materiály jsem předala svým kolegyním z 1. stupně ve 
dvou seminářích, které se konaly na konci listopadu.

Tento kurz splnil moje očekávání nejen díky výborným lekto-
rům, ale i vždy nápomocným personálem školy a systémem 
výuky. Pobyt mne obohatil v nových výukových metodách 
práce, zanechal ve mně krásné zážitky a vzpomínky na uni-
verzitní město Oxford.

Nově získané dovednosti využiji během výuky v hodinách 
angličtiny a současně se o ně podělím s kolegy z metodické-
ho sdružení angličtiny a učiteli jazykových kurzů.

Mgr. Kateřina Soukupová



Projekty 5. tříd
     V rámci projektových dnů ve dnech 24. 10. – 25. 10. 2016   žáci pátých tříd 
zpracovávali téma Evropan Karel Čapek. První den jsme navštívili vilu Karla 
Čapka ve Strži u Dobříše, kde se děti dozvěděly vše o jeho životě, dílech. Žáci 
již ve škole byli rozděleni do pracovních skupin, v nichž byla zastoupena role 
šéfredaktora, fotografa, výtvarníka, zapisovatele a asistenta. Děti se svých rolí 
zhostily na výbornou. Dělaly si poznámky, fotografovaly, zajímaly se. 

     Příští den všechny své poznatky zpracovávaly. Šlo poznat zapálení do pro-
jektů, ve třídách vládl pracovní ruch. Někdo vyráběl knihu, jiný plakát … Každá 
skupina si však vyrobila svého robota – maskota. Vždyť toto známé slovo po-
chází od bratrů Čapků.  Na závěr následovala prezentace a měli jsme se na co 
dívat.  Projekty hodnotíme jako velmi zdařilé.

Za 5. třídy 
Mgr. Jana Sadilová, Mgr. Kristýna Dvorníková, Mgr. Mirka Bláhová

Projekt „Naše třída“
V září jsme zahájili projekt „Naše třída“. Projekt je určen třídám druhého stupně. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o prostředí je-
jich kmenové třídy. Ve spolupráci s Trianglem jsme vyhlásili finanční odměnu ve  výši 10 000 Kč pro pět nejlepších tříd. Tuto finanční 
odměnu budou moci třídy proměnit za nějakou zážitkovou aktivitu v průběhu měsíce června.

V každé ze tříd byla na začátku roku zvolena dvojice žáků, kteří posuzují celkový dojem tříd na škále od 0 do 10. Z jednotlivých hod-
nocení pak vypočítáme průměrnou hodnotu. Do hodnocení byly ale také zapojené naše paní uklízečky, které se starají o úklid tříd, 
paní ekonomka nebo paní hospodářka. Kdy budou jednotlivá hodnocení probíhat, se dozví třídy dopředu, jindy je to „překvapení“.

Těší nás, že v některých třídách se projekt projevil pozitivně, což hodnotí i paní uklízečky.  

Hodnocení tříd je právě v poločase, tak uvidíme, jak se situace změní do finále, které bude na konci května.

 Třída 6. A 6. B 6. C 7. A 7. B 7. C 8. A 8. B 9. A 9. B
Body 54,5 48,8 53,2 59,9 49,1 45,8 45,1 45,8 46,4 42,2

RNDr. Ivana Čapková



Ohlédnutí za předvánoční 
atmosférou
Předtím, než si děti užily vánočních prázdnin, se na PJZŠ Horáč-
kova uskutečnil již druhý ročník Živého betlému. Herci, hudeb-
níci a pěvecký sbor složený z dětí a učitelů ze školy převyprá-
věli jeden z nejznámějších vánočních příběhů. V ranním šeru, 
tak typickém pro prosincové období, se znovu odehrál příběh  
o Marii, Josefovi, a dokonce i o mocichtivém Herodovi. Přihlí-
žející si mohli společně s dětmi zazpívat nejznámější koledy  
a přispět i na dobrou věc zakoupením perníčků, které pro ně děti 
ze základní školy napekly. Vybrané peníze z benefičního prodeje 
perníčků tak udělají radost v několika dobročinných organizacích 
i po vánočních svátcích.

Mgr. Veronika Svobodová

Předvánoční představení
Předvánoční divadelní představení mají na naší škole již více než 
desetiletou tradici. Každoročně žáci 2. stupně navštěvují divadel-
ní představení poslední školní den před vánočními prázdninami. 
Výběru věnujeme vždy hodně velkou pozornost. Naším cílem je 
najít takové představení, které by mladou generaci zaujalo a vy-
chovalo v ní zájem o kulturu. Referenci a doporučení na letošní 
představení nám poskytl náš bývalý žák Jakub Charezinski. A tak 
se dalo očekávat, že se bude líbit, když podnět k výběru nám dal 
vrstevník našich žáků.

Přestavení O líné babičce v Divadle v Dlouhé splnilo naše oče-
kávání. Hra byla plná humoru, zajímavých scén, písniček, a tak 
věřím, že si každý našel něco, co se mu na představení líbilo. 

A co bude příští rok? To zatím nevíme, ale pokud víte o nějakém 
představení, které stojí za to vidět a ocení ho i naši náctiletí, bu-
deme rádi, když nám dáte inspiraci.

RNDr. Ivana Čapková

Čas radosti, veselosti
K nejkrásnějším svátkům v roce patří svátky vánoční. Je to obdo-
bí, kdy se člověk zastaví, zamyslí se nad uplynulým rokem, bilan-
cuje. Poklidnou, radostnou, rodinnou atmosféru umocňují rozzá-
řené dětské oči plné očekávání. Vždy nasávám vánoční dětskou 
energii nejenom v kruhu rodinném, ale i v tom třídním. Letošní 
vánoční čas jsme si ve třídě 1.B užívali plnými doušky. Na počátku 
Adventu nás ve třídě navštívila družina sv. Mikuláše a děti bohatě 
obdarovala. 

Příprava na Vánoce pokračovala výrobou betlému a zdobením 
stromečku. Každý týden jsme si četli příběhy s otevřeným kon-
cem, které také vedly děti k zamyšlení. 

K tradicím Vánoc neodmyslitelně patří pečení perníčků. Děti  
s láskou pekly a zdobily.  Velmi se nám vydařil výlet do Toulcova 
dvora, kde se děti seznámily s dalšími lidovými zvyky a tradice-
mi, kdo byla sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie… Na závěr si děti 
vyrobily tradičními technikami dárečky. Nechybělo ani vánoční 
zpívání v jídelně a zpívání koled u stromečku. Vánoční čas pokra-
čuje až do Tří králů. Vyzkoušeli jsme si,  jak se chodí na koledu.  
S vyrobenými korunami a nápisy K+M+B a se zapáleným kadi-
dlem jsme chodili po třídě a radostně zpívali „My tři králové 
jdeme k vám“. Vánoční svátky uběhly jako voda, máme na co 
vzpomínat a můžeme se těšit na další radosti. 

Mgr. Eva Krutilková, 1. B



Hledáme nejlepšího 
mladého chemika
V úterý 7. 2. 2017 proběhla praktická část soutěže celostátní sou-
těže Hledáme nejlepšího mladého chemika roku 2016/2017.

Do tohoto kola postoupilo 30 nejlepších řešitelů teoretické části, 
které se účastnilo více než 250 žáků základních škol. Naši školu 
reprezentovala děvčata z 9. A - Karolína Odnohová a Klára Tů-
mová. Obě si vedly velmi dobře. Klára se umístila na 13. místě  
a Karolína se umístila na 3. místě a zajistila si tak postup do 
celostátního kola, které proběhne 13. 6. 2017 na Pardubické 
univerzitě.

Těší nás, že obě děvčata velmi dobře reprezentovala naši školu. 
Oběma patří velká gratulace. Karolíně budeme držet palce, aby 
se jí stejně dobře dařilo i v Pardubicích.

RNDr. Ivana Čapková

300. výročí narození  
Marie Terezie
Každoročně se na naší škole věnujeme významné osobnosti či 
události naší historie. Letos si připomeneme 300. výročí naroze-
ní císařovny Marie Terezie.  Společně s žáky naší školy budeme 
připravovat projekty týkající se Habsburků. Žáci budou zpraco-
vávat tuto tematiku na hodinách dějepisu a výtvarné výchovy. 
Doufáme, že tato akce bude stejně úspěšná jako ta v minulém 
školním roce, kdy  si naše škola připomněla osobnost Karla IV.

Mgr. Eva Turoková

Exkurze Terezín
V tomto školním roce nabízíme žákům 9. ročníku možnost zúčast-
nit se vzdělávacího semináře v Terezíně, který se koná ve dnech 
18. - 19. 5. 2017. Ubytování a stravování je zabezpečené v býva-
lých Magdeburských kasárnách. 

Odjezd od školy bude dne 18. 5. v 8 hodin, předpokládaný návrat 
bude dne 19. 5. kolem 13. hodiny ke škole.

Předpokládaná cena vzdělávacího semináře je 850 Kč. Prosíme, 
aby zájemci tuto částku uhradili do konce února 2017 (do zprávy 
pro příjemce uveďte jméno dítěte - Terezín).

Mgr. Eva Turoková

Klub mladých diváků
Žáci a žákyně navštívili s KMD již dvě divadelní představení.

V listopadu jsme zhlédli představení Pražského komorního bale-
tu v sále Městské knihovny v Praze. Po představení jsme absol-
vovali krátkou exkurzi knihovny.

Koncem ledna jsme se seznámili na prknech Divadla ABC s rus-
kou společností 19. století a životním osudem lehkomyslného 
mladíka Evžena Oněgina.

Koncem března nás čeká návštěva muzikálu Adéla ještě neve-
čeřela.

Mgr. Barbora Jelínková

Nové interaktivní tabule
Těší nás, že vás můžeme informovat, že se opět podařilo vyba-
vit další tři třídy novými interaktivními tabulemi. Tabuli dostali 
ti nejmladší z 1. C, dále žáci 4. B a na tu třetí se budou moci 
těšit všichni, kteří mají výuku v učebně angličtiny A3. Po zkuše-
nostech z předchozích let jsme zakoupili tabule Smart Board, se 
kterými máme nejlepší zkušenosti. Patří sice ke dražším, ale zato 
jsou uživatelsky velmi přívětivé a je možné k nim zakoupit velmi 
zajímavý software. Řídili jsme se heslem – „Nejsme tak bohatí, 
abychom mohli kupovat levné věci“.

Finanční prostředky na jednu z tabulí byly ze státního rozpočtu. 
Další dvě tabule a projektor ke všem třem jsme získali z vedlejší 
hospodářské činnosti. Jednalo se především o pronájmy prostor. 
Díky aktivnímu přístupu paní ekonomky tak naše děti mají mož-
nost zažít zajímavou výuku s moderní technologií. V současné 
době máme ve škole 16 interaktivních tabulí a ve většině ostat-
ních tříd je projektor s plátnem.

 RNDr. Ivana Čapková



Jak vypadá strašidlo nebo skřítek
Žáci 6. B se s radostí a kreativitou pustili do psaní slohových prací.  Za úkol měli vymyslet a popsat strašidlo či skřítka. Psaní je velmi 
bavilo a mnohým se práce povedla.

Možná i takoví skřítkové řádí v naší škole?

Škodilius školnius neboli školní škodič  
autorka: Mariana Bezusová

Škodilius školnius je v překladu Školní škodič. Je to strašilo, které přebývá ve škole a dělá nepořádek a zmatek. Jeho nejbližší příbuz-
ní jsou Škodivka záškolní a Škodič poškolní, ale to až jindy. 

Škodilius je celkem velký. Měří asi 30cm. Nosí barevné, ale nenápadné oblečení s vyšším kloboučkem. Má dvě velké hnědé oči, malý 
frňáček a tmavě hnědé vlasy. Umí projít zdmi a dokáže měnit barvu podle svého pozadí. Škodilius létá, aby dosáhl hodně vysoko. 

Jeho povaha je dost nepořádná a škodlivá, jelikož všude dělá nepořádek, zmatek a své přiblblé vtípky. 

Má mnoho zálib. Jeho nejoblíbenější je psaní sprostých slov na tabuli v hodině, když se vyučující nedívá. Další jeho velice oblí-
benou zábavou je strkání pavouků do rukávů bund a kabátů učitelů. Nebo dělá nepořádek ve sborovně. Také miluje převrhávání  
a rozsypávání odpadkových košů po třídách. Často nechává puštěné vodovodní kohoutky a zašpuntuje umyvadlo, nebo rovnou 
ucpe záchod. Nejvíce škody však působí kytkám. Vytrhává je i s kořeny z květináčů a hlínu vysypává z oken. Žákům nic moc nedělá, 
nebo si to alespoň myslí. Prý jim „jenom“ podráží nohy a při tělocviku rozvazuje tkaničky u bot, takže se o ně výsledně zpřeráží. 
Vyhazuje jim učebnice z tašek a následně z oken. Ovšem jeho nejhorším „vtípkem“ je odebírání plísně ze starých svačin a vtírání do 
nových, jiných. 

Jeho příbuzná Škodivka záškolní způsobuje, že děti chodí za školu a Škodič poškolní zas, že žáci jsou poškole. 

Nejsou nebezpeční, ale dejte si na ně pozor! Mohli byste sníst plesnivou svačinu, přijít o učebnice, jít za školu, či být po škole! Bývají 
totiž moc rádi v jedné škole, ale stejně je neuvidíte, protože jsou mazanější než vy a klidně vám popletou hlavu. 

Rampelník 
autor: Kryštof Inneman

Rampelník je malý zlomyslný skřítek, který dělá naschvály. Většinou přebývá v kapsách nebo peněženkách bohatých obchodníků. 

Rampelník je malý asi tak 5 cm. Má hnědozelenou barvu kůže. Nosí hnědou otrhanou mikinu s kapucí, černé kalhoty, nemá boty. 
Má malé ruce, ale dlouhé prsty. Rampelník má velké černé oči, obrovské uši, malý nos a bílý plnovous. 

Rampelník je hbitý, mrštný a obratný. Jeho zlomyslnost ho proslavila. Je vychytralý. Zloději ho přímo nesnáší, protože jim bere kořist 
před očima. Jediní, kdo se nemusí bát jeho zlomyslného a zlodějského chování, jsou žebráci. Ti nic nemají, tak jim nemůže nic vzít. 
Je vtipný. Rád se směje. 

Ramplelníkovi se líbí třpyt zlaťáků a všeho cenného. Svým ošuntělým vzhledem klame, aby mu nikdo nezáviděl. Své lupy si schovává 
na tajná místa, která často mění. 

Rampleníka jsem si oblíbil pro jeho vyvedené kousky, které předvádí boháčům, kteří si své bohatství nakradli. Těm totiž vyvádí 
největší neplechu. To je jeho největší potěšení a radost. Oproti tomu chudákům občas něco daruje. 

Dvoračky 2017
I letos jsme zorganizovali 3 tur-
nusy lyžařských výcvikových 
kurzů. Tradičně se konaly na 
Dvoračkách v Krkonoších, kde je 
stále záruka sněhu. Ale množství 
sněhu předčilo očekávání a pod-
mínky byly úžasné a všichni si to 
užili. Využili jsme sjezdové lyže, 
snowboardy, snowblady a běžky. 
Povedlo se nám vyvolat i duchy 
Vrbaty a Hanče. 

Mgr. Viktor Turok



Sportovní úspěchy
Každým rokem se naše škola zapojuje do meziškolních soutěží, některé z nich gra-
dují celorepublikovým finále. V minulém roce se naši starší žáci takto dostali až 
na „republiku“, kde skončili na 12. místě. Níže uvedené výsledky jsou z 1. pololetí 
2016/2017.

Atletický 4 - boj žactva 
Koncem září žáci naší školy startovali opět úspěšně na atletickém 4 - boji. Nejmladší 
chlapci (4. a 5. třídy) obsadili 3. místo, mladší hoši byli 2. a mladší žákyně se staršími 
žáky tuto soutěž vyhráli.

Malá kopaná - finále 
Starší žáci naší školy po vítězství v základním kole postoupili do finále 
Prahy 4. Po penaltovém rozstřelu chlapci vybojovali 3. místo.

Florbal: 3. místo. 
Starší žáci po postupu ze základního kola postoupili do finále Prahy 
4. Hrálo se tradičně na Hamru Braník.

Po takticky vyspělých bojích naši chlapci obsadili zaslouženě 3. 
místo, slabého soupeře byste nenašli. Poslední 4 družstva byla ve-
lice vyrovnaná. 

Florbal: „O putovní pohár“    
Dne 20. 1. 2017 se již tradičně konal turnaj „O putovní pohár ředitelky 
školy“.

Turnaj byl organizován pro I. stupeň, ale zapojili se i žáci II. st. v ro-
lích trenérů a coachů. I. st. byl rozdělen do dvou kategorií: 1. - 2. třídy  
a 3. - 5. třídy.

Třídy měly připraveny transparenty a fandily si. Někteří coachové zaží-
vali infarktové stavy tím víc, čím víc se přibližovalo finále. Družstva na 
1. - 3. místech obdržela medaile a vítězové i putovní poháry z rukou 
Mgr. Jany Libichové.

Florbal - kvalifikace pro republikové finále.           
Největším úspěchem 1. pololetí bylo vítězství ve finále Prahy  
a postup do kvalifikace do RF. Mladší žákyně pod vedením 
pani učitelky Matyášové a svého trenéra Dana dotáhly své 
úspěchy až do kvalifikace, kde bohužel prohrály jediný zápas, 
který je stál postup do finále.

Mgr. Viktor Turok



Školní družina - činnost
Letošní školní rok jsme opět začali sběrem plastových víček pro našeho 
kamaráda Kubu Navaru.

Ve spolupráci s mysliveckým spolkem Chlum-Týnec jsme se dali na sběr 
kaštanů a žaludů na zimu pro lesní zvěř. Sběr byl úspěšný a tímto všem 
děkujeme.

V říjnu nás navštívilo oblíbené divadlo „Pohádky z pytlíčku“ s hudební 
pohádkou.

V listopadu jsme se zúčastnili celorepublikového projektu  
„Fíha-dýha“. 

V předvánočním čase jsme uspořádali prodejní jarmark. Dárky k prodeji 
jsme vyráběli od října ve všech odděleních ŠD. Finanční výtěžek 9 120,- 
Kč byl určen na rehabilitaci pro Jakuba Navaru. Předání finančního daru 
a víček se uskutečnilo v lednu do rukou paní Navarové. Paní Navarová za 
vše velice děkuje.

Vánoční čas utíkal i s hudební skupinou Accordo, která si pro nás připra-
vila hudební pásmo.

Každoroční představení „Děti dětem“ s pohádkou Perníková chaloupka 
proběhlo ve školní jídelně.

Školní družina



Jak si vedou naši absolventi?
V polovině listopadu minulého roku se vydalo devět stu-
dentů The English College in Prague na debatérskou sou-
těž World Scholar‘s Cup na univerzitě Yale a následně pak 
navštívili New York. Tři z nich jsou ale bývalými žáky První 
základní jazykové školy v Praze - Horáčkova. 

Debatovací soutěž trvala celkem čtyři dny a jejím hlav-
ním zaměřením bylo dát možnost studentům z celého 
světa se navzájem osobně poznat. Sám jsem nikdy na 
akci takových mezinárodních rozměrů  nebyl a musím 
uznat, že to vše bylo dost ohromující. Mluvit tváří v tvář 
s lidmi ze zemí, které je obyčejně složité i jen navštívit, a 
slyšet jejich myšlenky a názory na světové události  bylo 
v určitých směrech poměrně inspirující.

Tímto výletem jsme také získali příležitost blíže poznat 
americkou kulturu a to, jak jinak tu věci fungují v porov-
nání s ostatními částmi světa. Celkový dojem ale ještě 
zvýraznilo to, že jsme se mohli pohybovat po překrásném 
kampusu na Yale, který vůbec není malý a je až neuvěři-
telné, že se kampus roztahuje do všech koutů města New 
Haven. Studenti tak mají k dispozici obrovský prostor, 
který naplňuje velmi přátelská atmosféra, kterou jsem 
zatím nikde jinde nenašel.

Samotná soutěž nám pak všem přinesla asi nejvíce zku-
šeností jak do budoucího studia, tak i do života obecně. 
Pro některé z nás to ale byla první příležitost jak otes-
tovat naše debatovací schopnosti na mezinárodní úrov-
ni a možná i proto jsme neměli žádná veliká očekávání. 
O to větší překvapení pak byly  stříbrné ocenění a další 
úspěchy, které se nám podařilo nasbírat, a tak si myslím, 
že návštěva New Yorku pak byla zasloužená.   

Za mě je to určitě zážitek, který si budu ještě dlouho pa-
matovat, a také zkušenost, která člověku otevře oči více 
než cokoliv jiného!

Michal Zapletal za Suzanne Bessisso a Nicol Kyryčuk




