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Představujeme: Mgr. Dana Petrů
učitelka anglického jazyka na prvním stupni

Vzdělání:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, učitelství pro 1. stupeň ZŠ,  
specializace TV, AJ, FJ

Právnická fakulta UK - Jazykový kurz pro soudní tlumočníky a překladatele - 
francouzština

Právnická fakulta UK - Jazykový kurz pro soudní tlumočníky a překladatele - 
angličtina

Další jazykové kurzy (IFP, BC)

Pracovní zkušenosti:
Oddílová vedoucí na dětských letních táborech

Vedení soukromých jazykových kurzů pro děti i dospělé

Soukromé doučování a příprava na zkoušky

Výuka angličtiny v odpoledních jazykových kurzech při PJZŠ Horáčkova

Výuka angličtiny na prvním stupni PJZŠ Horáčkova

Jak ráda trávíte volný čas?
V lese, v horách, na vodě, pod stanem i pod širákem, ale i na motorce a za volantem mé milované Aero 662 nebo v posteli s knížkou 
:-). Baví mě společnost dětí a příjemných lidí, a proto pořádám letní tábor pro děti a jejich rodiče u nás na Vysočině. 

Co vás dokáže potěšit?
Když napadne hodně sněhu. Když se mi podaří nastartovat Aerovku. Když se děti na konci hodiny zeptají: „To už je konec? To to ale 
uteklo!“ Když udělám někomu radost. A hlavně, když jsou moje děti a mí blízcí zdraví a šťastní.

Který autor (autoři) patří mezi vaše nejoblíbenější?
Je jich celá řada, tak jen namátkou… E. E. Schmidt, Anna Gavalda, Milan Kundera, Jarek Nohavica, Karel Kryl, James Herriot. Díky 
svým dětem se teď s gustem vracím k dětské literatuře a užívám si četbu Astrid Lindgren, J. K. Rowling a Karla Maye. 

Životní krédo:
«There is nothing better than a good friend. Except for a good friend with chocolate... « :-)
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Růstová skupina 
Na naší škole je již dva roky vedena růstová skupina pro děti šestých a sedmých tříd. Začátky rozjezdu projektu nebyly lehké. Pů-
vodní myšlenka zařadit do skupiny děti ze čtyř škol z oblasti Pankráce a Budějovické narazila nejprve na nedostatek financí. Když 
jsme za pomoci městské části našli peníze na provoz, objevil se nečekaný nezájem ze strany pedagogů oslovených škol. Setkávali 
jsme se s názorem, že přece u nás nic takového nepotřebujeme, všechno zvládáme sami. I tady se nakonec povedlo překročit práh 
nedůvěry a strachu z toho pojmenovat si, že i u nás můžeme mít děti s problémem a chceme pro ně něco udělat. 

Nyní, po dvou letech fungování skupiny, se z pohledu výchovného poradce školy nejvíce potýkám s ostychem a otázkami rodičů. 
Co to vlastně je ta růstová skupina? K čemu je to dobré? Co tam s těmi dětmi dělají? Nebude si moje dítě připadat mezi svými 
vrstevníky ve třídě jako nedostačující, neschopné, slabé, když do takovéto skupiny bude docházet a nedokáže si se svými problémy 
poradit samo? Setkáváme se i s nepochopením a s pocitem, že se snažíme nasunout dítě do skupiny, která ho obere o drahocenný 
čas, který by mohlo věnovat rozvoji důležitějších oblastí, například jazyků, sportu, umění ... Častá argumentace je: „Pro moje dítě 
je tohle zbytečné, vždyť mu doma poskytujeme to nejlepší, co potřebuje.“ 

Vede mne to k úvaze, co je vlastně pro dítě potřebné a důležité. Určitě učení, je to příprava na život v dospělosti, sporty posilují 
naše tělo i ducha, umění nás povznáší nad všední starosti, počítač a sociální sítě nás spojují se světem a kamarády. Materiálně naše 
děti nestrádají, ale jinak? Dovedou se všichni ti dvanáctiletí až čtrnáctiletí v tomto dospělými organizovaném světě dobře oriento-
vat? Kolik toho víme o jejich radostech, starostech, pocitech, obavách a přáních. Kolik času jim dokážeme věnovat k obyčejnému 
povídání, bez toho, abychom splnili námi stanovený úkol? Mají správně nastavený hodnotový žebříček? Dokážou komunikovat?

Naše děti zažívají různé vztahové situace. Mimo běžné vztahy tráví také z „bezpečí domova“ spoustu času na počítačích a sociálních 
sítích (opečovávaný páťák na naší škole průměrně 2 hodiny denně). Co jim to dává a co bere? Víme, zda umí naše děti se všemi nově 
získanými informacemi a vztahy dobře naložit, jsou na to dost silné, dokážou se v tomto světě orientovat?

Ve škole k nám z různých stran a stále častěji doléhá slovo šikana. Někteří se tváří, že neexistuje, jiní ji naopak vidí všude a volají po 
jejím vymýcení, nápravě vztahů, bezpečí a to nejlépe rychle a okamžitě. Pokud nenastane okamžitý efekt, projevuje se nervozita, 
neklid a píší se stížnosti. Koho se týká? Všech.

V každé třídě, ve které se toto téma uzraje k řešení, se záhy objeví ve své roli agresor, oběť i tak zvaní nestranní přihlížející nebo-li 
mlčící většina. Řešení se vyskytují různá. Pro rychlé řešení píší učitelé poznámky, odhlasovávají důtky a dvojky z chování, ale je tohle 
cesta k nápravě? Ano, máme rychlé řešení situace, ale došlo ve výsledku opravdu k tomu, co bychom chtěli? Změní agresor svůj 
přístup k ostatním lidem nebo se způsob jeho chování jenom pozastavil a příště se objeví v jiném modelu?

Jak se dá rychle zajistit pohoda ve třídě, jak dosáhnout toho, po čem touží děti i my dospělí … vztahová harmonie, která je oprav-
dová? Práce kvapná, málo platná a strkat hlavu do písku také nelze do nekonečna. Nastartujme u dětí komunikaci o tom, co je trápí 
a na čem chtějí pracovat. 

Posloužit nám k tomu mohou například dobře vedené třídnické hodiny či preventivní programy různých organizací, které je však 
dobré předem prověřit. 

Pro děti, které potřebují delší čas pro orientaci v mezilidských vztazích je jednou z možností právě růstová skupina. V té naší je 
žákům nabízena práce na jejich osobnostním rozvoji (např. na komunikačních dovednostech, sebepoznání, schopnosti sebeovládá-
ní). Pomoc zde najdou i ti, kteří se dostávají do obtíží v souvislosti s přechodem na II. stupeň či příchodem období puberty (např. 
ve vrstevnických vztazích, vztahu k autoritě, ke školním povinnostem apod.). Skupina se schází jedenkrát týdně pod vedením dvou 
zkušených lektorů.

Co můžeme ve výsledku očekávat?
Účastník skupiny se stává realističtější, začne se více podobat té osobě, kterou chce být. Sám sebe si víc váží. Je sebevědomější  
a více sám sebe řídí. Lépe sám sebe chápe. Ve svých postojích vůči druhým je schopen větší míry přijetí. Jeho každodenní chování 
se stává zralejším a do budoucna bude schopný zvládat problémy života přiměřeněji a ve větší pohodě. 

Mgr. Miroslava Bláhová, učitelka a výchovná poradkyně školy
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Stát v srdci Evropy
Projekt byl koncipován jako propojení výuky výtvarné výchovy (výtvarné zpracování 
a celkový vizuál) a občanské výchovy (obsahová informace). Zúčastnili se jej všichni 
žáci druhého stupně školy, téma každého ročníku vždy korespondovalo s obsahem 
výuky v občanské výchově a bylo cíleno k výročí vzniku ČR. 

Přehled témat:
6. třídy: Státní symboly České republiky, Prezidenti České republiky

7. třídy: Památky UNESCO hmotné a nehmotné dědictví v České republice

8. třídy: Osobnosti a doba České republiky

9. třídy: Objekty Pražského hradu, Objekty Královské cesty, Dominanty krajů České 
republiky

Děti si nejprve měly připravit informace a zamyslet se nad tvůrčím pojetím svého 
tématu. Někdo zvolil popisné řešení, někdo vystihl podstatu zpracováním výrazného 
charakteristického prvku či přenesením myšlenky. Děti vytvořily návrh, který obsa-
hoval i přehled materiálu, který si sami zvolily, a předpokládaný pracovní postup. 
Při následné realizaci mohlo dojít k dílčím změnám, děti přicházely na různé způso-
by práce s materiály a autorské postupy. Vše jsme průběžně konzultovali. Následně 
toto vše děti prezentovaly při předání projektu k hodnocení.

Práce probíhaly od konce října po celý listopad, hodnocení proběhlo začátkem prosince. 

V prostoru chodby druhého patra školy se následně konala rozsáhlá výstava všech prací. Vznikla velmi zdařilá a originální díla  
a všichni tvůrci si zaslouží velké ocenění a pochvalu za svůj autorský počin.

Mgr. Jana Stránská
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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 3. 3. 2018 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. 2018.

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.

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 v neděli 11. 3. 2018.

Mgr. Jana Kubešová

Registrace ke zkouškám skládaným na British Council 
Termín registrací k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE, CAE a CPE skládaným v květnu a červnu 2018 na British Council se blíží, 
a proto bych Vám ráda sdělila bližší informace o podmínkách a postupu při registraci ke zkouškám.

Zkoušky se skládají na British Council. Písemná část probíhá vždy v konkrétním termínu, ale ústní část probíhá v období 14 dní před 
nebo po písemné části a je nutné Britské radě předem nahlásit termíny v tomto období, které se uchazečům v této době nehodí.

Termíny zkoušek 2018

KET for Schools 26. 5. 2800 Kč
PET for Schools 26. 5. 2900 Kč
FCE for Schools 9. 6. 4450 Kč
FCE papírovou formou 9. 6. a 12. 6. 4450 Kč
FCE na počítači 26. 5. a 7. 6. 4450 Kč
CAE papírovou formou 13. 6. 4650 Kč
CAE na počítači 17. 5. a 12 .6. a 16. 6. 4650 Kč

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. hospodářce Dirové do 2. 3. 2018.

Pro zaregistrované žáky se bude v sobotu 3. 3. 2018 konat konzultace ke zkouškám v dopoledním a odpoledním bloku, kdy si 
budou moci zkoušku ještě jednou vyzkoušet. Začátek akce bude v 8.45 hod. ve školní jídelně. Časový rozpis bude uveden na  
www.horackova.cz.

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

 Mgr. Jana Kubešová 
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První třídy
Prvňáčci už mají za sebou svůj první půlrok 
školního roku, dostali své první vysvědčení.  
A co vše jsme spolu prožili? 

V měsíci říjnu jsme vyjeli na seznamovací 
víkend, který nám všem pomohl. Vytvořila 
se dobrá parta a myslím si a jsem za to ráda, 
že funguje vzájemná komunikace mezi žákem, 
učitelem, rodičem. Na konci října děti měly 
své první projektové dny. Téma zvyky a tra-
dice jsme s kolegyněmi připravily do center 
aktivit. Děti musely spolupracovat, tvořit, pre-
zentovat. 

V prosinci přišel na návštěvu čert a Mikuláš  
a v 1. C jsme měli další čertovská centra. Pro-
běhla zde též adventní dílna, kdy rodiče si při-
pravili dílničky pro děti a my s žáky připravili 
krátké pásmo písniček, básniček. Atmosféra 
zde byla moc příjemná. 

Celý půlrok jsme zakládali portfolia dětských úspěchů, které 
potom rodiče dostali jako dárek pod stromeček. 

Poslední týden jsme šli všichni do kina. 

Učíme se číst, psát, počítat. V 1. C a v 1. B se vyučuje matemati-
ka prof. Hejného. Děti i nás matika baví. Stále objevujeme nové 
matematické postupy. 

Po novém roce 1. C spolu se 3. B vyjeli na zimní školu v přírodě 
– viz článek od p. uč. Gabrielové. 

Velká pochvala pro prvňáčky, kteří vše zvlád-
li na výbornou. Jsou to šikulové a je mi po-
těšením učit takovou partu dětí. Ve třídě se 
učíme naslouchat, respektovat, vzájemně 
si nabízíme pomoc, umíme se omluvit i od-
pustit a snažíme se uvědomovat, že jsme pro 
sebe navzájem důležití.

Mgr. Jana Sadilová
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Škola v Namibii
Víte, že naši školu navštěvují také dvě děvčátka Anička a Taťánka, 
které se narodily a žijí v Namibii?

Obě v hlavním městě Windhoeku docházejí do soukromé školy, ale 
současně musí zvládnout učivo české školy a jednou za rok přijedou 
na přezkoušení. V letošním roce se to povedlo již v prosinci, a tak 
obě děvčátka mohla navštívit svoji třídu, vyzkoušet si české vyučo-
vání, vyrazit na společný školní výlet či se zúčastnit vánoční třídní 
besídky. V zimě k nám moc často nejezdí, a tak byly překvapené, že 
sníh studí.

V Namibii jsou nejenom soukromé školy, ale i školy státní. Jednu takovou státní školu 
jsem měla možnost navštívit. 

V této škole jsou děti z velmi chudých rodin. Ve třídách je 40 žáků, všichni se učí  
v anglickém jazyce, kterému často nerozumí, protože se doma mluví jinak. Na 800 
žáků je jedna toaleta. Pro tyto děti se 
oběd připravuje ve školní jídelně na 
otevřeném venkovním ohništi. Často 
je to jediné jídlo, které ty děti za den 
dostanou. Většinou je to kukuřičná 
kaše, když mají štěstí a škola dostane 
sponzorský dar, tak je to třeba ryba 
s rýží. Tuto školu vede velmi sympa-
tický, nadšený ředitel, který se snaží 
školu budovat. Postupně se přistavují 
nové pavilony, takže většina dětí se 
už neučí ve stanech, ale v pěkných 
světlých třídách. Velkým snem ředi-
tele je vybudovat školní jídelnu, ale 
finance shání jen velmi pomalu.

Mgr. Eva Krutilková

Španělská TORTILLA DE PATATAS
Dne 19.1.2018 jsme si na hodině španělštiny vyzkoušeli, jak vypadá a chutná 
tradiční jídlo španělské kuchyně. Tato hodina byla velmi netradiční, protože 
nám bylo svěřeno i to, abychom jídlo připravili a usmažili. Každý dostal za úkol 
přinést nějaké pomůcky a ingredience např. brambory, cibule, vajíčka, olej, 
pánev, nože atd. Následnou přípravou jsme strávili dvě vyučovací hodiny, takže 
jsme zmeškali hodinu dějepisu. Jako první jsme oloupali a nakrájeli brambory 
na malé stejné kousky. Ty jsme následně vložili do pánve s olivovým olejem  
a smažili jsme je do úplného změknutí brambor. Mezitím jsme oloupali  
a nakrájeli cibuli, kterou jsme přidali do změklých brambor. Za stálého dohle-
du a pomoci našeho pana učitele jsme potom směs vyndali (cca po 10 min)  
a smíchali s šesti našlehanými vajíčky. Směs jsme poté opět smažili již ve formě 
placky. Po 10 – 15 minutách jsme placku otočili a smažili již ve formě placky. Po 
10 – 15 minutách jsme placku otočili a smažili z druhé strany. Vše se nám moc 
povedlo a na našem výtvoru jsme si pochutnali.

Ingredience:  
1 – 1,5 kg brambor 
4 cibule 
6 vajec  
sůl 
olivový olej

Patrik Lux, Markéta Vratná
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Dějepisná olympiáda
Dne 8. 11. 2017 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“.  
Školního kola se zúčastnilo 68 žáků osmého a devátého ročníku, kteří odpovídali na 16 otázek. 1. místo obsadil Josef Vácha z 9. B, 
který z 65 možných bodů získal 45. Další úspěšní řešitelé byli Denis Šoun z 9. A (43 b.) a Anna Štěrbová z 9. A (39 b.).

V obvodním kole, které se konalo 16.1. 2018, naši školu reprezentoval vítěz školního kola Josef Vácha a se ziskem 65 bodů se umístil 
mezi 30 účastníky na 8. místě.

Mgr. Eva Turoková

Peníze z benefičního prodeje perníčků pomohou v Etiopii
V prosinci proběhla akce „Živý Betlém“ s benefičním prodejem 
perníčků. V dopoledních hodinách se žákům z 5. C podařilo vybrat 
5073,-. Velice děkujeme všem dárcům za příspěvky a s radostí Vám 
oznamujeme, že veškerý výtěžek bude věnován na akci „Skutečný 
dárek“ , který zaštiťuje Člověk v tísni. Děti ze školního parlamentu 
rozhodly zakoupit dvacet živých kuřat a pumpu na čistou a zdravou 
vodu, která bude vyhloubena v Etiopii. Odměnou nám všem bude 
skutečný příběh lidí, kterým naše dárky pomohou.

Mgr. Veronika Svobodová

Konverzační soutěž v německém jazyce
 V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se ho 25 žáků ve dvou kategoriích 
– mladší žáci ( 6. + 7.ročník) a starší žáci (8. + 9. ročník).

V mladší kategorii zvítězil a do obvodního kola postoupil Florian Kratochvíl ze 6. A, ve více obsazené starší kategorii vyhrála Saša 
Chernishyova z 9. B, těsně za ní se umístila Adéla Lyachová z 9. A. Obě postoupily do obvodního kola, které Saša opět vyhrála a bude 
Prahu 4 reprezentovat v krajském kole, které proběhne na začátku března v Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6. Adéla se umístila jako 
druhá a je náhradnicí pro krajské kolo.

Všem, kteří nás tak krásně reprezentovali, děkujeme a Saše budeme držet v březnu palce.

Mgr. Hana Sivanincová

Návštěva Goethe –Institutu.
Naši němčináři z 9. A a 9. B vyrazili 1. února do Goethe – Institutu. Němečtí lektoři pro ně měli připravený program, ve kterém se 
deváťáci měli zorientovat v reáliích Německa ( státy, auta, významné osobnosti, parfémy, …). Lektoři zvolili formu soutěže Milionář. 
Program byl veden v němčině na jazykové úrovni A2 jazykového referenčního rámce. Soutěžilo se v týmech. Nejúspěšnější byla 
skupina Denis Šoun, Adéla Lyachová a Jenda Lesniak. Na stránkách školy najdete fotografie z této akce.

Mgr. Hana Sivanincová

Kroužek matematiky
V lednu se otevřel kroužek matematiky pro žáky druhých tříd. 
Děti se v něm seznamují s matematikou podle metody pana 
profesora Hejného. Tato metoda je založena na respektování 
12 principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě 
objevovalo matematiku samo a s radostí. Rozvíjí logické myš-
lení, hledání strategií, ale hlavně radost při objevování řešení. 
Děti si v tomto kroužku vyzkoušejí různá matematická prostře-
dí, které jim mohou pomoci i při hodinách matematiky ve škole. 
Děti cestují v autobusu, hledají cyklotrasy, sestavují družstva 
zvířátek nebo doplňují Neposedy do příkladů. Touto metodou 
učíme letos i ve dvou prvních třídách, ale také v pátých roční-
cích a na druhém stupni.

Mgr. Kristýna Dvorníková
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Výlet za kanál La Manche
15. -20. 10. 2017

Sláva! V sobotu 14. 10. 2017 v podvečer nikdo náhle neonemocněl, nezůstal trčet v dopravní zácpě ani se nestal obětí únosu mi-
mozemšťany a všichni účastníci zájezdu se vzorně s předstihem sešli u autobusu před školou. Rodiče žáků trpělivě vystáli frontu na 
odevzdání pasů, zdravotní dokumentace a patřičného obnosu britských liber, díky pečlivé organizaci vše běželo jako na drátkách  
a za chvíli už jsme se mohli co nejpohodlněji usadit do sedaček. 

Okamžitě se rozblikaly displeje smartphonů, tabletů a MP4 přehrávačů, každý si cestu krátil, jak mohl. Ale po pár hodinách všechny 
přemohla únava a autobus polykající kilometry směrem na západ se pohroužil do oddychujícího ticha. Cesta hladce ubíhala, ve 
francouzském Calais děti zdárně absolvovaly pohovor s imigračním úředníkem a konečně jsme vypluli do vod Lamanšského průlivu. 

Do Sheringhamu jsme dorazili podle plánu a po zabydlení v útulném hostelu a skvělé 
večeři jsme si s chutí vyrazili protáhnout nohy po dlouhé cestě. Městečko Sheringham 
leží na pobřeží Severního moře a je to malebné přímořské letovisko, které na podzim 
působí poněkud ospale. Mezi jeho hlavní atrakce kromě pláží patří historická železnice 
s parní lokomotivou z roku 1887, která sloužila v běžném provozu až do roku 1964. Od 
té doby je oblíbenou turistickou zajímavostí. 

V pondělí ráno jsme hned po výtečné snídani vyrazili plni napjatého očekávání do asi 10 
mil vzdáleného města Norfolk, kde jsme se po tři dny měli účastnit výuky v místní škole 
North Walsham Infant and Junior School.

Zástupce paní ředitelky Mr Finch rozdělil 
naše žáky po skupinkách do jednotlivých 
tříd a pak už byla reprezentace naší školy  
a vlastně i České republiky zcela na nich. 
Rozhodně se tohoto úkolu zhostili všichni 
se ctí. Anglické děti přijaly své české kamarády mezi sebe, jako by se znali odjakživa, a 
našim žákům rostlo den ode dne sebevědomí, když zjišťovali, že ve škole rozumí nejen 
některým jednotlivým slovíčkům, ale že jsou schopni komunikovat ve větách a domlu-
vit se. Samozřejmě že docházelo i k situacím, kdy by se překladač od Googlu v mobilu 
hodil, ale mobilní telefony jsou v této škole 
úplně zakázány, a tak si každý musel pora-
dit sám. 

Anglický školský systém se od toho našeho 
zásadně liší především v tom, že ve Velké Británii se děti začínají učit základům čtení 
a psaní již od pěti let. K Norfolské škole však patří i sekce „Infant“, kam chodí děti od 
dvou let. Od samého počátku jsou dětem vštěpována stejná pravidla, všichni učitelé 
bez výjimky vyžadují dodržování stejných principů chování, a dokonce k udržení kázně 
používají i stejná gesta a stejné pokyny. Maně jsem si občas vybavila známý hit od Pink 
Floyd „…like a brick in the wall …“, ale, světe zboř se, ono to funguje!

Výuka zde probíhá v devadesátiminutových blocích a vyučování končí každý den v půl 
čtvrté. Ve třídě je až třicet žáků, ale každý učitel má k dispozici svého asistenta. Ve všech 
třídách téhož ročníku se učí podle stejného rozvrhu a identických osnov. Tento systém umožňuje dalším asistentům z řad dobrovol-
níků individuálně pracovat s žáky se specifickými potřebami. Během hodiny si asistenti vyzvedávají jednotlivé žáky z různých tříd a 
v malých, k tomu uzpůsobených učebnách s nimi procvičují potřebné dovednosti. 

Měli jsme možnost ochutnat i obědy ve školní jídelně, kde si děti přihlášené ke stravo-
vání vybírají ze dvou jídel. Jídelníček se pravidelně po třech týdnech opakuje. Některé 
děti si nosí oběd v krabičkách z domova a jedí jej venku na školním dvoře. Zajímavým 
zjištěním pro mě bylo, že školnímu obědu se říká «hot dinner», krabička z domova je 
«lunch». Jako jídelna se používá velký společenský sál, který v průběhu dne slouží zá-
roveň i jako tělocvična. Dozory v jídelně a o přestávkách nemají na starost učitelé, ale 
opět dobrovolníci. 

Ve škole panuje velmi přátelská atmosféra a učitelé, včetně paní ředitelky, mají k žákům 
až mateřský přístup. Zároveň jsou ale nastavena velice přísná pravidla od povinných 
uniforem přes kázeň ve třídě, zákaz konzumace sladkostí až po striktní zákaz používání 
mobilních telefonů. Žáci nesmí nosit rozpuštěné vlasy ani šperky kromě malých náuš-
nic. A všichni tato pravidla bez výjimek dodržují. Děti totiž považují svou školu za bez-
pečné místo, kde nacházejí jistoty, které doma často nefungují. Znovu se tak potvrzuje, 

že děti potřebují jasně vytyčené hranice a spravedlivé zacházení. Za celou dobu pobytu jsem neslyšela, že by pedagog na děti zvýšil 
hlas, ať už za nepozornost, zlobení nebo kvůli neznalosti látky. Děti ale na druhou stranu také učitele plně respektují, v hodinách je 
naprostý klid a soustředění. 

A co nás všechny překvapilo nejvíce? Hrabství Norfolk je sociálně velmi slabá oblast s vysokou nezaměstnaností. Není zde téměř 
žádný průmysl, hlavní hospodářskou oblastí je zemědělství a po krátkou letní sezonu i turistický ruch na pobřeží. I na dětech  
v místní škole bylo vidět, že mají několikrát poděděné uniformy z druhé ruky. Žádné z dětí v námi navštívených třídách nikdy nebylo 
mimo Spojené království a většina z nich nikdy neopustila hrabství Norfolk. S údivem jsem zjistila, že už nejsme «chudší sousedé» 
z bývalého Východního bloku, kteří přijeli navštívit bohatý Západ. 
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Každý den jsme kromě návštěvy školy stihli i odpolední výlet, a protože nám naštěstí přálo i počasí  
a vůbec nám nepředvedlo, co v Anglii umí, mohli jsme si užít městečko Cromer, projít se po pobřeží, 
vyřádit se na hřišti. Samozřejmě jsme nevynechali ani výlet historickým parním vlakem. 

Třešinkou na dortu byla zastávka v Cambridge na zpáteční cestě. Toto starobylé univerzitní město má 
nezaměnitelnou atmosféru a je opravdovým zážitkem procházet po kampusech, kde působili kapacity 
jako Issac Newton nebo Stephen Hawking. Byl to ale velmi náročný den, a tak se na závěr všichni nejvíce 
těšili na poslední nákupy ve «One Pound Landu» a na večeři do «Mekáče».

Ráda bych na závěr znovu pochválila všechny účastníky. Žáci se chovali na výbornou a bylo mi velkým 
potěšením s nimi strávit příjemný týden plný zážitků. Věřím, že i oni si svůj výlet užili a vrátili se s chutí 
do dalšího studia Shakespearova jazyka. Velký dík patří i naší průvodkyni, slečně Pavle, která zařídila vše, 
co bylo potřeba, a byla nám kdykoliv k dispozici. 

A ještě si neodpustím malý citát, který mě velmi pobavil v tamní sborovně a který 
je skutečně ze života:

This is a little story about four people named Everybody, Somebody, Anybody, and 
Nobody. 

There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody 
would do it. 

Anybody could have done it, but Nobody did it. 

Somebody got angry about that because it was Everybody‘s job. 

Everybody thought that Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody 
wouldn‘t do it. 

It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done. 

Mgr. Dana Petrů
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Cesta na severní pól za skřítkem Vápeníčkem
Když v neděli 14. ledna nakládaly děti z 1. C a 3. B svoji lyžařskou výbavu do autobu-
su, ještě netušily, co všechno je čeká. Jejich škola v přírodě na Vápence se změnila 
v dobrodružnou výpravu!

Ti mladší museli plnit úkoly místního skřítka Vápeníčka a postupně odhalit, jak vůbec 
vypadá. Připravili si čarovné hůlky a zaříkávadla a po splnění spousty zábavných 
úkolů se skřítek nejenom objevil, ale dokonce se s dětmi podělil o ukrytý poklad. 

Třeťáci po nezbytných celních procedurách získali pas a během týdne s ním cestovali 
až na severní pól. Samozřejmě , že se cestou objevovaly zapeklité překážky, které 
museli společně překonat, a na závěr se skutečně všem podařilo na pól dojít.

Každý den děti také lyžovaly, řádily ve sněhu a zbyl čas i na školní povinnosti, disko-
téku nebo promítání filmu.

Zimní počasí nám oprav-
du přálo, za celou dobu 
pobytu napadlo plno 
sněhu, a tak i závěr ex-
pedice Vápenka byl dob-
rodružný – do nížin nás 
svážela postupně auta, 
protože autobus nemohl 
vyjet nahoru k hotelu.

Zimní škola v přírodě se 
všem moc líbila a už se 
těšíme na tu příští!

Mgr. Dáša Gabrielová

Zimní škola v přírodě
Už několik let pozoruji na svých žáčcích oblíbenost zimní školy v pří-
rodě. 

I v letošním roce, hned po ukončení vánočních prázdnin, se třída  
2. B v počtu 22 žáků pod vedením paní učitelky Evy, paní vychova-
telky Renaty, slečny asistentky Kačky a zdravotnice Petry vypravila 
dobývat horu Sedmidolí – horu „Přátelství.“ Oblast Sedmidolí je po-
hádkové místo ve Špindlerově Mlýně. Byli jsme do slova zasypáni 
obrovským množstvím sněhu. Děti pobývaly téměř pořád venku. 
Dopoledne lyžovaly, po odpoledním klidu hrály hry na sněhu, bo-
bovaly a dováděly. Všechny děti umí lyžovat a ty, které to ještě moc 
neuměly, se zdokonalily. V podvečer zbyla i chvilka na společné hla-
sité čtení, psaní dopisů a dobývání hory „Přátelství“. Víte, komu se podaří dobýt horu „Přátelství?“ Jenom tomu, kdo se chová 
kamarádsky, čestně, přátelsky, ohleduplně a je ochoten pomoci slabšímu. V naší třídě se to podařilo všem jednoznačně. 

No, a závěrem jedno roztomilé prohlášení Elišky: „Paní učitelko, ta letošní škola v přírodě byla ještě o trošku hezčí než ta minulá.“

Mgr. Eva Krutilková
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Sportovní úspěchy žáků
Florbal mladší žáci - 3. místo ve finále P4

V pondělí 27. 11. 2017 se konalo finále Prahy 4 ve florbalu mladších žáků.

Měli jsme těžkou skupinu a utkání byla vyrovnaná. Nakonec jsme postou-
pili do finálové skupiny z 2. místa jen na skóre. Tam jsme po jedné prohře 
hráli o konečné 3. místo a to jsme s přehledem zvládli. Chlapci hráli s 
nasazením, velmi disciplinovaně a dodrželi taktiku.

O tento výsledek se zasloužili: Werthaim, Frank, Mazánek, Vágner, Bar-
toň, Žemlička, Hykrda, Horváth, Fifka, Kárník  a Bulan.

Florbal starší žáci - 3. místo ve finále P4
Dne 23. 10. 2017 sehráli starší žáci naší školy finále Prahy 4 ve florbale.
Opět se potvrdilo, že tento oblíbený sport je na naší škole velmi kvalit-
ní, což dokazuje obhajoba loňského umístění v konkurenci 18 ZŠ Prahy 4. 
Našim handicapem byl menší počet hráčů na soupisce, oproti jiným ško-
lám. O to víc chlapci bojovali srdcem a hráli do posledních vteřin každé 
utkání na doraz. To se jim vyplatilo a zaslouženě uhráli 3. místo.

O tento výsledek se zasloužili: Abraham, Zdobnický, Straka, Veverka, Mar-
čík, Stojanović, Müller, Skřivan a Maryška.

Florbal - starší žákyně 2. místo ve finále P4
Opět krásný úspěch našich florbalistek. Dne 19. 10. 2017 získal tým star-
ších dívek krásné druhé místo ve finále florbalu Prahy 4. Naší školu repre-
zentovala děvčata z 8. a 9. tříd E.Koželuhová, E. Ozuna, D. Krátká, L. Hernandezová, V. Sudková, E. Košťálová, M. Vrátná, L. Gonzá-
lezová, A. Štěrbová, A. Drbalová. 

Florbal – mladší žákyně Praha 5. místo
Mladší děvčata po vítězství na Praze 4 postoupila do finále pražského (krajského) kola a tam obsadila krásné 5. místo. O tento 
úspěch se zasloužila: Kočvarová, Došlá, Kourzki, Zlesáková, Koppová, Janusová, Geprtová, Těhníková, Abrahamová a Mařáková.

Atletický 4 - boj - okres 
Dne 27. 9. 2017 se konalo okresní kolo v atletice. Obsadili jsme všechny 
kategorie a byli jsme v nich velmi úspěšní.Starší děvčata, starší chlapci a 
mladší chlapci obsadili 2. místa a mladší děvčata tuto soutěž vyhrála a po-
stoupila do krajského (pražského) kola.

Atletika - vítězství ve finále 
Dne 4. 10. 2017 se konalo finále v atletickém 4 - boji žákyň a žáků. Naši 
školu reprezentovalo družstvo mladších žákyň ve složení: Geprtová, Hrubá, 
Regentová, Abrahamová a Těhníková. Děvčata si vytvořila 6 osobních re-
kordů a to se projevilo i v celkovém hodnocení družstev - 1. místo! Vyhráli 
jsme 3 ze 4 disciplín a v jednotlivcích Magda Hrubá byla 1. a 3. skončila 
Johana Regentová. Toto vítězství je o to cennější, že holky se nevěnují at-
letice závodně.

Výsledky naleznete ZDE:

http://online.atletika.cz/vysledky/31858

Florbalový turnaj I. stupně 
Dne 20. 12. 2017 se konal tradiční turnaj „O pohár ředitelky školy“. Turnaj 
byl rozdělen dle věku na mladší a starší kategorii. Třídy připravovali učitelé 
spolu s coachi z řad žáků II. stupně. Rozhodčí Honza s Markem pískali starší 
skupinu a mladší měli na starosti Majda s Kubou. Dle vyjádření hlavního 
rozhodčího, nepamatuje tak dramatické semifinále, kde se sešly dvě 5.  
a dvě 4. třídy. Atmosféra odpovídala bojovnosti hráčů a fandové „hnali“ své favority. Potvrdilo se v obou kategoriích, že nerozhodl 
věk hráčů, ale příprava a bojovnost.

Výsledky 1. místo 2. místo 3. místo
mladší skupina 2. A 1. B 2. C
starší skupina 5. C 4. B 5. A

Všem děkujeme na úspěšnou reprezentaci školy.
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LVK Dvoračky 2018
I letos jsme zorganizovali 3 turnusy lyžařských výcvikových kurzů. Tradič-
ně se konaly na Dvoračkách v Krkonoších, kde je stále záruka sněhu. Ale 
množství sněhu předčilo očekávání a podmínky byly úžasné a všichni si to 
užili. Využili jsme sjezdové lyže, snowboardy, snowblady a běžky. Povedlo 
se nám vyvolat i duchy Vrbaty a Hanče. 

Kromě dalších sportovních akcí plánujeme i letos vodácký kurz pro 9. 
třídy. Budeme splouvat řeku Moravu.

Mgr. Viktor Turok

Fashion show ve 3. B
Ve 3. B jsme se v průběhu ledna při angličtině zabývali tématem Clothes. Na 
závěr lekce jsme si uspořádali ve třídě malou módní přehlídku. Ačkoliv se do 
převlékání s gustem pustila hlavně děvčata ani kluci nezůstávali pozadu. Každý 
z žáků se několikrát vystřídal v roli komentátora i modelky, procvičili jsme fráze 
jako „she is wearing, he is wearing“ a veškerou slovní zásobu okolo oblékání  
a hlavně jsme si v hodině užili spoustu legrace. 

Mgr. Dana Petrů
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Družina plná pohody




