


Vážení rodiče, milé děti,
díky horkému a slunečnému počasí letošního jara máme už delší dobu pocit, že prázdniny jsou za dveřmi. 
Než se ale dveře školy za námi definitivně zavřou a nastane prázdninový odpočinek, zbývá dokončit poslední 
kapitoly v učebnicích, napsat závěrečné testy a pak se nad vysvědčením zamyslet, jaký pro nás tento školní 
rok byl. Nejen žáci, ale i my učitelé přemýšlíme nad tím, co se nám povedlo, co ne, kde můžeme svoji práci 
zlepšit a kde naopak jsme s výsledky spokojeni.
Jako každoročně musíme vyzdvihnout výsledky deváťáků, kteří se všichni dostali na střední školy, a popřát jim 
hodně úspěchů při dalším studiu. Chceme také poblahopřát prvňáčkům, jak dobře všichni zvládli nástrahy 
svého prvního školního roku.
Děkujeme všem učitelům, kteří ve škole pracují, a velmi oceňujeme jejich nasazení a ochotu udělat pro děti 
spoustu věcí navíc, ať už jsou to školy v přírodě, výlety, exkurze… Dobře si uvědomujeme, kolik sil je to stojí. 
Děkujeme také všem rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu školy, ať již pomocí při organi-
zaci třídních či celoškolních akcí, finančním příspěvkem apod.
Na závěr chceme vám všem popřát pohodové prázdniny plné nových obohacujících zážitků a samozřejmě 
také spoustu odpočinku. 

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

Zahradní slavnost k 50. výročí školy
Celým tímto školním rokem nás provázely připomínky na založení naší školy před 50. lety. Již na podzim jsme si připomněli toto 
výročí dnem věnovaným době, ve které naše škola vznikla. Všechny aktivity měly velký úspěch a dětem reálně přiblížily dobu před 
50ti lety. Návrat v čase byl zajímavý a osvěžující nejen pro děti, ale i pro nás učitele.

3. května jsme uspořádali velkou zahradní slavnost. Kdo jste měli možnost se zúčastnit, jistě mi potvrdíte, že byla velmi povedená. 
Po velkých obavách z deště nám ale nakonec přálo i počasí, a tak mohly všechny aktivity proběhnout tak, jak jsme si plánovali. Ze 
všeho nejvíce nás potěšila uvolněná, příjemná atmosféra, milá neformální setkání s rodiči, bývalými žáky a kolegy, výkony našich 
dětí na podiu i jejich práce ve stáncích jednotlivých předmětů.

Měli jsme velkou radost i z pozitivních reakcí, které jsme po slavnosti dostávali. 

Za celou slavností stálo veliké úsilí vedení školy, všech učitelů, zaměstnanců školy, žáků a mnoha rodičů. Všem bych chtěla opravdu 
velmi poděkovat, protože práce, která za přípravou stála, byla opravdu obrovská.

A co si přejeme do dalších padesáti let? Stejně skvělé, spokojené a úspěšné žáky, spolupracující rodiče, výborné učitele, milé 
a ochotné provozní zaměstnance, a hlavně navzdory všem změnám ve společnosti přátelskou a vstřícnou školní atmosféru.

Mgr. Bc. Jana Libichová



Učitelé získávají zkušenosti  
v zahraničí
Učitelé na naší škole se v posledních letech vzdělávají nejen na různých semi-
nářích a dalších aktivitách v České republice. V posledních letech však stále 
více učitelů cestuje do zahraničí, kde získávají cenné znalosti a zkušenosti. 
V letošním roce vycestovali čtyři vyučující, kteří měli příležitost zúčastnit se 
návštěvy zahraničních škol nebo mezinárodních seminářů. Zkušenosti ze švéd-
ských škol získaly paní učitelka Krutílková a paní vychovatelka Kurfürstová. Do 
Holandska vycestovala paní učitelka Sadilová, aby získala zahraniční zkuše-
nosti s metodou Step by step, kterou aktivně využívá ve výuce. Workshopu 
zaměřeného na automatizaci a robotizaci se zúčastnila v Belgii paní učitelka 
Čapková. Krátké informace jednotlivých výjezdech naleznete níže.

Pracovní stáž v Holandsku
V dubnu jsem byla na tý-
denní stáži v Leidenu, kde 
jsem poznávala systém ho-
landského školství. Navští-
vila jsem 7 škol – montes-
sori, waldorfskou, dalton-
skou, klasickou velkou síd-
lištní, kde bylo 1 000 žáků, 
střední školu, malou rodinnou školu, křesťanskou. Byla jsem ráda, že jsem 
mohla nahlédnout do různých typů škol. Velmi mne to obohatilo v mém po-
hledu na školství. Hned první den jsme si půjčili kolo a celý týden jezdili do 
škol na kole, které jsme potom využívali i k večerním výletům a k poznávání 
života v této zemi. Byla jsem mile překvapena, že pracovní sešity jsou roz-
děleny podle úrovně dětí, učebnice jsou stejné. Tím odpadá vymýšlet učiteli 
úkoly pro rychlíky či méně zdatné děti. Každý zde najde úlohy, tak aby dítě 
zažilo úspěch z řešení. Týden v jiné zemi byl pro mne inspirující.

Mgr. Jana Sadilová

Stáž ve Švédsku 
V měsíci květnu jsem měla možnost přes Osvě-
tovou besedu vycestovat do Švédska s projek-
tem Odlišnost inspiruje. Navštívili jsme dvě školy  
a v obou nás zaskočila neobyčejná pohoda, klid, 
ticho a velmi usměvaví učitelé.

Ve škole Nyhem se vyučuje kromě švédštiny dal-
ších 27 mateřských jazyků a ve škole Skarpator-
psskolan jsme navštívili mimo jiné i třídu 3. B, kde 
učitelka byla z Maďarska, asistentka z Iráku, děti  
z Ruska, Kurdistánu, Španělska, Egypta, Libano-
nu, Iráku, Polska, Irska, Somálska, Gambie, Ázer-
bájdžánu, Etipie, Ghany, Litvy, Eritrey, Česka/Slo-
venska a 4 děti ze Švédska.

Velmi ctí volnost a svobodu pro děti, a tak jsme se zeptali, jak 
je možné, že tohle všechno tak krásně funguje.

Odpověď je velmi jednoduchá a krátká. Ve třídě je 22 žáků, 
vždy jeden učitel a další dva asistenti. Pracují se čtyřmi základ-
ními prvky, a to je: respekt, zodpovědnost, bezpečí a čestnost  
a z těchto prvků si děti samy vyvozují svá třídní a školní pravi-
dla.

Celá společnost ctí rovnost nade vše, všem stejně a jen s do-
jetím jsem měla možnost přihlížet výuce demokracie v páté 
třídě.

Myslím, že zahraniční stáže jsou pro učitele nejen důležité, ale 
určitě i podnětné.

Mgr. Eva Krutilková



Školní družina ve Švédsku, projekt Odlišnost inspiruje
Po květnové návštěvě škol ve Švédsku se ráda podělím o nabyté zkušenosti. Navštívila jsem školu Nyhem, která je v Katrineholmu, 
což je 113km od Stockholmu. Škola velmi dbá na práci s vnitřním klimatem. Již od první třídy se zde děti učí respektu, zodpovědnos-
ti, čestnosti a pocitu bezpečí. Druhá škola Segelflygaren byla přímo ve Stockholmu. Obecně školní družina ve Švédsku je otevřená 
dětem po celý rok. Náplň družiny je totožná s tou naší. Podstatný rozdíl je v počtu dospělých starajících se o děti. Na 120 dětí je zde 
27 vychovatelů. Školství je zde zdarma, a to včetně obědů.Pouze školní družina je zde zpoplatněna. Pokud dítě navštěvuje družinu, 
dostává i snídani a odpolední svačinu. Měla jsem také možnost ochutnat jídlo ze školní jídelny, které bylo čistě z lokálních surovin 
a velice chutné. 

Přijde mi, že cílem švédského školství je hlavně zažívat úspěch! Zároveň se ale po dětech požaduje slušné chování, respekt ke spo-
lužákům i k dospělým. 

Renata Kurfürstová 

Workshop v Belgii
V květnu jsem se zúčastnila dvoudenního workshopu v Belgickém Redu, kde sídlí  
Evropská kosmická kancelář (ESA). Seminář s názvem „Space Robotic Workshop“ pro-
bíhal přímo v sídle ESA a byl určen pro učitele základních škol. Zájem o seminář ze 
strany učitelů byl velký, a tak mne potěšilo, že ze 150 přihlášených jsem byla společně  
s dalšími 21 učiteli vybrána i já. Připravený program byl opravdu bohatý. Měli jsme pří-
ležitost prohlédnout si sídlo ESA, navštívit Euro Space Centre, ve kterém jsme si vyzkou-
šeli simulátor chůze na Měsíci nebo tréninkové křeslo pro kosmonauty vyvinuté NASA. 
Vlastní workshop byl zaměřený na podporu předmětů STEM (Science, Technology,  
Engineering, Matematics). První den jsme pracovali s počítačem Raspberry PI a sezná-
mili se s využitím na stanici ISS. Druhý den byl zaměřený na práci s Legem (Education 
WeDo 2.0), ze kterého lze sestavovat různá vozítka a následně je možné je naprogramo-
vat. Seminář byl pro mne rozhodně přínosem nejen díky získaným znalostem, ale také 
příležitostí k výměně zkušeností s učiteli z 10 evropských zemí. Všichni jsme se shodli, 
že získané zkušenosti byly určitě přínosné, ale vlastní implementace do výuky bude jen 
omezená díky finančním, ale i časovým možnostem ve výuce. 

RNDr. Ivana Čapková



Už se jim jejich první školní rok blíží ke konci. Všichni 
udělali kus práce, která jde na první pohled znát. 

S 1. C jsme navštívili hasiče v České televizi. Bylo krás-
né počasí, tak děti mají zážitky ze stříkání s hadicí. Též 
jsme byli v Národním divadle, kde se žáci dozvěděli 
zajímavé informace (nejvíce je zaujal požár ND). Cen-
tra aktivit jsme měli na téma Čáry máry. V objevech 
dělali čarovné pokusy, které si zaznamenávali do svých 
badatelských listů. V jazykovědě psali své první tvoři-
vé psaní, které prezentovali před celou třídou. Mám 
z nich radost. V květnu do naší třídy přišli operní pěvci 
z České filharmonie, kteří děti učili zpívat. Na konci 
května jsme jeli do Vojanových sadů u Karlova mostu, 

kde nás fotila profesionální fotografka do třídní foto- 
knihy a pro radost rodičům. V tomto krásném parku 
nás doprovázelo 10 pávů a velmi příjemné prostředí.

Máme před sebou ještě školu v přírodě, závěrečné  
vysvědčení a pak hurá na prázdniny.

Mgr. Jana Sadilová

Prvňáčci



Pomáháme druhým
Děti ze školní družiny pravidelně každý rok spolu s Vámi rodiči i s námi pedagogy myslí na děti i dospělé, kteří potřebují pomoc nebo 
potěšit. Někdy je to finanční pomoc, jindy sbírka potřebných věcí a někdy třeba jen dárek pro potěšení.

V letošním roce se nám toho podařilo opravdu hodně. Z peněz z Jarmarku jsme obdarovali Jakuba Navaru, Domov pro seniory Sue 
Ryder, dárky pro radost dostali senioři z Domova důchodců Sulická. Sbírka hygienických a výtvarných potřeb putovala do Kojenec-
kého ústavu Praha 4 Krč. Víčka od pet lahví pomohla Jakubovi Navarovi a přisypali jsme i do sbírky pořádané Městskou částí Praha 
4. A na suchém pečivu si pochutnala lesní zvěř.

Všem děkujeme

Vychovatelky školní družiny

Exkurze do Terezína
Ve dnech 14. - 15. 5. 2018 navštívili žáci 9. ročníků památník Terezín, který byl postaven na konci 18. století jako vojenská pevnost. 
Avšak během 2. světové války byla Malá pevnost Terezína využita jako policejní věznice pražského gestapa a Hlavní pevnost jako 
židovské ghetto.

První den měli žáci velmi nabitý program: přednáška o holocaustu, prohlídka města, muzea ghetta, krematoria, nechyběla ani be-
seda s pamětnicí Doris Grozdanovičovou. K večeru proběhla prohlídka podzemí, žáci měli tu možnost si podzemní chodbičky projít 
bez luceren. Druhý den vyrazili do Malé pevnosti, kde na ně čekala další prohlídka a po shrnutí všech informací zhlédli film.

Žáci si exkurzi náramně užili a získali spoustu nových informací.

Matěj Zdobnický, Anh Nguyenová



Školní výlet 8. A
V pondělí 21.5. jsme se shromáždili u autobusové nádraží na Černém mostě a vydali jsme se na pětidenní výlet do Drhlen  
v Českém ráji. Spolu s námi jela paní učitelka Bukvicová a jako zdravotnice paní učitelka Páchová. Nejdříve nás autobus odvezl do  
Mladé Boleslavi, kde jsme následně přestoupili do jiného, který nás odvezl přímo až do Drhlen.

Po příchodu do areálu byla většina žáků překvapena, kolik sportovišť tam bylo. Následovalo ubytování a hned po něm bylo poučení 
a oběd. Po poledním klidu většina šla hrát nějaký sport: minigolf, tenis, fotbal, atd. 

Druhý den byl celodenní výlet na Kost. Cestou zpět jsme šli kolem Komárovského rybníka, kde si pár odvážlivců smočilo nohy. Večer 
byl ve znamení ringa. Tato hra nás provázela až do konce pobytu.

Třetí den byl výlet do nedalekého Kněžmostu pro doplnění zásob a odpoledne turnaj ve stolním tenise.

Ve čtvrtek jsme taktéž vyrazili do Kněžmostu, ale tentokrát to bylo hlavně kvůli buřtům, které jme si opékali.

Poslední den se hlavně balilo a následoval poslední výlet na nedalekou rozhlednu. 

Všichni jsme si výlet užili a mnoho z nás si odvezlo spoustu nových zážitků.

                                                      Patrik Lux, 8. A



Zájezd do Provence
V rámci výuky francouzštiny se každý rok zaměřujeme na jednu konkrétní franko-
fonní oblast.

V tomto školním roce jsme si vybrali jih Francie – kouzelnou Provence.

Nejprve jsme se s ní ve všech jazykových skupinách seznámili pomocí internetu, 
knížek a referátů dětí.

Koncem dubna jsme se pak vypravili na zájezd do Provence.

Na vlastní oči jsme měli možnost se přesvědčit o její charakteristické kráse. Vi-
děli jsme ještě nerozkvetlá levandulová pole, malebné vesničky, stopy po řím-

ské civilizaci. Pochopili jsme, proč Provence přitahuje umělce. Tak jako Paul Cézanne i my jsme si zkusili z jeho oblíbeného místa 
namalovat horu Sainte Victoire. Počasí nám přálo, a tak jsme se při výletu lodí na Frioulské ostrovy mohli i vykoupat ve zdejším 
„azurovém“ moři.

K hezkému pocitu z prožitých pěti dnů přispěla však nejen samotná Provence, ale také zúčastněné děti, které se chovaly jako praví 
cestovatelé.  

Mgr. Kateřina Pokorná

Beseda se spisovatelkou Evou Papouškovou
Na podzim jsme s dětmi v hodinách čtení společně četli knihu od paní spisovatelky Evy Papouškové Kosprd a Telecí. Kniha pojed-
nává o dvou kamarádech ze školky, kteří zlobí. A protože děti četly knihu s nadšením a měly spoustu otázek, na které umí odpo-
vědět pouze autor, rozhodli jsme se paní spisovatelku pozvat. Milá autorka pozvání přijala a na všechny všetečné otázky s láskou  
a s úsměvem odpověděla. Nakonec se dětem do knihy i podepsala. 

Mgr. Eva Krutilková

Prasad dokončil vzdělání
V tomto školním roce jsme obdrželi od Arcidiecézní charity Praha, která zajišťuje adopci na dálku, o našem adoptivním chlapci 
z Indie. Podařilo se mu úspěšně dokončit studia, na které jsme mu přispívali od roku 2015 hlavně díky akci Koláče. 

Dokončil vzdělání pro práci v automobilovém průmyslu a v současné době se zaškoluje ve společnosti Toyota, kde by měl od září 
začít pracovat. Díky tomu by měl být finančně nezávislý a měl by být schopen pomáhat podporovat rodinu.

Během studií mu byly z našich peněz hrazeny nezbytné školní pomůcky, školné, lékařská pomoc, školní batoh a knihy pro jeho sou-
rozence. Také se mohl zúčastnit programů na různá témata organizovaných Centrem, jako třeba finance v rodině, řešení konfliktů, 
nejnovější technologie atd.

Během těch několika let jsme byli s Prasadem v kontaktu. Průběžně nám posílal informace o svém životě a my zase o našem životě 
na škole.

V neposlední řadě bychom také chtěli vyjádřit velké poděkování všem dětem a rodičům, kteří se každoročně na akci Koláče podílejí. 
Jsme rádi, že jsme mohli dalšímu dítěti pomoci splnit jeho sen.

Mgr. Dana Bursíková



1. Vyber jednu z těchto možností
• nejraději pracuji na úlohách sám (sama)
• nejraději pracuji ve dvojici
• nejraději pracuji ve skupině lidí
• nejraději pracuji sám (sama), ale s možností se poradit  

s někým o postupu nebo si zkontrolovat výsledek

2. Vyber jednu z těchto možností
• raději pracuji na úlohách doma než ve škole
• raději řeším úlohy hned ve škole než potom doma
• rozdělím si práci na část ve škole a část doma

3. Největší obtíže mi činí (můžeš vybrat i více možností nebo 
žádnou):

• pochopit zadání úlohy
• provádět složité numerické výpočty
• zapsat postup řešení
• provést všechny úkoly v úloze
• přijít na nějaké pravidlo, podle kterého úlohu řešit
• jiné, a to:

4. Vyber jednu odpověď
• jsem schopen (schopna) se plně soustředit celou hodinu, 

když chci úlohy vyřešit
• nejsem schopen se plně soustředit celou hodinu

5. Vyber jednu odpověď
• většina úloh je celkem lehká
• většina úloh je celkem obtížná

6. Vyber jednu z možností
• pro svou práci potřebuju absolutní klid
• nevadí mi mírný ruch ve třídě
• pracovní ruch pro svou práci potřebuji, nevydržím být  

v tichosti
• jiné, a to:

7. Označ věty, se kterými souhlasíš 
• výsledek si vždy s někým porovnám
• mám radost, když se dozvím, že jsem úlohu správně  

vyřešil(a)
• práce ve skupině mě často svádí k tomu řešit i něco jiné-

ho než zadané úlohy
• rád se podělím s ostatními o některý nápad, jak úlohu 

řešit
• někteří spolužáci mě při mé práci vyrušují (ruší mě)
• často pomáhám ostatním úlohy vyřešit, vysvětlit postup 

apod.
• snažím se řešit vždy všechny úlohy
• baví mě řešit takovéto úlohy více než ty v běžných  

hodinách
• vyhovovalo by mi učit se takto i více hodin v týdnu
• myslím si, že jsem se při těchto hodinách naučil(a) řešit 

různé typy úloh

8. Za svou práci v těchto hodinách za celý půlrok bych si dal(a) 
známku:

Logické pátky
V letošním školním roce jsme v 9. třídách zavedli v předmětu matematika tzv. logické pátky. V těchto hodinách jsme používali zá-
sady a metody výuky podle profesora Hejného a řešili převážně úlohy založené na logickém úsudku, přemýšlení, řešení problémů, 
vyvozování pravidel a závěrů. Zkrátka vytvářeli jsme s žáky různé strategie myšlení. Práce v hodinách byla také orientována na spo-
lupráci a vzájemnou pomoc žáků při řešení úloh. Žáci si sami hodnotili svou práci a aktivitu v hodinách. Na konci pololetí jsem jim 
dala dotazník, aby se vyjádřili, jak se jim v těchto hodinách pracovalo. Znění a stručné vyhodnocení dotazníku přikládám.

RNDr. Jana Borůvková

Klub zábavné logiky
V příštím školním roce bude probíhat kroužek matematiky s ná-
zvem Klub zábavné logiky se zaměřením na procvičení základních 
matematických dovedností a zlepšení motivace a přístupu k sa-
motné matematice.

Je určen společně pro žáky 6. a 7. tříd a konat by se měl každou 
středu ve dvou termínech. První bude od 14.15 – 15.15 a pro 
žáky s odpolední výukou vypíšeme ještě jeden termín od 15.45 – 
16.45. Výuka bude vedena tandemově pí. učitelkami Borůvkovou 
a Bukvicovou.

Kroužek povedeme metodou prof. Hejného, který klade důraz na in-
dividuální přístup, přiměřené výzvy a na práci v originálních a pečlivě 
promyšlených prostředích (Autobus, zvířátka dědy Lesoně, Součtové 
trojúhelníky apod.). Úlohy jsou gradované, to znamená, že každý žák 
si může dle svých schopností vybrat obtížnost úlohy a v případě, že 
ji vyřeší, může pokračovat i k náročnější. Učitel zde má roli průvodce 
a moderátora diskuze, žák získává vlastní zkušeností a prací s chybou 
poznatky a matematické dovednosti.

Cena kroužku se bude odvíjet od počtu zájemců, orientačně 800 Kč.

RNDr. Jana Borůvková, Mgr. Veronika Bukvicová



Výsledky dotazníku



Hosté v družině
Každý rok zveme do školní družiny hosty se zajímavým programem. Letos nás 
navštívili Kouzelník Jakub, Výtvarná dílna s barevnými písky, cvičený pejsek 
Verunka, Psi pro život, Dravci, ... A také nový host sklář pan Zahradník, který 
dětem pověděl něco ze sklářského řemesla a také předvedl. Na konci programu 
si děti mohly vyzkoušet, jak se fouká do sklářské píšťaly.

Vychovatelky školní družiny

Úspěch v celostátním kole
V letošním celostátním kole Hledáme nejlepšího mladého chemika roku 2017/18 se 
Filip Müller z 9. A umístil na úžasném 6. místě.

Soutěž probíhala na akademické půdě Pardubické univerzity. Soutěžící museli pro-
kázat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti v chemické laboratoři. Filipo-
vi moc gratulujeme a přejeme mu, aby se mu stejně dobře dařilo i na střední škole.

Jeho účast na celostátním kole nás o to více těší, protože za dobu historie této sou-
těže (od roku 2013) měla naše škola vždy zástupce v celostátním kole. A tak Filip 
pokračoval v řadě úspěchů našich žáků. Budeme se těšit, že i příští rok vychováme 
obdobně úspěšné mladé chemiky.

RNDr. Ivana Čapková

Humanoidní robotka Sophia
Ve fyzice kromě učiva daného školním vzdělávacím plánem sledujeme i aktuální dění ve světě vědy a techniky. V souvislosti s týd-
nem inovací byla v naší republice robotka Sophia. Žáci 9. B dostali za úkol vypracovat projekt na toto téma. Úkolem bylo nalézt kon-
krétní fakta o robotce Sophii. Druhou částí projektu bylo napsat úvahu, co může znamenat pro lidstvo konstrukce humanoidních 
robotů. Ukázky dvou úvah si můžete přečíst. Sami si udělejte představu, jak zralé názory mají naši deváťáci.

RNDr. Ivana Čapková

Toto bychom si před 20-ti lety nedokázali představit. Jde o humanoid-
ní roboty, kteří se velmi podobají lidem. Jsou schopni mluvit, pohy-
bovat se, myslet, cítít emoce … přesně jako lidé, ale je to dobře pro 
lidstvo? Nemůže to mít nějaký negativní dopad na lidstvo? 

Na jednu stranu je to velký posun technologií dopředu a to je velmi 
dobře. Za pár let by roboti mohli být velmi dostupní, takže by mohli 
lidstvu pomáhat od mytí nádobí až po vojenské použití. Celkově by se 
lidstvu velmi zjednodušil život, jako známe z různých sci-fi příběhů. 

Ovšem na druhou stranu by mohlo dojít k nějakému výpadku nebo 
nedej bože vzpouře robotů, jako známe z všemožných sci-fi filmů.

Radovan Maryška 9. B

Myslím, že humanoidní roboti mohou být pro lidstvo velmi užiteční, a to v mnoha oblastech. Na rozdíl od lidí můžeme roboty využít 
na nebezpečnější práce, do války, poslat je do vesmíru. Navíc mnohdy vykonávají svou práci lépe a přesněji než člověk. Schopností 
humanoidních robotů nahradit lidskou práci se ale dostáváme k jejich nevýhodám. Pokud budou nahrazovat lidskou práci, mohlo 
by dojít ke zvýšení nezaměstnanosti. 

To co ale roboty limituje v interakci s lidmi, je jejich neschopnost cítit emoce a přemýšlení. Máme tedy doufat v to, že se humanoidní 
roboti v budoucnosti budou přibližovat člověku čím dál více nebo bychom se měli obávat? 

Emilie Petrášková 9. B



Velikonoční badmintonový turnaj dětí a dospělých.
V neděli 25. 3. 2018 se uskutečnil již 4. ročník badmintonového 
turnaje. Hrálo se ve třech kategoriích: I., II. stupeň a dospělí. 
Medailová místa byla oceněna diplomy, sladkostmi a ovocem. 
Poděkování patří všem, kteří vydrželi až do konce turnaje.

Výsledky: 

I. stupeň: 1. místo Eliáš Lux, 2. Jozef Haľak a 3. Kryštof Kopačka.

II. stupeň: 1. místo Denis Šoun, 2. Ondřej Štol a 3. Patrik Lux.

dospělí: 1. místo Irena Šounová, 2. Jan Lux a 3. Jozef Haľak.

Volejbal - 1. místo ve finále P4 

Naši žáci dokázali zopakovat loňský úspěch - vyhrát okresní kolo 
Prahy 4 ve volejbale. Po základním kole na naší škole postoupili 
do finále Prahy 4, které se hrálo dne 4. 4. 2018. Hoši dodržovali 
taktické pokyny a i proto se nám podařilo eliminovat rozdílové 
hráče soupeře, které jsme očividně zaskočili svou pestrou hrou.

Ve finále Prahy chlapci skončili na děleném 5. – 8. místě (k po-
stupu chyběl 1. míč).

O tento úspěch se zasloužili: Zdobnický, Šoun, Veverka, Straka, 
Denkstein, Schinko, Abraham, Janíček, Müller.

Volejbal - 3. místo P4 

Naše děvčata uhrála stejný výsledek jako v loňském roce - 3. 
místo. Po rychlokurzu z „beach volejbalu“ na „šestkový“ (což je 
úplně jiný sport), se naše holky za pochodu sehrávaly a ve finále 
uhrály placku.

O tento úspěch se zasložily: Hernandezová, Legro, Nguyenová, 
Křenová, Kendíková, Marešová, Heřmánková, Zámostná, Abra-
hamová, Regentová a Hrabovská.

Atletika – Pohár rozhlasu

Ve dnech 10. a 11. 5. 2018 ke konala okresní kola v atletickém 
Poháru rozhlasu. Závodilo se ve sprintu na 60m, hodu míčkem, 
vrhu koulí, delších bězích, skoku dalekém a vysokém a štafe-
tách. Měli jsme zastoupení ve všech kategoriích. 

Mladší žáci 3. místo: Bartoň, Fiala, Fifka, Janíček, Pavlica,  
Procházka, Vágner, Werthaim a Hrudník.

Starší žáci 2. místo: Abraham, Barnáš, Geprt, Skalický, Stojano-
vič, Šmergl, Vrňata a Zdobnický.

Mladší žákyně 1. místo: Došlá, Geprtová, Hrubá, Koppová,  
Křenová, Matějková, Pažíková, Regentová a Stodolová.

Starší žákyně 4. místo: Dosdá, Drbalová, Ludvíková, Pichová,  
Šimůnková, Štěrbová a Těhníková.

Mgr. Viktor Turok



Jak se zdraví sluníčko
Žáčci 2. B třídy se každé úterý těší na hodiny jógy. Slovo jóga znamená vytváření rovnováhy těla, mysli, vědomí a duše tak, abychom 
lépe zvládali nároky kladené na nás v každodenním životě. Snad proto tak často vyhledáváme místa, kde najdeme porozumění, klid 
a kde je nám dobře. Hodiny jógy si vždy užíváme. Po přivítání psem Jogim a kočičkou Salambou se děti zaposlouchají do nějakého 
příběhu. Potom samy vymýšlejí svůj vlastní příběh, který se postupně rozvíjí. Nejoblíbenější hrou, která nesmí chybět v žádné ho-
dině, je hra na „Psy a kraby“. Někdy také dojde na cvičení chodidel nebo také na cvičení ve dvojicích. No, a jak se zdraví sluníčko? 
Básničkou a cvičením:

Než mi ráno začne škola postavím se jako HORA.

S nádechem mi ruce vzhůru kreslí oblouk jako DUHU.

Sluníčko, teď se ti klaním, podívám se ke svým dlaním.

Skočím a pak v okamžik, zpevním se jak JEZEVČÍK.

Jako KOČKA po ránu nahrbím se, protáhnu.

Mlíčko z misky posnídám, v KOBŘE záda rozhýbám.

Syčím, hlavou otáčím a divit se nestačím,

jak krásně mi půjde dnes protáhnout se jako PES.

Dopředu jak ŽÁBA skočím, nohy propnu nebo skrčím.

Ruce DUHU maluji, já se rovnám ve stoji.

A pak dlaně pomaličku zvedají se ke SLUNÍČKU.

Zdravím ho, pevný jak HORA.

Krásný den všem, škola volá!!!

JóGA NÁS PROSTě BAVÍ!!!
Mgr. Eva Krutilková




