


Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny jsou už dávno pryč a my všichni jsme se pustili s plným nasazením do školní práce.

Stejně jako jsme loni začínali školní rok oslavou pro nás významného výročí – 50 let od otevření naší školy, vý-
znamným výročím zahajujeme i v letošním školním roce.

Sté výročí vzniku naší republiky jsme si začali připomínat již loni na jaře. Ve výtvarné výchově pracovaly děti na 
projektu Schody českou historií, jehož výsledky můžete vidět na zdech schodiště od přízemí až do červeného patra. 
23. října pak proběhl ve škole den republiky, odpoledne jsme slavnostně vysadili lípu svobody. O všech těchto akcích, 
o tom, co přinesly našim žákům i nám dospělým, se dočtete více v článcích uvnitř časopisu.

Pro tento školní rok plánujeme i další tradiční celoškolní akce, jako je školní ples, čarodějnice či koláče. Na všech-
ny tyto akce vás srdečně zveme a bude nás těšit, pokud se přijdete podívat a pobavit. 

Budeme držet palce deváťákům při přijímacích zkouškách a našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a ze své 
práce měli radost.

Přejeme vám všem i vašim dětem školní rok plný pohody a úspěchů.

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



Mimorozpočtové financování školy
Finance, které škola získala či o ně žádá mimo prostředky poskytované zřizovatelem a státem:

Získali jsme:

ERASMUS+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Naše škola získala ve dvou 
grantech 940 000,- Kč

Finance byly a jsou určeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků v zahraničí, zejména učitelů cizích jazyků, na zlepšení je-
jich jazykových a metodických dovedností, setkání se s příklady dobré praxe. Do obou grantů se zapojilo a zapojí 13 učitelů za školy.

Operační program Praha pól růstu, výzva 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání  840 000,- Kč

Finance jsou a budou využívány na financování cizojazyčného asistenta, projektového vyučování, externích programů pro děti a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti

Podaná žádost:

Operační program Praha pól růstu, výzva 37 -  Modernizace vybavení a zařízení pražských škol 

2 500 000,- Kč z operačního programu

3 468 000,- Kč celkové výdaje projektu s příspěvkem školy a zřizovatele 

Cílem je stavební úprava nevyužitých prostor na moderní multifunkční učebnu včetně opravy elektrických rozvodů v dané části 
školy, zařízení této učebny nábytkem, ICT technikou a pomůckami.

Žádost je podána díky organizační a finanční pomoci rodičů a bývalých žáků naší školy.

Mgr. Bc. Jana Libichová

Jak to vypadá ve školní kuchyni –  
aneb dvě jídla ano či ne?
Řada z vás se na nás, tým v školní kuchyni, či vedení školy obrací s otázkou, proč stále ještě nevaříme dvě jídla, ze kterých by si děti 
mohly vybírat. Protože se tato situace vleče již od loňského školního roku, rády bychom vám všem vysvětlily, proč tomu tak je, a 
jaké složitosti nás ve školní kuchyni v posledních letech provázejí.

Nejprve několik faktů, která byste o školním stravování na PJZŠ Horáčkova měli vědět:

1. Ve školní kuchyni se vaří pro cca 650 žáků a 70 zaměstnanců školy

2. Kapacita školní jídelny je podle školského rejstříku maximálně 700 stravovaných

3. Rekonstrukce jídelny proběhla před 20 lety 

4. Od doby rekonstrukce nebylo zařízení školní kuchyně modernizováno, došlo pouze k výměně jednotlivých gastro přístrojů 
podle potřeby

Jak ze souhrnu výše uvedených informací sami vidíte, kuchyně pracuje na samé hranici své kapacity, technické vybavení je zastara-
lé, jednotlivé přístroje docházejí k hranici své životnosti a je třeba je postupně obnovovat. To stojí nemalé částky pohybující se ve 
statisících, jak dobře vědí všichni, kdo mají možnost do této problematiky nahlédnout (aktuálně tento týden přestal fungovat jeden 
plynový kotel – částka za nový cca 200 tis. + další práce spojené s jeho výměnou a instalací). Zatím se tyto výměny hradily z rozpočtu 
školy, to už ale přestává být v jejích možnostech. 

Před 20 lety nebyla kuchyně prostorově a organizačně upravena pro vaření a výdej dvou jídel.

K tomu všemu se přidává nedostatek personálu. Vyučená kuchařka dosáhne ve školní jídelně průměrně na částku 18 000,- hrubé-
ho měsíčně, pomocná kuchařka na částku 15 500,- Kč. V současné době rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy zejména v Praze je 
lehko najít pracovní pozici mnohem lépe placenou, je šance získat vyučeného a kvalitního pracovníka velmi malá. Přesto se nám 
po usilovném snažení podařilo získat kvalifikovanou a šikovnou paní kuchařku, která nastoupila od letošního září. Chybí nám tedy 
stále jedna síla na poloviční úvazek. Jedna paní kuchařka je však dlouhodobě nemocná, jsme tedy fakticky stále 1,5 člověka pod 
optimální stav. Místo 9 (jedna na poloviční úvazek) kuchařek vaří tedy jen 7.

Přesto je v naší jídelně řada věcí, kterými se můžeme pochlubit. Snažíme se s přihlédnutím k plnění spotřebního koše (který 
dlouhodobě plníme) sestavovat jídelníček z pokrmů, které jsou podle našich zkušeností u dětí oblíbené a které je možno s naším 
vybavením připravit. Na rozdíl od jiných školních jídelen používáme k vaření minimum konveniencí, a to pouze tam, kde je to nutné 
(těstoviny apod.). Vše připravujeme poctivě z čerstvých a kvalitních surovin. S přípravou pouze jednoho jídla, což je finančně mírně 
výhodnější, jsme schopni zařazovat kvalitnější druhy masa, méně bezmasých či polomasitých pokrmů, kvalitnější doplňky.

pokračování na další straně



Atmosféra ve školní kuchyni je klidnější, paní kuchařky jsou k dětem vstřícné a vždy máme dostatečné množství jídla na přidání i 
nad stanovenou gramáž jednotlivých porcí. Snažíme se, aby se vaše děti najedly s chutí, a rozhodně plníme hlavní cíl školního stra-
vování podle České školní inspekce – zdravě a chutně nasytit strávníky, aby se mohli plnohodnotně věnovat odpoledním aktivitám.

Příprava dvou jídel je nadstandard, který bychom vám rády nabídly. I nás by těšilo připravovat více různorodých jídel, která budou 
dětem umožňovat výběr podle jejich chuti či stravovacích zvyklostí. 

V současné situaci však toto nejsme schopny zajistit. V našem snažení o modernizaci kuchyně a získání kvalitních pracovníků bude-
me samozřejmě spolu s vedením školy nadále intenzivně usilovat. 

Marta Šlaufová, vedoucí školní jídelny, Mgr. Bc. Jana Libichová, ředitelka školy

Malý slovníček na závěr:

Konvenience

Přejatý výraz konvenience pochází z anglického „convenience“, což znamená pohodlí, snadnost nebo výhodnost. Pro konvenientní 
potraviny (z angl. „convenience food“), v češtině „polotovary“, je rozhodujícím kritériem míra jejich zpracování.

Na počátku, před samotným tepelným zpracováním stojí produkt, který lze někdy zkonzumovat přímo (ovoce), častěji je však nutné 
jej opracovat, protože v původním nebo syrovém stavu není tento produkt poživatelný (obilí, zelenina, brambory, jateční půlky aj.) 
Primární produkty jsou tedy dále upravovány do různého stupně zpracování na:

1. Produkty připravené ke kuchyňské úpravě. Jedná se o výchozí suroviny, které je potřeba před vlastní tepelným zpracová-
ním podrobit kuchyňské úpravě, například loupáním, krájením, strouháním, mícháním, klepáním apod. Takovými produkty mohou 
být mouka, opraná zelenina, oprané tříděné brambory či dělené maso.

2. Produkty připravené k tepelné úpravě (polotovar) zahrnují potraviny, které mohou být bez dalšího přípravného kroku 
přímo tepelně upravené, jedná se například o těsta, těstoviny, syrovou zmrazenou zeleninu, loupané brambory, zmrazené pomfrity, 
obalované rybí prsty, předpečené pečivo či marinovaná masa.

3. Produkty tepelně upravené, snadno připravené v kombinaci s další složkou. Zde se jedná nejčastěji o instantní produkty. 
Přidáním další složky vytvoříme pokrm vhodný ke konzumaci, aniž by bylo nutné jej vařit, příkladem jsou instantní těstoviny, in-
stantní omáčky, sušená bramborová kaše, sušené mléko či práškové polevy.

4. Hotové pokrmy (nebo jeho složky) připravené k ohřevu – tyto produkty stačí před konzumací pouze ohřát, příkladem jsou 
zeleninové a masové konzervy nebo zmrazené hotové pečivo.

5. Potravina nebo pokrm připravený ke konzumaci (ready to eat) – tyto kompletně zpracované potraviny lze okamžitě kon-
zumovat teplé či studené (chléb, pečivo, mléčné výrobky, uzeniny, též teplé pokrmy s donáškou a pokrmy v podnicích společného 
stravování včetně tzv. fast food).

Spotřební koš

Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze I vyhlášky 107/2005 o školním stravování. 

Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za 
měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název „spotřební koš“ – ten se stal důležitým 
ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol.

Při hlídání spotřebního koše je nutné mít na mysli, že se strávníci nestravují ve školní jídelně celý den. Žák základní školy, který 
odebírá oběd, pokryje 35% doporučené denní dávky potravin. Jedním jídlem ve školní jídelně nemohou být zabezpečeny všechny 
potřebné živiny v optimálním množství. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování.

Co je to spotřební koš?

Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou 
dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla a určenou skupinu strávníků.

Vyhláška 107/2008Sb. o školním stravování rozděluje Spotřební koš pro kategorie strávníků podle jejich věku : 3 -6 let, 7 - 10 let, 
11 - 14 let, 15 - 18 let. 

Spotřební koš pro všechny věkové skupiny obsahuje tyto potravinové komodity: maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, 
zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.

pokračování z předchozí strany













STROM
Při příležitosti Dne k 100. výročí 
vzniku Československé republiky 
se všichni žáci druhého stupně naší 
školy zapojili do projektu Strom. 
Projekt probíhal ve výuce výtvarné 
výchovy a doplňoval slavnostní vy-
sazení Stromu svobody na školním 
pozemku. Zadání variované pro 
jednotlivé třídy v souladu s kuri-
kulárním obsahem se vztahovalo 
k uchopení smyslového i myšlenko-
vého vnímání, zahrnovalo i uvědo-
mění si národní identity a hrdosti.

Přehled témat:
6. třídy: Můj STROM

7. třídy: STROM a já

8. třídy: Vnímám STROM

9. třídy: Fenomén STROM

Výchozím momentem pro děti bylo, že strom vidí, cítí, dotýkají se, slyší, ochutnávají, působilo tedy světlo, barvy, velikost, vůně, 
struktura, vítr, praskot, šelest, vyvolání pocitů důstojnosti, majestátnosti, subtilnosti, dlouhověkosti, potřeby či možnosti ochránit, 
využití znalostí přírody, fantazie, představivosti, personifikace, metafory ad.

Děti pracovaly na vlastním osobitém vyjádření s uplatněním svých představ, vjemů a emocí, při setkání se stromem zahrnovaly 
interpretaci svých zkušeností, znalostí a pocitů, znázorňovaly vnímání stromu využitím prostředků pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích, a zabývaly se využitím smyslového i rozumového vnímání jako východiska k vyjádření svého názoru.

Děti tvořily volnou technikou dle vlastního výběru a předchozí přípravy. Vznikaly malby, propracované kresby, kombinace malby 
s grafickými technikami, koláže, objekty, využívaly se přírodniny i materiály jako protiklad zcela nepřírodní.

Všechna svá řešení děti prezentovaly při předání své výtvarné práce k hodnocení. Všechna dílka jsou velmi originální, nepostrádají 
myšlenku, jsou pečlivě výtvarně zpracována. V prostoru chodby druhého patra školy se koná výstava nejzdařilejších prací, pochvalu 
a velké ocenění za svůj přístup si zaslouží všichni tvůrci.

Mgr. Jana Stránská



Erasmus+
Naše škola již podruhé úspěšné podala žádost o grant v rámci 
programu Erasmus+ KA1, který se týká individuálních mobilit 
pedagogů (výjezdů pedagogů do zahraničí).

Finanční prostředky z tohoto programu využijeme na realiza-
ci dvouletého projektu „ Jazyky napříč Evropou“. Těší nás, že jsme uspěli i v tomto grantovém řízení a náš projekt byl mezi necelými 
40 % úspěšnými žadateli.

Nový projekt, který začal 1. 10. 2018, navazuje na právě skončený projekt „Jazyky – cesta k porozumění“, během kterého v minulých 
dvou letech vycestovalo 5 učitelů naší školy nejen na metodologické kurzy, ale také do anglické školy na stínování a výukový pobyt.

Ohlasy zapojených učitelů z minulého projektu byly natolik pozitivní, že se nám do nového projektu podařilo zapojit čtyři školy 
v zahraničí – školu ve Francii, na Maltě, ve Španělsku a ve Velké Británii. V evropských školách budou učitelé realizovat stínování 
(job shadowing) výuky cizích jazyků a managementu třídy a školy. Někteří kolegové dokonce zvolili možnost výukového pobytu (te-
aching assignment) – tedy výuku žáků v reálném prostředí zahraniční školy. Toto dokazuje, že naši učitelé jsou jazykově velmi dobře 
vybavení, neboť tyto mobility je možné realizovat, pokud mají učitelé vysokou úroveň znalostí cizích jazyků.

Další zapojení učitelé vycestují na jazykové nebo metodologické kurzy do Německa, Španělska a do Velké Británie.

Cílem našeho projektu je nejen zvýšit jazykové kompetence pedagogů, seznámit se s aktivizujícími metodami práce ve výuce nejen 
cizích jazyků, inspirovat se dobrými příklady z praxe, prohloubit spolupráci se zahraničními školami, případně i získat nové partnery 
pro další spolupráci s naší školou.

Pedagogové, kteří jsou zapojeni do projektu, budou sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy na naší škole formou vzájemných pre-
zentací z výjezdů. Rovněž zpracují srovnávací studii, ve které porovnáme vzdělávání z různých pohledů z navštívených škol v rámci 
EU.

Všichni zapojení pedagogové využijí své zkušenosti a nové znalosti a dovednosti ve vlastní výuce a seznámí žáky s odlišnostmi jed-
notlivých regionů a specifiky školství v navštívených zemích.

Chceme, aby tento projekt podpořil přeměnu naší školy na tzv. učící se organizaci, kterou definoval v knize „Pátá disciplína“ americ-
ký vědec v oblasti managementu Peter Senge. Projektem rovněž chceme přispět ke zvýšení prestiže pedagogické práce.

Jednotlivé realizované mobility budou prezentovány postupně na našich stránkách.

Do projektu jsou zapojeni tito vyučující: Ivana Čapková, Hana Bosňáková, Jana Kubešová, Dana Petrů, Martina Stojanovičová, Ve-
ronika Svobodová a Petra Vágnerová.

RNDr. Ivana Čapková

Získané cambridgeské certifikáty KET, PET, FCE, CAE
Ve školním roce 2017/2018 složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského 
referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) nebo CPE (C2) 37 žáků naší školy a bývalých žáků.

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

Zkoušku na British Council ve školním roce 2017/18 úspěšně složili:

Marin Abraham, Lukáš Adam, Marek Berka, David Brana, Kateřina Buriánková, Matěj Cidlina, Marek Cuker, Magdaléna Černíková, 
Štěpán Čuda, Tomáš Fakher, Jáchym Fibrich, Adam Holeček, Ondřej Chlumský, Alžběta Jankovská, Ema Košťálová, Damián Kouřil, 
Karolína Koubková, Martin Král, Ema Mařáková, Lucie Nevolová, Anna Marie Ortová, Lukáš Pavlica, Marek Pavlica, Aleksandr Pav-
lov, Matyáš Pešina, Patrik Poupě, Kateřina Prajerová, Daniel Rösel, Yang Jan Sekanina, Daniel Sládek, Markéta Soukupová, Kristýna 
Vacková, Josef Vácha, Anna Velebilová, Anna Vinšová, Markéta Vrátná, Richard Všetečka

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

Všem úspěšným žákům gratulujeme!

Mgr. Jana Kubešová



Roboti ve fyzice
Dne 11. 10. 2018 jsme si místo klasické hodiny fyziky vyzkoušeli práci s boxem Lego education. Je to sada, ze které se dá sestavit 
robot z lega. A není to jen tak obyčejná sada. Je to sada s 5 000 kousky lega a strojkem za 10 000 Kč. Když jsme si sestavili robota, za-
čala se zapojovat fyzika. Konkrétně měření času a dráhy. Celý robot se ovládal Ipadem, na kterém byla zvláštní aplikace s možností 
nastavovat výkon a otáčky motoru robota. Všechny výsledky různých měření jsme zapisovali do protokolu, ze kterého se nakonec 
vyklubala laboratorní práce z fyziky.

Florian Kratochvíl, 7. A

Týden vědy a techniky
Největší vědecký festival v České republice se letos konal od 5. do 11. listopadu 2018 a 
nabídl řadu přednášek, výstav, dnů otevřených dveří a dalších akcí napříč celou repub-
likou. Letošní ročník byl zaměřen na století vědy.

Během celého záři jsme sledovali stránky, abychom pro naše žáky objednali ty nejzají-
mavější aktivity, které festival nabízí. Jsme rádi, že se nám opět podařilo zajistit science 
show pro naše nejstarší. Osmáci si užili vědeckou show, kterou pro něj připravila v 
Městské knihovně liberecká IQ landia.  

I v letošním roce žáci 6. A, 6. C a chemického semináře zažili vědeckou únikovou hru 
pod názvem OSUDOVÉ OSMIČKY. Žáci se ocitli v tajemném prostoru, ve kterém obje-
vili zvláštní bednu a řadu zajímavých rekvizit a indicií. Aby mohli otevřít zámky bedny, 
museli během 60 minut nejprve vyřešit řadu zapeklitých úkolů. Žáci společně pracovali 
po vzoru úspěšných vědců, využili svůj důvtip a inteligenci. Všechny skupiny získaly po-
třebný kód a tak mohly společně otevřít bednu, která skrývala drobné dárkové před-
měty s logem Týdne vědy a techniky.

RNDr. Ivana Čapková

Elektrárna Štěchovice
Dne 25. 10. 2018 vyrazily třídy 9. A a 9. B do vodní elektrárny Štěchovice. Jako první jsme v prezentační 
místnosti viděli video o elektrárnách Vltavské kaskády, o jejich přínosu a historii a také o povodni v roce 
2002.

Na samotnou prohlídku se naše velká skupina rozdělila na dvě části a pak už jsme vyrazili. S naším sympa-
tickým průvodcem jsme nejprve navštívili místnost s turbínou spádové vodní elektrárny, na kterou jsme 
shlíželi z výšky asi třiceti metrů. Zajímavostí je, že turbína se rozběhne za méně než 100 sekund.

Spojovacím tunelem jsme se dostali do druhé části elektrárny, kde jsou generátory a průtokové turbíny. 
Přes hluk generátoru nebylo téměř slyšet zajímavý výklad pana průvodce.

Po schodech nahoru jsme se dostali do dozorovny, ze které je možné kontrolovat celý systém vodních 
elektráren na Vltavě. Poslední zastávkou byla transformační stanice, která mění napětí na 110 kV a roz-
vádí ho dál do elektrické sítě.

Tento výlet se nám líbil, i když reklama na ČEZ byla všudypřítomná.

napsali žáci 9. A



Srdce s láskou darované
Tu a tam se v naší sborovně na stole objeví časopis Age. 
Bývá tam zajímavé čtení z oblasti kultury a společenských 
věd. A tak jsem si tento časopis oblíbila a vždy se těším na 
nové vydání. Jednou si takhle čtu a dovídám se, že časopis 
organizuje soutěž „Srdce s láskou darované“. Jedním de-
chem jsem se dočetla o krásných projektech plných úcty, 
pokory, vážnosti a lásky, jak umí děti vyjádřit své poděko-
vání a projevit své emoce.

A protože jsem se svoji třídou, tehdy plnou prvňáčků, pro-
žila něco podobného při tvorbě „Knihy pro tatínka“, roz-
hodla jsem se s touto radostí podělit i s časopisem Age a 
projekt, který nás doprovázel celým školním rokem, do re-
dakce zaslat.

Naše kniha porotu oslovila natolik, že jsem se i já měla 
možnost zúčastnit slavnostního vyhodnocení v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky. Pro-
tože pro všechny děti nebylo ve sněmovně 
místo, a neměla jsem to srdce vybrat jenom 
některé, jela jsem sama s paní ředitelkou a 
dárky dětem přivezla.

Tolik radosti a rozesmátých tváří jsem už 
dlouho nezažila. Já sama mám největší ra-
dost z toho, že jsme mohli udělat radost 
jiným a že i v dnešní hektické době je pořád 
dost prostoru potěšit další. Největší zásluhu 
měli rodiče a zvláště pak tatínci, kteří mají 
smysl pro humor a nic nepokazí.

Co říci závěrem? Moji žáčci už vědí, komu 
své srdce darují příště. Pátý ročník je již vy-
hlášen! Vzhůru do toho!

třída 3. B a Mgr. Eva Krutilková

ŠVÝCARSKÉ PERLIČKY
I v letošním školním roce vyrazíme za poznáním, opět do Švýcarska, a to v ter-
mínu 2. – 7. května 2019. Přivítá nás Kostnice - místo spjaté s Mistrem Janem 
Husem, zastavíme se u nádherných rýnských Schaffhausenských vodopádů, 
ochutnáme švýcarskou čokoládu i sýry, pojedeme lanovkou, vystoupáme na 
Kleine Scheidegg do výšky 2061 metrů, zamáváme několika čtyřtisícovkám 
- Jungfrau, Monchu, Eigeru. Navštívíme například Ženevu, Bern a Luzern. 
Bydlet budeme v horské chatě v okolí Jaunu ve Fribourských Alpách.

Bližší informace k zájezdu najdete www.geopixel.cz/115ch2019 nebo u 
paní učitelky Sivanincové a Pokorné.



Prohlídka Pražského hradu
Ve čtvrtek 27. 9. 2018 naše třída 7. A a třída 7. B navštívily Pražský 
hrad. Nejdříve jsme prošli kontrolou a pak jsme šli na nádvoří, kde 
nám naše paní průvodkyně sdělila nějaké informace. Poté jsme pře-
šli přes pár nádvoří a začali jsme s prohlídkou ve Vladislavském sále. 
Ze sálu jsme nejdříve šli do pracovny, ve které pracovali úředníci, 
a potom na balkónek, ze kterého bylo vidět krásně na Prahu. Poté 
co jsme vešli zpět do sálu, jsme pokračovali do místnosti, ve které 
byly kopie korunovačních klenotů a obrazy panovníků. Odtamtud 
jsme vyšli ven a šli Zlatou uličkou ke schodišti. Po schodech jsme se 
dostali do místnosti s mučícími nástroji a do místnosti s brněním. Na 
konci prohlídky jsme šli do Chrámu sv. Víta, kde byly nádherné vitrá-
že. Viděli jsme také pomník sv. Jana Nepomuckého a než jsme odešli 
úplně z Hradu, tak jsme viděli ještě výměnu stráží. Tato prohlídka byla 
zajímavá a hezká.

napsala Julie Segerová 7. A

Prohlídka Pražského hradu
My, třída 7. A a třída 7. B ze školy Horáčkova Praha 4, jsme dne  
27. září vyjeli na prohlídku Pražského hradu. Měli jsme sraz v 8:45 
na tramvajové zastávce Pražský hrad. Hned na zastávce nás čekala 
paní průvodkyně. Když jsme přišli k Hradu, čekala nás tam kontrola. 
Všichni úspěšně kontrolou prošli a mohli jsme se vydat na prohlídku. 
Paní průvodkyně svůj výklad začala na místě zvaném Císařská konír-
na, která byla vystavěna roku 1583 Rudolfem II., ve které se někdy 
nyní konají i krátkodobé výstavy. Dále jsme také prošli Zlatou uličkou, 
kde jsme se mohli podívat do některých domků s dobovou výzdobou. 
Také jsme navštívili i sál, kde se konají inaugurace, je to pozdně go-
tický sál o rozměrech 62 x 16 m. Potom jsme šli do Katedrály svatého 
Víta, tento chrám je prý považován za dominantu Pražského hradu. 
Mimo jiné nás paní průvodkyně vzala na terasu, na kterou jsme vešli 
z Vladislavského sálu. Byl z ní hezký výhled na Prahu. Všem se nám 
moc líbily obrazy Marie Terezie anebo kopie korunovačních kleno-
tů. Prohlídka se nám moc líbila, poděkovali jsme paní průvodkyni a 
potom jsme už jeli do zpátky školy. 

napsala Aneta Fritzlová 7. A

Živý Betlém v novém kabátě
Rok se s rokem sešel a my už se v našem divadelním kroužku chystáme na nadchá-
zející svátky. 

Letos jsme se rozhodli, že Živý Betlém, tak jak jste ho znali v předchozích letech, 
obohatíme o několik adventních zvyků a svátků. Můžete se těšit na „Adventní ka-
lendář“. Každé okénko v sobě skrývá krátkou hru, či píseň o tradicích křesťanských, 
židovských nebo pohanských. V „Adventním kalendáři“ se vám představí děti od 
prvních do šestých tříd. Můžete se opět těšit na školní pěvecký sbor Rolnička a 
orchestr, který je i letos pod taktovkou pana učitele Dana Gerycha. Nebude chy-
bět ani paní učitelka Pavla Vondráčková Jahodová, která podpoří herce i muzikanty 
svou hrou na harfu. 

Pokud se chcete vánočně naladit, srdečně vás zveme na představení dne 18. 12. 
2018 v 18:00 do KC Novodvorská.

Ve škole pak bude představení k vidění 19. 12. 2018 od 8:15 ve školní jídelně.

Přejeme všem klidné a pohodové čekání na Vánoce.

Mgr. Veronika Svobodová a Mgr. Kateřina Páleníková



Víkend pro rodiče a 
děti z 2.B.
Předposlední říjnový víkend jsme strávili spo-
lečně v hotelu Lesní chata v Kořenově. Sešli 
jsme se opět v hojném počtu, s dobrou ná-
ladou a chutí zažít něco nového. Počasí nám 
přálo, a tak jsme mohli celý víkend běhat, hrát 
hry a tvořit venku. Všichni statečně plnili těžké 
zkoušky, které jim zlí skřítci Záškodníci připravi-
li. Bojovali i rodiče a sourozenci a často překva-
povali svými výkony ve sportu, ale i ve výtvar-
ném tvoření. Nakonec se nám podařilo zvítězit 
a les zachránit. Děkuji všem za krásné podzimní 
dovádění!

Mgr. Kristýna Dvorníková

Školní výlet na Safari
V měsíci červnu se žáci 2. B třídy věnovali 
projektu o Africe. Téma bylo pro děti pouta-
vé a zajímavé, neboť jsou zvídavé se zájmem 
o vše nové. Po dobu dvou týdnů pracova-
ly v centrech, kde se seznámily s životem v 
Africe. Při plnění úkolů a prací s encyklope-
dií získávaly nové informace o obyvatelstvu, 
podnebí, krajině, floře a fauně, a při vzájem-
ných prezentacích, byly dětem zodpovězeny 
všetečné otázky. Charitativní akcí, kdy děti 
samy napekly a prodaly perníčky, podpořily 
jednu velmi chudou státní školu v Namibii 
ve Windhoeku. No, a nakonec jsme se vydali 
ohmatat si vše v praxi na dvoudenní výlet do 
Safari do Dvora Králové s nocováním v kempu 
uprostřed zvířat ve vlastních stanech. Děti 
byly plné zážitků, vždyť nocovaly ve stanech, 
v noci bylo slyšet zvěř a řev lvů a ráno při pro-
buzení jsme měli výhled přímo na výběh se 
žirafami a zebrami.

Vydařený výlet také umocnil klid a pohoda.

Mgr. Eva Krutilková



Všesokolský slet 2018, 
byli jsme u toho
Všesokolské slety mají dlouholetou tradici a nemají nikde 
na světě obdoby. Sokol je jedinou sportovní organizací, 
která má funkci nejen tělovýchovnou, ale i kulturně spo-
lečenskou a vlasteneckou a pravidelně, jednou za šest let, 
předvádí svoji činnost na veřejných vystoupeních v hromad-
ných skladbách. První všesokolský slet proběhl na Střelec-
kém ostrově v 1882, kde cvičili pouze muži. Postupem let se 
zájem o cvičení v sokole rozrůstal. Organizace přežila různé 
politické změny i dobu, kdy Sokolu nebylo příliš přáno.  
A tak XVI. Všesokolský slet proběhl právě letos ve dnech  
1. 7. - 6. 7. Slet byl zahájen slavnostním průvodem Prahou 
a divadelní hrou Naši furianti v Národním divadle, dále akcí 
Sokol GALA v O2 Aréně a vyvrcholil veřejným vystoupením 
hromadných skladeb všech věkových kategorií ve dnech  
5. 7. a 6. 7. na stadionu v Edenu.

I někteří žáci z naší školy byli u toho. 14 dětí ze 2. B , 1 
žák ze 3. B a jedna žačka budoucí první třídy vystupovali 
ve skladbě pro nejmladší žactvo „Děti, to je věc“. 9 žáků z  
5. B vystupovalo ve skladbě pro starší žactvo „Cirkus“. 
Skladby byly nacvičeny pod vedením paní učitelky Evy Kru-
tilkové. Obě skladby byly náročné a děti se musely na vy-
stoupení pravidelně připravovat po celý školní rok. Musely 
zvládnou práci s míčem, přihrávky, akrobatické prvky, jako 
je kotoul, přemet, stoj na hlavě, ale i stavění pyramid. Nej-
těžší bylo naučit se poslouchat hudbu, spolupracovat, cvičit 
společně, vzájemně si pomáhat a také poradit. Jaké bylo 
překvapení, když děti zjistily, že na ploše cvičí dalších 1000 
cvičenců a i s těmi je potřeba se secvičit. Pečlivá příprava 
byla po zásluze odměněna bouřlivým potleskem vyproda-
ného fotbalového stadionu. 

Myslím, že tohle je jedna z cest, jak se podílet na výchově 
mladého člověka kvalitních mravních a společenských hod-
not se vztahem nejenom k sobě, ale i k jiným a také k vlasti.

Co říci závěrem? Pro mne jsou největší odměnou rozesmá-
té tváře dětí, rozzářené oči štěstím a spokojeností. Neje-
nom děti, ale i zájemci z řad rodičů se hlásí na příští Všeso-
kolský slet 2024.

Se sokolským Nazdar!!

Mgr. Eva Krutilková



Podzimní báseň
Podzim, podzim chladno je,  

čekají nás závěje.

Co je jindy zelené, 

zbarví se do červené.

Potom listí spadne dolů,

utíkej se zahřát domů.

Podzim, podzim stromy holé,

čekají na listy nové.

I když listy nemají,

kaštany z nich padají.

Všude kolem barvy hrají,

svoji velkou roli hlavní.

Podzim, podzim vítr fouká,

mráz nám zrána v okna kouká.

Stromy listy nemají,

na nové si počkají.

Nejdřív ale bílý kabátek je čeká,

než jej zase listí zjara potká.

Aneta Fritzlová 7. A

Podzim
Přišel podzim, bude mráz,

vítr studit bude nás,

podzim barví přírodu,

nemůžem už na vodu.

 

Listí padá na zem,

mrznu jako blázen,

čápi se mi chechtají,

na teplý jih spěchají.

 

Veverky chtějí oříšky,

houby, semínka, šišky.

medvědi se chystají spát,

kdo si se mnou bude hrát?

Lenka Křenová 7. A

Podzim přichází
Léto přešlo k podzimu,

těšíme se na zimu.

Podzim sklízí ovoce,

brzy budou Vánoce.

Vítr silně fouká,

z obilí je mouka.

Listí šustí pod nohama,

z obilí je v stáji sláma.

František Karel 7. A



Projektové dny 8. tříd
Letošní projektové dny v osmých třídách byly zaměřeny na mediální výchovu. Jeden den žáci navštívili Technické muzeum, kde pro 
ně byl připraven workshop v televizním studiu. Vyzkoušeli si před kamerou práci moderátora a ve skupinkách vytvořili krátký pořad. 
Druhý den navštívili agenturu Newton Media, která se zabývá shromažďováním dostupných informací na internetu pro různé firmy 
a organizace. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o youtuberech, fungování virtuálního světa a sociálních sítích. Poté jsme měli 
objednanou exkurzi do vydavatelství Právo. Prohlédli jsme si redakce a nahlédli do světa novinářů. Na závěr nás vyfotil profesionál-
ní fotograf a odnesli jsme si pěknou skupinovou fotku.

Martina Stojanovićová

Den s olympijským vícebojem
Dne 16. 10. 2018 opět proběhl na naší škole Den s olympijským více-
bojem. Děti z prvního stupně plnily osm disciplín. V tom jim pomáhali 
žáci osmých tříd jako rozhodčí či chůvičky. Velmi jim děkujeme. Všichni 
se snažili, počasí nám přálo a dopoledne rychle uběhlo. Už se těšíme na 
další olympijský den na jaře.

Mgr. Olga Urbanová





Celá školní družina se zapojila do charita-
tivního projektu Všichni jsme jedineční.

Každé oddělení zakoupilo plátno za 100 
Kč o rozměrech 30 x 30 cm. Úkolem dětí 
bylo vytvořit své vlastní umělecké dílo. 
To se všem moc povedlo. Naše umělec-
ká díla byla k vidění na veřejné výstavě, 
která se konala 8. až 10. listopadu 2018 v 
Čapkově sále, Unitárie. Veškerá díla byla 
prezentována anonymně a každé z nich 
bylo na prodej za 400 Kč. Veškeré vybrané 
peníze budou předány organizaci Amelie, 
která vytváří centra podpory pro pacienty 
s rakovinou a jejich blízké.

Vychovatelky ŠD

Všichni jsme jedineční



Zájezd Rolničky na 52. Festival dalmatinskih klapa do 
chorvatského Omiše
Na začátku letních prázdnin 2018 jsme se s Rolničkami vydali na dlouho plánovaný 
zahraniční zájezd do Chorvatska na Festival dalmatinskih klapa (FDK) ve starobylém 
pirátském městě Omiši. V celé historii festivalu od roku 1967 jsme byli prvním zahra-
ničním a dětským sborem, který se festivalu zúčastnil (s výjimkou souborů ze států 
bývalé Jugoslávie), čehož si samozřejmě moc a moc vážíme, neboť festival je určený 
výhradně pro chorvatské dospělé soubory, které se klapské písni věnují dlouhodobě 
a soustavně, a vedení festivalu velmi dbá na to, aby jedna z největších chorvatských 
hudebních tradic, která se těší velké oblibě napříč všemi generacemi, nijak neutrpě-
la na kvalitě. Naše účast pro nás byla tím pádem také závazkem, aby reprezentace 
naší Rolničky, ale samozřejmě i České republiky byla co nejlepší.

Kromě účasti na FDK jsme měli naplánovaných i několikero dalších zpívání – celkem 
jsme během týdenního pobytu v Chorvatsku absolvovali 12 veřejných vystoupení 
na nejrůznějších místech počínaje soukromým koncertem v téměř opuštěné vesnici 
Staro Selo nad Dućem, plánovaným i zcela neplánovaným koncertem na ostrově 
Šolta, přes koncerty na hradě Klis a v obrovské krápníkové jeskyni Vranjača a konče 
třeba dvěma vystoupeními v Diokleciánově paláci ve Splitu. Vrcholem celého zájez-
du pak samozřejmě bylo slavnostní zahájení Festivalu dalmatinskih klapa v Omiši.

Po celou dobu jsme ovšem jenom nezpívali, čekaly na nás radovánky spojené s mořem, výlety po pobřeží i do hor, piknik na moři, 
noční město a spousta dalších.

Na stránkách www.rolnickapraha12.cz najdete kroniku, foto i videa z celého zájezdu – občas jenom krátké postřehy, občas podrob-
nější líčení minutu po minutě – jak už to bývá, některé okamžiky prchnou a je těžké je znova zachytit, některé situace s námi všemi 
(v dobrém) zatřásly tak, že si je budeme hodně dlouho pamatovat i do nejmenších detailů.

Zkrácená ukázka z kroniky – Pátek 6. 7. 2018 – FESTIVALOVÝ VEČER

TAK, a je to tady! Den, ze kterého bychom si odnášeli smíšené pocity, kdyby ty krásné festivalové nebyly podstatně silnější než to, 
že už jsme vlastně na konci a (až) zítra večer jedeme už domů.

Dopoledne jsme si ještě trochu užívali v moři, ale ne moc dlouho, protože oběd i večeři jsme měli opět posunuté na dřívější hodinu. 
V pátek obvykle bývá slavnostní večeře, která se i trochu protáhne, ale díky našemu festivalovému programu se tentokrát režim 
dne, společný i pro ostatní účastníky zájezdu, musel přizpůsobit nám.

Po večeři už jsme jenom oblékli festivalový úbor (zůstali jsme u našich tradičních žlutých sborových triček), vzali si nejnutnější věci a 
odebrali se na autobusovou zastávku. Ještěže jsme se na autobus vydali s dostatečným předstihem – tady v Chorvatsku totiž nejsou 
jízdní řády pro každou zastávku, ale časový údaj jenom říká, kdy autobus vyjíždí z konečné zastávky, což při hustotě provozu mezi 
Splitem, odkud autobus vyjíždí, a Omišem je údaj zcela zanedbatelný, protože někdy cesta trvá dvacet minut a někdy hodinu a půl. 
Autobus časem přijel, pan řidič už nás znal, protože takové množství jízdenek u něj hned tak někdo asi nenakupuje, a na dotaz, jestli 
můžeme zpívat, nám odpověděl, že beze všeho. (Na vysvětlenou: nad řidičem je v tomhle autobusu nápis „Ne beštimaj, ali pivat 
možeš“, což znamená „Nenadávej, ale zpívat můžeš“.) Klapa se nejdřív na tenhle nápad netvářila moc nadšeně, postupně se ale 
na Za ribara přidali všichni. Odměnou a překvapením nám byl tleskající autobus. Ovšem pravý hukot nastal, když se k nám na další 
naše (chorvatské) písničky z přední části autobusu přidali zpěváci z klapy Porat (jak jsme zjistili později), kteří také jeli do Omiše na 
festival na zvukovou zkoušku. Takže nejdřív v autobusu řvala Rolnička s klapou Porat a potom jako odpověď řval, dupal a tleskal celý 
zbytek autobusu včetně řidiče. Ten dokonce stíhal jednou rukou řídit a druhou rukou točit rozruch v autobusu na mobil. A ještě na 
nás volal, že je před námi zácpa, abychom ještě jednu, dvě, tři přidali. Zkrátka – než jsme přijeli do Omiše, přezpívali jsme celý náš 
chorvatský repertoár za vydatné podpory klapy Porat, autobus se dostal do varu a zažili jsme něco, co už se nám alespoň v naší 
městské hromadné dopravě určitě nepodaří.

Po krátké zvukové zkoušce před námi najednou byly dvě volné hodiny do začátku festivalu. Strávili jsme je částečně procházkou po 
městě a částečně na omišské pláži, kde to chvílemi vypadalo, že někteří se před nástupem na festivalu asi budou muset převléknout 
(ale jsou šikovní, zvládli to všichni bez úhony).

Před devátou hodinou večerní už jsme byli připraveni ve uličce vedle Trgu Stjepana Radića spolu s ostatními klapami. Ti samozřejmě 
vůbec nechápali, co tam děláme, ale všichni se k nám chovali mile. Ještě jsme absolvovali soukromé focení pro média a pak už jsme 
jenom čekali vedle pódia, poslouchali koferenciéra, který už mluvil o nás a připravoval publikum na mimořádnou událost... a tréma 
(aspoň u některých) dosahovala hodně vysoko... DJEČJI ZBOR ROLNIČKA IZ PRAGA... ZVONČIĆI... KLAPO IDEMO...

V záři reflektorů naštěstí klapa asi moc neviděla, co má před sebou. Do posledního místečka zaplněné náměstí, sedící, stojící, z oken 
okolních domů hledící publikum, půl roku dopředu vyprodané vstupenky, několik stovek lidí, kteří přišli na festival. Několikačlenná 
odborná porota složená z lidí, kteří o klapské písni vědí první-poslední a organizátoři. Zástupci sponzorů - ministerstvo kultury, 
banky, pošta, letiště, tisk. A kamera hlavního programu chorvatské televize a mikrofony Radia Dalmacija a s nimi tisíce dalších lidí. 
A teď před nimi stojí Dětský pěvecký sbor Rolnička z Prahy 12... JEDEM... TÓNY... ČIRIBIRIBELA...

TO NISU VESLA MOJE BRODICE...

Všechno dokonalé, začátek, hlasy, výraz, texty... jedem... jedem... jedem... pozor na konci... SUPER! Zatím je to dobré, zatím ještě 
zpíváme, ale co bude následovat, až skončí první písnička? Jaká bude reakce lidí, kteří jsou na svoje národní bohatství v podobě 
klapské písně jaksepatří hrdí a nedovolili by nikomu, aby ji jakkoliv znevážil nebo ji předváděl nějakým nepatřičným způsobem? 
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Jak se budou tvářit na Rolničku, když 
tahle muzika je vyhrazená pouze kla-
pám a v tomto místě a okamžiku navíc 
jenom těm vybraným nejlepším z celé-
ho Chorvatska. Klapám, které se svým 
písním věnují a pilují je roky i desítky 
let? Neděláme právě teď nějaký obrov-
ský veřejný a mezinárodní???

... ODOH U MA-RIIII-NEEEE... POSLEDNÍ 
TÓN...

Ticho – nemělo čas přijít. Ještě než do-
zněl ten poslední dlouhý akord z první 
písničky, ozval se mohutný potlesk, 
bouřlivý, pochvalný hukot a rachot 
zaplnil náměstí. To nebylo jenom pár 
tlesknutí ze slušnosti. To bylo zname-
ní, že jsme se stali součástí festivalu – 
Klapa Rolnička... A protože nám vedení 
festivalu dalo stejný prostor, jako všem 
ostatním klapám, mohli jsme přidat 
druhou písničku, když se potlesk utišil.

ČIJA JE ONO DIVOJKA...

Jestliže tu první písničku klapa předvedla sice s úsměvem, za kterým se ale skrýval velký otazník, u té druhé jakoby si vzpomněla 
na to, co jsme si na zkouškách mnohokrát opakovali a připomínali – my nejedeme do Omiše proto, abychom s obavami čekali, jak 
dopadneme, my si to tam jedeme UŽÍT, stejně jako si to užívají všichni ostatní. Přesně tak ta písnička vypadala, radost přetavená do 
muziky, úžasné žluto-černé zjevení, které si získalo těch několik stovek lidí na trgu Stjepana Radića.

...KOJA RANO RANI... NA VOOOO-DUUUUU.

Potlesk. Delší, mohutnější. Překrásná reakce od publika pro první dětský sbor a současně prvního účastníka z České republiky ve 
dvaapadesátileté historii festivalu.

Závěrečný minirozhovor ještě vyvolal jednu reakci publika, které ocenilo, že Rolničky vědí, o čem zpívají, a že jsme pro nacvičení 
těch dvou písniček potřebovali asi osm zkoušek. A ještě potlesk na odchod...

V zákulisí, tedy spíš v boční ulici, se nám dostalo dalšího uznání od klap, které jejich výstup teprve čekal, a opět bylo poznat, že to 
myslí vážně a není to jenom „Super“ ze slušnosti. Teprve tam o chvíli později dostaly průchod všechny emoce, jež se nastřádaly za 
celý večer a vlastně za celý týden, a celá klapa se najednou semkla dohromady do jednoho klubka. Chorvaté říkají, že zpívání v klapě 
není jenom zkouška jednou za týden, ale že je to životní styl. A přesně tohle bylo náhle poznat z našeho žlutého klubka. Krása... 
Nádhera... Úžasný dárek ke 30. narozeninám Rolničky. Těžko se o tom píše, protože ono to moc popsat ani nejde.

To nejlepší poděkování ale teprve mělo přijít, poděkování od klapy pro svého vedoucího. Rolničky vymyslely a vyrobily to nejcen-
nější a nejkrásnější poděkování, vlastně videopoděkování, jakého se mi kdy dostalo. Jsou okamžiky, kdy se člověk už ani nepokouší 
hledat slova pro odpověď, protože ví, že je stejně nenajde, a i když je náhodou najde, tak nemá sílu je vyslovit. ROLNIČKY, KLAPO, 
DĚKUJU!!! Splnili jste mi jeden z mých největších hudebních snů a dokázali jste něco, co se u nás v České republice ještě nikomu 
nepodařilo.

Tak, a když už jsme zase všichni pře-
stali vidět rozmazaný chodník před 
sebou :-))), došlo nám, že bychom si 
dali něco dobrého, neb od večeře už 
uplynula dlouhá doba. První kroky nás 
tedy vedly na hlavní omišskou třídu 
Fošal, kde stál stánek s koblížky, a my 
jsme doufali, že i v tuto pokročilou ho-
dinu bude mít nejenom otevřeno, ale 
i dostatečnou zásobu surovin. Asi jsme 
doufali dostatečně silně, protože obojí 
se nám splnilo. A ještě dlouhou dobu 
v nás dozníval dnešní náročný, ale fan-
tastický večer, než jsme se začali vracet 
zpět do reality. Ta nám při pohledu na 
hodiny důrazně připomněla, že je třeba 
dojít na zastávku dříve, než pojede po-
slední autobus naším směrem, protože 
zítra... už... pojedeme domů.

Dan Martin Gerych
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