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Fotky z lyžařského výcviku 2013

úvodník
Vážení rodiče,
na úvod nám dovolte, i když poněkud opožděně, popřát vám i vašim dětem v roce 2013 hlavně hodně zdraví,
úspěchů a pohody.
První pololetí je ukončeno a děti přinesly domů pololetní vysvědčení. Někteří se radovali, jiní možná nebyli
se svými známkami spokojeni. Konec pololetí je dobrý okamžik k zamyšlení nad tím, co se nepovedlo, proč
se to nepovedlo a co je možno udělat ve druhém pololetí lépe. Všem, pro které toto zamyšlení bude pobídkou
k další práci, přejeme hodně vytrvalosti a úspěchů.
S potěšením se můžeme podívat na úspěchy těch nejmladších
i nejstarších na naší škole. Prvňáčci se již úspěšně zaběhli do školní
práce, zvykli si na paní učitelky, našli si kamarády, čtou, počítají i píšou.
Žáci 9. ročníků, jako každoročně, absolvovali Scio testy. Stejně jako
v předchozích letech můžeme být na jejich výsledky hrdi. Ve všech
testovaných předmětech jsme se opět umístili mezi 10 % nejlepších
testovaných škol, včetně víceletých gymnázií. Teď mají deváťáci před
sebou další důležitý úkol – zvládnout úspěšně přijímačky na střední
školu. Přejeme jim u zkoušek hodně štěstí.
V dalším čtvrtletí nás čekají i některé celoškolní akce. Jako první
je na řadě školní ples, který se koná 22. 2. 2013 v KC Novodvorská.
Srdečně vás všechny zveme. Další akcí, která proběhne před Velikonocemi, budou tradiční projektové dny. Jako obvykle se v nich děti
budou zabývat tématy, která propojují více předmětů, a činnostmi, na
které v běžné výuce nezbývá čas.
Na závěr bychom chtěli popřát nám všem – žákům, učitelům i rodičům – klidný rok, ve kterém se nám všem
bude dobře spolupracovat.
Mgr. Jana Libichová,
RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

IT na škole – co se změnilo za posledních 12 měsíců
Využívání interaktivních tabulí patří mezi současné trendy ve výuce. Tabule rozhodně nenahradí kvalitní výuku našich učitelů,
mohou ji však zpestřit a pro děti udělat přitažlivější. V minulém školním roce jsme zakoupili interaktivní monitor, který v současné
době využívá především paní učitelka Cimbálová v 1. C a v září jsme vybavili učebnu A5 paní učitelky Soukupové interaktivní tabulí.
V prosinci škola zakoupila další dvě nové interaktivní tabule. Tyto tabule jsou umístěny ve třídě 7. A a ve třídě 9. A, která současně
slouží jako učebna přírodopisu a chemie. Abychom je mohli co nejvíce využívat,
dokoupili jsme software ve formě interaktivních učebnic. V současné době tedy
škola disponuje šesti interaktivními tabulemi.
Podařilo se nám rozšířit počet počítačů v knihovně z 15 na 25. V průběhu
února budou v celém infocentru vyměněny zastaralé CRT monitory za nové
LCD monitory. Současně jsme získali dalších 15 vyřazených, ale funkčních
LCD monitorů sponzorským darem. Ty umístíme podle potřeby do kabinetů,
případně do tříd.
Všechny jazykové učebny a také některé třídy jsou vybaveny LCD monitory
a DVD přehrávači.
V poslední době se snažíme, aby ve třídách byly instalovány infostánky.
Velkou zásluhu na jejich realizaci má pan učitel Bukvář.
Škoda, že nemáme více finančních prostředků, které by nám umožnily
i nákup dalšího vybavení. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
pomáhají škole sponzorskými dary, a to jak finančními, tak i věcnými v podobě
funkčních IT technologií.
RNDr. Ivana Čapková
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Vysoká škola ekonomická, Praha, 1978
Pedagogická fakulta, 1998

Pracovní zkušenosti
Můj pracovní život byl docela zajímavý a pestrý a dá se
rozdělit na tři zcela rozdílné úseky. Po ekonomické praxi
v obchodních domech v Praze jsem se po roce 1989 chtěla
osamostatnit a pustila se do podnikání, také v obchodě.
Po roce 1998 začala má pedagogická praxe.
Zájmy
Vždycky jsem hodně sportovala (basket, lyžování,
gymnastika atd.), ale teď kvůli zlobivému kolenu se už
jen rekreačně věnuji chůzi, plavání a ping-pongu. Mezi
mé velké zájmy patří četba a vaření. Nevím, jestli se mezi
„hobby“ dá počítat i účetnictví.
Kdy jste začala učit angličtinu?
V roce 1998
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Jakou anglicky psanou knihu byste doporučila žákům nebo rodičům k přečtení?
Dětem určitě jakoukoli knihu ze školní anglické knihovny, která je rozdělena podle úrovní. Rodičům si netroufám
radit, snad jen to, aby četli se svými dětmi a pak si o knížce s nimi také popovídali.
Co vám skutečně dokáže udělat radost?
Třeba výhra v loterii, ale tu jsem ještě nezažila.

Ing. Dana Rožňová
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Vzdělání:

Mária Bezáková
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SPU Nitra, Fakulta ekonomiky a managementu – zaměření na marketing, cestovní ruch a management
TEFL – Teaching English as a foreign language certificate, UK
ESOL – English For Speakers Other Languages, Brighton Citty College, UK
CPE – Lewes, Downs College, UK
Cambridge Advanced Certificate in English, Lewes Downs College, UK
NVQ level 3 – Sociální práce, Brighton, UK
Holistic Studies Bachelor Degree – celostní medicína a přírodní léčitelství, Brighton University, UK
speciální pedagogika, zaměření na Aspergerův syndrom
postgraduálni studium psychologie, zaměření na depresi, schizofrenii, závislosti, OCD, ADD
Ayurveda a zdravá výživa

Pracovní a profesní zkušenosti
• vzdělávací odborník pro mládež s Aspergerovým syndromem a jinými poruchami koncentrace, 				
Rookery Hove, Brighton, UK
• učitel AJ, Fox Language Academy, Sucre, Bolivia
• učitel AJ, Instituto Educativa Diocesana Santa Teresita, Concepcion, Paraguay
• celostní lékař, Anahata, Brighton, UK
• zástupce ředitele v softwarové společnosti, ACE Enterprise, Bratislava, SR

Životní krédo
Akceptuj, co změnit nemůžeš
a změň, co změnit můžeš.
A hlavně se ničeho neboj,
protože všechno je přesně tak,
jak má být.

Zájmy
Cestování, umění, malba, fotografie, jóga, spiritualita a léčitelství,
brouzdání Prahou.
Kdy jste začala učit anglicky?
V UK před čtyřmi lety.
Jakou anglicky psanou knihu byste doporučila našim žákům nebo
rodičům k přečtení?
Alchymistu od Paula Coelha

Co vám skutečně dokáže udělat radost?
Moje rodina.
Čtení knížky v kavárně.
Letní večeře v přírodě nebo u táboráku s přáteli.
Film v Lucerně.
Barvy.
Ing. Mária Bezáková
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představujeme
Po středoškolském studiu ekonomie, divokého favorita škol let devadesátých, jsem se rozhodla „vzít číslům roha“. Z mlhavého
světa hospodářských výsledků a fantaskních představ o naditých kontech bílých límečků jsem se vydala na cestu relativní chudoby,
dlážděnou stovkami knih a slovníků z univerzitní knihovny.
Po složení cambridgeské zkoušky FCE, tzv. malé státnice, a přijímacích zkoušek v závěru ročního pomaturitního studia jsem
strávila skvělých šest let na akademické půdě PF JČU. Vysokoškolská studia učitelství AJ-ČJ jsem si okořenila ročním zkoumáním
anglosaského prostředí přímo v centru všeho dění – v Londýně.
S vylepšeným přízvukem, bez iluzí o britské vznešenosti a zakulacená v důsledku bádání na poli specialit ostrovní kuchyně,
vracela jsem se do Čech s pevným rozhodnutím stát se lektorkou. Toner na diplomu ani nestačil zaschnout a novopečená magistra
Lisová se vrhla po hlavě do pedagogické praxe. Nutno podotknout, že v té chvíli vůbec netušila, jakými rozmanitými způsoby realita překoná obzor očekávání enthusiastického absolventa.
Pracovní zkušenosti a profesní aktivity:
První pedagogické krůčky v podobě „douček“ jsem udělala během střední školy. O prázdninách jsem se na pozici camp counselor (rozuměj táborová vedoucí – ta angličtina má ale kouzelnou moc to povznést, že?) starala o děti na jazykovém táboře v prostředí
britské riviéry okolo Torquay. Během posledního roku na VŠ jsem navázala spolupráci s jazykovou školou Lingua Viva. Dva roky
jsem pracovala jako lektorka a metodička v programu UNIPREP při FF UK.
Na PJZŠ (m)učím žáky druhého stupně už pátým rokem, a to i v odpoledních nebo večerních přípravných kurzech ke cambridgeským zkouškám. Na květen organizuji školní exkurzi do života Skotů na britských ostrovech. S kolegy z oddělení angličtiny
každoročně připravujeme školní kolo konverzační soutěže v AJ. Když stíháme držet krok s osnovami, doplňuji naši výuku
návštěvami anglických divadelních a filmových představení, prezentací a také se starám se o anglickou knihovničku pro nejvyšší
ročníky.
Život je věčná škola, a tak se snažím dál rozvíjet v kurzech, které s výukou angličtiny přímo či nepřímo souvisejí – např. Teacher
Trainer Development Course nebo cyklus Animating Literature na Britské radě.
Zájmy:
Jsem typ člověka, který zkouší pořád nové věci včetně těch, co zvyšují v těle hladinu adrenalinu, např. snowboard, windsur
fing, lezení na umělé stěně nebo opravy kontrolních prací. Miluji hudbu. Od šesti let hraji na housle. Zvuk mých (?) houslí je však
některými jedinci těžce snášen. Navíc hudební nástroj pod bradou významně omezuje mou schopnost zpěvu. V tomto ohledu
boduje kytara, v jejímž zvládnutí už mnoho let vládnu kategorii „věčný začátečník“. Dále mě fascinuje příroda a všechno živé. Mám
ráda společnost fajn lidí, ale vůbec mi nevadí se celým dnem doslova proflákat u knížky nebo filmů.

Kdy jste se začala učit anglicky?
Necelý rok před tím, než jsem měla jako většina páťáků začít odkrývat tajemství azbuky, přišla sametová revoluce a s ní se náhle
místo ruštiny objevila v osnovách angličtina. Ten příběh přeučených ruštinářek určitě znáte. Stručně řečeno jsem základní školu
opouštěla s děsivou gramatikou, těžkým přízvukem obyvatel Sibiře a nezapomenutelnou vzpomínkou na useknutou ruku Kunta
Kinteho, největšího hrdiny populární učebnice Project. Viděno dnešníma očima se tehdejší pravděpodobnost, že bych se kdy
mohla uživit angličtinou, blížila možnosti, že jako první česká kosmonautka zanechám otisk v prachu odvrácené strany Měsíce.
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představujeme
Jakou anglicky psanou knihu byste doporučila našim žákům nebo rodičům k přečtení?
To není zrovna jednoduché, když se skvělé knihy rodí v geniálních mozcích už stovky let. Staří klasikové prominou, stejně jako
autoři všech možných i nemožných „-logií“, protože já všem doporučuji White Teeth mladé autorky Zadie Smith nebo The Kite
Runner od Khaleda Hosseini.
Co vám skutečně dokáže udělat radost?

Životní krédo
„You never do a kindness too soon
because you never know
how soon it will be too late.“
(Na laskavost není nikdy příliš brzy,
protože nikdy nevíte,
jak brzy bude už příliš pozdě.)
R.W. Emerson

Baví mě někoho rozesmát a zbožňuji bláznivé maličkosti. Cestou
volných asociací např. upřímný úsměv místo chladného pozdravu,
teplá snídaně do postele, dobrá zpráva, pátek, roztomilá chyba,
náhodné setkání nebo výhra v loterii. Kupodivu obzvlášť v posledním bodě mě vrtkavá štěstěna trvale ignoruje. A teplo se mou
krajinou srdeční příjemně šíří, když se ukáže, že to, co dělám, má
smysl, a všichni pochybovači utřou nos.
[Timto
gratuluji
deváťákům
k
výsledkům
SCIO
testů z AJ – celkem vzato mi udělali radost přímo
superkalifragilistikexpialidózní.* ;)]
_____________________
* Výraz pochází z velmi oblíbeného a ceněného amerického muzikálu „Mary Poppins“ (1964). Znamená ohromný, fantastický,
extrémně báječný a můžete ho také použít jako zvolání nebo způsob jak popsat něco, co vás překvapí nebo potěší. Neologismus
„superfragilisticexpialidocious“ byl vytvořen přímo pro tento film, avšak jeho variace jsou známy již od roku 1949.
Mgr. Daniela Lisová

Výsledky SCIO testů žáků 9. ročníku
I v letošním roce náš těší, jak dopadli naši žáci 9. ročníků ve SCIO testech, neboť se i v letošním roce umístili mezi 10 % všech
testovaných škol (ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).
Žáci byli testování z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a z testu obecných studijních předpokladů.
Ve všech testovaných předmětech podle SCIO jsou: Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než odpovídá úrovni jejich studijních
předpokladů, učitelé s nimi zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
Nejlepších výsledků již tradičně dosáhli žáci v angličtině a němčině. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách.
Závěrem bych chtěla poděkovat našim učitelům za jejich práci a deváťákům popřát, aby získané znalosti a dovednosti zúročili
při přijímacích zkouškách na střední školy.
RNDr. Ivana Čapková
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Termín přijímacího řízení na střední školy
1. kolo
Termíny a podmínky přijímacího řízení jsou povinni vyhlásit ředitelé středních škol do 31. ledna 2013. Pozvánku k přijímací
zkoušce pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se konají
v termínu od 22. do 30. dubna 2013.
Další kola
Termíny konání přijímacích zkoušek pro další kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy nejpozději k datu vyhlášení
příslušného kola přijímacího řízení.
Přihlášky
Změny od 1. 1. 2012 – platné již v minulém školním roce. Žáci devátých, sedmých i pátých ročníků si mohou podat dvě
přihlášky.
Od třídních učitelů obdrží žáci proti podpisu přihlášky nejpozději do 22. února (všichni žáci 9. ročníků obdrží dvě přihlášky,
žáci 5. a 7. ročníků podle požadavku jednu nebo dvě přihlášky – pouze ti žáci, kteří uvedli, že se budou hlásit na střední školu).
Další kopii přihlášky si rodiče nebo zákonní zástupci žáků mohou vyzvednout po jarních prázdninách u p. uč. Gerycha.
Přihlášky spolu s dalšími přílohami (diplomy, účast na důležitých akcích a soutěžích) doručí rodiče na vybrané střední školy do
15. března 2013. Na zadní straně přihlášky budou mít žáci vytisknuté opisy potřebných vysvědčení, orazítkované a podepsané TU
a ředitelkou školy. Ostatní údaje si doplní sami.
Škola může potvrdit pouze dvě přihlášky. Proto vyplňujte pečlivě po zralém uvážení. Náhradní přihlášku mohou zákonní
zástupci žáka obdržet pouze výměnou proti „zkažené“ a proti podpisu u p. uč Gerycha. Protože se termíny přijímacích zkoušek
mohou překrývat, nastavte si dobře prioritu jednotlivých škol.
Prosím všechny, kterých se v letošním roce bude týkat přijímací řízení na střední školy, aby pečlivě pročetli výše uvedené informace. Přeji vám pevné nervy a hodně úspěchů při přijímacím řízení.
Po přijímacím řízení
Podle novely školského zákona již nemusí škola zasílat přijatým žákům rozhodnutí o přijetí. Stačí pouze zveřejnění na
přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet).
Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při
nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za
doručené a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.
Zápisové lístky
Zápisové lístky si mohou rodiče všech žáků 9. tříd vyzvednout na třídní
schůzce 11. 4. 2013.
Rodiče žáků 5. a 7. tříd, kteří podávali přihlášku na střední školu, si
mohou zápisové lístky vyzvednout 11. 4. 2013 na třídní schůzce u třídních
učitelů, od 15. 4. 2013 pak u p. uč. Gerycha (pondělí – čtvrtek ráno před
vyučováním v kabinetě v 1. patře na konci chodby, případně po předchozí
dohodě). Zápisové lístky je možné vydat pouze zákonným zástupcům proti podpisu.
V případě oznámení od gymnázia či střední školy o splnění podmínek
přijímacího řízení zápisový lístek odevzdáte do 10 dnů od zveřejnění
výsledků na příslušnou školu. Podle současných platných podmínek již
nemůžete provést změnu školy, výjimkou je případ úspěšného odvolání
na druhé škole. V tom případě si musíte zápisový lístek vyzvednout na
původní škole a přenést na školu nově zvolenou.
Zápisové lístky mají evidenční čísla a je třeba s nimi zacházet opatrně.
Bude-li při poničení nebo ztrátě vydán nový, musí být označen slovem
náhradní. Náhradní zápisový lístek je možné vydat zákonnému zástupci
pouze na základě jeho písemné žádosti. Součástí převzetí nového zápi–
sového lístku je odevzdání původního zápisového lístku nebo písemného
prohlášení, že původní zápisový lístek nebyl a nebude uplatněn na střední
škole.
Nelze na stejnou školu podat zároveň odvolání a přihlášku do druhého
kola! Podle vyhlášky může na škole probíhat pouze jedno správní řízení!
Mgr. Mirka Bláhová, výchovný poradce
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Základní informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2013/2014

ze školy
Dějepisná olympiáda
Dne 9. 11. 2012 se konalo školní kolo dějepisné olympiády na téma
„Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.
Ve školním kole soutěžilo 48 žáků osmého a devátého ročníku. Pro
zájemce bylo připraveno 26 otázek, některé z nich byly opravdu těžké.
První místo obsadila Anežka Židkova z 8. A, která ze 70 možných bodů
získala 58 a postoupila do obvodního kola, které se uskutečnilo 28. ledna
2013. Mezi další úspěšné řešitele, kteří postoupili, patří Zuzana Petrasová
9. A (56 b.), Matěj Poupě 9. A (54 b.), Kateřina Vidimová 9. A (53 b.), Tomáš
Vondruška 9. A (52 b.) a Martina Legová 9. A (50 b.).
A jak to dopadlo?
Krásné 5. – 7. místo obsadila Martina Legová, která získala 67,5 b. Pouze o polovinu bodu méně získala Anežka Židkova
(8. – 9. místo). 18. a 19. místo obsadily Kateřina Vidimová a Zuzana Petrasová.
Děkujeme všem zájemcům za účast v olympiádě, gratulujeme k pěkným výsledkům a postupujícím budeme držet palce
v okresním kole, které se koná 26. 3. 2013.
Mgr. Eva Turoková

Chemie
Gratulujeme
Koncem listopadu proběhlo 2. kolo chemické soutěže základních škol na Masarykově SPŠ chemické. Naši školu reprezentovali
Max Gebelt, Matěj Poupě a Honza Flodr, žáci 9. A. Svým výkonem nás velmi potěšili, protože získali největší počet bodů. Naše
družstvo postupuje do celostátního kola chemické soutěže HLEDÁ SE NEJLEPŠÍ CHEMIK.
Školní kolo chemické olympiády probíhalo v průběhu celého prvního pololetí. Nejprve žáci 9. ročníků řešili teoretické úlohy
se zajímavými názvy např. Válka mezi živly, Bojový Oxyž nebo Terrikovo kouzlo. Vyřešit takové úlohy však rozhodně nebylo jednoduché. Vždyť samotné zadání bylo na šesti stránkách A4! Takto náročné úkoly vyřešilo 5 soutěžících, kteří se „poprali“ i s praktickou částí v laboratoři a následně i s teoretickým testem.
Soutěžící se umístili v následujícím pořadí:
Matěj Poupě 9. A
Max Gebelt 9. A
Martina Legová 9. A
Petr Louda 9. B
Hanka Ondrková 9. A
Držíme palce
V pondělí 4. března bude probíhat okresní kolo chemické olympiády. Již pravidelně se okresní kolo pořádá na naší škole. Naši
školu budou reprezentovat nejlepší řešitelé školního kola – Matěj Poupě, Max Geblt a Martina Legová.
Ve čtvrtek 30. 5. proběhne celostátní soutěž Hledá se chemik v Pardubicích na VŠCHT. Do této soutěže se probojoval Matěj
Poupě, Max Gebelt a jako náhradník Honza Flodr.
Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů a radost z poznávání.
Hledáme
Rádi bychom naši chemickou laboratoř dovybavili chemickými plášti tak, abychom je měli k dispozici pro všechny žáky a ni
kdo si již nemusel nosit svůj. Oceníme, pokud nám dáte kontakt na laboratoř, která nám je může poskytnout. Předem děkujeme.
RNDr. Ivana Čapková

Beseda se zástupci
Začátkem tohoto roku nás navštívili aktivisté z ekologické organizace a poskytli některým 7., 8, a 9. třídám zajímavé informace.
Zůstal prostor i na otázky a otevřenou debatu ohledně ekologie.
Letos tato organizace dosáhla úspěchů v arktické kampani, kdy se snažila tlačit na společnost Shell a oddalovat tak těžbu ropy
v ekologicky křehkém a lidsky nezdevastovaném ekosystému Arktidy. Dalším tématem debaty byl podíl Greenpeace na zákazu
vyvlastňování ohledně těžby uhlí. Ale to, co děti nejvíce zajímalo, bylo testování medikamentů a kosmetiky na zvířatech.
Při této příležitosti, kdy se těsněji zabývaly ekologií, děti šesté třídy vyplnily dotazník o třídění odpadů. Zřejmě abychom
s potěšením zjistili, že pokud chtějí něco z domácnosti vytřídit, mají většinou vše nadosah, maximálně ve vzdálenosti 2 km. Kromě
toho i zde ve škole jsou v každém patře koše na papír a plasty (dokonce i v některých třídách) a pokud jde o vybité baterky, či
odložení nefunkčních elektrospotřebičů, tato možnost je v přízemí školy, hned u vchodu.
Beseda s Greenpeace se žákům líbila a odnesli si množství nových informací i důvodů k přemýšlení.
Lenka Lánská
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ze školy
Na Dvoračkách bylo opět krásně - lyžařské kurzy 2013
První kurz odjížděl letos do hor až v neděli 6. ledna a poslední se vrátil 27. ledna. Na Dvoračkách se postupně vystřídaly všechny
7. třídy. Kurzy byly již tradičně doplněny žáky 8. a 9. tříd, kteří absolvovali snowboardový kurz. První třída 7. A měla trochu smůlu,
protože z počátku bylo málo sněhu a některé sjezdovky a vleky na Lysé hoře nebyly otevřené. Asi nejlepší sněhové podmínky
i počasí si užila třída 7. C na posledním kurzu.
V tomto roce jsme nechali opravit a „ošetřit“ snowboardy. Mrzí nás, že nedostatek sněhu během lyžařských kurzů se na
skluznicích podepsal značnými šrámy.
Samozřejmě nás zajímalo, jak se dětem kurzy líbily, a připravili jsme pro ně po návratu krátký dotazník. Z dotazníků vyplynulo, že většině dětí se na horách líbilo. Menší stížnosti byly na ubytování. Chata „Dvoračky“ již něco pamatuje a majitel se snaží
postupně budovu renovovat. V tomto roce byla vyměněna okna. Uvidíme, co nového bude v další sezóně. Nižší kvalitu ubytování
však vyváží lyžařské možnosti v okolí chaty Dvoračky a její jedinečná poloha v Krkonošském národním parku.
Mgr. Irena Matyášová

Úspěchy mladších žákyň ve florbalu
Mladší žákyně navázaly na loňskou úspěšnou florbalovou sezónu, kdy se ve Florbal Cupu probojovaly do regionálního kola, kde
skočily na druhém místě, a zvítězily ve své kategorii i na sportovních hrách Prahy 4.
V letošním školním roce s přehledem a vysokým skóre vyhrály soutěž Poprask v Praze 4 a postoupily do celopražského kola.
Je velká škoda, že v celopražském kole nemohly hrát v plném složení. Do sestavy se negativně promítla účast některých hráček na
lyžařském výcviku a také chřipková epidemie. Přesto i v omezeném složení dokázaly hráčky vybojovat krásné 3. místo v Praze.
Všem žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Libichová

Školní družina
V prosinci školní družina uspořádala svůj první Jarmark, výtěžek 12 628 Kč byl věnován psímu
a kočičímu útulku Toulavé tlapky. Děkujeme všem za pomoc a podporu.
Od ledna končí roční vstupné do ZOO Praha. Začátkem ledna nás navštívilo Hudební trio ACCORDO
s hudebním pohádkou. V době zápisu do 1. tříd byla pro děti domluvena exkurze do továrny Směr, která
se zabývá výrobou hraček a návštěva Muzea voskových figurín. Koncem měsíce ledna si děti navrhnou
a vyrobí šperk s Briliantinou.
Pro děti dále připravujeme: Masopustní odpoledne, Soutěžní odpoledne s pexesem, Dřevěnou dílnu,
kde si děti sestaví svoji dřevěnou hračku, divadelní představení. Pro velký zájem návštěvu Terária Praha, kde si děti prohlédnou
a osahají různé plazy, program je s odborným
výkladem.
vychovatelky ŠD
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projekt Edison
Edison na Horáčkovce
Slavný vynálezce naši školu bohužel navštívit nestihl, avšak skupina šesti vysokoškolských studentů ze všech koutů světa, která
cestuje po českých školách v rámci projektu Edison, potěšila naše žáky možná víc než vlasatý génius osobně.
Sam, bodrý mladík z Nového Zélandu, usměvavá Gaby z Ekvádoru, tmavooký Australan Ala, plachá Maria z Ukrajiny,
upovídaná Aline z Itálie a blond Brazilec Anderson rozbili unuděnou rozvláčnost zimních dnů ve škole jak prezentacemi o svých
zemích, kulturních zvycích a odlišnostech, tak příběhy z cest křížem krážem světem i angličtinou nasáklou neobvyklými akcenty
svých rodných jazyků.
Zvědavost a nadšení z nové zkušenosti rychle smazaly počáteční oboustranný ostych, a tak informace, že cizokrajní vysokoškoláci
přijeli na pouhé dva dny a možná už se znova v téže třídě neobjeví, byla doprovázena hlubokými povzdechy slečen a rozhořčenými
reakcemi aktivnějších jedinců, kteří neměli dost času nebo odvahy zjistit jejich „fejsbůk“. Není stoprocentně jasné, zda veškeré
nadšení pramenilo z vysoké úrovně proběhlých prezentací, jejich autorů, nebo za něj mohl fakt, že nečekaná návštěva odsunula
většinu přislíbených písemek. Sázím na kombinaci všech uvedených faktorů, což nijak nekazí výsledný dojem.
Naši žáci byli veskrze vnímáni jako rozumně uvažující, bezprostřední a milé bytosti s úrovní angličtiny, která téměř všechny
studenty přivedla v úžas a některým dokonce způsobila trému. Obavy, zda jim děti budou rozumět, byly rozprášeny první palbou
otázek. Ty se staly základem pro interview, která žáci devátých tříd zpracovali jako skupinové projekty a která si máte příležitost
přečíst i vy. A kdybyste náhodou potřebovali poradit s překladem, nebojte se zeptat našich „Horáčat“ – věřte mi, že v tomhle jsou,
skromně řečeno, dobří.
Mgr. Daniela Lisová
BRAZILIAN BACH

Name: Anderson Bach
Age: 22
Country: Brazil
City: Novo Hamburgo
Hello, how are you today?
Ahoj, I am pretty well and you?
Thank you, we are fine. Here is the first question. Had you ever heard about the Czech Republic before you planned to visit it?
I’ve heard about Prague. It’s a very popular tourist destination and the Czech language, as they told me, is very difficult and it
attracted me. I think that’s all I had known.
Have you tasted our traditional food?
Yes, I’ve tasted „svicková“.
And did you like it?
Ehm… no (laugh). I’m sorry. And I tasted the food you had yesterday in your canteen, meat with plum sauce, and I found it
very strange because it’s not ok for me to mix sweet and salty.
And one important question for the Czechs - do you like Czech beer?
Yes, I’ve already visited six or seven of your pubs. It’s really good.
How do you like Czech girls?
I love them.
So do you like us?
You’re not supposed to put this into the interview…(laugh). Next!
What kind of girls do you like then?
I like girls and that’s it. And change the theme!
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projekt Edison
OK, let’s change the topic. Do you think, that it is easy for you to make new friends?
I think so. Imagine, I’m living now in a hotel – not a hotel, maybe hostel? Or some building with rooms – with fourteen people
from twelve different countries and I consider it very beneficial …you know, like conversations about us, our environments, our
families. But I didn’t answer your question again (laugh).
What do you think about a new world war or the end of the civilisation and speculations like that?
A new world war? End of the civilization? I guess that’s not gonna happen. I think that people have already found out how
dangerous wars can be and that we are able to solve problems another way. So, in my opinion, we will have to go through a few
wars in the future, but not anything worldwide. All countries are looking after peace now.
Are you chasing after something big in your life? And what’s your biggest dream?
Oh, that’s hard. I think that travelling is my aim and I am absolutely trying to reach it. For me, it’s very important to get to
know new places… I have already visited many parts of the world and I consider it now as a part of my life. Like meeting new
people, different cultures, various nature, history… and that’s the reason I came to the Czech Republic – to receive more expe
riences, because travelling can open your mind and it can influence you in many ways. My next trip will be to some muslim countries – Egypt or Turkey, because lives of people there are very affected by the religion and it’s attractive for me. They have totally
different mentality from us. I didn’t answer the question again, I’m sorry (laugh). My dream job includes travelling and earning
big money (laugh again).
Can you answer our little questionnaire using very quick and short answers?
Let’s try.
Black or white?
Black.
Hot or cold?
Hot.
True or false?
True.
New or old?
Old.
Blonde or brunette?
Brunette.
Flirt or love?
Love.
Little or big?
Big.
Slowly or quickly?
Quickly.
With or without?
With.
Thank you for spending your time with us!
Thank you!

by Zdeňka Petrová, Natálie Lesse, Marie Vávrová (9. B)
(Andersonovy odpovědi nebyly záměrně upraveny, aby byla zachována autentičnost rozhovoru.)
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jazykové kurzy
Registrace k britským mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka KET/PET/
FCE/CAE skládaným v květnu a červnu 2013 na Britské radě
Termín registrací k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE, CAE a CPE skládaným v červnu 2013 na Britské radě se blíží,
a proto bych vám ráda sdělila bližší informace o podmínkách a postupu při registrace ke zkouškám.
V průběhu ledna a února každý vyučující kurzu uspořádá v době výuky zkoušku KET/PET/FCE/CAE nanečisto. Na základě
výsledků této cvičné zkoušky se žáci do poloviny března rozhodnou, zda budou mít o zkoušku zájem.
Škola doporučuje registraci ke zkouškám jen těm žákům, kteří úspěšně složí zkoušku nanečisto (dosáhnou celkového
průměru všech částí zkoušky 70 % u KET a PET nebo 60 % u FCE a CAE).
Žákům z kurzů PET, FCE a CAE, kteří zatím nemají znalosti na zkoušku, ke které se připravují ve svém kurzu, doporučuji
skládat nižší zkoušku (zkoušku KET v kurzu PET, zkoušku PET v kurzu FCE a zkoušku FCE v kurzu CAE).
Pokud se žák rozhodne zkoušku na konci školního roku neskládat, v kurzu dál
pokračuje spolu s ostatními žáky a ke zkoušce se může přihlásit další školní rok.
Pokud žák bude mít zájem, v dalším školním roce může navštěvovat přípravné
kurzy ke stejným zkouškám, ve kterých se bude učit z jiných učebnic. Bude si tak
moci látku upevnit, aniž by se výukové materiály opakovaly. Žák, který v červnu 2013
ukončí studium na naší škole, může i nadále v našich kurzech pokračovat.
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 nebo p. uč. Bukvářovi do 11. 3. 2013.
Zkoušku je nutné uhradit do 31. 3. 2013 na účet školy - č.ú.: 71694329/0800
(variabilní symbol je shodný s variabilním symbolem pro ostatní platby, případně
použijte datum narození a ve zprávě pro příjemce uveďte jméno zájemce o zkoušku)
nebo v hotovosti pí. hospodářce Dirové.
Registraci ke zkoušce a komunikaci s Britskou radou zajišťuje naše škola.
Pro zaregistrované žáky se budou v termínu 11. 3 - 31. 3. konat konzultace ke
zkouškám v dopoledních či odpoledních blocích, kdy si budou moci zkoušku ještě
jednou vyzkoušet (termíny budou upřesněny v únoru 2013 na www.horackova.cz).
Zkoušky se skládají na Britské radě. Písemná část probíhá vždy v konkrétním termínu, ale ústní část probíhá někdy v období
uvedeném v tabulce a je nutné Britské radě předem nahlásit termíny, které se uchazečům v této době nehodí.
ZKOUŠKA
KET
PET
KET f. Schools
PET f. Schools
FCE f. Schools
FCE
FCE
CAE
CPE

TERMÍN PÍSEMNÉ

ÚSTNÍ ČÁST

CENA

ČÁSTI
Pátek 31. 5.
Pátek 31. 5.
Sobota 1. 6.
Sobota 1. 6.
Sobota 1. 6.
Sobota 8. 6.
Úterý 11. 6.
Středa12. 6.
Čtvrtek 13. 6.

(proběhne během tohoto období)
24. 5. - 3. 6.
24. 5. - 3. 6.
24. 5. - 3. 6.
24. 5. - 3. 6.
24. 5. - 2. 6.
24. 5. - 16. 6.
24. 5. - 16. 6.
24. 5. - 16. 6.
24. 5. - 16. 6.

(Kč)
2 600
2 800
2 600
2 800
4 350
4 350
4 350
4 550
4 650

Další informace o jazykových zkouškách naleznete na www.britishcouncil.cz.
Dotazy ohledně jazykových kurzů a zkoušek vám ráda zodpovím na adrese jazykovekurzyhorackova@seznam.cz
Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)
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krátce
Pozvánka na ukázkovou hodinu v kurzech
Primary English pro 1. a 2. třídu
Milí rodiče,
zveme Vás na ukázkovou hodinu v kurzu, který navštěvuje Vaše
dítě. Vyučující kurzu Vás pozve na hodinu, ve které Vám ukážeme,
co se děti doposud naučily. Ukázková hodina proběhne během
v týdnu od 4. do 8. března.
Mgr. Kateřina Soukupová

Vánoční tvoření v 1. C
Týden před Vánoci jsme s maminkami dětí z 1. C uspořádali vánoční dílny, ve kterých si děti mohly vyzkoušet nejrůznější
tvořivé činnosti, které by byly v běžných hodinách výtvarky či pracovního vyučování jen obtížně realizovatelné. Svou účastí nás
podpořilo osm maminek a celkem jsme měli šest dílniček.
Zdobili jsme perníky, vyráběli panáčky z přírodnin, přáníčka z alu-folie, papírová přání a hvězdy zdobené vlnou, malovali jsme
pečené ozdoby na stromeček a vyráběli ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty. Ochota a trpělivost maminek byla obrovská a za to jim
od celé 1. C patří velký dík! Naše výtvory se povedly a my jsme si den opravdu užili.
Mrg. Anna Cimbálová

Víkendové keramiky od ledna do června 2013
Zvu všechny tvořivce na víkendové keramiky v období leden – červen 2013.
Připraveno je šest sobot, kdy si můžete vyzkoušet práce podle zadaných témat nebo svoje vlastní nápady. Začínáme vždy v 9.00
hodin v keramické dílně, kurz je tříhodinový a cena 250 Kč se platí na místě.
Přihlásit se můžete nejlépe mailem na blahova(zavináč)horackova(tečka)cz.
Termíny do konce školního roku.
26. 1. – Psaníčkové sgrafito – renesanční průčelí domu
2. 3. – Velikonoční slepice
16. 3. – Zahradní lampión
13. 4. – Čarodějnice
11. 5. – Hrnky
25. 5. – Hodinový ciferník
Těším se na vás i vaše výtvory.

Mgr. Mirka Bláhová
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Druhá podzimní fotoškola v Teplicích nad Metují
Letošní podzimní výjezd do Teplic nad Metují se zcela neplánovaně konal o dva týdny
dříve, než je obvyklé. Důvodem byla jednak obsazená ubytovna, jednak souběh s podzimními prázdninami. Jak jsme se však přesvědčili, někdy je lepší nechat událostem volný průběh.
Termín v polovině října byl co do pracovních podmínek (což pro nás bylo hlavně počasí) ten
nejlepší, jaký jsme si vůbec mohli přát. Od prvního do posledního dne nám svítilo sluníčko
a obloha byla bez jediného mraku – co lepšího by mohlo fotografy potkat…
Podzimní téma se letos opět obešlo bez horolezecké výbavy. Pokračovali jsme v loňské
fotoškole, kdy se ukázalo, že kreativita účastníků i jejich zájem o fotografování překračuje
všechny myslitelné hranice. Letošní zájem o podzimní fotoškolu byl tedy ještě větší a všichni
dohromady vytvořili skupinu, se kterou byla radost pracovat.
Po nezbytném, nikoli však nezajímavém teoretickém
úvodu o tom, jaký rozdíl je mezi fotografováním krajiny,
tekoucí vody a makrofotografií, což byla naše tři hlavní
témata, a co vlastně ten který fotoaparát umí, jsme se
vydali do terénu. I když to tak účastníkům možná ani
nepřišlo, opravdu to byly čtyři dny naplněné velmi koncentrovaným koktejlem teorie i praxe,
všetečnými otázkami i odpověďmi, fotografováním, hodnocením, hledáním nejvhodnějšího
místa i světla i dostatečně krkolomné pozice pro záběr. A to vše v neuvěřitelně krásném prostředí
teplických a adršpašských pískovců mezi podzimem vybarvenými a sluncem prozářenými buky,
břízami a ostatními stromy.
S fototechnikou jsme prošli louky v okolí Teplic nad Metují, teplické skalní město, skalní
vyhlídku na Střmenu, Křížový vrch u Adršpachu i Kopeček se zříceninou velké barokní kaple –
prostředí opravdu různorodé, ideální pro naše potřeby. Takový malý fotografický ráj J.
S potěšením musím konstatovat, že ze strany účastníků to rozhodně nebylo pouhé „cvakání“
všeho možného, ale promyšlené a připravené fotografování a snaha dostat ze svého fotoaparátu
maximum. Už teď, myslím, můžu celkem s jistotou říci, že to určitě nebyla poslední fotoškola,
na kterou jsme se vydali.
Dan Martin Gerych

Teplické skály žijí i v zimě
Druhý výjezd v tomto školním roce bude opět vícedenní a uskuteční se v následujícím
termínu: odjezd 27. 2. 2013 ráno, návrat 2. 3. 2013 odpoledne.
Opět budeme mít možnost seznámit se s prostředím skalního města v době, kdy by si
mnoho „letních“ návštěvníků neumělo návštěvu ani představit. Čeká na nás samozřejmě
zasněžený okruh skalním městem se zavátými soutěskami, jeskyněmi a „Sibiří“, ledopády
ve Vlčí rokli i v Adršpachu a určitě i nějaké to zimní překvapení. Přestože v zimním období
se horolezecký sport v Teplicích provozovat nesmí a my se budeme pohybovat pouze po
značené turistické cestě, bezpochyby se nám budou hodit zkušenosti z minulých výjezdů
při překonávání zimních překážek v podobě závějí a zavátých schodů. Zúčastnit se mohou
i zájemci, kteří s námi na podzim ani na předcházejících výjezdech nebyli. Souvisejícím
tématem je opět bezpečnost pohybu v zimním terénu. Zlatým hřebem programu je pak
závěrečný oběd v hronovské pizzerii J.
Vedoucím projektu je pan učitel Dan Martin Gerych, u kterého také můžete získat další
informace. S projektem se můžete podrobněji seznámit také na internetových stránkách
školy (www.horackova.cz) v sekci Školní akce a zprávy  
Teplice nad Metují nebo na
stránkách DPS Rolnička Praha 12 (www.rolnickapraha12.cz) v sekci Tábory, výlety, Teplice.
Zájemci se mohou přihlásit do pátku 22. 2. 2013 (hned po jarních prázdninách),
výjimečně ještě v pondělí 25. 2. 2013. Přihlášku si můžete vzít na „teplické“ nástěnce v prvním patře mezi třídami 6. A a 6. C,
na sborových zkouškách Rolničky nebo stáhnout z internetu. Přihlášky odevzdejte p. uč. Gerychovi do kabinetu v prvním patře
nebo zašlete e-mailem na rolnickapraha12@seznam.cz nebo na gerych@horackova.cz, evidují se podle pořadí odevzdání. Maximální
možný počet účastníků je 10.
I když se od 1. 1. 2013 v cenách asi mnohé změnilo a ještě změní, zůstává cena za čtyřdenní výjezd na částce 1 100 Kč a zahrnuje
vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné atd.) Spolupořadatelem, který projekt zajišťuje veškerým materiálem a hradí část nákladů, je Dětský pěvecký sbor Rolnička – Praha 12 (www.rolnickapraha12.cz).
Dan Martin Gerych
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