Školní časopis - občasník
První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100
Z občasníku vybíráme:

•
•
•
•
•
•
•

Úvodník vedení školy
Představujeme vychovatelky ŠD
GeoGebra - geometrie na počítači
Adopce na dálku
Úspěchy v soutěžích
Představujeme „Andrejku“
Akce Koláče - náhradní termín 24. 6.

Číslo: 54

červen 2013

Našim čtenářům přejeme krásné slunečné léto
a spoustu neobyčejných zážitků
Obrázky slunéček jsou výtvorem žáků 1.C
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úvodník
Vážení rodiče, milí žáci,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou další školní rok. Pro každého z nás byl něčím důležitý. Prvňáčci zvládli své první kroky za vzděláním a určitě odcházejí na prázdniny s radostí, že se jim podařilo naučit se spoustu
důležitých věcí. Nejen že zvládli čtení, psaní a počítání, ale naučili se samostatnosti, našli nové kamarády, a tak
si teď zaslouženě mohou užívat dva měsíce volna. Stejně zasloužené jsou prázdniny i pro deváťáky. Všichni
zvládli přijímací zkoušky a po prázdninách nastoupí na střední školy. Přejeme jim hodně úspěchů.
Řady úspěchů jsme dosáhli ve vědomostních i sportovních soutěžích, o čem se dočtete v tomto čísle. Všem
žákům, kteří se soutěží účastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Úspěšně proběhly také všechny tradiční akce, jako je ples, projektové dny či čarodějnice. Dokonce i Koláče, které jsme kvůli zavřené škole v době
povodní museli zrušit, proběhnou v omezené formě v posledním školním týdnu. Děti vyjely na školy v přírodě,
lyžařské výcviky, exkurze a jiné mimoškolní akce. Za uspořádání všech těchto akcí děkuji všem učitelům i rodičům, kteří s organizací pomáhali.
Během letošních prázdnin proběhne ve škole rekonstrukce rozvodů vody a odpadů. Jsme velmi rádi, že se
našly peníze a prostředí ve škole se zase o něco vylepší. Děkujeme našemu zřizovateli, městské části Praha 4.
A teď už nám zbývá jen popřát vám všem, rodičům i dětem, slunečné a pokojné léto, plné krásných zážitků.
Mgr. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

8. školní reprezentační ples PJZŠ Horáčkova
V pátek 22. 2. 2013 se sešli již po osmé učitelé, žáci, rodiče a absolventi na školním
plese. Rodiče našich deváťáků mohli být hrdí, když viděli své ratolesti, jak důstojně tančí
polonézu. První tanec pak patřil právě rodičům deváťáků a po něm se sál postupně zaplnil
dalšími tanečníky.
Během přestávek se mohli všichni potěšit krásnými tanečními vystoupeními. Ohromný potlesk sklidili nejmladší vystupující – Ellen Musilová z 2. A, která společně se svým
partnerem zatančila ukázky společenských tanců, a Michaela Jarošová ze 3. C s discodance
vystoupením. Po dalším tanečním bloku vystoupily tanečnice Tereza Poláčková a Alžběta
Urbancová z 8. A, které si pro tuto příležitost připravily taneční show Light in the Dark. Na
závěr zatančily na svižné tóny rokenrolu tanečnice skupiny Angels.
Kdo byl na plese, jistě s námi bude souhlasit, že se ples i tentokrát vydařil, a již nyní se
může těšit na příští ples, který bude v pátek 28. 2. 2014.
RNDr. Ivana Čapková

Itálie - San Benedetto del Tronto
Žáci 5. C se rozloučili se svojí třídní učitelkou a s prvním stupněm na škole v přírodě v Itálii.
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představujeme

Kateřina Kyloušková

Vzdělání:
Střední pedagogická škola – obor vychovatelství
Střední pedagogická škola – obor učitelství pro mateřské školy
Pracovní zkušenosti:
Má pedagogická činnost začala po ukončení školy na SOU
zdravotnickém jako vychovatelka, po mateřské dovolené jsem nastoupila jako učitelka mateřské školy na Praze 4, kde jsem působila
do roku 1997. Poté jsem přešla do školní družiny, kde pracuji dodnes. Na naší škole pracuji sedm let.
Čím jste chtěla být v dětství:
Oslovilo mě několik profesí, zvítězila práce s dětmi.
Co Vám skutečně dokáže udělat radost:
Rodina, příjemně prožitý den, prátelé.
Zájmy:
Příroda, chataření, ruční práce. Můžu se pochlubit různorodou
sbírkou keramických, dřevěných, skleněných ryb. Dodnes je ještě
nikdo nedokázal spočítat, můj odhad je cca 400 kusů.
Které činnosti nejvíce baví děti:
Děti rády tvoří. Baví je výtvarně-pracovní dovednosti v podobě
moderních technik – enkaustika, dekupage, drátování, smaltování,
fimování apod. Mají rády volný pobyt na zahradě. Myslím si, že
by se děti měly cítit ve školní družině jako doma, v klidu a bezpeči a to se nám snad daří.
Kateřina Kyloušková

Životní krédo
„Někdy je nutné jít dlouho
po nesprávné cestě,
abychom se mohli
správně a rychle vrátit.“
Edward Albee
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Michaela Hájková

představujeme
Vzdělání:
Absolvovala jsem SŠ pedagogickou.
Pracovní zkušenosti:
Začínala jsem v Hradci Králové, kde jsem byla čtyři roky. Po mateřské dovolené v roce 1994 jsem nastoupila na ZŠ Horáčkova.
Zájmy:
Ve svém volném čase ráda čtu, zacvičím si v posilovně. Mám ráda kino, divadlo, muzikály a kulturu celkově. Z umění obdivuji
obrazy, líbilo by se mi navštívit světové galerie.
Taky nesmím zapomenout na svého psa, malou kavalírku, s kterou ráda chodím na procházky.
Čím jste chtěla být v dětství?
Protože mám ráda děti a zvířata, rozhodovala jsem se mezi veterinářkou a prací s dětmi. Nakonec zvítězily děti. Taky jsem
laškovala s myšlenkou být módní návrhářkou. Jako každé ženě se mi líbí hezké věci.
Co vám skutečně dokáže udělat radost?
Snažím se radovat i ze všedního dne. Stačí, když svítí slunce, mám kolem sebe fajn lidi a panuje dobrá nálada.
Jakou knihu nejčastěji čtou děti na 1. stupni?
Děti rády utíkají do světa fantazie, tak se většině líbí tajemný a kouzelný svět Harryho Pottera. Komu z nás by se nelíbilo mít
kouzelnou hůlku a vytvořit si svět podle svých představ?
Které činnosti nejvíce baví děti ve školní
družině?
Děti se rády baví, ale už od narození je
v každém z nás jiná jedinečná osobnost, tak
je to dost individuální. Někdo se chce po
vyučování odreagovat sportem, jiní si chtějí kreslit, vyrábět, hrát hry nebo si v klidu
číst. Myslím, že v družině by se mělo dětem
umožnit, aby se bavily podle svého zájmu,
protože v dnešní době mají málo volného
času a jsou na ně kladeny vysoké nároky.
Samozřejmě je někdy těžké vyhovět všem.
Hlavně si přeji, aby si děti nepřestaly umět
hrát, protože to je dělá dětmi.
Michaela Hájková
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představujeme

Pracovní zkušenosti:
Moje první pedagogická praxe probíhala asi před 30 lety v diagnostickém ústavu. Byla to velká zkušenost, která mě ovlivnila na
celý život. Školní družina se mi stala osudnou, je to zajímavá tvořivá práce, která vás nenechá v klidu, ale neustále vás posouvá dál
s měnícím se duchem společnosti. Každé dítě je jiné a každé ve vás něco zanechá. Dalším obohacením mé práce bylo a je vedení
zájmových kroužků – keramický, výtvarný, sportovní, taneční, drátování, výroba šperků.
Zájmy:
Knihomolství bylo mým největším zájmem od útlého dětství. Ale zároveň také jakýkoli pohyb byl nejen mým zájmem, ale
životní nutností. Byla jsem živel. Při zápisu do 1. třídy se tatínek svěřil paní učitelce, že nevěří, že se jí podaří, usadit mě do školní
lavice. Přežili jsme všichni. Moji aktivitu rodiče zkrotili zájmovými činnostmi: sportovní gymnastikou a hudebním vzděláváním.
Během života přicházely ,,praktičtější“ zájmy: rodina, různé ruční a kutilské práce, zahrádka, psi a jiná zvířena, v současné době
se věnuji výrobě šperků a drátování a věřím, že mě ještě něco zajímavého potká.
Čím jste chtěla být v dětství?
Zpěvačka, gymnastka, učitelka, zdravotní sestra, teta v dětském domově. V určitém období jsem chtěla zachraňovat celý svět.
Co Vám skutečně udělá radost?
Když kolem mne vládne klid a pohoda, prostě dobrá nálada.
Které činnosti nejvíce baví děti ve školní družině?
Každé dítě je jiné a z toho vyplývá, že každé dítě má své zájmy jinde. V dnešní době jsou na děti kladeny velké nároky nejen
v oblasti školního vzdělávání, ale i v oblasti vzdělávání zájmového. Některým dětem proto schází čas na obyčejné hraní a hry
s vrstevníky, při kterých získávají obyčejné praktické a sociální informace o světě kolem sebe. Jsou to informace, které nemůžeme
předat, dítě je musí vstřebat svými vlastními prožitky. Počítače a různé virtuální hry sice děti zabaví a něco i naučí, ale zároveň je
ochuzují o reálné životní situace, které děti ke svému vývoji potřebují. A to právě při činnostech ve školní družině vyhledávají. Děti
obecně rády tvoří, a zkouší tak v praxi propojení informací s realitou, honí se mezi sebou
a za míčem, rády zalezou do křoví nebo jiného úkrytu, kde se rozběhne jejich fantazie při
hrách, které simulují obyčejný život, no a taky
třeba rády ,,pozorují“ život hmyzu s klackem
v ruce… Prostě všechno tak, jak má být.
Alena Kubištová

Životní krédo
„Jak chcete,
aby lidé jednali s vámi,
stejně jednejte s nimi.“
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Alena Kubištová

Vzdělání:
SPgŠ – vychovatelství
Dvouleté inovační studium vychovatelství při NIDV zaměřené na zájmové vzdělávání dětí
Rekvalifikační studium při Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel
Vzdělávací kurzy z oborů pedagogiky, psychologie, sociologie, ekologie, výpočetní techniky, výtvarné kurzy…

GeoGebra
Výuka geometrie na počítači
Ve čtvrtek 14. 3. 2013 proběhla v knihovně infocentra hodina matematiky, na kterou se žáci 7. A obzvlášť těšili. Učebna je vybavena 25 žákovskými
počítači a jedním učitelským, takže každý má k dispozici svůj počítač a může
pracovat svým individuálním tempem. Žáci dostali za úkol rýsovat rovnoběžníky a lichoběžníky s použitím softwaru dynamické geometrie Geogebra.
S tímto programem pracují žáci opakovaně, v tomto prostředí „psali“ i desetiminutovku. Všechny pokyny k vyučovací hodině si přečetli na e-lerningovém
portálu Moodle, zde našli i zadání jednotlivých úloh a tam také odevzdali hotová řešení. Systém Mooodle umožňuje žákovi přístup k systému z jakéhokoli
počítače s připojením na internet, rodičům nabízí kontrolu žákových prací
a učitel má možnost práce přes internet zkontrolovat, oznámkovat i okomentovat.
Co je geogebra?
GeoGebra je volný a multiplatformní dynamický software pro všechny úrovně vzdělávání, poněvadž spojuje geometrii, algebru,
tabulky, znázornění grafů, statistiku a infinitezimální počet, to vše v jednom balíčku. Tento program získal četná ocenění pro vzdělávací software v Evropě a USA. (Citace ze stránek http://www.geogebra.org/cms/cs/ – zde se dozvíte další informace, můžete si tento
program stáhnout a zdarma používat.)
Přínos programu z pohledu žáka
Práce na počítači žáka baví, výsledek nezávisí ani na kvalitě rýsovacích potřeb
ani na motorických dovednostech. Své řešení si může uložit, později se k němu
vrátit a upravit ho nebo vylepšit, práci může zkopírovat, poslat e-mailem. Při konstrukci žák může použít širokou škálu barev, při hledání průsečíku dvou objektů
mu program nabídne všechna řešení, při zjištění chyby se lze o libovolný počet
kroků vrátit a každou chybu opravit bez škrtání.
Přínos programu z pohledu učitele
Program je vytvořen tak, aby žák při
konstrukci postupoval obdobně jako při rýsování na papír. Při řešení geometrického
problému musí postupovat systematicky,
správně stanovit vlastnosti rýsovaných ob-

jektů, důsledně dodržovat vztah
mezi zdrojovým a závislým objektem. Náhodný výsledek se dá
snadno odhalit. Snadná je i kontrola správných rozměrů sestrojených objektů.

Další možnosti programu
Software obsahuje i několik dynamických nástrojů. Velikosti parametrů lze
měnit pomocí vytvořeného posuvníku, jednotlivé parametry nebo zvolené objekty můžeme animovat. Tak lze modelovat, jak závisí řešitelnost úlohy na velikosti zadaných parametrů. Takto lze vytvářet i pohyblivé pomůcky pro modelování situací nejenom v matematice. Každou konstrukci je pak možné uložit jako
www stránku, včetně dynamických efektů.

Mgr. Zdeněk Bukvář
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ze školy
Biologická olympiáda
Ve dnech 20. a 21. 2. 2013 se konalo školní kolo biologické olympiády na téma Ekosystém rybník. Ve školním kole soutěžilo 41
žáků šestého až devátého ročníku.
Školní kolo se skládalo z tematicky zaměřeného testu, poznávání organismů a laboratorní práce. Žáci byli rozděleni na dvě kategorie: mladší žáci (6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9. třída).
V kategorii mladších žáků se umístili na 3. místě Michael Magera ze 6. B, na 2. místě Hana Franeková, 7. A a na 1. místě Barbara
Pavlíková ze 7. B. V kategorii starších žáků se umístili na 2. – 3. místě Mariana Zavadilová, 8. B, a Kateřina Růžičková, 8. A, na 1. místě
Anna Šťastná z 8. B. Z každé kategorie postoupili do obvodního kola první dva soutěžící.
Obvodní kolo starších žáků se konalo 27. 3. a obě naše žákyně Anička Šťastná a Kateřina Růžičková se umístily na pěkném 11.
– 13. místě z 24 soutěžících. Obvodní kolo mladších žáků se konalo 10. 4. a naše žákyně Bára Pavlíková se umístila na krásném 9.
místě a Hana Franeková na úžasném 2. místě, a postoupila tak do okresního kola. To se konalo 24. 5. a Hanka se v něm umístila na
pěkném 13. místě z třiceti soutěžících.
Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Kristýna Pavlíčková

Francouzský jazyk
V letošním školním roce jsme zaznamenali úspěch v krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině. Alena Jiskrová z 9. B se
zde ve velmi silné konkurenci umístila na 4. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Kateřina Pokorná

Mladý chemik
Ve čtvrtek 30. 5. proběhlo v Pardubicích celostátní kolo soutěže Mladý chemik. V jednotlivých regionálních kolech soutěžilo
téměř 5000 žáků základních škol. Do finále postoupili dva naši žáci z 9. A – Matěj Poupě a Max Gebelt.
Soutěž probíhala v moderních prostorách Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Soutěžící měli možnost prokázat své znalosti jak v teoretické, tak i v praktické části.
Kromě vlastní soutěže byly pro soutěžící připraveny i ukázky chemických pokusů v moderních laboratořích fakulty, barmanská
show a na závěr společenský večer s rautem a doprovodným programem. Předávání cen se zúčastnily významné osobnosti, jako děkan a proděkan zmíněné fakulty nebo senátorka ČR. Celá soutěž byla pojata velkolepě včetně hodnotných cen.
Velkou radost nám udělali oba naši finalisté. Matěj se umístil na 5. místě a Max na 15. místě z 26 finalistů z celé republiky. Oběma
moc gratulujeme a věříme, že tato soutěž je motivovala pro další studium.
RNDr. Ivana Čapková

Školní družina
Školní družina připravila v druhém pololetí pro vaše děti masopustní odpoledne, kde si děti mohly zatancovat a zasoutěžit maskách. Pod vedením zkušeného uměleckého řezbáře si také sestavily dřevěné hračky.
Exotické odpoledne děti prožily v měsíci březnu, kdy naši ŠD navštívil psoun prériový, kterého si děti mohly nakrmit a pohladit.
V dubnu proběhla celodružinová soutěž v pexesu. Jarní dílny s rodiči se také vydařily a všichni zúčastnění si odnesli vlastnoručně
vyrobené dárky.
V odděleních školní družiny probíhaly zájmově vzdělávací činnosti – sportovní, výtvarné, přírodovědné, hudební, literární i pracovní. Součástí činnosti v oddělení byla i příprava na vyučování ve formě her, čtení a luštění. Pravidelnou činností byl i rekreační
pobyt venku.
Příjemné a dlouhé léto přejí vychovatelky školní družiny.
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návštěva Terezína
Terezín
Ve čtvrtek 23. 5. 2013 jsme podnikli výlet do Terezína. Vyjeli jsme
kolem osmé hodiny a do cíle jsme dojeli něco po deváté. Hned po příjezdu nás ubytovali v Magdeburských kasárnách a rozdělili nás na pokoje.
Chvilku potom jsme měli úvodní přednášku, na které jsme se dozvěděli
vše potřebné a důležité o Terezíně v době 2. světové války. Úvodní přednáška, která trvala asi do 11 hodin, byla doprovázena krátkým filmem.
Po krátké přestávce jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina zůstala na dvoře kasáren, kde proběhla další kratičká přednáška z historie Terezína, druhá skupina se vydala opačným směrem na terezínské
náměstí, kde jsme se dozvěděli další podivuhodné informace. Největším šokem pro nás asi bylo, že nebýt toho, že Terezín přijela navštívit
delegace Červeného kříže, náměstí by zřejmě nebylo takové, jaké bylo,
a vlastně by tam nestála ani většina obchodů, do kterých vězni v té době

nesměli. Poté jsme se odebrali do muzea, které dříve sloužilo
jako domov pro malé chlapce. Po prohlídce muzea jsme se
odebrali zpátky do kasáren na oběd.
Odpoledne následovala druhá část prohlídky, která se
hlavně týkala obřadní síně, kolumbária, krematoria a židovského hřbitova, kde bylo pohřbeno zhruba 9 000 Židů. Z krematoria jsme zavítali do jediné zachovalé modlitebny s původními malbami. Po návratu z modlitebny jsme se odebrali
zpátky do kasáren, kde se nám naskytla možnost podívat se,
jak vlastně vypadaly vězeňské ubikace, a společně jsme zhlédli film „Poslední Motýl“. Film se převážně odehrával v Terezíně a ukázal nám tehdejší život v ghettu.
Po večeři následovala pětačtyřicetiminutová přestávka,
po níž jsme se mohli těšit na návštěvu podzemí. Dá se říct, že
podzemí Terezína byla pro nás asi nejsvětlejší chvilka, protože jinak všechno zde působilo velmi deprimujícím dojmem.
Když jsme se odtamtud vrátili, měli jsme v kasárnách volný
program.
Ráno jsme vstávali kolem sedmé hodiny. Hned po snídani
jsme vyklízeli pokoje a následoval přesun do Malé pevnosti,
kde se uskutečnila prohlídka bývalé věznice s průvodkyní. Vidět a slyšet, jak lidé žili a jaké měli podmínky v tehdejší době,
bylo strašné. Poslední zastávkou byla individuální prohlídka
muzea Malé pevnosti, po níž jsme šli zpátky do kasáren, kde
jsme měli oběd a hned poté následoval návrat do Prahy. Myslím si, že za nás za všechny, co jsme tam byli, mohu říct, že
jsme si to užili a určitě si z toho každý něco vzal.
Nikola Švimberská, 9. B
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ze školy
Návštěva Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené žáky třetího
ročníku naší školy 25. 3. 2013
V rámci projektového vyučování se mohli žáci seznámit s výukou nevidomých studentů. Pro děti byl připraven krátký koncert
studentů, který byl vhodně sestaven pro žáky třetího ročníku základní školy. Děti ho se zájmem vyslechly a byly překvapeny profesionálním přístupem studentů. Krátká přednáška o slepeckém písmu se dětem také velmi líbila. Ocenily i možnost vyzkoušet si napsat
„něco“ na psacím stroji pro nevidomé. Velmi je potěšil pokus pana profesora o přečtení jejich zápisů.
Návštěva prostor ladičské školy byla také velmi zajímavá. Děti viděly nástroje na ladění i opravu klavírů. Mohly se na cokoliv
zeptat. Velmi děkujeme za možnost seznámit se s touto školou pro nevidomé studenty.

Soutěž o nejkrásnější velikonoční pohlednici
V březnu na naší škole opět proběhla soutěž o nejkrásnější velikonoční pohlednici. Tento rok vyhrála Dagmar Kovalová ze 4. B.
Vybrané peníze za prodané pohlednice se využijí pro charitativní účely.

Velikonoční aranžování
V sobotu 23. března 2013 si děti mohly vyrobit velikonoční výzdobu. Přišly i s rodiči či prarodiči a odnesly si živou květinu v ozdobném květináči, který si dozdobily pod zkušeným vedením paní floristky.

Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro Prahu 4, dne 9. 5. 2013
Naši školu reprezentovali žáci: Rebeka Chudobová, Nikol Studihradová, Tomáš Janovský, Vojta Havel, všichni z 5. B, a Karolina
Gawliková, Tereza Poláčková, Kryštof Lővenhőfer z 8. A a Michal Malkovský ze 7. A. Zvítězili v obou kategoriích a postupují do
dalšího kola.
Olga Urbanová

Čarodějnice
Ve čtvrtek 25. 4. 2013 proběhl další ročník tradiční akce „ČARODĚJNICE“. Počasí nám přálo, a tak se celý areál školy zaplnil čarodějnicemi a čaroději všech věkových kategorií, od těch, kteří ještě jezdí v kočárku, až po babičky a dědečky, kteří přišli doprovodit
své svěřence.
Pro děti byla připravena čarodějnická stezka, na které plnily nejrůznější úkoly. Největší ohlas měl jako každý rok strašidelný sklep.
Pro velký zájem byl určen pouze dětem 3. – 5. tříd. Ti mladší se na něj mohou těšit příští rok. Děkujeme manželům Issovým, kteří
věnovali hodně času nejen přípravě, ale i zajištění strašení. Hororové video bylo také jen pro otrlejší jedince. Videa pro mladší a starší
věkovou kategorii připravila pro své spolužáky Sabina Laubeová z 9. B.
Volejbalového turnaje smíšených družstev se zúčastnili naši žáci a učitelé na beach volejbalovém hřišti. Na
školním dvoře připravily naše paní kuchařky báječný gulášek a sladké zákusky.
Velký zájem ze strany dětí byl o skákací hrad, na
kterém si mohly užít již od rána. Velké díky patří paní
Kozové, která již podruhé zdarma zajistila veškerý provoz od 9:00 do 17:00.
Na závěr byla připravena tříminutová ohňostrojová
show plná explozí, praskání stroboskopu, a řady hvízdavých i jiných efektů. Tento typ ohňostroje se nazývá
Mascleta. Je typický především pro Mexiko nebo Španělsko, kde se jím zahajují karnevaly či jiné akce.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim žákům, učitelům, kuchařkám a řadě rodičů, které jsem nestačila
vyjmenovat, ale bez jejichž pomoci bychom se neobešli.
Těšíme se na čarodějnické setkání v příštím roce.
RNDr. Ivana Čapková
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jazykové kurzy
Kurzy anglického jazyka
Vážení žáci, rodiče a bývalí žáci,
naše škola již od roku 2000 úspěšně připravuje své žáky k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka – Starters, Movers, KET, PET, FCE, CAE a CPE. V loňském roce přibyly kurzy
pro žáky 1. a 2. ročníků Primary English pro prvňáky (Level 1) a pro druháky (Level 2). V příštím školním roce otevíráme pro naše třeťáky Primary English (Level 3).
Informace o jednotlivých kurzech pro školní rok 2013/14
Název kurzu

Stručná charakteristika kurzu

Primary English - Level 1
(1. třídy)
Primary English - Level 2
(2. třídy)
Primary English - Level 3
(3. třídy)

Tyto kurzy jsou zaměřeny na poslech, mluvení a slovní zásobu. Děti si v nich hravou formou
a pomocí praktických úkolů z každodenního života rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny
a postupně si budou přivykat na úkoly, které se v následujících letech objeví v mezinárodních
zkouškách.

Starters (4. třídy)
Movers (5. třídy)
KET (6. třídy)

PET (7. a 8. třídy)

FCE (8. a 9. třídy)
FCE večerní kurz
(pro bývalé žáky a rodiče)
CAE (9. třídy, bývalí žáci)

Tyto kurzy jsou zaměřené na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky, děti
se v nich hravou formou seznámí s charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si
rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny. Kurz je zakončen zkouškou na úrovni oficiální
Cambridgské zkoušky a všechny děti obdrží při slavnostním předání certifikát.
V těchto kurzech si žáci upevní a prohloubí znalosti prvního stupně, rozšíří znalosti ze šesté třídy
a současně se seznámí se zkouškou KET, která je o stupeň nižší, ale má téměř identický formát se
zkouškou PET.
Tyto kurzy jsou zaměřeny na zopakování a rozšíření slovní zásoby a gramatiky, poslechových
dovedností, psaného i ústního projevu. Zkouška odpovídá úrovni základní maturity. V každém
školním roce jsou kurzy vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni). Systém střídání učebnic
tak umožní žákům připravovat se ke zkoušce PET podle potřeby jeden nebo dva roky. Tyto kurzy
je možné navštěvovat jako předstupeň přípravy ke zkoušce FCE.
Tyto kurzy jsou zaměřeny na veškeré zkouškové dovednosti: poslech, porozumění čtenému textu,
psaní formálních i neformálních textů, komunikační dovednosti, znalost gramatiky a slovní
zásoby. V každém školním roce jsou kurzy FCE vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni).
Systém střídání učebnic tak umožní žákům připravovat se ke zkoušce FCE podle potřeby jeden
nebo dva roky.
Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce z nejvyšších ročníků a pro absolventy. Příprava k této náročné
zkoušce je rozložena do dvou ročníků. V hodinách jsou zdokonalovány všechny dovednosti
požadované ke zkoušce, rozšiřována slovní zásoba, znalost idiomů, frázových sloves, hovorové
i formální angličtiny, seznámení s různými styly, které jsou vyžadovány u zkoušky.

Plánovaný rozvrh jazykových kurzů pro školní rok 2013/2014
Všechny výše uvedené kurzy probíhají jedenkrát týdně.
Kurz

pondělí

Primary English (1. třída)

14 – 15

14 – 15

14 – 15

Primary English (2. třída)

14 – 15

00

14 – 15

1400 – 1500

Primary English (3. třída)

1400 – 1500

1400 – 1500

1400 – 1500

STARTERS (4. třídy)

1430 – 1530

1430 – 1530

1430 – 1530

MOVERS (5. třídy)

1430 – 1530

1430 – 1530

1430 – 1530

KET (6. třídy)

1540 – 1710

1540 – 1710

1540 – 1710

PET (7. a 8. třídy)

1540 – 1710

1540 – 1710

1540 – 1710

1540 – 1710

FCE (8. a 9. třídy)

1540 – 1710

1540 – 1710

1540 – 1710

1540 – 1710

1730 – 1900

1745 – 1915

00
00

úterý
00
00

00
00

středa
00

Večerní FCE
CAE

16 – 17
15

45

00

čtvrtek
00

15 – 17
30

00

Výše uvedené časy kurzů jsou pouze orientační. Začátky výuky mohou být o 15 min. posunuty dle rozvrhu v září. Prvostupňové
děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 min., KET, PET, FCE, CAE trvají 90 min.
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Ceny kurzů:
Naši žáci

Sourozenci, rodiče a bývalí žáci

Primary English (1., 2. a 3. třídy)

4500 Kč

5000 Kč

Starters (4. třídy)

4500 Kč

5000 Kč

Movers (5. třídy)

4500 Kč

5000 Kč

KET (6. třídy)

5600 Kč

6100 Kč

PET (7. a 8. třídy)

5700 Kč

6200 Kč

FCE (8. a 9. třídy)

5800 Kč

6300 Kč

FCE (večer)

6600 Kč

6600 Kč

CAE

6200 Kč

6700 Kč

V ceně kurzů je mimo jiné zahrnuto:
• výukové materiály (včetně učebnice)
• zimní termín zkoušek nanečisto, určený k rozhodnutí, zda zkoušku na Britské radě v červnu skládat
• registrace a konzultace k letním termínům zkoušek
• osvědčení o dosažené jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získané na základě
květnového terminu zkoušek nanečisto.
Přihlašování do kurzů bude prostřednictvím on-line formuláře. Bližší informace naleznete na www.horackova.cz.
Vaše dotazy ohledně jazykových kurzů a zkoušek Vám ráda zodpovím na adrese jazykovekurzyhorackova@seznam.cz.
Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

Kurzy anglického jazyka Primary English pro žáky 1., 2. a 3. tříd ve školním roce
2013/14
Ve školním roce 2013/14 budou otevřeny kurzy anglického jazyka Primary English. Tyto kurzy jsou určeny zejména pro žáky
1. ročníků (kurzy Primary English Level 1 – English Club), pro žáky 2. ročníků (kurzy Primary English Level 2 – Superminds)
a pro žáky 3. ročníků (kurzy Primary English Level 3 – 1. pololetí Superminds, 2. pololetí Fun for Starters). Tyto kurzy mohou
navštěvovat i sourozenci žáků naší školy odpovídajících ročníků. Kurzy Primary English vycházejí vstříc zájmu rodičů o nadstandardní výuku anglického jazyka a doplňují systém přípravných kurzů ke Cambridgeským zkouškám Young learners (Starters
a Movers) a KET, PET, FCE, CAE a CPE.
Děti si v nich prohloubí znalost anglického jazyka z dopolední výuky angličtiny zábavnou formou prostřednictvím her, básniček, písniček, propojením s výtvarnými, pohybovými a praktickými aktivitami. Výuku doplní práce s obrázky, plnění jednoduchých úkolů, poslechy, krátké texty atd. V druhém a třetím ročníku (Level 2 a 3) budou žáci pracovat i s učebnicí Superminds a Fun
for Starters, postupně tak bude přibývat práce s textem v návaznosti na jejich čtenářské a grafické dovednosti. Na konci školního
roku si děti ověří své znalosti na závěrečné akci formou zábavných her a soutěží a dostanou certifikát o absolvování kurzu. V průběhu
školního roku budou rodiče pozváni na ukázkovou hodinu.
Kurzy se budou konat jednou týdně po vyučování v délce 60 minut
Kurz

pondělí

Primary English (1. třída)

úterý

středa

14 – 15

00

14 – 15

1400 – 1500

Primary English (2. třída)

1400 – 1500

1400 – 1500

1400 – 1500

Primary English (3. třída)

1400 – 1500

1400 – 1500

1400 – 1500

00

00

00

Cena kurzu na celý školní rok bude pro žáky naší školy 4500 Kč a pro
ostatní děti 5000 Kč. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály: 1. třída – pracovní listy, 2. a 3. třída – jedna učebnice Cambridge University Press, výtvarné
a rukodělné potřeby a ostatní materiály k vytváření různých výrobků.
Přihlašování do kurzů bude prostřednictvím on-line formuláře. Bližší informace naleznete na www.horackova.cz.
Koordinátorky kurzů
Mgr. Jana Kubešová a Mgr. Kateřina Soukupová
jazykovekurzyhorackova@seznam.cz
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Přípravné kurzy k britským mezinárodním zkouškám Cambridge Young Learners Starters
a Movers z anglického jazyka pro žáky budoucích 4. a 5. tříd ve školním roce 2013/14
Ve školním roce 2013/14 budou pokračovat přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám pro děti prvního stupně Young
Learners. Tyto kurzy jsou určeny pro žáky 4. ročníků (kurzy Starters) a pro žáky 5. ročníků (kurzy Movers) a sourozence žáků naší
školy odpovídajících ročníků.
Děti si v nich prohloubí znalost slovní zásoby, zlepší schopnost poslechu, čtení, psaní a mluvení a současně se budou seznamovat s dětskou verzí jazykových zkoušek. Formát těchto kurzů je jak tematicky, tak i náročností plně přizpůsoben prvostupňovým dětem. Výuka bude probíhat na základě práce s krátkými texty, obrázky, jednoduchými úkoly, poslechy, atd. Cena kurzu na
celý školní rok bude pro žáky naší školy 4500 Kč a 5000 Kč pro ostatní děti. V ceně jsou zahrnuty učebnice od Cambridge University
Press a zkouška nanečisto, ze které vaše dítě získá osvědčení o dosažené úrovni.
Pokud budou mít děti zájem, tyto zkoušky si mohou na Britské radě složit (o registraci se postaráme). Na základě zkušeností bychom však dětem doporučily tyto kurzy navštěvovat proto, aby se zlepšily v anglickém jazyce, procvičily a rozšířily slovní zásobu
i znalost gramatiky a nenásilnou formou se seznámily s charakterem britských jazykových zkoušek. Tak si usnadní pozdější
přípravu k některé z vyšších zkoušek na druhém stupni. Tyto kurzy lze také považovat za rozšíření výuky anglického jazyka ve
škole.
Děti, které úspěšně složí zkoušku nanečisto pořádanou naší školou v červnu, dostanou osvědčení o dosažené jazykové úrovni.
Přestože jsou tyto kurzy určeny budoucím čtvrťákům a páťákům, může se na ně přihlásit i dítě mladší, pokud úspěšně složí
vstupní rozřazovací test. Do těchto kurzů se mohou v příštím školním roce přihlásit i děti, které tento školní rok žádný kurz
nenavštěvovaly.
Termín kurzů – jednou týdně v návaznosti po vyučování.
Kurz

pondělí

STARTERS (4. třídy)
MOVERS (5. třídy)

úterý

středa

14 – 15

30

14 – 15

1430 – 1530

1430 – 1530

1430 – 1530

1430 – 1530

30

30

30

Přihlašování do kurzů bude prostřednictvím on-line formuláře. Bližší informace naleznete na www.horackova.cz.
Koordinátorky kurzů
Mgr. Jana Kubešová a Mgr. Kateřina Soukupová
jazykovekurzyhorackova@seznam.cz

Koláče vzala voda
Letošní charitativní akce Koláče se nekonala v naplánovaném
termínu. Počasí nám nepřálo, na Českou republiku udeřily povodně.
Všichni jsme byli zklamáni, jelikož jsme se na tuto akci moc těšili.
Původně měly vydělané peníze jít na podporu vzdělání indické dívky
Sunithy a jiné charitativní účely.
Protože se neradi vzdáváme, uspořádáme akci „Koláče aneb děti
dětem“ v náhradním termínu – 24. června.
Budeme rádi, pokud se připojíte a napečete a přinesete do školy
koláče.

n

r
Náh
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adopce na dálku
Stát:		
Dat. narození:
Otec:		
Matka: 		
Sourozenci:
			

Indie
6. 1. 1998
Bhimanna - nádeník
Mahadevi – námezdní dělnice
bratr Maruthi (12 let)
sestra Renuka (10 let)

Sunitha se dobře učí, škola ji baví. Ve škole se nejvíce těší na hodiny místního jazyka kannada. Velice hezky kreslí tradiční obrazy Rangoli. Ve volném čase
hraje házenou. Ráda se účastní různých školních akcí.
Sunitha by se chtěla stát učitelkou. Nejraději jí jogurt a rýžové placky.
Rodina má 5 členů. Rodiče pracují jako nádeníci, ale na vesnici je obtížné
získat práci, a tak najdou placené zaměstnání jen příležitostně. Proto jim peníze
stačí sotva na jídlo, na školné a ostatní věci do školy pro děti nezbývá.
Od roku 2007 podporuje naše škola studium Sunithy.
RNDr. Ivana Čapková

Autorkami dopisů jsou žákyně 5.A:
Klára Kopačková, Ema Šefčíková, Lenka Ježková a Tereza Steinbauerová
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Sunitha Muchkure

Adopce na dálku

Daniela Lisová představuje Andreu Dvořákovou (Andrejku)
Plachá srna, která v zeleném světle lesa sleduje nepozorovaně život kolem a dýchá rytmem svého okolí. Ač elegantně vysoká,
ztrácí se v davu teenagerů proudících nepřetržitě školními koridory a obrovskýma očima v barvě nebe před bouřkou se dívá na každodenní trápení světa i jednotlivce skrze obrovské srdce po chlopně naplněné empatií.
Andrea Dvořáková, které téměř nikdo neřekne jinak než Andrejka, je neobyčejná a tak skromná, že chtěla následující řádky
věnovat něčemu důležitějšímu.
Omlouvám se, ale musím to udělat – Andrejko, jsi nesmírně důležitá osoba.
A je to oficiální. Máš to tady černé na bílém. Promiň mi to, má drahá kolegyně, teď už ten článek prostě napsat musím (a navíc
jsem to už slíbila na „vyšších místech“).
Naše kamarádství pochopitelně z následujících vět vysaje určité procento objektivity, ale zkuste si projednou navléct Andrejčinu
kůži a tu ztrátu mi odpusťte.

Andrejka pracuje na naší škole už pátým rokem jako asistentka Jakuba Blažka. Kuba je nevidomý.
Andrejka je jeho očima, někdy i rukama, nohama nebo ušima, a navíc oboustrannou linkou
spojující jeho svět se světem většiny.
Během našeho rozhovoru řekla, že Kubu vnímá jako mladšího bráchu,
a to se odráží ve všem, co dělá.
Trpělivě pomáhá a plní i přání, která na očích nevidí.
Když udeří virózy, je připravená převzít suplování nejobávanějších hodin včetně dozoru ve školní družině plné rozdováděných
lidských mláďat, která si dobíjejí školou vyčerpané baterky realizací lumpáren. Andrejka to zvládá s úsměvem i grácií japonské císařovny a její jméno během následujících dnů jak ozvěna poletuje chodbami v pozdravech malých dospělých.
Raději říká ano než ne, a tak
se někdy stane, že ji tahle vlastnost zažene do kouta. Je to jen
další situace, kdy její čelo nezčeří jediná vráska a Andrejka
řeznickým nožem odkrojí potřebné hodiny z času pro sebe.
Že to zní jako pohádka? Není
třeba se znepokojovat. I hodné
holky mají svá „temná“ tajemství. Přesto je Andrejka člověk,
který v ostatních dokáže vzbudit pocit, že všichni máme šanci být lepšími lidmi. Stačí chtít
a zkusit se na věc podívat jinak
– pohledem modrým jak nebe
před bouřkou.
Jak ses, Andrejko, dostala
k práci, kterou tady na Horáčkovce děláš?
Po gymplu jsem byla rok
na jazykovce v Plzni. Původně
jsem chtěla studovat hebraistiku. Viděla jsem film režiséra
Mináče „Všichni moji blízcí“ a strašně mě to nadchlo. Studovala jsem dějiny Židů, četla knížky od Elieho Wiesela, ale ke studiu
požadovali znalost tří jazyků. To jsem neměla, tak jsem si podala přihlášky na divadelní vědu do Prahy a do Olomouce. Zkoušky
jsem udělala, prošla i ústním pohovorem, ale protože je to maličký obor jen pro 15 lidí, nepřijali mě z kapacitních důvodů – byla
jsem 20. Pak jsem byla ten rok na jazykovce, udělala jsem si státnici z angličtiny a podala si přihlášku na humanitní studia v Praze a
Plzni. Přijímačky jsem udělala, ale pak jsem se rozhodla, že tam nenastoupím. Už jsem chtěla vyletět z hnízda. Dostala jsem nápad,
že pojedu jako au-pair do Skotska. Odjela jsem k rodině se dvěma holkami. Poprvé jsem byla doma po osmi měsících a dohromady
jsem tam byla rok a půl.
Vrátila ses ze Skotska s představou svojí vysněné budoucnosti?
Ve Skotsku jsem se začala připravovat na kulturologii. Zase jsem změnila obor. Kulturologie mi nevyšla, ale s dopisem o nepřijetí
přišla informace, že se v září konají přijímačky na obor Čeština v komunikaci neslyšících. To mě zaujalo, protože jsem si vzpomněla
na svůj kurz znakového jazyka v Unii pro neslyšící, který jsem dělala v Plzni, abych vyplnila odpoledne po skončení jazykovky. V září
jsem tam šla a přijímačky vyšly. Nebyl to můj vysněný obor, ale když jsem do toho trochu víc pronikla, začalo mě to zajímat.
Jak ses vlastně potkala s Kubou? Kudy vedla tvoje cesta od neslyšících k nevidomým?
Bakalářské studium jsem si trochu prodloužila, abych mohla navázat magisterským studiem, a pak do toho najednou vpadl
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Kubík. Do školy jsem už nechodila, jen jsem psala bakalářku, a tak jsem si chtěla najít nějakou brigádu. V rámci studia jsem měla
seminář s nevidomou paní, která učila neslyšící. Ty její zážitky mě zaujaly. Chtěla jsem víc proniknout do problematiky nevidomých,
a proto jsem začala pracovat pro OS Okamžik, kde jsem se poznala s Blažkovými, kteří potřebovali asistenta pro Kubu na doprovod.
O pár měsíců mi zavolala Lada, Kubova maminka, že Kubík přechází na jinou základní školu a jestli bych mu nechtěla dělat asistentku. Tak jsme v září nastoupili na Horáčkovku.
Vzpomeneš si, jak vás na Horáčkovce přijali?
Já jsem o Horáčkovce vůbec nic nevěděla. Když jsem šla na pohovor k paní ředitelce, viděla jsem nějaké ty starší paní učitelky
a říkala jsem si, co tu vlastně budu dělat. Ani jsem nevěděla, jestli mám na začátku hodiny vstát s dětmi, nebo jak to chodí. Měla jsem
starosti s tím, jak se naučit Braillovo písmo a vůbec, asistence ve škole je jiná než ta doprovodná. Marta (pozn. Marta Šandová – Jakubova třídní učitelka v 5. třídě), jak je taková pohodová, tak dětem všechno vysvětlila. Uklidnila mě, že uvidíme a podle toho, jak
se všechno vyvine, různé věci upravíme a přizpůsobíme. To mi strašně pomohlo, že tam nebyl někdo, kdo by čekal, že budu všechno
znát a umět.
Jak mezi sebe vzaly Kubu děti?
Ze začátku Kuba přinesl do školy zvláštní zvukovou hru a to k nám přitáhlo o přestávce spoustu dětí. Některé se začaly učit
Braillovo písmo, zkoušely psát na pichťáku, nebo máme ozvučený míč, tak si k nám o tělocviku přišly házet. V té páté třídě nás přijali
hezky, úplně bez problémů.
Co vlastně pro Kubu všechno děláš?
To záleží na předmětech. Například na matematiku vymýšlím různé pomůcky, aby si Kuba mohl představit geometrické tvary.
Někdy, když Kuba přeslechne, co ostatní říkají, tak mu to zopakuju, ale jinak si píše všechny poznámky do notebooku sám. Píše
všemi deseti, tak je někdy rychlejší, než když píšeš rukou. Občas je potřeba popsat učebnice kvůli rychlejší orientaci, ale do Braillu
je přepisuje maminka. Pak pomáhám Kubovi s přechody do různých učeben, do jídelny a doprovázím ho na tělocvik, ale cvičit moc
nemusím.
Ale já vím, že jsi běhala. Kolik jsi nejvíc uběhla?
Patnáctistovku. Myslela jsem, že vypustím duši. Ani nevím, za kolik jsme to měli, ale dali jsme to. Připravovala jsem se, že další
běhání odmítnu. Naštěstí už atletiku do konce roku dělat nebudou, tak nemusím.
Jaký je váš vztah s Kubou?
Myslím, že to by měl říct Kuba. Ten vztah už je tak blízký,
že to není jen profesionální. Někdy to možná vypadá, že si dovoluje, ale on to tak nemyslí nebo něco řekne jen z legrace. Za
těch pět let, kdy jsme každý den spolu, z různých škol v přírodě
a zájezdů, už jsme jako rodina. A taky bych řekla, že je to tím, že
jsme hodně podobné povahy.
Už jste jednou nohou na gymnáziu ve Štěpánské, tak projdi deníkem vzpomínek a řekni, co je tvůj nejnezapomenutelnější zážitek z PJZŠ.
Těch je strašně moc. Máme třeba spoustu legračních, kdy
se projevila inteligence asistentky. Všichni si myslí, co všechno
umím a znám tady z těch lavic, a mně vždy probleskne hlavou
vzpomínka na pátou třídu. Děti zrovna psaly písemku na první
světovou válku. Kuba dopsal a pak se mě zeptal, co je vlastně ten
vermut. Vůbec by mě nenapadlo, že se po první světové válce
zeptá na vermut, a jak jsem jela v té historické lajně, spojil se
mi Verdun a vermut, tak říkám: „To byla přece ta bitva, jak tam
zahynulo strašně moc lidí.“ Doteď mi to Kuba připomíná.
Dál Dvoračky, kde jsme se spolu strašně nablbli. Nebo když
děti zapojily Kubu do nacvičování divadla Letopisy Narnie.
A jak jsme jeli na všechny ty zájezdy – Anglie, Švýcarsko, Skotsko. Je toho tolik…
Co ti bude nejvíc chybět?
Vy, vy mi budete nejvíc chybět a vůbec celá ta atmosféra
tady. Horáčkova je pro mě druhý domov. Já jsem někdy měla
pocit, jako že tam z bytu můžu plynule přejít v pyžamu. Ten
přístup těch lidí, jak se všichni chovají, jak jste mě všichni přijali
a jak jsme se tolik nasmáli i s dětmi.
Myslíš si, že je Horáčkova výjimečná oproti jiným školám?
To je. Když někde mluvím o Horáčkovce, tak mají všichni pocit, že tam všichni jedou na drogách. Já to vždycky tak vybásním, že
jim to nepřipadá ani možné. Pro mě tedy výjimečná určitě byla.
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Čím jsi chtěla být ty, když jsi chodila na ZŠ?
V dětství mě velmi ovlivnil seriál Cirkus Humberto. Do toho jsem se tak zbláznila,
že jsem do 6. nebo 7. třídy chtěla být profesionální hadí ženou. Když k nám přijel do
Tachova cirkus, tak jsem tam šla a zjistila, že hledají tenťáky. Chtěla jsem s nimi utéct,
tak jsem pořád zkoumala, jak bych to mohla udělat, aby mi už bylo těch 18
a byla jim co platná. Nevyšlo to, nicméně jsem doma pořád cvičila, abych
byla co nejohebnější a jednou se tam dostala. A potom mě rodiče ve 14 letech vzali k narozeninám na balet Romeo a Julie. To mě zase tak uchvátilo,
že jsem z té hadí ženy rovnou přesedlala na baletku. V Tachově ale žádné
kurzy nebyly, tak jsem jako čerstvě plnoletá zahájila svou baletní kariéru v Plzni jako pravěpodobně nejstarší začínající balerína ve vesmíru. Někde jsem
četla, že Petr Zuska, šéf baletu ND, začínal až v osmnácti, tak jsem získala
pocit, že mám taky šanci. Mezi těmi holčinami jsem si připadala jako jeřáb.
Hlava chtěla strašně moc, ale tělo už to nedávalo. K tanci mám ale vztah
pořád a také k divadlu.
Ty jsi divadlo někdy hrála?
Ano, to jsem hrála. Na Tachovských slavnostech jsem hrála Brunhildu,
třetí dceru knížete Windischgrätze. Řekla jsem asi tři věty.
Takže herecký talent máš.
To mám, proto mě asi vystřihli z dokumentu o Karlu IV. Já jsem taky
kdysi šla na konkurz do muzikálu Apokalypsa. To se ale musí uvést na
pravou míru. Mám kamarádku, která krásně zpívá a já jsem tam s ní šla
jako psychická podpora, protože řekla, že tam nepůjde, když nepůjdu s ní.
Říkala jsem si, že nesmím bránit rozjezdu její kariéry, tak jsem šla zkusit taneční roli.
Když jsme tam přišly, všechny taneční role byly už obsazené. Protože jsme ale předtím
zaplatily stovku jako registrační poplatek, tak jsem jim tedy šla zazpívat, když jsem si to zaplatila.
A co jsi jim zazpívala?
Já jsem byla totálně nepřipravená. Seděla tam ta komise, a když mě viděli, tak říkali: „Cokoliv, můžete zkusit cokoliv a nemusíte
ani stát, klidně můžete chodit do kolečka.“ Tak jsem je vzala za slovo. Připadala jsem si jako blbec a jako o svačinové přestávce jsem
kroužila jevištěm a zpívala Na Okoř je cesta. A pak jsem už nevěděla slova, tak jsem přestala a oni se zeptali, jestli nemám ještě něco
jiného. „Mám,“ řekla jsem, „Nesem vám noviny.“ A oni mi řekli, děkujeme. Ještě se zeptali, jestli na něco nehraju. Já že ano, protože
jsem celé dva roky hrála na klavír, tak mi přinesli klávesy. Dodneška nechápu, co to bylo za záhadu největší, protože já jsem mačkala
klávesy, něco jsem si zkoušela, ale ony nehrály. Jim teda asi někde hrály, protože mi řekli, že jim to stačí a že teda děkují, že se mi
ozvou, ale nikdy se neozvali. Myslím, že jsem svým vystoupením plně dostála názvu toho muzikálu – Apokalypsa.
Andrejko, můžeš mi říct, kdy ses narodila?
Jéžíš...
Ne Ježíš, ty...
Já jsem se narodila v neděli.
V neděli?
Ano v neděli. A o nedělňátkách se říká, že jsou
to šťastní lidé. Myslím, že je to pravda.
A mohla bys upřesnit, jaká neděle to přesně
byla?
Byla to lednová neděle. Přesně úplně poslední
lednová neděle 31. ledna.
A rok?
Ještě jsem zažila Husáka na hradě, ale už jsem
se nestačila stát pionýrem, byla jsem jenom jiskřička.
A tady naše interview skončí, protože věk žen by prý měl zůstat tajemstvím. Jestli vás zajímá, tak se Andrejky klidně zeptejte.
Vsadím se, že byste to neuhodli. Než odpoví, trochu se začervená, jako usínající jiskra v dohasínajícím ohni – úplně stejně jako mnohokrát během našeho rozhovoru. Je bezprostřední a málokdo tuší, jak velký má tahle na první pohled tichá slečna smysl pro humor,
který nepostrádá ironii, ale vždy jen směrem k sobě, protože jedním z hlavních rysů Andrejčiny osobnosti je snaha nikdy nikomu
ani pohledem neublížit, natož aby použila ostrá slova. Kdybych měla napsat všechno, co o ní vím, musel by Jazyk mít zvláštní vydání,
tak zbytek A. D. už jen ve zkratkách...
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Co má a nemá ráda.
• Nejradši má retrospektivní české filmy a Maluj zase obrázky od Hanky Zagorové.
• Ve světle předchozího vás může šokovat, že její oblíbenou skladbou
v pubertě byla 8MILE od tvrdého rappera Eminema.
• Velkou radost jí přináší tanec – k baletní tyči se poprvé postavila v 18
letech a rovnou pod vedením primabaleriny plzeňského divadla
Zuzany Hradilové.
• Obzvlášť jí s duší rezonuje zvuk kostelních zvonů, pohled na
kroužící dravce, vůně nových knih a koberců.
• Nemusí sladká jídla, ale nejoblíbenějším kusem poživatiny je jablko. Cit.: „Bez jablka nemůžu žít.“
• Nesnáší plánování a není vyznavačkou adrenalinových zábav
včetně vodních radovánek.
• Nerada tráví čas s moderními technologiemi – nemá televizi,
facebookový profil ani e-mail a dovolat se jí napoprvé je malé vítězství, neboť mobil používá zásadně v tichém režimu.
Hříchy A. D.
• Chodila zpívat do sboru, ale rodiče ji v 6. třídě odhlásili, aby měla víc
času na učení, protože se jí začal horšit prospěch. Nezpívala, ale ani se
neučila, čímž uskutečnila svou malou pomstu.
• Množství matematických příkladů, které jí měly pomoci vylepšit prospěch, zredukovala obzvlášť trýznivým způsobem (zejména v očích Fr. Bělouna a kol.) o několik stran.
• Ve Skotsku nevrátila kamarádce knihu Pan Kaplan má třídu rád. Vzhledem k tomu, že nezná kamarádčinu adresu, nemůže
tuto situaci změnit a roky ji trápí černé svědomí.
Co by vás ještě mohlo zajímat.
• Je to rebel! Byla zapojena do iniciačního hnutí vzpoury proti profesorskému sboru na gymnáziu v Tachově.
• Odmaturovala o rok dřív než bývalí spolužáci, protože při přestupu
na gymnázium v Mariánských lázních byla zařazena do vyššího ročníku.
• Na pěším tracku Indií musela utíkat s domorodci před tragickou povodní v Ladaku, a tak spala na úbočí Himalájí pod širákem a místo
oveček počítala hvězdy nad Malým Tibetem.
• Sama o sobě říká, že je nerozhodná, nepraktická a všechno nechává
na poslední chvíli.
• Ačkoli zbožňuje turistické pochodování, k aktivní sportovní účasti
se dá přemluvit pouze v případě lukostřelby, badmintonu, floorbalu,
bruslení a sáňkování, ačkoli kdysi dělala atletiku i gymnastiku.
• Umí žonglovat se čtyřmi míčky.
• 8 let stepovala, dělala hip-hop, street dance i mažoretku.
• Má jednoho sourozence. Její bratr vystudoval etnologii, procestoval
svět a nyní učí angličtinu v Súdánu. Je o pět let starší a za nezbednou
Andrejku napsal spoustu školních esejí.
• Nebyla na vlastním maturitním plese, takže si sen o róbě, diamantech a střevíčcích splnila loni na plese PJZŠ.
• Z nedostatku spánku zpívá hlasitě jako jiní za pomoci alkoholických
nápojů, což mnohé může zmást – těžko se vysvětluje, že není opilá,
jen strašně unavená.
• Chtěla by mít 2 děti, ale jen v případě, že objeví „toho pravého“.
• Na první rande ji spolužák pozval na hřbitov – přes tuto skutečnost
se jejich vztah dál vyvíjel.
• Vyznamenání jí kazila už od základní školy zákeřnost matematiky.
• Ačkoliv má fobii z výšek, vyplazí se s drkotajícími zuby na všechny
věže a rozhledny, protože ji uchvacuje pohled do dálky.
• Málokdo tuší, že je nevyléčitelná čokoholička!
Daniela Lisová
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