Úvodník

Vážení rodiče!

Prázdniny utekly jako voda, a než jsme se nadáli, je tu nový
školní rok. Věřím, že jsme všichni, učitelé, žáci i vy načerpali nové síly a dostatek elánu do školní práce.
Během letošních prázdnin proběhla ve škole jen relativně
„malá“ vylepšení, která však stála spoustu energie i peněz,
a to jak z rozpočtu školy, tak z finančních prostředků
o. s. Triangl. Vyměnili jsme dveře u tříd v přízemí, v příštím roce chceme pokračovat v dalším patře. Byly instalovány bezpečnostní kamery u vchodů do školy a v šatně
a zároveň došlo k úpravě zamykání vchodů do školy. Vstup
do školy pro žáky, rodiče i jiné návštěvy je nyní již jen předním vchodem, kde je po celý den paní vrátná.
Konečně byly po velkých komplikacích spuštěny nové
webové stránky. Doufáme, že se vám líbí a že v nich najdete vždy to, co potřebujete. Během
prázdnin došlo také změně software ve školní jídelně. Nový program nabízí všem účastníkům
více informací.
Jako každý rok vás chci i letos pozvat na tradiční celoškolní akce, jako je školní ples, čarodějnice a koláče. Nejprve nás čeká slavnostní akademie, která se uskuteční 3. 12. 2014 v KC
Novodvorská. Věříme, že se jako vždy přijdete potěšit tím, co vaše děti dokážou, a zpříjemníte
si tak adventní čas.
Ve školním roce 2014/2015 přejeme vašim dětem i vám hodně úspěchů.
Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

Mgr. Venuše Souralová
Vzdělání
Gymnázium Lovosice (1990 –1997)

Představujeme

1. A

Státní jazyková škola v Ústí nad Labem – roční pomaturitní studium anglického jazyka úspěšně zakončené státní jazykovou zkouškou (1997 – 1998)
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
obor Učitelství pro první stupeň základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka

Další vzdělávání
Intenzivní metodický kurz Rozšíření didaktických znalostí učitelů anglického jazyka (Akcent International House Prague) zakončený úspěšně
zkouškou Teaching Knowledge Test (Esol Examinations, University of
Cambridge) 2006
Didaktické kurzy pro učitele anglického jazyka zaměřené na 1. stupeň ZŠ
pořádané OUP, NIDV, PC Ústí nad Labem, Učitelské centrum Praha 2004
– 2007

Pracovní zkušenosti
7 let praxe na 1. stupni ZŠ, 3 roky praxe na 2. stupni ZŠ ve výuce anglického jazyka. Vedení kroužků angličtiny na 1. stupni. Pořádání školních turnajů v šachu, režie dětských divadelních představení.

Čím vás překvapili letošní prvňáci?
Překvapili mě například tím, že hned první výkres si úplně všichni sami podepsali. Tiskacím písmem, sem
tam nějaké to písmenko koukalo na jinou stranu, ale podpisy to byly.

Pamatujete si svůj první den ve škole?
Ano, pamatuji si spoustu detailů. Rok 1985. Vedli nás přes vesnici s dvojčetem, bráškou, z rozhlasu zněla
hudba, měli jsme červenou a modrou tašku, byly kožené a ukrutně těžké. Ve třídě jsme seděli v těch starodávných lavicích se sklopnými sedátky, nakloněnou deskou, žlábkem na pero a s dírou na kalamář. Ten
už jsem tedy nezažila, používali jsme plnicí pera. A na parapetu vedle mě stál vycpaný ježek s vyceněnými
zoubky, byl strašlivý. Ale do školy jsem chodila moc ráda.

Jaké máte koníčky a zájmy?
Mám spoustu zájmů. Momentálně se ve volném čase věnuji tvorbě rokajlového šperku technikou beadweaving, bead embroidery a bead soutache. Zkrátka korálkuji a sutaškuji. Starám se o svůj malý e-shop. Vymýšlím témata na tvoření pro svoje děti. K tomu ráda sleduji filmy, sci-fi, dokumenty, detektivky, britské
starší seriály, poslouchám hudbu ze světových muzikálů. Sbírám knihy, detektivky z edice 3x, čtu Dana
Browna. Nemáme televizi a nevyužívám ani televizní archivy. Co není na youtube, to pro mě neexistuje.
Ráda hraju šachy, bohužel s dětmi za zády už nelze hrát dlouhé vážné partie, tak jen občas odpočinkově
na internetu. S manželem se věnujeme společenskému tanci, nejraději mám tanec cha-cha.

Co vám dokáže udělat radost?
Legrační hlášky mých dcer. Večer s manželem v tančírně. Sobota strávená o samotě. Smích ve třídě. Balíček japonského rokajlu. Dobrá knížka. Pěkná písnička na fesťáku. Mat mým tahem.

Co vás zaručeně naštve?
Neochota se domluvit. A taky nevyžádané pouliční rady na téma výchova dětí.

Co ráda mlsáte?
Slovy klasika (nevím, kterého): „Ještě jsem nepotkala kalorii, která by mi
nechutnala.“ Ale ráda si vychutnám kvalitní sýry všech druhů, barev a vůní.

Životní krédo
Co mě nezabije, to mě posílí. Ale všeho moc škodí.

Představujeme
Vzdělání

1. B

Mgr. Dana Drahotská

Pedagogická fakulta UK Praha, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pamatujete si svůj první den ve škole?
Vzpomínám si na svůj první školní den. Baloňáček do tvaru A, který mi ušila mamka, nohy do O navlečené do bílých punčošek, strnulý výraz. Na zádech žlutá kožená aktovka s červenými odrazkami. Šikmé
lavice s dírou na kalamář a sklápěcími židlemi, ruce za zády, strach dýchat.
Při vzpomínce na první třídu se mi vybaví silonový plášť přísné paní učitelky, vpředu Husák, vzadu Lenin,
budovatelská hesla, srpy, kladiva a mezi nimi skromně se krčící dětské obrázky. Slabikář s nekonečnými
sloupci ma-me-le-so, z nichž máma umlela maso až někde po dvaceti stranách. V matematice brambory
množinových diagramů, které ve mně vybudovaly odpor k počtům ještě dřív, než jsem je začala chápat.
Věčné kaňky z plnicího pera, nekonečné domácí úkoly, pach dušené mrkve ze školní jídelny…
Když se mě ptali, čím chci být, napadala mě archeoložka, pilotka F1, indiánka, malířka, ale v žádném
případě a nikdy učitelka.
Odříkaného chleba největší krajíc. První sousto
jsem nakousla hned na střední škole. Střední pedagogická. Po maturitě ze mě byla paní učitelka ve
školce. Pro osmnáctiletou slečnu ta nejlepší škola
života. Hluk, nudle u nosu, počůrané spoďárky,
stesky po mamince, neklid na lůžku, bitky o bábovičky, oblékání, svlékání, přecházení ulic. Nevím,
jak se to stalo, ale najednou cvak! Začala jsem to
polidšťování štěňat a koťat milovat. Následovala
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, promoce,
přidělení první třídy v opravdové škole.
Největším učitelem a rádcem mi byla moje maminka, mimochodem také učitelka. V rámci povinné
praxe mě dovedla do třídy a pronesla: „Uč!“ S jejími
zkušenostmi a mými nápady se v jámě lvové začalo
dařit.
Dnes mi moji první žáci posílají svatební oznámení, mé vlastní děti dospívají a já stále učím. Vše se
mění – ajfouny, ajpedy, wifi, hospodyně, chůvy – jen ta prvňáčkova duše zůstává stejná. Ti malí lidé, ač
obklopeni informacemi, stále nadšeně přijímají vše nové, i když vědí víc a víc. Nutí učitele neusnout na
vavřínech. Nadále však zůstávají „pytli blech“, majícími stálou potřebu vykřikovat, zkoušet zakázané a bojovat o místo na slunci. Stále mají ten čistý náboj, chuť pomáhat. Stále jim vadí křivda a faleš.

Co vám dokáže udělat radost?
Často chodím domů unavená a vyčerpaná. Někdy stačí nová knížka, občas pomůže kafe s kamarádkou.
Jindy mě uklidní hezký film nebo malování obrazů. Nejraději se ale ponořím do naší zahrady, která trpělivě přijímá mé nálady a touhy s rýčem v ruce něco změnit. S hrnkem dobré kávy a kouskem čokolády se po
nějaké době zase můžu proměnit v trpělivou maminku a manželku.

Životní krédo
Každé ráno jdu kolem banky. Zářivka, monitor, hrnek kávy, hromada papírů vlevo. Odpoledne je hrnek
kávy prázdný a hromada papírů vpravo. Pokaždé si přitom uvědomím, proč mám ráda to, co dělám. Každý
den je jiný a přesně takový, jaký si ho s dětmi uděláme. A pokud si za desítky let některý z mých dnešních
prvňáčků vzpomene na svou paní učitelku z první třídy s úsměvem, potom to stálo za to.
„Co Tě nezabije, to Tě posílí.“

Mgr. Veronika Kaprálková
Vzdělání:

Představujeme

1. C

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor Učitelství pro první stupeň základní školy se
státní zkouškou z anglického jazyka s didaktikou
Pedagogika Montessori pro žáky I. stupně ZŠ
Úvod do waldorfské pedagogiky

Pracovní zkušenosti:
Svoji učitelskou kariéru jsem začala na málotřídní základní škole v Malé Morávce uprostřed jesenických
hor. Celá škola měla jen 25 dětí, za zahradou začínal les a tělocvik jsme měli v zimě na lyžích. Po čtyřech
letech jsem se přestěhovala z chladného severu na prosluněnou jižní Moravu, kde jsem učila na soukromé
základní škole v Uherském Hradišti. Byl to kraj plný tradic, vína a zpěvu. Do Prahy jsem se pak přestěhovala
za manželem a v současné době učím již několik let na „Horáčkovce“ na prvním stupni.

Volný čas:
Nejvíce volného času věnuji pobytu v přírodě, a to především na horách. V zimě i v létě ráda putuji pěšky,
především málo navštěvovanými kraji. Kromě toho ráda čtu (hlavně knihy o české historii), cestuji, jezdím
na kole, navštěvuji divadla a koncerty.

Radost:
Největší radost mi dělá pocit klidu a harmonie, když vím, že je zrovna všechno, jak má být, nikam
nespěchám a jen si užívám, že jsem.

Mlsání:
Ze svého jídelníčku jsem již před více než deseti lety vyloučila cukr a mlsám hlavně různá zeleninová jídla.
Taková dýně hokaido je výborná na tisíc způsobů .

Krédo:
Hodně se mi líbí tibetské přísloví: „Nosíš-li nebe v sobě, najdeš jej všude.“

Školní psycholog

Od začátku školního roku 2014/15 mají žáci, rodiče i učitelé
naší školy opět možnost obrátit se na psychologa PhDr. Pavla
Klímu, který má návštěvní hodiny každý čtvrtek 1. a 2. vyučovací hodinu od 7.45 v hovorně výchovné
poradkyně.
Psychologickou pomoc v osobních, rodinných i školních problémech mohou zájemci využít v době vyučování po domluvě s vyučujícím. Veškerá jednání jsou důvěrná.
Žádost o návštěvu, případně jiný vzkaz můžete vhodit do schránky vedle dveří nebo napsat na
psycholog(zavináč)horackova.cz.
PhDr. Pavel Klíma

Výběr střední školy

Všem letošním zájemcům o studium na středních školách
bych ráda předala informaci o nově vycházejících publikacích
o gymnáziích a středních školách.

Můžete si vybrat z níže uvedené nabídky. Publikace můžete objednat do 19. 9. 2014 u výchovné poradkyně
nebo budou k zakoupení v PPPP Ohradní 20, Praha 4 – Michle. Pokud nechcete brožury kupovat, budeme
mít po jednom výtisku ve škole a můžete zde do nich nahlédnout u výchovné poradkyně.
Přeji všem šťastnou volbu.
Mgr. Mirka Bláhová (výchovný poradce)

Informace o gymnáziích
Publikace zahrnuje čtyřletá i víceletá gymnázia v Praze, Gymnázium v Čelákovicích a Masarykovo klasické gymnázium
v Říčanech. Je tedy určena jak žákům devátých, tak i pátých a sedmých tříd.
Obsahuje kontakty na všechna gymnázia a podrobné informace o specifikách vzdělávacích a výchovných programů škol, které
mají o tuto prezentaci zájem. U řady gymnázií přináší také údaje o zájmu o studium v posledních dvou letech (počet přihlášených a přijatých uchazečů). Starší uchazeči v publikaci najdou i možnosti večerního, dálkového nebo externího studia.
Cena: 75 Kč

Informace o středních školách, I. díl - dříve informace o středních odborných školách
Na asi 180 stranách naleznete podrobné informace o asi 130 středních školách obchodních, hotelových, technických, uměleckých, zdravotnických a sociálních, pedagogických, zemědělských a dalších. Kromě pražských škol jsou v publikaci i některé
školy z blízkého okolí Prahy a navíc několik škol z jiných krajů, jejichž zaměření je natolik specifické, že zájemci o tyto obory
dojíždějí z celé republiky. Obsahuje užitečný Kalendář dnů otevřených dveří, orientaci usnadňuje Seznam oborů. Publikace je
určena především žákům 9. tříd, žákům 5. tříd mohou sloužit informace o tanečních konzervatořích.
Cena: 125Kč

Jak uspět na střední škole – Jak se učit a jak vědomosti nejlépe využít, páté, rozšířené vydání úspěšné publikace Jak se učit
na střední škole. Jejím cílem je pomoci těm, kdo se chtějí učit, dělat to co nejefektivněji.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. zvláštnostem v učení se některým školním předmětům, trémě nebo speciálně studentům víceletých gymnázií a jejich rodičům. Dozvíte se také, jak nejčastější problémy s učením (např. když člověk pořád myslí na
něco jiného) vidí psychologové, a poradí vám, jak to, co umíte, ve škole nejlépe prodat.
Publikace je určena studentům středních škol i víceletých gymnázií a také žákům základních škol, kteří se chtějí na studium na
střední škole dobře připravit, a jejich rodičům.
Cena: 75 Kč

Opravy textů – příprava na přijímací zkoušky z češtiny
Na některých středních školách se místo diktátu při přijímacích zkouškách z českého jazyka používají texty s chybami, které
je třeba přepsat opravené. Předkládaný materiál má žáky, ale i studenty středních škol připravit na tento typ úkolů. Opravami
textů lze zlepšovat nejen samotný pravopis, např. před přijímačkami nebo maturitní písemkou, ale i pozornost.
Opravy textů jsou náročné jak na gramatické zpracování, tak na pozornost, proto nejsou příliš vhodné pro děti s poruchami
učení.
Cena: 75 Kč

Angličtina

Získané cambridgeské
certifikáty KET, PET, FCE, CAE 2014

První jazyková základní škola Horáčkova patří ve výuce jazyků již tradičně mezi špičky, a to nejen na
Praze 4, ale i v širším měřítku. Naši žáci se kromě školní výuky účastní také přípravy k mezinárodním
cambridgeským zkouškám různých stupňů.
Ve školním roce 2013/2014 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) 44
žáků naší školy a bývalých žáků .
Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Pokrývají
všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické jevy v autentických životních situacích.

Zkoušku CPE složili:
Kateřina Zbejvalová

Zkoušku CAE složili:
Jan Kraváček, Ondřej Nymburský, Tereza Vlčková, Helena Dirová,
Veronika Pítová, Ondřej Vaněček

Zkoušku FCE složili:
Ladislav Kořínek, Karolína Lašťovková, David Trojáček, Barbora
Bahlsenová, Barbora Emily Boháčová, Matouš Fibrich, Tomáš
Kraváček, Petr Louda, Anna Luxemburková, Vít Matějíček, Klára
Váchová, Kateřina Vaněčková, Anežka Židkova, Šárka Faloutová, Tereza
Dobiášová

Zkoušku PET složili:
Anna Benešová, Petra Benešová, Matouš Cikrt, Martin Froňka, Anna Králová, Gabriela Králová, Tereza
Muricová, Jakub Pantoflíček, Kristýna Řeháková, Kristina Šmatláková, Natálie Štuksová, Lucie Valachová,
Adéla Valachová, Patrik Poupě, Anna Vinšová, Barbora Maršíková

Zkoušku KET složili:
Václav Bašta, Petr Bušek, Mridul (Mirek) Kumar, Sofie Najmanová, Petr Pešek, Kryštof Sabol
Úspěšným absolventům zkoušek na British Council blahopřejeme k získání certifikátu, učitelům v kurzech děkujeme ještě jednou za výbornou práci, vedení školy za podporu, rady a záštitu a se všemi současnými i novými zájemci o přípravné jazykové kurzy k cambridgeským jazykovým zkouškám se těšíme na
shledanou v novém školním roce 2014/2015.
Certifikáty KET, PET, FCE, CAE a CPE jsou k vyzvednutí na British Council
Za tým připravující jazykové kurzy na PJZŠ
Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

Třídní Akademie 1. B

Dne 17. 6. 2014 se kolektiv dětí ze
třídy 1. B rozloučil se školním rokem
třídní akademií. Pod názvem „Život
v naší třídě“ děti předvedly, jak umějí
zpívat, a zahrály divadlo „Kuřátko
a obilí“. Nechyběla ukázka z hodin jógy
– „Cesta do Afriky“ a „Pozdrav sluníčku“. S velkým nasazením a nadšením zacvičily na lavičkách pohybovou skladbu
„Drůbeží závody“ na hudbu a zpěv Pavla
Nováka.
Po heroickém výkonu se všichni cvičenci
a rodiče sešli ve třídě, kde rodiče a děti
připravili báječné občerstvení. Zbyla
chvilka i na přátelské posezení a popovídání si.
Velmi milé odpoledne se opravdu vydařilo.
Mgr. Eva Krutilková

Drážďany

Exkurze Drážďany
V pátek 10. 10. 2014 se zúčastnilo 107 žáků šestých, sedmých a osmých tříd exkurze v drážďanském Zwingeru.
Sraz před školou byl v 7:30 a plánovaný odjezd v 8:00 proběhl víceméně bez obtíží. V průběhu cesty Prahou,
vinou zdržení při tankování pohonných hmot a provozem v Dráždanech jsme bohužel nabrali hodinové zpoždění, které nás doprovázelo po celou dobu naší návštěvy v Drážďanech.
Cílem bylo navštívit zajímavou stálou výstavu Mathematisch-Physikalischer Salon. Tam se žáci setkali s mnoha
zajímavými exponáty, přičemž na ty nejzajímavější měli připravený pracovní list. Chtěla bych všechny velice
pochválit za precizní spolupráci, i když v některých případech to vedlo ke kolektivně špatně vyplněným listům. Další výhodu exkurze spatřuji v nutnosti zapnout šedé buňky mozkové a používat slovní zásobu z němčiny, popřípadě angličtiny. Myslím si, že rozšiřování slovní zásoby touto formou mohlo být pro žáky zajímavé
a přínosné. Posledním a důležitým cílem bylo vyvolat v dětech snahu o spolupráci s ostatními spolužáky, což
bych hodnotila u všech tříd, které jsem viděla „v akci“ na jedničku.
Chtěla bych poděkovat žákům za nulové kázeňské prohřešky a poslušnost. Dále bych chtěla poděkovat kolegyním, které mě podpořily a vyrazily do Drážďan s námi. V neposlední řadě patří dík rodičům našich žáků,
kteří naše hodinové zpoždění brali víceméně s nadhledem. Pro příště jsem ponaučena, že příjezd z akce je
lepší nadhodnotit.
Velké díky patří samozřejmě společnosti Student Agency, která nám zajistila dva autobusy s profesionálním
obsazením.
Bc. Tereza Bočanová

Sovy ve škole
Dne 23. září 2014 do naší školy opět
přijeli ptáci. Po predátorech u ptačích budek a tažných ptácích to byly
sovy. Díky organizaci Ornita jsme
zažili velmi zajímavý program. Krátké filmy střídalo zajímavé vyprávění
i ukázky živých ptáků. Obrázky sov
byly doplněny i jejich hlasy. Viděli
jsme osm sov, které si mohly děti pohladit. Nejvíce se dětem líbilo mládě
sovice sněžné, které bylo jako jediné zachráněno před útoky ostatních
sov. Děti si vzpomněly na sovu Harryho Pottera Hedviku. Mládě se vůbec
lidí nebálo, připomínalo trochu tučňáka. Na památku děti dostaly rozvrh
hodin s obrázky sov a do třídy jsme si přinesli i krásný plakát. Programu
se zúčastnilo 11 tříd a všechny
děti byly spokojené. Těšíme se
na další nabídky od společnosti
Ornita.
Mgr. Olga Urbanová

Keramika a výtvarka

Milí mladí umělci a vážení rodiče,

ve školním roce 2014/15 budete mít opět možnost vyzkoušet své
dovednosti v keramických nebo výtvarných kroužcích. V keramice se naučíte různé způsoby práce s hlínou
a glazurami, vyrábět budeme užitné i ozdobné předměty a každý měsíc vás čeká jedna volná hodina pro vaše
nápady.
Jedenkrát měsíčně vám nabídneme páteční tříhodinový kurz na přípravu RAKU, který zakončíme závěrečnými výpaly.
Výtvarné pátky budou letos připraveny pro starší děti jedenkrát za 14 dnů. Mladší výtvarníci se budou scházet
ve čtvrtek a seznámí se s novými tématy a technikami.
Lektorské vedení zajišťují M. Bláhová, D. Gabrielová, A. Csoszová a B. Svrčinová.
Můžete si vybrat z následujících kurzů:
kdy		co			kde		v kolik			kdo
Pondělí

keramika 		

dílna 		

13.45 – 15.00 		

1. třídy

Úterý 		

keramika 		

dílna 		

13.45 – 15.00		

2. třídy

Středa

keramika 		

dílna 		

14.00 – 15.30		

3. a 4. třídy

Čtvrtek

keramika 		

dílna 		

14.00 – 15.30		

kdokoliv

výtvarka 		

1.B		

13.30 – 14.45		

1. a 2. třídy

výtvarka 		

ateliér 		

14.00 – 17.00		

3. třídy a starší

Pátek

(jedenkrát za 14 dnů, termíny 2014: 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 12. 12.)
		

keramika RAKU

		

dílna 		

14.00 – 17.00 		

kdokoliv

(jedenkrát měsíčně, termíny 2014: 19. 9., 31. 10., 28. 11., 19. 12.)

Přihlásit se můžete osobně u M. Bláhové v 5. A (přihlášky na kroužky jsou ke stažení na stránkách školy) nebo
mailem na adresu blahova@horackova.cz.
Ceny za výuková období jsou za září - prosinec 1250 Kč a za leden - červen 2100 Kč za vybraný kroužek, platby proveďte v září podle pokynů v Bulletinu. Činnost zahájíme 15. září.
Přeji vám hodně zajímavých nápadů a tvůrčí pohodu a těším se na spolupráci.
Mgr. Mirka Bláhová, koordinátorka výtvarných aktivit

Sobotní keramika

I v tomto školním roce budeme otvírat sobotní keramiku pro
děti, rodiče, ale i pro ostatní. Kdo rád tvoří, může se přihlásit
u pí. uč. M. Bláhové v 5. A nebo mailem na blahova(zavináč)
horackova.cz.
Starší děti už mohou chodit samostatně, ty menší uvítáme s rodiči.

Pracujeme v keramické dílně školy od 9.00 do 12.00 hodin (vchod schodištěm ze dvora), cena za dopoledne
činí 250 Kč a platbu provedete na místě.
Mgr. Mirka Bláhová
Termíny na první pololetí:
13. 9. – Lampion z otisků listí
18. 10. – Andělé a čerti
1. 11. – Svícny a adventní věnce
29. 11. – Betlémy
6. 12. – Vánoční maličkosti

Začíná 27. rok Rolničky

Rolnička

Motto: Chodit zpívat, nebo chodit si zazpívat?

Při pohledu na postupně se zvětšující číslo v nadpisu článku si na začátku
každého roku říkám, jestli je možné vymyslet ještě něco nového, něco, co
tu ještě nebylo, nebo něco, co by sbor se vším, co k němu patří, posunulo
někam dál a výš a pro návštěvníky našich akcí bylo překvapením. Samozřejmě že ano – třeba písničky, které jsme zatím nezpívali. Ale to by asi bylo
trochu málo.
Při přípravě našeho červnového programu jsme se tedy vydali cestou experimentu s trochu nejistým očekáváním výsledku. Začali jsme skládat program z písní, které pro nás nejsou až tak typické – z afrických a amerických
spirituálů. A aby toho neobvyklého nebylo málo, všichni sólisté si do svého
repertoáru vybrali skladby z let 1920 až 1950. Pravda, trochu jsem se podivoval nad tím, že děti z počátku 21. století chtějí zpívat sedmdesát let starou
muziku, ale zdůvodnění, kterého se mi od Rolniček dostalo, mě ubezpečilo,
že je všechno v pořádku: … asi je to divný, ale tyhle písničky mají melodii a dají se zpívat. A nám se to líbí. Tečka.
A tak se stalo, že téměř celý náš závěrečný koncert zněly kromě angličtiny i všechny možné africké jazyky a nářečí a posluchači se nakonec nechali unést rytmem spirituálů a vydatně nás podpořili nejprve
rytmicky a v závěru koncertu velká
část z nich i zpěvem s námi přímo
na pódiu. O pár dnů dříve jsme
téměř stejnou atmosféru zažili i na
mezinárodním hudebním festivalu
MUSICA SACRA na zámku Kozel,
kam jsme byli pozváni do závěrečného galavečera a kde s námi závěrečnou píseň zpívalo všech asi 250
účastníků.
V letošním roce samozřejmě nebudeme s programem začínat „od nuly“, i když se sbor opět o čtvrtinu rozrostl.
Jako každý rok na nás čekají tu větší, tu menší dramaturgické změny, ale hlavně všechno, co k Rolničce za ty
roky už neodmyslitelně patří: koncerty, vystoupení, nahrávání a další akce, jako jsou třeba společné výlety,
zimní i letní tábory, výjezdy do Teplic nad Metují, společné návštěvy koncertů a další.
Poděkování za tohle všechno patří
nejenom Rolničkám, bez jejichž nadšení a ochoty si občas odříci něco ze
svého programu by sbor nemohl fungovat, ale také vedení První jazykové
základní školy, kde zkoušíme již od
našeho vzniku. Možná to tak vypadá,
ale není to pohádka ani přikrášlená
skutečnost, to je zkrátka Rolnička a je
to i ono důležité slovíčko „si“ v řádku
pod nadpisem. Ostatně, přesvědčit
se můžete sami – na dálku na našich
stránkách www.rolnickapraha12.cz
nebo zblízka přímo na našich zkouškách v pondělí a ve středu od 16.15
do 17.30 hodin ve škole v knihovně.
Dan Martin Gerych

Žákovský příspěvek

Londýn

„Erin! Erin, pojď do kuchyně!“ volala paní Shopalowá na svou dceru.
„Jó. Dočtu kapitolu a jsem tam,“ odpověděla Erin.
Zanedlouho už stála v kuchyni a čekala, až se dozví důvod, proč musela
zavřít svou oblíbenou knihu a jít za matkou.
„Mám pro tebe… vlastně pro nás obě obrovské překvapení,“ řekla nadšeně Tina. Erin pouze nevděčně povytáhla obočí a poslouchala, co se dozví
dál. Tina se zhluboka nadechla a pokračovala: „Zítra spolu odlétáme do
Londýna. Budeme bydlet v krásném hotelu, který se jmenuje Metro, to je
vtipné, že? Pojď, posaď se, všechno ti ukážu na fotkách.“
Erin ani nestihla zareagovat a rychle se posadila, naklonila se nad fotky
a prohlížela si hotel, kde budou celých deset dní bydlet. Byl nádherný, měl
krásný výhled, dvě velké postele, které už od pohledu vypadaly moc pohodlně, a napravo od velké plazmové televize byla přepychová koupelna.
Erin se radši ani neptala, kolik tohle všechno stálo. Rovnou vstala, obešla stůl a silně objala svou matku. „Děkuju, mami, to bude úžasný!“
„Ach, a to není vše, Erin!“ zvolala Tina, jako by toho bylo snad málo.
Z kapsy vytáhla dva lístky na muzikál Billy Eliot, což byl Erinin oblíbený
film. Erin spadla čelist a div se štěstím nerozbrečela. Ještě jednou Tinu
objala a nejmíň třikrát poděkovala.
Druhý den ráno se Erin nedočkavostí probudila už v půl šesté ráno. Z police si sundala kufr a začala balit. Házela dovnitř vše, co jí přišlo pod ruku.
Kravál, který vydávala, vzbudil Tinu, která z toho moc nadšená nebyla.
Rozčileně vtrhla do jejího pokoje.
„Erin, sakra, můžeš mi vysvětlit, co to děláš?! Je půl šesté, zbláznila ses?“
„No… Já… Jenom jsem…“ koktala Erin. „Já se už prostě nemůžu dočkat,
mami,“ dostala ze sebe nakonec.
„Pojď sem zlatíčko,“ vybídla ji matka. Erin docupitala k matce, která ji políbila na temeno. „Teď jdi ještě spát. Já tě přijdu vzbudit v osm a na letiště
odjíždíme až ve dvanáct. Budeme mít spoustu času si zabalit, ano?“
Erin kývla hlavou, jako že rozumí, a zaběhla rychle do postele, ale už neusnula.
Svůj nedospaný čas dospala v letadle. Přistávaly kolem čtvrté a do centra
musely ještě hodinu a půl dojet vlakem. Cesta byla velmi dlouhá, ale Erin
i Tině to rychle uteklo. Celou cestu si povídaly a plánovaly, co všechno
budou dělat, jaké památky navštíví a co všechno si koupí na Oxford Street. Když byly kolem půl šesté konečně v centru na vlakovém nádraží, vyšly
ven na ulici a vyhlížely nějaký autobus, který by je mohl zavést k hotelu.
Na každém rohu byly červené telefonní budky a po silnici jezdila spousta
černých londýnských taxíků. Autobusovou zastávku však nikde neviděly.
„Nevadí! Svezeme se taxíkem,“ rozhodla Tina.
„Támhle, mami! Vem támhle ten!“ volala Erin a ukazovala při tom na
velký černý taxík se žlutou cedulkou TAXI na střeše. Tina na něj zamávala a vozidlo přijelo přímo až k nim. Za volantem, který mají v Anglii na
opačné straně, seděl starý vousatý pán.
„Hello,“ pozdravily řidiče, když nalézaly dovnitř. Taxikář jim ale pozdrav
neopětoval. Dámy se na sebe udiveně podívaly, ale pohodlně se usadily.
Tina řekla řidiči, kam chtějí jet, a podala mu mapku, kde byl zakresle-

ný jejich hotel. Taxikář se na mapku dlouho jen díval a cosi
u toho mumlal. Po chvíli prohlásil. „This hotel doesn‘t exist…
I‘m sorry.“

Žákovský příspěvek

Tina a Erin se na sebe nechápavě podívaly a Tina začala řidiči znovu vysvětlovat, že chtějí do hotelu Metro
a že si je jistá, že hotel existuje. Vtom na ně zezadu začala troubit spousta
aut, protože asi patnáct minut stáli na jednom místě a způsobili poměrně
dlouhou zácpu. Řidič pokynul oběma dámám, aby opustily vozidlo. Erin
i Tina protestovaly, jak si tohle může dovolit a že nechápou, jak může
nevědět o takovém hotelu. Když ale řidič zvýšil hlas, dámy vozidlo s překvapenými výrazy opustily.
„Co to mělo znamenat?“ zeptala se rozčileně Tina, jako by to snad její
dcera mohla vědět. Tina rozložila papír s mapkou, dívala se na něj a snažila se přijít na to, co na tom řidič nechápal. Vtom si všimla něčeho, že ji
až píchlo u srdce.
„Ale nééé… Ten řidič měl pravdu!“ vykřikla vyděšeně.
„COŽE?“ vyjekla Erin. Rychle se podívala na mapku.
Po chvilce si toho všimla taky. Na papíře stálo, že hotel, do kterého se
chystaly dámy jet, se nachází v Ontariu v Kanadě. Shodou okolností se to
nacházelo v části, která se jmenuje Londýn a dokonce i ulice se jmenovaly
stejně jako zde.
„Mami! To není možný! Jak sis toho mohla nevšimnout! Je to tam tučně napsaný. Co teď budeme dělat?“
Erin začala panikařit, zatímco Tinu přepadl záchvat smíchu. „Já jsem ale blbá!“ opakovala stále dokola.
Erin vůbec nechápala, co je na tom vtipného, a pořád se matky ptala, co budou
dělat a že skončí pod mostem. Všechno se zdálo být perfektní a najednou tohle.
Přišly o takovou spoustu peněz a teď jsou v Londýně a bez hotelu.
„Klid, Erin. Támhle vzadu je stánek, kde si můžeme narychlo objednat hotel.
Všechno dopadne dobře, uvidíš. Já zavolám do Kanady a budu doufat, že nám
vrátí peníze,“ snažila se Tina uklidnit svou dceru. Erin pochodovala dokola
sem a tam a nervózně si kousala nehty.
„Přestaň, Erin! Víš, že nesnáším, když to děláš!“ napomenula ji Tina. Erin
zvedla oči v sloup a dala ruku dolů. Potom obě vyrazily směrem ke stánku
a Tina na základě svých schopností popsala celou situaci. Muž a žena za pultem
se také lehce zasmáli a začali na internetu vyhledávat co nejlevnější hotel, který
by byl blízko od místa, kde se nacházeli. Tina mezitím zavolala do Kanady
a snažila se znovu popsat, co se jim přihodilo. Erin svou matku celou dobu
bedlivě pozorovala. Nakonec Tina hovor ukončila s velkým poděkováním
a oznámila dceři, že o žádné peníze nepřišly. Oběma se hodně ulevilo a dál čekaly, až
jim muž a žena najdou vhodný hotel. Asi
po půl hodině se tak stalo.
Hotel se jmenoval Rochester a byl pouze dva bloky od nádraží. Dámy vzaly
své kufry a vydaly se směrem k hotelu. Cestou viděly dvoupatrové autobusy, a dokonce divadlo, kam půjdou na muzikál. Hotel stál hned vedle, což
se jim náramně hodilo. Všechno to nakonec dobře dopadlo. Tina vzala
Erin na spoustu památek a poslední den šly společně na Oxford Street nakupovat. V Londýně si to náramně užily a z té malé komplikace byla nakonec fajn historka. A příště, až pojedou do Kanady, tak si určitě objednají
hotel v Londýně.
Ema Lapková, 8. B

Podzimní výlet

Teplice nad Metují 2014
Lidmi zapomenutá místa a cesty

Loňské dva výjezdy do Teplic nad Metují (podzimní v polovině října a zimní na začátku března) se nám co
do počasí i programu vydařily tak, že lepší už to snad ani být nemohlo. A když ještě i účastníci přinesli svoji
pohodu a dobrou náladu, naše pracovní cesty neměly chybu. Účastníci opět získali mnoho fotografických
zkušeností a megapixely ve fotoaparátech si určitě ještě dlouho mezi sebou šuměly, že něco tak krásného ještě
nezaznamenaly.
I v letošním roce budeme v již třináctileté tradici pokračovat. Rádi bychom trochu navázali na předcházející fotoškoly a podívali se na místa,
jejichž návštěva nám v našem vlastivědném plánu ještě chybí. Celý program samozřejmě přizpůsobíme věku i zaměření účastníků, ale určitě
se opět mimo jiné budeme věnovat fotografování, tentokrát na místech,
která jsou stranou běžných turistických tras nebo se na ně již dávno zapomnělo. I když to tak možná nevypadá, rozhodně se nejedná jenom
o výlet, ale o skutečnou pracovní cestu. Protože program je do značné
míry ovlivněn počasím, které asi bude velmi nevyzpytatelné, upřesníme
definitivní podobu podzimního výjezdu až na začátku listopadu.
Teď to důležité:
První výjezd v tomto školním roce bude opět vícedenní a uskuteční se
v následujícím termínu: odjezd ve středu 5. 11. 2014 ráno, návrat v sobotu 8. 11. 2014 odpoledne. Zúčastnit se mohou všichni zájemci od druhé
třídy, samozřejmě i ti, kteří s námi na žádném z předcházejících výjezdů
nebyli. Tradičním souvisejícím tématem je opět bezpečnost pohybu ve
skalách a terénu vůbec. Zlatým hřebem programu je pak závěrečný oběd
v hronovské pizzerii 
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 DPS Rolnička
Praha 12 (www.rolnickapraha12.cz) v sekci Tábory, výlety,
Teplice, kam byla z důvodu úspory místa na serveru přesunuta celá sekce ze školních stránek.
Podrobné informace budou zveřejněny od pondělí 20. 10.
2014.
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do pátku 31. 10.
2014 (pozor, je to hned po podzimních prázdninách),
výjimečně ještě v pondělí 3. 11. 2014. Přihlášky si můžete vzít na „teplické“ nástěnce v prvním patře mezi třídami 7. A a 8. A, 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. Cena za čtyřdenní výjezd závisí na věku účastníků: děti do deseti let platí 1 500 Kč, děti
od deseti let 1 950 Kč; cena 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

