Vážení rodiče, milé děti,
i když to v květnu na blížící se léto nevypadalo, teď už není pochyb, že je tady, a s ním i konec školního roku. Po splnění posledních školních povinností se všichni rozejdeme, abychom si užili pohodové prázdniny plné odpočinku a poznávání.
Někomu se práce v uplynulém školním roce dařila lépe, někomu hůře, někdo může být na své výsledky pyšný, jiný ví, že by svoji
práci mohl ještě zlepšit. V každém případě všichni načerpali nové poznatky, získali řadu dalších dovedností. Nejvíce pokročili
prvňáčci – naučili se číst, psát, zvládli základní početní úkony, naučili se spolupracovat, oceňovat svoji práci, našli si nové kamarády. Velmi důležitý byl tento školní rok také pro žáky 9. ročníků. I když to nebylo pro všechny jednoduché, všichni se nakonec
dostali na střední školy. Přejeme jim v příštím studiu hodně úspěchů.
Jako každoročně chceme na tomto místě poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, kteří se věnovali organizaci nejrůznějších školních a mimoškolních akcí. Za všemi stojí kus práce, ať už se jedná o školy v přírodě, zahraniční zájezdy, sportovní kurzy,
exkurze, či události jako ples a čarodějnice. Stejně tak bychom chtěli velmi poděkovat všem rodičům, kteří škole jakýmkoli
způsobem pomáhali. Každou vaši pomoc velmi oceňujeme.
Na závěr chceme nejen vám, rodičům a dětem, ale i všem zaměstnancům školy popřát klidné a pohodové léto plné pozitivních
zážitků.
Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Bc. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování je důležitou součástí výchovy našich žáků. Je nejen
součástí výuky, ale probíhá i v programech mimo ni. Na naší škole je již tradicí tzv. Týden bezpečí, kdy každá třída má alespoň jeden preventivní program.
Další programy probíhají i mimo Týden bezpečí. Problémové chování ve třídě
během školního roku řešíme za pomoci školního psychologa nebo krizové intervence odborných organizací.
Tento školní rok proběhl Týden bezpečí koncem listopadu. První třídy navštívily policejní služebnu, třetí třídy zase Hasičský záchranný sbor. Další programy
probíhaly ve škole pod vedením certifikovaných organizací, např. Jules a Jim,
z.s, Život bez závislostí, z.s., Progressive, o.p.s. Mezi osvědčené programy patří
Nekuřátka pro 4. třídy, Marihuana pro 7. třídy, Drogy pro 9. třídy. Nejaktuálnějším tématem v současné době je šikana, a především kyberšikana. Na toto
téma proběhl program v 5. třídě Jak se nestát závislým na počítači. Protože je
toto téma velice aktuální, proběhl ještě v květnu program pro 6. třídy. Jednalo
se o představení divadla Fórum s interaktivním programem Jsi nula.
V dalším školním roce se chceme zaměřit ještě více na toto téma, protože riziko
kyberšikany hrozí všem dětem, které používají mobily a počítače.
Mgr. Alice Šarešová, školní metodik prevence

Výsledky Scio testů Stonožka žáků 5. a 7. tříd
Testování Scio pro 5. a 7. ročníky proběhlo v průběhu měsíce dubna 2019.
Pro 5. ročníky jsme pro tento rok objednali kromě základní trojice testů (ČJ, M, OSP) i testování z anglického jazyka Scate, 7. ročníky
měly pouze základní trojici (ČJ, M, OSP). Bohužel pro letošní rok byly zrušeny testy z německého jazyka.
Celé testování proběhlo opět elektronickou formou, takže žáci věděli některé dílčí výsledky hned po testování a nadále mohou
pomocí svých přihlašovacích údajů vstupovat do aplikace Scio dat.
Všichni zúčastnění žáci také dostanou písemné vyhodnocení od svých třídních učitelů.
Výsledky našich žáků jsou na velmi dobré úrovni. Ve všech testovaných ukazatelích patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol, které
se testování zúčastnily.
Mezi základní ukazatele pro srovnávání patří průměrný percentil. V 5. ročnících byly velmi malé rozdíly mezi jednotlivými třídami.
V ČJ a OSP má nejlepší výsledky 5. A a v M se nejlépe umístila 5. B. V anglickém jazyce splnila 5. A a 5. B na 100% očekávané výstupy,
5. C cca na 97%.
Také výsledky našich 7. ročníků jsou srovnatelné. Všechny třídy se ve všech 3 testovaných předmětech pohybují ve vysokých hodnotách splněného průměrného percentilu, vysoce převyšují základní školy i gymnázia.
Srovnávací grafy a základní hodnocení naleznete také na nástěnce ve vestibulu školy.
Mgr. Irena Matyášová
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NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 - 5. ROČNÍK
MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK

Výsledky dosaženými v matematice patří vaše škola
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše
škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Hodnocení podle částí testu

Hodnocení podle částí testu
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· mluvnice
· sloh a komunikace
· literatura a čtenářská gramotnost

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· čísla a početní operace
· geometrie v rovině a v prostoru
· závislosti, vztahy a práce s daty
· nestandardní aplikační úlohy a problémy

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· znalosti
· posouzení
· interpretace a získávání informací

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· znalosti
· porozumění
· aplikace

Využití studijního potenciálu

Využití studijního potenciálu

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci
pracují nad svoje možnosti.

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky
testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní
potenciál žáků v matematice využíván optimálně,
výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich
studijních předpokladů.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy

Jak výsledky správně
pochopit a využívat?

Kolik procent škol
jste předstihli
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• Zjistěte z výsledků, čím se může škola
pochlubit a na čem by mohla zapracovat.
• Při čtení výsledků berte v úvahu specifické
podmínky vaší školy.
• Výsledky doplňte i dalšími informacemi
o žácích a třídách a stále s nimi pracujte.

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.
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NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 - 7. ROČNÍK
MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří vaše
škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Výsledky dosaženými v matematice patří vaše škola
mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Hodnocení podle částí testu

Hodnocení podle částí testu

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· mluvnice
· sloh a komunikace
· literatura a čtenářská gramotnost

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· čísla a početní operace
· geometrie v rovině a v prostoru
· závislosti, vztahy a práce s daty
· nestandardní aplikační úlohy a problémy

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· znalosti
· posouzení
· interpretace a získávání informací

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že
výsledky vašich žáků byly
výborné v částech:
· znalosti
· porozumění
· aplikace

Využití studijního potenciálu

Využití studijního potenciálu

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci
pracují nad svoje možnosti.

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky
testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní
potenciál žáků v matematice využíván dobře.
Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci
pracují nad svoje možnosti.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Relativní postavení školy

Jak výsledky správně
pochopit a využívat?

Kolik procent škol
jste předstihli
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• Zjistěte z výsledků, čím se může škola
pochlubit a na čem by mohla zapracovat.
• Při čtení výsledků berte v úvahu specifické
podmínky vaší školy.
• Výsledky doplňte i dalšími informacemi
o žácích a třídách a stále s nimi pracujte.

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.
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NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019
Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách – 5. ročníky
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Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd 5. ročníku vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání vyznačen průměrný percentil všech
žáků 5. ročníku ZŠ.
STRANA: 1

počet respondentů: OSP 28/24/27 ČJ 28/24/27 MA 28/24/27
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NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019
Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách – 7. ročníky
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Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd 7. ročníku vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání vyznačen průměrný percentil všech
žáků 7. ročníku ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.
počet respondentů: OSP 23/25/25 ČJ 27/23/24 MA 27/25/25

STRANA: 1

Matematické soutěže
Letos jsme se zapojili do dvou soutěží, Matematické olympiády a Pythagoriády. V Matematické olympiádě do obvodního kola postoupili dva žáci, Oliver Hanzal ze 7. C a Alexandra
Hanzalová z 8. A. V obvodním kole se neztratili, oba získali nejvyšší počet bodů a umístili se
na prvním, v případě Olivera děleném prvním místě. Oběma blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy.
V obvodním kole Pythagoriády soutěžilo celkem devatenáct žáků, úspěšných řešitelů bylo sedm. Alexandra Hanzalová, Oliver Hanzal, Maria Zinovyeva,
Matěj Smetana, Daniel Rymar, Karel Krčmář a Linda
Kuželová. I jim blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Zdeněk Bukvář

Konverzační soutěž
v německém jazyce
Žákyně 9. ročníku Ema Košťálová se po vítězství v obvodním kole Prahy 4 umístila v celopražském kole na krásném 3. místě. Ještě jednou blahopřejeme.
PaeDr. Hana Sivanicová

Šachový turnaj
V lednu se konal šachový turnaj družstev žáků 1. ročníků. Turnaje
se zúčastnilo 45 družstev. Naše družstvo se umístilo na úžasném
3. místě ve složení Emmy Dobsy, Romana Popova, Davida Lištvána
a Jany Souralové.
Do finále postupují první dva týmy. Náš tým však dostal od šachového
svazu divokou kartu, a tak se i naši žáci zúčastní dvoudenního celostátního klání 18. a 19. 6. ve Zlíně společně s dalšími třiceti družstvy.
Všem soutěžícím gratulujeme k postupu do celorepublikového kola
a budeme jim držet palce do celostátního kola.
RNDr. Ivana Čapková

Úspěchy v chemii
V letošním školním roce jsme zaznamenali hned dva
velké úspěchy v chemických soutěžích. V chemické
olympiádě nejlépe uspěla Eliška Koželuhová, která se
umístila na druhém místě v okresním kole chemické
olympiády a zasloužila se tak o postup do krajského
kola. V krajském kole se utkalo 35 nejlepších žáků devátých ročníků a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií z celé Prahy. Eliška na 14. místě se tedy
umístila v první polovině startovního pole.
Velký úspěch jsem zaznamenali v soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ – soutěž pro žáky
9. ročníků základních škol. Ema Košťálová si postupně
vybojovala první místo v regionálním kole, kterého
se zúčastnili žáci ze 150 základních škol. První místo
jí zajistilo účast v celostátním kole, které se uskuteční
na Pardubické univerzitě 11. 6. 2019. Emě budeme
držet palce a věříme, že se jí podaří v soutěži uspět,
neboť se na soutěž zodpovědně připravuje.
Oběma dívkám gratulujeme a přejeme jim hodně
dalších úspěchů.
RNDr. Ivana Čapková

Erasmus+ Teaching Assignment
Ecole primaire de Saint-Baldoph, Francie
V březnu jsem dostala v rámci programu Erasmus+, který je podporován Evropskou unií a do něhož se naše škola již poněkolikáté
zapojila, příležitost strávit dva inspirativní týdny v malém městečku Saint-Baldoph v podhůří Savojských Alp.
Bez dlouhého váhání jsem zvolila možnost mobility Teaching
Assignment, protože mě vždycky lákalo vyzkoušet si učení jinde
než v Čechách. Má milovaná Francie byla jasná volba.
Na základní škole Ecole primaire de Saint-Baldoph mě přijal tým
velmi milých a vstřícných kolegů, mezi kterými jsem se okamžitě
cítila jako mezi svými. Sympatický pan ředitel Bertrand Etellin učí
žáky v první třídě, do svých hodin zapojuje často moderní technologie a hodiny jsou pro děti zábavné a dynamické.
Tato škola je ve Francii výjimečná tím, že je jako jedna z celkem
asi sedmi škol zapojena do bilingvního programu EMILE. V praxi
to znamená, že se zde vyučují vybrané předměty v angličtině.
O každou třídu se starají dva učitelé, kteří se střídají v dopoledních a odpoledních blocích. Francouzština, vlastivěda a historie
se učí ve francouzštině, matematika, prvouka a některé výchovy
jsou vyučovány v angličtině.
Škola je spojena s mateřskou školou a žáci sem chodí od tří do
jedenácti let (do 5. třídy). Již v mateřské škole získávají základy
angličtiny, ale intenzivně rozvíjejí i předčtenářské a grafomotorické dovednosti se zapojením Montessori prvků.
Na celé škole působí pouze 11 učitelů, z toho 7 na prvním stupni,
a jedna asistentka. Organizace výuky je od té naší značně odlišná.
Vyučování začíná každý den v 8:30 a končí v 16:30 bez ohledu na
věk dětí. Polední pauza trvá dvě hodiny a výuka probíhá v dopoledních a odpoledních blocích. Ve středu se do školy nechodí,
děti i učitelé mají volný den. Také mají mnohem více prázdnin,
než je zvykem u nás.
Stejně jako u nás řeší francouzské školství podobné problémy.
Podfinancování resortu školství, malý respekt učitelů ve společnosti, problémy s rodiči a špatně připravenou novelu školského
zákona.
Já jsem měla možnost zúčastnit se výuky napříč všemi ročníky. V prvním týdnu jsem především sledovala systém práce a průběh
výuky v jednotlivých třídách, ve druhém týdnu jsem již naplno vyučovala. Učila jsem angličtinu, přírodovědu, zeměpis a matematiku v angličtině a čtení, gramatiku i historii ve francouzštině. Na jedno dopoledne jsem se v rámci tělocviku zúčastnila i běžkařského
výcviku, což bylo příjemné zpestření.
Ráda bych v budoucnu navázala určitý druh spolupráce mezi oběma školami, aby měly děti možnost uplatnit své nabyté jazykové
vědomosti ještě více v praxi a byly motivovány pro intenzivnější vzdělávání se v cizích jazycích.
Návštěva v Saint-Baldoph pro mne byla zajímavou a přínosnou pracovní zkušeností, která mne inspirovala a motivovala k další
práci, a díky vřelému přijetí ze strany francouzských kolegů i dětí jsem se po celou dobu cítila jako vítaný host.
Mgr. Dana Petrů

Erasmus+
V rámci projektu „Jazyky napříč Evropou“, který je financován z programu Erasmus+, jsem měla příležitost absolvovat dvoutýdenní jazykový kurz v jazykové škole „Lake School of English in Oxford“. Tuto
školu jsem zvolila na základě výborných referencí našich učitelů,
kteří v minulých letech studovali ve stejné škole. Rovněž i já mám
jen velmi dobré zkušenosti s touto školou.
Začínala jsem velmi individuálně, neboť první týden jsem byla ve
skupině pouze se dvěma dalšími studenty. V druhém týdnu nás bylo
v kurzu osm. Ve škole jsem měla příležitost mluvit s lidmi nejen
z Evropy, ale například i z Japonska. Bylo zajímavé porovnávat různé
kulturní zvyky v jednotlivých zemích a dozvědět se více o jejich způsobu života a vzdělávacích systémech.
V jazykové škole jsem se zdokonalila především v mluvené formě
jazyka. Tuto svoji dovednost využiji při komunikaci jak s anglickými
lektory, kteří pracují na naší škole, tak především s rodiči, kteří nemluví česky. V posledních letech výrazně narůstá počet rodičů, kteří
přicházejí do školy s neznalostí českého jazyka. I s těmito rodiči je potřeba projednat řadu důležitých věcí týkajících se chodu školy
a všeho, co se školou a životem v České republice souvisí.
Určitě pro mne bylo přínosné setkat se s učiteli z Finska,
neboť finské školství je vnímáno jako vzor pro řadu států nejen
v Evropě, protože se dlouhodobě umísťuje na předních místech při hodnocení výsledků vzdělávání zemí OECD. Je zajímavé, že například finské děti mají povinnou školní docházku až
od 7 let, ale stejně jako naše děti mají povinný poslední ročník
mateřské školy. Druhým „extrémem“ je britské školství. Povinná školní docházka pro britské děti je již od 4 let. Zahájení
školní docházky v České republice je obdobné jako ve většině
evropských zemích a v Japonsku.
Kromě jazykových dovedností jsem měla příležitost poznat
lépe Oxford – úžasné univerzitní město, které má svoji atmosféru, která se nedá popsat, ale musí se zažít. Viděla jsem však
i druhou stránku mince, tedy problémy, se kterými se Oxford
potýká. Velkým problémem je narůstající počet lidí bez domova, kteří žijí na ulici. Výrazný nárůst lidí bez domova je za poslední dva roky a společnost si s tím zatím neumí poradit.
Rovněž bylo zajímavé slyšet názory běžných Britů na nejaktuálnější otázku britské společnosti „Brexit“. Ve společnosti nepanuje jednotný názor.
Někteří jsou jednoznačně příznivci Brexitu, jiní to vidí úplně jinak. Vždy jde
o úhel pohledu.
Během svého pobytu jsem také navštívila řadu památek, které Oxford nabízí. V Británii je úžasné, že hodně muzeí má vstup zcela zdarma, a tak mají
malí i velcí příležitost navštěvovat muzea opakovaně. Protože učím především fyziku a chemii, neuniklo mé pozornosti muzeum se zajímavými exponáty – „History of Science Museum“.
Zkušenost z výjezdu hodnotím jednoznačně pozitivně. Měla jsem příležitost
zlepšit svoje komunikační dovednosti a poznat různé pohledy na svět. Jako
koordinátorka celého programu Erasmus+ na naší škole vidím, jaký přínos
mají tyto výjezdy pro učitele,
a to jak profesní, tak především pro jejich osobnostní
rozvoj. Zapojení učitelů do
programu vnímám jako prevenci proti syndromu vyhoření, kterým jsou ohroženy
všechny pomáhající profese.
Podle výzkumu týmu vědců
z Pedagogické a 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy
trpí syndromem vyhoření zhruba každý pátý učitel. Věřím, že i tento projekt pomůže
učitelům získat pozitivní náhled na svět a prostřednictvím našich učitelů bude pro
děti na naší škole poznávání zajímavé.
RNDr. Ivana Čapková

Německé velvyslanectví
Němčináři z 9. ročníku navštívili v úterý 14. května německé velvyslanectví. Příjemná mladá paní jim vyprávěla o historii paláce a pražského velvyslanectví. Děti zhlédly dokumentární film o období září a října
1989, kdy se velké množství Němců z NDR snažilo dostat přes tehdejší
velvyslanectví NSR na Západ. Jako memento této doby stojí v zahradě
paláce socha trabantu na lidských nohách od sochaře Davida Černého.
PaedDr. Hana Sivanincová

Zájezd do Švýcarska
Ve dnech 2. – 7. května vyjeli žáci pátého až devátého ročníku na poznávací zájezd do
Švýcarska. Tuto zemi jsme navštívili i před dvěma lety, ale pořád je co poznávat. Program byl pestrý, navštívili jsme jak města (Ženevu, Kostnici, Bern, francouzské Annecy),
tak zajímavé přírodní lokality. Hřměly okolo nás skalní Trümmelbašské vodopády,
valila se na nás voda Rýna u Schaffhausenskývh vodopádů (někteří pluli lodí až pod ně).
V Kostnici jsme se potkali s mistrem Janem Husem. Nechyběly sýrárna a čokoládovna – tak typické pro tuto zemi.
Alpy nás přivítaly deštěm
i sluncem, ale během dvou dní
jsme museli z kufrů vytáhnout
teplé oblečení, zasypal nás
sníh.
Cesta zubačkou na Kleine
Scheidegg byla příjemná, nahoře bohužel vinou sněžení
nebylo do kraje vidět. Ale i tak
jsme si výlet užili (náš sněhulák tam stojí možná dodnes).
PaedDr. Hana Sivanincová

Dobré víly dětem
Za organizaci Dobré víly dětem velice děkujeme za možnost
podívat se po škole a zúčastnit se výuky anglického jazyka
s Vašimi žáky.
Děti z dětských domovů měly šanci zažít neobvyklou výuku.
Mohly se projevit a vyzkoušet své znalosti, také se mnoho
nového naučily. Zájem byl vidět už během vyučování tím, že
se zapojily mezi ostatní žáky. Konverzace probíhala v angličtině, což často nezažívají během běžné výuky ve škole. Osobní zájem ze strany ostatních děti a nové zajímavé prostředí
je také hodně potěšilo. Přikládám odpovědi děti na zpětnou
vazbu ke škole.
Katka: „Měli jsme pár hodin angličtiny na připravovanou cestu do Anglie na ZŠ Horáčkova. Užili jsme si to velice a poznali i se studenty této školy. Moc se nám program líbil. Tato škola nám dala mnoho nového do života.“
Bea: „Moc se mi líbila škola, je hezky barevná. Oceňuju zajímavé nástěnky, co vyráběly děti, a hodí se to k mému oboru – aranžérka.“
Danča: „Líbil se mi program s českou paní učitelkou a povídání o památkách. Mohli jsme mluvit anglicky také o sobě. A vnímala
jsem, že místní děti nás přijaly mezi sebe. To byl moc hezký pocit.“
Adam: „Návštěva školy se mi líbila. Zase bych se někdy chtěl zúčastnit výuky angličtiny. Připadala mi hodně zajímavá.“
Budeme se těšit na další spolupráci a přijměte naše velké díky.
Angelika Nevěřilová
Dobrá víla – zakladatelka organizace

J. K. Rowling´s Night
aneb První utkání ve famfrpálu na PJZŠ Horáčkova
V pátek 23. 5. se naše škola proměnila na jednu noc v bradavickou Školu čar a kouzel. Žáci pátých ročníků se na několik hodin
vžili do rolí malých čarodějů a čarodějek, studentů prvního ročníku. Spěšný vlak do Bradavic odjížděl z nádraží King´s Cross v 17:45
a nejprve bylo samozřejmě nutné projít kouzelnou přepážkou na
nástupiště 9 3/4 .

Na všechny mudly rojící se v okolí nádraží King´s Cross (prý kvůli
volbám do Evropského parlamentu) bylo použito paměťové kouzlo, aby se všem studentům podařilo nepozorovaně dostat až do
Bradavic.
Tam už na ně čekal starý Moudrý klobouk, který všech
28 „prváků“ zařadil do příslušných kolejí, a to do Nebelvíru,
Mrzimoru, Havraspáru nebo Zmijozelu. Na hostině ve Velké síni
se podávaly čokoládové žabky, máslový ležák a Bertíkovy fazolky
tisíckrát jinak.
Tělocvična se proměnila ve famfrpálové hřiště a všechny koleje
svedly srdnaté boje o ulovení zlatonky. Všichni hráči na nejmodernějších košťatech bojovali s nadšením, a přestože je poletující
potlouky nemilosrdně vybíjely, camrálem skórovali gól za gólem.
Dále se studenti čar a kouzel podrobili několika náročným zkouškám, jako byl například znalostní kvíz, hádanky, křížovky, ale také
museli projít stezku odvahy a před zraky smrtijeda připojit svůj
podpis na tajemnou listinu a k tomu si ještě zapamatovat anglické
názvy kouzelnických potřeb, které na stezce potkali.
Školní pohár nakonec získal Havraspár, přestože boje byly velice
vyrovnané. Sice jsme toho tu noc moc nenaspali, ale užili jsme
si spoustu legrace a dobrodružství, a protože byla po celou dobu
hlavním dorozumívacím jazykem angličtina, vlastně jsme se ani na
chvíli nepřestali učit 
Prof. Minerva McGonagall (Dana Petrů) a prof. Rolanda Hooch
(Lauren Polok)

Přírodní variace
V prvním pololetí letošního školního roku byla vyhlášena první výtvarná soutěž nového projektu HORÁČKOVA ART. Podzimní období svým barevným kouzlením a nadcházející graficky minimalistická zima nabízely téma s názvem PŘÍRODNÍ VARIACE.
Soutěž byla vyhlášena pro žáky druhého stupně naší školy. Volba výtvarné techniky,
materiálu i velikosti formátu vycházely z přístupu každého mladého výtvarníka. Děti
vytvořily působivé, a i obsahově velmi zajímavé malby a kresby, časté bylo použití
kombinované i autorské techniky.
Ocenění:
1. místo: Kristýna Vacková, 7. B
2. místo: Bára Drbalová, 8. B
3. místo: Anna Karolina Beranová, 7. A
Velmi zdařilé práce předvedly také Sára Chrástová, 7. B, Amélie Zlesáková, 7. B,
Julia Eileen Janusová, 7. C a Adéla Tarantová, 7. C. Součástí ocenění bylo také předání dárků v podobě výtvarných potřeb jako motivace pro další kreativní tvoření.
Všem ještě jednou blahopřeji!
Mgr. Jana Stránská

Ekokurz Hejnice
Naše třída 6. A se na přelomu dubna a května zůčastnila ekokurzu Střevlík v Hejnicích. Na kurzu jsme
se toho naučili hodně o přírodě a stavu na Zemi.
V našem pestrém programu nechyběl ani výlet na
horu Ořešník nebo například poučení o palmovém
oleji. Lektoři k nám byli milí a vždy nám poradili,
když bylo třeba. Počasí nám sice moc nevyšlo, ale
přesto jsme si těchto 5 dní užili a naši třídu to velice
sblížilo. Kdybychom si mohli tento pobyt zopakovat, určitě by naše celá třída jela znovu.
Najmanová, Guryčová, 6. A

Svět v knize
Na podzim se všichni žáci druhého stupně
naší školy zapojili do projektu Svět v knize.
Projekt byl koncipován jako propojení
výuky výtvarné výchovy (výtvarné zpracování a celkový vizuál), dějepisu a českého
jazyka (ilustrační prvek k obsahové informaci). Téma pro každý ročník vždy korespondovalo s obsahem výuky v daných
předmětech.
Přehled témat:
6. třídy: Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti
– výtvarné prostorové znázornění scény charakterizující zvolenou pověst/téma
7. třídy: Žánr fantasy nebo sci-fi
– výtvarné prostorové znázornění scény charakterizující děj
knihy zahraničního autora dle vlastního výběru

8. třídy: Shakespeare
– výtvarné znázornění postavy zvoleného dramatu s charakteristickými prvky v plastickém řešení reliéfu na papírovém podkladu
9. třídy: Literární dílo
– výtvarné znázornění postavy zvoleného literárního díla s charakteristickými prvky v plastickém řešení reliéfu na papírovém
podkladu

Děti si nejprve měly připravit informace nebo vybrat knihu,
charakteristickou scénu či postavu a zamyslet se nad tvůrčím
pojetím svého tématu. Žáci šestých a sedmých tříd tvořili tzv.
divadelní scény, kterým předcházelo zpracování návrhu s přehledem zvoleného materiálu a předpokládaného pracovního
postupu. Žáci osmých a devátých tříd znázorňovali hlavní postavy s reliéfním řešením charakteristických prvků a obsahové myšlenky. Součástí byl i typograficky řešený nápis, který
stylem a technikou odpovídal designu celku. Děti přicházely na různé způsoby práce s materiály a autorské postupy
a připomínaly si i známé techniky. Vzájemné konzultace probíhaly průběžně. Následně toto vše děti prezentovaly při předání projektu k hodnocení.
Práce probíhaly od konce října po celý listopad, hodnocení
proběhlo začátkem prosince.
V prostoru chodby druhého patra školy se následně konala rozsáhlá výstava všech prací. Nejlepší práce prezentovaly školu i při dnech otevřených dveří. Vznikla velmi zdařilá
a originální díla a všichni tvůrci si zaslouží velké ocenění a pochvalu za svůj autorský počin.
Mgr. Jana Stránská

Noc s Andersenem ve 2. B a 1. C
Dne 29. března se konala Noc s Andersenem. V dopoledních hodinách navštívila 1. C a 2. B
spisovatelka Dita Křišťanová, která dětem představila své knihy, přečetla jim několik kapitol
a velmi zajímavě vyprávěla o vzniku knihy. Díky jejím zkušenostem v nakladatelství se děti
dozvěděly vše, co předchází tisku a výrobě knihy. Večer se sešli rodiče a děti z 1. C ve třídě,
kde proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. Všechny děti pěkně přečetly vylosovaný text
a od krále a rytíře byly povýšeny do „stavu čtenářského“. Ve 2. B se konalo autorské čtení pohádek, které děti společně napsaly a přečetly rodičům. Obě pohádky spojoval drak a hlavně
dobrý konec a nepředvídatelné zvraty v ději. Poté rodiče odešli a děti navštívil další autor
dětských knížek. Spisovatel Robin Král, držitel ceny Magnesia Litera, jim ukázal netradiční
knihy, které se dají poskládat do tvaru balíku či domu, a přečetl dětem knihu, která se teprve objeví na pultu knihkupectví. Pak si děti prošly noční „Cestu s Andersenem“, při které se
dozvěděly zajímavé informace o slavném spisovateli a měly možnost projít si školu v noci.
Nakonec jsme si přečetli pohádku a šlo se spát.
Obě třídy si Noc s Andersenem moc užily a věříme, že se knížky stanou jejich přáteli na celý
život J
				

Kristýna Dvorníková, Veronika Svobodová

Teniska na podpatku
Za devadesáti devíti stébly trávy a sedmi kytkami na louce za řekou žila jedna bota
na podpatku. Měla manžela tenisku a tři děti. Tenisku, botu na podpatku a tenisku
na podpatku. Teniska se jmenovala Amálka, bota na podpatku se jmenovala Róza
a teniska na podpatku se jmenovala Bára.
Všechny boty z ostatních čtyř luk se jí smály. Byly to jen obyčejné sandály, tenisky,
žabky nebo boty na podpatku, ale Bára byla jedinečná.
Jednou se Bára procházela a sbírala tkaničky, když vtom přiletěl pták, vzal ji do
zobáku a letěl. Bára ale věděla, že když dupne podpatkem, tak to ptáka bude bolet
a pustí ji. Zkusila to a opravdu ji pustil. Dopadla do města, kde nikdy nebyla. Rozhlédla se a uviděla tu krásu, z které se jí zatočila hlava. Řekla si, že půjde na průzkum, ale za chvíli nevěděla, kde je. Najednou uslyšela nějaký hlas: „Mamí, to je
hezká botička, můžu si ji vzít domů?“ A tak si holčička vzala Báru domů.
Bára se měla u holčičky dobře, ale za chvíli se jí začalo stýskat po domově. A tak
řekla holčičce: „Prosím, odnes mě do lesa na louku, je to můj domov.“ Holčička ji
tedy vzala a odvezla ji na louku k ostatním botičkám.
Když to Bára potom všem pověděla, nikdo se jí už nesmál.
Ema Pročková 5. A

Pračlověk
V pravěku. Je to dávno. Moc, moc, moc dávno! Žil pračlověk, měl jméno Hubert.
No. Byl hloupý. A celý chlupatý. Byl také moc lakomý. Bydlel v hlubokém velkém lese.
Jó! Abych nezapomněla! Musím vám říct. Hubert bydlel v chatrči. Měl ji na jihu lesa.
Lakomec! „Můj les.“ Tak říkal lesu. Jižnímu lesu, svému obydlí. Živil se lovem menší zvěře.
Chudák! Byl sám! Chtěl by kamaráda! Jednou byl na lovu. Uviděl obrovskou stopu velkého zvířete.
Ááá! Náhle uslyšel. Něco se dělo! Zvuk vycházel z lesa. Hubert se rozběhl, běžel dál!
Óóó! Zůstal stát. Nevěřil svým očím! Uviděl obrovské chlupaté zvíře. Se zvířetem bojoval nějaký pračlověk.
Bum! Zdvihl oštěp. Vzduchem něco zasvištělo. Hubert trefil obrovské zvíře. Pak se otočil na pračlověka.
Překvapení! Krásná žena! Bojovala se zvířetem. Byla to nebojácná pračlověčka. Jmenuji se Alice, řekla pračlověčka.
Hubert! Vyhrkl Hubert. Alice se usmála. Hubert se taky usmál. Pomůžeš mi zakopat toto zvíře?
Ne! Proč ne? Je to mamut. Můžeme ho třeba sníst. Z kostí můžeme něco vyrobit.
Aha! Řekl Hubert. Alice byla chytřejší. Vše Huberta dobře naučila. Za dva roky měli pračlovíčátko.
Čestmír. Krásné jméno! Tak se jmenoval. A žili spolu dál. Až do konce doby kamenné!
KONEC!
Evelína Petrů 4. C

Velikonoční pohlednice
V březnu a v dubnu 2019 proběhla na naší škole již tradiční
soutěž O nejkrásnější velikonoční pohlednici. Tato soutěž je
určena pro děti z prvního stupně. Pohledy byly vystaveny
u vchodu do školy. Děti hlasováním vybraly tu nejkrásnější,
její autor dostal čokoládového zajíce. Všechny pohlednice
byly nabídnuty k prodeji. Letos se vybralo 2282,- Kč, které
byly předány Klokánku ze Štěrbohol.
Mgr. Olga Urbanová

Soutěž mladých cyklistů
V pátek 10. května se naše škola opět zúčastnila oblastního
kola soutěže mladých cyklistů. Soutěž má čtyři části: bezchybná jízda po dopravním hřišti, test z dopravních předpisů, jízda zručnosti a poskytnutí první pomoci.
V první kategorii pro děti do 13 let nás reprezentovali žáci:
Kateřina Kotlaříková, Lada Milotová, Jakub Jelínek a Jan
Szabo ze čtvrtého ročníku. Přestože byli nejmladší účastníci,
získali krásné druhé místo.
Ve druhé kategorii pro žáky od 13 do 16 let nás reprezentovali žáci: Markéta Vrátná, Julie Řehulková, Marek Stojanovič
a Patrik Lux z devátého ročníku. Získali také druhé místo. Od
prvního místa a postupu do krajského kola je dělilo pouhých
šest bodů z 278. Patrik byl navíc oceněn v této kategorii jako
nejlepší závodník.
Mgr. Olga Urbanová

Pasování na čtenáře
Třída 1. A přišla v pátek 17. května do knihovny ve Vikově ulici. Paní
knihovnice ukázala dětem jednotlivé části knihovny a vysvětlila, jak
knihovna funguje. Pak měly děti dostatek času, aby si prohlédly knížky,
které je zaujaly. Na závěr návštěvy byly děti pasovány na čtenáře. Dostaly certifikát, drobné odměny a přihlášku do knihovny. Kolik nových
čtenářů z naší třídy tato knihovna získá?
Mgr. Olga Urbanová

Sobotní turistický výlet 3. B
Rodiče a děti se ve třídě 3. B za tři roky společného soužití natolik
sblížili, že často mnohé rodiny tráví spolu i víkendy.
Hezkou myšlenou i nápadem bylo zrealizovat turistický výlet společně pro všechny, kteří mají co do činění s touto třídou. A tak 18. 5.
v 8:30 jsme vlakem vyrazili do Jílového u Prahy. Cílem bylo navštívit štolu Halíře. Průvodkyně nás mile přijala
a rozdala helmy. Prohlídka a vyprávění o štole,
kde se kdysi těžilo zlato,
byla zajímavá a děti pozorně naslouchaly. Po
krátké svačinkové přestávce jsme se vydali po
turistické značce údolím
Vlčí rokle do Prosečnice
na vlak zpátky do Prahy.
Výlet si děti užily a zbyl i čas na vzájemné popovídání si mezi dospělými.
Každá mimoškolní akce pozitivně přispívá k upevňování a vytváření přátelských vztahů
nejen mezi dětmi, ale i dospělými a pedagogy. Celý den nás doprovázelo teplé a slunečné počasí.
Nezbývá než si přát více takto vydařených akcí.
Mgr. Eva Krutilková

Jaro ve 2. C
V jarních měsících jsme měli centra aktivit na téma Přichází
jaro. V matematickém centru děti tvořily cyklotrasy a počítaly jejich délku. V ateliéru malovaly jarní květiny a letokruhy,
v objevech řízkovaly květiny a nyní pozorují, jak jim rostou,
a v jazykovědě jako skupina tvořily básničku a potom psaly
tvůrčí psaní s nadpisem Jaro dělá pokusy. Každý den jsme zakončili v hodnotícím kruhu, kde děti prezentovaly své práce
a dostaly zpětnou vazbu od svých spolužáků.
Navštívili jsme ZOO s průvodcem, který nás provedl africkým pavilonem. Zvládli jsme i kulturní akce. Zhlédli jsme
představení v divadle V Dlouhé Tatínek 002 a ve škole anglické divadlo The cooking show.

V květnu s námi strávili den ve třídě čtyři kameramani. Cílem natáčení bylo zaznamenat výuku vzdělávacího programu Začít spolu.
Těšíme se, až se v dokumentu uvidíme.
Ve třídě panuje prima jarní atmosféra. Děti se vzájemně respektují
a pomáhají si.
Mgr. Jana Sadilová

Taťánka z Namibie ve 3. B
V naší třídě se učí celkem 27 žáků. Ale ve školních lavicích se potkává pouze dětí 25.
V životě jsou případy, kdy rodiče dostanou práci v zahraničí a odcestují s celou rodinou. Takovým případem je i Davídek, který
s námi seděl v lavici dva roky a ve třetí třídě odcestoval s celou
rodinou na Slovensko. Po roce se k nám bude zase vracet a děti
se už na něho moc těší.
Dalším případem je
osud Taťánky, která
žije trvale se svými
rodiči v Namibii ve
Windhoeku.
Jednou za rok přijede
do České republiky
a musí složit zkoušku
z českého jazyka za daný ročník. V loňském roce s námi byla na výletě na vánočně
vyzdobeném zámku a zazpívala si s námi u stromečku koledy. V letošním roce opět
navštívila naši třídu a tentokráte si vyzkoušela naše vyučování českého jazyka, matematiky, angličtiny a výtvarné výchovy. Děti ji moc hezky přijaly a po celou dobu se Taťánce
věnovaly.
Byl také čas na vyprávění o životě v Africe a děti se nestačily divit. Ve městě Windhoeku
je život pro lidi bílé pleti nebezpečný, a proto se děti nemohou volně pohybovat po ulici
a chodit samy např. do školy. Všude se jezdí autem. Pořád tam svítí sluníčko. Všechny
děti bez rozdílu mají výuku v anglickém jazyce. Nelze se koupat v řece, neboť je plná
krokodýlů.
Taťánce se u nás ve škole líbilo, úspěšně složila zkoušku z českého jazyka za třetí ročník
a my se budeme všichni těšit na další milé setkání. Taťánce přejeme jen to nejlepší
a hodně štěstí!
Mgr. Eva Krutilková

Odměna
za úklid

V loňském školním roce třída 8. A získala finanční odměnu za celoroční výzdobu a úklid své třídy.
Děti si za vybrané peníze mohly samy vybrat, co s nimi udělají. Zvolily si návštěvu Hop arény v Čestlicích, kde strávily téměř dvě
hodiny plné skákání a lezení.
Nejen že se skvěle pobavily, ale měly zároveň možnost strávit společně čas mimo školní lavice, ještě lépe se poznat a poznat i více
nové spolužáky, kteří od září přestoupili do jejich třídy.
Mgr. Martina Stojanovićová

Projekty školní družiny
I ve školní družině realizujeme každoročně několik projektů. Úplnou
letošní novinkou bylo zapojení se do celorepublikového projektu Celé
Česko čte dětem.
Další novinkou byla podpora projektu Amélie. Děti svými výtvarnými
pracemi pomohly vyzdobit onkologická pracoviště. Obrázky malované
na plátna byly prodané v aukci.
Již několik let je naším dlouhodobým projektem Jarmark. Díky tomuto
projektu můžeme trochu pomoci nebo udělat radost těm, kteří takovou
pomoc a radost potřebují.
Chtěli bychom se s Vámi podělit alespoň o jeden z děkovných dopisů,
které nám přišly, protože to poděkování a pěkná a moudrá slova patří
hlavně Vám, rodičům a dětem, kteří se s námi na projektu podílíte.
Vychovatelky školní družiny

Poděkování z Domova seniorů v Praze 4 Krči
Milé děti, vlastně mi promiňte to oslovení. U našeho stolu se objevila vánoční přání věnovaná nám, starouškům a babičkám jen od
děvčátek. Ale zase se vám, milým gratulantkám, musím omluvit, protože vy už nejste děvčátka, ale nastávající slečny, které už máte
své vlastní myšlení a musíte je denně moudře používat.
My dospělci vám často nerozumíme, protože – ač to zapíráme a nechceme to před vámi přiznat – jsme už poněkud zaostalí. Zdaleka
nedokážeme tak jako vy brouzdat ve svých mobilech a nejsme schopni se za tak krátkou dobu spojit se svými sousedy sedícími po
našem boku v naší zahradě a nevidíme v tom takové potěšení jako vy. Je sice pravda, že možná máme bohatší slovník než vy, ale
nemáme zase takové technické schopnosti, jako ovládáte vy, abychom si s babičkou sedící na vedlejší lavičce stačili říct, co je třeba.
Nejenže nejsme tak pohotoví, ale už nám i mnohem déle trvá, než svůj mobil vyhrabeme z úkrytu – a on nám mezi tím i třeba
dvakrát upadne na podlahu – ale tomu se vůbec nesmějte, to vás, milé dámy, vše jednou také čeká a vaše budoucí vnoučata a pravnoučata se vám budou stejně smát, jako vy se smějete nám za naši neobratnost. A až vás k tomu začnou navíc ještě bolet kolena
a zádíčka jako nás a nebudete si moct vzpomenout na konci věty, co jste té sousedce chtěly vlastně povědět, protože jste mezi tím
zapomenuly začátek toho povídání, nabádám vás, nebuďte z toho smutné, protože potom nebudete mít na smutek čas. Budete mít
plnou hlavu starostí o své děti, vnoučata a snad i pravnoučata, neboť ony vás nebudou poslouchat ve všem, jako vy neposloucháte
své rodiče a učitele, protože máte spoustu jiných, pro vás důležitějších starostí. A navíc vás v životě čeká mnohem větší rozhled po
světě, než čekal nás a celou naši generaci, a vy se s tím budete muset vypořádat, jako jsme se museli vypořádat s větším rozhledem
než rodiče, ale budete-li moudré, jako někteří z nás, budete především využívat jejich i své vlastní životní zkušenosti pro své dobro
i pro lepší budoucnost svých dětí.
A tak vám, milé slečny, i vašim blízkým vděčně za sebe i ostatní dědečky a babičky děkuji za vaše krásná vánoční přání, která nás
velice potěšila, až dojala, že jste si na nás vzpomenuly v tom předvánočním ruchu, a budeme vám přát mnoho vánočních radostí
mezi vašimi blízkými a dárky, které vás všechny potěší.
Za babičky dědečky v našem Domově seniorů Na Sulické ulici v Praze 4 Krči
JŠ

Nejen Popletené pohádky v KC Zahrada
Rok se s rokem sešel a děti z divadelního kroužku měly možnost
ukázat, co pilně půl roku zkoušely. Letošní představení bylo ve
znamení pohádky, a to nejen jedné. S nejmladšími dětmi se nám
podařilo nazkoušet pohádek rovnou sedm. Zdá se Vám to hodně?
Ono to vlastně nebylo pouze sedm pohádek, ale dohromady čtrnáct. Využili jsme knižní předlohy „Ta teta to plete“ a vytvořili

scénáře, kde se nám popletlo hned čtrnáct pohádek. Diváci mohli
vidět Karkulku, která potká v lese jelena se zlatými parohy, Popelku čelící lopatě ježibaby z perníkové chaloupky a pyšného Koblížka. Popletených pohádek bylo opravdu dost a k naší radosti děti
nebyly popletené vůbec a své role zahrály velice krásně.
Nejstarší děti, které navštěvují divadelní kroužek již čtvrtým
rokem, si pro diváky připravily pohádku Krůpěj medu pro Verunku. Tato moderní, ekologicky laděná pohádka je inspirována
myšlenkou, jak by to v pohádkové říši vypadalo, kdyby se králové
z klasických pohádek jako je Zlatovláska nebo Popelka rozhodli jít
s dobou a zahájili například průmyslovou výrobu střevíčků nebo
těžbu dřeva. V příběhu se objevila dokonce i Ledová královna
a Podmořský svět.
V letošním roce jsme také volili inovativní způsob kulis a využili
jsme možnost projekce, která celý příběh podtrhla. Diváci mohli
vidět mnohdy již skoro profesionální výkony nejstarších dětí, které
se svých náročných rolí zhostily se ctí.

V KC Zahrada byla k vidění představení, kde se nejen hrálo, ale
i zpívalo, a to za hudebního doprovodu pana učitele Dana Martina
Gerycha. Jsme rádi, že se nám již třetím rokem daří zrealizovat
představení, kde si děti z divadelního kroužku mohou vyzkoušet
prkna opravdového divadla.
Mgr. Veronika Svobodová

Sport ve škole
I letos jsme dostali nabídku pořádat základní skupinu okresního
kola ve volejbale dívek na naší škole.
Po rychlokurzu na šestkový volejbal děvčata uhrála 2. místo ve skupině, když prohrála v tie breaku 17:15. Finále Prahy 4 v následujícím
týdnu to bylo „jiné kafe“. Na školní volejbal to byl velice pohledný
volejbal. Naše holky poslechly pokyny a taktickým servisem jsme
nepustili nejlepší útočnice soupeřů ke slovu. Nevyvedl se 1 zápas
a koncovka dalšího nám utekla opět v tie breaku 16:14.
Celkové 3. místo je opravdu zasloužené a všem děvčatům blahopřejeme.
Chlapci ve stejné soutěži obsadili 4. místo.

Po roce se opět sešli malí i velcí, aby si zahráli badminton. Turnaj
v badmintonu se konal již 5. rokem.
Atmosféra byla opět v přátelském duchu. Zúčastnili se „staří
známí“ i nováčci. Opravdu se bylo na co dívat. Nejlepší byli odměněni kalorickými a vitamínovými bombami.
Výsledky:
Mladší žáci: 		

Starší žáci:

1. Haľak Jozef		
2. Pavlíček Ondřej
3. Lackovič Filip		

1. Štol Ondřej
2. Doležal David
3. Vágner Matěj

Dospělí MIX:
1. Haľak Jozef
2. Vágnerová Petra
3. Pavlíček Vít.
V pondělí 13. 5. a ve středu 15. 5. proběhla soutěž v atletice Prahy 4. V pondělí školu reprezentovali starší žáci a mladší žákyně.
Počasí nakonec celkem vyšlo, takže závody probíhaly v příjemné atmosféře. Ve středu pak nastoupili starší žákyně a mladší žáci.
Ti měli bohužel mnohem horší počasí. Byla velká zima a občas i pršelo. Letošních závodů se z ostatních škol účastnilo hodně žáků,
kteří se atletice věnují celoročně, takže bylo velmi těžké v této konkurenci uspět. Nám navíc chyběli někteří důležití žáci. Všechna
družstva se umístila na 4. nebo 5. místě.
Mgr. Viktor Turok

