


Vážení rodiče, milí žáci,
už i počasí nám napovídá, že prázdniny a letní tepla skončily, je tu podzim, za námi 2 měsíce školy a blíží se čtvrtletí.

Tak jako v posledních dvou letech i letošní podzim přinese oslavu významného výročí. Připomeneme si 30. výročí sametové revo-
luce. Ve škole proběhne 14. 11. k tomuto výročí den, ve kterém si učitelé s dětmi připomenou, co pro naši společnost sametová 
revoluce znamenala a jaký byl její průběh. 

Jako každý rok i v tomto roce budeme pořádat tradiční školní akce, jako je školní ples , slavnostní předávání absolventských listů, 
čarodějnice letos nahradí zahradní slavnost s vystoupeními, které si pro vás připraví vaše děti. Vás všechny na tyto akce srdečně 
zveme, přijďte se potěšit i pobavit.

Nejdůležitější bude tento školní rok pro naše deváťáky, kteří absolvují přijímací zkoušky na střední školy. Věříme, že přípravě věnují 
dostatek energie a my jim budeme na jaře moci blahopřát k tomu, že se dostali na střední školu, kterou si vybrali.

Stejně tak držíme palce i našim prvňáčkům, aby se jim první školní rok vydařil, aby se jim ve škole a mezi spolužáky líbilo a aby si 
domů odnášeli radost z poznávání.

Přejeme všem úspěšný a pohodový školní rok.

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

Oceněný projekt Erasmus+
Náš projekt „Jazyky cesta k porozumění“, který byl financován z programu Erasmus +, patří mezi šest nejlepších projektů.

Naše škola uspěla v grantovém řízení programu Erasmus+ a získala tak finanční prostředky na realizaci dvouletého projektu „Jazy-
ky cesta k porozumění“. Díky finančním prostředkům tak mohlo vycestovat v uplynulých dvou letech 5 učitelů do Velké Británie a 
Španělska. Učitelé měli příležitost získat nové znalosti a zkušenosti na kurzech v zahraničí.

Novou zkušeností pro naše učitele byla realizace stínování (Job Shadowing) a výukový pobyt (Teaching Assignment) v partnerské 
škole v Sheringhamu. Hlavně díky této nové zkušenosti se podařilo prohloubit spolupráci s partnerskou školou. Tato spolupráce 
vyústila v návštěvu pedagogů na naší škole.

Těší nás, že nejen z pohledu školy byl projekt úspěšný, ale i hod-
notitelé vysoce ocenili náš projekt. Věříme, že i náš druhý, právě 
probíhající navazující projekt, bude stejně úspěšný jako tento.

 

Citujeme z dopisu, který byl zaslán škole: 

„.... s velkým potěšením si Vás dovoluji informovat, že Váš pro-
jekt s názvem „Jazyky - cesta k porozumění“ byl na základě hod-
nocení závěrečné zprávy externími hodnotiteli vybrán jako jeden 
ze šesti nejlepších projektů v oblasti školního vzdělávání ukonče-
ných ve školním roce 2018-2019. 

Zástupci všech šesti projektů budou pozváni na slavnostní pře-
dávání Cen DZS 2019. Všech šest nominovaných projektů bude 
následně představeno a publikováno v brožuře Erasmus+ úspěš-
né projekty 2019.“  

RNDr. Ivana Čapková



Představujeme novou učitelku:
Mgr. Klára Bucharová

Vzdělání:
Pedagogická fakulta University Karlovy, Praha - Učitelství 1. stupně ZŠ

Státní jazyková škola, Praha

Střední pedagogická škola, Beroun 

Praxe:
Soukromá škola Sunny Canadian International School - učitelka 1. stupně ZŠ 

Soukromá mateřská školka Bullerbyn School - majitelka a jednatelka, pedagog 

Státní základní škola – Spořická, Dolní Chabry

Pobyt v zahraničí: USA - Fairlee Camp Manor - Easter Seal Sociaty - vedoucí na 
letním táboře pro handicapované děti, dospívající a dospělé

Jak ráda trávíte volný čas?
Volný čas věnuji své profesi a rodině. 

Aktivně se věnuji kroužkům Extra češtiny ve škole i mimo ni, kde hravou, zábav-
nou a efektivní formou rozvíjím znalosti jazyka u dětí cizinců. Velmi mne napl-
ňuje jejich aktivní a pozitivní přístup k učení. Mám velkou radost ze vzájemné 
spolupráce a vlastního obohacení z jiných kultur.

S dětmi, manželem a blízkými často jezdíme na Šumavu 
a do Jizerských hor, kde aktivně sportujeme: jezdíme na 
lodi, paddleboardu, na kolech, in-linech, sjezdovkách, 
běžkách, aktivně hrajeme tenis. Ke sportu vedeme i naše 
vlastní děti Petra a Annu.

Pokud o víkendu zůstáváme v Praze, navštěvujeme 
s dětmi divadlo, nebo přihlížíme junior fotbalovým zápa-
sům J.

Během letních prázdnin moc ráda trávím čas ve slunné, 
pozitivní Itálii.

Co Vás dokáže potěšit?
Potěší mne velmi, když se mi ozvou bývalí žáci. To je super 
pocit a zároveň trochu absurdní, jak ten čas letí! 

Potěší mne také, když potkám lidi, z kterých se postup-
ně stanou mí přátelé. Jsou pro mne obohacením a rostu 
s nimi. To je báječné!

Jaká byla vaše nejoblíbenější knížka z dětství?
Děti z Bullerbynu od Astrid Lingrenové, přeci.

...proto jsem pojmenovala svou školku Bullerbyn School.

Které místo v Čechách máte nejraději?
Domov.

Máte nějaké místo, které byste ráda někdy navští-
vila?
Ano. Ekvádor, konkrétně hotel Hurvínek J a Vietnam by 
se nabízel.

Životní krédo
Dělej víc než průměr, dostaneš víc.

Když si uvědomuješ, můžeš měnit.

Pracuj na sobě, buď vzorem pro ostatní.







Jazyky napříč Evropou
V letošním školním roce pokračuje schválený dvoule-
tý program „Jazyky napříč Evropou“, během kterého 
vycestují učitelé na zahraniční vzdělávací programy. 
Aktuálně probíhá stínování paní učitelky Petry Vág-
nerové ve španělské škole blízko města Toledo. Do 
konce projektového období v září 2020 se uskuteční 
ještě výjezd dalších paní učitelek - Bursíkové, Bosňá-
kové, Svobodové a Stojanovićové.

Během letních prázdnin se uskutečnila jedna mobili-
ta navíc oproti plánovaným mobilitám. Tato mobilita 
byla financována jen částečně z ušetřených peněž 
programu Erasmus+. Vlastní program byl sponzoro-
ván Evropskou kosmickou kanceláří (ESA). 

V červenci jsem se zúčastnila čtyřdenního meziná-
rodního semináře v Holandsku, který organizovala 
Evropská kosmická kancelář pro učitele STEM (zkrat-
ka Science, Technology, Engineering, and Mathema-
tics). Workshop probíhal přímo ve výzkumném cen-
tru ESTEC (European Space Research and Technolo-
gy Centre). Zájem učitelů o workshop byl skutečně 
velký. Těší mě, že jsem dostala příležitost účastnit se semináře společně s 50 učiteli z 22 zemí Evropy a Kanady. 

Program byl více než nabitý. Každý den začínal přednáškou, kterou vedli odborníci z oblasti vzdělávání a výzkumu vesmíru. Poté ná-
sledovaly workshopy, které byly rozděleny pro učitele základních a středních škol. Workshopy byly modifikovány tak, aby se daly ap-
likovat s žáky ve výuce. Všichni učitelé obdrželi i obsáhlou složku se všemi materiály. Kromě praktických a teoretických dovedností 
byl seminář výbornou příležitostí k výměně zkušeností s kolegy z jiných evropských zemí. Program byl zaměřen nejen na objevování 
vesmíru, ale poznatky byly dávány do souvislostí s ostatními obory, a to především z oblasti sledování stavu životního prostředí.

Neocenitelnou zkušeností byla i exkurze ve výzkumném centru spojená s návštěvou expozice kosmických modulů.

Všichni učitelé dostali kromě tištěných materiálů i sadu pomůcek na realizaci výukové hodiny zaměřené na testování materiálů 
vhodných pro kosmickou sondu, modifikovanou tak, aby se to dalo realizovat ve školních podmínkách. Tuto sadu využiji na konci 
školního roku s osmáky jako vyvrcholení výuky fyziky. Během testování využijí právě poznatků, které získají v průběhu celého škol-
ního roku. 

RNDr. Ivana Čapková

Ocenění učitelky chemie Ivany Čapkové
Jistě jste si všimli, jak 
moc jsou v posledních 
letech úspěšní naši žáci 
v chemických soutěžích 
– již pravidelně máme 
ve velké konkurenci zá-
stupce v celostátním 
kole chemické soutěže, 
kde se rozhodně neu-
mísťují na zadních po-
zicích. To samozřejmě 
není samo sebou. Zákla-
dem je pozitivní vztah 
k chemii, který v dětech 
budují učitelé chemie.

Velký podíl na tom má Ivana Čapková. Chemii učí s nadšením a s láskou, kterou předává svým žákům nejen v hodinách, vede také 
chemický seminář pro žáky 8. a 9. ročníků.

Svaz chemického průmyslu vyhlásil soutěž s cílem motivovat učitele chemie, kterých ubývá, a zvýšit zájem studentů o tento před-
mět. Paní učitelka Čapková napsala projekt, ve kterém popsala, jak ve škole učí chemii a co dělá pro to, aby chemie naše děti bavila 
a byla pro ně užitečná.

Na základě předložených projektů odborná komise vybrala vždy 3 úspěšné projekty za kraj. Ten, který paní učitelka napsala, byl 
vybrán jako úspěšný.

Jménem školy jí gratuluji a jsem ráda, že úspěšně reprezentuje školu a dělá práci, která ji baví.

Mgr. Bc. Jana Libichová, Mgr. Jana Sadilová



První třídy
Tématem projektových dnů v prvních třídách jsou lidové zvyky 
a tradice. Děti nejdříve navštívily Národopisné muzeum, kde 
se seznámily s odkazy našich předků, uvědomily si, co jsou 
zvyky a tradice. Prohlédly si, s čím se pracovalo na poli, jaké 
lidé nosili oblečení ve všední den a jaké ve svátek. Děti zvláště 
okouzlily krásné vyšívané kroje. Věnování se tomuto tématu 
vede k utváření vztahu k hodnotám, vztahu k lidem, vztahu k 
lidské práci, ale i ke vztahu k vlasti. V odkazech našich před-
ků je moudro, pokora a úcta nejen k sobě, ale i k zemi a k 
životnímu prostředí. Bližším tématem, kterému jsme se více 
věnovali, byly hody a posvícení, které se slavily na konci léta, 
a zvláště pak v aktuálním podzimním období. Dozvěděly se, 
jak se hody a posvícení slavilo a co se jedlo. Další aktivity již 
probíhaly ve škole ve třídách. Děti tancovaly lidové tance, zpí-
valy lidové písně a zúčastnily se příprav na takové posvícení. 
Největší hodnotou je hodnota vlastnoručně vytvořená, třeba 
v podobě upečených posvícenských koláčů. 

Za první třídy Mgr. Eva Krutilková

Druhé třídy
Ve čtvrtek 24. října 2019 přišli do tříd 2. A, B, C studenti ze 
SZŠ a VOŠZ  5. května se svojí  vyučující paní Ivou Dvořáko-
vou. Nejdříve si s dětmi vyprávěli o potravinách. Studenti 
měli připravenou i pěknou prezentaci na dataprojektoru 
a pracovní listy. Potom s dětmi ze 2. A a 2. B připravovali 
zdravé pohoštění. Společně vyrobili ovocné špízy, chlebíčky 
s tvarohovou pomazánkou a sladké tvarohové poháry. Na-
konec děti vše snědly a bylo to moc dobré. Děkujeme za vše 
našim starším kamarádům - studentům.

Naše druháky navštívila i „Zelená Nina“. Z tašky vytáhla krás-
né klobouky pro zeleninové skřítky. Klobouky si mohly děti 
i vyzkoušet a moc jim slušely. Pak si děti s „Ninou“ povídaly 
o ovoci a zelenině. Na dataprojektoru si i všechny skřítky a 
jejich rostliny dobře prohlédly. „Zelená Nina“ přinesla plný 
koš zeleniny a s dětmi vyráběla krásné zeleninové obrázky. 
Jen tak mimochodem děti sluply spoustu zeleniny, když vy-
krajovaly např. dinosaury. 

Děti si projektové vyučování opravdu užily.

Mgr. Olga Urbanová

Projektové dny

Třetí třídy
Třetí ročníky letos putovaly na horu Říp po vzoru 
praotce Čecha. Cestou se zastavily v History parku 
v Ledčici, kde si postupně vyzkoušely několik čin-
ností. Vyráběly mouku, sekerky a keramické nádoby. 
Zkusily umístit domky rybářů, farmářů a obchodní-
ků na osídlovací mapu v písku. Dostaly do rukou 
napodobeniny pravěkých nástrojů a šperků. Ve ven-
kovním stanu je čekalo odkrývání hrobu s milodary. 
Hlínu opatrně sypaly do připravených nádob, odkry-
té kosti, nádoby a nástroje pečlivě zakreslovaly.  Au-
tobus je popovezl pod horu Říp a jejich cesta vedla 
mlhou nahoru k rotundě sv. Jiří. 

Druhý den 3. C dramatizovala pověst o praotci 
Čechovi, kreslila praotce a vyráběla rotundu. 3. B 
vyráběla postavičky Čechovy družiny a pracovala 
v centrech. 3. A kreslila praotce, vyráběla rotundu a 
tvořila lap book na téma pověsti a rotundy. 

Za třetí třídy Markéta Skřivánková, Jana Sadilová a 
Kristýna Dvorníková, za pomoc při projektech děku-

jeme také paní učitelce Kateřině Soukupové



Čtvrté třídy
Třídy 4. A a 4. C si vybraly téma Pověsti o strašidlech ze staré Prahy. Ve čtvrtek 24. 10. jsme navštívili Muzeum strašidel na Malé 
Straně v Mostecké ulici. 

Absolvovali jsme babí vycházku po stopách duchů, zastavili jsme se v místech, kde se tito duchové či strašidla objevovali. Např. na 
Malostranském náměstí v ulici Na Tržišti, v okolí Karlova mostu nebo u Čertovky na Kampě. 

Děti poznaly některá pražská zákoutí, která dosud nenavštívily. O tom, co zažily, vytvářely následující den své skupinové projekty.

Děti ze 4. B si vybraly návštěvu Národního zemědělského muzea v Praze. Zde jsme navštívili jednotlivé kompozice výstavy, které byly 
tematicky řazeny po patrech. Nejvíce jsme obdivovali vývoj zemědělských strojů. Děti zde dostaly možnost nasednout do traktorů 
nebo si vyzkoušet simulovanou jízdu na počítači. Zejména chlapci se od simulátoru nedokázali tak snadno odtrhnout.

V dalších patrech si děti prohlédly různá rybářská náčiní, vyzkoušely si jak chytat ryby na udici a několik kvízů z oboru. Dívky využily 
kreslení metodou vytlačování a brzy vznikaly krásné a barevné výkresy vodních živočichů.

Dívky, ale i chlapci si v dalším patře vyzkoušeli uvařit virtuální pokrmy, které se zobrazovaly na obrazovce. 

Další patro věnované lesnictví děti využily k tipování zvuků zvířat a ptáků. Také si zde prohlédly starověké vesnice a vyzkoušely 
mnoho dalších aktivit, např. lesnictví – sázení stromů, kladení pastí apod.

Na závěr jsme si prohlédli venkovní expozici živých zvířat. Některé děti se chystají do muzea vrátit s rodiči a prohlédnout si to, co 
jsme již nestihli.

Bc. Miroslav Mikšátko

Páté třídy
Téma projektových dnů pro páťáky znělo – Evropan – Karel 
Čapek.

Ve čtvrtek 24. 10. se všechny páté třídy vydaly na výlet. Spo-
lečně navštívily Památník Karla Čapka, který se nachází ve 
Staré Huti u Dobříše. Děti byly rozděleny do dvou skupin a 
průběžně se střídaly na prohlídce památníku a v malém kino-
sále, kde sledovaly životopisný snímek o Karlu Čapkovi. Výlet 
se vydařil a v pátek se děti pustily do zpracovávání projektů na 
toto téma. Své práce prezentovaly spolužákům.

Mgr. Marta Šandová

Šesté třídy
V šestém ročníku proběhl v rámci kaž-
doročních projektových dnů program  
ODYSSEA. Jde o program, během které-
ho si děti formou různých her upevňují  
a prohlubují vzájemné vztahy, lépe pozná-
vají jeden druhého, zkoušejí si, jak funguje 
spolupráce v menších či větších skupinách 
při řešení zadaného úkolu. Oříškem se uká-
zalo například řešení hry, jak co nejrych-
leji opravit vadný počítač. Vyřešení úkolu 
bylo vázáno kromě správného provedení 
také na časový limit, jinak zůstal počítač 
neopravený. Celá třída jako jedna skupina 
musela najít optimální řešení, což zabralo 
dětem nejvíce času ze všech  dvoudenních 
aktivit. 

Dalším zajímavým bodem programu 
(kromě pestrých fyzických aktivit) byla 
pochvala – uvědomění si, že v každém člo-
věku je něco dobrého, každý je něčím za-
jímavý, ... a umět to dát najevo, pochválit 
ho. To hezké pak napsat na lepicí pásku a 
připevnit na prima spolužáka. Všichni končili program několikanásobně polepeni, nikdo nezůstal stranou. Třída 6. C tuto činnost 
vyhodnotila jako nejzajímavější bod programu. Stranou nemohou zůstat ani lektoři, jimž náleží poděkování  za pěkné vedení obou 
projektových dnů. 

PaedDr. Hana Sivanincová

Projektové dny



Sedmé třídy
Ve dnech 24. 10. a 25. 10. navštívila třída 7. B v rámci projektových 
dnů Židovské a Náprstkovo muzeum.

Prohlídka Židovského muzea a potažmo i synagogy a Židovského 
hřbitova byla velmi zajímavá a obsáhlá. Dozvěděli jsme se spoustu 
nových věcí. Nejprve jsme sehráli scénky na téma život Židů: 1. 
Obřad po narození dítěte 2. Šabat – židovský svátek odpočinku a 
klidu 3. Pesach – svátek nekvašeného chleba  4. Židovská svatba. 
Poté jsme navštívili Staronovou synagogu a měli jsme možnost se 
podívat i na Židovský hřbitov, kde jsme mohli položit kamínky s 
přáním na hrob významného židovského učitele.

Při návštěvě Náprstkova jsme se zaobírali historií Austrálie a Oce-
ánie a Starověkého Egypta. Prohlídka se všem líbila, bylo to zají-
mavé, mohli jsme se podívat i na mumifikovaného krokodýla. Také 
jsme se dozvěděli mnoho o jejich kulturách. Návštěvu muzea mů-
žeme určitě doporučit.

Šimon Santler a Kristýna Sovová 7. B

Osmé třídy
Ve čtvrtek 24.10. a v pátek 25.10. proběhly u nás ve škole projektové dny. Tématem pro osmé třídy byla média.

Ve čtvrtek jsme po skupinkách natáčeli reportáž o naší škole. Ráno jsme se sešli v 8:55, rozdělili se do předem určených skupin a 
začali jsme natáčet. Měli jsme na to jen dvě hodiny, tak jsme se do toho museli pustit hned. Každá skupina to pojala trochu jinak. 
Někdo si pozval bývalého studenta naší školy, někdo se snažil sdělit zajímavé informace a jiní se snažili hlavně pobavit a zaujmout.

Pak se začalo hodnotit a soutěžit o zajímavé ceny. V porotě byl vždy jeden člen z každého týmu. Po posouzení všech reportáží skon-
čila na prvním místě skupinka chlapců z 8. B na druhém místě skončila také skupinka chlapců z 8. B a bronzovou pozici ukořistili 
chlapci z 8. A.

Natáčení jsme si všichni moc užili a těšíme se na další podobnou akci. Myslím si, že takto se naučíme mnohem víc, než když sedíme 
v lavicích.

                                                                                    Matěj Vágner  8.A 

Ve dnech 24. - 25. 10. 2019 proběhly ve škole PJZŠ Horáčkova projektové dny. Každý ročník má vždy jiné zaměření. Třídy osmých 
ročníků měly zaměřený program na mediální výchovu.

Ve čtvrtek 24. 10. dostali studenti od svých vyučujících úkol natočit krátký dokument o škole. Každý to pojal úplně jinak, někdo to 
bral s humorem, jiní shrnuli, co se všechno ve škole za ta léta změnilo a někdo to zpracoval jako reportáž. Žáci na to měli přibližně 
2,5 hodiny a hned poté museli své video před třídou odprezentovat. Paní učitelky jim nechaly volnou ruku. Žáci si mohli do svých 
video-projektů vkládat různé efekty a písničky, paní učitelky pouze zajímal konečný stav videa. Nejlepší videa pak byla oceněna 
sladkou odměnou.

Tyto projektové dny se nám zatím líbily ze všech nejvíce, které jsme měli. Bavilo nás pracovat ve skupinách, které jsme si sami mohli 
utvořit a každý ze skupiny si mohl vybrat svou roli ve videu, která ho nejvíce zaujala, např. reportér nebo kameraman. Tyto projek-
tové dny hodnotíme 10 z 10 a také děkujeme našim skvělým paním učitelkám za výbornou organizaci celého dne.

                                                         Regína Matějková, Ema Mařáková  8. A

V České televizi nás prováděly dvě průvodkyně Eva 
Marozová a Eva Adamová. Navštívili jsme víceúčelový 
sál, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informa-
cí o České televizi. Například, že Česká televize má 42 
kilometrů chodeb, má přes 100 000 kostýmů (dokon-
ce jsme si mohli nějaké i vyzkoušet), že Večerníček je 
vysílán třeba i v Japonsku, kde je velmi oblíbená víla 
Amálka a také má nejstarší znělku používanou v České 
televizi vůbec. Česká televize také upravuje pořady pro 
hluchoněmé a dokonce i pro nevidomé. Česká televize 
je veřejnoprávní instituce, která má programy a pořady 
pro všechny věkové kategorie, má celkem 6 programů 
ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, Déčko a ČT art. Česká televize 
vysílá kromě Prahy i ze studií v Brně a Ostravě. Nako-
nec jsme navštívili studio, kde se natáčí soutěžní pořad 
„Kde domov můj“. 

Kristýna, Natálie, Filip, Vojta z 8. B

Projektové dny



Deváté třídy
9. třídy v rámci projektových dnů na téma GLOBALIZACE navštívily první den Informační centrum OSN v Praze. Žáci se seznámili se 
základními informacemi o OSN a prioritními cíli této organizace týkající se udržování mezinárodního míru, dodržování lidských práv, 
rovnoprávnosti, humanitárních misí a globálních problémů – oteplování klimatu, chudoby, dostupnosti pitné vody, hladomoru, 
dostupnosti lékařské péče, obnovitelných zdrojů energie, přelidnění apod. Přednášku vedl zkušený novinář a člen několika huma-
nitárních akcí, o kterých velmi poutavě vyprávěl.

Druhý den žáci absolvovali prohlídku Letiště Václava Havla. Při prohlídce vyhlídkovým autobusem viděli provoz na ploše, značení 
ranvejí i záchrannou stanici. Dozvěděli se, jak probíhá odbavení letadel před startem a přistáním, navádění letadel na stání a mnoho 
dalších zajímavých informací.

Mgr. Martina Stojanovićová, Mgr. Kristýna Pavlíčková

Pražský globus
Ve středu 16. 10. proběhlo školní kolo zeměpisné soutěže Pražský globus. Tato soutěž je zaměřená na všeobecné znalosti ze země-
pisu (vesmír, přírodní sféry Země, kontinenty), ale i na znalosti o Praze. Skládá se z teoretické a praktické části. V praktické části žáci 
prokazují dovednost zacházet s atlasem a vyhledávat informace. 

Mladší kategorie A se účastnilo 13 žáků
1. místo:  Soral Jiří 7. A

2. místo:  Boldišová Ella 7. A

3. místo:  Santler Šimon 7. B

Starší kategorie B se účastnilo 10 žáků
1. místo:  Krátký Jiří 8. B

2. místo:  Hejduk Ondřej 9. A 

3. místo:  Vágner Matěj 8. A

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřeje-
me. Celopražské kolo se koná na Stanici přírodovědců 
DDM hl. m. Prahy ve dnech 18. a 19. 11. Do celopražské-
ho kola postupují vítězové obou kategorií.

 Mgr. Irena Matyášová

Exkurze do Terezína
Ve dnech 2. – 3. 6. 2020 se uskuteční vzdělávací 
seminář v Terezíně pro žáky 9. ročníku. Žáci budou 
ubytováni v bývalých Magdeburských kasárnách, 
kde budou mít zajištěné ubytování a stravování. 

Účastníky čeká bohatý program: úvodní před-
náška - hlavní funkce ghetta Terezín, dokumenty, 
prohlídka bývalého ghetta, bývalé věznice v Malé 
pevnosti, podzemí, expozice Magdeburských kasá-
ren, obřadní síně, kolumbária, Židovského hřbitova  
a krematoria, workshop. Věříme, že se podaří zajis-
tit také besedu s pamětníkem.

Mgr. Eva Turoková

Projektové dny



Společný víkend v Kořenově
K utváření dobrých a přátelských vztahů určitě velmi efektivně přispívají i mimoškolní akce. Naší první mimoškolní akcí uskuteč-
něnou na konci září byl společný víkend rodičů a dětí 1. B třídy a také s paní učitelkou. Celým víkendem se prolínalo téma „Cirkus 
bude“. Ubytovaní jsme byli v hotelu Lesní chata uprostřed již podzimní přírody Jizerských hor. Hrozivé předpovědi počasí se nena-
plnily, a proto většina aktivit probíhala venku. Soutěžilo se, běhalo, řešily se kvízy, hledala se zvířátka, stavěly se domečky. Večer 
rodiny vytvořily a představily své mandaly. Také se zpívalo a vyrábělo. A když děti usnuly, určitě zbyl čas i na popovídání. Všechny 
aktivity se podílely na spolupráci a na utváření pevných vazeb. Po celou dobu panovala radostná přátelská nálada, na své si přišly 
děti i dospělí. Určitě to nebyla poslední společná akce. Všichni se vyslovili, že se již těší na další společné setkání.

Mgr. Eva Krutilková

Výlet do Beskyd  
na Valašsko
Ve třídě 3. B jsme se celý školní rok těšili na to, jak vyrazíme 
na čtyřdenní výlet do Beskyd. Z Prahy jsme odjížděli vlakem 
1. 6. v 7:24. Cesta rychle ubíhala, a než jsme se nadáli, hlási-
li: „Vlak přijíždí do stanice Valašské Meziříčí.“ Ubytování jsme 
měli sami pro sebe na horské chatě Soláňka, uprostřed kopců 
a kousek pod vrcholem hory Soláň. Cílem bylo probádat kraj, 
ze kterého pochází paní učitelka. To se dětem určitě povedlo.  
Děti vystoupaly na horu Soláň a už vědí, co je na vrcholu hory 
a proč se  takto jmenuje. Na Pustevnách měly děti možnost 
pozorovat, jak postupuje oprava vyhořelé „Maměnky“ , osvo-
jit si jméno Dušan Jurkovič a pořádně si užít stezku v oblacích. 
U pohanského boha Radegasta jsme se společně vyfotili. Děti 
také už vědí, kde je ještě jeden Radegast. Chvilku jsme se za-
stavili v kapličce Cyrila a Metoděje na Radhošti, zapamatovali 
jsme si nadmořskou výšku a co mají v ruce věrozvěsti. Dále 
se děti seznámily se životem lidí na Valašsku v minulých do-
bách, jak funguje větrný mlýn a kovárna, jak funguje vodní 
mlýn, hamr, lisovna oleje, valcha. Děti také vědí, které slavné 
osobnosti odtud pocházejí nebo působily na Valašsku a které 
slavné osobnosti mají pomníčky na valašském Slavíně. Věděli 
jste, že je to např. Emil Zátopek, Jan Karafiát, Marie Podešvová 
či František Podešva?

Uměli byste odpovědět i na další otázky? Děti ze současné  
4. B už ano.

Mgr. Eva Krutilková



Stmelování žáků 8. tříd
V rámci stmelování 8. ročníků jsme na 
konci září vyrazili na únikovou hru do 
Imaginatoria na Vinohradech.

Program pro žáky měl dvě části. 
V první části žáci řešili ve skupinách 
různé rébusy v zadané únikové hře 
na tabletech, k pomoci jim byly indi-
cie rozmístěné po místnosti. V druhé 
části programu žáci vyrazili do úniko-
vých místností, které byly tematicky 
rozdělené: Čarodějův zámek, Dračí 
labyrint a Moskomorovo vězení. Míst-
nosti byly velmi reálně zařízené a na-
vozovaly tajuplnou atmosféru. 

Všichni žáci 8. ročníků nakonec unikli 
a šťastně jsme se shledali po skon-
čení programu. Hry splnily svůj účel,  
a navíc žáci rozvíjeli své logické uvažo-
vání a kooperaci. Žáci byli z této akce 
nadšeni.

Mgr. Barbora Jelínková

Víkend pro rodiče a děti z 3.B.
Stalo se již příjemnou tradicí, že předposlední říjnový víkend prožíváme společně v hotelu Lesní chata v Kořenově. Tentokrát jsme se 
sešli v komornější sestavě, ale na atmosféře to nebylo znát. Rodiče i děti přijeli s dobrou náladou a chutí zažít nové dobrodružství. 
Počasí nám opět přálo, a tak jsme mohli celý víkend hrát hry venku. Tentokrát nás uvítal profesor Grégory, který nám povyprávěl 
legendu místa zvané Xapatán a předal nám tajnou šifru. Rozluštění této šifry nás mělo přivést ke správné sošce, kterou by na konci 
pobytu profesor rád vyměnil za poklad. Všichni statečně plnili těžké zkoušky, za které dostávali hesla k šifře a sošky. Bojovali i rodiče 
a sourozenci a to bylo velmi důležité. Nakonec se všem týmům podařilo získat dostatek indícií a všichni dokázali odhalit správnou 
sošku. Věřím, že tento společný víkend přinesl všem zábavu i trochu napětí. 

Děkuji všem za krásné podzimní dobrodružství!

Mgr. Kristýna Dvorníková



Výlet 2.C na farmu Netluky
V prvním říjnovém týdnu jsme se vydali na farmu Netluky. Tato 
farma patří pod Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněv-
si. Zúčastnili jsme se programu „U nás na farmě“, kdy nám byla 
farma představena v reálném provozu. 

Na farmě na nás čekali velice příjemní průvodci, kteří se nám celé 
dopoledne věnovali a provázeli nás. Děti si v první řadě muse-
ly zvyknout na odér, který byl nedílnou součástí celé farmy. Jako 
první jsme viděli chov selat. Překvapilo nás, jak jsou prasata ve 
skutečnosti čistotná. Prasátka měla jasně vymezený prostor, kde 
vykonávala svou potřebu, a ani by je nenapadlo znečistit si místo, 
kde odpočívají nebo si hrají. Příměr „jsi jako prasátko“ tak získal 
úplně jiný rozměr J 

V další části farmy jsme mohli pozorovat právě narozené telátko. 
Museli jsme být potichu, abychom ho nevylekali, a šli jsme se po-
dívat dál na krávy, které nám dávají mléko. Každá kráva měla na 
krku žvýkometr, který měřil, jestli kráva přes den rozžvýká potřeb-
né množství potravy. Viděli jsme i prostor, kde každé ráno ve 4:00 

a v 16:00 krávy dojí. Bylo nám vysvět-
leno, jak celý proces probíhá a jakou 
cestu musí mléko urazit, aby se do-
stalo až k nám domů. Největším zážit-
kem byla pro děti telátka, která si děti 
mohly pohladit. Telátka měla speciální 
domečky, ve kterých byla sama. To děti 
nejvíce zaráželo a ptaly se, jestli se jim 
nestýská po mamince. Na závěr jsme 
mohli být trochu nápomocní a přihrno-
vali jsme lopatami kravám krmení. 

Dětem se na farmě moc líbilo, jen my 
dospělí jsme některá specifika chovu 
hůře snášeli. 

Mgr. Veronika Svobodová

Harrachov
V posledních letech bývají červnové dny velmi teplé a ve třídách je nesnesitelné horko. A právě z tohoto důvodu si poslední červno-
vý týden naše třída 3. B zpestřila třídenním výletem do Harrachova. Ubytování a vynikající snídaně nám poskytla maminka jednoho 
žáka, majitelka penzionu Chalet – Hřebenka. Čas jsme trávili výletem k Mumlavským vodopádům, pozorováním pulců, pobytem v 
lese, na zahradě či koupáním v bazénu. Nechybělo ani zpívání u kytary či opékaní vuřtů. A tak jsme se prázdninově naladili, že se 
nám ani zpátky do Prahy nechtělo. Ale museli jsme, čekalo nás totiž vysvědčení a potom hurá na prázdniny.

Mgr. Eva Krutilková



Ve třídě 3. B se hrálo divadlo
Není nic hezčího a milejšího, než když samotné děti vysloví přání, že by se chtěly rozloučit se svojí paní učitelkou a také školním 
rokem nacvičením divadla. Nápad se mi líbil, i když jsem s hraním divadla neměla žádné zkušenosti. Společně jsme vybrali divadelní 
hru pro děti „Vašek cestovatel mezi lidojedy“.

Nastalo období příprav, rozdání a naučení rolí a secvičení. Nemalou námahu nám také dala výroba kostýmů, které jsem dětem ušila 
spolu s asistentkou Denisou a děti si je vyzdobily. Důležitá byla i výroba kulis.

Hra pojednává o cestovateli Vaškovi, který ztroskotá na ostrově plném lidojedů a ti ho chtějí sníst. Vaška zachrání kouzelnice a ve-
getariánka mezi lidojedy Sója. Uvaří totiž všem odvar z makovic, po kterém lidojedi usnou, a Sója Vaška vysvobodí. Ten si ji vezme 
za ženu a společně pěstují na poli sóju. Ve hře byly zapojeny všechny děti, někdo měl roli větší, někdo menší. Premiéra hry byla pro 
rodiče uvedena 20. 6. 2019 ve školní jídelně. Poté následovalo přátelské posezení v areálu „beach“.

Velké poděkování také patří panu učiteli Gerychovi, který nám ozvučil pódium.

Milé prožité chvíle a zážitky jsou dalšími kroky k utváření kamarádských vztahů.

Na rozlučku se školním rokem budeme dlouho vzpomínat.

Mgr. Eva Krutilková

Divadelní představení v prosinci
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase připravujeme s dětmi z divadelního kroužku vánoční představení. V letošním roce si pro 
vás děti přichystaly několik autorských miniher. Uvidíte nejmladší herce a herečky v rolích pohádkových bytostí, které se rozhod-
nou slavit Vánoce. Některé děti se nám letos představí poprvé a zažijí tak svou hereckou premiéru. Starší děti si pro Vás přichystaly 
autorské hry. Inspirovaly se svými zážitky z Vánoc a rozhodně v těchto minihrách nebude chybět humor. Celé představení, které se 
letos bude konat v KC Zahrada na Chodově, uzavřou nejstarší děti, které zkoušejí hru od Charlese Dickense – Vánoční sen, kterou 
můžete znát také pod názvem Vánoční koleda. Herecké výkony doplní dětský školní orchestr a Rolnička pod vedení pana učitele 
Dana Gerycha. 

Pokud budete mít v předvánočním shonu čas, přijďte se naladit na Vánoce dne 18. 12. od 18:00 v KC Zahrada.

Těšíme se na Vás!

Za divadelní kroužek Mgr. Veronika Svobodová



Návštěva divadelního představení - Vidím nevidím
Dne 23. 9. 2019 navštívily děti 2. A divadelní představení v Národním divadle na Nové scéně Vidím nevidím.

Titul s názvem Vidím nevidím připravila filmová režisérka a animátorka Maria Procházková 

„Představení Laterny magiky vypráví příběh holčičky Agátky, která, když se narodila, neviděla, a tak svět kolem sebe objevuje pře-
devším hmatem a sluchem. Pomocí projekcí nám dává nahlédnout i do svých fantazií a představ.“ /převzato z programu ND/

Dětem se představení velmi líbilo a krásně ho druhý den namalovaly.

Mgr. Olga Urbanová

Divadlo Minor – Zátopek
Dne 10. 10. navštívily děti 2. A krásné představení Zátopek v divadle 
Minor.

„Třicet tisíc diváků křičelo tohle jméno v Helsinkách v roce 1952, 
když vbíhal na stadion, coby první v maratonském běhu, aby získal 
třetí zlatou medaili v běhu na dlouhé tratě. Všichni na celém světě 
umí běhat, ale on jediný dokázal běžet tak, že vyhrál třikrát na jedné 
olympiádě. 5km. 10km. Maraton. Nikdo předtím ani potom to nedo-
kázal, co je svět světem. A je docela možné, že už to nikdo nedokáže. 
Osobnost jedinečného sportovce přiblíží divákům scénárista a režisér 
Jan Jirků optikou zachycující dobu, ve které Dana a Emil Zátopkovi 
žili.“ /převzato z programu divadla Minor/

Všechny nás překvapilo, že toto sportovní téma lze tak krásně diva-
delně zpracovat. A i závěr představení byl velmi emotivní, když dět-
ské publikum začalo skandovat: Zátopek, Zátopek…

Druhý den děti namalovaly obrázky. Emička přinesla obrázky, které 
namalovala doma. Radila jí babička, se kterou si pěkně o Zátopkovi 
povídaly.

Mgr. Olga Urbanová

Návštěva u soudu
V pátek 1. 11. 2019 navštívila naše třída 8. B soudní jednání na 
Městském soudu v Praze. Jednání se týkalo dvou pracovníků 
vězeňské služby, kteří údajně brali úplatky, za které poskytovali 
některým vězňům z věznice Pankrác telefonní hovory. Jeden 
z vězňů údajně volal až 400 krát. Obžalovaní se však snažili 
všechny důkazy popřít. Zaujalo nás, jak dlouhá může být soud-
ní obžaloba.  

Návštěva pro nás byla velkým a emotivním zážitkem, na který 
ještě dlouho nezapomeneme. Jen doufáme, že před soudci ne-
budeme muset stát a vypovídat my.

Michael, Mikuláš, Daniel z 8. B



Horáčkova Art
V loňském školním roce vznikl v naší škole nový projekt HORÁČKOVA ART. 
V jeho rámci jsou pořádány výtvarné soutěže a pravidelné výtvarné výstavy 
talentovaných žáků, kde jsou představována i mimoškolní díla jako výsledky 
jejich výrazného uměleckého zájmu.

Každý měsíc předvede v GALERII HORÁČKOVA ART svou práci jeden výraz-
ně výtvarně talentovaný žák nebo žákyně druhého stupně naší školy, který 
si sám vybírá své práce, připravuje koncepci výstavy a podílí se na její pří-
pravě. Výstava je vždy k prohlédnutí v prvním (modrém) patře naší školy na 
konci chodby a je uváděna zajímavě řešeným nápisem názvu galerie, jehož 
autorkami jsou Marianna Pokorná a Karolina Tamarová, obě z 9. B. 

V září se jako úplně první představila Lada Píšová ze 7. B. Prezentovala se 
výraznými malbami, 
kresbami zvířat, zátiší, 
portréty, grafikami, fo-
tografiemi a připojila i 

studijní skicy. Jde o velmi zdařilé práce, Lada tvoří samostatně, umí si v zadání 
najít svou výtvarnou polohu jak v tématu, tak v technice. Velmi dobře pracuje 
s barvou, modelací tvaru a prostoru, zvládá různé výtvarné techniky a autorské 
postupy, pracuje s velkou fantazií, vytváří konkrétní i abstraktní obrazy, často 
propracované konkrétní tvary kombinuje s uvolněným abstraktním doplněním. 
V jejích dílech je vždy obsažena emoce, myšlenka, moment situace.

Říjnová výstava představila užší výběr prací Sáry Chrástové z 8. B. Působivé, 
převážně abstraktní malby upoutají svým důrazem na barvu, vyjádření emocí 
a fantazií, nabízejí možnost nacházet skryté významy. Odkazují na niterné my-
šlenkové postupy citlivého přístupu k tématu, inspiraci knižním světem i okolní 
přítomností. 

Všem jmenovaným velmi děkuji, přeji hodně inspirace, výtvarných úspěchů, a 
aby jim výtvarné umění přinášelo radost a objevování nových pohledů.

Mgr. Jana Stránská

Lada Píšová

Lada Píšová Lada Píšová Sára Chrástová

Sára Chrástová



Gotika - renesance - baroko
V rámci výuky výtvarné výchovy druhého stup-
ně naší školy se žáci různou formou seznamují 
s vybranými kapitolami dějin výtvarného umění. 
Při poznávání základních rysů, charakteristických 
prvků a historických i uměleckých souvislostí 
středověkých a novověkých uměleckých slohů se 
žáci loňských sedmých tříd zaměřili na vybrané 
umělecké prvky a ty výtvarně znázornili. Zabý-
vali se gotikou, renesancí a barokem. Po základ-
ním výkladu a obrazové prezentaci si samostatně 
zjišťovali podrobnosti. Učili se pracovat se zdroji, 
pracovali s internetem, uměleckými publikace-
mi i učebnicí dějepisu. Rozhodli se, zda znázorní 
vývoj a odlišnosti jednoho typu výtvarného prvku 
ve všech těchto uměleckých slozích nebo zda 
znázorní nejvýraznější charakteristický výtvarný 
prvek každého uměleckého slohu. Pracovali v tří-
členných skupinách. 

Děti tvořily volnou technikou dle vlastního výběru a předchozí přípravy. Vznikaly malby, propracované kresby tuší či fixem i kombi-
nace malby s grafickými technikami. Pracovaly s rozměrným formátem A1, kde ve zvolené kompozici umístily tři vybrané motivy.

Všechna svá řešení děti prezentovaly při předání své výtvarné práce k hodnocení. Všechna díla obsahově odpovídají zadání a jsou 
pečlivě výtvarně zpracována. Jednotlivé výtvarné prvky byly dobře zvoleny, kompozice byly tvořeny velmi kreativně.

Žáci se tímto projektem blíže seznámili s příslušnými uměleckými slohy a praktickým vstupem si osvojili získané vědomosti. V pro-
storu chodby prvního (modrého) patra školy se konala výstava všech prací, pochvalu za svůj aktivní přístup si zaslouží všichni tvůrci.

Mgr. Jana Stránská

Cestování a poznávání
Před koncem loňského školního roku byla vyhlášena druhá vý-
tvarná soutěž nového projektu HORÁČKOVA ART. Jaro a blížící 
se léto už lákalo k výletům spojeným s množstvím zážitků, proto 
bylo zvoleno téma s názvem CESTOVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ.

Soutěž byla vyhlášena pro žáky pátých tříd prvního stupně a žáky 
všech tříd druhého stupně naší školy. Zadáním byla fotografie, 
bylo možné přihlásit jednotlivé snímky i série fotografií. Pořízené 
fotografie zachycovaly zajímavé objekty i situace, byly ve velké 
většině výtvarně i technicky na velmi dobré úrovni. Některým 
autorům šlo o přesné zachycení skutečnosti, někteří pracova-
li s vlastní vizí a někteří využili i doplňkové možnosti techniky. 
Všechny práce byly představeny na výstavě v prvním (modrém) 
patře naší školy.

Ocenění (s uvedenou třídou v loň-
ském školním roce, kdy soutěž probíhala):
1. místo: Adéla Šimůnková, 9. B, série foto-
grafií Costarica

2. místo: Eliška Vaňková, 7. A, fotografie Stín

3. místo: Kateřina Balcerová, 6. B, fotografie 
Kamenná cesta

Součástí ocenění bylo také předání dárků 
v podobě datových médií, které budou 
mladí fotografové moci využít při své další 
práci.

Všem ještě jednou blahopřeji! 

Mgr. Jana Stránská



Den s olympijským vícebojem
8. října proběhl na naší škole již tradiční Den s olympij-
ským vícebojem. Většina tříd z prvního stupně se zapojila 
do plnění osmi disciplín: skok z místa, hluboký předklon, 
běh na 500 m, zkrácené lehy-sedy, postoj čápa, sprint 
na 60 m, T-běh, hod basketbalovým míčem. Cílem není 
soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho 
přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají 
talent. Soutěž má ukázat, že sport je tu pro každého. S 
organizací nám opět velmi pomohli žáci osmého ročníku v 
roli rozhodčích i chůviček. Bez nich už by to prostě nešlo. 
Letos nám bohužel nepřálo počasí, a tak si některé třídy 
budou muset splnit „venkovní disciplíny“ – běhy později.

Soutěž Špačkoš
Soutěž Špačkoš, součást soutěže Olympijský víceboj, má 
dvě části. 

Ta první, v kreslení, je pro jednotlivé třídy na škole, probí-
há každý školní rok a je vyhodnocena vždy na konci květ-
na. Letošním tématem je úspěch české výpravy na letní 
olympiádě, ať už scéna z historie, třeba vítězství Emila Zá-
topka, nebo obrázek, který připomene nedávné úspěchy 
českých sportovců na letních hrách. 

Děti z 2. A byly na představení Zátopek v divadle Minor. 
Všichni jsme byli představením nadšeni a obrázky, které 
děti ve škole nakreslily, se moc povedly.

Druhou částí je sběr špačků, tedy vypsaných nebo zláma-
ných zbytků tužek a pastelek, který probíhá vždy dva roky 
mezi konáním olympijských her. Z nasbíraných špačků vy-
tvoří klienti centra STROOM Dub u Prachatic, které posky-
tuje sociální služby osobám se zdravotním postižením, v 
rámci relaxace pomocí pracovní činnosti umělecká díla. Ta 
budou k vidění na olympijských festivalech v České repub-
lice a také v Českém domě v dějišti olympiády, navíc by 
měla být následně vydražena ve prospěch České olympij-
ské nadace, jež podporuje nadšené sportovce ve věku 6 až 
18 let. Sběr špačků bude ukončen před letní olympiádou v 
Tokiu na konci února 2020. 

Krabice na špačky bude od listopadu umístěna u vrátnice 
školy.

Mgr. Olga Urbanová

Dentální hygiena pro  
druháčky
V úterý 10. 9. 2019 navštívila ve škole naše druháčky paní 
dentální hygienistka Mgr. Zuzana Kočková, která vede 
preventivní program: Aby mě zub nebolel. Děti se naučily 
správně si čistit zuby, jaké mají používat vhodné kartáčky 
atd. Součástí programu bylo, že děti dostaly tzv. plakový 
detektor, který jim lehce obarvil plak na zubech, a děti 
zjistily, kde mají slabé místo při čištění zubů. Takže druhá-
ky ten den každý poznal podle lehce namodralé pusinky.

Mgr. Olga Urbanová



Malá kopaná
1. místo Praha 4. 

V malé kopané startovala dvě družstva naší školy.

Mladší a starší žáci postoupili shodně z 2. míst ze základ-
ních skupin do finále Prahy 4, které se hrálo na Tempu 
Praha. Starší obě utkání prohráli, mladší vyhráli skupinu 
a ani v dalších dvou zápasech nenašli přemožitele a suve-
rénně si dokráčeli pro 1. místo.

Tým mladších žáků plnil taktické pokyny na 1. Vysoce 
hodnotím i nasazení v utkáních a chování mimo hřiště.

O tento úspěch se zasloužili: 
Jan Žáček (C), Adam Kotík, Matěj Hrudník, Marko Kupec, 
David Denkstein, Jakub Ruml, Filip Janda, Cian Rubinos, 
Adam Kyselka, Filip Matys, Martin Brázda, Lukáš Kašpar.

Mgr. Viktor Turok

Florbal: postup do krajského přeboru
Dne 16. 10. 2019 se konalo finále Prahy 4 ve florbalu.

Družstvo mladších žáků ani v tomto turnaji nenašlo pře-
možitele a po suverénním výkonu si chlapci vybojovali 
postup do pražského kola. Tento turnaj jsme vyhráli s im-
pozantním skóre 21:2.

Školu reprezentovali: 
Jakub Ruml, Adam Václav Kyselka, Filip Matys, Marko 
Kupec, Jan Žáček, Lukáš Kašpar, Šimon Kresta, Martin 
Vaněk, Filip Lackovič, Jakub Novák, David Fillo, Tobias Lo-
pušan a Adam Kotík.

Družstvo mladších žákyň také postoupilo do pražského 
kola.

Mgr. Viktor Turok

Do práce na kole 
Naše škola se zapojila do akce Do práce na 
kole. Do práce na kole je celostátní výzvou, 
jejíž 9. ročník se uskutečnil v květnu a 16. 
až 22. září 2019. 

Výzvu každoročně pořádá spolek AutoMat. 
Cílem Do práce na kole je motivovat co nej-
více lidí, aby jako dopravní prostředek po 
městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli 
bezmotorovou formu dopravy včetně běhu 
a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit 
autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdra-
ví a náladu, ale přispějí i k čistšímu ovzduší 
a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu 
městu. V naší škole vzniklo zatím jen jedno 
družstvo z řad učitelů, ale i toto může být 
slibný začátek.

Mgr. Olga Urbanová




