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Vážení rodiče, milí žáci,
po delší odmlce vás vítáme při čtení našeho školního občasníku Jazyk. Netřeba připomínat, že jako všechno ostatní ve školním životě 
ovlivnil coronavirus i jeho vydávání. V tomto čísle najdete proto jak články k dění v minulém školním roce, tak ty aktuální.

Všichni se teď zamýšlíme nad tím, zda přes všechny sliby této dosluhující i budoucí vlády nedojde opět k plošnému lockdownu,  
a děti nezůstanou doma před obrazovkami počítačů. Všichni ve škole opravdu doufáme, že děti stráví celý školní rok v lavicích, že 
tříd v karanténě bude co nejméně. Naštěstí díky uplynulému školnímu roku máme dobře vyřešenu on-line výuku, a tak při sedmi-
denní karanténě nenastane z hlediska výuky žádný problém. I tak je ale on-line výuka komplikací pro vás, vaše děti i pro učitele. Sami 
jsme již zjistili, jak snadno se virus ve skupinách dětí rozšíří. Moc vám proto děkujeme, že své děti vedete k tomu, aby dodržovaly 
všechny hygienické předpisy. 

Pro letošní školní rok jsme naplánovali většinu obvyklých školních akcí. Některé, jako školní ples, jsme přesunuli až na jaro. Jejich 
konání se bude řídit momentální epidemiologickou situací a pokyny, které pro provoz školy obdržíme od hygieny a Ministerstva 
školství. O tom, zda proběhnou, případně v jaké podobě, budete vždy informováni. Stejně to platí i pro pořádání škol v přírodě, 
lyžařských výcviků, plaveckých kurzů a dalších školních programů.

Chtěla bych vám všem poděkovat za výbornou spolupráci v nelehkém loňském školním roce. I díky tomu nedošlo u dětí k drama-
tickému propadu ve znalostech, i když některé děti nemají látku vždy dostatečně upevněnou. Tomu jsme věnovali největší pozornost 
ve vyučovacích hodinách v září a říjnu. Větší problém shledáváme v tom, že děti se obecně hůře soustředí, některé ztratily pracovní 
návyky a návrat ke každodenní soustavné školní i domácí práci je pro ně někdy opravdu obtížný. Tady je pak vaše pomoc dětem  
i úzká spolupráce s učiteli opravdovou nutností.

Popřejme si proto, abychom letošní školní rok prožili co nejnormálněji, aby coronavirus zasáhl nejen náš školní, ale i váš rodinný 
život co nejméně. Děkujeme vám všem za zodpovědný přístup.

Mgr. Bc. Jana Libichová, ředitelka školy

Říjen ve znamení grantových žádostí
Během měsíce října jsme věnovali velkou energii a čas sepisování a podávání grantových žádostí. Aktuálně máme podané tři žádosti.

1. Žádost o akreditaci Erasmus+ - pokud bychom získali akreditaci, měla by škola zjednodušený přístup k financím na realizaci 
zahraničních vzdělávacích aktivit pro učitele. Nově také počítá Erasmus+ s finančními prostředky pro výukové pobyty žáků 
v partnerských školách. Tyto prostředky bychom mohli čerpat až do roku 2027 tak, abychom splnili strategický plán, který jsme 
popsali v žádosti.

2. Žádost o grantový příspěvek O2 Chytrá škola. V minulém roce jsme již byli úspěšnými žadateli. V případě, že budeme i v tomto 
řízení úspěšní, získáme prostředky ve výši 100 000 Kč na vzdělávací aktivity pro žáky a učitele, prostředky na nákup licence pro 
tvorbu výukových materiálů a prostředky na nákup robotických pomůcek.

3. Žádost o grant Bezva chemie z Nadace Experientia. Hodnotitelé budou posuzovat, zda námi navržený projekt zvýší atraktivitu 
výuky chemie. Věříme, že Science show, kterou sami žáci zrealizují pro své spolužáky, zvýší atraktivitu chemie a získáme 10 000 
Kč na nákup pomůcek. A pokud grant nezískáme, tak Science show s žáky, kteří navštěvují chemický seminář, zrealizujeme.

Držte nám palce, abychom byli úspěšní ve všech grantových řízeních.

RNDr. Ivana Čapková

Programy prevence na tento školní rok.
Prevence rizikového chování dětí je důležitou součástí života naší školy. Zaměřujeme se především na zajištění příznivého klimatu ve 
škole a prevenci šikany a kyberšikany.

Během školního roku se snažíme, aby proběhl minimálně jeden program v každé třídě. V  tomto školním roce už navštívili žáci 
prvních a druhých tříd policejní služebnu Milevská, ve třetích třídách probíhá prožitkový program Násilí. Čtvrté třídy se zaměří na 
problémy kyberšikany, sociální sítě a závislosti na mobilních telefonech. Ve vybraných pátých třídách proběhlo preventivní divadelní 
představení Trest. V šestých a sedmých třídách bude realizován program, který se bude týkat alkoholu, a v devátých třídách užívání 
drog a drogové závislosti. V osmých třídách proběhne během projektových dní čtyřhodinový program, který se týká digitální identi-
ty. V průběhu školního roku se snažíme reagovat na problémové situace ve třídách a nabídnout i další preventivní programy.

Mgr. Alice Šarešová



Představujeme: Mgr. Susanna Simonyan
učitelka matematiky a fyziky

Jaké je Vaše vzdělání?
Státní univerzita Jerevan, Arménie

Fakulta aplikované matematiky – obor užitá matematika 
v přírodních vědách

Fakulta humanitních profesí – obor žurnalistika (nostrifiko-
váno MŠČR)

Pedagogické centrum Praha – státní zkouška z ČJ, včetně ma-
tematické terminologie

PFUK v Praze – studium v programu ČŽV, učitelství VVP pro 
ZŠ a SŠ

Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?
 Od roku 1998 učím, již 23 let jsem ve školství. Pracovala 
jsem jako učitelka M, Z, Fy v různých typech škol. Dlouhole-
tá praxe ve školství mě naučila pracovat samostatně, zároveň 
být týmovým hráčem.  15 let jsem učila  na severu Čech, ve 
Varnsdorfu. Po stěhování do Prahy jsem tři roky učila na ZŠ 
Praha 1. 

Další dva roky na ZŠ Praha 10. Nyní třetím rokem učím na 
PJZŠ a jsem spokojená. Věnuji se lektorské činnosti, doučová-
ní a přípravě studentů na přijímací zkoušky. Má životní cesta 
je smysluplná a radostná, protože práce s dětmi mě baví a na-
plňuje můj život.

Jak ráda trávíte volný čas, jaké zájmy máte?
Cestování, fotografování, poznávání různých kultur, výlety v 
přírodě, turistika, horolezectví. Ze sportu mám ráda tenis a 
volejbal. Dále psání cestopisných článků,  poslech relaxační 
hudby, vaření a pečení, osobní růst. Jednou jsem dokonce va-
řila pro časopis Chvilka pro tebe v rámci soutěže Můj nejlepší 
recept. Pro mě to byla krásná životní zkušenost, důkaz toho, 
že když člověk chce, nic není nemožné, jen musí jít za tím.

Můžete nám prozradit něco o zemi odkud pocházíte?
Ano, ráda. Arménii najdeme na křižovatce Evropy a Asie. Je to země s bohatou historií,  která určitě stojí za navštívení. V Ar-
ménií se používá arménština, samostatná skupina v rámci indoevropských jazyků. Arméni jsou prohlašováni za národ s nej-
vyšším procentem vzdělaných lidí. Pouze v Jerevanu je 12 vysokých škol, na kterých studuje přes 75000 studentů. Hlavním, 
a také největším městem Arménie, je Jerevan. Jednou z dominant v Jerevanu jsou Kaskády. Významné místo je také Cicernakaberd, 
památník a muzeum arménské genocidy spáchané Turky. V roce 301 n. l. se Arménie stala prvním nejstarším křesťanským státem na 
světě. Nejznámější hora je bezesporu Ara-
rat, která je symbolem země. Nejvýznam-
nější jezero je jezero Sevan.  Arméni jsou 
velmi příjemní a pohostinní lidé. Nejlepší 
arménské brandy je proslulý Ararat, který 
je nejoblíbenějším suvenýrem turistů. Na-
vštěvu Arménie, mohu jen doporučit. Je 
to zajímavá, bezpečná a velmi pohodová 
země, kde můžete strávit krásnou dovole-
nou.

Jaké je vaše životní krédo? 
„Na tomto světě buď rosteš, nebo umíráš. 
Tak se pohni a začni růst.“ Lou Holtz.

„Vůle uvěřit,  že život je zázrak, umožní, 
aby se zázraky děly.“ Paulo Coelho.

„Vděčnost, pokora a láska jsou klíčem 
k úspěchu.“ Afirmace.



Představujeme: Jiří Vala - učitel fyziky
Jaké je vaše vzdělání? Co aktuálně studu-

jete? 
 Střední školu jsem dokončil maturitou na ma-
tematickém Gymnáziu kpt. Jaroše v Brně. Ak-
tuálně studuji obecnou fyziku a fyziku se za-
měřením na vzdělávání na Univerzitě Karlově 
v Praze. Mým plánem je následně pokračovat 
studiem astronomie a astrofyziky na téže uni-
verzitě.

Jak rád trávíte volný čas? 
  Jsem velkým milovníkem hudby – hraji na 
kytaru, klavír, dříve jsem hrál 10 let na hous-
le. V poslední době  (zejména během letní se-
zóny) vystupuji společně s mojí sestrou  v re-
stauracích, barech a podnicích, kde zpíváme  
a hrajeme na kytary. Zároveň se snažím psát 
své vlastní písně, v nejbližší době by měl vyjít 
můj první videoklip. Mimo hudbu hraji desko-
vou hru backgammon (aktuálně trávím pod-
zimní prázdniny na backgammonovém turnaji 
v Athénách)  a jsem fanouškem sportovních 
událostí všeho druhu. 

 Který předmět jste měl ve škole nejraději a proč? 
 Mým nejoblíbenějším předmětem byla od počátku jednoznačně matematika, nicméně jsem se rozhodl pro studium fyziky, protože 
svou budoucnost vidím v astronomii a astrofyzice. Zde již mám dobrý základ z mezinárodních olympiád, na které jsem jezdil během 
střední školy. 

Můžete nám prozradit něco o mezinárodních olympiádách, kterých jste se zúčastnil? 
 Mezi lety 2014-2018 jsem se několikrát zúčast-
nil mezinárodních olympiád IAO a IOAA (IAO 
= International Astronomy Olympiad, IOAA = 
International Olympiad on Astronomy and As-
trophysics), kam se vždy probojovala pětice nej-
lepších řešitelů příslušné kategorie české astro-
nomické olympiády. Mezinárodní olympiáda se 
každý rok koná v jiné zemi, takže jsem navštívil 
postupně Kyrgyzstán, Rusko, Indii, Thajsko a 
Čínu. Soutěží se vždy ve třech kolech – teore-
tickém, pozorovacím a v datové analýze – a na 
konci se vyhlásí nejlepší řešitelé, kteří získají 
medaile. 

Jak hodnotíte váš nástup na ZŠ Horáčko-
va? Je něco, co vás překvapilo, když jste začal 
učit na naší škole? 
 Učení na ZŠ Horáčkova je moje první praktická 
zkušenost s výukou. O to náročnější byl nástup 
na školu, když jsem učil během distanční výuky. 
Nicméně myslím, že jsem se sžil poměrně rych-
le a průběžně se snažím vylepšovat svůj styl výuky, aby byla pro žáky maximálně zajímavá.  

Je něco, co vás překvapilo, když jste začal učit na naší škole? 
 Překvapila mne všeobecná vyspělost žáků, ať už po stránce vědomostní či po stránce lidské. Když vykládám přátelům o tom, že učím 
na základní škole, vždy musím zdůraznit, že se nejedná o obyčejnou základku. Žáci jsou bystří, snaživí a to mi dělá velkou radost! 

Jaké je vaše životní krédo? 
 „Než v tebe uvěří ostatní, musíš to dokázat sám.“ Tohle krédo mě pohání ve věcech, kterým věřím, i když mé okolí v ně úplně nevě-
ří. A myslím si, že může pohánět každého, kdo má ve svém životě velké cíle a velké sny. 



Co jsme zvládli během prázdnin?
Stejně jako každé prázdniny se nám i letos podařilo výrazně vylepšit prostředí naší školy. Školní budova byla postavena před více než 
50 lety, a protože nedošlo k její komplexní rekonstrukci, práce na jejích opravách a úpravě jejího okolí nikdy nekončí. Rádi bychom 
toho vylepšili mnohem více, ale finanční náročnost takových oprav a úprav je velmi vysoká. 

Po více než padesáti letech se prostor před družinami pro-
měnil v  krásné dětské hřiště. Původní betonové dlaždice 
nahradila herní plocha s vyznačeným hřištěm a prvky pro 
různé pohybové soutěže a hry, za herní plochou je umís-
těna řada prvků vyrobených z přírodních materiálů, které 
mají děti vést především k přirozenému pohybu a obrat-
nosti. Hřiště využívá i terénní nerovnosti a přímo vybízí 
k běhání, skokům, prolézání a podlézání, houpání a vůbec 
ke všem pohybům, které jsou dětem vlastní. Cesta k tomu-
to hřišti nebyla snadná. Po dlouhých letech snah vylepšit 
prostor před školními družinami jakýmkoli způsobem se 
nevděčného úkolu ujaly maminky z výboru Trianglu, paní 
Gebertová a paní Mrázová – Zimová. Jejich usilovná snaha 
a spousta hodin, které strávily jednáním s naším zřizova-
telem, projektantem a dalšími institucemi se opravdu vy-
platila, a za to jim patří obrovský dík nás všech ve škole. 
Díky nim, díky uvolněným finančním prostředkům ve výši 
cca 2 600 000Kč a v neposlední řadě díky vstřícnému a odbornému přístupu pana projektanta ing. Padevěta a ing. Szantó z úřadu 
městské části, která měla na stavbu na starosti, se podařilo realizovat hřiště, které nám mohou ostatní školy závidět. Jsem velmi ráda, 
že spolupráce s firmou, která hřiště postavila, byla rovněž naprosto bezproblémová. Po dvou měsících užívání jsme všichni s hřištěm 
nadmíru spokojeni. Děti hřiště využívají s nadšením, a to také proto, že je zde ponechán dostatek prostoru pro jejich volnou hru.

Budovy škol se dříve stavěly prioritně s okny obrácenými na jih, aby 
děti měly ve třídách co nejvíce světla. Dokud bylo v květnu a červ-
nu jen pár opravdu horkých dní, nebýval to problém. V posledních 
letech se však počet těchto dní výrazně zvýšil. Teplota ve třídách pře-
sahovala 30°C a učit se tam opravdu nedalo. Zejména díky aktivitě 
paní učitelek Bláhové, Svobodové a Petrů jsme se dočkali instalace 
vnějších žaluzií. Městská část na tuto akci uvolnila finanční prostřed-
ky ve výši cca 4 800 000Kč. Hlavní poděkování za realizaci patří opět 
ing. Szantó a ing. Padevětovi.

Ve škole postupně obnovujeme výmalbu, snažíme se zejména o od-
stranění starých linkrust, které jsou na stěnách školy také již přes pa-
desát let. Loni jsme vymalovali první patro, letos proběhla výmalba 
přízemí a obou schodišť. Na malování jsme od městské části získali 
120 000Kč. Do přízemní chodby plánujeme během podzimu nákup 
nástěnkového systému. V příštích letech bychom se rádi s malováním 
posunuli do vyšších pater.

Ve škole v létě probíhaly i drobné opravy, v jedné třídě přibyla nová 
podlaha, postupně měníme a doplňujeme nábytek ve třídách.

Za uvolněné velké finanční částky chceme poděkovat našemu zřizo-
vateli, Městské části Praha 4. Velkou část drobných oprav hradíme 
z  prostředků školy, buď z  rozpočtu školy, ale zejména z  doplňko-
vé činnosti. V minulém školním roce byla doplňková činnost školy 
omezena coronavirovou situací, a tak jsme získali i méně financí. 
Doufáme, že letos se vše vrátí k normálu.

Mgr. Bc. Jana Libichová



Finalistka profesní ceny GTP 2021
Mgr. Jana Sadilová
Paní učitelka Mgr. Jana Sadilová se stala finalistkou profesní ceny GTP 2021. Těší nás, že právě na naší škole učí paní učitelka, která 
získala toto velmi prestižní ocenění, za kterým je skryto ohromné množství práce, zkušeností a profesionálního přístupu k dětem.

Co je to za cenu?
Global Teacher Prize Czech Republic je odborná 
cena pro pedagogy působící na základních a střed-
ních školách v České republice. Sleduje odbornost 
pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření 
a používání inovativních učebních metod a zapoje-
ní učitelů do mimoškolních aktivit a odborné ko-
munity.

Jaké jsou cíle této ceny?
Zvýšení prestiže učitelského povolání   a posílení 
statusu učitele v České republice

Nastavení standardů učitelské praxe podle globál-
ních měřítek

Ocenění a podpora činnosti kvalitních pedagogů

Inspirace, motivace a sdílení příkladů dobré praxe 
mezi učiteli

 Jaký byl letošní ročník? 
Nominaci na cenu GTP CZ 2021 pro paní učitelku Sadilovou poslali její kolegové z programu Začít spolu, kde aktivně pracuje jako 
lektorka. Do letošního ročníku ceny GTP CZ se přihlásilo celkem 134 kandidátů. Ve velké konkurenci postoupila paní učitelka 
Sadilová nejprve do semifinále a následně i do finále. Moc jí gratulujeme.  Postup do finále je oceněním dvacetileté práce paní uči-
telky ve školství. Slavnostní ocenění finalistů proběhlo 10. 6. 2021 za účasti ministra školství v krásném prostředí Vrtbovské zahrady. 

Medailonek paní učitelky najdete na tomto odkaze https://www.youtube.com/watch?v=EXPJa646MIM

RNDr. Ivana Čapková

 

Adventní slavnosti 10. 12.
Srdečně Vás zveme na Adventní slavnosti dne 10.12., které se 
budou konat na školní zahradě od 16:00. Těšit se můžete na něko-
lik divadelních představení, ve kterých se Vám v průběhu večera 
představí herci z divadelního kroužku Horadlo. Adventní náladu 
Vám pomůže svým zpěvem navodit také pěvecký sbor Rolnička 
Praha 12 a nebudou chybět ani perníčky, které již tradičně nape-
čou žáci naší školy. Pro zahřátí bude připraven dětský punč nebo 
čaj. U stánku školní družiny si budete moci udělat radost náku-
pem některého z výrobků.

Přijďte nasát vánoční atmosféru a zároveň svou přítomností pod-
pořit mladé umělce.

Mgr. Veronika Svobodová

https://www.gtpcr.cz/global-teacher-prize-czech-republic/
https://www.gtpcr.cz/semifinaliste-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=EXPJa646MIM


Mezinárodní jazykové certifikáty z anglického jazyka
V loňském roce jazykové kurzy probíhaly bez přerušení, i když se neustále střídala online výuka s prezenční výukou, podle toho, jak 
dovolovaly epidemiologické podmínky. Ze stejného důvodu škola do poslední chvíle nevěděla, zda se nám podaří uskutečnit tradiční 
zkoušky nanečisto, při kterých si žáci mohou vyzkoušet, zda by u skutečné zkoušky uspěli. Za dodržení všech hygienických opatření 
se nám nakonec akci podařilo také realizovat a žáci si mohli ověřit své znalosti.

Žáci se na základě úspěšně složených zkoušek nanečisto přihlásili ke Cambridgeským zkouškám na British Council. Přes všechny 
překážky, které jim loňský rok přinesl, se jim podařilo u zkoušek uspět a získat certifikát o úspěšně složené zkoušce. 

Všem novým držitelům certifikátu z anglického jazyka Key (KET), Preliminary (PET), First (FCE) a Advanced (CAE) bychom rádi 
pogratulovali. S nimi a se všemi ostatními zájemci o přípravné jazykové kurzy k Cambridgeským zkouškám se těšíme na setkání ve 
školním roce 2021/2022.

Detailní informace naleznete na www stránkách školy v sekci Jazykové kurzy, případné dorazy rádi zodpovíme na jazykovekurzyho-
rackova@seznam.cz .

Mgr. Jana Kubešová

Erasmus+
Projekt “Jazyky napříč Evropou”, který byl financován z programu Erasmus+, 
probíhal od října 2018 do září 2021. Na realizaci projektu jsme získali 21 400 
eur.

Cílem našeho projektu bylo zvýšit jazykové kompetence pedagogů, seznámit se s aktivizujícími metodami práce ve výuce, inspirovat 
se dobrými příklady z praxe, prohloubit spolupráci se zahraničními školami a získat nové partnery pro další spolupráci s naší školou.

Partnerskými školami v našem projektu byly dvě menší školy. Ve francouzské škole proběhla stáž formou výukového pobytu. Jednalo 
se o tzv. bilingvní školu, ve které se vyučuje jak francouzsky, tak i anglicky. Paní učitelka Petrů, která realizovala tuto stáž, má aprobaci 
na oba předměty, a tak si vyzkoušela výuku v obou jazycích. V malé španělské škole realizovala stínování paní učitelka Vágnerová. 
Pro obě paní učitelky byly realizované aktivity neocenitelnou zkušeností.

Stáže ve Velké Británii a na Maltě byly naplánovány na jaro 2020. Z důvodu celosvětové pandemie se je nepodařilo uskutečnit. Přes-
tože se stáž ve Velké Británii nepodařilo uskutečnit, učitelé získali povědomí o fungování britského školství během výukového pobytu 
žáků v září 2019, který organizovala škola pro žáky 5. a 6.tříd.

Velkým zdrojem informací o fungování maltského školství bylo setkání paní zástupkyně Čapkové s ředitelkou maltské školy.

Zapojení učitelé realizovali různé vzdělávací kurzy ve Velké Británii, ve Španělsku, v Itálii, na Maltě a v Rakousku. Jednalo se jak o 
jazykové kurzy, tak také metodologické kurzy. 

Jsme přesvědčeni, že hlavní dopad projektu byl především na dětí prostřednictvím našich učitelů. Kvalitně vedená výuka obo-
hacená o kreativní metody, efektivní organizace výuky, zkušený a sebevědomý pedagog jsou hlavními hnacími motory pro 
motivaci žáků.

Do zemí EU vycestovalo celkem 7 učitelů, a to Hana Bosňáková, Dana Bursíková, Ivana Čapková, Dana Petrů, Martina Stojanovičo-
vá, Veronika Svobodová a Petra Vágnerová.

Škola má velmi dobré zkušenosti s programy Erasmus+. Výjezdy učitelů jsou neocenitelnou zkušeností, kterou učitelé mohli zažít. 
Chceme v tomto trendu pokračovat a nabídnout i dalším učitelům možnost vycestovat. Vypracovali jsme strategický plán, který je 
součástí žádosti o akreditaci Erasmus+. Pokud škola získá akreditaci, otevřou se dveře učitelům i žákům ke vzdělávacím aktivitám v 
zahraničí až do roku 2027. „Věříme, že jeden projekt končí, ale něco nového začíná.“

RNDr. Ivana Čapková

mailto:jazykovekurzyhorackova@seznam.cz
mailto:jazykovekurzyhorackova@seznam.cz


Víkend pro rodiče a děti z 2. B.
Hned první zářijový víkend jsme společně strávili v hotelu Lesní chata v Kořenově. Sešli jsme se v hojném počtu, s dobrou náladou 
a chutí zažít něco nového. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli celý víkend běhat, hrát hry a tvořit venku. Všichni statečně plnili těžké 
zkoušky, aby pomohli zrušit kletbu potulných rytířů a tím osvobodit jejich hříšné duše. Pomáhali rodiče i sourozenci a často překva-
povali svými výkony ve sportu, ale i ve výtvarném tvoření. Nakonec se nám to podařilo a rytíři nám vydali svůj poklad. 

Děkuji všem za krásné podzimní dovádění!

Mgr. Kristýna Dvorníková

BRDY
Ve středu 29.9.jsme se všichni z 5.A shromáždili před školou s velkými batohy plnými věcí, svačiny a spacáků. Vyrazili jsme na metro 
a tím jsme dojeli až na hlavní nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku do Berouna. Cestou jsme hráli různé karetní hry a povídali jsme 
si o následujícím výletě. Zjistili jsme, že pár dětí nikdy nejelo na výlet vlakem. V Berouně jsme přestoupili na jiný spoj, který jel až 
do cílové stanice do Mýta.

Poté jsme šli pěšky do lesa, kde na nás čekala paní hajná. Ukazovala nám brouka kůrovce a taky to, jak tenhle nenápadný hmyz do-
káže poškodit les. Potom nás odvedla na mýtinu, která byla plná klacků a větví.

Odložili jsme si věci a vrhli se rovnou do práce. Netušili jsme, jestli to zvládneme uklidit.

Během práce našli kluci výbornou zábavu. Obchodovali s hromadami větví, které nasbírali. Největší válka o větve nastala ve chvílí, 
když se řeklo, že tým s největší hromadou získá zmrzlinu. Tak se můj tým rozhodl spojit se s další partou a společně v šesti jsme na 
hromadu dotáhli i celou kládu! Za necelou hodinu se nechalo práce a šlo se opékat.

Hlavní chod byly samozřejmě buřty, ale někteří si přinesli housky, chleba a pár holek i marshmallowny. Když pak došly věci na opé-
kání, šli na řadu i gumoví medvídci. Po buřtech jsme ještě chvíli pracovali a poté jsme se přemístili do tělocvičny, kde jsme si rozdělali 
věci.

Po večeři se hrály hry a v devět byla večerka.Moc jsme 
se nevyspali, protože tam pořád někdo šeptal a šustil, 
že se nedalo spát.

Ráno byla dobrá snídaně a po snídani jsme ve velké 
tělocvičně hráli různé hry, mezi ně patřila i naše vlast-
ní Partička.

Pak už byl čas naložit batohy na záda a vydat se pěšky 
5 km k nádraží. Málem jsme nestihli vlak.

Při zpáteční cestě jsme dostali úkol: měli jsme psát 
různě barevné věci, které cestou uvidíme, a na druhou 
stranu jsme měli zaznamenat všechny vlakové stani-
ce, jakými projedeme. Všechny skupiny měly úkoly 
správně a naše skupina vyhrála nanuky. 

Ve škole jsme si dali oběd a uháněli domů. 

Výlet jsme si moc užili.

Jolana Bártová, Aneta Lohynská a Ellen Holoubková 
z 5. A



Podzim v 2. C
V září jsme byli všichni rádi, že se opět vidíme. Hodně jsme opakovali, hráli 
různé hry na posílení kolektivu. Též jsme často chodili ven, protože v září 
nám počasí přálo. V polovině září jsme odjeli do Jizerských hor na seznamo-
vací víkend rodičů a dětí. Ocitli jsme se v pravěku a v něm jsme podnikali 
výpravy do prvohor, druhohor.... Atmosféra zde byla velmi pozitivní, nálada 
dobrá. Víkend splnil očekávání a z rodičů se stala dobrá parta, tak jako z 
dětí. V říjnu nás navštívil covid a třída se ocitla v karanténě. 14 dní se učíme 
online. Zde velká pochvala patří rodičům, ale i dětem, jak vše zvládají, jak se 
všichni připojují a plní zadané úkoly. Mám z nich radost a doufám, že jsme 
si to už vybrali.

Mgr. Jana Sadilová

4. A nedělní hra a výlet 
V neděli 10. 10. 2021 se část třídy 4. A s rodiči účastnila venkovní hry divadla Minor s procházkou po Praze. S pomocí rodičů děti 
luštily řadu šifer a úkolů, aby zneškodnily nepřátelský vysílač, který ohrožuje budoucnost. To se naštěstí podařilo a výlet tak mohl 
pokračovat.

Odpoledne jsme se sešli s další skupinou spolužáků na hlavním nádraží. Tam jsme nasedli na historický „motoráček“ a projeli Praž-
ský Semmering s nádhernými výhledy na město. Vystoupili jsme na zastávce Jinonice a odtud prošli po žluté a zelené turistické znač-
ce Prokopské údolí. Počasí nám přálo, tak si děti cestou zahrály hry, zastavily se u zookoutku, kde nakrmily mlsné kozy a u jezírka, 
kde se natáčel film Pelíšky. 

Budeme se těšit na nějaký příští výlet.

Mgr. Vladimír Šanda



Pečeme písmenka
Navázali jsme na návštěvu v Národopisném muzeu a vyzkou-
šeli jsme si péct tradiční perníčky. Nejprve měly děti za úkol 
odhalit, co by tak všechno mohlo být v perníkovém těstu a 
bylo znát, že mnoho dětí se podílí na domácím pečení, pro-
tože všechny ingredience jsme nakonec odhalili. Využili jsme 
příležitosti péct ve školní jídelně, a co jiného by takový čerstvý 
prvňáček mohl péct, než písmena? Nejčastěji děti volily počá-
teční písmena svých jmen, ale někteří se nezalekli a vytvaro-
vali i písmena, která jsou až na konci abecedy. Paní kuchařky 
nám písmenka upekly velmi rychle, takže už o velké přestávce 
jsme si na písmencích z perníku mohli pochutnat.

Mgr. Veronika Svobodová

Ze života včel - 5. C
V pondělí 13. 9. jsme se s naší třídou vydali na výlet do Toulcova dvora. Téma bylo Ze života včel. V první části programu jsme 
diskutovali o včelách a jejich přínosu pro svět. Poté jsme se přesunuli ven, kde jsme napodobili život včel v průběhu roku. Poslední 
aktivitou bylo pozorování živých včel v jejich prostředí a nakonec menší kvíz o celém dnu.

Tonda: Líbilo se mi ochutnávání medu.

Háta: Dozvěděla jsem se, jak se líhnou královny.

Oliver: Dozvěděl jsem se, že se trubci vyhazují z úlů.

Matylda: Líbilo se mi pozorování včel.

Petr: Dozvěděl jsem se, že matky dostávají jinou potravu než dělnice.

Lucka: Dozvěděla jsem se, že vajíčka se kladou do matečníků.

Jáchym: Dozvěděl jsem se, že když včela bodne hmyz, tak neumře.

Veronika: Viděli jsme, jak se vyhazují trubci.

Pepa: Zaujalo mě, že si matka může vybrat pohlaví při kladení vajíček.

Zapsaly Monča a Peťka, 5. C



PRAHA VŠEDNÍ A MAGICKÁ
V loňském školním roce se žáci 5. A, 7. A, 7. B a 7.C naší školy zúčastnili výtvarné soutěže PRAHA VŠEDNÍ A MAGICKÁ. S ohle-
dem na nastavení distanční výuky proběhlo školní kolo, které bylo vyhlášeno v rámci projektu HORÁČKOVA ART.

Práce vznikaly na formátu papíru A3, individuální volba výtvarné techniky 
odpovídala osobitému přístupu každého mladého výtvarníka. Děti vytvořily 
velmi působivé malby, jako významový prvek využívaly barvu a kompozici, 
často použily kombinovanou techniku.

Oceněné práce byly vystaveny na školní výstavě:

Daniel Adragna, 5. A 
Anna Bianka Bausová, 7. A 
Julie Bártová, 7. B 
Laura Boháčová, 5. A 
Petra Brokešová, 5. A 
Kristýna Dražanová, 7. B 
Matěj Drbal, 7. C 
Eliška Fraňková, 5. A 
Alex Geisler, 7. C 
Daniel Chvátal, 5. A 
Tereza Kadlecová, 7. C 
Mia Misić, 5. A 
Nikola Mojžíšová, 7. A 
Julie Rousková, 5. A 
Oliver Stanke, 5. A 
Ester Suchá, 5. A 
Amálie Štáflová, 5. A 
Kateřina Tomanová, 7. A

Součástí ocenění bylo také předání dárků v podobě výtvarných potřeb, jako 
motivace pro další kreativní tvoření. 

Mgr. Jana Stránská



Objevujeme české tradice v Národopisném muzeu.
Jako každý rok, tak i letos nás čekají „Projektové dny“. Vypravi-
li jsem se tedy s 1.C do Národopisného muzea, kde je k vidění 
mnoho exponátů mapujících naše lidové tradice a zvyky z  dob 
minulých. Ujal se nás lektor, který velmi poutavě dětem vyprá-
věl o našich lidových zvycích a neopomněl vyprávění obohatit o 
ukázky exponátů, které se k tématu hodily. Viděli jsme tak nej-
různější nástroje, které lidé používali o žních. Obdivovali jsme 
zdobené kroje, které si lidé oblékali na dožínky nebo na nedělní 
návštěvu kostela. Povídali jsme si o masopustu, Velikonocích a 
nejrůznějších slavnostech. Dokonce jsme stihli žasnout i nad Bet-
lémem. Na závěr celé komentované prohlídky jsme měli možnost 
nazdobit dožínkové věnce. Děti se do práce pustily s nadšením a 
jejich dílka by určitě i naši předci při slavnostech ocenili. 

Mgr. Veronika Svobodová

Krtek a liška
Jednou se takhle v zářivém dni vyhrabe starý a slepý krtek a potká lišku. ,,Dám ti deset žížal a ty mi dáš kousek buchty,“ říká liška. 
Krtek nabídku přijme. Liška mu ale dá jen sedm žížal.

Krtek se ušklíbne a nic jí nedá. Krtek uteče, liška se ho snaží chytit, ale krtek se zanoří do krtince a pochutnává si na žížalách.

PONAUČENÍ: I starý a slepý není hloupý.

David Lištvan, 6. C



Crazy Mondays – June 2021
Mnozí z  rodičů ještě teď vzpomínají, jak jsme si v  angličtině se 4. a 5. třídami osvě-
žili konec minulého školního roku. Leckdo z nich se ještě teď budí v neděli v noci se 
strachem, že zapomněl koupit svému páťákovi gel na vlasy, aby splnil úkol z angličti-
ny. Možná si i někde hodně přivstali, aby stihli zaplést dost copánků a vmotat dosta-
tek pentlí, či dokonce hraček. Leckterý tatínek či maminka se možná i v pondělí velmi 
časně ráno dobývali do výšin nebo hlubin domova, aby našli vánoční dekorace a jejich 
potomek tak dostala dolar za domácí úkol. O jednom víkendu bylo také možné vidět 
pobíhat po Arkádách rodiče, kteří sháněli za každou cenu co nejšílenější pár ponožek, 
pokud tedy nebyli shrbeni nad šicím strojem a nenašívali na ponožky svých dětí oči, uši, 
bonbóny apod. Ano, všichni jsme si užili s Crazy Mondays mnoho zábavy. Nemáte zač!

Pro velký úspěch možná zopakujeme i letos, proto se, milí rodiče, poučte z příběhů mi-
nulých a vězte, že domácí úkoly jsou určeny pro děti a vaše účast na nich je čistě dob-
rovolná. Naučte své děti včas nakupovat, hledat v  zadních regálech, případně šít. My 
angličtinářky, které máme děti často stejně staré, víme, o čem mluvíme. 

Mgr. Kristýna Mayerová



Horáčkova ART
S novým školním rokem se opět každý měsíc v GALERII HORÁČKOVA ART seznamujeme s výtvarnými díly talentovaných žáků 
nebo žákyní druhého stupně naší školy, která si sami vybírají, připravují koncepci své výstavy a podílí se na její přípravě.

V září své práce vystavila Sofie Rubešková z 8. A. Tvoří velmi výrazné barevné variace kresebných kaligrafií. Její práce s písmem 
ukazuje výborně zvládnutou techniku. Formální řešení doplňuje zajímavým obsahem, využívá vtipná a přemýšlivá řešení. Texty tvoří 
kompoziční celek s různými druhy dekorativních prvků.

Autorem říjnové výtvarné prezentace je Alex Geisler z 8. B. 
Představuje soubor kreseb, precizně zpracovaných, které vy-
nikají osobitým rukopisem s  ilustrační zkratkou, výraznou 
barevností a emocí odkazující k obsahu znázorněného. Tema-
ticky využívá nejčastěji portrét s důrazem na oči a mimiku, 
tajuplnost, mnohovrstevnatost.

Jmenovaným autorům velmi děkuji, přeji hodně zajímavých 
nápadů a inspirací, radost z jejich práce a úspěchů.

Mgr. Jana Stránská



Můj běžný týden v Namibii
Taťána Verchuša
Dobrý den. Jmenuji se Taťána Verchuša a dnes vám budu vyprávět o mém běžném týdnu v Namibii. Bydlíme ve městě Windhoek. 
Žiju s mámou, tátou, sestrou, se čtyřmi psy a s kocourem.

V týdnu každé ráno v šest hodin vstávám a v sedm hodin mi začíná škola. Po snídani mě a moji sestru moje maminka odveze autem 
do školy. Tady u nás nejezdí tramvaje, metro ani autobusy. Moje škola se jmenuje Keystone Elementary Montessori Centre. My se 
učíme jinak než děti v jiných školách. Každé ráno, když přijdou všechny děti, tak si sedneme do kolečka na koberec a každý řekne 
něco zajímavého, co se stalo minulý den. Na začátku každého měsíce dostaneme pracovní plán, kde je napsáno, co všechno musíme 
udělat do konce měsíce. V naší škole se učí všechny děti od prvního do sedmého ročníku v jedné obrovské třídě. Smíme si vybrat, 
kdy budeme dělat jaké úkoly z našeho pracovního plánu. Nemusíme pořád sedět u stolu, ale kdykoliv se smíme dojít napít a přinést 
si další karty s úkoly.

Ve škole nemáme jídelnu ani družinu, a proto obědvám doma. Po obědě chodím na různé kroužky. V pondělí a ve středu mám balet. 
V úterý jdu po škole na přípravu na první svaté přijímání a potom na hodinu klavíru. Ve čtvrtek hraju s jinými dětmi tenis a mám 
hodinu houslí. V pátek hraju na housle v orchestru a mám hodinu české vlastivědy s tetou Mirkou, která je kamarádka mojí mámy.

Ve škole nedostáváme domácí úkoly, ale občas se doma učím angličtinu a matematiku. Večer a o víkendu se učím s dědou přes Skype 
češtinu a cvičím na klavír a na housle. Ráda doma píšu knížky, maluju a hraju si s naším koucourem a se psy. Také ráda skáču na 
trampolíně a někdy vařím a peču. Často háčkuju a pletu a poslouchám u toho ráda audioknihy. Jednou měsíčně jezdíme k oceánu do 
Swakopmundu, kde se učím jezdit na jachtě.

Před spaním si ráda čtu. Spát chodím v devět hodin a někdy spí se mnou i náš kocourek Micík.

Poznámka: Taťána žije s rodiči a svojí sestrou v Namibii, kde plní povinnou školní docházku. Přezkoušení z českého jazyka a reálií České 
republiky probíhá jednou ročně.



Malá kopaná
Výborný výsledek se povedl našim mladším 
žákům.

Po absolvování základního kola, kde vše vyhrá-
li, postoupili do finále Prahy 4. Ani tam nenašli 
přemožitele a po vítězství postoupili do krajského 
finále. Chci vyzdvihnout týmovost, zodpovědný 
přístup ke všem utkáním, fér vystupování a hlav-
ně bojovnost.

O tento úspěch se zasloužili: David, Jaroslav, Jan, 
Filip, Vojta, Tomáš, Daniel, Vašek, Matěj, Viktor  
a Matěj.

Mgr. Viktor Turok

Hurá, můžeme zase soutěžit
V minulém školním roce jsme ještě stihli turnaj v malé kopané a následně se školy zavřely. Žáky jsme potkali až na jaře. Byla jsem 
příjemně překvapená, že u většiny děvčat se výrazně nezhoršila výkonnost. Během on-line výuky jsme občas diskutovaly o tom, co 
dělaly, jestli chodí ven a jak sportují.

Teď už ale k atletice. Soutěž v atletickém čtyřboji má již dlouhou tradici, koná se vždy na podzim a postupová kola bývají na jaře. Naše 
škola se pravidelně zúčastňuje a také se pravidelně umisťuje na medailových místech. Letošní ročník se uskutečnil ve čtvrtek 30. 9. na 
hřišti ZŠ Jitřní. Tento rok byly závody vyhlášeny pouze pro starší kategorii dívek a chlapců (8. – 9. třídy). Všichni členové pětičlen-
ného družstva se musí zúčastnit 4 disciplín, nejhorší výkon na každé disciplíně se škrtá. Obě naše družstva byla pouze čtyřčlenná, 
takže se jim počítaly všechny výkony.

Žákyně: běh 60 m, běh 800 m, skok daleký/skok vysoký, hod míčkem/vrh koulí

Žáci: běh 60 m, běh 1000 m, skok daleký/skok vysoký, hod míčkem/vrh koulí

Účast škol byla v současné situaci slabší než obvykle, ale přesto bylo umístění obou našich družstev výborným výkonem.

Družstvo starších žáků ve složení Lukáš Mareš, Ctirad Adamčík, Mathias Lauber, Adam Kyselka vyhrálo se značnou převahou. Mezi 
krásné výkony patří běh L. Mareše na 60 m (7,1) a skok daleký (457 cm).

Družstvo starších žákyň ve složení Laura Najmanová, Adéla Dorazilová, Natálie Hrabovská a Sofie Rubešková skončilo nakonec 
třetí. U děvčat jsme s umístěním moc nepočítali, takže to bylo velmi příjemné překvapení. Všechna děvčata bojovala ze všech sil, za 
pozornost určitě stojí výkon L.Najmanové ve skoku vysokém (140 cm)

Děvčatům i chlapcům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Irena Matyášová

O pyšné roušce
Potkají se 2 roušky: látková a jednorázová. Ta jednorázová říká: 
„Jé, ty máš na sobě ale krásný vzor. Ale jsi celá poprskaná!“ No a 
ta látková rouška odpoví: „Vždyť se taky nosím déle než ty. Třeba 
týden. Potom se vyperu a můžu se používat znovu.“

„Týden?!,“ vyhrkla jednorázová rouška. „No to budeš už opo-
třebovaná. S takovými poprskanými rouškami se nebavím.“ od-

sekla jednorázová rouška. „To já jsem pěkně čistá a nepoprskaná,“ vychloubala se jednorázová rouška a ta látková jen přikyvovala.

Najednou někdo sundal jednorázovou roušku z obličeje a hodil ji do koše. Látková rouška na to jen valila oči, ale nemohla se neu-
smívat, když viděla, jak osud potrestal tu pyšnou roušku.

Ponaučení:
Jednorázové věci nemusí mít dlouhé trvání. Proto si važ těch, které lze použít vícekrát.

 Emilia Rečičárová, 6. C 



Družina plná pohody
Začátek letošního školního roku nám zatím přeje, proto můžeme pro děti i nadále zajiš-
ťovat zábavné, kulturní a vzdělávací akce. 

Velkou radostí v den nástupu do školy bylo pro děti nové multifunkční hřiště, které děti 
s velkou oblibou využívají a za které jménem dětí děkujeme.

Jednou z prvních akcí školní družiny je spolupráce s Českými lesy. Sbíráme kaštany pro 
lesní zvěř. Kdo můžete, přineste.

Dětský úsměv a radost vykouzlilo divadelní představení Prasečí slečinky z dílny Diva-
dýlka z pytlíčku.

V  nejbližší době nás čeká pro-
gram zaměřený na environmen-
tální výchovu ve spolupráci s 
Ekocentrem Koniklec. Program 
bude zaměřen na naše ptáky.

Také se už těšíme a připravujeme na Charitativní jarmark školní družiny. Část 
výtěžku půjde tradičně pro Jakuba Navaru. Částí přispějeme Záchranné stani-
ci zvířat hl. m. Prahy. Nezapomeneme ani na naše starší spoluobčany v domo-
vech pro seniory v Praze 4, které potěšíme malými dárky vyrobenými dětmi 
ve školní družině.

Přejeme všem klidný školní rok

Vychovatelky ŠD
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