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Vážení rodiče,
na úvod nám dovolte, i když poněkud opožděně, popřát vám i vašim dětem do roku 2016 především zdraví, pohodu a dobrou  
náladu. 

První pololetí máme za sebou. Mnoha dětem se dařilo, někteří naopak nebyli se svými výsledky spokojeni. Ve druhém pololetí mají 
všechny děti šanci na sobě zapracovat a vylepšit to, co se jim dosud nedařilo. Všem přejeme úspěch a držíme palce.

Jaro bude nejdůležitější pro naše deváťáky. V dubnu proběhnou přijímací zkoušky na střední školy, a tak je teď čeká usilovná pří-
prava. Přejeme jim při zkouškách nejen hodně štěstí, ale také minimum nervozity, aby dokázali využít vše, co se zde měli možnost 
naučit.

Proběhla také řada jazykových, odborných a sportovních soutěží. Jako každoročně i zde byla řada našich žáků úspěšných, dosáhli 
výborných výsledků v obvodních kolech a někteří postoupili do krajských či dokonce celostátních kol. Všem blahopřejeme a postu-
pujícím držíme palce. Podrobnosti si můžete přečíst v tomto čísle. 

Letošní reprezentační ples naší školy už máme úspěšně za námi - zážitky deváťáků z plesu najdete v jednom z následujících článků. 
Rádi bychom vás pozvali na celoškolní akce, zejména na Čarodějnice a tradiční Koláče.

Během května a června se děti rozjedou na školy v přírodě, zahraniční zájezdy a výlety a pomalu se přiblíží konec školního roku.

Do druhého pololetí přejeme všem hodně školních i mimoškolních úspěchů 

Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová
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Představujeme učitelku španělské konverzace
Ing. María Yaneth Mubenzemová Rozo, PhD.

Odkud pocházíte a jak dlouho žijete v České  
republice?
Pocházím z Kolumbie a žiji zde skoro 30 let. 

Proč jste se rozhodla  žít v České republice?
Přijela jsem studovat a po skončení vysoké školy se vy-
skytla možnost dělat doktorát. Mezitím jsem se vdala. 
Každý jsme byli z jiného kontinentu a samozřejmě oba 
dva jsme preferovali svou zemi, tak jsme zvolili neutrální 
zemi. 

Jaký je rozdíl mezi dětmi ve vaší zemi a v ČR?
 Myslím si, že jediný rozdíl je v možnostech, které mají 
děti, aby se vzdělávaly. Nejen co se týče klasického učení,  
ale i to, že v ČR se dětí mohou věnovat i jiným aktivi-
tám. V podstatě dělají dvě školy současně: ranní a od-
polední, třeba hudební nebo sportovní, atd. V Kolumbii 
je to možné jen pro velmi bohaté jedince, neboť u nás 
je velký rozdíl mezi třídními vrstvami. Existují soukromé 
a státní školy a nabídka toho, co se dá dělat, vychází  
z toho, kolik rodiče mohou zaplatit. V ČR je to dostupné 
všem a v jakékoli míře. 

Mohla byste nám sdělit něco o své zemi nebo o lidech, kteří v ní 
žijí, a většina Čechů o tom nemá tušení?
Kolumbie je nádherná země s mnoha krásnými  přírodními místy, ho-
rami se  sněhem na vrcholcích, Amazonií, údolími, řekami,  polopouští  
a oceány. S památkami po našich původních obyvatelích.  A zajíma-
vost:  La palma de Cera (vosková palma), která roste  až do 4000 m. n. 
m. a dorůstá až 60 m výšky, je národním stromem Kolumbie.

Luis Vidales: poeta colombiano homenaje a la Palma de Cera

            A la palma del Quindío le conté mi sueño un día.

 Era la palma, era, era la palma de cera, la palmera,

 la palma del sueño mío. 

Cohete que sube al cielo y estalla en el estrellío.

 Y cuando pasan los vientos la palma se vuelve río...  
Oid el ruido del aire, el río...., 

la palma del niño mío. Aquí la palpo guardada, aquí en el pecho, 

al lado izquierdo del alma en donde llevo al Quindío.

Další zajímavostí je La Catedral de Sal en Zipaquirá 

Solná katedrála v městě Zipaquirá byla budována na 
místě, kde se dříve těžila sůl.

Lidé v Kolumbii jsou velmi veselí, spontánní, přátelští, 
hodně lpí na rodině. Milují tancovat, zpívat a fandit 
svému fotbalového týmu. Když hraje kolumbijská fot-
balová reprezentace, tak se normální život v Kolumbii 
zastaví: všichni se scházejí s rodinami, vaří, pijí pivo  
a fandí, co jim síly nestačí. Je to obrovská fiesta. 
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Jaký je váš nejoblíbenější autor, 
který pochází z vaší země, a jakou jeho 
knihu byste doporučila čtenářům k pře-
čtení? 
Kolumbie má mnoho významných spi-
sovatelů, mezi nimi například Jorge  
Isaacs, autor románu María, Jose Eu-
stasio Rivera, autor románu La Voragine a 
Gabriel García Márquez, nositel Nobelo-
vy ceny za literaturu za román Cien Años 
de Soledad (Sto roků samoty). Tady se  
objevuje el realismo mágico, magický  
realismus, styl psaní objevený G. G. 
Márquezem. Určitě bych doporučila kte-
roukoliv z těchto knih. 

Které typicky české jídlo vám  
chutná? 
Já nejsem vybíravý člověk, takže jím 
všechno. Ale asi nejvíc mi chutná vepřové 
maso s bramborovými knedlíky a špená-
tem. Nedala bych si k obědu nic sladkého, 
např. ovocné knedlíky! 

Jak ráda trávíte svůj volný čas? 
En mi tiempo libre me gusta leer, pasear y admirar la belleza de esta hermosa ciudad. 

Co vám skutečně dokáže udělat radost?
Trávit společný čas s lidmi, které mám ráda: s rodinou a přáteli.

Krédo nemám žádné. Snažím se vnímat život de Colores!
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Představujeme učitele anglické konverzace
Jonathan Mark Brewin

Odkud pocházíte a jak dlouho žijete v České republice?
Jsem Angličan z Yorkshiru. Yorkshire je severní kraj Anglie a tady v České republice vždycky, když řeknu, že jsem z Yorkshiru, všichni 
Češi říkají „jako ten malý pejsek“. Bohužel já nesnáším yorkšíry. Žiju tady asi sedm let, nejdříve v Chebu a poslední čtyři a půl roku 
tady v Praze.

Proč jste se rozhodl žít v České republice?
Našel jsem dobrou práci v Chebu. Když pak šla moje bývalá šéfka do důchodu, přestěhoval jsem se do Prahy.

Mohl byste nám sdělit něco o své zemi nebo lidech, kteří v ní žijí, a většina Čechů o tom nemá tušení?
Severní Yorkshire je plný hezkých malých starých měst a čistého venkova. Západní Yorkshire má hodně velkých měst a východní 
Yorkshire má dechberoucí pobřeží.

Jaký je váš nejoblíbenější autor, který pochází z vaší země, a jakou jeho knihu byste doporučil čtenářům k přečtení?
Harper Lee byla Američanka, ale museli jsme se o ní učit ve škole, a jelikož umřela tento týden, často teď o ní přemýšlím. Napsala 
jenom jeden román, ale Jak zabít ptáčka na mě udělal velký dojem. Film se stejným jménem je taky moc dobrý.

Které typicky české jídlo vám chutná?
Chutná mi moc guláš.

Jak rád trávíte svůj volný čas?
Rád studuju jazyky, jezdím na kole a travím čas s kamarády. Bydlím blízko tří parků a často jezdím na kole do jednoho z nich, kde 
potom čtu nějaký román.
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ŠKOLNÍ PLES
Naší dlouholetou školní tradicí je absolventský ples. Koná se každoročně, většinou v únoru. Letos padl černý Petr na pátek devate-
náctého.

Deváté třídy měly za úkol dohromady nacvičit polonézu na předtančení. To se ovšem ukázalo jako nelehký úkol. Někteří žáci a žáky-
ně měli i po třech měsících tréninku stále problém se základním krokem. Objevily se však i případy naprosté absence na zkouškách 
či záměrného sabotování. Občas měl člověk pocit, že tohle prostě nemůže vyjít. I přesto si nakonec nemalá část tancování oblíbila. 

Jako obvykle se začalo proslovem naší paní ředitelky a poté přišla na řadu nádherná píseň v podání loňské absolventky Báry.

Další v pořadí jsme byli my – absolventi. I když je nutno podotknout, že ani tehdy, ani dnes stále ještě absolventy nejsme. Nebude 
ale dlouho trvat a skutečně jimi budeme. K našemu výkonu se dá říci jedno: nejsme perfektní. Ano, mohlo to být lepší, ale přiznej-
me si, mohlo to být i mnohem horší. Dotančili jsme všichni a soudě podle výrazů našich rodičů, jsme snad vypadali i elegantně.

Při stužkování někteří rodiče i brečeli. Ostatně, vidět své nevycválané a věčně neposedné potomky, tančit uspořádaně v oblecích  
a večerních šatech, to musel být vskutku silný zážitek.

Někteří z nás strávili na této škole devět let, jiní šest, či čtyři. Ať tak nebo tak, během předávání šerp nás přepadla nostalgie.  
Ale nebyli bychom to my, kdybychom z každé události neudělali zábavu. Je tradicí předat po stužkování třídnímu učiteli květinu.  
I letos se květin dostalo všem, avšak bylo tu jedno malé, mnohými úplně nepostřehnuté okořenění. Třídní i zastupující třídní učitel-
ka 9. A dostaly mimo dvě kytice i tři malé stromky.

A pak už zbývalo jediné – tančit. Na plese jsme si také potvrdili, že pilný trénink základních kroků latinsko-amerických a standartních 
tanců k něčemu je. Podle ohlasů pravidelných účastníků „snad nikdy nebyl takhle taneční ročník“. Netančili jsme jen my, ale i rodiče 
a učitelé. Parket byl neustále plný. Taneční bloky občas přerušilo propracované profesionální vystoupení, které nám umožňovalo 
trochu si oddychnout a nabrat inspiraci.

Původní, léty prověřený plán jasně určoval, že úderem půlnoci ples končí. Letošní zábava byla ale natolik bujará, že nás tam zůstalo 
mnoho až do půl jedné.

Podtrženo, sečteno – musíme se pochválit. Ples se vydařil. 

Anna Králová, Mariana Skálová — žákyně 9. A
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Výsledky Scio testů Stonožka žáků 9. tříd
Testování Scio pro 9. ročníky proběhlo od 2. do 13. listopadu 
2015. Testování Stonožka pro 9. ročníky tvoří soubor pěti testů: 
český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady (OSP),  
anglický jazyk a německý jazyk. Vše opět proběhlo elektronic-
kou formou, takže žáci znali některé dílčí výsledky ihned a nadá-
le mohou pomocí svých přihlašovacích údajů vstupovat do apli-
kace Scio dat. Výsledky a celkové porovnání s ostatními školami 
máme zatím z ČJ, M a OSP 

Výsledky našich žáků jsou na velmi dobré úrovni. Patříme mezi 
10 % nejúspěšnějších škol, které se testování zúčastnily. Z tabul-

ky pod textem vyplývá, že žáci obou 9. tříd mají výborné výsled-
ky v matematice a obecných studijních předpokladech. V obou 
případech značně převyšují výsledky ostatních ZŠ a jsou srovna-
telné s výsledky víceletých gymnázií. Společnost Scio také oceni-
la tři naše žáky za nejlepší výsledky v kraji. Vojtěch Polena (9. A)  
a Jakub Pantoflíček (9. B) získali ocenění za nejlepší výsledky 
v matematice, Filip Ježek (9. A) získal ocenění za nejlepší výsled-
ky v OSP.

Všem žákům 9. tříd přejeme, aby stejně dobře uspěli u přijíma-
cích zkoušek na střední školy.

Mgr. Irena Matyášová
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Zeměpisná olympiáda
V pondělí 8. 2. 2016 se konalo pravidelné školní kolo zeměpis-
né olympiády. Zúčastnilo se 38 žáků z druhého stupně ve třech 
kategoriích. Kategorie A – žáci 6. tříd, kategorie B – žáci 7. tříd 
a kategorie C – žáci 8. a 9. tříd. Všem zúčastněným bych chtěla 
poděkovat za skvělé výsledky, kterých většina dosáhla. Vítězo-
vé každé kategorie postupují do obvodního kola, které se koná 
v úterý 16. 2. 2016 na Základní škole Ke Kateřinkám. Za kategorii 
A nás bude reprezentovat Klára Řezníčková z 6. A, v  kategorii  
B nás bude reprezentovat Denis Šoun ze 7. C a z kategorie C po-
stupuje Filip Ježek z 9. A. Přejeme hodně úspěchů v obvodním 
kole.

Přednáška o Izraeli
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 se konala přednáška o Izraeli pro 
žáky 7. tříd. Poděkování patří v první řadě paní učitelce  
Jakoubkové, která mi prozradila, že jeden její známý cestuje 
pravidelně do Izraele a nějaký čas tam i pobýval. Otec Vojtěch 
z písecké fary se nabídl, že by se přednášky ujal a já neváhala. 
Pro žáky je vždy lepší, když mají zprostředkovány zkušenosti ně-
koho jiného a především v oblasti znalého. Geografický úvod 
do oblasti jsme zvládli probrat v hodině před plánovanou před-
náškou. Přednáška byla velice zajímavá a žákům se líbila. Otec 
Vojtěch si pro žáky připravil i výuku židovského tance, a přinesl 
jim také malé pozornosti z Izraelského velvyslanectví. Do před-
nášky zapojil všechny své znalosti, fotografie pořízené v Izraeli  
a osvěžil nás svými úsměvnými historkami i podstatnými fakty 
ze svých cest po Izraeli. Tímto bychom chtěli poděkovat za úžas-
nou přednášku a také za jeho čas, který nám věnoval. 

Projektová výuka
v hodinách zeměpisu 

V minulém čísle časopisu Jazyk jsem představovala projekty 
9. ročníků. V tomto čísle bych se chtěla zaměřit na výuku mís-
topisu České republiky v 8. třídách. Žáci byli rozděleni na 6 sku-
pin podle barev kartiček s místopisnými pojmy. Každá skupina 
obdržela slepou mapu České republiky, do které podle poky-
nů zadané pojmy zapisovali. Pojmy ležely připravené na lavici 
u tabule. Úkolem bylo vyslat jednoho zástupce skupiny, který si 
vybral jeden lístek. Tento pojem našel v nástěnné mapě, která 
visela na tabuli. Ve chvíli kdy pojem našel, doběhl sdělit zbytku 
skupiny, kde se pojem nachází, tam ho zakreslili a vyslali dalšího 
zástupce. Druhým důležitým úkolem bylo pojmy zakreslovat do 
mapy podle kartografických zásad. Žáky projekt bavil a myslím 
si, že díky tomu si místopisné pojmy lépe zapamatovali. 

Bc. Tereza Bočanová

Matematická olympiáda
5. a 9. tříd  - obvodní kolo

19. ledna 2016 proběhlo v ZŠ Na Planině obvodní kolo Matema-
tické olympiády pro žáky 5. a 9. ročníků základních škol a odpo-
vídajících ročníků víceletých gymnázií.

Naši školu reprezentovali dva deváťáci a tři žáci pátých ročníků. 
Nejlepší umístění z „našich“ vybojoval Filip Ježek z 9. A. Umístil 
se (spolu s dalšími čtyřmi soutěžícími) se ztrátou jediného bodu 
na vítěznou šestici na 7. - 11. místě. Úspěšnými řešiteli obvod-
ního kola se stali ještě Jakub Pantoflíček z 9. B a Jan Zuzánek 
z 5. B.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a všem, kteří hájili naše 
barvy v obvodním kole, děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Zdeněk Bukvář

Dějepisná olympiáda
V tomto školním roce se uskutečnil 45. ročník dějepisné olympi-
ády na téma „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou koru-
nou“, kterým si připomínáme 700. výročí narození „Otce vlasti“ 
Karla IV.

Školního kola se zúčastnilo 35 žáků osmého a devátého ročníku, 
kteří ve vědomostním testu prokázali své znalosti z tohoto ob-
dobí našich dějin.

1. místo obsadila Eliška Zichová z 8. A, která z 80 možných bodů 
získala 70. Druhé místo patří Lence Ježkové z 8. B a třetí Kristýně 
Toužimské z 8. B.

Eliška s Lenkou  reprezentovaly naši školu v obvodním kole 
18. ledna 2016. Eliška se umístila na krásném 4. místě a postou-
pila do kola krajského, které se koná 22. 3. 2016.

Elišce blahopřejeme a všem zájemcům děkujeme za účast 
v olympiádě.

Mgr. Eva Turoková
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Ministudovna
V naší škole byste jen těžko hledali nevyužitý volný prostor. Přes-
to se nám podařilo najít místo pro vybudování ministudovny 
pro naše žáky. 

Ve spolupráci s Trianglem jsme vytvořili prostor, který jsme 
vybavili sezením pro děti a třemi počítači, na kterých mohou 
žáci vyhledávat na internetu nebo tvořit dokumenty ve Wordu,  
Excelu či Power Pointu. Na barevném řešení místnosti se podíle-
li žáci, kteří jsou členy školního parlamentu. Prostor ministudov-
ny slouží dětem ke studiu, počítače slouží k realizaci společných 
projektů nebo úkolů. Řada dětí si již navykla využívat volného 
času ke studiu nebo plnění úkolů.

Vzhledem k tomu, že prostor je v blízkosti kanceláří, ve kterých 
pracují naši zaměstnanci, a jedná se o prostor ke studiu, je ne-
zbytné, aby žáci dodržovali klid a další pravidla.

Přejeme všem našim žákům, aby se jim zde dobře pracovalo  
a práce se jim dařila. Postup do celostátního 

kola
Ve středu 27. 1. 2016 proběhlo třetí kolo chemické soutěže 
„Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2015/2016“, do kte-
rého postoupili tři žáci naší školy. V konkurenci téměř 200 žáků 
ze základních škol Prahy a Středočeského kraje všichni tři uspěli. 
Vojtěch Polena se umístil na 11. místě, Anna Králová na 8. místě 
a Filip Ježek na vynikajícím 1. místě. Všem třem soutěžícím gra-
tulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Filip Ježek postoupil do celostátního kola, které proběhne  
v Pardubicích 16. 6. 2016. Těší nás, že i v letošním roce stejně 
jako v předchozích třech ročnících naši žáci postoupili do celo-
státního kola. Doposud se nekonala celostátní soutěž „Hledáme 
mladého chemika“ bez naší účasti.

Nové interaktivní tabule 
Koncem ledna byly nově nainstalovány tři interaktivní tabule, 
které jsme pořídili díky kladnému hospodářskému výsledku 
uplynulého roku. Interaktivní tabule je nyní na prvním stupni ve 
třídě 3. B, na druhém stupni ve třídě 8. A a v učebně němčiny 
N2. Interaktivní tabule na prvním stupni je s pojezdem, aby ji 
mohli využívat i naši nejmenší. Současně jsme dovybavili učeb-

nu francouzštiny a třídu 6. A projektorem a plátnem. V nejbližší 
době bude nainstalován projektor a plátno i do třídy 1. A. Těší 
nás, že se nám postupně daří vybavovat třídy a učebny projek-
tory a interaktivními tabulemi. V současné době využíváme ve 
škole 14 interaktivních tabulí a 12 projektorů s plátnem. 

RNDr. Ivana Čapková



10 | Jazyk - školní občasník | březen 2016

Březnové zkoušky KET, 
PET, FCE a CAE
nanečisto pro žáky zaregistrované ke zkouškám  
na British Council

Pro žáky zaregistrované ke zkouškám na British Council KET, PET, 
FCE a CAE se budou v sobotu 19. 3. 2016 konat konzultace ke 
zkouškám KET, PET, FCE a CAE. Tam si žáci budou moci zkoušku 
ještě jednou vyzkoušet, dříve než ji definitivně potvrdí a zaplatí. 

Podmínkou účasti na této akci je přihláška ke zkoušce na British 
Council, kterou je nutné odevzdat pí. hospodářce Dirové. 

Zkoušky nanečisto všech úrovní začínají písemnými částmi včet-
ně esejí, po jejich skončení absolvují žáci postupně po dvojicích 
ústní zkoušení.

Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

Kurzy Primary English, Starters, Movers, KET, PET, FCE 
a CAE
V letošním školním roce jsme otevřeli 28 přípravných jazykových 
kurzů k mezinárodním cambridgeským zkouškám z angličtiny 
pro žáky naší školy, jejich sourozence a rodiče. Nabízíme kurzy 
pro žáky od první do deváté třídy a také pro naše absolventy. 
Jedná se o rozšiřující kurzy angličtiny, které jsou zakončeny me-
zinárodními cambrigskými zkouškami. 

Cambridgeské zkoušky patří mezi světově nejuznávanější kvali-
fikace pro studenty angličtiny. Pokrývají všechny čtyři jazykové 
dovednosti – poslech, mluvení, četbu i psaní – a posuzují schop-
nost kandidátů používat různé gramatické jevy v autentických 
životních situacích.

Zkoušky pořádá British Council, který zastupuje University of 
Cambridge v České republice. Žáci zkoušky skládají v Praze, je-
jich testy jsou odesílány na cambridgeskou universitu ve Velké 
Británii a tam jsou opravovány a vyhodnocovány. 

Na druhém stupni žáci skládají zkoušky KET, PET a FCE, přičemž 
zkouška PET je na úrovni současné státní maturity a zkoušku FCE 
mnohé české vysoké školy uznávají jako vstupní zkoušku z cizí-
ho jazyka. Mnohé zahraniční vysoké školy tuto zkoušku požadují 
jako vstupní zkoušku pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce. 

Naši absolventi pak mohou dále pokračovat v přípravě k dalším 
zkouškám CAE a CPE, a proto naše kurzy navštěvují bývalí žáci, 
kteří jsou nyní na střední nebo vysoké škole.

K systému zkoušek se mohou hravou formou připravovat již děti 
na 1. stupni. Pro prvňáky a druháky jsou kurzy vedeny zábavnou 
formou a hrami, od 3. třídy se pak začínají připravovat k prvním 
zkouškám pro děti Starters a Movers.

Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

Jazykové zkoušky Starters
V lednu se žáci jazykového kurzu Starters zúčastnili závěrečných 
zkoušek, které probíhaly v rámci odpoledních kurzů.

Prověřili si znalosti v dovednostech listening, speaking, reading 
a writing. Výsledky se žáci dozvědí od svých lektorů v příslušném 
kurzu a slavnostní předávání certifikátů se bude konat poslední 
týden v únoru, v době dopoledního vyučování. Gratulujeme.

Mgr. Kateřina Soukupová

Francouzský jazyk
Na hodinách francouzského jazyka jsme v letošním roce hned 
dvakrát přivítali návštěvu ze zahraničí. Poprvé to bylo v listopa-
du, kdy v rámci pedagogické praxe vedla dva týdny výuku jazyka 
studentka univerzity v Rennes. Nyní, v lednu a únoru, působí na 
škole stážistka z Bruselu. V každé třídě vede hodinu týdně fran-
couzskou konverzaci. Díky rodilým mluvčím se děti nejen setkají 
s autentickým jazykem, ale zároveň se seznámí i s prostředím, ze 
kterého lektorky pocházejí.

Začátkem února proběhlo školní kolo konverzační soutěže ve 

francouzštině. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a vítězové každé 
kategorie postupují do krajského kola, které se bude konat 
v březnu na ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole.

Na konec dubna plánujeme zájezd do Paříže. Doufejme, že nás 
nezaskočí žádné nepříjemné události a děti budou mít možnost 
se přesvědčit, že Paříž je krásná a jedinečná a že i kvůli ní má 
cenu se učit francouzsky. 

Mgr. Kateřina Pokorná

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V posledním lednovém týdnu se konalo školní kolo konverzač-
ní soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 5. tříd získal 1. místo 
David Žurek z 5. B, v kategorii 6. a 7. tříd obsadila 1. místo Kamila 
Hájková a v kategorii 8. a 9. tříd se o 1. místo podělili se shod-
ným počtem bodů Nicol Kyryčuk z 9. B a Jakub Balšánek z 9. A.  
Ve zvláštní kategorii žáků z bilingvních rodin se na 1. místě v ka-

tegorii 5. tříd umístil Adam Boldiš z 5. C a v kategorii 6. a 7. tříd 
Ella Ozuna ze 6. A. Kamila Hájková a Nicol Kyryčuk nás budou 
v březnu reprezentovat v obvodním kole soutěže. Přejeme 
oběma hodně úspěchů!

Mgr. Eva Mervartová
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Registrace ke zkouškám skládaným na British Council 
Vážení rodiče,

termín registrací k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE a CAE 
skládaným v květnu a červnu 2016 na British Council se blíží,  
a proto bych vám ráda sdělila bližší informace o podmínkách  
a postupu při registraci ke zkouškám.

V průběhu ledna a února každý vyučující kurzu uspořádá v době 
výuky zkoušku KET/PET/FCE/CAE nanečisto. Na základě výsledků 
této cvičné zkoušky se žáci rozhodnou, zda budou mít o zkoušku 
zájem.

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce (naleznete na internetu nebo ji 
zájemci dostanou od svého vyučujícího v kurzu, pí. uč. Kubešové 
nebo pí. hospodářky) je nutné odevzdat pí. hospodářce Dirové.

Registraci ke zkoušce a komunikaci s British Council zajišťuje 
naše škola.

Pro zaregistrované žáky se bude v SOBOTU 19. 3. 2016 konat 
konzultace v dopoledním a odpoledním bloku, kdy si budou 
moci zkoušku ještě jednou vyzkoušet.

TERMÍNY 2016

KET for Schools 28. 5. 2800 Kč

PET for Schools 28. 5. 2900 Kč

FCE for Schools 11. 6. 4450 Kč

FCE papírovou formou 4. 6. a 7. 6. 4450 Kč

FCE na počítači 21. 5. a 9. 6. a 11. 6 4400 Kč

CAE papírovou formou 8. 6. 4650 Kč

CAE na počítači 28. 5. a 14. 6. a 18. 6.

Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

Literární talenty třídy 2. C
Cirkus
Ronja Rosenbaumová

Je tu cirkus a jak září:

sloni, tygři, jaguáři,

žonglér nebo akrobat?

Nemáme se tu nic bát.

A když přijde na lvice,

přitulím se k mamince.

Já vím, že to taky víš,

pěkně se tu pobavíš.

Přesun zvířat
Michal Nesměrák

Dne 23. října se uskutečnil přesun žiraf masajských. Jmenovali 
se Zuberi a Johan. Oba měli být přesunuti do Keni. Oba žirafáci 
byli nejdříve uspáni a pak byli naloženi. A pak už mohli vyrazit. 
V osm hodin oba dorazili do Keni. Pak byli oba vyloženi do kotců. 
Za 30 dni byli vypuštěni do volné přírody a hned se začlenili do 
stáda a dařilo se jim dobře.

Syslí fotbal
Martin Šnejdar

Jedenáct syslů se sešlo, aby mohli hrát fotbal. Měli zápas proti 
želvám. Všichni sysli se těšili na zápas. Zápas měl začínat už za  
5 minut. Sysli už šli na hřiště, ale želvy nikde. Už začal zápas  

a želvy pořád nikde. Tak sysli začali dávat samé góly na prázd-
nou branku. Už byla přestávka a želvy zase nikde. Začal druhý 
poločas a sysli zase dávali góly. A už byl konec. Syslí jedenáctka 
vyhrála 450:0. A asi minutu potom přišly želvy, které nestihly 
dojít na stadion kvůli tomu, že jsou moc pomalé.

Jak šli syslíci do bazénu
Tereza Kadlecová

Bylo nedělní ráno a pršelo. Maminka tedy navrhla, že mohou jít 
do bazénu. Syslíci souhlasili. Tak šli a šli, až došli k bazénu. Tam 
se převlékli do plavek a pak šli k bazénu, kde plavali, seděli ve  
vířivce, klouzali se na tobogánech, házeli si míčem a skákali 
šipky. Když se vyřádili, vyšli před bazén. Na obloze svítilo slu-
níčko. Na louce si zahráli na honěnou, v lese na schovávanou  
a večer v postýlkách vzpomínali na hezky prožitý den.
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Ornita – vodní ptáci
24. listopadu připluli do naší školy vodní ptáci. 
Přesněji, přivezli je představitelé společnosti  
Ornita autem. A bylo se na co dívat. Děti si prohléd-
ly živého čápa, divokou husu, kačera i nebezpeč-
ně vypadajícího kormorána. Ostatní druhy ptáků 
jsme viděli alespoň jako vycpané modely. K tomu 
děti zhlédly zajímavá videa a poslechly si poutavé  
vyprávění lektorky i chovatele. Divokého kačera  
si i pohladily. Svůj zážitek pak v hodině výtvarné vý-
chovy vyjádřily barevnými křídami.

Mgr. Olga Urbanová

Hurá do opery 
V tomto školním roce se třída 1. C přihlásila do vzdělávacího cyklu „Hurá do opery“, který pořádá Státní opera.

9. listopadu jsme byli na prvním představení. Název tohoto dílu byl „Česká opera“. Umělci dětem předvedli zkrácené verze oper 
Prodaná nevěsta a Rusalka. Celé představení bylo v krásných kostýmech a s klavírním doprovodem. O přestávce se děti hravou  
formou poučily o hudebních nástrojích. Dětem se představení líbilo a po návratu do školy namalovaly obrázky z této velmi vydařené 
akce.

4. prosince jsme se vypravili na druhou akci – prohlídku budovy Státní opery. Děti si mohly prohlédnout šatny pro herce i muzikan-
ty, prostor pro orchestr, jeviště, rekvizity, kulisy, kostymérnu... Dokonce si i vyzkoušely divadelní kostýmy. Už se těšíme na další díl 
cyklu.

15. února 2016 jsme byli na návštěvě v budově Státní opery potřetí. Tentokrát jsme se seznámili s operami Orfeus a Kouzelná flétna. 
O přestávce nám vyprávěl pan profesor Hrdlička o scénické přípravě operního představení. Ukázal nám i zmenšený model divadelní 
scény. Děti opět viděly krásné kostýmy a vyslechly nejznámější árie z těchto oper. V závěru představení nás velmi potěšilo uznání 
naší třídy. Natálka byla oceněna za správné odpovědi na otázky z prvního představení. Kačka, Danielka a Adélka T. byly vyhlášeny 
jako autorky nejhezčích obrázků. Všechny oceněné děti si odnesly diplomy a drobné ceny.

Mgr. Olga Urbanová

http://www.horackova.cz/stranka-tridy-1-c/itemlist/user/220-olgaurbanova
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Děti cvičí jógu
Slovo jóga znamená spojení a vytváření rovnováhy těla, mysli, vědomí a duše 
tak, abychom lépe zvládali řešit každodenní problémy, starosti a nároky na nás 
kladené. Jóga je cesta k objevování sebe a porozumění si.

Pravidelné cvičení jógy dětem přináší:

pevnější a zdravější tělo, lepší koordinaci a rovnováhu

rozvoj fantazie a představivosti, lepší soustředění

úctu k sobě i okolí, formování charakterových vlastností

rozvoj dovedností v nesoutěživém prostředí

základ pro celoživotní pohodu a zdraví

Když jsme před 3 lety začali cvičit jógu, vítal nás pes Jogi a kočička  
Salamba. Byli jsme skupinka začínajících nadšenců v očekávání co 
nás čeká. Vydrželi jsme a nyní nás jóga odměňuje. 

Jsme parta prima kamarádů, kteří se k sobě chovají ohleduplně, 
s ochotou vždy si pomoci a to není zrovna málo. Přes básničky, 
písničky a říkadla jsme se dopracovali ke cvičení tzv. „partnerských 
pozic“, kdy si musíme vzájemně důvěřovat a spolehnout se jeden 
na druhého. S nadšením cvičíme „Ještěrku na kameni, Výtah, Dvo-
jitou lodičku, Dvojitého psa či malujeme duhu.“ Jóga nám opravdu 
přináší radost a moc nás baví!!!

Děti ze 3. B a paní učitelka Eva Krutilková
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POPRASK 2015, florbalový 
turnaj žáků 4. a 5. tříd
Začátkem prosince odehráli naši žáci ze 4. a 5. tříd florbalový tur-
naj Prahy 4. Ze základního kola postoupili poměrně s přehledem, 
ale dobře věděli, že finálové kolo bude mnohem těžší a narazí na 
silnější soupeře. Finále se odehrálo 10. 12. a naši florbalisté se 
opět probojovali do nejlepší skupiny, kde již bojovali o 1. – 4. místo. 
V rozhodujícím zápase podlehli na nájezdy ZŠ Kunratice a skončili 
na velmi pěkném 2. místě. Velké poděkování zaslouží celé družstvo 
ve složení Tereza Jandová, Nela Kočvarová, Salma Kourzki, Anička  
Štěpánová, Helenka Jiskrová, Michael Wertheim, Kuba Kárník, 
Radek Růžička, Martin Růžička, Vojta Bulan, Jan Janíček, Martin 
Santo, Daniel Frank, Šimon Mazánek, Matěj Hykrda a Petr Fifka.

Další velké poděkování patří „kaučům“ družstva Frantovi Hósovi  
a Tomáši Janovskému. Věnovali několik hodin jejich přípravě a na 
turnaji udělovali cenné rady a podrželi družstvo v horkých chvílích.

Mgr. Irena Matyášová

Olympijský víceboj 
1. října se děti na prvním stupni zúčastnily dne plnění disciplín olympijského 
víceboje. Většinu disciplín jsme si nejprve vyzkoušeli v hodinách tělocviku. Každý 
žák dostal svůj startovní lístek, pak se rozdělili do skupin. O každou skupinku 
dětí se staral „opatrovník“ z osmého ročníku. Děti postupně plnily jednotlivé 
disciplíny a jejich výsledky se zapisovaly do startovních lístků. Na jednotlivých 
stanovištích jim opět pomáhali starší spolužáci z osmého ročníku. Při sportování 
mohly děti sledovat i úsilí ostatních. Všem se tento den líbil a těšíme se na jarní 
opakování.

Naše škola tímto také splnila podmínky pro získání sportovního vybavení. 
V lednu jsme dostali stopky, pásma, žebříček i sportovní knížky pro nejmladší. 
Děti z 1. C a 2. C se zúčastnily i výtvarné soutěže „Běh nás baví“, která též patří 
do olympijského víceboje. Namalovaly krásné obrázky.

Mgr. Olga Urbanová
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Školní družina plná pohody
V lednu jsme navštívili Trilopark a Amforu, kde pro děti připravili pestrý  
program. Pololetí máme za sebou a  čekají nás další nové zážitky: Netradiční  
divadlo, Africké a americké bubnování, hudební program Probuzení jara,  
návštěva divadla S+H, Svíčkárna, jarní dílny pro rodiče a děti, ukázka výcviku 
dravců, grantový program Preventivní triky k použití elektriky a další akce. 

Pokračujeme ve sběru víček pro Jakuba Navaru. K lednu jsme společně na-
sbírali sedm velkých pytlů, které si paní Navarová s radostí odvezla. Pozvání  
a nabídku programů najdete na webových stránkách školní družiny.

Vychovatelky školní družiny
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Lyžařský výcvikový kurz Dvoračky 2016
Již tradičně jsme pořádali LVK ve třech turnusech na Dvoračkách ve dnech 3. – 24. 1. 2016. Zúčastnilo se jich 90 žáků. Podmínky byly 
zpočátku náročnější, a postupně se zlepšovaly. Ve druhém turnusu sypalo, ve třetím mrzlo. Jezdilo se na sjezdových lyžích, běžkách, 
snowbladech a snowboardech. Myslím si, že všichni jsme si to užili.

Mgr. Viktor Turok

Úspěch mladších žákyň ve florbalu
V prosinci, v poněkud hektické době před Váno-
cemi proběhl turnaj ve florbalu mladších žákyň. 
Obvodní kolo naše děvčata s naprostým přehle-
dem vyhrála a postoupila do celopražského kola. 
Zde, opět jednoznačně, vyhrála svoji skupinu  
a postoupila do finále. Tady se střet-
la s rovnocennými soupeřkami a přes velké 
úsilí se jim v posledním, rozhodujícím  
a velmi napínavém zápase nepodařilo porazit 
družstvo z Kunratic. Děvčata byla zklamaná, ale 
2. místo v celopražském kole je velký úspěch.

Družstvo soutěžilo ve složení Veronika Sudková, 
Dominika Krátká, Emilie Skalíková, Sofie Skalíko-
vá, Lucie Hernandezová, Eliška Koželuhová, Marie 
Ludvíková, Ema Košťálová, Markéta Vrátná, Lucie  
Nevolová a Nikky Nagy Ren.
Děvčatům děkujeme za vynikající reprezentaci 
školy.

Jana Libichová
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Sportovní úspěchy 
Atletika – 2x vítězně.

Koncem září se konalo okresní kolo v atletickém čtyřboji druž-
stev Prahy 4 mladších a starších žákyň a žáků. Žáci se velmi sna-
žili, což vyústilo v celkově velmi dobrou bilanci pro naši školu. 
Mladší děvčata skončila na 3. místě a obě kategorie chlapců ob-
sadily 1. místa s výrazným náskokem na 2. týmy. Také celkově 
nejlepším atletem byl náš Jakub Balšánek.

O vítězství v kategorii mladších žáků se zasloužili Martin  
Abraham, Matěj Zdobnický, Michal Šmergl, Marek Pavlica a Jan 
Veverka.

Vítězná parta starších žáků: Jakub Balšánek, Tomáš Černý,  
Vojtěch Polena, Josef Tůma a Adam Starý.

Kopaná – mladší žáci čtvrtí 
V říjnu se naše škola zapojila do okresního kola v kopané mlad-
ších a starších žáků. Obě základní skupiny naší mladší i starší 
chlapci vyhráli a ve finálových turnajích mladší uhráli 4. místo 
po penaltovém rozstřelu a starší dělené 5. – 6. místo ze 16 při-
hlášených škol Prahy 4 v obou kategoriích.

Basketbal – 3. místo ve finále.
22. 10. 2015 se konalo finále Prahy 4 v košíkové starších žáků. 
Do tohoto finále se naši chlapci probojovali po jednoznačném 
vítězství v základní skupině, které se konalo o týden dřív. 

Ve finále se sešlo šest družstev rozdělených do dvou skupin. 
První utkání jsme prohráli až v závěru o pět bodů se ZŠ Ohradní, 
což jsou hráči Sokola pražského. My jsme měli jenom jednoho 
„profíka“, Richarda Barace, který s našimi chlapci hrál takticky  
a kombinačně. Druhé utkání jsme vyhráli a hráli křížek se ZŠ Pla-
mínkové (zaměřené na basketbal). Tady se již projevila únava. 
Po porážce jsme zabojovali o 3. místo a po řádném hracím čase 
bylo na tabuli 20:20. Ale to měl Richard před sebou dva trestné 
hody, ze kterých ten druhý proměnil, a mohli jsme slavit 3. místo 
ze 16 škol přihlášených do soutěže.

Tým tvořili: Balšánek, Tůma Jakub, Tůma Josef, Ludvík, Issa, 
Barac, Střelba, Havel a Starý.

2. místo ve florbalu.
Starší žáci naší školy dokázali po letech opět bojovat ve finále 
Prahy 4. Ze základní skupiny postoupili do finále s přehledem. 
Na posledním turnaji se sešlo šest nejlepších celků 4. městské 
části. Kluci bojovali ze všech sil a postoupili do finále, kde opět 
narazili na ZŠ Na Planině, kterou jsme v semifinále porazili 4:2. 
Finálový zápas se nám nepodařilo zopakovat a prohráli jsme 0:2.

I tak je to velký úspěch a dík patří všem, kteří se na tom podíleli: 
Josef Tůma, Oto Semerák, Jirka Kratina, Filip Kuda, Tomáš  
Janovský, Richard Barac, Petr Pešek, Karel Naxera, Martin  
Froňka, František Hós, Filip Ježek, František Střelba, Jakub  
Balšánek a Vojtěch Havel.

City Beach MČ P4, 2015 – 3. místo
Ve dnech 17. a 18. 12. 2015 se naši mladší a starší žáci zúčastnili 
již 2. ročníku beachvolejbalového turnaje v TJ ABC Braník. Po 
absolvování přípravných jednodenních kempů jsme se zúčastnili 
i turnajů. Byly to mixy. V kategorii ml. žáků jsme měli dva týmy  
a u starších jeden. Mladší žáci A týmu se snažili, ale v koncov-
kách po sérii vlastních chyb prohráli, což je stálo postup do  
A finále (Celkově se umístili na 5. místě.). Naopak B tým šla-
pal jako hodinky a nakonec vybojoval celkově 3. místo z osmi 
družstev. Nejužitečnější hráčkou turnaje byla vyhlášena Lucka  
Rousková.

Florbalový turnaj o putovní pohár
21. 12.2015 se v rámci naší školy konal 14. ročník florbalového 
turnaje pro I. stupeň ZŠ „O pohár ředitelky školy“.

Turnaj byl vyvrcholením několikatýdenní přípravy ze strany 
hráčů a jejich trenérů z řad starších žáků II. stupně. Hrálo se ve 
dvou kategoriích: 1. a 2. třídy v malé tělocvičně a ve velké sou-
peřili žáci 3. – 5. tříd. Atmosféru typickou pro extraligová utkání 
doplňovaly transparenty jednotlivých tříd i hudební doprovod.

Vítězná družstva obdržela putovní poháry a 1. – 3. místa i me-
daile.

Výsledky: mladší 1. místo 2. B, 2. místo 2. A a 3. místo 2. C

Starší: 1. místo 5. C, 2. místo 5. B a 3. místo 4. C.

 Mgr. Viktor Turok.




