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Školní časopis - občasník
První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100
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Z obsahu občasníku vybíráme:
•	 Úvodník vedení školy
•	 Představujeme učitele  

prvních tříd
•	 Desatero pro rodiče
•	 Výběr střední školy
•	 Výsledky jazykových zkoušek
•	 Mimoškolní činnost
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Vážení rodiče,

již druhým rokem máte možnost přečíst si časopis Jazyk v elektronické podobě. Podle zpětné vazby od 
některých z vás víme, že se tato podoba osvědčila, a proto budeme tímto způsobem pokračovat i v letošním 
školním roce.

Mám radost, že i letos mohu začít svůj úvodní článek tím, že školní rok byl pro naši školu úspěšný. Možná 
to zní jako troufalost, ale myslím, že s čistým svědomím můžu napsat: „Jako obvykle se všichni žáci 9. ročníků 
dostali na vybrané střední školy, většina z nich si dokonce mohla vybírat z několika gymnázií nebo odborných 
škol.“ 

V testování Scio v 7. a 9. ročnících jsme již tradičně obsadili přední místa mezi testovanými školami, a to 
i mezi gymnázii. Výsledky byly nadprůměrné nejen v angličtině a ostatních cizích jazycích, ale i v matemati-
ce a českém jazyce. Úspěšný byl tento rok také pro všechny žáky, kteří se přihlásili na jazykové zkoušky  
v British Council. 43 přihlášených žáků a absolventů zkoušku složilo. Vynikajících výsledků jsme dosáhli  
i ve vědomostních soutěžích. Mimořádně úspěšný byl uplynulý školní rok také ve sportu. Řadu vynikajících 
výsledků završilo 4. místo mezi školami v Praze 4 ve sportovních hrách 4x4, spojené s finanční odměnou pro 
školu ve výši 75 000,- Kč.

O něco méně se můžeme radovat z celkové finanční situace ve školství, která se samozřejmě promítá také do 
provozu naší školy. Nejhůře jsme na tom, stejně jako všechny ostatní školy v republice, s prostředky na pomůcky, 
učebnice a další vzdělávání učitelů. Částka, která nám po všech škrtech zůstala na účtu, nám umožňuje jen 
základní obměnu nejzničenějších učebnic. Na výměnu učebnic za modernější, na ostatní pomůcky, či na další 
vzdělávání učitelů se nedostává vůbec.

Jako každý rok si vás dovolujeme pozvat na všechny školní akce, které se budou konat. V první řadě je to 
akademie, kterou jsme věnovali 45. výročí otevření školy. Akademie proběhne 14. 11. 2012 v KC Novodvorská. 
Věříme, že se přijdete potěšit tím, co všechno vaše děti zvládnou. Zveme vás také na školní ples, Čarodějnice, 
Koláče, projektové dny, dny otevřených dveří a všechny další akce.

Dovolte nám, abychom na tomto místě poděkovaly všem rodičům, kteří škole pomáhali, ať již svojí aktivní 
prací či sponzorskými dary. Jakákoli pomoc z Vaší strany je pro nás i pro všechny děti ve škole nesmírně cenná.

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný a pohodový školní rok.

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

úvodník

1.A.
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Vzdělání:

•	 Gymnázium dr. A. Hrdličky – Humpolec
•	  SPgŠ – Soběslav – obor vychovatelství
•	  Pedagogická fakulta UK Praha – učitelství pro I. stupeň 

Pracovní zkušenosti a profesní aktivity 

Celý svůj dosavadní profesní život působím ve školství. Získávám neustále nové a nové pracovní, ale i osobní zkušenosti. Při mé 
práci je však také nutnost pracovat sama na sobě a v současné době studuji grafologii a psychologii.

Zájmy 

•	 rekreační sporty – plavání, lyžování, chůze
•	 literatura s krimi tématikou , film, divadlo

Čím mě překvapili letošní prvňáci?  

 Chtějí se učit a nejvíce se těší na své první jedničky. Myslím si, že známky mají stále v našem školství tu správnou hodnotu, 
především u těch nejmenších žáčků.

Kdo nebo co mě ovlivnilo, že jsem se stala učitelkou? 

Protože jsem se nestala právničkou.

Kolik času průměrně týdně strávím nad 
přípravami?  

 Záleží na tématu, které se právě v tom týdnu 
probírá. Takže čas příprav si nepočítám, neboť při 
práci s dětmi je vždy důležité „mít něco v záloze“.

Co mě dokáže nejvíce naštvat/potěšit? 

Hloupost a lhostejnost lidí.

Životní krédo

Vzdělání je to,
co mnozí nabývají,

mnozí dále předávají a jen
nemnozí si ponechávají.
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á Vzdělání

•	 1982/86 PdF UP Olomouc – obor učitelství 1.stupeň se specializací na Tv
•	 2002/03 PdF UK  Praha – Nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1.stupni ZŠ
•	 2005/06 PdF UK Praha – Tvorba školního vzdělávacího programu

•	Kursy a letní školy Tvořivá škola – Činnostní učení ve výuce Čj, M a Prvouky na 1. stupni ZŠ
•	Dlouhodobé vzdělávání pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení – DYS-centrum Praha
•	Kursy rozvoje grafomotoriky, metody dobrého startu, komunikace – pro děti mladšího školního věku

Pracovní zkušenosti a profesní aktivity

Prošla jsem si všemi typy škol- od vesnické málotřídky po pražskou 
sídlištní veleškolu. Od roku 1986 vyučuji na 1. stupni ZŠ, zpočátku  
i výtvarnou výchovu na 2. stupni, na fakultní škole jsem spolupracova-
la s katedrou didaktiky – ukázkové hodiny v 1. třídě, vedla jsem si ná-
pravné hodiny pro děti s SPU, v současnosti přibyl třetím rokem výtvarný 
kroužek pro žáky 1. tříd.

Zájmy

Četba, historie, film, architektura a cestování – v něm se dají všechny 
předchozí jmenované bezvadně spojit – a pes, nezávislý a tvrdohlavý bígl.

Kdo nebo co mě ovlivnilo, že jsem se stala učitelkou?

Asi nejvíc mých prvních pět let ve škole na vesnické málotřídce  
a bezvadná paní učitelka v 5. třídě, která nás musela ze školy někdy  
i „vystrkovat“ domů. Hodně času jsme trávili na školní zahradě, na hřišti 
a v dílně a museli jsme být schopní samostatně pracovat ve chvíli, kdy se 
věnovala druhé půlce třídy – to se nám moc líbilo.

Letošní prvňáci

Překvapili mě tím, jak se samozřejmě a rychle adaptovali na školu, 
dokázali se zorientovat ve spoustě pro ně nových věcí a těší se ze všech 
činností, které děláme.

Přípravy a čas

Liší se podle rozvrhu, ale prvních pár měsíců v 1. třídě jsou dost podrobné – a mám opět některé nové učebnice, takže týdně 
bych to odhadla na 7 hodin. To nepočítám sešity, tabuli, kopírování materiálů pro děti…

Co mě spolehlivě naštve

Bezohlednost, sobectví a nevychovanost u dospělých i dětí. 

Mgr. Dagmar Gabrielová

Životní krédo

Řekl ho za mě už Komenský  
– veškeré kvaltování toliko 

pro hovada dobré jest. 
Já jsem si ho přeložila tak,  

že spousta tzv. důležitých věcí 
nestojí za obětovaný čas,  

energii a emoce. 
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představujeme
Vzdělání

•	Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře
•	Pedagogická fakulta UK v Praze - obor Učitelství pro 1. stupeň, specializace anglický jazyk
•	University of Joensuu, Finsko (program Erasmus – studium pedagogiky a finštiny)
•	Bournville College of Further Education, Birmingham, UK (studium angličtiny)

Pracovní zkušenosti a profesní aktivity

Jeden rok jsem strávila v Anglii, kde jsem pracovala jako au-pair a starala jsem 
se o dvě malá děvčata. Po návratu z Anglie jsem při studiu na VŠ působila jako le-
ktorka kurzů anglického jazyka pro děti i dospělé v jazykové škole The Bell School, 
a.s. Po dokončení studia na PedF jsem nastoupila jako učitelka 1. stupně sem na ZŠ 
Horáčkova.

Po obnovení Junáka v roce 1990 jsem vstoupila do vodáckého oddílu, kde jsem 
později převzala vedení oddílu a pracovala s dětmi mladšího školního věku.

V rámci Junáka jsem absolvovala různé kurzy jako např. Gemini – vůdcovský lesní 
kurz, zdravotnické kurzy a další kurzy, které většinou organizovali odborníci z řad 
skautů.

Zájmy

K mým velkým vášním patří hudba, které se věnuji od dětství. V ZUŠ jsem absol-
vovala ve hře na flétnu, hrála jsem s flétnovým souborem, jako samouk pak hraji na ky-
taru, klavír a trošku i na harmoniku. Moc ráda a často zpívám. Nejraději poslouchám 
rock, ska, některé metalové kapely, Nohavicu, Kryla, ale nepohrdnu ani folkem  
a všelijakou alternativou. Z klasiky nedám dopustit na hudbu Antonína Dvořáka. 

Jídlo, vášeň číslo dvě.

Sportem ku zdraví… Nejraději hraji volejbal, jezdím na kole a na bruslích, ráda lyžuji, letos jsem vyzkoušela ferrati v Itálii, to je 
parádní záležitost! Ráda jezdím na vodu, obzvlášť tu divočejší…

Ráda čtu, především pohádky, Tolkiena, R. Dahla a historické romány. Mám ráda poezii, nejraději J. Skácela, M. Procházkovou. 

Skauting – vlastně to ani není koníček, je to spíš životní styl, směr, který jsem přijala za svůj. Jednou skautem, navždy skautem!

Čím mě překvapili letošní prvňáci?

No jednoznačně mě děti dostaly (v tom nejlepším) hned v prvních dnech tím, kolik toho znají a vědí, jak reagují a jak nadšené 
jsou do práce. Také mě překvapilo, že ve třídě nemám moc stydlivých dětí, rozhodně v 1. C nevznikne takové to ticho, kdy nikdo neví 
co říct, spíš naopak… Nevíme, kdy pusy zavřít! :-D

Kdo nebo co mě ovlivnilo, že jsem se stala učitelkou?

Asi mám učitelství v krvi, moje babička byla učitelkou. Nemyslím si ale, že by to byla ona, kdo mne k učitelství přivedl. Asi jsem si 
uvědomila především ve skautu, jak moc mě práce s dětmi baví, a postupně jsem dospěla k tomu, že zkusím přihlášku na pedák. Na 
fakultě jsem měla velké štěstí na některé kantory, kteří se velmi výrazně podepsali na mém přístupu k tomuto povolání a díky nimž 
a jejich přístupu k práci jsem se naučila práci učitele nevnímat jako zaměstnání, ale jako povolání, poslání. Mezi ně patří prof. Hejný, 
Blanka Staňková, patřila k nim i PhDr. Lenka Lánská a další…

Kolik času průměrně týdně strávím nad přípravami?

Dost… No, v loňském roce mi páťáci dali zabrat, to jsem klidně 4 – 5 hodin denně 
(někdy i víc) strávila přípravou na další den, nemluvím o večerech strávených u počítače 
nad výrobou spousty materiálů. Těžko říct, jak mi dají zabrat letošní prvňáci, to ukáže čas.

Co mě dokáže nejvíce naštvat/potěšit?

Vytáčí mě lidská hloupost. Mrzí mě pohled velké části naší společnosti na práci učitele. 
Štve mě, když dospělí neumějí pozdravit a poděkovat, jak to potom můžeme chtít od dětí?!

Úplně nejvíc mě v práci potěší, když 
vidím nějaké nadšené dítě, kterému svítí 
oči, protože něco objevilo nebo ho prostě 
něco baví. Vždycky mě potěší něco  
dobrého na zub, ale nemusím bon-
boniéry… :-D. 

Mgr. Anna Cimbálová
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Životní krédo

nemám, ale nedávno jsem četla knihu, 
která je úžasná a mně velmi blízká. 

Přečtěte si Tobiáše Lolnesse!  
A poezii Jana Skácela.
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Desatero pro rodiče
(… možná nejenom pro rodiče začátečníky) 

1. Počítejte s tím, že do školy vlastně chodíte se svým dítětem.

2. Podporujte ho v kontaktu se spolužáky.

3. Tašku do školy ať si dítě připravuje od začátku samo.  
Je to jeho povinnost, rodič by měl ale pomoci a zároveň vše zkontrolovat.

4. Zaveďte rituály! Zpřehledníte dítěti situaci. 
Do školy odcházejte ve stejnou dobu, večeřte v určenou hodinu, najděte si čas na „špitání“.

5. Více chvalte, než trestejte!

6. Odměňujte, ale ne jen penězi!  Od toho je kapesné.

7. Buďte v kontaktu se školou, kde dítě někdy tráví více času než s vámi doma.

8. Dobré známky neberte jako samozřejmost.

9. Zkuste na špatnou známku občas zareagovat slovy: to nevadí, mám tě rád takového, jaký jsi.

10. Nestyďte se navštívit s dítětem odborníka, pokud vám školní problémy přerůstají přes hlavu.

koutek
vý
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Výběr středních škol
Všem letošním zájemcům o studium na středních 

školách bych ráda předala informaci o nově vycházejících 
publikacích o gymnáziích a středních školách.

Můžete si vybrat z níže uvedené nabídky a publikace 
budou k zakoupení v PPPP Ohradní 20, Praha 4 – Michle. 
Pokud nechcete brožury kupovat, budeme mít po jednom 
výtisku ve škole a můžete do nich nahlédnout u výchovné 
poradkyně.

Přeji všem šťastnou volbu.

Mgr. Mirka Bláhová (výchovný poradce)

INFORMACE O GYMNÁZIÍCH

Publikace zahrnuje čtyřletá i víceletá gymnázia v Praze, Gymnázium v Čelákovicích a Masarykovo klasické gymnázium  
v Říčanech. Je tedy určena jak žákům devátých, tak i pátých a sedmých tříd.

Obsahuje kontakty na všechna gymnázia a podrobné informace o specifikách vzdělávacích a výchovných programů škol, které 
mají o tuto prezentaci zájem. U řady gymnázií přináší také údaje o zájmu o studium v posledních dvou letech (počet přihlášených  
a přijatých uchazečů). Starší uchazeči v publikaci najdou i možnosti večerního, dálkového nebo externího studia.

Cena: 75 Kč

INFORMACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 1. DÍL

(dříve informace o středních odborných školách)

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

Cena: 125 Kč

JAK USPĚT NA STŘEDNÍ ŠKOLE – Jak se učit a jak vědomosti nejlépe využít

Páté rozšířené vydání úspěšné publikace Jak se učit na střední škole. Jejím cílem je pomoci těm, kdo se chtějí učit, dělat to co 
nejefektivněji.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. zvláštnostem v učení se některým školním předmětům, trémě nebo speciálně studentům 
víceletých gymnázií a jejich rodičům. Dozvíte se také, jak nejčastější problémy s učením (např. když člověk pořád myslí na něco 
jiného) vidí psychologové a poradí vám, jak to, co umíte, ve škole nejlépe prodat.

Publikace je určena studentům středních škol i víceletých gymnázií a také žákům základních škol, kteří se chtějí na studium na 
střední škole dobře připravit, a jejich rodičům.

Cena: 75 Kč

OPRAVY TEXTŮ – Příprava na přijímací zkoušky z češtiny

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

Cena: 75 Kč

koutek
výchovné poradkyně
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Mezinárodní divadlo popáté
Od roku 1998 jsme již čtyřikrát spolupracovali s partnerskou školou v německém Bielefeldu na vytvoření a realizaci mezinárod-

ního divadelního představení. Dvakrát jsme vystoupení uskutečnili v rámci programu Comenius, dvakrát jsme se pustili do orga-
nizace projektu sami. Témata byla různá – aktualizovaná řecká bajka Philomel s protidrogovou tématikou, Čapkova Válka s mloky, 
kterou jsme hráli společně s holandskou školou, německý Louskáček či legenda O meči sv. Václava podle Františka Langra.

Letos se nám opět podařilo získat 
finanční prostředky z  programu Come-
nius. Tentokrát jsme si vybrali představení 
na námět knihy Otfrieda Preusslera  
Krabat.  My v Čechách ji známe pod náz-
vem Čarodějův učeň, nejen jako knihu, ale 
také jako vynikající animovaný film Karla 
Zemana. Krabat je původně lužickosrbská 
legenda z česko-německo-polského pomezí. 
Proto se k  nám přidala také  polská škola 
z Jelenie Gory.

Projekt se uskuteční během školních 
roků 2012 – 2014. Projektu se zúčastní asi 
15 žáků 8. ročníku. V  letošním školním 
roce proběhne přípravná návštěva, na které 
se domluví vše potřebné – jak se rozdělí 
role, jak se budou střídat jazyky na podiu, 
aby představení rozuměli diváci ve všech 
třech zemích, jak budou zajištěny kostýmy  
a všechny další organizační věci. Po 
přeložení scénáře se všichni musí naučit své role. Na podzim příštího školního roku se uskuteční společný workshop v Bielefeldu, 
kdy se představení skloubí dohromady, a pak už následují vystoupení v Bielefeldu, Jelenie Goře a Praze.

Po celou dobu projektu jsou realizační týmy i žáci ze všech zemí ve vzájemném kontaktu, nejčastěji pomocí emailu či facebooku. 
Jednací řeči jsou němčina nebo angličtina. Všichni, kteří absolvovali některý z minulých projektů, přijížděli nadšeni. Vyzkoušeli 
si skutečnou divadelní práci, získali řadu přátel a poznali nová místa. Věřím, že i toto představení se nám povede jako všechna 
předchozí a že budou všichni účastníci spokojeni. 

Mgr. Jana Libichová

těšíme se na ...

Sportovní kurzy
Lyžařské výcvikové kurzy 7. tříd 

Již tradičně proběhnou kurzy v lednových termínech v Krkonoších na Dvoračkách.

Žáci budou absolvovat sjezdový výcvik, běžecký výcvik, svezou se na snowbladech 
a zájemci si budou moci vyzkoušet jízdu na snowboardu. Výcvik bude probíhat 
přímo na sjezdovce na Dvoračkách a na Lysé hoře nad Rokytnicí. V okolí jsou také 
velmi pěkné běžecké trasy, na celodenní výlet chodíme převážně do Harrachova a při 
pěkném počasí na hřebeny Krkonoš.

7. A 6. 1. – 13. 1. 2013 (V. Turok)

7. B 13. 1. – 20. 1. 2013 (J. Libichová)

7. C 20. 1. – 27. 1. 2013 (I. Matyášová)

Snowboardové kurzy 8. a 9. tříd

V rámci lyžařských kurzů proběhnou i snowboardové kurzy pro žáky 8. a 9. tříd. Začátečníci se seznámí se základy na místní 
sjezdovce a následně si vše vyzkouší na sjezdovkách Lysé hory.  Pokud žáci nemají vlastní vybavení, je možné si ho půjčit ve škole. 
Škola vlastní díky sdružení Triangl několik setů snowboardového vybavení a 12 párů snowbladů.

Vodácký kurz

V minulém školním roce jsme nově uspořádali vodácký kurz ve spolupráci s cestovní kanceláří Povoda. Kurz byl pěkně připraven 
a proběhl k všeobecné spokojenosti. I v letošním roce budeme nabízet vodácký kurz žákům 9. tříd a pro doplnění počtu i nižším 
ročníkům. Kromě pedagogů se kurzu účastní i zkušení vodáčtí instruktoři.

 Mgr. Irena Matyášová    
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Olympiáda dětí Praha 4 x 4
Ve dnech 15. – 25. 6. 2012 se po dvou letech opět konala olympiáda základních škol Prahy 4. Soutěžilo 

celkem 20 základních škol. Žáci měli k dispozici krásná sportoviště s kvalitním zázemím. Těší nás, že to 
žáci brali vážně a s radostí reprezentovali školu. Každý den jsme nedočkavě čekali na průběžné umístění. 
Celou dobu se naše škola držela na špičce. Největší sílu ukázala naše družstva ve florbalu ve všech  
kategoriích. Žáci 1. a 2. stupně naší školy soutěžili ve více sportech a největších úspěchů dosáhli v těchto 
disciplínách (umístění v daném sportu):

Beachvolejbal (5. – 8.), přehazovaná ml. (3.), florbal ml. d. (1.), přehazovaná st. d. (1.), softbal (5.), florbal st. d. 
(1.), stolní tenis ml. (6.), stolní tenis st. (6.), florbal ml. ch.(1.), streetball (2.), přespolní běh ml. (5.), přespolní běh st. 
(2.), inline ml. (2.), inline st. (4.), florbal st. ch. (3.), stolní fotbal (4.), štafeta ml. (4.), štafeta st. (3.).

Celkově naše škola obsadila 4. místo. 

Další olympiáda Prahy 4 x 4 je za dva roky.

Mgr. Viktor Turok

Atletický čtyřboj nejmladšího žactva
Jako každý rok se konal na ZŠ Campanus čtyřboj v atletických disciplínách: běh na 60 m, 600 m, hod míčkem a skok do výšky 

nebo dálky.

Tento rok se zadařilo a družstvo dívek ve složení Natalie Čáslavová (5. A), Klára Kopačková (5. A), Dorota Soukupová (5. A), 
Anna Ortová (5. B) a Veronika Musílková (5. B), získalo 1. místo celkovým počtem 2343 bodů.

Chlapci nezůstali pozadu a ve složení Richard Barac (5. B), Adam Starý (5. B), Jakub Jonáš (5. A), Ondřej Novák (5. A), Ondřej 
Kolář (5. C), nakonec vybojovali 2. místo s celkovým počtem 1056 bodů.

Všem velice děkuji za účast a gratuluji. :-)

Podrobné informace naleznete na www.atletika.cz.

Mgr. Martina Havrdová

Foto vítězů: (zleva nahoře) Jakub Jonáš, Richard Barac, Adam Starý, Ondřej Novák, Ondřej Kolář,  
(zleva dole) Natalie Čáslavová, Klára Kopačková, Dorota Soukupová, Anna Ortová, Veronika Musílková

sport
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Vážení žáci, rodiče a bývalí žáci,

naše škola již od roku 2000 úspěšně připravuje své žáky k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka KET, PET, FCE, CAE  
a CPE, později přibyly kurzy Starters a Movers pro žáky 4. a 5. ročníků a letos otvíráme nové kurzy Primary English pro naše 
prvňáky (Level 1) a pro naše druháky (Level 2).

 Informace o jednotlivých kurzech pro školní rok 2012/13 

Název kurzu Stručná charakteristika kurzu

Primary English – Level 1
(1. třídy)

Tyto kurzy jsou zaměřeny na poslech, mluvení a slovní zásobu. Děti si v nich hravou formou  
a pomocí praktických úkolů z každodenního života rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny 
a postupně si budou přivykat na úkoly, které se v následujících letech objeví v mezinárodních 
zkouškách. Tyto kurzy budou mít návaznost v pokračujících kurzech ve 3. třídě.

Primary English – Level 2
(2. třídy)

Kurz pro bilingvní děti 
(1. a 2. třídy)

Kurz určený pro žáky 1. a 2. ročníků, kteří již plynule mluví anglicky, vyučuje rodilý mluvčí. 
Tyto kurzy jsou vhodné zejména pro děti, které pocházejí z  dvojjazyčných rodin nebo které 
navštěvovaly anglické školky. Kurz připraví žáky ke Cambridgeským zkouškám pro děti Young 
Learners.

Starters (4. třídy) Tyto kurzy jsou zaměřené na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i  znalost gramatiky, děti 
se v  nich hravou formou seznámí s  charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si 
rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny. Kurz je zakončen zkouškou na úrovni oficiální 
Cambridgeské zkoušky a všechny děti obdrží při slavnostním předání certifikát.Movers (5. třídy)

KET (6. třídy)
V těchto kurzech si žáci upevní a prohloubí znalosti prvního stupně, rozšíří znalosti ze šesté 
třídy a současně se seznámí se zkouškou KET, která je o stupeň nižší a má téměř identický 
formát se zkouškou PET.

PET (7. a 8. třídy)

Tyto kurzy jsou zaměřeny na zopakování a rozšíření slovní zásoby a gramatiky, poslechových 
dovedností, psaného i ústního projevu. Zkouška odpovídá úrovni základní maturity. V každém 
školním roce jsou kurzy vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni). Systém střídání učebnic 
tak umožní žákům se  připravovat ke zkoušce PET podle potřeby jeden nebo dva roky. Tyto 
kurzy je možné navštěvovat jako předstupeň přípravy ke zkoušce FCE.

FCE (8. a 9. třídy)

FCE večerní kurz  
(pro bývalé žáky a rodiče)

Tyto kurzy jsou zaměřeny na veškeré zkouškové dovednosti: poslech, porozumění čtenému 
textu, psaní formálních i neformálních textů, komunikační dovednosti, znalost gramatiky  
a slovní zásoby. V každém školním roce jsou kurzy FCE vedeny podle jiné učebnice (na stejné 
úrovni). Systém střídání učebnic tak umožní žákům se  připravovat ke zkoušce FCE podle 
potřeby jeden nebo dva roky. 

CAE (9. třídy, bývalí žáci)

Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce z nejvyšších ročníků a absolventy. Příprava k této náročné 
zkoušce je rozložena do dvou ročníků. V  hodinách jsou zdokonalovány všechny dovednosti 
požadované ke zkoušce, rozšiřována slovní zásoba, znalost idiomů, frázových sloves, hovorové  
i formální angličtiny, seznámení s různými styly, které jsou vyžadovány u zkoušky.

Konverzační kurz s rodilým 
mluvčím  
– 13 lekcí každé pololetí

Konverzační kurz je zaměřen na komunikativní dovednosti nezbytné v  každodenním životě  
i u ústní části zkoušek FCE, CAE a maturity. Výuka probíhá jedenkrát týdně v malých skupinkách 
s rodilým mluvčím.

CPE (bývalí žáci, rodiče)
Tento kurz je určen pro zájemce z  řad našich bývalých studentů. Příprava k  této nejvyšší  
a nejnáročnější jazykové zkoušce je rozložena do dvou ročníků. Úspěšný absolvent zkoušky CPE 
získá jazykovou úroveň vysokoškolsky vzdělaného rodilého mluvčího.

Všechny výše uvedené kurzy probíhají jedenkrát týdně.

Prvostupňové děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 min.
KET, PET, FCE, CAE a CPE jsou 90 min. 

jazykové kurzy
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Rozvrh jazykových kurzů pro školní rok 2012/2013

Kurz pondělí úterý středa čtvrtek
Primary English (1. třída) 1330 – 1430 1330 – 1430 1330 – 1430

Primary English (2. třída) 1330 – 1430 1330 – 1430 1330 – 1430 1330 – 1430

Kurz pro bilingvní děti 1330 – 1430

STARTERS (4. třídy) 1415 – 1515 1415 – 1515 1330 – 1530

MOVERS (5. třídy) 1415 – 1515 1430 – 1530

KET (6. třídy) 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700

PET (7. a 8. třídy) 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700

FCE (8. a 9. třídy) 1530 – 1700 1530 – 1700 1530 – 1700

Večerní  FCE 1745 – 1915 1730 – 1900

CAE 1615 – 1745 1530 – 1700

CPE 1745 – 1915

Konverzační kurz B2 – C1 1800 – 1900

Ceny kurzů:

Naši žáci Sourozenci, rodiče a bývalí žáci

Primary English (1. a 2. třídy) 4500 Kč 5000 Kč
Kurz pro bilingvní děti 6900 Kč 7400 Kč
Starters (4. třídy) 4500 Kč 5000 Kč
Movers (5. třídy) 4500 Kč 5000 Kč
KET (6. třídy) 5600 Kč 6100 Kč
PET (7. a 8. třídy) 5700 Kč 6200 Kč
FCE (8. a 9. třídy) 5800 Kč 6300 Kč
FCE (večer) 6600 Kč 6600 Kč
CAE 6200 Kč 6700 Kč
CPE 7900 Kč (možnost dvou splátek)
Konverzační – 13 lekcí 2800 Kč (jedno pololetí) 2800 Kč (jedno pololetí)

V ceně kurzů je mimo jiné zahrnuto:

•	 veškeré výukové materiály (včetně učebnice)

•	 zimní termín zkoušek nanečisto určený k rozhodnutí, zda zkoušku na Britské radě v červnu skládat

•	 registrace a konzultace k letním termínům zkoušek

•	 osvědčení o dosažené jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky získané na základě 
květnového terminu zkoušek nanečisto.

Vaše dotazy ohledně jazykových kurzů a zkoušek Vám ráda zodpovím  
na e-mailové adrese jazykovekurzyhorackova@seznam.cz nebo osobně 
v dopoledních hodinách (přízemí, učebna A4).

Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

jazykové kurzy
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Gratulujeme

Víkendové keramiky
I v tomto školním roce budeme otvírat sobotní keramiku pro děti, rodiče, ale i pro ostatní. Kdo rád tvoří, může se přihlásit   

u pí. uč. M. Bláhové v 5. C nebo mailem na blahova@horackova.cz.

Starší děti už mohou chodit samostatně, ty menší uvítáme s rodiči.

Pracujeme v keramické dílně školy od 9:00 do 12:00 hodin (vchod schodištěm ze dvora), cena za dopoledne činí 250 Kč a platbu 
provedete na místě.

Termíny na první pololetí:

6. 10. – Stromy a slunečnice

20. 10. – Socha ryby

10. 11. – Adventní věnce

24. 11. – Čerti a andělé

8. 12. – Betlémy a vánoční ozdoby

Pokud ještě máte nevyplněný volný čas v pondělí a ve středu, nabízíme volná místa na odpoledních keramikách, úterní a čtvrteční 
kurzy jsou již plné. Několik volných míst je také v pátečním výtvarném kroužku, kde je letošním tématem Praha.

Za výtvarné aktivity 
                                                                    Mgr. Mirka Bláhová                                                            

Výsledky zkoušek KET, PET, FCE, CAE a CPE 2011/2012
V  minulém školním roce 2010/11 43 žáků naší školy a bývalých žáků složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek  

z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) nebo CPE (C2).

Zkoušku složili:
 CPE CAE FCE PET KET

 Ondřej Černín Kristina Altalová Iva Benešová Jan Černý Kateřina Bilinová
  Jiří Hodan David Bielik Anna Luxemburková Šimon Cikrt
  Zuzana Somošová Kateřina Bílková Marie Nguyen Vilém Mařák
  Filip Šanca Jakub Bolbol Matyáš Rejchrt Barbora Matějčková
  Adam Štecher Martina Ciprová Matěj Štecher Klára Matějčková
  Jan Vopička Jakub Dukát Kateřina Vaněčková Kateřina Růžičková
   Adam Harmanec Natálie Vrňatová Ernest Šimek
   Jakub Jirsa
   Anna Kalousová
   Jan Kasík
   Simona Králová
   Jan Kraváček
   Jolana Luxemburková
   Vojtěch Machuta
   Monika Nováková
   Jan Skála
   Václav Soukup
   Ludmila Urbanová
   Anna Vilimová
   Jakub Vondráček
   Šimon Vrána
   Veronika Vrňatová

Úspěšným absolventům zkoušek u BC blahopřejeme k získání certifikátu, učitelům v kurzech ještě jednou děkujeme za výbornou 
práci, vedení školy za podporu, rady a záštitu a se všemi současnými i novými zájemci o přípravné jazykové kurzy k Cambridgeským 
jazykovým zkouškám se těšíme na shledanou v novém školním roce 2012/2013. 

Za tým připravující jazykové kurzy na PJZŠ  
Mgr. Jana Kubešová (koordinátorka jazykových kurzů)

  jazykové kurzy, keramika
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Chemické semináře
I v  letošním roce mohou žáci 8. a 9. ročníků navštěvovat 

páteční seminář. Vzhledem k  velkému zájmu byly otevřeny 
dva, jejichž náplň bude totožná, pouze se budou lišit termíny. 
Semináře budou probíhat v  chemické laboratoři od 14:00 do 
15:30.

Skupina A – přednostně žáci 8. A, 9. A, 9. B

Skupina B – přednostně žáci 8. B

 

Skupina A Skupina B Téma

21. 9. 5. 10. Přeměna vody ve víno a vína v džus, nehořlavá nit, malování ohněm
19. 10. 2. 11. Chlorofyl v červených listech, pokusy s vejci
16. 11. 23. 11. Barevný indikátor z červeného zelí
7. 12. 14. 12. Výroba vánočního dárku – příprava krému
18. 1. 25. 1. Úlohy chemické olympiády (2011/129) – důkaz kationtů
Únor Modrá baňka, malování jódem, výroba falešného piva

Březen Malování na sklo kyselinou, otisky prstů, barevná modelovací hmota
Duben Izolování DNA, sloní zubní pasta, chemické jojo

Konkrétní termíny únor až duben budou upřesněny během ledna.

RNDr. Ivana Čapková

Setkání s Michaelem aneb tajemství skryté v atomech
V rámci Týdne vědy a techniky navštíví žáci 8. a 9. ročníků 12. 11. vědeckou show v Městské knihovně na Mariánském náměstí 

vedenou Michaelem Londesboroughem. Žáci se mohou těšit na experimenty s výrazným akustickým i vizuálním efektem. 

Michael Londesborough pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a vedle své výzkumné práce se zaměřuje na 
zpřístupňování vědy široké veřejnosti a vyučování mladých lidí. V této oblasti má nemalé úspěchy, o čemž svědčí i cena Akademie 
věd ČR z roku 2009 za popularizaci vědy – Medaile Vojtěcha Náprstka.

Je spoluautorem a moderátorem 
populárně vědeckého týdeníku České tele-
vize „Port“, o  novinkách a zajímavostech 
z  nejrůznějších oblastí vědy, nových tech-
nologií a společenských oborů.

Michaelova vědecká show vznikla ve 
spolupráci s British Council Czech Republic. 

Pokud jste zvědaví, co naše nejstarší 
žáky čeká, podívejte se na YouTube, kde na-
jdete několik videí právě z  jeho zajímavých 
přednášek.

RNDr. Ivana Čapková

chemie, matematika

Kroužky přípravy k přijímacím zkouškám  
z matematiky pro 9. třídy

Kroužky matematiky pro 9. ročníky budou probíhat pro 
jednu skupinu žáků v úterý, pro druhou skupinu žáků ve 
středu, vždy od 15:30 do 17:00 v učebně fyziky, a to v období 
od října do prosince.

Cena: 550,-

Přihlášky u pí. uč. V. Zapletalové, platí se na účet školy  
s var. symbolem žáka.

Mgr. Věra Zapletalová
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Rok v Teplických skalách – podzim 2012

Geofotoškola
V minulém školním roce jsme do našeho „teplického” programu 

poprvé také pro účastníky zařadili činnost, která je sice nedílnou 
součástí našich výjezdů, ale obvykle se jí věnovali hlavně vedoucí  
– fotografování.

Téměř všichni účastníci podzimních „Teplic“ s sebou nějakou tu 
fototechniku měli a ta rozhodně nezahálela. Celou akci jsme pojali 
jako malou digitální fotoškolu pro ty, kteří to s fotografováním myslí 
vážně. A tak jsme s sebou na výlety a lezení po skalách mimo ob-
vyklých věcí nosili také fotoaparát, učili se s ním zacházet trochu 
víc, než jenom mačkat spoušť, a objevovali jeho další vymoženosti. 
Počasí nám přálo od začátku do konce, takže veškerá „výuka“ 
probíhala venku v  neuvěřitelně krásném prostředí liduprázdných 
Teplických skal, hradu Bischofstein nebo Ostaše.

S odstupem času při porovnávání fotografií musím říci, že  
v některých účastnících zanechala tato minifotoškola hluboké sto-
py – v dobrém ovšem. Našli se i tací, kteří své zkušenosti zúročili 
například v podobě velmi dobře zpracovaného kalendáře.

I v  letošním roce tedy zůstaneme u fotografování. Ukážeme si 
další pravidla, ale dozvíme se i něco navíc například o krajinářské 
fotografii, makrofotografii, použití blesku nebo o tom, co je dobré 
nosit s sebou na fotovýpravy.

Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali již 
dříve, a tím je geocaching, neb se v  našem okolí objevilo několik 
dalších zajímavých krabiček. Geocaching u nás nedávno oslavil 10 
let a dávno přestal být jenom zábavným hledáním úkrytů v  zemi, 
na stromě či na těch nejnemožnějších místech, ale stal se hlavně 
hledáním pokladů v  podobě zajímavých míst. Vlastní poklad je 
totiž téměř vždy doplněn podrobným popisem daného místa, ať už 
z pohledu zeměpisného, dějepisného, společenského či pouze zají-
mavostí. Letos se tedy opět podíváme na známá místa a využijeme 
GPS přístroj, se kterým už umíme zacházet, k záznamu polohy pro 
nás fotograficky důležitých míst.

geofotoškola

Ubytovna, která je naší základnou, je letos v obvyklém 
teplickém termínu obsazená. První výjezd se tedy bude 
konat o čtrnáct dnů dříve: odjezd 17. 10. 2012 ráno, návrat 
20. 10. 2012 odpoledne. Pokud nám to počasí dovolí, bu-
dou mít účastníci opět možnost seznámit se s horolezec-
kou výstrojí a bez jakéhokoliv nebezpečí si některé aktivity 
vyzkoušet v  přírodním cvičném terénu. Zlatým hřebem 
programu je pak závěrečný oběd v hronovské pizzerii.

Spolupořadatelem projektu je DPS Rolnička – Praha 
12, projekt je určen žákům všech ročníků, podmínkou 
účasti není vlastní fotoaparát nebo GPS přístroj! Zájem-
ci se mohou přihlásit do pátku 12. 10. 2012, výjimečně 
ještě v pondělí 15. 10. Vedoucím projektu je pan učitel Dan 
Martin Gerych, u kterého také můžete získat další infor-
mace. S projektem se také můžete od 1. 10. 2012 seznámit 
na nástěnce u kabinetu na konci chodby v  modrém  
1. patře nebo na internetových stránkách v sekci Školní 
akce a zprávy  Teplice nad Metují, kde najdete foto-
grafie z minulých výjezdů.

Přihlášku si můžete vzít na nástěnce projektu  
v 1. patře nebo stáhnout z internetu. Odevzdejte ji co 
nejdříve přímo panu učiteli Gerychovi do kabinetu 
v  1. patře na konci chodby, případně do schránky 
u kabinetu. Přihlášky se evidují podle pořadí a maximál-
ní možný počet účastníků je 10. Přihlášku můžete také 
zaslat e-mailem na adresu gerych@horackova.cz nebo  
rolnickapraha12@seznam.cz 

Cena za čtyřdenní výjezd je 1 100 Kč a zahrnuje vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné 
atd.) Spolupořadatelem, který projekt zajišťuje veškerým materiálem a hradí část nákladů, je DPS Rolnička – Praha 12.  
(www.rolnickapraha12.cz)

Dan Martin Gerych
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Čtvrtstoletí Rolničky
Motto: Chodit zpívat, nebo chodit si zazpívat?

Asi to vypadá neuvěřitelně, ale je to opravdu tak – v letošním roce Rolnička 
oslaví 25 let od svého vzniku. Říká se, že je užitečnější dívat se dopředu, abychom 
věděli, kam jdeme. Ale určitě je dobré se občas také ohlédnout a připomenout si, 
odkud a kudy jsme šli. V našem případě je to, zdá se, celkem jednoduché – cesta 
Rolničky začala a od roku 1988 byla nepřetržitě spojena s naší školou, i když jsme 
jako „školní“ sbor nepůsobili. Za těch 25 let ve sboru zpívalo téměř 450 dětí, na 
repertoáru jsme měli několik stovek skladeb a společně jsme prošli více než 430 
koncertů, vystoupení, festivalů, nahrávání a dalších akcí, jako jsou třeba společné 
výlety, zimní i letní tábory, společné návštěvy koncertů a další. Jediné, co se po  
celou dobu existence Rolničky nezměnilo, je vedoucí .

Dnes ve sboru zpívá kolem 15 členů. Kromě dětí z PJZŠ Horáčkova, které tvoří 
asi polovinu sboru, dojíždějí na Rolničku děti prakticky z celé Prahy i mimopražské. 
Většina z členů kromě zkoušek hlavního sboru dochází ještě na sólový zpěv a mnoho bývalých Rolniček se po odchodu ze sboru 
hudbě věnuje i dále, ať už v jiných amatérských či profesionálních tělesech nebo na hudební konzervatoři. Zvláštní náhodou se stalo, 
že právě letos do sboru nastupuje druhá generace Rolniček .

Těžko by bylo popisovat všechny akce, kterých jsme se zúčastnili, všechny současné aktivity a celý repertoár. Žádná čísla  
a seznamy ale nemohou vyvážit okamžiky, kdy se při společném návratu z koncertu večerním městem sama od sebe zpoza rohu 
rozezní písnička (19. 5. 2007) nebo kdy sbor odmítá vzít na vědomí, že zkouška už dávno skončila a všichni by už měli být doma, 
a dožaduje se dalších písniček (12. 9. 2012). Možná to tak vypadá, ale není to pohádka ani přikrášlená skutečnost, to je zkrátka 
Rolnička a je to i ono důležité slovíčko si v řádku pod nadpisem. Ostatně, přesvědčit se můžete sami – na dálku na našich stránkách  
www.rolnickapraha12.cz nebo zblízka přímo na našich zkouškách v pondělí a ve středu od 16:15 do 17:30 hodin ve škole v knihovně.

Dan Martin Gerych

Recyklohraní
Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět! V rámci tohoto projektu jsou ve vestibulu školy umístěny 

nádoby na sběr použitých baterií a koš na elektrozařízení. Po naplnění nádob organizátoři zajistí bezplatný odvoz a současně škola 
obdrží body. Za tyto body si pak škola bude moci vybrat v katalogu odměn. Některé odměny jsou pro školu skutečně zajímavé, např. 
fotoaparát, DVD přehrávač, kamera, nástěnné mapy, knihy… Je skutečně z čeho vybírat. 

V současné době byla vyhlášena akce Velká podzimní soutěž o „Cestu na severní pól“. V rámci této akce dojde ke 
ZVÝŠENÍ POČTU BODŮ ZA KG ODEVZDANÝCH POUŽITÝCH BATERIÍ. Vice na www.recyklohrani.cz

Pomozte nám získat co nejvíce bodů. Sbírejte baterky a elektrospotřebiče!!! Do 30. 11. platí zvýšený 
počet bodů za baterky. Do sběrného koše však není možné ukládat televizory a monitory.

Patronát nad touto akcí převzal školní parlament, který v letošním roce vede paní učitelka 
Petra Rejchrtová.

RNDr. Ivana Čapková

ze života školy

Školní družina
Na letošní rok jsme opět připravily pro děti různé zábavné, kulturní i sportovní akce. V říjnu k nám přijede divadelní společnost 

Pohádky z pytlíčku s pohádkou „Jak na obra“. Pojedeme i do dětmi velmi oblíbené svíčkárny do Šestajovic, kde si děti vyrobí svíčky 
a voskové pastelky. Zábavné odpoledne Hallowen pak proběhne 31. října. 

Na listopad  jsme připravily odpoledne s akcí „Psi pro život“, kde se děti se seznámí s canisterapií. Uspořádáme také bazar pro akci 
„Toulavé tlapky“. Výtěžek  bude určen pro psí útulek. 

V prosinci opět otevřeme výtvarné dílny pro děti a rodiče.                                            

Vychovatelky ŠD
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Putování po Švýcarsku
V  polovině května minulého roku jsme za 

deštivého a chladného počasí vyrazili na týden pozná-
vat Švýcarsko. Cestou jsme zastavili v německém 
Freiburgu, kde jsme se mimo jiné seznámili s povr-
chovými uličními kanálky na dešťovou vodu, míst-
ními nazývanými „böchle“. V nich sem tam plavaly 
gumové kachničky, se kterými si hrály malé děti.

Následujícího dne nás přivítala Basilej, jejíž his-
torie sahá až do 1. století př. n. l., kdy tu Římané 
založili na Rýnu osadu. Nádherná byla i projížďka 
lodí po Neuchatelském jezeře. Ve francouzských 
kantonech jsme navštívili město La Chauxde 
Founds se světoznámým muzeem hodin a různých 
časoměřičů. O proslulost města se zasloužili i jeho 

významní rodáci – Chevrolet a Corbusier. Pluli jsme se 
po řece Doubs, tvořící hranici mezi Francií a Švýcarskem.

Za zmínku stojí také města na břehu Ženevského 
jezera, např. Lausanne (kde jsme v olympijském parku 
našli bronzovou sochu Emila Zátopka) nebo Montreaux 
– proslulou švýcarskou riviéru, místo úmrtí Fredyho  
Mercuryho. Nevynechali jsme ani raně středověký hrad 
Chillon.

V německé části země nás přivítalo hlavní město 
Bern se svými živými i plyšovými medvědy a známým 
orlojem. Luzern nám zase kromě jiných zajímavostí 
nabídl procházku po slavném zastřešeném mostě  
Kappelbrücke. Opravdu hodně nás zaujaly ve skále tekoucí 
Trimmelbašské vodopády – velmi hlučná rarita přírody.

Vyvrcholením našeho švýcarského putování se stala jízda hor-
skou zubačkou na Kleine Scheidegg do sedla Jungfraujoch. Místy 
jsme překonávali převýšení až 250 m na kilometr. Nahoře ležely 
několikametrové závěje sněhu a vál velmi silný vítr, ale všichni jsme 
si nakouknutí do velehor užili. Den i celé putování po Švýcarsku jsme 
zakončili výbornou večeří ve společnosti alpského velikána Eigeru. 
Pak už nás čekala jen dlouhá cesta domů a vzpomínání na nevšední 
zážitky.

PaedDr. Hana Sivanincová

Švýcarsko
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