
Vážení rodiče, 

je to neuvěřitelné, ale konec dalšího školního roku je zde. Tento 

školní rok byl pro všechny velmi náročný, proto prázdniny, které 

jsou před námi, si zcela určitě zasloužíte.  

Chtěla bych Vám všem touto cestou poděkovat za spolupráci, 

mnohým za pomoc, podporu, projevenou důvěru a četná 

poděkování, která se k nám dostala jak ve slovní, tak v písemné 

podobě. Též bych chtěla poděkovat za finanční příspěvky, které 

„přistály“ na nově 

založeném Nadačním fondu 

Žernosecká Sovička. Od 

doby založení tohoto fondu 

(březen 2018) bylo připsáno 

téměř 80 tisíc korun 

českých. Peníze jsou 

připraveny pro děti z rodin, 

které se ocitnou ve finanční 

tísni při pořádání akcí 

organizovaných naší školou, 

a dále pak např. na obědy, 

které nemohou někteří rodiče uhradit. 

Držte nám palce při prázdninové rekonstrukci školy, která by 

měla proběhnout v rámci výzvy č. 37 Operačního programu – 

pól růstu. V rámci této výzvy by měly být zrekonstruovány dvě 

multimediální učebny a další učebna keramiky. Dále plánujeme 

rekonstrukci venkovního altánu (tribuny) na školním hřišti, 

zmodernizování učebny výtvarné výchovy a poslední školní 

družiny. Též se zaměříme např. na obnovu webových stránek, 

školního zvonění, revitalizaci zeleně v atriu a na další drobné 

úpravy školy. Chceme, aby se Vaše děti v naší škole cítily stále 

lépe a lépe. 

Přeji Vám, abyste prožili krásné léto. Vraťte se odpočatí, plní 

síly, energie, elánu a hlavně v pevném zdraví. 

Božena Čerňanská 

 

Události ve II. pololetí 

Na naší škole proběhla celá řada nejrůznějších akcí.  

Žáci se zúčastnili celé řady soutěží v matematice (Klokan, 

Pythagoriáda, Pangea, Matematická olympiáda), v českém 

jazyce, v recitační soutěži (Pražské poetické setkání), 

v německém a anglickém jazyce. V řadě soutěží žáci postoupili 

do dalších kol. 

Výborných úspěchů a řady ocenění získáváme ve sportovních 

soutěžích, např. v atletice, McDonald´s Cupu, střelecké soutěži, 

miniházené, tee-ballu, bee-ballu, basketbalu, vybíjené, 

přehazované. 

Žáci druhého stupně se pravidelně účastní přednášek o finanční 

gramotnosti. 

Žáci prvního stupně navštěvují dopravní hřiště jak u nás, tak na 

ZŠ Glowackého. 

První stupeň absolvuje každoročně besedy v Městské knihovně 

na Ládví. Žáci tak mohou získat hlubší vztah ke své vlastní 

četbě. 

Během celého pololetí se naši žáci se svými učiteli účastní 

(případně se ještě budou účastnit) řady výletů a exkurzí, např. 

návštěvy kozí farmy, sjíždění řek na lodích i raftech, návštěvy 

Europaparku (zábavný park v Německu), prohlídky Národního 

divadla. 

Řada tříd navštěvuje různá divadelní a hudební představení. Žáci 

tak navštívili Divadlo u Hasičů, Divadlo Gong, Divadlo na 

Vinohradech, KD Ládví aj. 

Ve všech třídách stále probíhá tzv. preventivní program (týká se 

prevence patologických jevů). 

V pátek 23. 3. se 180 žáků naší školy zúčastnilo akce s názvem 

Noc s Andersenem, jejímž ústředním motivem byly Rychlé šípy. 

Akce se v naší škole uskutečnila podruhé a žáci si ji stejně jako 

loni užili. 

Naše škola jako už poněkolikáté se aktivně zapojila do projektu 

Tulipánový měsíc. Všem, které se této charitativní akce 

zúčastnili, moc děkujeme. 

Třídy 3. B, 3. C a 16 žáků osmých ročníků se účastní projektu, 

který se týká Národního divadla. Žáci dostali za úkol nacvičit 

divadelní představení, které by sehráli při otevření Národního 

divadla v 19. století. Toto představení pak sehrají před některými 

třídami nebo rodiči. 

Další projekt s názvem Děti a rozumný životní styl, na kterém se 

naše škola podílela, souvisel s výchovou ke zdraví. 

Ke konci května a uprostřed června vyrazila řada tříd na školu 

v přírodě, aby si tak jejich žáci zpestřili konec školního roku. 

Na začátku června se na naší škole odehrály dvě akce. V pondělí 

7. 6. proběhl na naší škole tzv. Branný den. Žáci II. stupně se 

dozvěděli mnoho nového o fungování obrany naší vlasti, činnosti 

Záchranného integrovaného systému a podobně. Žáci si také 

vyzkoušeli mnoho praktických dovedností. V úterý 8. 6. se pak 

konala tradiční Žernosecká pouť, kterou pořádáme ke Dni dětí. 

Připomínáme všem, že 26. 6. a 27. 6. proběhne poslední školní 

sběr papíru. 

Rodiče žáků devátých ročníků srdečně zveme na slavnostní 

ukončení školního roku konané 29. 

6.  v atriu školy. 

Všem přejeme hezké léto a jenom 

krásné zážitky. 

Celý školní zpravodaj je tentokrát 

věnován zájezdu žáků z osmých 

tříd, který pořádá a financuje 

Městská část Prahy 8. Všechny 

články jsou prací našich žáků, 

kteří se zájezdu spolu s paní 

učitelkou Zuzákovou účastnili. 

Fotografiemi je doplnila Eliška 

Štemberová z 8. B.   



Střípky z Anglie 

Sedmnáct žáků našich osmých tříd dostalo jedinečnou příležitost 

zúčastnit se čtrnáctidenního jazykového pobytu v Hastings, který 

plně hradila Městská část Prahy 8. Bohatý program v podobě 40 

lekcí angličtiny ve škole doplněný bohatým doprovodným 

programem zajistila Student Agency s organizačně velice 

schopnou slečnou delegátkou a báječnými pány řidiči, kteří nás 

bezpečně provedli a provezli celým pobytem. Někteří z nás 

sepsali zážitky z pobytu také v angličtině, o které se s Vámi rádi 

podělíme. Pokud se do textu vloudili angličtí šotci, buďte, 

prosím, shovívaví. Rozhodně si všichni žáci zaslouží pochvalu za 

jazykové znalosti a příkladnou reprezentaci naší školy. 

Cesta do Velké Británie – Way here, the arrival  

We were travelling with the bus cca 18 hours. Our journey led us 

through Germany, Belgium, Netherlands and France. In Calais, 

France, we had to go through passport control and then get on 

board with our bus. With ferry we were sailing approximately 2 

hours. After we got off the boat in Dover we wanted to visit 

Dover Castle but we arrived too early so the Castle and 

everything was closed. That´s why we instead of visiting Dover 

Castle went to Rye, historical pirate town for a walk. Then we 

drove to Hastings, a place where we were staying for fortnight 

and went to see an old historical part of Hastings, Hastings Pier, 

our school where we were going to. In the evening we were 

finally able to get our suitcases and meet our host family. 

Daniela Vénosová 

Naše hostitelské rodiny  

Já, Adam a Matyáš žijeme v bytě, který je hned přes ulici od 

moře a hostí nás příjemná paní, která výborně vaří a má ráda 

DIY (do it yourself). Spolu s touto paní byt sdílíme ještě s dvěma 

studenty z Německa a se psem, který se jmenuje Mo-Mo. Moc se 

nám tu s Matyášem líbí. 

Adam Vít 

Rodina 

Bydlíme u mladého páru – Mii a Mathewa. Jsou velmi milí a 

společenští. Jelikož je Mia stylistka, mají krásný byt, který nás 

mile překvapil. Každý den máme zdravou snídani a teplou 

večeři. Menší problém je zde ale s kohoutky. Jsou složité a 

špatně nastavitelné, ale člověk si na ně časem zvykne. Jinak se 

nám tu moc líbí a jsme velmi spokojené. 

Kora Vokrouhlíková a Markéta Frajerová 

Hasting and Smugglers cave 

Hastings is a historical town on the east coast in Sussex. It´s 

known for the famous Battle of Hastings that hapenned in 1066. 

In that battle Norman - French army of William, the Duke of 

Normandy, and an English army under the Anglo - Saxon King 

Harold Godwinson. Due to William´s great tactics the Normans 

won. Hastings is also known for concentration of smuggling 

during the 19 th century. Inside the cave where once was a 

shelter and storage for smugglers is now a tourist atraction. In the 

1820s, the caves were rediscovered by a man named Joseph 

Golding. He accidentaly broke through the cavern while he was 

cutting a garden seat into the side of the cliff for his boss. The 

caves became a tourist attraction in 1864 and were visited by the 

Prince and Princess of Wales. Then in 1893 the caves recieved 

another royal visit this time from Prince Albert and Prince 

George Frederick. During World War II the caves became an air 

raid shelter and temporrary home for 200 - 400 people. And then 

as war went on upto 900 people were hiding in these caves. 

Agáta Dostálová 

Hever Castle 

Druhý den po příjezdu jsme se za typického vlhkého anglického 

počasí vypravili na sídlo Anny Boleynové, druhé manželky 

anglického krále Jindřicha VIII. Nejprve jsme šli na Hever 

Castle, bylo to tam velice pěkné a malé, ale útulné. Následovně 

jsme šli do malého labyrintu z keřů a pak jsme šli do, podle mne, 

jedinečného vodního bludiště. Někteří suší a někteří mokří na 

kost jsme šli do jedné z nádherných zahrad tohoto areálu. 

Pomalým krokem jsme se vraceli k našemu autobusu a mířili 

zpátky ke škole do Hastings. 

Tereza Majtnerová 

Our school in England 

Embassy School of English in Hastings is really a nice school. 

This school is focused on teaching English students from other 

countries. Teachers are teaching English in funny way. In 

Embassy school you have 3 lessons everyday except weekend. I 

think this school will teach everyone something new. 

David Kurka 

Naše škola v Anglii 

V této škole se mi velmi líbí. Učitelé jsou strašně milí. Výuka 

zde probíhá zábavně a naučím se zde krásně mluvit a také i nové 

věci. Školní kantýna je zde také fajn. Mají zde výběr asi z deseti 

jídel. 

Dominik Tvrdík 

Výlet do městečka Battle 

Ve čtvrtek po dopolední výuce jsme vyrazili do překrásného 

městečka Battle. Počasí nám moc nepřálo, protože celou dobu 

pršelo. Také jsme zjistili, že bitva u Hastings se odehrála 14. 

října 1066 a byla základem ovládnutí anglického území 

Normany. V bitvě se střetla armáda Viléma Dobyvatele 

z Normandie proti anglosaskému vojsku pod vedením 

anglického krále Harolda Godwinsona. Poté jsme navštívili 

obchůdek se suvenýry a tam jsem si koupil dárečky pro moji 

rodinu. 

Jakub Sýkora 

Herstmonceux Castle – Science Centre  

Do Science Centre jsme se vypravili v pátek. Celý areál tvořila 

bývalá observatoř a různé atrakce spojené převážně s fyzikou. 

Když jsme dojeli do Science Centre, tak nás překvapilo počasí. 

Nebylo zde typické anglické počasí a zataženo, ale bylo zde 

skoro jako v jižní Evropě – slunečno a teplo (26 -27 stupňů). 

Toto místo, si myslím, většinu z nás zaujalo a každý si zde našel 

něco, co ho bavilo nebo zaujalo. Mě nejvíc bavily atrakce 

s vodou. Po prohlédnutí a vyzkoušení atrakcí jsme měli 

domluvenou prohlídku observatoře. Velice milá průvodkyně nám 

vše vysvětlila a ukázala, jak vše funguje. A po této prohlídce 

jsme se vrátili zpět do autobusu a jeli zpět do Hastings. 

Alžběta Picková 

Science Centre and Herstmonceux Castle 

On Friday we went to Science Centre. The bus ride was about 1 

hour and 15 minutes but the observatory view was worth the 

motion sickness. It looks pretty normal from the outside but the 

inside of the centre is what makes it so special and interesting. 

You see, it´s more of a museum than an actual observatory. 

Immediately after you walk in you see a huge park. I don´t know 

what about others but I was amazed by the size and everything 

inside. We saw everything from artificial water whirls to spiral 

that makes a ball go upwards and that was just a garden. There 

was a lot more in the building, for example a room where you 

could see some light effects. There were also two telescopes. 

After we went through this, we headed back home. It was my 

favourite trip.  

Patrik Bůžek 

Londýn 

Myslím, že Londýn byl jednoznačně pro většinu z nás 

nejsilnějším zážitkem. Vidět všechny ty velkolepé a všem tak 

dobře známé stavby jako Big Ben, Westminsterský palác, 

London Eye (Primark na Oxford Street, Supreme Shop) nebo 

Trafalgar Square na vlastní oči, to bylo něco naprosto 

neuvěřitelného a nezapomenutelného. Ale Londýn není jen 



pohádkové město plné památek, ale také velká městská džungle a 

věřte mi, z vlastní zkušenosti Vám mohu říct, že ztratit se třeba 

na takové Oxford street není procházka růžovým sadem, nýbrž 

holý boj o přežití. Dalším mým zajímavým zážitkem byla 

podívaná na nácvik narozeninového průvodu Alžběty II. A jestli 

to, co jsme viděli, byl pouhý nácvik, zajímalo by mne, jak 

bombastická bude její oslava, protože průvod, která jsme viděli, 

byl velkolepý. 

Eliška Zelená  

Trip to London 

When we arrived to London, I was really excited. We went to 

almost all famous places. My most favourite was the 

Buckingham Palace. We arrived to shopping centre after 

sometime. It was really exciting. I bought some goodies but 

everything was very expensive. Compare to the Czech republic 

in London there is the same amount of people in one place. 

Personally I don ´t want to live here. 

Matyáš Melena 

Leeds Castle 

V neděli 27. 5. jsme navštívili Leeds Castle, jeden 

z nejkrásnějších hradů na světě ležící napůl na pevnině a napůl 

v jezeře. Nejdříve jsme se procházeli parkem kolem hradu. 

V parku jsme viděli kachny, labutě a další ptáky. Poté jsme byli 

na prohlídce hradu a pak jsme pokračovali do muzea obojků psů 

a přírodního bludiště. Při prohlídce hradu jsme se dozvěděli, že 

tam žila české panovnice Anna Lucemburská. Výlet na hrad jsme 

si užili. 

Anežka Zoubková a Tereza Svobodová 

Trip to Leeds Castle 

One half of the castle is on land and the other half is in water. On 

the land next to the castle is a dog collar collection, black swan 

ferry, culpeper garden, lady baillie garden, maze and grotto, 

falconery shows, squires´courtyard playground and many more. 

To get out of the maze, you have to find the exit and walk 

through the cave. There were a lot of birds in the gardens. They 

were running aroung free but if you tried to pet them, they would 

bite you. Leeds Castle is proud to have been awarded the 

Stanford award for Heritage education. 

Eliška Štemberová 

Ponorka v Chathamu 

Po návštěvě Leeds Castle jsme jeli do městečka Chatham. Byli 

jsme v přístavu a viděli jsme ponorku a poté jsme se dostali na 

palubu ponorky, která vážila 2400 tun a měřila 90 metrů na 

délku. Ponorka se jmenovala Ocelot a sloužila ke špionáži během 

Studené války v letech 1962 – 1992. Bývalý kapitán této 

ponorky je současným ředitelem celých loděnic. Dále jsme si 

vyzkoušeli výrobu lan v místní továrně, která slavila 400 let od 

založení. Současná výroba lan již neslouží námořnictvu, ale 

pokrývá zakázky filmařů (Piráti z Karibiku) a lanových center a 

dětských hřišť. 

Dominik Tvrdík 

Chatham Historic Dockyards 

On Sunday we went to a harbour where were two ships and two 

submarines, one bigger and one smaller. The bigger one weights 

about 2400 tones and it´s very big. I think that nobody would say 

it but inside the submarine it has very small hallway and interior.  

The hallways are around 1 metre wide. Sailors on the board 

could take the shower only before returning home after 3 

months, so they smelt horribly. After they returned they threw 

the clothes to a fire and burnt them because the smell would kill 

everyone. But still it was a nice tour. 

Matouš Poláček 

Seven Sisters 

On Monday people in England had a Bank Holiday, so we had a 

free day. We went by coach to have a 4 km long walk on a range 

of chalk cliffs, the part of the South Downs National Park. These 

cliffs often appear in films (for example Harry Potter), because 

the scenery is breathtaking. After the walk we had a break on the 

beach bellow the cliffs and some of our brave students swam in 

very cold water. Others tried to find stones with holes. According 

to legend, if you throw this stone into the sea it will make your 

wish come true. Seven Sisters was one of my most favourite 

trips.   

Klára Zuzáková 

Newhaven fort 

On Thursday we went to Newhaven fort. The bus ride was about 

an hour long. When we arrived we first went to a simulator 

where you experienced being bombed. Then we had free time so 

we could visit other parts of the fort. It was great. 

Patrik Bůžek 

Dover Castle  

Na Dover Castle jsme se vypravili v pátek a cesta od školy trvala 

asi hodinu a půl. Počasí bylo docela příjemné, nepršelo. Jediné, 

co bylo horší, že byla všude kolem mlha. Když jsme přijeli 

k hradu, tak jsme si šli projít podzemní nemocnici. Ta se mi 

velice líbila. Poté už nám zbylo málo času, ale i tak jsme si stihli 

projít hrad. Asi v 17:15 jsme měli sraz u autobusu a pak jsme jeli 

zpět do Hastings.  

Alžběta Picková 

Brighton  

There is a first aquarium in the world in Brighton since 1872. 

Lots of people come here just visit it and then have a walk on the 

pier. When you come on the pier you can see tons of attractions 

but they are pretty expensive.  Brighton have lot of amazing 

places I hope I will visit it again. 

Matouš Poláček 

Brighton  

V sobotu brzy ráno jsme jeli do Brightonu. Procházeli jsme 

starými uličkami a viděli mnoho zajímavého. Měli jsme volno u 

Brightonského mola (Brighton pier), šli jsme se podívat i do 

Brightonského pavilionu (The Royal Pavilion) nebo do 

Mořského světa (Sea life). Brightonský pavilon by postaven 

Princem z Walesu, Jiřím IV. Z venku vypadal jako z indické 

kultury, ale vnitřek je v čínském stylu. Je velká škoda, že jsme 

uvnitř nemohli fotit, protože to bylo opravdu dech beroucí. Je 

pravda, že to většinu nudilo, protože nám dali audio průvodce, 

jinak to ale bylo zajímavé a pavilon byl moc krásný. Také jsme 

později navštívili Mořský svět. Viděli jsme mnoho mořských 

živočichů různých druhů. Spatřili jsme pestrobarevné ryby, malé 

i velké žraloky, rejnoky a dokonce i malou chobotničku. 

Z Mořského světa máme mnoho zajímavých/nádherných  fotek, 

kterými se můžeme chlubit. Nakonec jsme měli volno na 

nakupování jídla na cestu a poslední šanci nakoupit suvenýry 

nebo dárky pro naše blízké/rodiny.  

Daniela Vénosová 

Finally… 

We have seen many beautiful things during our stay in England. 

We´ve seen many beautiful castles and gardens,  we´ve heard 

many interesting stories that left our phones and cameras full of 

good looking photos. Nevetherless, the weather was on our side, 

so we could enjoy the view to the fullest. Some of our friends 

had even a swum in the sea. We greatly enjoyed the time we 

have spent in England. The host families were very friendly and 

the English lessons helped us understand more the language. 

Some were less satisfied with lessons, some more, but I think we 

all enjoyed them. And then came the time to pack our bags and 

prepare for the trip back to Czech republic. Nobody wanted to 

leave. 

Agáta Dostálová 
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