
Vážení rodiče, 

již osmým rokem Vám píši v tuto dobu, a to po dlouhých 

slunných prázdninách a těsně před koncem kalendářního 

roku, abych Vás všechny pozdravila, popřála klidný školní 

rok, pevné zdraví, elán, optimismus a jen samou radost z 

Vašich dětí. 

Velké (hlavní) 

prázdniny byly tak 

jako obvykle v 

pracovním duchu. Po 

celý rok jsme se na 

prázdniny intenzivně 

připravovali, 

abychom uskutečnili 

modernizaci prostor 

školy. Škola opět 

reagovala na výzvu v 

rámci Operačního 

programu Praha – pól 

růstu ČR. Tentokrát v 

rámci Výzvy č. 37 – 

Modernizace zařízení a 

vybavení pražských škol 

došlo o hlavních 

prázdninách k rekonstrukci dvou 

klimatizovaných multimediálních učeben (IT) 

a zázemí pro výuku keramiky – keramické 

pece. Dále se uskutečnila rekonstrukce 

učebny výtvarné výchovy a poslední školní 

družiny ve 2. patře. Škola byla dovybavena 

dalším školním nábytkem (např. do kabinetu 

tělesné výchovy). Dále byly zakoupeny nové 

lavice a židle do učeben a do školních družin. 

Třídy byly dovybaveny IA tabulemi a 

dataprojektory. 

Škola reagovala na výzvu MČ Praha 8 

„Vybudování venkovní učebny (altánu) v 

areálu ZŠ Žernosecká“. Tento altán byl 

vybudován u školního hřiště. 

Jak určitě víte, na jaře 2018 byl při škole 

založen Nadační fond Žernosecká Sovička. 

Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj 

vzdělávání, zmírňování následků sociálních rozdílů mezi 

žáky, podpora zdravotně postižených osob nebo osob v 

tíživé životní situaci a dále pak pořádání kulturních, 

sportovních, společenských akcí a s tím souvisejících 

aktivit. V době, 

kdy píši tento 

článek, se na 

transparentním 

účtu 

nashromáždilo 

téměř 163 tisíc 

korun. Všem, 

kteří přispívají 

do tohoto 

Nadačního 

fondu, 

děkujeme. 

O prázdninách dále došlo k modernizaci struktury a vzhledu 

webových stránek školy. Webové stránky jsou nyní 

přehlednější a lépe čitelné i pro mobilní zařízení (stránky 

jsou optimalizovány pro chytré telefony a tablety). Též jsme 

vyměnili zastaralé a mnohdy nefunkční klasické zvonění za 

neotřelou signalizaci začátků a konců vyučovacích hodin. 

I v letošním roce budeme pokračovat v projektu Ovoce do 

škol. Každý týden všem žákům 

bude distribuována čerstvá nabídka 

ovoce, zeleniny a mléčných 

výrobků. Škola na začátku školního 

roku začala opět spolupracovat s 

neziskovou organizací Women for 

Women, o.p.s. – Obědy pro děti. 

Díky této organizaci se nám opět 

podařilo zajistit obědy žákům v 

tíživé životní situaci pro tento školní 

rok. 

Milí rodiče, vzhledem k tomu, že se 

kromě třídních schůzek ve středu 

dne 21. 11. 2018 neuvidíme, 

dovolte mi popřát krásný nový rok, 

pevné zdraví Vám a všem Vašim 

blízkým, hodně úspěchů v osobním 

i pracovním životě. 

 Všechny zdraví Božena Čerňanská 



Události ve škole 

Se začátkem školního 

roku 

2018/2019 

začalo na 

naší škole 

nebo v 

souvislosti 

s ní opět 

probíhat 

velké 

množství 

akcí. 

Od začátku září se účastní druhé třídy kurzů plavání. 

V září třídy 4.B a 4.C vyrazily na školu v přírodě. 

Pro třídy 6.A, 6.B a 6.D proběhl také v září jednodenní 

adaptační kurz. 

Žáci I. stupně navštívili se svými učiteli různá divadelní 

představení, a to zejména v Divadle U Hasičů, v Divadle 

Gong a v KD Krakov. 

Jako každý rok začaly třídy čtvrtých a pátých ročníků 

navštěvovat v rámci výuky dopravní výchovy dopravní 

hřiště na ZŠ Glowackého. Tuto akci organizuje Městská 

policie Prahy 8. 

Třída 3.C se 

účastnila 

exkurze do 

Botanické 

zahrady Troja 

v Praze 8. 

Žáci 3.A, 3.C, 

5.C a 5.D 

navštívili 

Pražskou 

zoologickou 

zahradu, taktéž v Troji. 

Děti I. stupně se postupně účastní velice zajímavých 

programů pořádaných pobočkou Městské knihovny v 

Kulturním domě Ládví. 

Žáci šestých ročníků navštívili velmi zajímavou přednášku 

v pražském Planetáriu. 

Třídy 9.A a 9.B se zúčastnily následujících akcí: Festival 

vědy, Jarmark řemesel, Den chemiků a akce v Kulturním 

domě Krakov, která se 

týkala bezpečnosti v 

dopravě. 

V osmých a devátých 

ročnících proběhla 

přírodovědná soutěž 

Klokan, kde mohli žáci 

zúročit své znalosti v 

přírodovědné oblasti. 

Třídy II. stupně zhlédli 

v Kulturním domě 

Ládví velmi zajímavý 

dokumentární program 

projektu Svět kolem 

nás týkající se státu 

Kuba. 

Žáci naší školy opět 

dosahují skvělých 

výsledků a řady ocenění v různých sportovních soutěžích, 

např. v přespolním běhu, tee-ballu, softbalu, stolním tenisu 

a florbalu. Velkého úspěchu v malé kopané dosáhli starší 

žáci (zástupci tříd 8.AB a 

9.AB), kteří se probojovali až 

do finálové skupiny celé 

Prahy. Zde získali nádherné 

3. místo. 

Naše škola stále spolupracuje 

s jazykovou školou Kryštof, 

jejíž výuku mohou 

navštěvovat žáci I. stupně. 

Ve všech třídách školy 

probíhá již od září opět tzv. 

preventivní program. Ten se týká prevence patologických 

jevů. 

Některé třídy se zúčastnily akce pořádané Městskou částí 

Prahy 8, která se uskutečnila na louce v blízkosti naší školy. 

Akce byla zaměřena hlavně na problematiku ekologie. Děti 

se tu také mohly setkat s jednotlivými složkami 

Integrovaného záchranného systému. 

Naše škola se opět zapojila do česko-slovenského projektu 

Záložka do knihy. Jeho 

cílem je navázání kontaktů 

mezi českými a 

slovenskými základními 

školami a osmiletými 

gymnázii. Stejně jako loni 

jde zároveň o podporu 

čtenářství u mladých 

čtenářů obou zemí. 

Na začátku listopadu 

proběhla postupně ve 

všech třídách tzv. 

zdravotní výchova 

(organizovali ji zdravotníci 

Rychlé záchranné služby 

Středočeského kraje). V 

první hodině se žáci seznámili se základními teoretickými 

znalostmi zdravovědy, ve druhé hodině si pak mohli 

vyzkoušet řadu praktických dovedností. Akce měla u žáků 

veliký úspěch. 

 

Co nás čeká? 

Do konce kalendářního roku nás čeká řada akcí, kterých se 

žáci naší školy postupně zúčastní. Připravena je řada 

preventivních programů pro první stupeň, návštěvy 

divadelních představení a 

besedy v Městské 

knihovně v Ládví.  

19. 12. odpoledne zveme 

všechny na Vánoční trhy. 

Určitě si nakoupíte 

roztomilé dárečky a 

uděláte radost 

prodávajícím dětem. 

Každým rokem jsou 

žákům devátých ročníků 

předávány informace o 

možnostech studia na 

nejrůznějších středních 



školách přímo ve vyučovacích hodinách, k dispozici je 

informativní nástěnka v přízemí školy, žáci navštíví některé 

školy přímo 

v jejich 

prostorách a 

jiné školy 

pro ně 

připravují 

své 

prezentace v 

naší škole. 

Koncem 

listopadu se 

mohou žáci 

zúčastnit Scholy Pragensis, kde se prezentují zajímavým 

způsobem všechny pražské střední školy. 

Přijímací řízení 

Do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podává 

přihláška do 30. listopadu 2018. Pro první kolo přijímacího 

řízení může podat uchazeč dvě přihlášky do 1. března 2019. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doloží 

vyjádření školského poradenského zařízení k přihlášce. 

Jednotná přijímací zkouška pro obory s maturitou se koná v 

termínech od 12. 4. do 28. 4. 2019. Kritéria pro přijetí 

uchazečů stanovují ředitelé jednotlivých škol. Odvolání 

uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku 

přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří 

pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Zápisový lístek obdrží žák ZŠ do 15. 3. 2019 ve 

škole a odevzdá jej řediteli školy, na kterou byl 

přijat nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí. 

 

Ze školní knihovny 

Záložka do knihy spojuje školy i v ZŠ 

Žernosecké 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská 

pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily u příležitosti 

Mezinárodního měsíce školních knihoven 2018 již 9. ročník 

projektu Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním 

tématem bylo „Pohádky, 

bajky, pověsti a příběhy 

neznají hranice“.  

Cílem projektu je 

navázání kontaktů mezi 

českými a slovenskými 

základními školami a 

osmiletými gymnázii a 

podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do 

knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na 

nichž libovolnou 

technikou ztvární 

letošní projektové 

téma, a vymění si 

je s partnerskou 

slovenskou 

školou. 

Naše škola ZŠ 

Žernosecká se 

letos zapojila 

podruhé a opět jsme se rádi stali partnery Základní školy s 

mateřskou školou v Horní Vsi, v Trenčínském 

samosprávném kraji. Na Slovensko jsme zaslali 77 záložek. 

Zúčastnily se celé třídy 2.C, 3.B, 3.C a žákyně 6.A a 6.B. 

Moc děkuji paním učitelkám Bc. Aleně Hanzalové, Mgr. 

Ladě Melicharové, 

Tereze Štarhové, Mgr. 

Kateřině Vlachové a 

všem žákům za zájem o 

projekt a nápadité 

ztvárnění záložek 

inspirované například 

Pohádkou o řepě, 

Pohádkami ovčí babičky 

či Příběhy Macha a 

Šebestové.  

Do letošního ročníku se 

přihlásilo celkem 1 096 

škol s celkovým počtem 

130 002 žáků, z toho z 

České republiky 320 škol 

(33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 

žáků). Dne 31. 10. 2018 byl projekt ukončen. Těšíme na 

jeho vyhodnocení, ale hlavně na záložky od našich 

kamarádů ze Slovenska. 

Lovci perel 3. 

I letos vyhlašujeme celoroční 

soutěž pro školní rok 2018/2019 

určenou žákům 1. až 5. tříd 

Lovci perel – dobrodružství v 

knihovně 3. Přečti knihu, splň 

úkol a sbírej perly! Lov začíná 1. 

11. 2018 a ukončení je 31. 5. 

2019. Nejúspěšnější lovci budou 

odměněni na konci školního 

roku. Těšíme se na všechny 

lovce! 

Klára Zuzáková 

Draci 

Dne 9.11. proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepšího draka 

Prahy 8. Toto ocenění se předávalo v Grabově vile. 

Naše škola poslala do soutěže dva draky, na kterých 

se podíleli žáci II. stupně. Každý drak si odnesl 

částku 2000 Kč. Tyto peníze budou použity na 

pracovní pomůcky v hodinách PČ a VV. Ocenění 

za draky převzali: Lada Ebermannová (8.C), Nikola 

Rusová (8.C) a Matyáš Veselý (7.B). 

Martina Knopová 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sté výročí vzniku Československa 

V letošním roce si 

připomínáme 100. výročí 

vzniku samostatného 

Československa. Rozhodli 

jsme se toto téma 

připomenout a zpracovat 

formou projektu s názvem 

„Střípky z československé 

historie“. Hlavním cílem 

projektu je připomenutí 

vzniku Československa, 

prohloubení znalostí a 

podpora zájmu o naši 

historii. 

Žáci 2. stupně vytvářeli ve 

skupinách kalendář na rok 

2018. Hlavním tématem 

jednotlivých kalendářů byl vznik 

Československa, T. G. Masaryk a 

politici „28. října“. 

„Československo dříve a dnes“ je 

název kalendáře, kde se žáci snažili 

vyjádřit změny mezi rokem 1918 a 

2018. Pro vyjádření kontrastu použili 

černobílé i barevné fotografie. 

Část žáků se rozhodla pracovat s 

dobovými fotografiemi a materiály a 

vytvořila historický 

kalendář z roku 1918.  

Jednotlivé projekty budou 

vystaveny na nástěnce ve 

škole, kde si je budou 

moci prohlédnout 

spolužáci. 

Ludmila Drahošová 

 

Jak oslavit vznik Československa? 

Za nejlepší způsob oslavy považuji setkání lidí na 

Václavském náměstí. Lidé by se oblékli do dobového 

oblečení. Na počest vzniku Československa by se zahrála a 

zazpívala Československá hymna.  

Dominik Tvrdík 9. B 

 

K takové události bych udělal velkou oslavu na Václavském 

náměstí spojenou s koncertem. Po koncertě by lidé 

pokračovali na Letnou, kde bych uspořádal výstavu 

dobových fotografií a světelnou projekci. Oslavu 28. 10. 

bych završil velkým ohňostrojem. 

Sebastian Palát 9. B 

 

Podle mě by každý 

měl znát naši 

historii. 28. říjen 

1918 je počátkem 

československé 

historie, den 

vyhlášení  

samostatného 

Československa. Letos 

výročí vychází na krásných 

kulatých 100 let. To stojí za 

to oslavit! 

Až do roku 1993 jsme stáli se 

Slováky bok po boku jako 

bratři. Také „každá česká 

vlajka má slovenský klín“. 

Šimon Inger 9. B 

 

Oslavy samostatného 

Československa 

    Vznik samostatného 

Československa bychom si 

měli připomenout především z vlasteneckého důvodu, 

protože jak všichni víme, území Čech, Moravy a Slovenska 

bylo více než 300 let součástí Habsburské a později 

Rakousko – uherské monarchie. Pro český a 

slovenský lid bylo dlouho nepředstavitelné 

vytvoření vlastního státu. Vše se změnilo 

v průběhu I. světové války.  

    Češi a Slováci zakládali československé 

legie, tím se aktivně zapojili do války   proti 

Rakousku – Uhersku, tak přispěli ke vzniku 

samostatného československého státu.  

    T. G. Masaryk a E. Beneš odjel do USA 

vyjednávat o vytvoření Československa. 

Konečně nastal očekávaný den. 28. 10. 1918 

byl vyhlášen na Václavském náměstí vznik 

samostatného Československa. 

   Oslava by měla vypadat podobně jako v roce 1918.  

Každý by měl být hrdý na to, že je Čech! 

Adam Vít 9. B 

Proč slavit výročí vzniku Československa? 

Protože se slaví naše samostatnost. Oslavujeme ty, kteří nám 

ji vybojovali. Vzdáváme jim čest, vyjadřujeme náš vděk, 

protože bez nich bychom neměli vlastní stát -    „ srdce 

Evropy“, svoji vlajku a státní hymnu. 

Daniela Vénosová 9. B 

Myslím, že vznik 

Československa 

bychom měli slavit, 

protože je to velká 

událost. Měli bychom 

si každý rok 

připomínat, jak to 

tehdy 28. 10. 1918 

bylo. Podle mě naše 

generace o těchto 

událostech příliš neví, 

proto je potřeba si je 

každý rok připomenout. Jak zavzpomínat lépe než to 

oslavit? 

Vojtěch Bílek 9. B 
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