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Červen 2012 
Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás naposledy v tomto školním roce oslovit a krátce zrekapitulovat poslední měsíce na 

naší škole. Pro většinu z Vás byl tento rok běžným školním rokem, pro mne však prvním ve funkci 

ředitelky školy. 

Tak jako v předcházejících obdobích byli žáci úspěšní při přijímacích řízeních na střední školy. 

Téměř všichni žáci naší školy (z 5., 7. a 9. ročníků) byli přijati na školy, které si 

zvolili k dalšímu studiu.  

Také jsme byli úspěšní ve sportovních soutěžích, kterých jsme se zúčastnili, a obhájili tak 

jako v minulém školním roce 1. místo mezi všemi školami Prahy 8. 

Za pár dní nás čekají dovolené a žáky vysněné prázdniny. Přeji všem, aby ty letošní byly 

plné slunce, tepla a nádherných zážitků. 

V posledních dnech nás čekají již pouze tyto akce: 

 ve dnech 26. a 27. června nás čeká poslední letošní sběr starého papíru 

 dne 27. 6. se uskuteční Žernosecká pouť, letos již od 9:00 hodin do 12:00 hodin 

 dne 29. 6. v 8:15 se bude konat slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků 

Milí rodiče, přijďte se na tyto akce podívat. Jste srdečně zváni. 

Dále bych chtěla připomenout, že školní knihovna s čítárnou bude poslední týden 

z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. 

Na závěr bych chtěla poděkovat hlavně těm rodičům, kteří mi byli 

nápomocni v mých nelehkých začátcích svojí vstřícností, různými podněty, 

podali pomocnou ruku při akcích pořádaných školou. Také bych chtěla 

poděkovat za krásně motivující děkovné dopisy, které byly směrovány nejen 

k mým rukám, ale též na Odbor školství ÚMČ Prahy 8. Velký dík patří také 

všem zaměstnancům školy.   

Těším se, že se sejdeme na začátku září ve zdraví, plni sil a optimismu do 

dalšího školního roku, který bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září v 8:00 

hodin. 

Krásné a pohodové prázdniny. 

 

 

Z NAŠICH LUHŮ A HÁJŮ 

 

Prevence 

V rámci prevence nežádoucího 

chování na naší škole probíhají 

pravidelné přednášky ve 

spolupráci s městskou i státní 

policií. V 1. až 7. třídách se 

uskutečnily programy práce se 

třídou, které zajišťuje KPPP Praha 

8. Programy jsou zaměřeny na 

sebepoznání, vzájemné kontakty 

mezi spolužáky 

a celkovou spolupráci. Programy pomáhají zlepšovat 

vztahy ve třídě a zároveň slouží jako prevence šikany. 

 

 

Úspěchy v olympiádách 

1) AJ  - 1. místo obvodní kolo Štěpánek (9.A) 

  - 2. místo obvodní kolo Janíková (8.B) 

2) NJ  - 1. místo obvodní kolo Dvořáková (7.C)  

- 2. místo obvodní kolo Sayputdinov ze 7.B 



3) M   - úspěšnými řešitelkami matematických 

olympiád se na obvodní úrovni se staly 

Dvořáková (7.C) a Lucie Vomelová (5.B) 

4) ČJ  - Michaela Černá (8.B) postoupila v recitační 

soutěži Poetické setkání do krajského kola 

Testování 

Zapojili jsme se do projektu Stonožka od společnosti 

SCIO. Testováni byli žáci 9. tříd z předmětů ČJ, M a AJ. 

Každý žák obdržel své vlastní hodnocení.  

     Od společnosti SCIO byly také testovány 3. ročníky. 

Jejich výsledky zatím nebyly dodány. 

V rámci povinného celoplošného testování se 

zapojily 5. a 9. třídy v 

předmětech ČJ, M a AJ. 

 

Školy v přírodě, výlety a 

exkurze 

Všechny třídy se zúčastnily 

nejrůznějších výletů a exkurzí, 

např. návštěva IQ parku v 

Liberci, exkurze do pevnosti 

Terezín, prohlídka města Kutná 

Hora a řady jiných.  

Na ŠVP vyjelo 21 tříd. 

Všechny děti přijely s mnoha 

zážitky. Školy v přírodě si velmi 

užily a již se těší na další v novém školním roce.    

 

Výsledky sportovních soutěží – 2. pololetí 

1. místo – atletika – mladší chlapci  

                    cyklistika - starší dívky, starší chlapci 

         nohejbal – mladší a starší chlapci          

vybíjená -  mix 4.-5. tříd 

 

2. místo – atletika - starší dívky 

                 cyklistika - mladší dívky 

       finále Prahy - vybíjená -  mix 4.-5. tříd 

       softbal – starší chlapci 

      volejbal – starší chlapci  

 

3. místo – cyklistika - mladší chlapci 

                 McDonalds Cup – 1.- 3. tř. 

     Florbal –Orion Cup – starší chlapci –   

     finále Prahy 

Úspěchy v šachu 

T-Ball – medaile v Tee-ballové lize 

SDRUŽENÍ RODIČŮ 

 

Vážení rodiče, 

ráda bych popřála jménem Sdružení rodičů krásné 

prožití nadcházejících letních prázdnin nejen Vám, ale 

hlavně Vašim dětem, které na ně již netrpělivě čekají. 

 

Během školního roku 2011/2012 jsme připravili jako 

každoročně řadu zábavných a sportovních akcí pro děti. 

V říjnu nás přišel navštívit kouzelník, následoval 

lampiónový průvod 

Ďáblickým lesem 

zakončený na 

pietním místě – 

Kobyliské střelnici. 

V listopadu se 

konala diskotéka se 

soutěžemi pro I. i II. 

stupeň.  O hudbu se 

postarali žáci deváté 

třídy a o 

moderování a 

zábavu studentky 

z gymnázia 

J.Seiferta. 

V prosinci se žáci 

předvedli se svými 

třídami na 

vánočním koncertu 

v KD Ládví. Úhrada za pronájem sálu se financovala 

z prostředků Sdružení a díky paní ředitelce Čerňanské 

byla tato částka značně snížena. Správná se ukázala i 

volba jednoho dne pro všechna vystoupení. 

V lednu následoval oblíbený florbalový turnaj 3.- 9. tříd 

o medaile a pohár pro vítěznou třídu. 

V únoru za výpomoci učitelů (Sdružení zajišťovalo 

občerstvení a ceny do tomboly) se konal tradiční 

masopustní karneval. 

V březnu proběhl turnaj v sálové kopané pro 3.- 9. třídy. 

Krom drobných odměn pro všechny hráče se hrálo 

hlavně o medaile a pohár. 

Začátkem dubna opět za pomoci žáků 9. tříd a studentek 

GJS se konala diskotéka se soutěžemi. 

26.4. za neskutečně krásného počasí jsme na školním 

hřišti upálili nádhernou čarodějnici, kterou vyrobila paní 

družinářka Darinka, za to jí moc děkujeme. Děti mohly 

již od 14h využít skákací hrad. Velmi povedené bylo 

vystoupení sokolníka se svými dravci. 

V květnu byl velký zájem o turnaj ve stolním tenise. 

Odměněni drobnými cenami byli všichni zúčastnění 

hráči. Celý turnaj vyhrál žák ze 7.A - Adam Kuldan. 

30.5. proběhlo pro všechny děti i jejich rodiče opékaní 

špekáčků. Jako doprovodný program vystoupili 

šermíři a taneční skupina K – Dance. 

Nechyběl ani skákací hrad. 

27.6. jako poslední akce 

nás čeká velmi oblíbená 

Žernosecká pouť, která 

se uskuteční už 

v dopoledních hodinách. 

Odpoledne si děti mohou 

zahrát turnaj ve vybíjené. 



Pro informaci - na členských příspěvcích se vybralo pro 

letošní školní rok cca 180.000,- Kč. 

Na výše uvedené akce se vyčerpalo a ještě vyčerpá 

přibližně 90.000,- Kč. 

 

Sdružení rodičů přispělo na 

úhradu vstupenek Planeta Země 

3000 pro žáky II. stupně ve výši 

18.000,- Kč, výlet do IQ parku 

pro žáky 8+9 tříd ve výši 7.500, 

Kč-. Tento výlet se pro velký 

zájem v červnu zopakuje i pro 

žáky 7. (6.) tříd, opět v částce 

7.500, Kč-.  

Žákyni z FOD Klokánek jsme 

přispěli částkou 2.500,-  Kč na 

vodácký výlet. 

Třídy I. stupně dostávají příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

Zatím vyčerpaly tři třídy. 

 

Budeme se těšit na Vaše děti v příštím školním roce a 

uvítáme rodiče, kteří si najdou čas a přijdou pomoci při 

akcích pořádaných SR. 

 

Za Sdružení rodičů 

Ing. Renata Setničková 

Předsedkyně SR 

 

Z DĚTSKÝCH PRACÍ 

 

Puberta (Míša Dvořáková 7. C) 

 

 Puberta - ani já nevím, co to je. Je to asi nejspíš 

meziobdobí dítěte a dospěláka. V pubertě se poznáváme, 

v pubertě jsme nejupřímnější a někdo se někdy trápí 

místo někoho jiného, takže může být i nejsmutnější a 

kvůli těmto těžkým úkolům ji nikdo moc nemusí. Každý 

dospělák a možná i puberťák by nepoznal ve svém 

vrstevníkovi sebe. Moc smutný, moc veselý, takový 

akorát nebo přehnaně smělý až drzý. Každý by si o 

smělém až drzém pubescentovi mohl myslet, jaký to je 

fracek. Jenže to jsme my. 

Puberta je přípravka na 

ostrý život dospělého. 

Musíme prostě počítat se 

vším, či s ničím. Nejsme 

zlí ani dobří, protože co je 

zlo a co dobro? Jsou to 

opaky a děti se od 

narození učí, že dobro je 

lepší. Jenže i zlo je někdy 

zapotřebí, i když by to 

bylo dobré žít dobře, 

spravedlivě, cenit si 

druhých a vlastně pro ně 

žít... 

 Děláme vše osobitě a srdcem a chceme se 

chovat přirozeně. Někdy jsme raději sami, ale to asi 

každý. Jsme čistší než jakýkoli važný stařík, protože 

jsme přirození. Když jsme byli ještě malé děti, tak jsme 

se také chovali jinak a teď jsme se ocitli v meziobdobí a 

měníme se. Musíme přijmout pravidla dospěláků a pak 

teprve vstoupíme do jejich 

světa časovou bránou. A 

pak jít dál světem a 

rozpoznat ty zlé či 

špatné lidi. Stáváme se 

samostatnějšími a tedy 

aspoň já si myslím, že 

rodičovské starosti jsou někdy 

zbytečné. Ale nebezpečí možná vidí líp 

rodiče než já, ale já to prostě taky vím, že strach 

je někdy zbytečný.Tak co. Stane se to, co se má stát a 

nikdo to neovlivní. Budoucnost lze jen hádat, ale vědět 

tu pravou pravdu je takřka nemožné. 

 Asi tak v páté třídě jsme šli s klukama na hřiště 

hrát "stopzem" a už tam byla před námi nějaká babička 

jednoho hošíka, který si tam hrál. My jsme se mu 

podřizovali, ale stejně babička byla nervní, protože nás 

seřvala pro nic za nic. Prý, že na tom hřišti nemáme co 

dělat, že to je hřiště pro děti. A my jsme...? Kluci jí 

docela vtipně odpovídali. A tak možná její přirozenost 

nebo 

naše přirozenost se vyrušily navzájem jako obrácené 

strany magnetů. 

 

Co mi škola dala (Míša Přidalová, 8.A) 

   Když se zamyslím, co mi vlastně škola dala, jako první 

věc mě napadne správný životní rytmus a zodpovědnost. 

Naučila mě, že život není jen černý nebo bílý, a dalo by 

se říci, že mi dala možnost poznat spoustu zajímavých 



lidí a kamarádů.  

     Pamatuji si, jako by to bylo právě dnes na můj první 

školní den. Všechny děti byly nedočkavostí a nadšením 

bez sebe, jen já šla s laxně pohozenou aktovkou přes 

rameno a výrazem mučence. Za toto mohl můj starší 

bráška, který mi školu vyložil bez servítků a lží. Mou 

nechuť k učení ještě více prohloubilo vysvědčení na 

konci 1. třídy, kdy jsem jako jediná dostala 2 z češtiny a 

matematiky. Ve lžích a flákání jsem prolezla do 3. třídy, 

kdy jsem potkala svou nejlepší kamarádku Lucku. Od té 

jsem chytila touhu po vzdělání a strašně jsem se jí chtěla 

vyrovnat. V 5. třídě k nám přišel Erik a stala se z nás 

nerozlučná trojka. Bohužel vše krásné jednou končí a 

Lucka musela odejít na osmileté gymnázium. Tuto 

událost jsem ještě dlouho oplakávala, zvláště když jsem 

se nepohodla i s Erikem. Do 6. třídy jsem nastupovala a 

téměř nikoho neznala. Za tyto necelé 3 roky, co jsem na 

druhém stupni, jsem ráda, že se z nás stal takový dobrý 

kolektiv. Někdy se sice porveme jako koně a nenecháme 

na sobě nit suchou, ale věřím, že to nikdo z nás nemyslí 

zle. 

      Jsem ráda, že chodím na tuto školu, protože tady 

jsou ti nejlepší učitelé. Někdy sice od nás dostanou tisíce 

nelichotivých přezdívek, ale oni to s nimi myslí dobře a 

věřím, že nás mají taky tak rádi jako my je. Jako 

každého mě škola nenaučila jen ty dobré věci, ale i třeba 

psát SMS pod lavicí a intrikařit. Na této škole se mi líbí, 

že zde není šikana, nikdo se nemusí bát vyjádřit svůj 

názor. Bohužel se ale konec této základky blíží a přesně 

za rok budeme podávat přihlášky na střední školy. Sice 

nevěřím tomu, že se ještě někdy úplně všichni sejdeme, 

ale v mém srdci si tyto lidi chci uchovat navždy. 

 

Editorial:  

ZŠ Žernosecká, Praha 8, www.zernosecka.cz 

Články a ilustrace jsou prací dětí ZŠ. 
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