
Vážení rodiče, 

nejprve bych Vás chtěla prostřednictvím tohoto čísla 

Žernoseckého zpravodaje co nejsrdečněji pozdravit a popřát 

Vám hodně sil a energie ke zdárnému dokončení školního 

roku 2016/2017. 

Tak jako vždy se na naší škole stále něco děje. Od posledního 

vydání časopisu (listopad 2016) jsme 

absolvovali tři výběrová řízení na 

rekonstrukci budovy školy a jejích 

přilehlých prostor. V současné době se 

rekonstruuje trafostanice na školním 

dvoře. Práce by měly být dokončeny 

koncem měsíce dubna. Škola tak získá 

technické zázemí pro zahradní techniku a 

prostory pro dílnu pana školníka. 

Další výběrové řízení se týkalo výměny ležatých rozvodů 

vody. Práce začnou v průběhu měsíce dubna. Nemusíte se 

obávat, výuka Vašich dětí nebude touto 

rekonstrukcí ovlivněna. 

A do třetice. Výběrové řízení se týkalo 

rekonstrukce jídelny – Akustické podhledy 

v jídelně. Práce budou provedeny o hlavních 

prázdninách. 

V zimním období jsme zpracovali žádost na 

projekt OP – VVV „Šablony“. Projekt byl MŠMT 

schválen a jeho plnění bude započato v posledním 

měsíci srpna. Více jsem se o tomto projektu 

zmínila v posledním, listopadovém čísle časopisu Žernoseky. 

Koncem měsíce března byla podána projektová dokumentace 

na Modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v rámci 

OP Praha – pól růstu ČR (výzva č. 20). V rámci této výzvy, 

pokud projde, budou modernizovány odborné učebny, o 

kterých jsem též psala v minulém čísle tohoto časopisu. 

A aby toho nebylo málo, tak v současné době řešíme 

rekuperační jednotky (výměna čerstvého vzduchu ve školních 

zařízeních) do všech kmenových tříd. V nejbližších dnech 

bude jedna tato jednotka firmou WAFE nainstalovaná na 

zkoušku do jedné třídy. Poté se uvidí, co dále.  

A na závěr to nejlepší. Minulý týden jsem převzala 

projektovou dokumentaci na navýšení prostorové kapacity 

školy. Budova A (1. stupeň) bude 

dle této dokumentace navýšena o 

dvě podlaží, dále byla navržena 

nástavba v části pro vedení školy 

a to účelovým prostorem auditoria 

pro 125 posluchačů. Tak nám 

držte palce, ať to všechno vyjde. 

Dětem přeji hodně sil a studijních 

úspěchů v posledních už jen 70 

dnech tohoto školního roku. 

Mějte se krásně, pohodové a 

prosluněné jarní dny Vám přeje a všechny Vás zdraví 

 B. Čerňanská 

 

Co se událo na naší škole od prosince do dubna 

Ve výše zmiňovaném období proběhlo na Základní škole 

Žernosecká mnoho zajímavých akcí a programů. Žáci prvních 

tříd navštívili veselé představení v Divadle U Hasičů. Také 

třída 3. A zhlédla zajímavé divadelní představení, tentokráte 

v KD Krakov. Děti z druhých tříd absolvovaly velice 

zajímavou čtenářskou besedu v knihovně v KD Ládví. Ve třídě 

3. C proběhla pod vedením odborné lektorky akce s názvem 

Velikonoční dílna, ve třídě 3. D naopak Perníková dílna. Třídu 

4. A navštívil bývalý prvoligový fotbalista a současný 

fotbalový trenér týmu Plzně Pavel Horváth. Děti čtvrtých a 

pátých ročníků pokračují v návštěvě dopravního hřiště na 

Základní škole Glowackého, kde je činnost organizována 

Městskou policií Prahy 8. V rámci našeho preventivního 

programu uspořádala opět Městská policie řadu zajímavých 

besed v různých třídách prvního i druhého stupně. Žáci 4. B a 

4. C se účastnili lyžařského výcviku v Jeseníkách, žáci 5. B 

v Krkonoších a žáci sedmých ročníků v rakouských 

Alpách. Sedmé a deváté třídy si vyposlechly 

zajímavou přednášku v Divadle U Hasičů, která se 

týkala nebezpečí sociálních sítí. Vybraní žáci 

devátých ročníků prezentovali na Městské části Prahy 

8 svůj projekt, který se týkal koncentračního tábora 

Mauthausen. Pro žáky obou stupňů zahrála ještě 

v předvánočním období moravská hudební skupina 

Reva. V předvánočním období se také konaly tradiční 

Vánoční trhy. Jako každý rok proběhlo školní kolo 

recitační soutěže Pražské poetické setkání. V matematických 

dovednostech se uskutečnila školní kola v těchto soutěžích: 

Pythagoriáda, Klokan a Pangea (T. Krupičková z 5. A se 

dostala do celorepublikového finále).  

Opět se můžeme pochlubit několika skvělými výsledky našich 

žáků jak v soutěžích v cizím jazyce, tak ve sportovních 

soutěžích. V soutěži v německém jazyce v obvodním kole 

vyhrála kategorii I. A Agáta Dostálová ze 7. B, v kategorii II. 

A získala první místo Karolína Matoušková z 9. B. 

V krajském kole pak Karolína obsadila skvělé třetí místo. 

V konverzační soutěži v anglickém jazyce v obvodním kole se 

na druhém místě umístil Patrik Bůžek ze 7. A, Sebastian Šikl 

z 8. A obsadil pak místo třetí. V celopražské soutěži Plavecko-

běžecký pohár nás stále skvěle reprezentuje Bára Hartmanová 

z 9. B, která získala ve dvou závodech druhé a třetí místo. 

V týmových sportovních soutěžích získaly v obvodním kole 

třetí místo ve vybíjené dívky z prvního stupně, totéž se 

podařilo mixu dívek a chlapců v přehazované. Skvělého 

druhého místa dosáhly oba týmy žáků prvního stupně ve 

fotbalové soutěži McDonald´s Cup. Největšího úspěchu 

dosáhly dívky v kategorii osmých a devátých tříd v házené, 

které (poté, co vyhrály obvodní kolo) v krajské soutěži získaly 

nádherné druhé místo. Naše škola dále pokračuje v projektu 

Hrdá škola, kdy proběhly další dvě části. V týdnu od 9. do 13. 

1. se uskutečnil tzv. Barevný týden, kdy pro každý den byla 

pro oblečení zvolena jiná barva, ve které se mohlo přijít. Dne 

7. 4. pak proběhl tzv. Den United Schools, kdy si řada dětí 



vzala na sebe oblečení s nápisem Žernosecká. Úspěšně máme 

také za sebou kurz předškoláků, který se uskutečnil od 13. 2. 

do 30. 3.  Naše škola se od 2. 1. do 12. 1. také zapojila do 

Tříkrálové sbírky, kterou organizovala Městská část Praha 8. 

Oblečení a hračky pak byly předány různým charitativním 

organizacím. Naši žáci se také zapojili do sběru použitých 

baterií, jejichž tříděním tak přispívají k čistšímu 

ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů. I nadále 

pokračuje sběr víček pro charitativní činnost. Ve 

dnech 14. a 15. 3. úspěšně proběhl sběr papíru. 

Dalším projektem, kterého jsme se zúčastnili, byl 

tzv. Tulipánový měsíc 2017. Jeho cílem je přinést 

s jarem i naději všem těm, kdo se osobně či 

v blízkém okolí setkávají s onkologickým 

onemocněním. Velký úspěch měla Noc 

s Andersenem, které se z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. účastnilo 

197 žáků. Děti měly možnost si ve večerní škole projít několik 

rozmanitých stanovišť. Ráno pak odcházely domů 

s nepřeberným množstvím zážitků. Ve dnech 7. 12. a 15. 2. 

proběhly na naší škole Dny otevřených dveří, na něž navázal 

ve dnech 4. 4. a 5. 4. zápis malých předškoláků do prvních 

tříd. Těsně před velikonočními svátky byly uspořádány 

v prostorách naší školy oblíbené Velikonoční trhy. 

Aktuality 

V letošním roce nás ještě čeká řada dalších zajímavých akcí. 

Jsou naplánována divadelní představení, exkurze, některé 

žáky čekají další preventivní programy, školy v přírodě a 

výlety nebo poznávací zájezdy. V dubnu projdou žáci 

devátých tříd přijímacími zkouškami a ty absolvují i zájemci o 

studium na gymnáziích z pátých a sedmých tříd. 

19. 4. se od 18:00 hodin budou konat třídní schůzky. 

27. 4. Vás zveme na „pálení čarodějnic“ od 15:00 hod. do 

17:00 hod. na školním hřišti.  

V rámci spolupráce s partnerskou školou v Meusebachu 

přivítáme žáky a jejich učitele 15. - 19. 5. u nás ve škole. 

Přejeme všem návštěvníkům z Německa příjemný pobyt spolu 

s našimi dětmi. 

17. 5. se setkáme s rodiči budoucích prvňáčků v 17.30 hod. ve 

školní jídelně. 

21. 5. – 4. 6. se uskuteční zájezd pro 12 vybraných žáků a 1 

pedagoga do Anglie, který pořádá a financuje MČ Praha 8. 

7. 6. bude připravena pro naše děti Žernosecká pouť, na které 

oslavíme Den dětí. 

8. 6. se jednotlivé třídy se svými třídními učiteli společně 

vyfotí v okolí školy. 

Poslední sběr papíru je naplánován na 27. a 28. června. 30. 

června se všichni společně s našimi absolventy devátých tříd a 

jejich rodiči rozloučíme v atriu školy.  

Tulipánový měsíc 

Rádi děláme věci, které mají smysl. Proto se stalo dobrou 

tradicí, že se naše škola zapojuje do akce „Tulipánový měsíc“. 

Kéž by obrázky našich dětí pomohly probudit naději 

v myslích těch, kteří ji tolik potřebují, tedy onkologických 

pacientů… 

Chceme „přinést s jarem i 

naději“ všem, kdo se osobně 

či v blízkém okolí setkávají s 

onkologickým onemocněním. 

OS Amelie proto v březnu 

zviditelňuje problematiku 

psychosociální pomoci a 

zároveň nabízí konkrétní 

možnosti podpory a pomoci.  

Český jazyk 

V lednu se uskutečnilo školní kolo olympiády. E. Řezníčková, 

N. Kulíková a K. Matoušková, žákyně 9. třídy, úspěšně 

postoupily do obvodního kola. 1. března proběhla recitační 

soutěž Pražské poetické setkání. Všechny děti se velmi hezky 

připravily. Porota nakonec rozhodla, že naši školu bude v 

obvodním kole reprezentovat Cecilie Blažková z 3. A, Eliška 

Palušová z 3. C a Nikola Tvrdá z 2. C. Eliška s Cecilkou se 

mohly v obvodním kole těšit z uznání. Mezi staršími 

žákyněmi byly nejúspěšnější Riona Riessnerová  

ze 4. A a Anežka Blažková z 5. A. 

Úryvky ze slohových prací „Co mi škola dala?“ 

Položme si otázku: „Co mi škola dala?“ Jako první 

mě napadnou vědomosti. Umíme číst, psát i spočítat, 

kolik můžeme utratit z kapesného. Škola nám 

rozšířila základy slušného chování, které někteří 

nepobrali z domova. Naučila nás disciplíně, 

zodpovědnosti a dochvilnosti, je toho daleko více. Myslím, že 

škola má vliv i na naše sebevědomí. Přijde špatná známka či 

poznámka nebo trapas, to nám na sebevědomí moc nepřidá. 

Ale na druhou stranu pěkné známky a pochvaly, ty 

přinejmenším rozradostní den. Jednou z nejhezčích věcí, 

kterou mi škola dala, jsou mé kamarádky. Nekonečné 

záchvaty smíchu a vzpomínky, ty už nám nikdo nevezme. 

Každé ráno, když vstávám do školy, se ptám: „Proč?“ A 

myslím, že jsem si našla odpověď: Škola mi poskytuje mnoho 

zkušeností a znalostí, které doufám, že v životě využiji. 

Neučím se za trest, což si často nalhávám, ale pro sebe, abych 

jednou mohla něco dokázat.                                     Lucka 8. A 

Zamysleli jste se někdy nad tím, co vám škola dala a vzala? 

Osobně si tuto otázku kladu každý den cestou do školy. Často 

ráno nemám dobrou náladu, a tak se mi do školy nechce. Pak 

se sama sebe ptám: „Je to potřeba? Nemám zahnout o ulici 

dřív a vrátit se domů?“ Ale pak přichází další otázka: „Co 

doma? Vklouznout znovu do postele a dívat se na televizi?“ 

Když tak nad tím přemýšlím, škola mi vzala určitě nejméně 

hodinu krásného ranního spánku a volný čas, který bych 

dokázala využít. Ale díky škole jsem poznala spoustu nových 

kamarádů a kamarádek, se kterými si užíváme hodně zábavy. 

Lidi, které mohu kdykoliv požádat o pomoc či radu. Hlavně 

jsem se naučila přemýšlet, uvažovat nad problémy a řešit je. 

Škola mi dala vzdělání a rady zkušených učitelů, které 

potřebuji k dalšímu studiu. Škola mi dala možnost zúčastnit se 

soutěží, a tak zjistit, v čem jsem dobrá. Díky škole jsem 

poznala radost z úspěchu i smutek z neúspěchu. Jsem ráda, že 

mi škola vzala tolik času, protože díky ní umím to, co umím. 

                                                         Marta 8. B  

Dějepis 

V letošním školním roce se 

žáci 9. ročníku zúčastnili 

Dějepisné olympiády. 

Tematické zaměření ročníku 

bylo „Marie Terezie – žena, 

matka, panovnice, aneb 

Habsburkové 18. století“. Do 

okresního kola postoupila Karolína 

Matoušková (9. A) a Natálie 

Kulíková (9. B). 

27. 1. 2017 proběhla prezentace 

projektu „Mauthausen“ na ÚMČ 

Praha 8. Projektu se účastnilo 14 

žáků z 9. ročníku. Vytvořili jsme 

cyklus 4 plakátů s názvem 

„Střípky z Mauthausenu“, ve kterých jsme se pokusili vyjádřit 

naše pocity z návštěvy koncentračního tábora. 

Žáci ze 7. B pracují na projektu „Přemyslovci“. Osudy 

přemyslovských knížat se pokouší znázornit v krátkých 

básničkách, které vhodně doplňují rodokmenem 

přemyslovských knížat.                Ludmila Drahošová 



Přemyslovský rod 

Přemyslovci, český rod, 

slavných králů velký zrod. 

Ženou Vratislava Drahomíra byla, 

syna Václava mu porodila. 

Babička Ludmila matkou Vratislava byla, 

jeho syna Václava si velmi oblíbila. 

Svatá Ludmila křesťankou byla, 

svatého Václava dobru naučila. 

Svatý Václav zbožný byl,  

ale Boleslav ho zavraždil. 

A tak kníže Boleslav schopně vládl lidu, 

jeho vláda přinesla všem mír a zemi klidu. 

Když Oldřich Boženu uviděl,  

jak u potoka prádlo prala, 

ihned láskou zahořel  

a požádal ji, aby se jeho ženou stala. 

A tak Přemyslovci přežívali doby dobré i zlé,  

pak vymřeli po meči, 

a jejich nástupci se stali Lucemburkové. 

                  Štěpán Jinek a David Kurka 7. B 

Školní klub 

Školní klub v letošním roce navštěvuje 105 žáků a nabízí 29 

zájmových kroužků. Novinkou jsou kroužky naší školy 

pořádané pro družinu, kterých je 23 a přes 160 dětí zde 

příjemně tráví odpoledne. Zájmové kroužky pokrývají oblasti 

jazykové, matematické, estetické, pracovní či sportovní.  

V listopadu jsme zahájili kompletní revizi knižního fondu. 

Využíváme nově modul v Bakalářích, který umožňuje doplnit 

údaje o knize z databáze Národní knihovny a tím tak výrazně 

zlepšuje evidenci knih. Každou knihu bylo samozřejmě nutné 

zavést do tohoto systému a řádně ji označit. Velmi děkuji 

všem, kteří se podíleli na razítkování a třídění knih. Práce 

ještě není zdaleka u konce, ale věřím, že se tak stane do konce 

školního roku. Knihovna naší školy pro tento školní rok 

vyhlásila soutěž „Lovci perel – dobrodružství v knihovně“ 

aneb „Přečti knihu, splň úkol a sbírej perly!". Lov začal 1. 11. 

2016 a skončí 31. 5. 2017 a nejúspěšnější lovci budou 

odměněni na konci školního roku. Soutěž se těší nemalému 

zájmu, nejvíce oblíbené je plnění drobných úkolů (kris kros, 

osmisměrky, sudoku aj.) za malé perly Drobnoočky. 

Podmínkou získání nejcennější perly Krásnoočky je přečíst 

knihu zapůjčenou z naší knihovny a napsat o ní zprávu. To 

vedlo také k tomu, že naše škola velice ráda jako vánoční 

dárek zakoupila nové knihy pro děti všech věkových kategorií. 

Najdou u nás jak naučnou literaturu, tak samozřejmě i lákavé 

populární tituly.  

Naše škola se poprvé zúčastnila 17. ročníku mezinárodní akce 

k podpoře dětského čtení. Noc s Andersenem proběhla z pátku 

31. 3. na sobotu 1. 4. Patronem pohádkového nocování letos 

byli hrdinové Čtyřlístku a jejich výtvarník Jaroslav Němeček. 

Připomněli jsme si 180 let od napsání pohádky Hanse 

Christiana Andersena „Císařovy nové šaty“ i 20 let s Harry 

Potterem. Nechyběl ani příchod samotného pana Andersena, 

kterého svými všetečnými 

otázkami vyzpovídaly 

šikovné moderátorky. Na 

dětském hřišti naší školy děti 

ochutnaly karamely 

z pohádkového stromu 

Pohádkovníku a mohly si 

také zazpívat Andersenovskou hymnu. 

Společného večera a nocování se zúčastnilo 197 dětí z 1. až 5. 

tříd. Děti se rozdělily do skupin po 5 až 6 soutěžících a 

vyrazily na 17 stanovišť po celé naší škole, kde bylo třeba 

splnit nejrůznější úkoly a získat co nejvíce bodů 

v disciplínách. Soutěžilo se až do pozdních večerních hodin. 

Pro krátký odpočinek mezi soutěžemi sloužily 2 promítací 

sály. Poté následoval program již ve třídách a knihovně, četlo 

se až do úplného usnutí a vyčerpání. Ráno jsme ještě společně 

posnídali, vyhodnotili soutěž a rozdali dětem originální 

Čtyřlístkovské certifikáty a jedinečné pohlednice Noci 

s Andersenem 2017. Veliké dík patří VŠEM organizátorům 

celé pohádkové noci, starším žákům 8. a 9. tříd, nadšencům a 

přátelům školy, kteří připravili pro naše spáče 

nezapomenutelné zážitky, dobrodružství a tematické soutěže. 

Těšíme se na další 18. ročník!                          Klára Zuzáková 

Lyžařský kurz Rakousko 

Po jarních prázdninách se vydaly děti z druhého 

stupně na lyžařský kurz do Rakouska. Cílem kurzu 

bylo zdokonalit styl lyžování, poznat nová místa, ale i 

najít spoustu kamarádů. 

Ubytování bylo zajištěno v rodinném penzionu 

s příjemnou atmosférou a výbornou domácí kuchyní. 

Každé ráno bylo slyšet odbíjení zvonu z nedalekého 

města Lienz, ze kterého vedla lanovka na vrcholky 

Alp, kde byly velmi pěkně upravené různé druhy sjezdovek i 

se snowparkem. Děti si 

lyžování užily i z důvodu 

hezkého slunného počasí a 

dobrých obědů na 

sjezdovkách. Všichni se už 

těšíme na příští školní rok, 

kdy bude nabídnut další 

lyžařský kurz. 

Cizí jazyky 
Vyučující cizích jazyků si uvědomují význam jazykového 

vzdělání pro osobní život, studium a budoucí pracovní kariéru 

našich žáků. Pravidelně se scházejí na schůzkách předmětové 

komise, kde si vyměňují zkušenosti a postřehy z výuky 

anglického a německého jazyka a plánují společné srovnávací 

testy. Na I.stupni začínáme výuku s učebnicemi Happy house 

a Happy street a postupně přecházíme na 1.- 4.díl pokročilejší 

angličtiny v učebnicích Project English. Zároveň využíváme 

interaktivní programy, projektovou práci a anglické časopisy 

R&R a Gate. Díky nim si děti obohacují slovní zásobu, 

procvičují poslech neznámých textů a dozvídají se mnohá 

fakta o anglicky mluvících zemích. V 8. a 9. třídách začínáme 

s psaním esejů a vždy nás potěší, když mají děti takové 

znalosti, že jsou schopny napsat kvalitní anglickou slohovou 

práci. Avšak naší prioritou je ústní projev, umění vést dialog, 

dobře reagovat na otázky a obratnost při rozhovoru s 

cizincem. V tomto úsilí nám pomáhají rodilí mluvčí – učitelé z 

blízké soukromé školy Meridian. Po vzájemné dohodě 

ohledně učiva již proběhla výuka nejen angličtiny, ale také 

matematiky, zeměpisu, apod. Doufáme, že spolupráce bude 

pokračovat i nadále, protože každé zpestření výuky je velmi 

vítané. Menší děti mají možnost kontaktu s rodilými mluvčími 

v jazykové škole Kryštof. Každoročně také pořádáme školní 

kolo anglické olympiády pro kategorii 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd. 

Děti se poměřují ve znalostech mluvnice, poslechových a 

komunikačních dovednostech. Vítězové postupují do 

obvodního kola této soutěže, které pořádá DDM Prahy 8. 

Letos nás velmi dobře reprezentovali Patrik Bůžek ze 7. A a 

Sebastian Šikl z 8. A, protože obsadili přední místa soutěže. 

S německým jazykem začínají naši žáci až na II. stupni, ale 

nezapomínáme ani na ty mladší. Zdárně se vyvíjí a pokračuje 

spolupráce s německou školou ve městě Geltow. Na jaře 2017 

proběhne výměnný pobyt německých a českých dětí z 5. tříd. 

Všichni účastníci budou bydlet v hostitelských rodinách z řad 

rodičů, budou se účastnit výuky a odpoledne pro ně bude 

organizován různorodý program. Děti z 3. a 4. tříd si 

vzájemně posílají přání, projekty a videa a vždy jsou rádi, 

když se ve škole objeví nová zásilka z Německa. 



Naši největší odměnou je, když nám naši bývalí žáci oznámí, 

že na střední škole nemají s jazyky problémy, většina z nich je 

velmi dobře hodnocena a ovládají zejména angličtinu 

uživatelsky.                                                           Eva Sliwková 

My favourite film „Catch Me If You Can“ 

I have chosen the American film called „Catch me if you can“. 

It´s 141 minutes long. It´s a biographic drama about a real 

person. It´s directed and produced by Steven Spielberg. 

The main character is Frank Abagnate jr. played by Leonardo 

di Caprio. His father is played by Christopher Walken. His 

mum is played by Nathalie Baye. Another main character is 

Carl Honratty, agent FBI and this role was acted by Tom 

Hanks. The premiere was in the USA on the 25th December. 

In 1963 Frank Abagnate j.r. lived with his parents in New 

York. He was 16 years old and he often cheated at school. 

When his parents divorced, he left home. When he spent all 

his money he started faking cheques. He pretented that he was 

a pilot, a doctor and lawyer. He stole more than 2,8 million 

dollars. At the same time agent FBI Carl Honratty began 

looking for him. He couldn´t catch him for a long time. 

Finally he caught him in France and he was imprisoned for 12 

years. Later Frank got a chance to start working for FBI as an 

expert on falsing cheques. I like the film because I think it´s 

very interesting. I was surprised that the plot of the film is 

based on a real story. Another quality of the film is caused by 

the great makers and actors. I prefer films directed by Steven 

Spielberg. 

Aleš Heran 9. B 

Jazykový pobyt v Anglii 

Konec března se nezadržitelně blíží a pomalu se blíží také 

odjezd dvanácti žáků osmých tříd, kteří byli vybráni na 

dvoutýdenní jazykový pobyt do Anglie. Odjíždí 21. května a 

vrátí se po čtrnácti dnech pobytu v jižním Devonu ze souměstí 

Torbay, oblasti, které se říká Anglická riviéra. Akci pořádá 

zřizovatel naší školy, Městská část Praha 8, a to nejen pro naše 

osmáky, ale i pro dalších 88 studentů ze všech 

ZŠ na Praze 8. A co víc, hradí náklady spojené 

s tímto pobytem. 

A je opravdu na co se těšit, pro účastníky je 

připraven bohatý program. Čeká je ubytování v 

anglických rodinách, 40 hodin výuky 

angličtiny s rodilými mluvčími, odpoledne a o 

víkendech pak výlety na zajímavá místa v 

okolí. Cestou zpět se zastaví v Londýně a před návratem domů 

si tak budou moci prohlédnout i rušnou britskou metropoli. 

Doufáme, že tato akce přispěje ke zlepšení jazykové 

vybavenosti všech účastníků, kterým přejeme šťastnou cestu a 

mnoho pěkných zážitků.                      Ing. Blanka Dostálová 

Ozdravný pobyt na horách 5. C 

V březnu se vydala 5. C na Richterovy boudy, které se nachází 

ve 2. zóně Krkonošského národního parku v horní části 

Širokého hřbetu ve výšce 1 206 m n. m. Pobyt, kuchyně i 

hodně sněhu nás mile překvapilo a tím splnilo očekávání 

z pěkného lyžování. U chaty byly dvě upravené sjezdovky, na 

kterých jsme poslední den absolvovali závody. V polovině 

týdne nás navštívila horská služba, která nám předvedla 

základy první pomoci a poučila nás o správném řešení 

v krizových situacích. Poslední večer děti měly připravené 

sladké překvapení v podobě zmrzlinového poháru s 

čokoládovým obrázkem Richterovy boudy. Týden jsme si moc 

užili a už teď se těšíme na blížící se školu v přírodě a další 

akce naší třídy. 

Nejlepší lyžák mého života 

V sobotu jsem vůbec nemohl usnout, protože jsme v neděli 

odjížděli na lyžák a já měl trošku obavy, jaké to tam bude. Jeli 

jsme společně se 4. B. V autobuse se všichni už těšili na 

velkou lyžovačku v Králíkách na Dolní 

Moravě. Když jsme přijeli na parkoviště u 

svahu, hned jsme nasadili lyže a hurá na 

svah. Týdenní lyžovačka mohla začít. Byla 

to paráda až na jeden nevydařený den, kdy 

nám pršelo. Hodně dětí umělo dobře 

lyžovat, a ti, kteří neuměli, se to naučili. Večer jsme si s kluky 

povídali strašidelné příběhy, po kterých jsme se báli jít na 

záchod. Na lyžáku nechyběla poslední den diskotéka. 

Nakonec se rozdaly diplomy za účast a úklid pokojů. V pátek 

jsme se už všichni těšili domů. Lyžák se mi moc líbil a příští 

rok bych rád jel znovu.         Radek 

Před dvěma týdny jsme se vrátili z lyžařského výcviku. 

Bydlela jsem na pokoji s pěti holkami. Bylo to super. Každý 

den jsme chodili lyžovat. S kamarádkou Kájou jsme byly 

v prvním družstvu. Lyžování se nám moc líbilo. Když pršelo, 

tak jsme šli na bobovou dráhu a navštívili jsme také vojenské 

muzeum. Moc se nám líbilo jezdit na bobové dráze. Byl to 

úžasný zážitek. Celá škola v přírodě se mi moc líbila. Už teď 

se těším na další.     Karolína 

Štarhová 

Na lyžařský výcvik jsme jeli na Dolní Moravu do Králíků se 

4. B. Dále jeli s námi paní učitelky Tvrdá, Výletová, Veselá, 

Darinka a instruktoři Klárka a Tomáš. 

Náš penzion byl dobrý a vařili tam také dobře. V úterý jsme 

jeli na bobové dráze a bylo to super. Ve středu hrozně pršelo, a 

tak jsme se jeli podívat do Vojenského muzea druhé světové 

války. Bylo tam plno nábojů, tanků, plynových masek, bomb, 

děl a obrněných vozů, ale pořád pršelo a pršelo. Tomáš dostal 

nápad, že se půjde do bojové pevnosti Hůrka. Tam se nám také 

líbilo. Ve čtvrtek už nepršelo, tak jsme lyžovali celý den. V 

pátek jsme vyjeli lanovou dráhou na kopec, ale tam byl 

strašný vichr, že skoro nešlo jet dolů. Nakonec jsme to ale 

zvládli. Protože byl poslední den našeho lyžáku, dělali jsme 

různé blbosti na lyžích. Třeba živé domino a ježdění za hůlky. 

Celý lyžák jsme si moc užili a teď už zbývala jen cesta domů. 

Anežka Zuzáková 

 Na lyžák jsme vyjeli v neděli. Moc jsme se všichni těšili, 

přestože jsme nevěděli, jak hotel vypadá. Nakonec byl 

tříhvězdičkový, což bylo bezva. Ráno jsme se nasnídali, 

rychle jsme se oblékli a už jsme nasedali do autobusu. Ten nás 

odvezl na svah. Dlouho jsme lyžovali a trénovali carving. 

Potom jsme šli na oběd, kde vařili dobrá jídla. Když jsme se 

posilnili, znovu jsme šli jezdit. Na svahu byla kotva a velká 

sedačka. Když jsme vyjeli nahoru na sedačce, čekala nás 

červená sjezdovka. Nahoře hrozně foukalo, takže jsme ani 

nemohli sjet z kopce, protože nás vítr nechtěl pustit dolů. Tak 

to šlo celý týden. Všichni jsme si to moc užili a chtěli bychom 

jet znovu další rok.                         Markéta Koštrnová 

Letošní zimu jsme vyjeli se třídou na hory. Jel s námi jeden 

spolužák Honza, který se učil na lyžích. První den mu to 

samozřejmě nešlo, ale nakonec jsme všichni koukali s 

otevřenou pusou, jak krásně jezdil. I paní učitelka se učila a 

šlo jí to moc dobře. První den jsme jeli na sjezd a moje 

kamarádka Lucka jela na kotvě poprvé a všechno to klapalo, 

ale nakonec jsem jí řekla: „VYSTUP!" a ona vystupovala, ale 

nemohla. Já jsem myslela, že odjela, a tak jsem odhodila 

kotvu, ale já ji odhodila i s Luckou. Naštěstí se jí nic nestalo.  

Spali jsme v penzionu Heřmanice a měli pěkné ubytování. 

Strava byla výborná, moc dobře tam vařili. Hory byly výborné 

a měli jsme pěknou partu. Počasí se nám ale moc nevydařilo. 

Poslední den byla mlha, a když jsme vyjeli na sjezdovku, tak 

to kamaráda Adama málem odfouklo. V pátek jsme se všichni 

zdraví a šťastní vrátili domů.                   Karolína Rakoušová 

Ilustrace jsou výborem z tvorby dětí 1. a 2. stupně 
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