
 

 

Vážení rodiče, 

neúprosný tok času nás opět posunul do půli 

podzimu a přiblížily se listopadové třídní 

schůzky. Pravidelně vzniká podzimní číslo 

našeho školního časopisu, které se vás snaží 

informovat o dění ve škole a zároveň pobavit a 

představit práce dětí, které jinak většinou 

zůstanou skryty za branami školy.  

Malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. 

Prázdniny jsme, tak jako každoročně, využili 

k intenzívním úpravám a modernizaci školy. 

Škola reagovala na výzvu v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR. V rámci 

Výzvy č. 20 – Modernizace zařízení a 

vybavení pražských škol - došlo 

k rekonstrukci učebny pro přírodovědné 

předměty (přírodopis, chemie), 

polytechnickou výchovu (dílny) a učebny 

keramiky. Proběhla dále rekonstrukce školní 

jídelny – odhlučnění, výměna dlažby, vymalování a celkové 

zkulturnění prostředí pro stravování žáků. Dále jsme 

kompletně opravili tři školní družiny a učebnu SPU. Na konci 

minulého školního roku 

došlo k odkoupení 

trafostanice a následně 

proběhla její kompletní 

rekonstrukce. Škola tak 

získala zázemí pro 

zahradní techniku, dílnu 

pro školníka a navýšil se 

tak prostor pro parkování 

zaměstnanců školy. 

Došlo k výměně ležatých 

rozvodů vody v celém 

suterénu školy.  

O hlavních prázdninách 

jsme revitalizovali 

prostory v okolí školy 

(výsadba stromů, keřů, květin, kontejnery na 

květiny apod.). Taktéž jsme zvelebili vstupní 

prostory a školní vestibul. Na tyto práce 

navazuje rekonstrukce vstupního schodiště, 

která právě probíhá a bohužel znepříjemňuje 

vstup do školy. Nicméně za několik dní tak 

získáme vylepšený vstup se zjednodušeným 

přístupem pro tělesně postižené a maminky  

s kočárky. Dále pokračujeme ve 

vyhodnocování a monitoringu rekuperační 

jednotky nainstalované v prostorách školy. 

Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, 

umyta okna a opraveny žaluzie. Došlo také  

 

 

k dalšímu dovybavení školy 

elektrotechnickým zařízením a dalšími 

učebními pomůckami. 

V prosinci letošního roku končí tříleté 

funkční období zástupců naší Školské rady. 

Součástí rodičovských schůzek 22. listopadu 

bude volba nových členů pro následující 

období. Tímto bych chtěla odstupujícím 

členům (pokud nebudou znovu zvoleni) 

mnohokrát poděkovat za obětavou práci ve 

složitém období plném změn a rekonstrukcí. 

Vám všem ostatním bych potom chtěla 

poděkovat za přízeň, kterou projevujete naší 

škole, a s blížícím se koncem kalendářního 

roku popřát bezstarostné a pohodové Vánoce 

a do nového roku hodně zdraví, štěstí a sil 

zvládat všechny problémy s lehkostí. 

                                        Božena Čerňanská 

 

 

 

Události na škole 

Se začátkem školního 

roku 2017/2018 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 2.A, 2.B, 

3.B, 3.C a 5.B vyrazily 

na školu v přírodě. 

Žáci I. i II. stupně se 

svými učiteli 

navštěvovali různá 

divadelní představení 

(např. 

Divadlo U Hasičů, Divadlo Gong, KD 

Krakov). 

Třídy 6.A a 6.B se účastnily poutavé projekce 

v pražském planetáriu. 

Žáci I. stupně se zúčastnili velice zajímavých 

programů pořádané pobočkou Městské 

knihovny v Kulturním domě Ládví. 

Třídy II. stupně zhlédli v KD Ládví velmi 

zajímavý dokumentární program projektu 

Svět kolem nás, který se týkal státu Vietnam. 

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. 



I v letošním školním roce se naši žáci účastní různých 

sportovních soutěží, které pořádá Dům dětí a mládeže Prahy 8. 

Největším úspěchem zatím bylo 3. místo starších žáků 

v malém fotbale. 

Žáci celé školy se také zúčastnili velmi 

zajímavého Dne Integrovaného 

záchranného systému, který se uskutečnil 

21. 9. na louce v blízkosti naší školy.  

Děti se zde mohly seznámit např. s prací 

hasičů, záchranné služby či státní a 

městské policie.  

Některé třídy také navštívily akci 

pořádanou Městskou částí Prahy 8 

s názvem Rozlučka s létem, kdy žáky 

nejvíce zaujala práce kynologů se psy. 

Na podzim byla na naší škole také testována rekuperační 

jednotka. 

V šestých a devátých ročnících probíhá dobrovolné testování 

znalostí a dovedností našich žáků, a to konkrétně testy SCIO. 

V devátých třídách testujeme také čtenářskou gramotnost, a to 

na základě testů od České školní inspekce.  

Na druhém stupni v osmých a devátých třídách proběhly dvě 

přírodovědné soutěže -  Klokan a Pražský pramen. 

V nepostupovém Klokanovi dosáhla nejlepšího výsledku 

Markéta Zaoralová z  9.A. V postupovém Pražském prameni 

dosáhli nejlepších výsledků 

Marcela Koblencová a 

Filip Bedoya z 9.B, kteří 

tak postupují do dalšího 

kola.  

Ve třídách 3.B. a 5.A 

proběhl 2. 11. velice 

zajímavý Halloweenský 

den, který si děti velice 

užily. 

Třídy 8.A a 8.B se 

účastnily tzv. Dne 

chemiků, který se konal v Atriu Flora. Tuto akci zde pořádala 

Masarykova střední škola chemická. 

19. 10. se 16 žáků 9. ročníku zúčastnilo exkurze do bývalého 

koncentračního tábora Mauthausen, kde proběhl pietní akt u 

příležitosti 75. výročí heydrichiády. Tuto akci pořádá již 

několik let Městská část Prahy 8. 

Naše škola se také zapojila do projektu Talent Prahy 8 

s Josefem Ladou, a to konkrétně třída 3.C. Tento projekt je 

spojen s výročím Josefa Lady.  Žáci 3.C pod vedením třídní 

učitelky Šárky Pajpachové budou pořádat projektové dny 

v oboru výtvarném, literárním a hudebním. Výstavu prací 

žáků ZŠ Prahy 8 (a tedy i naší 3.C) pak můžete zhlédnout 

v KD Ládví od 15. 11. do 14. 12. Ve středu 29. 11. se pak opět 

v KD Ládví bude od 9 do 11 hodin konat slavnostní vyhlášení 

všech účastníků tohoto projektu.   

V soutěži základních škol Prahy 

8 o nejhezčí logo tříděného 

odpadu získala naše škola první 

místo od odborné poroty 

Městské části Prahy 8 a čtvrté 

místo od veřejnosti. Děkujeme 

všem žákům druhého stupně, 

kteří se na výrobě loga pod 

vedením paní učitelky Řehořové 

podíleli (paní učitelce také 

děkujeme).  

1.11. začal na naší škole již 

druhý ročník celoroční soutěže 

Lovci perel – dobrodružství 

v knihovně aneb Přečti knihu, 

splň úkol a sbírej perly. Tato 

akce skončí 31.5. Nejlepší lovci 

budou samozřejmě odměněni. 

Naše škola se také zapojila do 

projektu Záložka do knihy 

spojuje školy. O co 

jde?  

Knihovna Jiřího 

Mahena v Brně a 

Slovenská 

pedagogická 

knižnica v 

Bratislave vyhlásily 

u příležitosti 

Mezinárodního 

měsíce školních knihoven 2017 již 8. ročník 

projektu Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním 

tématem byl Tajuplný svět příběhů. 

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 se letos zapojila poprvé. Naší partnerskou školou 

byla Základní škola s mateřskou školou v Horní Vsi v 

Trenčínském samosprávném kraji. Na Slovensko jsme zaslali 

79 záložek a dva dopisy, z nichž jeden byl ve slovenštině! 

Zúčastnily se třídy 4.A, 5.C a 5.D. Moc děkujeme paním 

učitelkám Jiřině Oličově, 

Olze Tománkové, Veronice 

Výletové, vedoucí školního 

klubu Kláře Zuzákové a všem 

žákům za zájem o projekt a 

za zapálené zapojení se. 

Záložky měly své kouzlo, styl 

a příběh. 

Do letošního ročníku se 

přihlásilo celkem 1 134 škol, z toho z České republiky 337 

škol (37 073 žáků) a ze Slovenské republiky 797 škol (101 

175 žáků). Dne 31. 10. 2017 byl projekt ukončen. Těšíme na 

jeho vyhodnocení, ale hlavně na záložky od našich kamarádů 

ze Slovenska.  

Velký úspěch měl také projekt Příběhy našich sousedů. O co 

šlo a jaké byly výsledky?  

V minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu 

MČ Prahy 8 a společnosti Post Bellum s názvem Příběhy 

našich sousedů. Do projektu se zapojili žáci nynější 6.B, kteří 

utvořili tři skupiny po čtyřech dětech. První skupina 

zpracovala příběh paní Kupcové, která byla za 2. světové 

války odvezena transportem do Terezína a tam strávila tři roky 

života. Druhá parta žáků vyzpovídala paní Vodičkovou z 

největšího zármutku v období komunistické vlády, kde jí byl 

znárodněn obchod se smíšeným zbožím, který vybudovala s 

manželem. Třetí tým měl možnost zjistit od své pamětnice 

paní Doušové, která je předsedkyní a zakladatelkou 

potravinové banky, potřebné informace o celé činnosti 

organizace a zároveň soukromý život této úžasné ženy, která 

stále pomáhá v zajištění jídla do oblastí, které to nejvíce 

potřebují. 

V tomto projektu měli 

žáci všech tří skupin 

možnost nahrát a sestříhat 

potřebný záznam v 

Českém rozhlasu, kde se 

ocitli v nahrávacím studiu 

s profesionálním 

personálem. Dětem se 

projekt velmi líbil a 



poznaly spoustu zajímavých situací a míst, které 

by jinak navštívit nemohly. Zúčastnily se také 

exkurze do Archivu bezpečnostních složek. Celý 

projekt byl zakončen 31. 10. 2017 v Kulturním 

domě Krakov, kde se uskutečnila prezentace 

projektu Příběhy našich sousedů spojená s 

vernisáží stejnojmenné výstavy. Prvního ročníku 

se zúčastnilo 13 týmů z 9 škol na Praze 8.  

Máme velikou radost, že druhé místo obsadily naše 

žákyně 6. B a jejich pamětnice Božena Vodičková 

pod vedením Mgr. 

Jitky Follprechtové. 

Jmenovitě: Aneta 

Sichyngrová, 

Nikola Sichyngová a Elen 

Kordíková. Cenu jim předávala 

Mgr. Jana Solomonová, radní 

MČ Praha 8. První místo patří 

rovněž žákyním 6. B a paní 

Věře Doušové pod vedením 

Mgr. Kláry Zuzákové. Jsou to: 

Zuzana Kárová, Bára Kopecká, 

Valentina Vajrauchová a Emma Tovaryšová. Cenu obdržely 

od Ing. Anny Kroutil, zastupitelky MČ Praha 8. Děkujeme 

také žákům Tomáši Rydvalovi, Kryštofovi Hrdinovi a 

Jakubovi Sobotkovi za příkladnou reprezentaci školy. 

Poděkování patří i našim bývalým žákům Tereze Červinkové 

a Kryštofu Bendičákovi, kteří na projektech pracovali. Jejich 

práci si již teď můžete prohlédnout na 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-8/praha-8-

20162017/ 

Ve dnech 14., 15. a 16. 11. nás poctila velmi milou návštěvou 

paní ředitelka z naší partnerské školy v Německu Monika 

Nebel. U nás na škole se jí velice líbilo. Také přivezla pro 

naše děti dopisy od žáků partnerské školy a zároveň jejím 

žákům předá dopisy našich dětí. Po paní ředitelce byly také 

poslány adventní věnce s úkoly, které vyrobila třída 5.A 

Každoročně se naši žáci 9. tříd účastní nejrůznějších akcí, 

které jim mohou usnadnit výběr vhodné střední školy. 

Pedagogická poradna pro Prahu 7 a 8 nabízí testování 

schopností. Řada žáků této možnosti využila. V září navštívili 

žáci všech devátých tříd Jarmark řemesel a počátkem 

listopadu veletrh řemesel. Ti, kteří si vybrali školu 

s uměleckým zaměřením, odevzdávají přihlášky na příslušné 

školy s talentovou zkouškou do konce listopadu. Scholu 

Pragensis - největší veletrh středních škol navštívíme 24. 11. 

2017. U nás ve škole proběhly prezentace některých středních 

škol a několik se ještě uskuteční. 

Děkujeme všem rodičům, kteří pomáhají dětem se sběrem 

papíru. Díky Vám všem jsme se stali už poněkolikáté 

adoptivními rodiči sovy indické a 

želvy egyptské v pražské ZOO. 

Dvě třídy, které ve sběru papíru 

jsou nejúspěšnější, každoročně 

bezplatně navštíví ZOO, letos to 

byli žáci z 5.C a 3.C. Následně se 

do ZOO podívaly ještě třídy 4.B a 

4.D v rámci Dne sponzorů za 

symbolickou 1 Kč. 

Od počátku školního roku na 

škole probíhá řada akcí věnovaná 

prevenci sociálně patologických 

jevů a všechny třídy se v průběhu 

školního roku ještě akcí s tímto 

zaměřením zúčastní.  

Do konce školního roku nás čeká ještě řada akcí, kterých se 

zúčastníme. Jsou to divadelní představení, včetně jednoho 

anglického, exkurze, návštěva knihovny s besedou.  

11. 12. 2017 od 18 hodin všechny srdečně zveme 

na náš Vánoční koncert a spolu s našimi dětmi si 

užijeme krásnou předvánoční atmosféru. 

Přejeme všem pohodové vánoční svátky a 

šťastný nový rok 2018. 

Akce družiny v prvním pololetí školního roku  

Školní družina uspořádala v tomto pololetí dvě 

velmi zábavné akce. 27. 9. proběhla tzv. Hra 

v lese. Během října se pak uskutečnila Drakiáda. 

A co nás v družině ještě do konce pololetí čeká? 

24. 11. nás v odpoledních hodinách navštíví 

kouzelník, který nám ukáže mnoho kouzel (a 

třeba nás i nějaké kouzlo naučí). 7. 12. se koná 

v čase od 14.30 do 16.30 oblíbená Mikulášská. A 

v lednu proběhne v tělocvičně soutěž HULA HOOP – 

OBRUČE. 

Jarmark uměleckých řemesel 

MČ Praha 8 uspořádala na nádvoří Libeňského zámku 

zajímavou přehlídku uměleckých řemesel. 15. září 2017 si 

žáci devátých tříd mohli vyzkoušet své manuální dovednosti, 

dozvědět se více o práci uměleckého 

kováře a zámečníka, uměleckého 

truhláře nebo keramika. Zájemci si 

mohli vyzkoušet práci dráteníka, 

zlatníka, knihvazače či košíkáře. Dívky 

strávily nejvíce času u stánku maskérky 

a vlásenkářky. Na nádvoří probíhaly 

současně i koncerty, a tak si každý 

mohl vybrat aktivitu podle svého 

zájmu. Rádi bychom se této akce 

účastnili i v příštím roce. 

Z prací našich žáků 

Den Integrovaného záchranného systému 

Akce se konala v září letošního školního roku. Zúčastnili se 

žáci naší školy i žáci z jiných škol a školek. Byla to naučná 

akce na louce u naší školy. Byla tam městská policie se svými 

koni. Dále tam byla čestná stráž, hasiči, záchranka i 

s Golemem a celní správa. Byly tam jejich vozy, do kterých 

jsme si mohli nastoupit. Mohli jsme střílet z laserové pistole, 

prohlédnout si, co celníci zabavili, udělat dopravní test. U 

čestné stráže nám povídali o zbraních. Do Golema se dalo 

vstoupit a prohlédnout si ho. Všem se akce líbila.  

Třída 5.D 

Rozlučka s létem 

Další akce na louce u naší školy se konala v říjnu. Zúčastnili 

se opět žáci škol a školek z Prahy 8. Hlavní částí byly ukázky 

kynologů. Psi byli různě velcí a různých ras (od kolie po 

voříška). Skákali přes různé překážky. Byl tam také hezký 

starý autobus a popelářské 

auto. Mohli jsme ho 

nastartovat. Policisté nás 

pustili do svého auta a 

nechali nás mluvit do 

megafonu. U stánku 

s ekologií jsme rozdělovali 

kartičky s obrázky odpadků 

do správných popelnic. Dále 

tam byl rytíř, který nás učil 

šermovat. Mohli jsme jezdit 

na koloběžkách a tříkolkách 

a závodit s popelnicí. 

Klukům se líbila policejní 

motorka a policejní auto. 

Moc se nám to líbilo. 

Třída 5.D 

 



Policisté 

Jednou chci být policistou. Líbilo se mi, jak nám ukazovali 

svou výzbroj, a také se mi líbilo, jak nám ukazovali zásah. 

Líbí se mi, že nezasahují jen na 

demonstracích nebo na fotbalovém 

zápase, ale že pomáhají při 

povodních, při požárech a také 

hledají lidi, když se ztratí. To 

všechno jsem se tam dozvěděl. 

Bylo to super. 

Josef Arnot 4.A 

Statečný rytíř 

Pan rytíř nám říkal, že dělá rytíře 

rytířem, když je někdo laskyvý, 

milý a spravedlivý. Když rytíř 

stráží poklad a někdo přijde 

neopzbrojený, tak ho nemůže 

usmrtit. Pan rytíř nám ukazoval nějaké údery, např.: střížku a 

trpaslíka. Moc se mi to líbilo.  

Karolína Mrázková 4.A 

Pejsci 

Byli jsme se podívat na vycvičené pejsky, kteří umí hledat 

různé nebezpečné, ale i normální věci. Můžou velcí i malí, ale 

každý je k něčemu dobrý. Pejsci se nám moc líbili. 

Johanka Pastorová 4.A 

Třídění odpadu 

Na tom třídění odpadu se mi líbilo to, že jsem 

se naučil třídit odpad, protože jsem to dřív 

moc neuměl, ale teď už to snad umím dost. 

Popelnice mají různé tvary i barvy. 

Jan Drašnar 4.A 

Tučňáci 

Tučňák je pojmenován podle slova tučný. 

V angličtině se používá název penguin nebo 

pingvin, jako třeba v ruštině, němčině a 

španělštině. Tučňáci byli objeveni námořníky, 

kteří v 16. století hledali námořní cesty kolem 

pobřeží Jižní Ameriky a Afriky.  

Tučňáci jsou středně velcí nelétaví ptáci, dobře 

přizpůsobení lovu ve vodě. Nejmenší druh tučňáků dorůstá 40 

cm a má hmotnost 1,5 – 2 kg. Na druhé straně tučňák císařský 

může být až 115 cm vysoký a jeho hmotnost může být až 46 

kg. Některé fosilie tučňáků byly ještě výrazně větší. Jejich 

černobílé zbarvení jim vyneslo přezdívku „ptáci ve fraku“. 

Tučňáci jsou ptáci, 

kteří se přizpůsobili 

životu ve vodním 

prostředí. Druhotně 

ztratili schopnost létat. 

Jejich obvyklý ponor 

do hloubky sahá do 

sto metrů. Poblíž 

zálivu Mc Murdo 

v Antarktidě se samice 

tučňáka císařského 

potopila až do 

hloubky větší jak půl 

kilometru. Tučňáci se 

převážně živí rybami a 

hlavonožci. V době, kdy jsou na pevnině a líná jim peří, jsou 

schopni dlouhodobě hladovět. 

Velkou část denního programu na souši věnují tučňáci péči o 

peří. Hned po příchodu z vody jej čistí zobákem a nohama a 

pečlivě promazávají výměškem nadocasní žlázy. Jsou to 

společenští ptáci.Tučňáci žijí jen na jižní polokouli. Drží se 

kolem Antarktidy a na pobřeží kontinentů a ostrovů, kde jsou 

studené proudy. S těmi se dostávají až k rovníku.  

Jan Hromas 

Panda z pražské ZOO 

12. 10. 2017 jsme 

šli se třídou do 

ZOO. Rozdělili 

jsme se na dvě 

skupiny po 

dvanácti. Jednu 

skupinu měla naše 

paní učitelka, 

druhou měla naše 

bývalá paní 

družinářka Darinka. 

Já jsem byla s Darinkou. Součástí návštěvy ZOO byl i popis 

vybraného zvířete. Já jsem si vybrala pandu červenou, protože 

mi přišla zajímavá a nikdo ji neměl, jen já. Když jsme k ní 

došli, tak jsem byla docela zklamaná, protože nebyla vidět. 

Na světě žijí dva druhy pand, panda červená a panda velká. 

Obě tyto pandy pocházejí z Asie. Na předních tlapkách mají 

tzv. pandí palec, kterým strhávají listy ze stonků. Tím ale 

podobnost končí, protože panda velká je černobílý medvěd, 

kdežto panda červená nemá mezi ostatními šelmami bližší 

příbuzné. Panda červená (Ailurus fulgens) se nazývá též panda 

malá. Je to menší stromová šelma. Tato panda je o něco větší 

než kočka domácí. Obývá horské lesy jižní Číny, Nepálu, 

Bhútánu, Indie a Myanmaru. Má rudohnědou srst a dlouhý 

ocas, který pandám pomáhá udržovat rovnováhu na stromech. 

Ve volné přírodě se panda červená 

dožívá 8 až 10 let. Patří mezi 

nejvýše žijící na světě, vyskytuje 

se i ve více než 4000 m. n. m. Jde 

o samotářské zvíře, které je aktivní 

za úsvitu a za soumraku. 

Pandy nevytvářejí stálé páry, jsou 

to samotáři, ale úmyslně se 

setkávají v době rozmnožování 

mezi lednem a začátkem března. 

Vyhledávají se podle pachu a 

pískavých zvuků. Páření se 

odehrává na zemi a pár se po něm 

rozchází. Obě pohlaví se obvykle páří s více jedinci. Samice 

dokáže odložit porod mláďat do vhodné situace až o týden 

(možná i více). Po 

114 - 140 dnech 

březosti se samici 

rodí ve hnízdě 

v dutině stromu 1-2 

mláďata, nejvíce 4. 

Ta váží při narození 

100 g. Úmrtnost 

mláďat v přírodě je 

vysoká, dosahuje až 

80 procent. 

Panda červená má trávicí systém přizpůsobený přijímání 

masité potravy, ale mezi její hlavní zdroje energie patří 

bambusové výhonky a listy. Protože neumí strávit celulózu, 

která je hlavní složkou potravy, musí spotřebovat bambusu 

velké množství, a to až 1,5 kg bambusových výhonků denně. 

V ZOO se mi moc líbilo. 

Kája Marxová  
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