
Vážení rodiče, 

je to neuvěřitelné, ale další školní rok je téměř u konce. 

Přestože „utekl jako voda“, opět jsme stihli pro Vaše děti 

udělat velký kus práce.  

Od posledního školního zpravodaje jsme dokončili druhou 

etapu Modernizace učeben II. V současné době se díky 

tomuto projektu děti učí ve dvou komfortních počítačových 

učebnách a v krásné učebně 

výtvarné výchovy. 

Prostřednictvím projektu 

Šablony I byly do dvou 

učeben na 2. stupni 

nainstalovány dataprojektory 

pro zlepšení úrovně 

vzdělávání za využití nových 

metod výuky. Dále jsme 

z tohoto projektu pořídili 

několik tiskáren, které jsou využívány především k tisku 

výukových materiálů. V rámci projektu Šablony I. po celý 

rok na naší škole působil a dětem pomáhal školní psycholog 

pan PhDr. Mezera a pro děti byl vymezen program 

doučování a mnoho dalších aktivit. 

V současné době jsme požádali a 

chceme se zúčastnit projektu Šablony 

II v hodnotě 2 806 180 Kč. 

Čtrnáct tříd se v tomto školním roce 

účastnilo škol v přírodě a sedm tříd 

lyžařských výcvikových kurzů.  Pro II. 

stupeň byl uspořádán zájezd do 

vánočního Mnichova a do Tropical 

Islandu nedaleko Berlína. 60 dětí 

odjelo do Španělska a děti pátých 

ročníků se v rámci partnerství škol zúčastnily výměnného 

pobytu v Německu. Mnozí se těší na výlety na konci 

školního roku.  

Díky Nadačnímu fondu se všech těchto aktivit mohlo 

zúčastnit i osm žáků z rodin v tíživé životní situaci. Nadační 

fond jim přispěl částkou 40 420 Kč. K dnešnímu dni 

„přistálo“ na transparentním účtu NF 352 371 Kč. Děkuji 

všem dárcům, kteří nám pomáhají v této dobré věci. 

Naše děti v průběhu roku absolvovaly „desítky“ akcí, 

exkurzí, vědomostních a sportovních soutěží, ve kterých 

mnohdy dosáhly vynikajících výsledků. 

Na jaře jsme pro Vás připravili dva Dny otevřených dveří, 

úspěšně proběhl zápis do 1. tříd a na konci května skončil 

kurz pro předškoláky. 

O prázdninách, dle finančních možností, se chystáme na 

drobné rekonstrukce v objektu školy i mimo něj.  

Dne 20. 6. 2019 v 18 hodin Vás všechny srdečně zvu na 

Školní akademii v KD Ládví. Poslední den školního roku 

s radostí přivítám rodiče žáků devátých tříd v atriu školy na 

slavnostním ukončení jejich školní docházky. 

Vážení rodiče, přeji Vám krásné, slunné prázdniny, nabytí 

sil, energie a elánu na školní rok 2019/2020, ve kterém škola 

oslaví 45. výročí svého založení. 

Sejdeme se 2. září 2019 (pondělí). Moc se těším. 

 Krásné léto, 

      Božena Čerňanská. 

 

Události ve škole 

Se začátkem kalendářního roku 2019 pokračuje na naší 

škole nebo v souvislosti s ní další velké množství akcí. 

Žáci druhých tříd opět navštěvovali v rámci vyučování 

plavecké kurzy na plaveckém bazénu Šutka. 

Třídy 2.A, 2.B, 4.B, 4.C, 6.B a 6.C se 

během zimy zúčastnily školy v přírodě 

na horách, třídy 2.C a 5.A pak 

vycestovaly na jarní školu v přírodě. 

Další třídy se ještě na školu v přírodě 

chystají. 

Na hory se také vydali žáci sedmých 

ročníků, kteří absolvovali lyžařský 

kurz v Rakousku. 

Žáci prvního i druhého stupně 

navštěvují se svými učiteli různá 

divadelní představení, a to zejména v Divadle Minor, v 

Divadle Gong, v Divadle U 

Hasičů, v KD Krakov a 

v Černém divadle. 

Dále pro čtvrté a páté 

ročníky pokračuje výuka 

dopravní výchovy na 

dopravním hřišti ZŠ 

Glowackého, kterou 

organizuje Městská policie 

Prahy 8. 

 



Pro žáky prvního stupně stále 

pokračují velice zajímavé 

programy v pobočce Městské 

knihovny v kulturním domě Ládví.  

Dále pokračuje ve všech třídách 

naší školy tzv. preventivní 

program, který byl v únoru a březnu 

pořádán Městskou policií Prahy 8. 

Pro žáky osmých a devátých ročníků se uskutečnila 

speciální výuka finanční gramotnosti, která je obzvláště 

v dnešní době velice důležitá.  

Linka bezpečí v současné době v rámci preventivních 

programů pracuje prostřednictvím svých lektorek se třídami 

prvního i druhého stupně. Veškeré náznaky jakýchkoli 

patologických jevů včetně počínající šikany se snažíme 

eliminovat hned v začátcích a všechny 

programy, které se ve škole uskutečňují, 

nám v této cestě pomáhají. 

Řada tříd se účastnila různých exkurzí. 

Třídy 4.B a 4.C vyrazily do Muzea Karlova 

mostu, kde jim bylo rozdáno pololetní 

vysvědčení. Třídy 5.C a 5.D navštívily 

pražskou zoologickou zahradu. Třídy 1.A a 

3.A vyrazily na Cífkův statek, kde se děti účastnily projektu 

Velikonoce na statku. Výstavu o animovaných filmech 

firmy Pixar navštívily třídy 3.B, 6.A a 9.A. Třída 2.A 

zhlédla výstavu Sto let československé koruny. Třídy 6.B a 

6.C se vydaly na procházku po Staré Praze. Třída 6.A se 

zúčastnila projektu Den Země. Třídy 1.B a 3.B navštívily 

továrnu na výrobu dřevěných hraček. Třídy 3.C a 5.B se 

vydaly do botanické zahrady v pražské Troji, kde je nejvíce 

zaujala návštěva expozice motýlů ve skleníku Fata morgana.  

V únoru proběhl ve školní jídelně pro žáky pátých až 

osmých ročníků výchovný koncert, kde jim byla předvedena 

hra na klavír a některé strunné nástroje v různých žánrech. 

V březnu navštívila třída 7.B filmový festival v kině Bio 

Oko.  

12. 3. a 14. 3. se uskutečnil tradiční sběr papíru. Nejvíce 

papíru přinesla třída 4.C (748 kg), druhá skončila 3.A (478 

kg) a třetí 5.A (415 kg).  

Ve dnech 13. 3. a 27. 3. naše škola uspořádala Den 

otevřených dveří, na který pak ve dnech 9. 4. a 10. 4. navázal 

zápis do prvních tříd. S tím souvisí i návštěva malých 

předškoláků z Mateřské školy v Šimůnkově ulici. 

Z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. byla uspořádána na naší škole 

již tradiční akce Noc s Andersenem. Letošní ročník byl 

přímo věnován Hansi Christianu Andersenovi a jeho 

pohádkám. Děti si Noc opravdu užily. 

24. 4. proběhly na naší škole třídní schůzky, kde se mohli 

rodiče seznámit s prospěchem a chováním svých dětí a také 

s tím, jaké akce pro ně naše škola a naši učitelé pořádají.  

Ve čtvrtek 25. 4. se uskutečnil v areálu naší základní školy 

slet čarodějnic, za jehož uspořádání děkujeme školní 

družině.  

Na školu v přírodě nám odjely třídy 2.A,B, 6.B, 1.A, 4.A, 

děti z 2.C a 5.A  se již vrátily a výběr dětí z druhého stupně 

odjel na poznávací zájezd do Španělska. Další dvě třídy 

odjedou na ŠVP v červnu. 

10. 6. plánujeme Žernoseckou pouť pro mladší žáky a 

sportovní den pro žáky starší. 11. 6. se uskuteční společné 

focení celé školy včetně skupin dle výběru žáků. 

Naši žáci pilně nacvičují na školní Akademii. Srdečně Vás 

na ni všechny zveme 20. 6. 2019 v 18 hod. v KD Ládví. 

24. 6. – 24. 6. je poslední celoškolní sběr, nezapomeňte 

přinést naposledy v letošním školním roce starý papír, který 

jste nashromáždili. 

28. 6. je poslední školní den a my se rozloučíme s žáky z 

devátých tříd. Rodiče těchto žáků srdečně zveme na 

rozloučení v atriu školy. 

 

Školní úspěchy 

Naši mladší i starší žáci jsou úspěšní v řadě sportovních 

soutěží a např. v Beeballu získali krásné druhé místo. 

Zúčastnili jsme se turnaje v miniházené, čeká nás střelecký 

pohár, MS v softballu, tam se chystá třída 4.B, 3.B a 1.A. 

Naši žáci se také zúčastnili v obvodních kolech řady 

olympiád, např. v českém jazyce, 

matematice, německém jazyce, anglickém 

jazyce, zeměpisu a dějepisu. Největších 

úspěchů dosáhly tyto žákyně: 1. místo 

v mladší kategorii získala v olympiádách 

v německém i anglickém jazyce Karolína 

Dostálová ze 7.A, v kategorii starších dětí 

pak 1. místo v olympiádě v německém 

jazyce opanovala Agáta Dostálová; v matematické 

olympiádě pátých ročníků skončila třetí Sára Dačeva z 5.D.  

Nevynechali jsme ani tradiční soutěže jako Klokan a 

Pythagoriáda. V matematicko-přírodovědné soutěži Pangea 

dokonce dva žáci z 5.C – Eliška Palušová a Daniel Tsolov -  

postoupili z krajského kola až do republikového finále. 

V zimních měsících vyrazily třídy druhého stupně – 6.A, 

6.B, 6.C, 7.B, 9.A a 9.B - na veřejné bruslení. 

Žáci naší školy opět dosahují skvělých výsledků a řady 

ocenění v různých sportovních soutěžích, např. ve florbale, 

bee-balle, T-balle, miniházené, házené, volejbale, vybíjené, 

přehazované, atletice, plavecko-běžeckém poháru (jednu 

z kategorií vyhrála Kateřina Hartmanová z 5.B), 

McDonald´s Cupu, střeleckém poháru a sportovní soutěži 

OVOV. Jako největší úspěchy jmenujme třetí místo starších 

žáků ve florbale a sedmé místo též starších žáků v házené na 

celé Praze. 

V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže, kdy nejlepší 

recitátoři postoupili do březnového obvodního kola, ve 

kterém Nicolas Heřmanský ze 4.C obdržel čestné uznání za 

recitaci. 

Blahopřejeme našim úspěšným žákům k vynikajícím 

výsledkům v 

matematických soutěžích. 

Daniel Tsolov z 5.C získal 

7. místo v celorepublikové 

soutěži Pangea, v 

matematickém Klokanu se 

umístil na 1. místě v Praze.“ 

Koumáci ze Žernosecké“ 

ve složení : D. Tsolov, T. 

Nováková z 5.C a S. 

Dačeva a L. Řehulková z 

5.D v matematickém putování pod názvem Apokalypsa 

získali 1. místo z 29. družstev v Praze. Děkujeme za 

příkladnou reprezentaci školy. 

 

 



Výměnný pobyt 5. tříd 

Každým rokem pořádáme výměnný pobyt pro 5. třídy 

s partnerskou školou Meusebach Grundschule v Německu. 

Letos v květnu nás na 5 dní přijelo navštívit 19 dětí. První 

noc jsme přespali společně ve škole (tímto děkujeme dětem 

z druhého stupně, které zajistily večerní program) a zbylé tři 

noci byly děti ubytované v rodinách.  Program týdne byl 

pestrý: společné vyučování, návštěva ekocentra 

v Ďáblicích, výlet po Praze, návštěva zoo, lekce street dance 

a tvoření z pedigu a keramiky.  Jen počasí nám letos moc 

nepřálo. Naštěstí se koncem týdne umoudřilo a nepokazilo 

nám společné závěrečné opékání buřtů. Děti se výborně 

domlouvaly anglicky, a kde nestačila angličtina, pomohl 

překladač, ruce a nohy. Moc se těšíme na první týden v 

červnu, kdy české děti jedou do Německa. 

 

Noc s Andersenem se v Žernosecké stává tradicí 

Základní škola, Praha 8, 

Žernosecká 3 se potřetí 

zúčastnila 19. ročníku 

mezinárodní akce k 

podpoře dětského čtení. 

Noc s Andersenem 

proběhla z pátku 29. 3. na 

sobotu 30. 3. 2019. 

Motivem letošního pohádkového nocování byl Andersen 

známý – neznámý a slavilo se 70. výročí vzniku 

nakladatelství Albatros. Nocovalo se na více než 1764 

místech, ve 21 zemích celého světa. Odhadovala se účast 

98.000 malých i velkých nocležníků... 

V naší škole se společného večera a nocování zúčastnilo 

téměř 300 dětí z 1. až 5. tříd. Nocování jsme zahájili 

společným zpěvem Andersenovské hymny a pustili jsme si 

video s pozdravem dánského velvyslance v Praze, pana Ole 

Frijs-Madsena. Děti se rozdělily do 55 skupin a soutěžily na 

17 stanovištích po celé škole. Poté následoval program ve 

třídách, družinách a knihovně. Ráno jsme společně 

posnídali a rozdali 

dětem originální 

pamětní listy 

(vytisknuto jich bylo 

přesně 292) jako 

vzpomínku na 

pohádkovou noc. 

Radost udělaly 

samozřejmě také 

jedinečné pohlednice Noci s Andersenem 2019 s nápisem 

Albatros slaví sedmdesát!, za které moc děkujeme. Na tisk 

pohlednic přispělo Ministerstvo kultury ČR, distribuci 

pohlednic opět zajistilo nakladatelství Albatros.  

Audioteka.cz nabídla dětem zdarma nahrávku pohádky 

Ošklivé káčátko a O princezně na hrášku, které jsme si ještě 

za společného nocování v knihovně poslechli. 

Veliké díky patří všem našim 

organizátorům celé pohádkové noci, 

starším žákům 6., 7. a 8. tříd, kteří se 

velice pěkně a aktivně podíleli na 

nezapomenutelné Noci s Andersenem, 

která se na naší škole stává tradicí.  

Klára Zuzáková, knihovnice 

 

Z prací žáků 

Závod koní 

Připravovaly se závody koní. Kůň 

Blesk se pečlivě připravoval. 

Vždycky to totiž vyhrál kůň Ben. 

Blesk ho chtěl tentokrát porazit. 

Kůň Ben došel do stáje a říká: 

„Ttss, vy ubožáci se ani nemusíte 

připravovat, stejně to vyhraji já.“ Blesk došel za Benem, 

který se zhlížel v zrcadle a říkal si, jak je hezký. „Ty 

netrénuješ?“ řekl Blesk. A Ben na to: „Proč bych trénoval, 

když to stejně vyhraji já i bez trénování.“ Závody už byly za 

dveřmi. Když nastal den závodů, všichni byli nervózní. 

Všichni čekali, až se zahájí závod. A pak rozhodčí zvolal: 

„Připravit ke startu, pozor, teď!“ Všichni koně běželi, co 

nejvíc mohli. Ben byl zatím první. Pak přišly na řadu 

překážky. Na konci závodu se objevila nová překážka, 

kterou Ben netrénoval. Ben ji nepřeskočil a spadl. Do cíle 

dorazil jako první kůň Blesk. Blesk se radoval. Všichni se 

šli podívat na Bena, jestli se mu nic nestalo, naštěstí mu nic 

nebylo. „Já jsem ti říkal, že si měl trénovat, my jsme 

trénovali a podívej, jak nám to pomohlo,“ řekl Blesk. Z toho 

plyne ponaučení, že připraveným štěstí přeje. 

Berenika Kužílková 5.B 

 

Orangutan a makakové 

V jedné zoo žila spousta zvířat a mezi nimi orangutan-

chlouba celé zoo. Byl velice navštěvován. Sláva mu ale stále 

více stoupala do hlavy. Myslel si, že jeho obdiv ode všech 

je jistý. Avšak to nebyla pravda. Naproti orangutanovi žili 

makakové. Jednou bylo krásně a do zoo přišla spousta lidí. 

Orangutanovi to bylo jedno, jen se těšil, jak ho lidé budou 

obdivovat. Tak si jenom líně lehl do sítě, kterou měl ve 

výběhu. Ještě před tím však zavolal na makaky: „Ani se 

nemusíte snažit, stejně lidé budou koukat jen a jen na mě.“  

Po hodině se vzbudil a divil se tomu, že nikdo nekouká na 

něj. Jemu přišlo, že se lidé spletli, a volal na všechny strany: 

„Já jsem tady, ten fantastický orangutan!“ Všichni se 

sesypali smíchy.  Orangutan pochopil, že i obyčejný makak 

může být obdivován. 

Lucie Řehulková 5.B 

 

In reality, money made me happy 

I used to think that winning money in the lottery was 

impossible; it was absurd to hope that a huge amount of 

money would fall into your lap one day. Yet, it actually 

happened to me. 

It all started on one Friday evening, when me and my co-

workers bought few lottery tickets just for fun. After a while 

of jokingly guessing what we were going to win, our ways 

separated and we went home, waiting for the results of the 

lottery. When we purchased our tickets, we didn't buy only 

one; the more the merrier, as they say, so each person had at 

least two tickets in their hands. It was three for me and I 

wished twice for money and once for a nice car. Everybody 

has laughed that evening; they didn't know what was going 

to happen. 

When the two of my tickets, or the numbers, to be more 

precise, didn't make it onto the screen, I was kind of 

disappointed. That's what you get for being starry-eyed, I 



guess. But then came in the last ticket, announcing that I had 

won 55 billion pounds. 55 billion! I had to rub my eyes at 

least three times, because the huge amount seemed surreal. 

Sure, I was happy as any winner would be, but I still went 

to bed that night, thinking the prize was going to be a gone 

by the morning. 

And yet, it wasn't. I decided to check my e-mail, since the 

last thing I remembered before falling asleep was the 

announcer, telling the winners to check their e-mails, as the 

company was going to contact us through it. There I found 

it; an e-mail containing all the information about how, when 

and where we could receive our respective prizes. My heart 

leaped into my throat, 

because I had to tell 

my boss I had to go to 

the bank to claim a 

prize. It sounded like a 

lie, but after fifteen 

minutes of convincing, 

I was free to go. 

“So, I have a big 

amount of money. What now?” I asked myself, laying down 

on my bed and staring at the ceiling. First, instead of buying 

a tiger or a very expensive thing that I’ve always wanted to 

buy, I decided to pay my bills, as well as other things that 

needed to be paid. And after a long time of planning, 

calculating and considering, I decided to quit my job and 

move out of my tiny apartment. Not that I had anything 

against it, I just thought a big, spacious villa sounded better. 

Few weeks later, I got an invitation to a charity party (for 

rich people, of course). Frankly, it was quite unexpected. 

Still, I decided to present myself in the best way possible, so 

I tasked few of my maids to help me pick a suitable dress 

for such occasion. The party had gone quite smoothly, 

except for the part when I found myself surrounded by 

gossip-hungry reporters and journalists. It had been the first 

time that I appeared in the centre of unwanted attention. Few 

other wealthy guests seemed to notice my distress and 

offered me a helping hand, as well as a finance advisor. I 

even made some acquaintances along the way. 

And that was the start of my new  life. What happened then? 

I suddenly felt hungry for new experiences, new 

surroundings. After consulting my personal finance advisor, 

I set off to discover the 

world around me. Not in 

the ‘visiting-and-

enjoying-expensive-

beach-resorts’ kind of 

way, I wanted to learn 

about nature, ancient 

deities and many, many 

more interesting things, 

carefully writing 

everything down. I realised five years later that I could put 

all of my newfound information into a story. It seemed like 

a good idea back then and I’m very glad I thought of it. 

Thus my writing career began. Of course, I wasn’t skilled 

enough to write down anything that came into my mind, so 

I tried to test the waters. I started with short, simple stories, 

occasionally asking for an opinion from my friend, a 

professional writer. Becoming more and more confident 

with every story I wrote, I decided to start a book, aimed at 

younger audience. This has continued for some time, until I 

felt confident enough to publish it, naming it Tiger’s tears. I 

didn’t think it would gain too much attention, but sure 

enough; two years later I won a prize for the best-selling 

children’s book. 

I continued my work, basing 

each story off of the places I 

have visited. Not too long 

after publishing my third 

book, I became a quite known 

author. 

In the end, that fateful Friday 

night has led me to all of this. 

Many people expected me to 

become depressed due to the huge amount of money I had 

won, but I think I became quite successful. 

In reality, money made me happy. 

Agáta Dostálová 9.B 
 

Milý Rudo, 

o velkých prázdninách máme velké plány. Pojedeme totiž 

do Maroka v Africe. Táta už tam byl a vyprávěl, že si to tam 

moc užijeme. Poletíme tam ještě s mámou a kamarády. Táta 

zde bude windsurfovat. My s bratrem a kamarády budeme 

surfovat a lovit mořské živočichy. 

Absolvujeme i výstup na zdejší nejvyšší horu, ke které se 

váže zajímavá pověst. Lidé říkají, že na místě dnešní hory 

stál obr, který podpíral oblohu. Prý tam stál tak dlouho, že 

zkameněl a stala se z něj skála. 

Jeden den pojedeme také do krásného města Es Ádir. 

O Maroku mám jednu zajímavost. Na stromech se tam 

pasou kozy, protože ořechy těch stromů jsou tak dobré, že 

jim to stojí za to. 

Určitě si to moc užijeme a těším se, až Tě uvidím.  
S pozdravem Tvůj Séba 

Sebastian Ditl 6.C 
 

O potůčku a tulipánu 

Jednou se takhle překrásný tulipán vzhlížel ve svém zrcátku. 

Často pořvával na potůček: „Nečiř se tolik, nevidím svou 

krásnou tvář!“ Nebohý potůček zatínal svaly, aby se v něm 

dalo vzhlížet. „Nemohu za to,“ říkával. „Ty…, ty, že za to 

nemůžeš? Ty za to můžeš a ještě se vymlouváš!?“ A takhle 

se to opakovalo den co den.  

Jednoho dne v zimě potůček zamrzl. To bylo nadávek! 

Tulipán přeci musí být upravený, nikomu se takhle nebude 

líbit.  

Naopak jednoho letního dne potůček začal vysychat. 

Tulipán se zlobil: „Nemám se v kom vzhlížet.“ Potůček mu 

jako vždy odpověděl: „Vždyť na tom vůbec nezáleží.“ 

Tentokrát to potůček řekl poněkud znaveně. „Ale záleží,“ 

odsekl tulipán, „krása je to nejdůležitější na světě.“ Potůček 

znenadání zmlkl, bylo jasné, že vyschl. Až po vyschnutí 

potůčku si tulipán uvědomil, že se potůček čeřil kvůli větru, 

zamrzal kvůli zimě a nakonec vyschl kvůli slunci. 

Zanedlouho tulipán uschne na nedostatek vody. A potůček? 

Ten na podzim po velkém dešti zase oživl. 

Sára Dačeva 5.D 
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