
„Genialita je 1 % talentu a 99 % tvrdé práce.“ 

 Albert Einstein 

 

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 

 

prostřednictvím letního časopisu Žernoseky bychom 

chtěli ukončit tento netradiční, velmi těžký školní 

rok. Toto vydání pro Vás připravila třída 9. C pod 

vedením své třídní 

učitelky Ing. 

Martiny Knopové. 

Kromě přípravy na 

přijímací zkoušky 

si tato třída udělala 

čas, aby se s Vámi 

rozloučila. 

Ano, byl to 

skutečně velmi 

náročný rok 

nejenom pro žáky 

a Vás, rodiče, ale i pro celý pedagogický tým školy. 

Snažili jsme se udělat maximum. Chtěla bych Vám 

poděkovat za poskytnutou pomoc při zvládání 

distanční výuky, za četné děkovné dopisy, které nám 

dodávaly sílu a energii při zvládání tohoto neznáma. 

Děkujeme i za podněty pro zlepšení distanční výuky. 

Velmi ráda bych vám přiblížila události, které se ve 

škole odehrály po 11. březnu, kdy byla škola 

uzavřena. 

Škola byla pro Vás otevřena denně od 8 do 13 hodin. 

Každý den byl k dispozici tým zaměstnanců, 

především z řad vedení školy. Mnozí z Vás tohoto 

využili, a to jak při různých jednáních, při 

vystavování ošetřovného, při zadávání  

a vyzvedávání úkolů. K dispozici byli všichni 

pedagogičtí pracovníci na emailu a na systému 

Bakaláři. 

Od konce března celý pedagogický tým (52 členů) 

absolvoval mnohá školení zaměřená na aktivní 

využívání IT a  G-suite při distanční a online výuce. 

Ve dnech 6. a 7. 4. proběhl ve škole zápis do prvních 

tříd. Zájemců o naši školu bylo 117. Přijetí 

„prvňáčků“ se řešilo na „dálku“, a to přes emaily, 

web školy, po telefonu, poštou a datovou schránkou. 

V ojedinělých případech i při osobním setkání. Jsem 

přesvědčená, že jsme tuto neobvyklou situaci zvládli. 

V novém školním roce otevřeme tři první třídy 

přibližně po 25 žácích. 

Dne 11. května jsme po dvou měsících přivítali 

deváté třídy. Z 63 žáků jich do školy docházelo 39. 

Učili se ve třech skupinách pět dní v týdnu 4 hodiny 

denně. Od pondělí do čtvrtka probíhala intenzivní 

příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka  

a matematiky. Pátek, který byl nazván „anglický“, 

byl věnován právě výuce anglického jazyka.  

Od 25. 5. jsme otevřeli pět skupin pro žáky 1. stupně. 

Bohužel jsme z tohoto důvodu, a hlavně z důvodu 

personálního, museli zmírnit intenzitu přípravy pro 

9. třídy. Od této chvíle chodili „deváťáci“ pouze dva 

dny v týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek.  

Po celou dobu prezenční výuky, tedy od 11. 5., 

probíhala i nadále distanční výuka. 

Od 8. 6. jsme vypsali konzultační hodiny pro žáky  

2. stupně. Tyto konzultační hodiny jsou dnes a denně 

hojně ze strany žáků využívány. Též byly vypsány 

třídnické hodiny, a to jak formou online, tak i formou 

osobního setkání. Tyto konzultace budou probíhat až 

do samého konce školního roku, tj. do 25. 6. 2020. 



V pátek 26. 6. bude všem žákům vydáno vysvědčení. 

Hodinu, místo a jakým způsobem bude vysvědčení 

předáno, mají v kompetenci třídní učitelé. Určitě vás 

budou včas 

informovat. 

Se žáky 9. tříd 

se tradičně, 

slavnostně 

rozloučíme 

v atriu školy. 

Žákům bude 

předán pamětní 

list a šerpy 

absolventa 

školy. Vaši rodiče jsou srdečně zváni. 

Na 29. a 30. 6. bylo se souhlasem zřizovatele MČ 

Praha 8 vyhlášeno ředitelské volno. V době tohoto 

volna bude opět ve škole probíhat školení pro 

pedagogické pracovníky v rámci projektu Šablony 

II. 

Vše, co jsme po celou dobu 

uzavření školy dělali, není 

možné vypsat. Ale aktivit to 

opravdu nebylo málo. 

Chtěla bych touto cestou 

poděkovat všem mým 

kolegům za perfektně 

vykonanou práci. Všem 

žákům za zodpovědnou 

přípravu při distanční výuce  

a Vám rodičům za toleranci, 

shovívavost a odpuštění 

některých chyb, kterých jsme 

se díky neznalostem v této 

době třeba dopustili. Děkuji. 

Krásné, klidné letní prázdniny, 

plné sluníčka, pohody a štěstí. 

Přeji Vám pevné zdraví, 

nabytí sil a energie na další školní rok – školní rok 

2020/2021. 

 

B. Čerňanská 

 

Předběžné informace ke školnímu roku 2020/21: 

Třídní schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd: 

26. 8. 2020 (středa) v 17:00 hodin 
Začátek nového školního roku: 

1. 9. 2020 (úterý) 

Třídní schůzky pro 1. – 9. třídy (středa): 

9. 9. 2020 v 17:30; 18:00 hodin 

  

 

Veškeré další informace naleznete na našich 

webových stránkách – www.zernosecka.cz 

 

 

Krásný ten rok 2020, 

 

Rok podobný sboru, kde chybí dirigent. 

Tento rok je pohrom epopej, 

Hvězda padá, něco si přej.                     

Přej si, ať corona rychle skončí, 

ať můžem zase do zahraničí. 

Prázdniny máme letos dvoje, 

v Americe může být vše tvoje. 

Co nám tento rok ještě přichystá? 

Corona, asteroid nebo vraždící barista? 

 

Adam D., Adam K., Tomáš D.  

Povídka 

Probudila se asi v 10 hodin dopoledne. 

Slunce už bylo vysoko a ve vzduchu byla cítit 

přicházející zima. Už to je tak dlouho… Vstala 

z postele a šla k oknu. Viděla prázdnou ulici, jen pár 

holubů poletovalo nad červenými střechami 

sousedních domů. Zavřela okno a šla do 

koupelny. Když pohlédla do zrcadla, 

viděla obličej, na kterém se už začínal 

viditelně podepisovat nedostatek 

mezilidského kontaktu. Temné kruhy 

pod očima a začervenalé oči byly 

důkazem nedostatku spánku 

způsobeným několikadenním –  

a nočním – učením na test z lineární 

algebry. Ten se měl psát už za týden, 

což bylo dřív, než původně čekala, a tak 

se jí odkládané studium pomalu 

začínalo mstít.  

Z koupelny se přesunula do kuchyně, 

aby se nasnídala. Otevřela lednici, ale 

k jejímu zděšení byla z poloviny 

prázdná. Musela jít na nákup. Šla se 

převléct, oblékla si rukavice a roušku  

a vyrazila. Venku nasedla do auta a jela 

do obchodu. Tam zamířila k regálům s pečivem a ani 

ji nepřekvapilo, že bylo všechno balené a že na zdi 

viselo o kameru víc než dříve. Termokamery se kvůli 

epidemii začaly dávat na všechna veřejná místa, aby 

se pracně nemusela všem měřit teplota. Celkem 

praktické. Rychle prošla obchod a naházela do 

košíku všechno potřebné a jela domů.  Poslední rok 

se hledá lék a stále se 

vědcům nedaří ho 

najít. Virus stále 

mutuje, takže to je 

těžší, než se zdá. Za 

poslední měsíc ale 

opravdu pokročili. Na 

druhou stranu se stále 

infikuje mnohem víc 

lidí, než kolika se daří 

se vyléčit.  

http://www.zernosecka.cz/


 Odnesla 

nákup do bytu  

a šla si udělat 

snídani. Dojedla 

a šla se učit. Asi 

po hodině 

zapnula zprávy. 

Zase nic. Vláda 

se asi rozhodla 

nic nám neříkat. 

Vypnula televizi 

a sedla si zpátky 

ke stolu. Jak 

dlouho to asi 

potrvá… Byl už 

čas na oběd, a 

tak šla uvařit 

velkou porci těstovin. Sedla si do velkého křesla  

a čekala na cinknutí časovače. Podobných věcí se 

dělo několik. I hodně horších. Tohle je vlastně jenom 

nemoc. Válka by byla mnohem horší. Přežijeme to. 

 

                          Lada Ebermannová 

 

Úvaha 

Možná si někdo z vás teď říká, co má dělat v čase 

karantény. Máme ideální příležitost udělat spoustu 

věcí, které jsme vždy chtěli zkusit nebo umět. 

Můžete začít hrát na hudební nástroj nebo se v hraní 

zdokonalovat a učit se nové písničky. Máte rádi 

tvoření něčeho kreativního? Zkuste něco namalovat 

na plátno. Můžou to být postavy, krajiny, či vaše 

pocity, které máte z této karantény. Spoustu lidí si 

teď předělává své pokoje, stěhují nábytek, barví zdi 

a celkově dekorují. Chcete po této dlouhé době 

nicnedělání zlepšit svoji postavu? Začněte cvičit, 

dokud je čas nebo si také můžete pořídit domácího 

mazlíčka. Ať už budete dělat cokoliv, důležité je, 

abyste furt měli co dělat a nezlenivěli jste, aby vás 

pozdější nástup do školy či práce nezaskočil.   

Tomáš Dymek  

 

Úvaha 

Myslím si, že donedávna nikdo nevěděl, co vlastně 

ta karanténa je. Nikdo si nedokázal představit, že 

během pár týdnů nastane krizová situace a budeme 

zavření dva měsíce doma. Dnes je pro nás karanténa 

každodenní věc a děti si odvykly vstávat do školy  

a chodit na kroužky. Myslím si a taky to tak mám, že 

bylo velice těžké po dvou měsících každodenního 

nicnedělání začít z ničeho nic vstávat brzo a chodit 

do školy, po škole na kroužky a zase začít dělat dříve 

pro nás obvyklé činnosti. Už se odstranila nějaká 

omezení týkající se zákazu vycházení ven  

a shlukování se. Otevřela se společenská místa jako 

jsou divadla, kina, restaurace a podobně. Za necelý 

měsíc už nebudu muset nosit ani roušky. Jsem toho 

názoru, že po letních prázdninách, které budou de 

facto tenhle rok už druhé, se vrátíme k normálním 

předkaranténním životům, jako by se nikdy nic 

takového nestalo.   

                     Adam Keller 

 

 

Loučení 

Dvacet jedna párů rukou tleská. 

Děkují za vzdělání, za přátele a za zážitky. 

Zkrátka za vše…. a tečka. 

Devět let už uplynulo. 

Zůstanou jen vzpomínky. 

Budoucnost se otevírá. 

Hurá za zážitky 

                     9. C 
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