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„Především je třeba vytyčiti si vysoký cíl,  
                              vyhýbati se zahálce, nezoufati v nehodách  

a nikdy neklesati na mysli.“  
Jan Amos Komenský 

  
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, přátelé školy, 

dovolte mi, na prahu konce školního roku, Vás všechny 
prostřednictvím tohoto letního vydání Žernoseckého 
zpravodaje pozdravit, popřát Vám hodně zdraví, 
optimismu, elánu a radosti ze svých ratolestí.  

Ač je to neuvěřitelné, uplynulo dalších pět měsíců od 
posledního vydání časopisu a my se chystáme uzavřít další 
školní rok, rok 2021/2022.  

Dovolte mi tedy nastínit ono uplynulé období. Začátek 
roku se nesl v duchu navrácení se do normálu po 
uplynulých dvou náročných letech zasažených covidovou 
situací. Kromě výuky jsme se opět vrátili k aktivitám, které 
každý rok obohacovaly všední školní dny a zpříjemňovaly 
„fádnost“ řádné výuky. Začali jsme pořádat sportovní  
a vědomostní soutěže (Pangea, Mladý chemik, …), 
olympiády (ČJ, AJ, NJ, Fy, D, Z, …), exkurze, naučné výlety, 
hudební koncerty, projektové dny, kurzy v plavání  
a v dopravní výchově. Začal na 100 % fungovat náš školní 
klub s desítkami kroužků. Koncem měsíce března proběhla 
ve školním klubu ve spolupráci s Nadačním fondem 
Žernosecká Sovička tradiční Noc s Andersenem, které se 
zúčastnilo neuvěřitelných 400 žáků. Nejen z tohoto důvodu 
jsme požádali o finanční spolupráci Nadační fond 
Žernosecká Sovička. Ani školní družina nezaostávala a pro 
děti uspořádala spoustu zajímavých akcí jako např. pálení 
čarodějnic (opět sponzorováno NF Sovička), sportovní 
družinové odpoledne, točení obručemi „hula-hoop“. Den 
dětí jsme oslavili již tradiční Žernoseckou poutí pro všechny 
žáky prvního stupně a následně sportovním dnem pro 
stupeň druhý. 

Válečný konflikt na Ukrajině se samozřejmě otiskl i do 
každodenního běhu naší školy. Pravidelný jarní sběr papíru 
jsme tentokrát věnovali pomoci Ukrajině. Celkový výtěžek 
ve výši neuvěřitelných 15 tisíc Kč je v současné době 
připraven pro děti, které budou od 1. 9. 2022 přijaty ke 
vzdělávání na naši školu (obědy, učební pomůcky, školní 
akce atd.). Další sběr na pomoc Ukrajině se uskuteční  
21. a 22. června 2022. 

 Od prvních dnů konfliktu jsme se jako škola spolu 
s dalšími řediteli ZŠ Prahy 8 aktivně podíleli na vytváření 
adaptačních skupin pod záštitou Městské části Prahy 8  
a stali se hlavními koordinátory pro oblast Kobylis. Troufám 
si říct, že se nám na území Prahy 8 výtečně podařilo zajistit 
adaptaci ukrajinských žáků. Zápis k povinné školní 
docházce výhradně pro děti ohrožené válečným konfliktem 

proběhne 6. 6. 2022. O jeho průběhu a výsledcích Vás 
budeme informovat na webu školy.  

Pro české děti se uskutečnil zápis již v měsíci dubnu. 
K zápisu v letošním roce přišlo 109 dětí, 10 dětí požádalo  
o odklad. Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít tři 
třídy prvňáčků. Od začátku měsíce května navštěvují 
budoucí prvňáčci kurz pro předškoláky. Rodičům prvňáčků 
jsme se věnovali na třídní schůzce 11. 5. 2022.  

Žáci 5. ročníků se kromě přijímacího řízení na víceletá 
gymnázia zúčastnili národních srovnávacích testů, které by 
měly zmapovat aktuální úroveň znalostí napříč celou ČR. 
Tato akce se uskutečnila pod záštitou MŠMT a ČŠI. 

Přijímací zkoušky žáků devátých tříd dopadly až na 
výjimky velice dobře. Většina žáků byla přijata na jimi 
zvolené školy a obory hned v prvním kole přijímacího řízení. 
Přeji jim, aby při volbě školy měli štěstí a své znalosti, které 
na naší škole získali, uplatnili i v dalším studiu a na naši 
školu vzpomínali jen v dobrém.  
 Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci 
a součinnost v průběhu celého školního roku. Dále dovolte, 
abych upřímně poděkovala za každý jeden příspěvek do 
Nadačního fondu Žernosecká Sovička. Vězte, že nám při 
řešení nelehkých situací žáků naší školy vybavenost NF 
velmi pomáhá. 
 Přeji Vám krásné slunné prázdniny v kruhu 
blízkých, dostatek odpočinku, nabytí sil, energie a šťastný 
vstup do dalšího školního roku. 
1. září ve zdraví na shledanou. 

 

Božena Čerňanská, ředitelka školy 
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Naše škola se po nucené dvouleté covidové pauze opět 
s nadšením zúčastnila 22. ročníku mezinárodní akce  
k podpoře dětského čtení. Noc s Andersenem proběhla 
z pátku 1. dubna na sobotu 2. dubna 2022. Nocovalo se na 
více než 1400 místech naší planety a odhadovala se účast 
90 000 malých i velkých nocležníků. 

A jaká že ta naše noc byla? 

Konečně jsme se po dvou letech dočkali další magické 
noci s Andersenem, letos na téma Harry Potter. Od té doby, 
co jsem byla na své první noci s Andersenem, jsem si přála 
být jednou z těch, kteří mají možnost vymýšlet a připravit 
zábavné stanoviště pro své mladší kamarády. Letos se mi 
tento sen splnil. 

Za svůj nejlepší zážitek z této noci považuji to, že jsem 
viděla, jak si všichni 
navzájem pomáhají  
a jak malí čarodějové  
a čarodějky plní úkoly 
na školních stanovištích  
s nadšením, radostí  
a odhodláním a také jak 
se učitelé vrací zpět do 
svých dětských let. Díky 
této noci jsme si byli 
všichni zase o trochu 
blíže, a to nejen se 
svými milými třídními 
spolužáky, ale i se žáky  
z ostatních tříd. 
Jednotlivá stanoviště 
nabízela mnohá 
překvapení. Od lovu vajíček a puzzle Harryho Pottera, přes 
famfrpál, až po věštírnu, která sklidila velký úspěch nejen  
u dětí, ale i u učitelů. Děti se na věštírnu většinou těšily, ale 
často se také hodně bály a v tom bylo to kouzlo – nikdo 
nevěděl, co ho čeká a co mu bude předpovězeno. 

Noc s Andersenem by měl každý alespoň jednou    
v životě zažít, protože v tuto noc celá škola odkryje své 
kouzlo a máte na ni úplně jiný pohled než přes den. Můžete 
nakouknout do zapadlých zákoutí, a možná prozkoumáte 
i místa, o kterých jste vůbec nevěděli, nebo neměli možnost 
či odvahu se do nich podívat. 

Příspěvek napsala Kateřina Bezchlebová, 8.C 

Na tuhle noc jsem se těšil 2 roky. Nejdříve si náš tým 
vybral paní učitelku, které budeme pomáhat se soutěží, od 
ní jsme se dozvěděli, že téma bude Harry Potter. S kluky 
jsme se domluvili, že vytvoříme z kartonu hrad Bradavice  
a do oken pověsíme Mozkomory. Vytváření jsme si moc 
užili, každý z nás nějak pomohl. Stanoviště jsme měli 
hotové a už jsme jen napjatě čekali na to, až to vypukne. 
Když jsme potom první dubnový večer přišli do školy, vše 
jsme připravili a dobrodružství mohlo začít. Nejprve se 
z rozhlasu ozval hlas světoznámého spisovatele Hanse 
Christiana Andersena, který nás přivítal, popřál nám krásný 
a bezproblémový průběh akce. Šli jsme na to. 

Ze všech stran se k nám začali hrnout soutěže chtiví 
kamarádi, dokonce si boj s Mozkomory přišla vyzkoušet  
i paní ředitelka. A byla úspěšná. Když jsme byli v nejlepším, 

znovu se ozval spisovatelův 
hlas a doporučil nám naplnit 
naše žaludky lahodným 
kouzelným pokrmem – byly 
skvělé boloňské špagety.  
A pak se zase soutěžilo. 
Posilněni nejen výbornou 
večeří, ale i dobrotami 
z domova, podávali všichni 
účastníci fantastické výkony. 
Večer velmi rychle ubíhal, ani 
jsme se nenadáli a pan 
Andersen bohužel oznámil 
konec soutěžení. 

Vše jsme společně uklidili 
a přesunuli se zpět do svých 

tříd. Tam jsme si ještě mohli pustit film, v tomto případě to 
byl Harry Potter a ohnivý pohár. Potom nás všechny zmohla 
únava a usnuli jsme. A víte, co se mi zdálo? Jaká bude Noc 
s Andersenem v roce 2023. Už teď se na ni těším. 

Příspěvek napsal Marek Antoš, 6.A 

 

Za celý tým Noci s Andersenem, 

Klára Zuzáková, vedoucí ŠK 



3 

 

 

Prvňáci ještě žádné veliké vyprávění nenapíší. Tak 
musíme my, jejich paní učitelky. Ale kdybyste je slyšeli 
vyprávět, viděli byste ty velké oči a obrovské nadšení! 

Také jak by ne. Vždyť jsou ve škole nováčci. Sice už dobře 
zabydlení, ale že se tu dá také docela dobře spát, čistit zuby, 
snídat nebo létat v noci s baterkou na čele, to netušili. 
Navíc většina z nich úplně poprvé bez maminky, táty nebo 
prostě někoho z rodiny. A vůbec se toho nebáli. 
K přenocování s panem Andersenem, spolužáky a svými 
paní učitelkami nebo vychovatelkami se přihlásili skoro 
všichni prvňáčci. A tak moc se na to společné dobrodružství 
těšili! 

Přišli v předvečer ověšení jako „vánoční stromečky“. 
Sotva unesou aktovku, kterou tentokrát vyměnili za batoh, 
ale přidali ještě do jedné ruky spacák, do druhé karimatku 
a častokrát ještě nějakou dobrotu od maminek nebo 
babiček pro kamarády k snídani. A samozřejmě nesměl 
chybět plyšák nebo pohodlný polštářek. 

Všechno začalo polštářovou bitvou, kterou zlobidla 
plánovala už během dopoledního vyučování. Ale pak už to 
frčelo. Přišli velcí „deváťáci“, kteří měli ve třídě svá 
stanoviště k plnění úkolů. A také pomáhali s přípravou naší 
třídní „noclehárny“ anebo s ještě větším rozdováděním 
zlobidel. Po úvodní hymně Noci s Andersenem a proslovu 
s instrukcemi ve školním rozhlase se všichni prvňáci 
rozprchli v týmech po celé škole.  A potom už se jenom 
vesele míhali před očima. Šupajdili si to po obou budovách, 
všech patrech, třídách a učebnách jako staří mazáci. Občas 
někdo ztratil zbytek týmu, a to už byl úkol kolemjdoucích 
dospěláků, aby pomohli osamoceným hráčům najít 
kamarády.  

Prvňáky zastavil na chvíli až hlad. Oni mají velký výdej,  
a tak naštěstí i rychlou potřebu doplnit energii. Jinak by 
možná po stanovištích běhali ještě dnes.  Výzva k odchodu 
do jídelny na výborné boloňské špagety na chvíli vyhrála. 
Po večeři ale hra s plněním úkolů pokračovala.  

Paní učitelky stále čekaly, kdy zase dojde energie  
a nejmladší účastníci alespoň zpomalí. Nedočkaly jsme se. 
Zatímco my se už ploužily po chodbách z posledních sil  
a zavíraly se nám oči, prvňákům oči svítily a nohy běhaly 
jako po ránu. Všechno má ale svůj konec a hra byla 
ukončena. Prvňáčky jsme přiměly k rychlé hygieně  
a zakuklení se do svých spacáků s plyšáčky a polštářky. My 
paní učitelky jsme ale ještě měly to nejdůležitější před 
sebou. Pana Andersena přece! Atmosféra, kdy zhasnete 
svou třídu, vezmete knihu pohádek, rozsvítíte čelovku  
a čtete těm malým červíkům ve spacácích, je 
nezapomenutelná. A když už konečně všichni spokojeně 
oddychují… to známe jako rodiče z domova. Ale tady je těch 
malých rarášku kolem dvaceti, někdy i více.  

Ráno už bylo strašně rychlé. Ale společný budíček, 
rozcvička a snídaně od maminek má také něco do sebe.  
A vlastně máme také trochu natrénováno na školu 
v přírodě. Tam ale nebudeme muset hned po snídani 
domů. To se skoro nikomu nechtělo. 

Za kolektiv učitelek 1. tříd, 

Helena Korfová, učitelka 1. D 

 

 
Naše děti se zapojily do akce Městské části Prahy 8 

„Tulipánová zahrada – jarní výstava“. Ta byla uspořádána 
v Obchodním centru Krakov.  

Cílem akce bylo rozvíjet u dětí týmovou spolupráci, 
soutěživost a především vyzdobit centrum a naladit 
zákazníky na jarní náladu. Celý projekt spočíval v tom, že se 
žáci naší školy snažili nazdobit pestrobarevně a hlavně 
originálně svou část ze společné finální tulipánové zahrady. 

Své dílo děti realizovaly na řezaný karton slepený ze tří 
dílů. Každý díl měl rozměr 70 x 90 cm a děti jej těsně před 
výstavou slepily do finální podoby. Materiál na zahradu byl 
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dodán Městskou částí Prahy 8, zvolená technika a způsob 
ozdobení byl ponechán na žácích. Očekávali jsme, jak se oni 
svého úkolu zhostí. Protože vlnitý karton je velice savý, 
musely se děti při dekoraci vyhnout práci s vodou (vodové 
a temperové barvy). Karton by se zkroutil a finální výrobek 
by mohl být deformovaný. Bylo to náročné, ale všichni 
tento úkol bezvadně zvládli. Dvě naše zahrádky se opravdu 
povedly.  

Akce se zúčastnily třídy I. stupně – 3. A, 5. A, 5. B a žáci 
II. stupně.  

Výstava trvala od 4. dubna do 15. května 2022. Zákazníci 
obchodního centra Krakov mohli hlasovat po celou dobu 
výstavy. V době uzavírky tohoto čísla časopisu Žernoseky 
ještě nejsou známy výsledky. Ale všichni držíme našim 
výtvarníkům palce. Ať to dopadne jakkoliv, jsme rádi, že 
naši šikovní  
a kreativní žáci mohou díky takovým projektům uplatňovat 
svou fantazii a dovednost. 

Milada Obdržálková, třídní učitelka 5. třídy 

 

 

I v roce 2022 se naše škola již tradičně zapojila do 
projektu Tulipánový měsíc. Jeho cílem je přinést s jarem  
i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají  
s onkologickým onemocněním. Občanské sdružení Amelie 
proto zviditelňuje problematiku psychosociální pomoci 
onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň nabízí 
konkrétní možnosti podpory a pomoci. 

Děkujeme za krásné obrázky všem zúčastněným třídám 
a jednotlivým žákům a paní učitelce Jiřině Oličové za 
organizaci této smysluplné akce. 

 
 
 
 
 
 

Školní rok 2021/2022 je pomalu, ale jistě za námi. Stejně 
jako na konci kalendářního roku přemýšlíme na Žernosecké 
nad tím, co se nám povedlo, či nikoliv. Dáváme si různá 
předsevzetí do dalších ročníků. Žáci, pedagogové či vedení 
školy bilancuje nad svými úspěchy či neúspěchy. Dařilo se 
nám? Nemohlo by to být příští rok lepší?  Jsme se sebou 
spokojeni? Přinese příští školní rok něco nového, čekají nás 
nové výzvy či úskalí? Zeptali jsme se našich školáků  
a častokrát nás překvapili svými „dospěláckými“ úvahami. 
Mají na sebe docela velké nároky. Záleží jim na 
kamarádech, rodině, svých koníčcích. Není jim lhostejné, 
kolik času jim ubírají digitální technologie, chtějí sportovat, 
chodit ven, více se učit, kvalitně se stravovat a sportovat.  
A dokonce by chtěli pomáhat doma. Ti, co se dostali na 
vysněné školy, mají přirozeně trošku obavy. Ale podle toho, 
jak kriticky smýšlejí a mají odhodlání na sobě pracovat, 
určitě své studium zvládnou. Vypadá to, že nám v příštích 
letech ještě ukáží! A my jim přejeme hodně štěstí a vůle, 
aby si své plány ve školním roce 2022/2023 splnili na 
jedničku. 

Co si přejí na sobě změnit naši „páťáci“?  

Eliška: 
Chtěla bych si ušetřit nějaké peníze, protože jsem 

v poslední době hodně nakupovala a už moc peněz nemám. 
A chci si koupit nějaké věci. Třeba si našetřím 2 000 Kč  
a potom si něco koupím. Budu se snažit nekupovat blbosti 

a věci, co nevyužiju.  

Bára: 
Přemluvím rodiče, abychom častěji jezdili za babičkou 

na Slovensko. Jezdili jsme tam přibližně čtyřikrát ročně, ale 
po coronaviru jezdíme dvakrát ročně. Babička i děda mi 
moc chybí a věřím, že mámě také. Určitě se alespoň 
pokusím přemluvit rodiče, abychom jeli na Slovensko 
častěji.  

Anička: 
Příští rok bych chtěla dostat cenu za nejlepší hráčku 

házené, tenhle rok jsem byla druhá o tři góly! 

Henrich: 
Příští rok se budu snažit víc zhubnout, takže budu muset 
cvičit. Chci se víc učit, abych měl lepší známky. Chci začít 
chodit víc ven na čerstvý vzduch. Taky chci začít jíst více 
ovoce a zeleniny. 

Josefina: 
Chtěla bych změnit svoje chování, protože nechci 

poštvat proti sobě učitele. Musím se více učit, abych měla 
dobré známky, a také se mi to bude hodit, až budu dospělá. 
Chtěla bych se naučit háčkovat. 
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Aneta: 
Chtěla bych se zlepšit v malování, abych byla dobrá jako 

babička. 

Nikola: 
Chtěla bych být jako můj bratr. Sice já hraju volejbal  

a on fotbal, ale furt je to můj idol. Dost na sobě pracuje  
a neustále se zlepšuje. Ale pozor!  Já nechci být úspěšná 
kvůli slávě, protože sláva není všechno. Chci být dobrá 
volejbalistka, abych já si mohla říct, že jsem to dokázala. 
Chci pomáhat rodičům a strávit méně času na mobilním 
telefonu. Neustále jsem zavřená v pokoji a koukám na 
videa, která mi nic nedají.  Proto bych s tím chtěla 
skoncovat. Začnu tím, že vymažu aplikace, které mi nic 
nedávají, jen vymyjí mozek. A naopak jsem si stáhla 
aplikaci, která mě učí cizí jazyk.  

Pavel: 
Mít dobré známky a být za to rád. A ve sportech bych se 

chtěl taky zlepšit. Nebo zkusím sport, co jsem nikdy nedělal. 
Chtěl bych vycházet s každým, být s každým kamarád  
a nebýt na sebe oškliví. Za třetí bych chtěl být zdravý, aby 
byli zdraví všichni kolem mě.  

Vanda: 
Víc se učit, chtěla bych mít lepší známky. Číst nahlas – 

abych měla větší slovní zásobu. Nemluvit se spolužáky, 
protože pak nic nevím.  

Barbora: 
Chtěla bych se naučit další jazyky. Například: ruština, 

němčina, italština a tak dále. Učení nových jazyků mě moc 

baví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co bychom si měli naplánovat všichni? Poslední 

vybrané přání nebo úkol na příští rok má na srdci 

Anděla. Pojďme si z ní vzít příklad. 

Poslední dobou mám radost už z hodně mála věcí. 
Úsměv na tváři mám jen tehdy, když mi něco přijde hodně 
vtipné. Příští rok bych si měla více užívat život. 

A jak říká Nikola z 5.A: 

 „Chci říct, ať vás nic nebo někdo nezastaví, protože 
všechno jde, když se chce. Já vám totiž věřím!“ 

 

 
 
 
 

Kresby do časopisu poskytla Nela Andrusová, 3. C 

žákyně výtvarného oboru 

ZUŠ Líbeznice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorky kreseb: 
Monika 
Verča 
 

Autorka kresby: Lilien 
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Již pátým rokem funguje na naší škole kroužek 
Chovatelství a ochrana přírody pod vedením pana učitele 
Majora. V současné době se schůzek účastní žáci druhých 
až čtvrtých tříd a pro velký zájem musela být skupina na 
začátku školního roku rozdělena na dvě poloviny, z nichž 
jedna má schůzky v liché a jedna v sudé týdny.  

 
Děti pravidelně navštěvují chovnou stanici plazů při 

Ekocentru „Poznáním k ochraně“, provozovanou Českým 
svazem ochránců přírody a vedenou Ing. Jiřím Halešem – 
jedním ze zakladatelů ochrany přírody a průkopníkem 
teraristiky v Československu. Děti se tak v praxi od velmi 
erudované osoby učí zacházet s exotickými zvířaty  
a pečovat o ně. K dispozici je kolem desítky nejedovatých 
hadů – krajty, hroznýš, korálovky a užovky, varan 
drsnokrký, pagekon řasnatý, agamy vousaté a ještěrka 
perlová. Jako potrava jsou chováni drobní hlodavci – 
laboratorní myši a potkani. Kromě praktických zkušeností 
získávají žáci také vědomosti o chovu a biologii zvířat  
i o problémech jejich ochrany. Mimo to se mnozí členové 
úspěšně zbavili tzv. vrozeného nepřekonatelného odporu 
k hadům. Zájemcům je příležitostně nabízena účast na 
víkendových akcích pořádaných oddílem Mladých 
ochránců přírody při Ekocentru, jako jsou celodenní výlety, 
návštěvy ZOO atd. V nejbližší době se chystá např. návštěva 
Zoo Praha s komentovanou prohlídkou plazů, kterou oddíl 
vyhrál ve fotosoutěži. 

Petr Major, vedoucí kroužku, učitel AJ 

 

Mohlo by se zdát, že nemají žádné starosti. Nepřemýšlí 
nad svou budoucností, nebo že by snad měli něco zlepšit. 
Příští školní rok je ale čeká poslední rok školní docházky.  
A vypadá do, že to zas tak lehkovážně neberou – žáci naší 
osmé třídy, budoucí „mazáci“ školy.  Hodně myslí na to, že 
je čekají přijímačky a budou se muset učit. Chtějí chodit na 
brigády, pomáhat rodičům.  

Tentokrát jsme vybrali pár „vypečených“ příspěvků 
spíše pro zasmání. Protože s humorem jde všechno 
snadněji! 

 

Agáta: 

V příštím školním roce si chci najít kamarády. Je to můj 
sen a proč si je nenajít v posledním školním roce na základní 
škole. Táta si ze mě dělá srandu, že žádné kamarády 
nemám, ale mám jen blízké kamarády. Každému prospěje 
se skamarádit s někým novým. Snad vše zvládnu, ale asi 
spíš ne, protože se pár let znám.  

 
Adam: 

V příštím roce bych se chtěl starat více o své sešity. 
Většinou mají ohnuté rohy a úplně pomačkané. Ale 

v příštím roce to bude v pohodě a bez ohnutých rohů.  
 
Jakub: 

Dostanu občanku, takže už budu moci jít do vězení. 
Takže si budu muset dávat pozor, aby mě nezavřeli do 
vězení. Přemýšlím, že se začnu chovat více slušně. Jenom 
přemýšlím, ale myslím, že se tak nestane.  

 
Tobiáš: 

Příští rok mě čekají přijímací zkoušky, budu se muset 
učit. V druhém pololetí budu mít vše za sebou, vysvědčení 
se nikam nepočítá, takže to budu moci vypustit. Budu mít  
o dost více volného času, ale měl bych mít tak čtyřky, abych 
nepropadl o třídu níž.  
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Nic se nemění, v naší školní družině je stále veselo  
a rušno. Po namáhavém vyučování řada dětí ráda utíká do 
školní družiny, kde pro ně nastává odpoledne plné 
oddechu, relaxace a spousty zábavy při hrách a dalších 
kolektivních aktivitách. Paní vychovatelky a pan vychovatel 
připravili mnoho aktivit, při kterých děti využily jak svých 
znalostí, tak své fyzické zdatnosti a zručnosti. 

  Ani v druhém pololetí školního roku školní družina 
nezahálela, věřte, že nám ten čas utekl velice rychle. Než 
jsme se nadáli, blíží se nám konec školního roku. Ale vraťme 
se a zavzpomínejme, aspoň na některé aktivity uplynulého 
období. Co jsme společně prožili od ledna 2022? 

V prvním týdnu jsme si povídali o Vánocích. Nakreslili 
jsme i obrázek, abychom si vzájemně ukázali naše dárky, 
které nám přinesl Ježíšek. Jelikož nám letos sníh moc 
nepřál, sněhové vločky, které jsme vyrobili z papíru, 
zasypaly chodby školy a vytvořily nám tak zimní atmosféru.  

 Dětem jsme přiblížili legendu o třech králích, kteří přišli 
do Betléma z východu pozdravit Spasitele. Vyrobili  
a ozdobili jsme si společně královské koruny a nechyběla 
ani písnička.  

Únor se nesl v duchu příprav na sportovně pohybovou 
soutěž. Chodby školy ožily, nadšené děti trénovaly, kde se 
dalo. Konečně po dvou letech omezování covidovou situací 
jsme navázali na letitou tradici a mohli jsme s nadšením 
uspořádat 3. března 2022 soutěž „HULA – HOOP – TOČENÍ 
0BRUČÍ KOLEM PASU“, kterou připravila paní vychovatelka 
S. Césarová. Soutěž je velice oblíbená, bylo vidět nadšení 
dětí a zájem nás opravdu překvapil. Zúčastnily se i děti, 
které by se v minulosti soutěže asi vůbec nezúčastnily. 
Důkazem je velký počet přihlášených nejen děvčat, ale také 
chlapců. Každý účastník je vítězem už svojí odvahou, že se 
do soutěže přihlásil. A věřte, že už teď jsou vidět děti, které 
nadšeně trénují na ten příští, jubilejní, desátý ročník. 

 

Měsíc březen nás přenesl do pravěku dětským 
pohledem, výtvarná soutěž se nám podařila, jak můžete 
vidět dále v příspěvku paní vychovatelky R. Dvořákové, 
která se výtvarné soutěže ujala, připravila řadu motivačních 

materiálů a děti se mohly s chutí pustit do svých vskutku 
podařených výtvarných originálů. 

V měsíci březnu proběhla v rámci ŠD výtvarná soutěž na 
téma „CESTA DO PRAVĚKU“. Účastníci s nadšením malovali 
a kreslili různými technikami pravěká zvířata. Cílem této 
soutěže bylo účastníky seznámit s historií vývoje 
Země.  Výtvarné práce měly ukázat, jak vnímají tento 
proces, který vedl k vytvoření současného životního 
prostředí. 

Práce byly velice zdařilé a porota neměla jednoduchý 
výběr. Nejlepší práce byly vystaveny v prostorách školy  
a vítězové byli oceněni hodnotnými cenami. 

Ke konci dubna neodmyslitelně patří magická 
Filipojakubská noc – „Čarodějnice“. S nimi jsme si dali 
dostaveníčko na našem školním hřišti. Účast byla opravdu 
hojná a radost nám udělala i přítomnost rodičů 
proměněných na čarodějky a čaroděje, čímž podpořili tuto 
tradici k odhánění zla. Společně jsme zapálili oheň, 
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ve kterém jsme nejdříve upálili vyrobenou čarodějnici, 
opekli jsme si špekáčky. Pochopitelně nechyběl ani rej 
čarodějnic a čarodějníků doprovázený hudbou. V průběhu 
celého odpoledne děti čekalo na připravených stanovištích 
plnění zábavných úkolů. Zde patří velké poděkování žákům 
9.B, 8.A, 7.C a 5.A za perfektní pomoc na připravených 
stanovištích. Za splnění úkolů si malí čarodějové  
a čarodějky odnesli sladkost a čarodějnický diplom za 
masku, protože masky byly neodolatelné a jen těžko 
bychom vybírali tu nejhezčí. Zažili jsme spoustu legrace. 
Podle radostného smíchu bylo znát, že se odpoledne 
opravdu vydařilo. Velké poděkování patří NF, který celou 
akci sponzoroval. 

 
Počasí nám přálo, a tak se celé odpoledne neslo 

v příjemné jarní atmosféře. 

 

Jaro vybízí k vycházkám do přírody, pozorování 
probouzející se přírody, ptactva a květin. Sluníčko, tráva, 
květiny, hmyzáci, motýli a všechno to, co k jaru patří. 
Nezapomněli jsme ani na svátky jara „Velikonoce“. 
Připomněli jsme si společně tradice a zvyky, které 
k svátkům jara neodmyslitelně patří. Barevné a hravé – 
takové bylo naše jarní tvoření. Vyráběli jsme různé jarní 
dekorace. Maminky byly jistě potěšeny přáníčky 
zhotovenými ke Svátku matek.  

 

A co nás do letních prázdnin ještě čeká? Těšíme se na 
sportovní odpoledne, na tradiční Žernoseckou pouť se 
soutěžemi, hudbou a další zábavou. Za získaná žeura si 

budou moci děti v pouťovém obchodě koupit něco 
hezkého.  

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám poděkovat za 
Vaši vstřícnost a skvělou spolupráci. 

Přejeme Vám a dětem krásné letní dny a těšíme 
se na Vás v příštím školním roce. 

Vychovatelky a vychovatel ŠD 
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Děti naší školy opět sportují a zapojují se do 
různých soutěží. Příprava a ranní tréninky od 7 hodin se 
vyplatily a doufám, že se k nám připojí další žáci a žákyně 
odhodlaní reprezentovat naši školu. 

Hrajeme Beeball a TeeBall  

V letošním školním roce se poprvé přihlásili na Bee Ball 
 i žáci 1. třídy, kteří se tuto hru teprve učí. Ale podle toho, 
jak jsou nadšení, věříme, že se budou jejich dovednosti  
jen a jen zlepšovat.  

Školní ligy se také zúčastnili žáci druhého stupně. Třída 
7.B podpořena žáky 8. ročníků dovedla svůj tým k vítězství. 

A žáky 5.C čekal velký turnaj. Dne 25. května 
reprezentovali Prahu 8 ve školní lize na Mistrovství České 
republiky v TeeBalle v Praze na hřišti Eagles Praha. Získali 
neskutečné třetí místo a postup do celorepublikového kola! 

 

Soutěžili jsme v Odznaku zdatnosti 
olympijských vítězů 

Po postupu z okresního kola se žáci a žákyně zúčastnili 
krajského kola v OVOV. V tomto šestiboji atletických 
disciplín se podařilo družstvu ve složení K. Hartmanová, 
A. Slabá, E. Ulrichová, N. Tvrdá, K. Sedlmeier, Š. Stojan,  
D. Körbler a M. Smolík získat 2. místo a postup do 
celorepublikového kola, které se bude konat 7. – 9. září  
v Brně. Čeká je velmi náročný desetiboj!! DRŽME JIM TAKÉ 
PALCE!!! 

I v kategorii jednotlivců jsme v krajském kole získali 
velmi pěkná umístění: 

 
K. Hartmanová - 1. místo  
K. Sedlmeier - 2. místo 
N. Kratochvílová - 1. místo 
K. Gerbelová - 2. místo 
E. Ulrichová - 3. místo 

 
Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy! 

Kamila Tvrdá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí naši nejstarší žáci, 
ani se tomu nechce věřit, že za pár dnů skončí další 

školní rok a začnou vytoužené prázdniny. Pro vás je to 
poslední rok u nás a vy skončíte svou pouť na své první 
škole.  Tak rychle čas ubíhá a tak moc jste se během své 
docházky na ZŠ změnili. Všichni jste originální  
a výjimeční. To jsme koneckonců během těch devíti let 
poznali na vlastní kůži…  

Snažili jsme se Vás společně s Vašimi rodiči naučit vše 
důležité pro život, abyste byli co nejlépe připraveni na 
střední školy, aby vaše vztahy se spolužáky a kamarády byly 
silné a férové. Jak se nám to povedlo, to odhalí až 
budoucnost.  

Rozhodně si moc přejeme, aby se vám dařilo na školách, 
v zaměstnáních, abyste měli kvalitní kamarády a životní 
partnery, krásné rodiny, zkrátka abyste všichni prožili hezký 
a plnohodnotný život. Jděte si za svými sny a srdcem. Věřte 
si! Krásné prázdniny a hodně štěstí.  

Všichni z Žernosecké 
 
S odstupem času si každý z nás pokládá otázku: „Měl 

jsem to udělat jinak, lépe? Bylo mé rozhodnutí správné?”  
Život je jako skládačka, vyplňují ho správná a méně 

správná rozhodnutí. To dělá život zajímavější a posouvá nás 
to dál. Špatné rozhodnutí nás přinutí zamyslet se nad tím, 
co bychom příště udělali jinak. Kdyby tomu tak nebylo, 
nabyli bychom přesvědčení, že jsme dokonalí a neomylní. 
A to přece není nikdo z nás 

 A co bych příště udělala jinak? Nic. Všechno je tak, jak 
má být. Posouvá nás to dál, vylepšuje náš charakter, naše 
hodnoty a cíle. Je to prostě život. 

 
„Nelituji ničeho, co jsem udělala. 

Lituji pouze toho, co jsem neudělala a měla šanci.” 
(Neznámý autor) 

 
Karolína Šimaiová 9.D 
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