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ZŠ POD MARJÁNKOU

do konce roku
2010 mnoho času již
nezbývá, nicméně pro nás
teprve nový školní rok
nedávno začal. V tuto
chvíli máme před sebou
nový a velmi zodpovědný
úkol. Od příštího školního roku začnou naši školu navštěvovat prvňáčci.
Bude to velká změna pro

všechny. Proto již nyní musíme připravit vše potřebné. V
současné době jednáme se
zřizovatelem, abychom doladili potřebné detaily. První
akcí, která bude určena právě
těm, kteří by k nám chtěli
přijít do první třídy, bude
návštěvní den ve čtvrtek
16. prosince od 8,00 do
16,00 hodin. Samozřejmě,

že jste vítáni i Vy, kteří se
k nám s prvňáčky nechystáte. Těšíme se na
setkání.
Na závěr Vám
přeji krásné Vánoce a
klidný zbytek roku.

Marcela Pácalová

Granty
V tomto roce jsme
byli velmi úspěšní, neboť se
nám podařilo získat téměř 1
milion Kč. Celkem jsme
žádali o jedenáct grantů, z
nichž dva byli na Magistrát
hlavního města Prahy a
ostatní se týkaly Městské
části Praha 6.
Největší podporu
jsme obdrželi právě od MČ
Praha 6. V oblasti primární
protidrogové prevence jsme

získali 51 tisíc Kč. V rámci
grantového programu Otevřený svět dokonce 870
tisíc Kč, z čehož největší
částku tvořily zahraniční
studijní pobyty žáků. K
našim tradičním výjezdům
patří výměnný studijní pobyt do Dánska, jazykový
pobyt v Anglii, USA a nově
i ve Španělsku a Holandsku. Součástí programu
Otevřený svět je i podpora
výuky předmětu v angličti-

ně a rodilých mluvčích, kde
jsme získali 280 tisíc Kč.
V neposlední řadě
se nám podařilo zajistit pro
osm žáků, kteří se učí francouzsky, a jejich vyučující,
návštěvu Evropského parlamentu ve Štrasburku. Celá
akce byla hrazena ze zdrojů
EU.

Marcela Pácalová

Deváťáci v Evropském parlamentu
Od 20. září jsme se
zúčastnili třídenního zájezdu do Štrasburku. Z naší
školy jelo 8 žáků studujících francouzský jazyk.
Program byl velmi
pestrý. První den po ubytování v Khelu jsme se vydali
na večerní procházku po
tomto městě. Druhý den
jsme strávili dopoledne na
lodi, která nás provezla
štrasburskými kanály. Poté,
co jsme se vylodili, nám byl
nabídnut buď rozchod, nebo
prohlídka města s výkla-

dem. Já jsem se rozhodl pro
vlastní procházku. Jako
první mě na Štrasburku
zaujala katedrála NotreDame, a tak jsem se vzápětí
vydal na její věž, abych se
rozhlédl po městě z ptačí
perspektivy. Večeře byla ve
známé restauraci Le Gruber, kde nám byly přinášeny zdejší speciality. Třetí
den jsme hned po ránu měli
přednášku o Evropském
parlamentu a diskuzi se
senátorem Milanem Cabrnochem. Na závěr jsme

Típni to!
Počátkem listopadu
proběhly v rámci prevence v
6. ročníku interaktivní besedy
s výmluvným názvem Típni
to. Lektoři České koalice
proti tabáku s dětmi diskutovali o škodlivosti kouření,
možných zdravotních násled-

cích i ekonomických dopadech. Doufáme, že všichni
přítomní dostali dost informací o této problematice,
kouřit nezačnou a když, tak
to velmi rychle típnou…
Kateřina Štanclová

obdrželi certifikát o absolvování studijního pobytu v
Evropském parlamentu. Po
prohlídce budovy následoval oběd v prostorách jídelny Evropského parlamentu. Pak nás v odpoledních
hodinách čekala už jen
cesta domů.
Ubytování v hotelu
Ates Garni bylo nad očekávání pěkné a co bylo hlavní - počasí nám přálo.
Martin Ježek, 9.A

Anglie II (9.- 22.10.)

Anglie I (25.9.- 8.10.)
On the 25th September 40 students from 7.C, 8.A and 8.B classes
left Prague and travelled by bus to
Great Britain.
On the way we visited Bruges
in Belgium. We liked it very much
because the city has a really nice architecture. We sailed on the canal by
boat and we saw a big cathedral
tower. Bruges is also called „Venice
of the north“. Then we passed the
boarders of Belgium and went to
France where we slept one night in a
hotel. The next day we crossed the
English Channel by ferry to Britain.
On our way to Barnstaple we stopped
in Stonehenge and saw the historical
monument. In the evening we arrived
in Barnstaple and split in our host
families. Every morning we went to
school. Devided in three groups we
had three 55 min. long English lessons. Each lesson we had a different

teacher. In the afternoons we went on
trips. Twice we had all-day trip (to Tintagel and Exeter). We spent time at many interesting places like Lynton and
Lynmouth, Ilfracombe and Woolacombe (surfing places), twice we visited the
Atlantic coast and many more. We enjoyed the fun park in Milky Way and
the sports day in the local leisure centre.
We really enjoyed the time in
England, but now it´s time to come back
to school! On the way back we visited
London. We saw Big Ben, London Eye,
the Houses of Parliament and many
other places. We also went by doubledecker bus and by boat on the river cruise. (The first time in the history of this
trip!)
We arrived in Prague in a good
mood and with new experiences.
J. Gurtler a O. Novák, 8.B

Celkem 42 žáků ze 7.A a 7.B se
vydalo do Anglie v termínu od 9. 10.
do 22. 10. Naše cesta trvala 2 dny.
Během cesty jsme navštívili Belgii a
světoznámý Stonehenge. Po příjezdu
do Barnstaplu jsme byli předáni rodinám, které se o nás moc hezky staraly,
a naučili jsme se díky nim spoustu
anglických frází, které nám určitě v
životě pomohou. Navštívili jsme
spousty zajímavých a hezkých míst,
například Tintagel, Exeter, Londýn,
Milky way adventure park a jiná známá a skvělá místa. Také výuka byla
skvělá. Učili jsme se, ale velmi zábavnou formou, díky níž jsme se zdokonalili nejen v konverzaci, ale i ve znalosti slovíček. Zájezd rozhodně doporučujeme všem vyznavačům anglického jazyka, ale i těm, kteří by prostě
jen chtěli vidět úplně jiný svět, než je
ten náš.
T. Humhalová, 7. B a K. Jančíková, 7. A

Návštěva školy Open Gate
V září tohoto roku měly třídy
devátých ročníků naší školy možnost
navštívit Open gate Boarding School
v Babicích u Říčan v rámci Evropského dne jazyků. Tato škola se velmi
podobá internátním školám ve Velké
Británii. Děti mají všechny předměty
v angličtině a celá škola slouží k tomu, aby se děti naučily dobře anglicky.
Tato škola v nás všech zane-

chala smíšené pocity. Všichni bezpochyby uznáváme, že vzdělání, které
se zde dětem dostává, je vynikající.
Cizí jazyky ovládají nadprůměrně
dobře.
Ale žáci na této škole také
bydlí a každý den tráví svůj volný
čas ve stejném prostředí a se stejnými lidmi. Jsou skoro až odtrhnuti od
běžného života. Ale samozřejmě
záleží na povaze. Člověk musí být

trpělivý a snášenlivý. Také jde o
zvyk!
Většina z nás se shodla na tom,
že kdyby nám bylo nabídnuto studium
na této škole zdarma, třeba na půl
roku, asi bychom to chtěli zkusit. Je
určitě dobře, že jsme Open gate navštívili a že jsme zase viděli něco nového.

Washington D.C. - People to People

Školní družina

Návštěva hlavního města USA
proběhla od 11. do 17. října 2010. V
pondělí jsme odletěli z letiště Ruzyně
přes Frankfurt do Washingtonu. Čekal nás tady báječný a velmi zajímavý
týden.

Za uplynulé dva měsíce proběhlo
v družině několik zajímavých akcí. Bylo
to odpoledne s novými stolními hrami
z prodejny Hry a hlavolamy, návštěva
festivalu her v Tyršově domě, viděli
jsme a spoluhráli v divadelním představení Otesánek, dvakrát byli v kině Oko
na pohádce. Také jsme navštívili výstavu mechanických hraček v klášteře
Emauzy, na Halloween jsme dlabali
dýně a svátek potom slavili ve školní
jídelně, kde nám školní parlament připravil odpoledne plné soutěží a tance.

Během pobytu jsme viděli velké množství památek: Washingtonský
monument, Lincolnův památník, památník F.D.Roosevelta, památník
Vietnamských veteránů, památník T.
Jeffersona a jiné. Navštívili jsme také
Národní letecké a vesmírné muzeum,
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Muzeum holokaustu, Národní muzeum špionáže. Také jsme navštívili
ambasádu Nového Zélandu, kde jsme
všichni společně povečeřeli.
Program byl každý den velmi
nabitý a pestrý. Studenti, převážně
z USA, k nám byli ochotní a vstřícní.
Kromě nezapomenutelných
zážitků jsem zde získal i nové kamarády.
Tomáš Coufal, 6.B
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Dům světla na žáky „zapůsobil“
Míša Vávrová, 9.B
V úterý 2. listopadu jsme se
celý 9. ročník vypravili do Domu
světla v Karlíně. Co to vlastně Dům
světla je? Je to azylový dům pro osoby, jež jsou HIV pozitivní, které jsou
bez přístřeší, nemají, o koho by se v
této těžké situaci opřely nebo se o
sebe samy nezvládnou postarat. Můžete se zde také bezplatně a anonymně
nechat testovat na HIV infekci. Tříhodinovou exkurzi zahájila prezentace o
tom, co to vlastně HIV a AIDS je. Zde
jsme se dozvěděli, jak se infekce přenáší a naopak nepřenáší, jak je v ČR a
v celém světě rozšířená, kolik lidí již
zemřelo, že tato nemoc se zatím opravu vyléčit nedá, ale její průběh může
být pomalejší a také o tom, jak se tento problém ještě stále přehlíží. V Česku je názor na HIV a samotné
„pozitivní lidi“ velice zkreslený.
Spousta lidí si myslí, že jich se tento
problém netýká a určitě nikdy nebude!

To je ovšem veliká mýlka, nakažen
může být úplně kdokoliv, kdo není
patřičně opatrný. Nakažení lidé opravdu nevypadají jako nějaká monstra,
jsou stejní jako ostatní. Uvedená prezentace byla velice zajímavá a doprovázena šokujícími fotografiemi, emocionálně nás dost zasáhla. Domem nás
laskavě provedl pán, který je HIV
pozitivní již 4 roky. Byla jsem ráda,
že to byl právě on, protože o nemoci
hodně ví i z vlastní zkušenosti. Po
přednášce jsme byli provedeni samotným interiérem Domu. Setkali jsme se
s lidmi nakaženými HIV a mohli jsme
si prohlédnout i ordinaci a pokoje
klientů. Jak jsme s lítostí zjistili, stát
dává azylovému domu čím dál tím
méně příspěvků. To je podle mě špatně, protože HIV byl, je a bude problémem, na kterém by se nemělo šetřit a
českým národem by neměl být přehlížen.

Anna Vystydová, 9.B
V první části programu nám
byla podávána fakta a čísla o HIV.
Některé věci byly opravdu šokující.
Celým programem nás provázel člověk, který byl sám nakažen virem
HIV, o to byla celá akce realističtější.
V druhé části programu jsme si prošli
celý Dům světla. Od ubytovny až po
ordinaci, kde se zdarma testuje HIV.
Myslím si, že ve většině z nás
tato akce něco zanechala. Informace
byly podávány trochu drsnější formou, ale taková je prostě realita.

Návštěvu Domu světla bych
doporučila každému, je velice poučná
a zajímavá. Myslím, že na ni budeme

Oslava Halloweenu se školní družinou
Ve středu 3. listopadu se v jídelně školy konala oslava svátku Halloween. Nejen zástupci ze školního
parlamentu, ale i všichni, kteří chtěli
pomoci, se dostavili ve 14 hod. do
jídelny, kde připravili program a hudební doprovod na celou akci. Druži-

nové děti, oblečené v krásných halloweenských maskách, tancovaly a
hrály hry, které si pro ně členové parlamentu a dobrovolníci připravili. Za
každý splněný úkol je čekala sladká
odměna. Velmi úspěšná byla hra žáků
pěti tříd s židlemi, ale ostatní stano-

Od 1. září funguje v našem
areálu Praktická škola – Lyceum
(součástí ZŠ speciální a praktické v
ul. Rooseveltova), které je určeno
absolventům základních škol praktických a speciálních a žákům, kteří absolvovali základní vzdělání formou
individuální integrace na běžných
základních školách. Do letošního prvního ročníku se přihlásilo pět chlapců.

První setkání kluků z Lycea a našich
dětí proběhlo u nás ve škole na hodině
výtvarné výchovy. Byl zde prostor pro
seznámení a pro první společnou práci. Další naše setkání proběhne ve
Veletržním paláci, kde je objednán
zajímavý lektorský program. Před
Vánoci nás čeká dílnička v Písecké
bráně.

viště také nezahálela a nenechala se
zahanbit. Na závěr jsme hráli hru
„Bonzák“.
Celá párty byla velice úspěšná a
všem zúčastněným moc děkujeme!
J. Kalina, 6.B a A. Kapustová, 6.A

Praktické Lyceum v areálu naší školy
Naše škola prostřednictvím
6.A navázala s Lyceem spolupráci.
2/2010/2011

Část dětí 6.A byla pozvána
na slavností otevření Lycea, ze kterého si odnesly zajímavou zkušenost a

jako dárek dort.
Přínos společných programů
oceňujeme my i Praktická škola. Naše
děti ke všem aktivitám přistupují velmi zodpovědně a uvědomují si, že
klukům musí trochu pomáhat. Myslím
si, že jim tato setkání pomohou prohloubit sociální cítění.
Klára Čermáková
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Stužkování třeťáčků v Břevnovském klášteře
Dne 29. září 2010 se sešli žáci
všech třetích a devátých ročníků a
jejich třídní učitelé s vedením školy a
se zástupci Městské části Praha 6 ke
slavnostnímu stužkování v Břevnovském klášteře. Nádherné interiéry
Tereziánského sálu umocnily mimořádnou atmosféru, která tuto akci obklopovala. Naši noví třeťáčci si odnesli nezapomenutelné zážitky, o kterých později napsali následující vyprávění…
Lucie Pavlíčková

Budu vám vyprávět jak
jsme byli ostužkováni. Jednou
jsme se neučili protože jsme jeli tramvají do Břevnovského kláštera. Stuškovaly nás deváťáci v Tereziánskem sále.
Je to moc hezký sál, a moc hezky vyzdobené zdi a stropy. Nejprve paní ředitelka uvedla co se bude dít a pak pan zástupce nás postupně volal. Deváťáci
chodili podle toho jak to vyšlo. Bylo to
moc hezké, budu na to dlouho vspomínat.

Nejdříve nás deváťáci odvedli do místnosti kde sme se
posadily na židle. Potom pani ředitelka
nám představila pana doktora a pana
zástupce. Povídala jak je klášter starý.
Klášter je starý 1000 let. Pani ředitelka
vyvolávala žáky s 3.B, chodily nám tam
dávat deváťáci stužky na tryčka. Pak
sme se postavyli do řady a rodiče si nás
fotily. Nakonec sme odcházely ze sálu a
jeli sme naspátek do školi. Moc se mi to
líbilo!

Florbalové úspěchy

Kulinářská soutěž „Zlatá vařečka“

Mladší žáci - 6. a 7. třída, obsadili
první místo ve skupině a postupují do
finále Prahy 6!

Dne 9. 11. se žáci 8.B, kteří v
minulém školním roce absolvovali
předmět vaření, zúčastnili soutěže
Zlatá vařečka. Soutěž pořádala
Střední škola hotelnictví hotelu
International. Děti prošly 10 stanovišti, kde nasbíraly celkem 88 bodů.
To stačilo na 4. místo z 15 zúčastněných školních týmů. Odnesli
jsme si sice vařečku jen dřevěnou,

Starší žáci - 8. a 9. třída, se umístili
ve své skupině na krásném druhém
místě.
Gratulujeme!!!

ale i zajímavé zážitky.
Děkujeme za reprezentaci školy
Nikole Pokorné, Anně Curevové, Karolíně Robové, 0nřeji Tomkovi a Ondřeji
Tomáškovi. Poučili jsme se a příště
vyhrajeme!

Daniela Dürrová

Zážitkové kurzy s Odysseou
6. A - Anna Kapustová
Po zhruba 2,5 hodinové cestě jsme
se občerstvili a šli jsme se ubytovat do
hotelu. Po vybalení věcí jsme se převlékli
a začal program. Náplň všech tří dnů byla
zaměřena hlavně na spolupráci, příjem
nových spolužáků do třídy a na to, abychom si všichni navzájem pomáhali.
Všechny aktivity se celé třídě líbily a i
žáci, kterým se u nás moc nelíbilo, si naši
třídu oblíbili. Zakončením byla závěrečná
diskotéka. Odjížděli jsme nadšení a s pocitem, že každý každému může věřit. Seznamovací kurz se celé 6.A moc líbil.

Už to odpoledne, kdy jsme vyběhli
před penzion, jsme pochopili, že se nebudeme nudit. Měli pro nás připravené hry jako
třeba ,,draci“ a „upír“. Ještě ten večer došlo
k slavnostnímu ,,podepisování“ smlouvy o
tom, zda chceme spolupracovat.

6. B - Sebastian Kaloš

Druhý den odpoledne jsme podnikli
vycházku na téma ,,Odysseovy cesty“. Jako
dvě skupiny jsme šli v ,,lodi“ vyrobené z
jednoho provazu obtočeného kolem nás,
který nám značně ztěžoval cestu. Nakonec
jsme všichni byli na laně vytaženi na strom,
čemuž jsme později říkali ,,výlet do vesmíru“. Večer jsme v lese procházeli stezku
odvahy a po laně přecházeli imaginární řeku
Stix.

Co je to vlastně Odyssea? Je to
taková škola v přírodě, kde se žáci, kteří
neodešli na gymnázia a ti, co nově přišli,
snaží vzájemně poznat a porozumět si.

Ve chvílích, kdy vládlo špatné počasí
a každý večer, jsme si v jídelně krátili chvíli
většinou pohyblivými nebo i logickými
hrami zaměřenými na spolupráci a dohodu.

Kurz 6.B začal hned po vystoupení
z autobusu poněkud blátivou procházkou
k penzionu Krakonoš, to však zřejmě nikomu neubralo na náladě. Hned
po ,,vylodění“ následoval oběd a seznámení s instruktory ,,Poletuchou“ a ,,Indym“.

Třetí den už jsme měli odjíždět, ale
přesto jsme ráno stihli několik her. Pomocí
špejle, provázku a lepící pásky jsme měli
postavit co nejvyšší stavbu. Později jsme
dostali veliký kus plátna a fixy na textil a
jako třída jsme dostali za úkol namalovat si

vlastní vlajku. Potom následovalo už jen
odhalení upíra a odchod k autobusu.

6. C - Jan Kubálek
Seznamovací kurz se uskutečnil
v Krkonoších hned na začátku školního
roku. Odjížděli jsme ve středu v 9 hodin
ráno. Jako dozor s námi jela naše nová třídní
učitelka – paní učitelka Kimáková. Cílem
kurzu mělo být stmelení nového kolektivu a
seznámení s paní učitelkou a novými spolužáky. Hráli jsme tam hodně zábavných a
týmových her a zažili jsme tam mnoho zábavy. Bohužel počasí nám ze začátku moc
nepřálo, takže organizátoři kurzu nemohli
uskutečnit tolik her, co měli pro nás přichystané. Naštěstí se nám na druhý den
vyjasnilo a my jsme mohli hrát nějaké hry
venku. Také jsme si sami uspořádali diskotéku, při které jsme se všichni pobavili.
Zpáteční cesta byla únavná, všichni se snad
těšili domů, ale netěšili se do školy. Ke
škole jsme se vrátili již v pátek odpoledne.
Mnozí z nás by na kurzu vydrželi mnohem
déle. Naučili jsme se, že musíme jako kolektiv spolupracovat a pomáhat si navzájem.
Mně osobně se na kurzu moc líbilo.

