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Vážení rodiče,
s nástupem jara
se nám pomalu, ale jistě
blíží konec školního roku
a začne jeho rekapitulace.
Snad nepředběhnu, když
si dovolím tvrdit, že doposud probíhá celkem
v klidném a přátelském
duchu. Těší mě, když
vidím, jakých výsledků
dosahují naši žáci
v různých vědomostních,
dovednostních i sportovních soutěžích, mám radost, když se snaží pomáhat druhým a nejsou

lhostejní, zkrátka když
jsou veselí a šťastní. Škoda jen, že některé děti
mají občas potřebu devastovat a ničit naši krásnou
školu a v ní např. lavice,
židle, toalety aj. Využívám tedy i tohoto místa a
prosím Vás o spolupráci,
abyste nám pomohli svým
dětem vysvětlit, že
„legrácky“ tohoto typu se
v konečném důsledku
obrátí proti nim. Peníze,
které musíme věnovat na
opravy, bychom mohli

použít na jiné, mnohem
smysluplnější věci, které
si v tuto chvíli díky našim
malým kazisvětům nemůžeme dovolit.
Děkuji za spolupráci a přeji nám všem
klidný zbytek školního
roku!

Marcela Pácalová
ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku - v naší škole POPRVÉ!
V letošním školním roce proběhl ve dnech
26. a 27. ledna 2011 poprvé v novodobé historii
naší školy zápis do 1. ročníku. Je to definitivní
předzvěst skutečnosti, že
již v následujícím školním
roce 2011/2012 zasednou
nově do našich lavic také
ti úplně věkem nejmladší
žáci a převezmou tak
dlouholetou štafetu žáků
3. ročníku. Je to výsledek
téměř dvouleté přípravy,
kdy vedení školy nejprve
vyjednalo vše potřebné se
zřizovatelem a dalšími
úřady, např. Hygienickou
stanicí hl. města Prahy,
následně pak především
pedagogů 1. stupně a školní družiny, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
zápisu. V současné době
jsou zpracovávány osnovy

jednotlivých
vzdělávacích
oborů – předmětů
pro
chybějící
ročníky tak, aby
se školní vzdělávací
program
GLOBE
–
TROTTER postupně stal úplným pro celé
základní vzdělávání v naší nec otevřeny třídy tři. Bylo
uděleno 13 odkladů školní
škole.
docházky.
K zápisu se dostavilo celkem 110 žáků.
První informativDo 1. ročníků nastoupí 75 ní schůzka rodičů žáků
žáků, kteří byli přijati budoucího 1. ročníku se
k základnímu vzdělávání a uskuteční ve čtvrtek 19.
jejich výuka bude probíhat května 2011 od 18.00 hove třech 1. třídách. Původ- din ve školní jídelně.
ně byly plánovány jen
třídy dvě, ale na základě
velkého zájmu ze strany
Jaroslav Štercl
rodičů o vzdělávání žáků
zástupce ředitelky
v naší škole, budou nako-

Den otevřených dveří
17. března 2011
se konal v naší škole již
tradiční Den otevřených
dveří. Nejen budoucí
třeťáčci, ale i rodiče,
absolventi školy a ostatní
zájemci měli možnost
nahlédnout za dveře jindy zavřené. Průvodci –
profesionály se stali sa-

motní žáci, kteří trpělivě
zodpovídali veškeré
dotazy o každodenním
chodu školy. Odpoledne
zpestřil hudební program organizovaný paní
učitelkou Stejskalovou.
Celkem přišlo 160 návštěvníků, snad se všem
u nás líbilo!

Natálka P., Kristýna H.,
Karolína R. , 8.B

Educate Now – projekt pro 9. třídy
Skupina studentů vysokých
škol se rozhodla zjednodušit žákům,
kteří opouští deváté třídy, výběr střední
školy. Nechali se inspirovat systémem
vzdělávání v USA i na jiných zahraničních školách a připravili projekt, který
žákům přibližuje různá zajímavá povolání.
Projektu předcházel dotazník,
do kterého deváťáci napsali, která povolání jim připadají zajímavá. Z dotazníků
vyplynulo, že většina žáků plánuje studium vysoké školy, proto jsme do projektu
zapojili především vysokoškolsky vzdělané odborníky z různých oblastí. Ti
přicházejí za žáky do školy a formou
přednášky a diskuze je informují, co
obnáší jejich zaměstnání.
Prvním přednášejícím byl p.
Knitl z České rozvojové agentury, dále

„

… bez marjánky“

V rámci celoročního programu
protidrogové prevence většina plánovaných aktivit již úspěšně proběhla (besedy s
odborníky, zážitkové kurzy, sportovní
aktivity, programy Prev-centra atd.). Do
konce školního roku se uskuteční ještě
beseda pro 7. ročník s naším předním odborníkem na šikanu PhDr. Michalem Kolářem. Téma je velmi aktuální a bohužel
všem dobře známé, protože každý se pravděpodobně s tímto nežádoucím projevem
buď aktivně či pasivně již mohl setkat. Pro
deváťáky plánujeme na konec roku návštěvu nízkoprahového centra Drop in v
Praze 1, kde se setkají s protidrogovou
problematikou v praxi.
Kateřina Štanclová

architekt p. Zhoř, businessman p.
Babický a jako poslední prezentovala
své povolání právnička. Během dubna a května očekáváme prezentaci
lékaře, pilota a designera. Všichni
zmínění odborníci jsou ve svých profesích velmi úspěšní. Společně s nimi
se vždy prezentuje student daného
oboru. Jeho úkolem je přiblížit žákům, jak probíhá studium na jeho
vysoké škole a jaké je přijímací řízení.
Projekt probíhá v rámci
předmětu pracovní činnosti – člověk
a svět práce.
Hlavním organizátorem projektu je Jan Keprta – absolvent naší
školy. Honza studoval střední školu
ve Spojených státech, kde se s podobnými projekty seznámil.

„Cílem tohoto projektu je
napomoci studentům při rozhodování,
kam chtějí v budoucnosti směřovat.
Studenti se díky tomu mohou více
soustředit na příslušný obor a dále se
v něm vzdělávat. Tím se zvyšují jejich
šance na přijetí na některou z prestižních univerzit a později získání lepšího pracovního uplatnění. Náš cíl je
žáky nadchnout a motivovat,“ říká Jan
Keprta.
Informace o projektu můžete
najít i na Facebooku (Educate Now),
kde je možné získat kontakty na zmíněné odborníky nebo více informací k
projektu.
Klára Čermáková
koordinátorka projektu

Přijímačky jsou tu!

Návštěva z Francie

S příchodem dubna se přiblížilo i období přijímacích řízení na
střední školy a víceletá gymnázia. V
letošním roce opustí naši školu 39
absolventů 9. tříd. Přihlášky již tradičně směřují většinou na gymnázia, především na G Arabská, G J. Keplera, G
Nad Alejí, G Na Zatlance aj. Velký
zájem o přijímací řízení do víceletého
gymnázia je i u žáků 5. tříd (52 žáků)
a 7. tříd (24 žáků). Přejeme všem, ale
zvláště „deváťákům“, úspěšné absolvování přijímacího řízení a následné
přijetí na „vysněnou“ školu.

Již druhým rokem, na přelomu února a března, hostila naše škola
po tři týdny francouzského studenta.
Hodiny Jérémyho Arcelina byly zaměřeny především na konverzaci a
aktivizaci již získaných poznatků našich studentů. Ti měli 24. února možnost porovnat své znalosti se spolužáky ve školním kole soutěže ve francouzštině. Vítězem se nakonec stal
Martin Ježek z 9.A, 2. místo obsadila
Klára Tesárková z 9.B a pomyslnou
bronzovou medaili získala Martina
Kubínová z 9.B!

Marie Ferechová, vých. poradkyně

Veronika Sováková

3. čtvrtletí ve školní družině
Přestože počasí nebylo v lednu
a únoru úplně ideální, uskutečnili jsme
několik podařených akcí. Rozjeli jsme
vícekolový pingpongový turnaj, děti hra
velmi baví a je o ni neustávající zájem.
Na počest masopustu jsme si usmažili
koblížky, voněly po celé škole. V tělocvičně jsme potom měli masopustní
diskotéku. Tradičně jsme byli v kině
OKO jak v únoru, tak v březnu. Svoje
síly si děti mohly poměřit v Lokálbloku
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na lezecké stěně. V Národním muzeu
pak putovaly dějinami a pověstmi

naší země, další týden obdivovaly
krtečka v kalhotkách i bez na výstavě
k devadesátinám Zdeňka Milera. Překrásný jarní den jsme si vybrali k návštěvě Matějské pouti a poslední
březnový den jsme využili k návštěvě
ZOO.
Helena Poláková
vedoucí ŠD

IN FO STR ÁN KY Z PO D M AR J ÁN K Y

Lyžařské kurzy - leden a únor 2011
7.A
Na lyžařský kurz jsme odjížděli v
sobotu v devět hodin ráno. Do Herlíkovic s námi jely paní učitelky Urbanová a Štanclová, pan zdravotník a
zároveň lektor Honza, a na místě se k
nám přidal druhý pan lektor Ondra. Za
tři dny paní učitelka Urbanová odjela
do Prahy.
Bydleli jsme ve vedlejší chatě, která byla blízko hlavní budovy. Jmenovala se Vilka. Měla dvě patra, pokoje
po čtyřech nebo po pěti a hodně malou
lyžárnu v přízemí. Spolužáci, kteří
měli službu, denně uklízeli popadané
lyže a běžky. Před chatou byl tis, který
nám za šera připomínal horské obludy.
Hlavní budova sloužila ke stravování a
k trávení večerů. Ve společenské místnosti jsme byli poučeni při různých
přednáškách o bezpečném chování na
sjezdovkách, o stylech lyžování a o
zajímavostech spojených s lyžováním.
Jídlo nám moc chutnalo. Snídaně nám
připravovali formou švédského stolu,
obědy a večeře jsme dostávali od pana
7.B
Lyžařský výcvik jsme strávili na
Horském domově ve Strážném - Herlíkovicích. Každý den ráno jsme trénovali sjezdové lyžování, odpoledne pak
běžkovali. Sjezdovky byly pěkně upravené, vlekaři příjemní, ceny dobré.
Trasy na běžky měly krásné výhledy
na Herlíkovice. Celodenní výlet na
červenou sjezdovku v Herlíkovicích se
jistě všem líbil.
Ubytování bylo skvělé, jen všichni
chtěli sprchy pro sebe. Švédské stoly
k snídani nabízely nejrůznější dobroty,
obědy byly jedna báseň, večeře
„jakbysmed“. Každý den jsme měli

kuchaře u okénka.
Lyžování bylo super. První den
jsme se rozdělili do tří skupin.
V první byli ti nejlepší, druhá skupina si říkala "looser team" a třetí byli
nelyžaři. Obvykle jsme navštěvovali
dvě střediska, která se nacházela
kousek od chaty. Dvakrát jsme jeli
objednaným malým autobusem do
areálu v Herlíkovicích, kde se nám
ale stala taková nepříjemnost. Málo
oblečená a podchlazená kamarádka
nakonec musela strávit dva dny v
nemocnici na pozorování.
Na běžkách stála většina dětí poprvé. Ze začátku jsme hodně padali,
modřiny nám přibývaly. Lezli jsme
různě po horách a sjížděli dolů až k
chatě. Běžkování se stalo podle průzkumu nejoblíbenější aktivitou lyžáku.
Týden strávený s "celou" třídou
bych hodnotila jako velmi vydařený,
až na chřipkovou epidemii, kvůli
které odjelo pět dětí.
Kačka Jančíková
k dispozici várnici s horkým čajem
na zahřátí. Po večerech jsme hráli hry
a užívali si každou společnou minutu
s kamarády, s kterými se většinou
potkáme jen ve třídě. Lyžák jsme
opouštěli se slzami v očích.
Tereza Humhalová
7.C
Na lyžařském výcviku jsme strávili týden, který byl velice pestrý a
zábavný. Naše chatička se jmenovala
Moravská Bouda, která se nachází
1225 m n.m. Na výcviku, který jsme
absolvovali každý den, jsme se nauči-

Garyk: „Na lyžáku jsem se naučil lyžovat. To bylo výtečný.“
Simona: „Lyžování v Herlíkovicích a
ve Střážném bylo super.“
Anička: „Běžky byly nej.“
Domča: „Mám plno zážitků.“
Borek: „Na marodce byla sranda.“
Káťa: „Lyžák se mi velmi líbil, jen mi
bylo trochu líto lidí na marodce a Verči.
Jinak byl super a začaly mě bavit běžky.“
Verča: „Lyžák? W-O-W!“
Kačka: ,,naučila jsem se trochu na běžkách, strašně se mi líbila diskotéka,
jsem ráda, že jsem mohla zažít tak
úžasný lyžák s tak úžasnými lidmi!!!“
Justýna: ,,Na běžkách byla největší
sranda, stěhování z pokojů do pokojů
bylo taky super. I přes pár nemocí jsme
to všichni přežili.“
Áď a: ,,Všechno b ylo sup er
např.atmosféra, pedosféra, lyže atd.“

-

li carvingové obloučky. Byli jsme rozdělení do dvou skupin podle našich
lyžařských schopností. Chodili jsme i
na běžky, což ale většině lidí moc nešlo. Všechen čas jsme netrávili ale jen
venku, hry a různé programy, připravené dcerou pí uč. Macákové, jsme hráli
ve společenské místnosti a zároveň
jídelně. Uspořádali jsme si také diskotéku, která byla 2x za celý pobyt. Cestou do aquaparku jsme sjeli po sáňkařské dráze dlouhé 4000 m., kterou jsme
si náležitě užili. Odjezd byl sice smutný, ale těšíme se na příští rok!
Kačka Neumannová
Anička Denemarková

Beseda s novinářem Josefem Klímou
Dne 29. 3. se poslední dva
ročníky naší školy vypravily na
“debatu o kriminalitě“ s investigativním novinářem Josefem Klímou. Tento novinář má rozhodně o čem vyprávět, protože pracuje na pořadech, které se tímto tématem zabývají. Natáčel
třeba pořad Na vlastní oči. Každý den
se setkává se zajímavými osudy lidí,
které ne vždy končí dobře. Tvrdí, že
3/2010/2011

ve všech případech je to jejich vina. I
když třeba nevěděli, o co se jedná,
mohli si domyslet následky svých
činů. Vyprávěl nám některé tyto příběhy. Snažil se je podávat vtipně a
srozumitelně pro náš věk. Myslím, že
se mu to celkem dařilo. Tato debata
byla poučná i zábavná. Je ale pravda,
že jsou to jenom jeho názory. A on se
ve své práci setkává s těmi případy,

které jsou buď něčím zajímavé, nebo je
jejich aktér odsouzen nespravedlivě.
Proto může kdokoliv říct, že má zkreslenou představu a že nám vykládal i
nějaké nesmysly. Ale jestli jsou jeho
názory správné, pak opravdu nevím,
kam to se světem spěje.
Klára Tesárková
9.B
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GRATULUJEME!!!
Český jazyk
Češtináři se radují z velkého úspěchu Zuzky Brodové z 9.B. V obvodním kole olympiády uplatnila své
nadání a spisovatelský um a získala
skvělé 2. místo!
Monika Tučková
Anglický jazyk
Ve středu 23. února se jako každoročně sešli žáci základních škol a
víceletých gymnázií Prahy 6 ve škole ZŠ Emy Destinnové v PrazeDejvicích, aby poměřili své znalosti
anglického jazyka. Naši žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích:
mladší - žáci 7. tříd ZŠ s rozšířenou
jazykovou výukou a odpovídajících
víceletých gymnázií a starší - žáci 8.
a 9. tříd. V mladší věkové kategorii
bojovala statečně Sára Prostějovská
a za starší žáky bodoval Ramaz
Čchikvadze z 8. ročníku. Oba obsadili shodně 3. místo a rozhodně se v
konkurenci neztratili. Soutěž má
snad rok od roku v našich kategori-

ích vyšší jazykovou úroveň, studenti z
leckterých maturitních ročníků gymnázií v naší republice by soutěžícím
mohli závidět jejich komunikativní
schopnosti.
Martina Křížová
Německý jazyk
Obvodní kolo – mladší kategorie 1A 2. místo obsadil Jakub Staněk (7.C), 3.
místo získala Saša Fedorova (7.A)
starší kategorie 2A - 1. místo vybojoval Martin Lochovský (9.A), 2. místo
získala Petra P lzáko vá (9.B)
Martin Lochovský z 9.A postoupil
do krajského kola, kde získal 2. místo!!!

vítěz z GJK. Velký diplom a poukázku
na 200,- Kč si jistě zasloužil.
Daniela Dőrrová
Vybíjená
Velkou radost máme z úspěchu žáků 5.
třídy ve vybíjené. Soutěž proběhla 17. a
18. 3. na ZŠ Dlouhý lán. Chlapci a děvčata odehráli 7 urputných zápasů a po
velmi vyrovnaných výkonech obhájili 3.
místo. Pro školu přivezli krásný pohár a
na hrudi se jim blýskaly bronzové medaile.
Daniela Dőrrová
Přespolní běh v Nebušicích

Vlasta Vojtášková

kategorie mladších žáků: 2. místo - Mikuláš Voborský (5.C)

9. 3. se na Gymnáziu J. Keplera uskutečnila Zeměpisná olympiáda. Naše
škola vyslala 4 žáky. Nejlépe si s úkoly poradil Jan Šimek ze třídy 6.A, který získal krásné druhé místo. V praktické části měl dokonce více bodů než

kategorie starších žákyň: 3. místo - Martina Kubínová (9.B)

Zeměpis

kategorie starších žáků: 1. místo - Lukáš
Hotový (9.A)
Kateřina Štanclová

Co nás čeká do konce školního roku ...
26. - 30. 4. návštěva žáků z Dánska v rámci výměnného pobytu
5. - 8. 5. účast na soutěži Globe Games pod vedením paní uč. Kimákové
4. 5. náhradní termín výběrového řízení do 3. roč. a výběrové řízení do 6. roč.

Z Š P O D M ARJ ÁNK O U

14. - 22. 5. zájezd do Španělska (Valencie)
19. 5. schůzka rodičů budoucích prvňáčků v jídelně školy (v 18 hod.)
23. - 28. 5. pobyt žáků 8. roč. v Dánsku v rámci výměnného programu
26. 5. zahradní slavnost
28. 5. - 3. 6. pobyt žáků 7. tříd v německém Regenstaufu v rámci výměnného
programu. Naši partneři k nám přijedou v říjnu. Děti jsou ubytovány v partnerských rodinách a během dne se všichni společně účastní sportovního a poznávacího programu.

Pod Marjánkou 1900/2
Praha 6 - Břevnov
16900
Telefon: 220 513 176
Fax: 220 517 292
El. adresa:
sekretariat@zspodmarjankou.cz

1. 6. náhradní termín výběrového řízení do 6. roč. a ostatních ročníků
2. 6. sportovní den pro 2. stupeň
3. 6. oslava Dne dětí pro 1. stupeň
30. 5.

konzultační den od 17 do19 hod., náhrada třídních schůzek

Základní škola s rozšířenou
výukou jazyků

6. - 10. 6. ústní obhajoby absolventských prací žáků 9. tříd
22. 6. uzavření klasifikace
29. 6. slavnostní stužkování žáků 9. roč. v Břevnovském klášteře
30. 6.

vydání vysvědčení, „Hurá, prázdniny!“

Jsme na webu!
www.zspodmarjankou.cz

