
Fotbalový zápas – ZŠ Pod Marjánkou x ZŠ Marjánka 

Naše škola už druhým 
rokem spolupracuje s dět-
ským parlamentem Prahy 6 
(DPP 6). Díky této organi-
zaci jsme se domluvili se 
ZŠ Marjánka na přátelském 
utkání ve fotbale, jenž se 
uskutečnilo 9.12.2008 v 

10.30 hod. Po dlouhém boji 
(2x40 minut), v němž naši 
hráči ukázali výbornou hru, 
jsme zvítězili 13:12! 

Hráči ZŠ Pod Marján-
kou: Jakub Kilián, Matouš 
Pinkava, Štěpán Hájek, Jan 
Srna, Ondřej Měska, Jiří 

Vávra, Adriano Brugioni, 
Tomáš Emr, Adam Sucho-
mel, Prokop Daniel a Lev 
Seidl. 

Gratulujeme!! 

Roman Machek, 9.A 

Žáci jako sněhuláci 
Dne 26. listopadu pro-

běhl na naší škole projekt 
„Žáci jako sněhuláci“. 
Žáci v tento den měli přijít 
v bílém oblečení, které 
mohli obohatit bílými 
doplňky. Za každou část 
doplňku nebo oblečení 
dostali 1 bod. Třída, která 
získala nejvíce bodů, do-
stala sladkou odměnu. A 
kdo zvítězil? Na 1. stupni 
třída 5.A a na 2. stupni 
naše třída, 6.B! 

Albert Jasanský, 6.B 

Vážení a milí, 
dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála 

krásný nový rok 2009, ať se Vám vše daří a jste 
spokojeni. 

Současně děkuji za Vaše názory, které jste 
vyjádřili v hodnotících dotaznících. Jakmile 
budeme znát výsledky, seznámíme Vás s nimi. 

Zároveň bych ráda poděkovala rodičům, 
paní Vaculíkové a panu Živcovi, za obětavou 
práci ve Školské radě. Po tři roky se snažili, aby 
naše škola měla vždy vše potřebné. 

Šťastný nový rok! 

Marcela Pácalová 

ředitelka školy 

Červená stužka 

Naše škola se už třetí rok 
zapojuje do akce Červená 
stužka, už třetí rok podpo-
rujeme boj proti AIDS. 
Vybrané peníze se posílají 
do Domu světla. 

Tedy i v letošním škol-
ním roce vyrazili 1. prosin-
ce 2008 zástupci devátých 

tříd do ulic se zapečetěnými 
taškami na peníze, s červe-
nými stužkami a pohledy na 
prodej. Tuhle akci jsme si 
ve většině užili. Zkusili 
jsme si, jaké to je vybírat na 
ulici, a ještě jsme podpořili 
dobrou věc. Nepříjemných 
zážitků, například s neo-

chotnými kolemjdoucími, 
bylo, pokud vím, velmi 
málo. 

Nakonec jsme vybrali 16 
485,- Kč! A to opravdu 
není málo. 

Anča Růžičková, 9.A 
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Poznávací zájezd do Vídně 

Řekni kouření NE – besedy 
pro 7. a 8. třídy, prosinec Droga zvaná výška – beseda pro 6. ročník 

Zajímavé prosincové setkání žáků 6. 

Interaktivní besedy vedené lektory 
České koalice proti tabáku. Cílem setká-
ní bylo vyjasňování fakt a mýtů o kou-
ření, informace o jeho škodlivosti, pou-
kázání na ekonomické aspekty a skrytou 
reklamu. 

Kateřina Štanclová 

Alejí - 9 a na G J. Keplera - 5) a ze 7. 
ročníku 16 žáků (nejvíce na G Nad Što-
lou - 7 a na G J. Nerudy). 

Přejeme letošním uchazečům mnoho 
úspěchů při zdolávání středoškolských 
přijímacích zkoušek. 

ročníku s horolezcem Josefem Šimůn-
kem ze skupiny Himalaya 8000. Děti 
vyslechly vyprávění plné zážitků, dopl-
něné fotkami a filmy z expedic špičko-
vých českých horolezců. Nahlédly do 
přípravy a průběhu expedic do nejvyš-
ších hor světa, které doprovází překoná-
vání sebe sama v extrémních podmín-
kách. 

Kateřina Štanclová 

Ve školním roce 2007/2008 ukonči-
lo školní docházku v 9. ročníku 63 dětí 
a všechny se umístily na střední školy 
různého zaměření. 

43 dětí bylo přijato na některé z 
pražských gymnázií (nejvíce na G J. 
Keplera - 9, na G Na Zatlance - 5, na G 
Nad Alejí - 4), 6 žáků navštěvuje SPŠ, 4 
obchodní akademii, 1 žák studuje střed-
ní zdravotní školu, 9 pak střední školy 
různého typu (hotelovou apod.). 

Do víceletých gymnázií bylo přijato 
z 5. ročníku 21 žáků (nejvíce na G Nad 

Ve dnech 8. a 9. prosince se usku-
tečnila školní kola olympiády v Aj. 

Soutěž zahrnovala poslech, grama-
tiku, znalost reálií anglicky mluvících 
zemí a mluvený projev na vylosované 
téma. 

V mladší kategorii 7. tříd zvítězila 
Tereza Vaculová, na druhém místě se 
umístila Ivana Madejová a třetí skončila 
Adéla Kramperová, všechny ze 7.A. 

 Společnou kategorii žáků 8. a 9. 
tříd vyhrál Herardo Paitán z 9.A, pomy-
slnou stříbrnou medaili získala Jana 
Buryachek z 8.B a bronz vybojovala 
Nicoletta Obradovičová z 8.A. 

Všem gratulujeme a Tereze, Ivaně, 
Herardovi a Janě budeme držet palce při 
reprezentaci školy v obvodním kole! 

Kateřina Prokopová 

V předvánočním čase němčináři již 
tradičně vyrazili za poznáním a také 
vánoční atmosférou. Tentokrát do Vídně 
a to na dva dny. 

Na poslední chvíli jsme stihli krás-
nou výstavu obrazů Vincenta van 
Gogha, prohlédli jsme si typické domi-
nanty Vídně jako např. Stephansdom, 
Hofburg, Hundertwasserhaus, sledovali 
jsme výcvik lipicánů španělské jezdecké 
školy v jízdárně Hofburgu. 

Příjemnou atmosféru jsme si vychut-
nali na vánočním trhu a také při večerní 
procházce vyzdobeným a nádherně 
osvětleným městem. 

Díky paní průvodkyni jsme mohli 
získat mnoho nových informací z histo-
rie Vídně i Rakouska. 

Ivana Urbanová 

• Přihlášky musí být na střední školu 
se všemi náležitostmi odeslány do 
15.3.2009. 

• Přihlášky odesílá zákonný zástupce 
žáka. 

• Je nutné si včas zajistit vše potřebné 
– např. potvrzení od lékaře u SPŠ 
apod. 

Konzultační hodiny výchovné po-
radkyně - úterý 16:00 - 17:00 hod. po 
předchozí domluvě. 

Marie Ferechová, výchovná poradkyně 
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Výsledky přijímacího řízení ve školním 
roce 2007/2008 

Olympiáda v 
anglickém jazyce 

Přijímací zkoušky 

na SŠ 2009 

Informace o přijímacím řízení a 
jeho případných změnách také 
najdete na webových stránkách 
MŠMT: http://www.msmt.cz/

vzdelavani/prijimani-na-
stredni-skoly-a-konzervatore 

INFOSTRÁNKY Z PODMARJÁNKY 
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Mikulášská 1. stupně Hravě žij zdravě 

3/2008/2009 

V podvečer 4.12.2008 se konala ve 
školní jídelně tradiční mikulášská besíd-
ka pro děti z 1. stupně naší školy.  

Akci pořádala Obecně pro-
spěšná společnost ve spolupráci s 
vyučujícími 1. stupně a s vycho-
vatelkami školní družiny. O hud-
bu a moderování besídky se 
skvěle postaral bývalý žák naší 
školy František Hába. Pestrý 
program sestával z originálních 
tanečních vystoupení, nejrůzněj-
ších soutěží a výtvarných dílen. 

Každý účastník si odnesl 
balíček s roztomilým dárečkem a 
sladkostmi, které většina spořá-
dala na místě. Děti domů odchá-

V sobotu 13.12.2008 se v odpoled-
ních hodinách odehrála dlouho očekáva-
ná a již tradiční mikulášská diskotéka v 
klubu Hvězda. Kromě osobitých taneč-
ních kreací byli k vidění také žáci pře-
dešlých ročníků, kteří nás poctili svou 
návštěvou. Všichni se skvěle bavili a 
vytvářeli tak dohromady báječnou at-
mosféru. 

Lenka Filipová, 9.A 

Od začátku školního roku se nám v 
družině podařilo více se otevřít vůči 
rodičům, mají nyní možnost si prostory 

družiny prohlédnout, vidět své děti 
uprostřed činnosti, přesvědčit se, že je o 
jejich kluky a holky dobře postaráno. 

 Program pro děti byl pestrý, začaly 
pravidelné čtvrteční tříhodinové progra-
my. 

V září jsme byli plavat na koupališti 
Petynka, navštívili jsme výstavy Hry a 
klamy a Alive – velkoformátové foto-
grafie, podívali jsme se na Štefánikovu 
hvězdárnu. 

V říjnu jsme vyrazili do botanické 
zahrady, do Střediska pro výcvik sle-
peckých psů. Měli jsme drakiádu a ko-
loběžkiádu. 

V listopadu jsme se vypravili na 
farmu do Zemědělského muzea, zkusili 
si sílu svalů na bouderové stěně, uvolni-

li se při diskotéce a šli na dobrodružnou 
výpravu, kde jsme si vlastnoručně uřízli 
vánoční stromek. 

Prosinec nám vyplnila práce na vý-
robě adventních věnečků, v jídelně jsme 
tanečním rejem přivítali Mikuláše s 
nadílkou, připravili vánoční vystoupení 
pro rodiče, upekli si vánoční cukroví ve 
školní kuchyňce a udělali si příjemnou 
vánoční besídku s tradičními zvyky. 

 Kromě těchto programů chodily 
děti pravidelně ven a zúčastnily se dal-
ších krátkodobějších aktivit. Programy 
družiny jsou pravidelně zveřejňovány 
na školním webu spolu s fotografiemi z 
některých akcí. Věřím, že děti pobyt v 
družině baví a budeme se snažit, aby 
tomu bylo i nadále. 

Helena Poláková, vedoucí ŠD 

Každoroční předvánoční bruslení na 
stadionu Hvězda pro zájemce z 1. i 2. 
stupně! Podle ohlasu z řad účastníků by 
mohlo být vícekrát do roka a hlavně 
mnohem delší. Nového Jágra jsme mezi 
námi ještě nenašli, ale všichni bruslaři si 
za předvedené úsilí zaslouží pomyslnou 
medaili! 

Kateřina Štanclová 

Rádi bychom Vás informovali o 
zajímavém kurzu, kterého se účastní 
žáci pátých tříd v rámci přírodovědy a 
zdravého životního stylu. Jedná se o 
kurz „Hravě žij zdravě“ na interneto-
vých stránkách www.hravezijzdrave.cz, 
ve kterém žáci řeší zajímavé úkoly 
nejen ohledně zdravé výživy, vedou si 
svůj deníček a jídelníček spolu s pohy-
bovou aktivitou, ale také mohou vyhrát 
zajímavé ceny. Nejenže je kurz přímo 
šitý na míru pro každého účastníka, ale 
naše děti také získávají větší interneto-
vou gramotnost. Kurz nás všechny baví, 
tak nám držte palce, ať se nám daří i 
nadále! 

Stáňa Andršová 
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Mikulášská ve 
Hvězdě 

Co se dělo v 1. pololetí ve školní družině? 

NHL – Návštěva Haly Ledové 

zely fyzicky vyčerpané, leč se správnou 
předvánoční náladou. 

Lucie Bartošová 



První pololetí proběhlo hlavně ve 
znamení florbalu a fotbalu. Naše škola 
se pravidelně účastní soutěží pořáda-
ných Domem dětí a mládeže Prahy 6. 

Fotbal 

Družstvo 6. a 7. tříd vybojovalo 1. 
místo ve skupině. Ve finále Prahy 6 
skončilo na 4. místě. 

Florbal 

Družstvo 6. a 7. tříd vybojovalo 
krásné 3. místo ve skupině. 

Družstvo 8. a 9. tříd postoupilo z 1. 
místa ve skupině do finále Prahy 6, kte-
ré opět vyhrálo a v novém roce hráče 
čeká finále celé Prahy. Budeme držet 
palce!!! 

Kateřina Štanclová 

Sportovní úspěchy 
Významná data a plá-
ny příštího čtvrtletí 

• 29.1. předání pololetního vysvědče-
ní 

• 30.1. pololetní prázdninový pátek 

• 7. – 14.2. lyžařský výcvik 7.A, do-
provod pí uč. D. Dürrová 

• 14.2. – 21.2. lyžařský výcvik 7.B, 
doprovod pí uč. K. Štanclová 

• 2.3. – 8.3. jarní prázdniny 

• 24.3. Den otevřených dveří 

• 9. – 10.4. velikonoční prázdniny, 
13.4. Velikonoční pondělí 

• 20.4. přijímací řízení do 3. ročníku 
(23.3. – 14.4. termín odevzdání při-
hlášky) 

• 21.4. příjezd skupiny žáků a učitelů 
z dánského městečka Ringe v rámci 
výměnného pobytu 

Tak jako každý prosinec, i letos se 
naše škola zapojila svým zpěvem ve 
Vánočním stanu Prahy 6 k oslavě ad-
ventu. 

9. prosince vystoupili žáci se 
sérií vánočních koled různých 
národů, židovských, němec-
kých, francouzských, španěl-
ských a anglických. 

O doprovod se postarala 
instrumentální skupina složená 
z fléten - David Makovský, 
Adéla Pavlišová a houslí - Gab-
riela Müllerová, dále děti hrály 
na bicí nástroje. Při zpěvu, ať 
už sólovém v podání Terezy 
Flekové, Anny Pekarovicsové, 
Anny Růžičkové, Zuzany Ple-
vové, Báry Haškové, Gabriely 
Müllerové, Anny Bezouškové, 
Anny Rychlé a Dominiky 
Charvátové, tak sborovém 
vládlo nadšení, které podpořilo 
úžasné publikum! 

Za naši konferenciérku Mi-
chaelu Bačovou určitě mohu 
říct, že jsme si odnesli krásný 

Vánoční zpívání! 

Pod Marjánkou 1900/2 
Praha 6—Břevnov 

16900 

ZŠ POD MARJÁNKOU 

Telefon: 220 513 176 
Fax: 220 517 292 

El. adresa: sekretariat@zspodmarjankou.cz 

Základní škola s rozšířenou 
výukou jazyků 

Jsme na webu! 

www.zspodmarjankou.cz 

zážitek a naladili jsme se na blížící se 
pohádkové vánoční svátky! 

Za všechny vystupující přejeme 

všem úspěšný nový rok 2009, rok plný 
radosti a zpěvu!! 

Kateřina Stejskalová 


