
 
Vážení rodiče, 
zima utekla, nebo se 
spíš ani nesnažila 
dorazit a jaro 
nastoupilo se vší 
razancí. A tak jako se 
k nám vrací sluníčko a tažní ptáci, tak nemůže na 
jaře chybět i nové vydání Žernoseckého zpravodaje. 
Dovolte mi, abych Vás touto cestou srdečně 
pozdravila a seznámila Vás s aktuálním děním na 

naší škole. 
V měsíci únoru proběhl zápis 
do 1. tříd. Tak jako vloni i 
tentokrát byla tato akce pojata 
jako kouzelná cesta „Z 
pohádky do pohádky“ a měla 
velký úspěch. K zápisu přišlo 
149 dětí, přijato bylo 116, 

nepřijato bylo 22 dětí. Jedenáct dětí žádalo o 
odklad. Ve školním roce 2014/2015 budeme otevírat 
4 třídy, bohužel na větší počet nemáme prostorovou 
kapacitu. V současné době navštěvují 
přijaté děti kurz pro předškoláky. 
Tento kurz bude trvat do konce měsíce 
května. 
O vánočních a jarních prázdninách 
došlo opět k některým úpravám 
v objektu školy. Zrekonstruovaly se 
prostory ŠD, tj. třídy byly vymalovány 
a položena nová podlahová krytina. 
Nové linoleum projasnilo chodby 

v přízemí na 
budovách A i B.  
V deseti třídách 
nahradily nové, 
keramické tabule 
ty staré a 
vysloužilé. Máme 
další interaktivní 
tabuli (celkem již 

dvacátou) a velké množství nového nářadí do 

tělocvičny (trampolíny, duchny na skok vysoký, 
míče, dresy a rukavice na softbal). Škola pořídila 
nový nábytek do kabinetů a do tříd. Připravujeme 
rozšíření počtu míst ve velké počítačové učebně. 
Nyní zpracováváme projekt na revitalizaci školního 
sportovního areálu a obou tělocvičen. Jestliže vše 
dopadne dobře, rekonstrukce začne již o těchto 
hlavních prázdninách. 

Koncem letošního školního roku skončí volební 
období paní Ing. Setničkové, která obhajovala 

zájmy zákonných zástupců žáků ve 
Školské radě. Z tohoto důvodu si Vás 
dovolíme oslovit při třídních schůzkách 9. 
dubna 2014. Bude probíhat volba nového 
zástupce na období září až prosinec 2014. 
Je nám velmi líto, ale pro nedostatek zájmu 
neproběhnou plánované akce: na přelomu 
května a června ozdravný 
pobyt ve Španělsku a 
příměstský tábor 

plánovaný na začátek hlavních 
prázdnin. 
V tomto článku jsem se pokusila 
nastínit jen to nejdůležitější, 
ostatní se můžete dozvědět na 
webových stránkách školy.  
Přeji Vám krásné jaro, hodně sluníčka a pohody. 
Brzy nashledanou. 
                 Božena Čerňanská 



Novinky na naší škole 
V prosinci a lednu jsme přivítali v našem sboru 

dvě nové kolegyně. 
V 3.A je to paní 
učitelka Monika 
Kapičková, na 
hodiny anglického 
jazyka pak paní 
učitelka Jitka Pěkná. 

 
Co máme za sebou 

Stejně jako každý 
rok se naši žáci 
účastnili sportovních 
soutěží na Praze 8. 
Starší žákyně 
vyhrály týmovou 
soutěž ve šplhu a 
starší žáci basketbal. 

Na druhém místě skončili starší žáci ve volejbale a 
florbalu, třetí pak skončily starší žákyně 
v basketbalu. Dále se mladší žáci 
účastnili turnaje ve florbalu a 
basketbalu, starší žáci pak 
týmového šplhu. Plavecko-běžecký 
závod (jde o celopražskou soutěž) 
nám přinesl druhé místo, které 
získala Bára Hartmanová. Čtvrté 
místo tu získala Míša Dušková. 

Naši žáci se také zúčastnili 
mnoha kulturních akcí, např. 
činoherních, operních a muzikálových představení. 
V předvánočním období se konaly populární 
„Vánoční trhy“. V tomto čase žáci druhého stupně 
absolvovali velmi atraktivní dvoudenní zájezd do 
Berlína a Postupimi, který se setkal s velmi 
kladným ohlasem. Máme také za sebou první zimní 
školu v přírodě. 1.B a 3.D si zalyžovaly 
v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. Další školy 
v přírodě jsou naplánovány na přelom května a 
června. Žáci druhého stupně absolvovali lyžařský 
výcvikový kurz v Rakousku.  

Naši žáci mají možnost účastnit se řady akcí, 
které organizujeme v dopoledních i odpoledních 
hodinách. Pravidelně navštěvujeme dopravní hřiště 
v Praze 8 v rámci dopravní výuky a bezpečnosti. 
Třída 9. C se prakticky seznámila s fungováním 

Parlamentu 
České republiky, 
konkrétně se 
Senátem.  Již 
druhým rokem 
se žáci starších 

ročníků 
zúčastňují výuky 
ve finanční 

gramotnosti. V rámci spolupráce s mezinárodní 
školou Meridian se žáci devátých ročníků účastnili 
výuky chemie a matematiky v anglickém jazyce, 
vybraní žáci 5.B a 5.C pak vědomostní soutěže 
Meridianu. Blahopřejeme k prvnímu místu Šárce 
Richterové z 8.B, Karolíně Marhounové ze 7.B. a 
Denise Monevové z 9.C v olympiádě z německého 
a anglického jazyka v obvodním kole. Do krajského 
kola postupují Šárka Richterová a Denisa 
Monevová. Obvodního kola v zeměpisné olympiádě 
se zúčastnilo 6 žáků druhého stupně. Každoročně 
pořádáme školní kolo matematické Pythagoriády, 
které se účastní žáci pátých až osmých ročníků. Do 
obvodního kola v olympiádě z českého jazyka 
postoupily Veronika Budková z 9.C a Ema 
Halásová z 9.B.  

Na podzim se žáci třetích tříd účastnili besedy 
nakladatelství Thovt s názvem „Bookni si“. Od 
tohoto nakladatelství proběhl také interaktivní 
program motivačních her na podporu čtenářství.  

V únoru proběhla na naší škole beseda se 
zástupci nakladatelství Albatros. 
Ve 8. B se žáci věnovali tématu 
„Jak se dělá komiks“, v pátých 
třídách pak tématu „Strašidelná 
literatura“.                                                              

Žákům prvního stupně byl 
nabídnut desetidenní zájezd do 
Španělska za výhodných 
finančních podmínek. Vzhledem 
k malému počtu zájemců se však 

zájezd neuskuteční. Ze stejného důvodu se 
neuskuteční na začátku července příměstský tábor 
při Základní škole Žernosecká.  

Dne 15. 1. jsme zpřístupnili školu všem, kteří 
měli zájem se podívat, v jakých prostorách se naši 
žáci vzdělávají a seznámit se s vyučujícími, kteří na 
naší škole působí. Akce proběhla za velkého zájmu 
rodičů. S mnohými z nich jsme se pak setkali při 
zápisu, který se konal 4. a 5. února za účasti řady 
žáků naší školy. Je nám velice líto, že jsme všechny 
zájemce o naši školu nemohli uspokojit 
z kapacitních důvodů. 

 
Na co se těšíme 

Do konce roku nás 
čeká mnoho nádherných 
zážitků. Jsou to opět 
akce kulturní, 
vzdělávací i sportovní 
(např. divadelní 
představení, výstavy, 
exkurze, výukové 
programy, prevence 
sociálně patologických jevů, matematické soutěže, 
olympiády). 29. dubna pořádáme na školním hřišti 



tradiční a 
velice 

oblíbený rej 
čarodějnic, 

můžete se 
odpoledne 

přijít podívat 
na krásné 
masky. Ve 

středu 11. 6. si oslavíme Den dětí tradiční 
Žernoseckou poutí v dopoledních hodinách v areálu 
školy. V dalším týdnu Vás všechny srdečně zveme 
na Školní akademii, která se bude konat dne 17. 6. 
v 18 hodin v Kulturním domě Ládví.  

V druhé polovině června si většina tříd zpestří 
výuku školními výlety na hezká místa naší vlasti. 

Vzhledem k termínu velikonočních prázdnin 
jsou třídní schůzky přesunuty na 9. 4. od 18 hodin. 
Rodiče budoucích prvňáčků mají 
možnost poznat své třídní učitele a 
získat řadu potřebných informací na 
třídní schůzce 11. 6. v 17 hodin. 

V souvislosti s úpravami ve škole 
vyhlásila paní ředitelka ředitelské 
volno na dny 2. 5. a 9. 5. 2014. 

Chtěli bychom Vám všem 
poděkovat, že spolu s Vašimi dětmi 
sbíráte starý papír a dovolujeme si 
připomenout, že poslední sběr 
v letošním školním roce se koná 24. a 
25. června. 

Přejeme Vám krásné jarní dny se 
spoustou sluníčka a veselé 
Velikonoce. 

Do dnešního čísla jsme si pro Vás 
připravili několik ukázek z prací žáků 
druhého stupně.  

 
Hádalo se I s Y 
Jednou se sešlo měkké a tvrdé i. 
„Ahoj!“ řeklo veselé i. Nato však y jenom 
zabručelo. 
„Proč jsi takové naštvané?“ řeklo i. Y však 
nereagovalo. Inu asi proto si i řeklo , že ho trochu 
naštve: 
„Ty jenom závidíš, že se píšu víc jak ty!“ 
„Cože?“ 
„No ano, prostě závidíš!“ 
„To není pravda, vždyť i každý podprůměrný 
hlupák ví, že víc se píšu já!“ 

„Uveď příklad chytrolíne!“ 
šklebilo se i. 
„Třeba vyjmenovaná slova! 
Najdi v nich měkké i!“ 
„Pche, to vůbec nic není!“ 
hájilo se i zapomínaje na 

nějaké štvaní. 
Tohle už byla hádka. 
Inu hádali se dlouho a hádka se jenom zhoršovala. 
Ale protože i bylo rozumnější řeklo: 
„Píšu se víc, ale…“ než to stihlo dopovědět přišel 
člověk a řekl: „Jestli se nepřestanete hádat tak 
vymyslíme nové a jenom jedno!“ 
A tak hádka skončila 
 
Hádalo se I s Y 
Jednoho dne si v dětském slabikáři leželo I a vedle 
něj Y. „Pojď si povídat a 
nestůj tu jak tvrdé y!“ 
křiklo I na Y. To se 
starému tvrdohlavci 
nelíbilo a ohradil se slovy: 
„Já ti dám křičet na mě, ty 
měkoto!“ I se zaleklo a 

omluvilo se, 
ale jeho 
soupeř se nechtěl přestat hádat a začal 
si vymýšlet: „JÁ, takový vážený a po 
H, CH, K, R, D, T, N psaný, jsem 
urážen TÍMHLE? Vždyť i 
vyjmenovaná slova jsou se mnou 
napsaná!“ Na to měkota uraženě koukal 
a jen potichu řekl: „ Vždyť jsem skoro 
nic neřekl.“ Nad tím se starouš jen 
podivil a odskákal na druhou stranu 
slabikáře. Od té doby se obě I a Y píší 
odděleně a nechtějí být spolu. 
 
Co mi škola dala a co nedala 
      Když se nad tím zamyslím, 
uvědomím si, že mi toho škola dala 
opravdu hodně. Nejvíce jsem vděčná za 

schopnost číst a psát, a pak hlavně za podrobnou 
znalost našeho jazyka. Samozřejmě i za neustálé 
vtloukání rovnic, odmocnin, sčítání, odčítání a 
různých vzorečků do mé hlavy. 
      Hlavně jsem se ale naučila přemýšlet a uvažovat 
nad problémy a řešit je, zjistila jsem své možnosti a 
hranice a našla touhu je překonávat. Jednou z nich 
je samozřejmě i vysvědčení. Jednání s lidmi je také 
důležitou zkouškou a součástí školního i 
společenského života. Smlouvání typu:"Dáš mi 
opsat úkol?","Poradíš mi v testu?" nebo "Paní 
učitelko, 
nemohla 
byste mi teď 
známku na 
vysvědčení 
přilepšit, když 
se příští 
pololetí budu 
snažit?" jsme 



použili jistě všichni. Od 
toho se budou odvíjet naše 
další schopnosti. Jsem také 
velice vděčná, že jsem se 
těch několika věcí naučila 
od dobrých učitelů. Věřím v 
to, že mi získané znalosti v 
životě usnadní spoustu věcí.  

      Abych se přiznala, nemůžu přijít na to, co mi 
škola vzala. Možná hodiny, které by mohla strávit 
jinak, ale rozhodně ne tak, jako teď. Co bych 
například dělala bez schopnosti číst a psát? Žádný 
počítač, žádné časopisy, žádné 
psaní SMSek, žádné 
návody...prostě nic. Takže jsem 
moc ráda, že mi škola vzala tolik 
času, protže díky ní umím to, co 
umím. Jak se říká, všechno zlé je k 
něčemu dobré. 
Eliška Keslová 
 
Co mi škola dala a co nedala 
   Když zapřemýšlím, co mi škola 
dala, napadnou mě vědomosti, 
kamarádi,…. Pro mě jsou důležité 
jak vědomosti, tak i kamarádi. Bez 
vědomostí o různých věcech by to 
asi nešlo. Co si myslíte vy? 
   Já si myslím, že by měl mít 
každý alespoň základní znalosti. Sice, když píšeme 
test, aby učitelé zjistili, co kdo umí, tak je to hodně 

stresující, ale jinak by to asi nezjistili, co myslíte? 
Bez vzdělání bychom se nemohli stát, tím, čím 
chceme. Když se někdo chce stát třeba architektem, 
myslíte, že by to šlo i bez toho, že by neuměl nic 
narýsovat nebo vypočítat? Sice někdo nemusí mít 
rád geometrii, ale zrovna pro architekta je hodně 
důležitá. A kdyby nebyl architekt, tak by lidé neměli 
domy tak hezké, jako jsou. 
   Když si vzpomenu na první den ve škole, tak se 
mi vybaví děti před školou, které si odvádí paní 
učitelka. Všichni se postupem času skamarádili a 
kamarádi jsou dodnes. Když si vzpomenu, co pro 
mě moji kamarádi udělali, je toho příliš. Pro mě 
jsou kamarádi důležití, kdo jiný vás totiž podpoří 

v těžké 
situaci 
nebo 
v něčem 
podpoří? 
Kdybych 
neměla 
kamarády, 
asi bych se 
unudila. A 
co vy? 
Myslíte, že kamarády nepotřebujete? 

   Když zauvažuji nad tím, co mi škola 
nedala, tak mě nenapadají žádné věci, 
ale když zapřemýšlím, co mi vzala, 
tak je to asi čas. Všichni si dokážeme 
představit, jak trávíme čas u něčeho 
mnohem zábavnějšího, jako je třeba 
počítač, koukání na televizi, chození 
v parku s kamarády, někde lyžovat, 
chodit na různé kroužky a mnoho 
dalších, ale 

zase 
bychom nic 
neuměli a 
myslíte, že 
by to šlo 
třeba bez 
elektrikáře, 

stavitele, instalatéra a 
mnoha dalších? Ti také 
museli chodit do školy, 
asi je to také nebavilo a asi to nebude moc bavit 
nikoho, ale podle mě ta škola není tak špatná. Když 
se nad tím zapřemýšlím, kde si užijete víc legrace 
než ve třídě s kamarády? Kde se seznámíte 
s novými lidmi? Když tak zapřemýšlím, škola není 
tak špatné místo. 
Jsou i horší 
místa. Děti 
v Africe se do 
školy těší. Tak 
proč my ne?  
 
 
 
 
 

Ilustrace jsou výborem z tvorby dětí 
2. stupně naší školy. 
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