
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 
 

konec školního roku se nezadržitelně přiřítil, a ačkoliv počasí nám v poslední době moc nepřeje, prázdniny už 
pomalu klepou na dveře a opět nastala doba pro malou rekapitulaci a krátké zhodnocení posledních měsíců.  

Uplynulý školní rok byl pro naši školu velmi úspěšný ve velkém množství mimoškolních aktivit. S úspěchem jsme 
se zúčastnili mnoha sportovních soutěží a olympiád. Všem vítězům a úspěšným zúčastněným bych chtěla ještě jednou 
moc poděkovat za výraznou propagaci naší školy nejen v rámci našeho obvodu, ale i v rámci celé Prahy. 

Děti druhých ročníků už máme rozdělené do nových jazykových skupin a pomalu se nám formují i nové šesté 
ročníky. Naše škola zaznamenala velký úbytek dětí, které byly s úspěchem přijaty na víceletá gymnázia. Všem žákům, 
kteří naši školu brzy opustí, odcházejícím páťákům a deváťákům, chci popřát do dalšího studia hodně úspěchů. 

Doslova před pár hodinami se vrátila velká skupina žáků 2. stupně, kteří strávili nezapomenutelné dny v jižní 
Evropě v rámci školy v přírodě na italském poloostrově Gargano. Další třídy na ŠVP právě vyjíždějí nebo už se 
zregenerované vrátily. 

Další třídy se dočkaly výměny linolea, opět 
plánujeme vymalování některých tříd. Po dlouhé době nás snad čekají 
klidné prázdniny bez velkých zásahů do interiérů školy. Výjimkou je 
oprava dalších čtyř kabinetů. 

Školní rok bude slavnostně ukončen 27. 6. 2014 v 8:15 hodin v 
atriu školy. Všechny rodiče žáků, hlavně devátých tříd, srdečně zvu na 
tuto slavnost. 

Na závěr tohoto příspěvku bych Vám ráda jménem celého 
pedagogického týmu a všech zaměstnanců školy popřála pohodové, 
klidné prázdniny, plné sluníčka a odpočinku. Letošní rok utekl 
neskutečným tempem a nezbývá tedy než si přát, aby ten příští školní 
rok 2014/2015 byl stejně úspěšný a pohodový. 

 
                                                                                                                     RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. 

 
CO PROBĚHLO A ČÍM SE MŮŽEME 
POCHLUBIT 
Ve druhém pololetí se naši žáci pravidelně zúčastňují 
programů v rámci prevence sociálně patologických jevů 
a žáci prvního stupně si utvrzují znalosti a dovednosti 
související s dopravní problematikou na dopravním 
hřišti Prahy 8. 
Většina tříd se zúčastňuje kulturních a vzdělávacích 
programů. Řada žáků ukázala své schopnosti 
v matematických soutěžích, ve kterých dosáhli 
výborných výsledků. V obvodním kole  Pythágoriády 
zvítězila V. Krejcárková z 5. B a A. Fricová z 5. C. Naše 
škola je Praze 8 stále jednou z nejúspěšnějších ve 
sportovních soutěžích, ze kterých nám přibývá do školní 
sbírky spousta diplomů a pohárů. Největšího úspěchu 
dosáhli fotbalisté 1. stupně pod vedením paní učitelky 
Tvrdé a pana učitele Forejta, když v McDonald's Cupu 
obsadili krásné 2. místo v rámci celé Prahy. 

Všechny naše žáky tímto chválíme a děkujeme rodičům, 
že je v jejich aktivitách podporují. 
S velkým smutkem Vám musíme oznámit, že v pražské 
ZOO uhynul námi podporovaný, celou školou na dálku 
adoptovaný, vzácný exemplář výrečka malého. Jeho 
prázdné místo v našich srdcích tak musela nahradit nová 
sovička, která se podle tradice opět stala maskotem naší 
školy. Novým adoptivním zvířátkem podporovaným 
z našich společných sběrových akcí se od května stala 
Sova indická (Phodilus badius) – více na 
http://www.zoozapra.wz.cz/sovaind.htm. 
 
CHYSTANÉ AKCE 
Řada tříd prvního i druhého stupně absolvovala nebo 
v současné době tráví volný čas na škole v přírodě. 
Mnozí se ještě těší na školní výlety a další akce, které 
teprve proběhnou, včetně závěrečného fotografování.  



V dopoledních hodinách dne 11. 6. se koná tradiční 
Žernosecká pouť, při které vlastně oslavujeme Den dětí. 
17. 6. v 18 hodin zveme všechny do KD Ládví, kde se 
nám představí některé třídy 1. a 2. stupně. 
Závěr školního roku a tradiční rozloučení s našimi 
devátými třídami se bude konat v atriu školy 27. 6. 2014. 

 
V našem časopise 
jsme Vás postupně 
seznámili s prvním i 
druhým stupněm, 
školní jídelnou a 
družinou. V dnešním 
čísle je řada na 
školním klubu. 
Vedoucí školního 
klubu Mgr. Helena 
Brábníková poskytla 
tyto informace. 
  
ŠKOLNÍ KLUB 
Školní klub se ve své 
činnosti řídí zejména 

vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
Školní klub uskutečňuje výchovně vzdělávací, rekreační 
a další aktivity pro žáky v jejich volném čase. Klub má 
možnost pro svoji činnost využívat, se souhlasem 
ředitelky školy, zařízení, prostory a vybavení školy. 
Hlavním posláním školního klubu je nabídka pozitivních 
alternativ zájmové činnosti, 
odpočinku a rekreace žáků. Do 
činnosti ŠK se mohou zapojovat 
žáci prvního i druhého stupně 
základní školy podle jejího 
charakteru. Buď volně na 
spontánní, příležitostné a další 
obdobné aktivity (v knihovně, 
studovně a herně), nebo závazně 
do pravidelných zájmových 
útvarů resp. zájmových 
kroužků. Školní klub může 
vykonávat činnost pro účastníky, jejich zákonné 
zástupce a další zájemce i ve dnech pracovního volna 
(akce pořádané sdružením rodičů). 
ŠK má k disposici tři místnosti, v jedné místnosti je 
umístěna knihovna s knižním fondem (seznam knih je k 
dispozici v tištěné podobě řazený podle autorů a titulů s 
označením signatury, která slouží k snadnému 
vyhledávání knih. Seznamy jsou též k dispozici na 
webových stránkách školy (Školní klub – knihovna). 
Vzhledem k pohovce a konferenčnímu stolku, zde 
mohou žáci nerušeně číst. 
V druhé místnosti se nachází studovna, ve které jsou 
umístěny čtyři počítače, sloužící k přípravě žáků na 
vyučování (zpracování domácích úkolů-referátů, které je 
možné vytisknout) a stůl s židlemi pro napsání domácí 
přípravy. 
Třetí místnost slouží jako herna s velkoplošnou 
obrazovkou (možnost sledování TV programů) včetně 
zapůjčeni velkého množství stolních her a periodik – dle 
potřeb žáků. 

V herně, studovně a knihovně s čítárnou je přítomna 
vedoucí školního klubu. Žáci mají možnost pravidelné 
návštěvy herny, studovny a knihovny s čítárnou během 
celé doby školní docházky. Určeno je pro všechny žáky, 
učitele a zaměstnance školy. Stejně jako školní klub 
(jednotlivé zájmové kroužky), dle svých potřeb a zájmů 
žáků. 
Otevření zájmových kroužků začátkem školního roku se 
odvíjí od personálního obsazení a zájmu žáků. Písemné 
přihlášky do jednotlivých zájmových kroužků podávají 
žáci prostřednictvím zákonných zástupců na začátku 
školního roku písemně a odhlásit se mohou rovněž 
písemně v pololetí. Do ŠK jsou přijímáni žáci naší školy. 
Ve školním roce 2013/2014 se nabízelo 39 zájmových 
kroužků. Otevřelo se 24 zájmových kroužků. 
MÍČOVÉ HRY, GYMNASTIKA I., VYBÍJENÁ, 
AIKIDO I. A II., DIVADELNÍ, SEBEOBRANA, 
KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY, ZOBCOVÁ 
FLÉTNA – ZAČÁTEČNÍCI, CVIČENÍ Z M A ČJ I. A 
II. (jazykové třídy), KERAMIKA I., II., III. A IV., 
FLORBAL, STOLNÍ TENIS I a II., ZUMBATOMIC I. 
A II, TEE BALL, PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY M, 
BEE BALL a MATEMATICKÁ CVIČENÍ (pouze 7. 
A). 
Ve 2. pololetí došlo k redukci na 19 zájmových kroužků. 
Charakteristiku jednotlivých zájmových kroužků 
naleznete na webových stránkách školy (Školní klub – 
zájmové kroužky) 
V současné době probíhá zkušební provoz pro evidenci 

docházky ve školním klubu, která 
je nutná z hlediska BOZP žáků. 
Jde zejména o žáky, kteří 
navštěvují ŠK volně spontánně a 
příležitostně, žáky, kteří 
navštěvují ŠD a čekají na 
začínající ZK, případně ukončili, 
ale ŠD má odpolední program 
mimo budovu školy. U žáků, kteří 
dochází na ZK (po předchozím 
podání závazné písemné 
přihlášky) je evidence vedena v 

„Záznamech o práci v zájmových útvarech“. K evidenci 
používají žáci čipy (ty, které také slouží pro evidenci 
obědů). Při příchodu do ŠK (knihovny, studovny a 
herny) se žák přihlásí a při odchodu se odhlásí pomocí 
čipu. Od 1. 9. 2014 bude tato evidence povinná pro 
všechny žáky. Dojde ke změně Školního řádu včetně 



souvisejících dokumentů (Provozního řádu ŠK). 
Akce pořádané v průběhu letošního roku školním 
klubem: 
Dne 19. 9. 2013 se zúčastnily třídy: 3. A TU 
Radka Hanáková, 3. B TU Mgr. Ludmila Beťáková a 
3. D TU Kamila Tvrdá akce, pořádané knižním klubem 
MF, a. s. a MeetFactory o. p. s. 
Dne 18. 10. 2013 – 3. A  
Radka Hanáková; 3. B Mgr. 
Ludmila Beťáková a 3. D 
Kamila Tvrdá a dne 20. 11 
2013 – 2. A Mgr. Olga 
Tománková; 2. B Mgr. Jana 
Mejdrová; 2. C Mgr. Zuzana 
Hošková se uskutečnila akce 
na podporu čtenářské 
gramotnosti, pořádaná 
Nakladatelstvím Thovt 
s názvem:  
„Motivační hry na podporu 
čtenářství“ - skládala se ze 
dvou částí. První část byla 
obecná, jak kniha vzniká, několik slov ke čtenářství a 
výběru knih. Druhá část byla vlastní hra, která byla 
zaměřena na práci s textem, orientaci v knize a čtení s 
porozuměním. 
 
11. 12. 2013 „Vánoční trhy“ 
Ve vestibulu školy, probíhaly i prodejní vánoční trhy, 
kde žáci prodávali výrobky, které vytvořili. Finanční 
obnos využily třídy na různé účely (charitativní, 
navýšením do třídního fondu apod.). 
Dne 20. února 2014 se ve spolupráci s nakladatelstvím 
Albatros uskutečnila beseda s panem Ondřejem 
Müllerem (spisovatel, překladatel knih pro děti). 
Zúčastnila se třída 8. B – téma besedy: Jak se dělá 
komiks a třídy 5. A a 5. D – na téma: Strašidelná 
literatura – jak naspat strašidelný příběh. 
Dne 25. 3. a 26. 3. 2014 se k měsíci knihy konala 
beseda, připravená ve spolupráci s nakladatelstvím 
Thovt. Navštívila nás paní spisovatelka Jitka Vítová 
autorka dětských knih. Besedy se zúčastnily všechny 1. 
a 3. třídy. 
Beseda se týkala knihy, „O Květušce a tesaříkovi“. 
Zájemcům paní spisovatelka knihu podepsala. 
Dne 29. 4. 2014 proběhlo tradiční „PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC“. Tentokrát nám počasí přálo a spálením 
Morany jsme se symbolicky rozloučili s letošní velmi 
mírnou zimou. Následné opékání špekáčků jen podtrhlo 
dobrou náladu, která při akci panovala. 
 
Co nás ještě čeká? 
11. 6. 2014 „DEN DĚTÍ + ŽERNOSECKÁ POUŤ“ (od 
9:00 do 13:00 hodin) – nekončící zábava, kterou pro své 
menší spolužáky tentokrát připravují žáci 9. ročníků 
 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŽŠ ŽERNOSECKÁ 
Naše škola je už dlouhou dobu známá širokým výběrem 
mimoškolních aktivit v rámci školního klubu. 
V následujících odstavcích přinášíme přehled letošních 
zájmových kroužků, abyste si případně mohli udělat 

přibližný přehled toho, co budeme nabízet i v příštím 
roce. 
Divadelní ZK 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 10 žáků, ve 2. pol. 9 žáků 
Vedoucí kroužku: Mgr. Simona Havlová 
Kroužek je zaměřen na nácvik různorodých životních 
situací, pod kontrolou si zkoušíme vyjadřování různých 

emocí a pocitů. V dramatických 
etudách, hrách i v textových materiálech 
si zkoušíme odlišné životní role. Učíme 
se správně vyslovovat a pracovat 
s trémou. 
Připravujeme vystoupení na „Školní 
akademii“. 
 
ZK Sebeobrana 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 14 žáků, ve 
2. pol. 11 žáků 
Vedoucí kroužku: Mgr. Tóth Michal 
V ZK jsme se dozvěděli, co je to tzv. 
nutná sebeobrana podle zákona, za 
jakých okolností je dovoleno se bránit a 

útočit. Také jak se má předcházet fyzickým střetům 
a rozpoznat nebezpečné chování lidí. Vyzkoušeli jsme si 
základy bojových umění (karate, wing-tsun, jiu-jiutsu, 
aikido) použitelných při sebeobraně. Zlepšujeme 
koordinaci pohybů, rovnováhy, síly i fyzickou kondici. 
Ke snížení počtu žáků ve 2. pol. mělo značný vliv to, že 
ZK probíhá v brzkých ranních hodinách. 
 
ZK ZumbAtomic I. a II. 
I. – v 1. pol. navštěvovalo 28 žáků, ve 2. pol. 26 žáků 
II. – v 1. pol. navštěvovalo 18 žáků, ve 2. pol. 14 žáků 
Vedoucí kroužku: Mgr. Hošková Zuzana 
Zumbatomic je jeden z programů společnosti Zumba 
Fitness LLC, chráněný registrovanou ochrannou 
známkou. Jde o 
Zumbu pro děti, 
která má svoji 
jasně danou 
metodiku a 
pravidla.  
Žáci si rozvíjeli 
zdravý životní 
styl a včlenili si 
fitness jako 
přirozenou 
součást svého 
dětského života. Naučili se: vedení, respekt, týmovou 
spolupráci, hrdost, sebedůvěru a zodpovědnost. Také si 
rozvíjeli koordinaci, rovnováhu, disciplínu, paměť a 
kreativitu. 
 
ZK Stolní tenis a I. 
Stol. tenis – v 1. pol. navštěvovalo ZK 17 žáků, ve 2. 
pol. 13 žáků. I. – v 1. pol. navštěvovalo ZK 14 žáků, ve 
2. pol. 13 žáků 
Vedoucí kroužku: Mgr. Tomáš Náhlý 
V ZK se žáci učili forhand a backhand, nacvičovali 
podání a naučili se pravidla stolního tenisu pro dvouhru 
a čtyřhru. Hráli vzájemné zápasy a obíhačku. 
 



ZK Zobcová flétna – začátečníci 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 11 žáků, ve 2. pol. 8 žáků 
Vedoucí kroužku: Bc. BcA. Tomáš Johancsík 

Žáci se seznámili 
hravou formou hře 
na zobcovou flétnu. 

Společně 
procvičovali 

základní tóny, 
dechová cvičení, 
souborovou hru. 
Naučili se základní 
hudební názvosloví 
včetně základních 

hudebních skladatelů. Poslouchali si různé skladby, 
různých žánrů. 
 
ZK Kytara pro začátečníky 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 9 žáků, ve 2. pol. 8 žáků 
Vedoucí kroužku: Mgr. Michal Tóth 
Žáci se naučili základní metodiku hry na klasickou 
akustickou kytaru, základní akordy a rytmy pro 
doprovod písniček, také si zkusili i sólovou hru, včetně 
společného nácviku hry ve skupině. Z kapacitních 
důvodů se nemohla uspokojit poptávka dalších zájemců i 
v průběhu školního roku. 
 
ZK Gymnastika 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 18 žáků, 
ve 2. pol. 14 žáků  
Vedoucí kroužku: Mgr. Sabina 
Polová 
V zájmovém kroužku jsme se 
věnovali sportovní gymnastice – 
cvičení prostných, výskoky na 
bednu, kozu, cvičili jsme na 
lavičkách, na kladině, učili jsme se 
správnému držení těla, vyzkoušeli 
jsme i protahovací cviky, různé 
výdrže, stoje apod. 
 
ZK Míčové hry 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 18 žáků, ve 2. pol. 13 žáků. 
Vedoucí kroužku: Bc. Petr Forejt 
Žáci se seznamovali s jednotlivými herními 
činnostmi různých druhů kolektivních sportů 
(zejména míčových, ale i některých nemíčových). 
Jednalo se o: sálovou kopanou, florbal, vybíjenou, 
basketbal, házenou, frisbee, badminton, šátkovanou, 
střihanou, apod. Kolektivní hry rozvíjí u žáků 
rychlost, přesnost, správný odhad vzdálenosti, práci 
s jednotlivými druhy míčů, postřeh. Naučili jsme se 
vzájemně spolupracovat v kolektivním pojetí 
jednotlivých sportů a her. 
 
ZK Vybíjená 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 13 žáků, ve 2. pol. 12 žáků  
Vedoucí kroužku: Mgr. Olga Tománková 
Hravou a zábavnou formou výuky jsme se učili 
základům vybíjené. Žáci si osvojili základy a pravidla 
míčové hry vybíjená. Zdokonalili se v házení a 

zpracování míče. Naučili se toleranci a spolupráci 
v týmu. V rámci ZK se naučili chovat v duchu Fair play. 
Podařilo se nám vytvořit tým, kde si žáci navzájem 
pomáhají a jsou jeden druhému oporou. 
 
ZK Matematická cvičení 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 9 žáků, ve 2. pol. 9 žáků  
Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Lucie Řehořová 
Žáci si opakovali a prohlubovali učivo 7. ročníku. 
 
ZK Keramika III. 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 14 žáků, ve 2. pol. 12 žáků  
Vedoucí kroužku: Klára Havrdová 
ZK je určen jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Žáci se 
v průběhu ZK seznámili s různými způsoby práce s 
keramickou hlínou. Kromě zpracování hlíny rukama se 
učili vytvářet výrobky z plátů. Při práci využívali různé 
nástroje – řezátka, špachtle, očka apod. Žáci při 
výtvorech využívají svoji fantazii a vlastní nápady. 
 
ZK Keramika I., II. a IV. 
I. – v 1. pol. navštěvovalo 10 žáků, ve 2. pol. 13 žáků. 
II. – v 1. pol. navštěvovalo 15 žáků, ve 2. pol. 14 žáků. 
IV. – v 1. pol. navštěvovalo 9 žáků, ve 2. pol. 9 žáků. 
Vedoucí kroužku: Mgr. Libuše Šrottová 
V ZK se žáci zabývají zajímavou tvůrčí činností, která 
rozvíjí dětskou představivost a zručnost. Žáci při práci 
zapojují svou fantazii a vytvářejí tak naprosto originální 

keramické výrobky. Nejprve si z hlíny 
vytvoří výrobek, například 
modelováním nebo vykrajováním 
z plátu pomocí šablony. Tento 
výrobek pak musí projít vypalováním 
v peci a teprve poté se přistupuje 
k barvení – to se provádí nejčastěji 
glazurou. Hotové výrobky si žáci 
odnáší domů, aby potěšili své blízké. 
 
ZK Příprava na přijímací zkoušky 
na SŠ z M 
V 1. pol. navštěvovalo ZK 22 žáků, 

ve 2. pol. se většina žáků odhlásila a ZK byl k 31. 
březnu zrušen. 
Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Lucie Řehořová 
Žáci si v rámci ZK vyzkoušeli různé druhy vzorových 
testů včetně SCIO testů z matematiky. 
 
ZK Cvičení z M a ČJ I. A II. 
I. – v 1. pol. navštěvovalo 18 žáků, ve 2. pol. 18 žáků 
II. – v 1. pol. navštěvovalo 14 žáků, ve 2. pol. 14 žáků 
Vedoucí kroužku: Ing. Jiřina Oličová 
Žáci si intenzivním způsobem procvičovali matematiku 
a český jazyk s cílem co nejlépe zvládnout přijímací 
zkoušky na víceletá gymnázia. 
 
ZK „TEE BAL“, „BEE BALL“ a „FLORBAL“ jsou 
evidovány mimo ZK. Tyto ZK jsou vedeny v rámci 
jednotlivých tříd s přípravou na turnaje. 
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