
 Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vám 

v úvodu tohoto čísla 

Žernoseckého zpravodaje 

popřála pohodový nový 

rok, pevné zdraví, štěstí a 

samou radost ze svých 

„ratolestí“. 

Naše škola vstoupila do 

40. roku své existence. 31. 

března bychom s Vámi 

toto jubileum rádi oslavili. 

Bližší informace budou k dispozici na našich webových 

stránkách a vývěsce školy. 

Vánoce máme za sebou a první pololetí se nám chýlí ke konci. 

Dne 29. 1. 2015 (čtvrtek) rozdáme výpis vysvědčení a děti 

čekají jednodenní pololetní prázdniny (30. 1. 2015). Určitě 

bude jejich práce za celé pololetí spravedlivě zúročena a děti 

budou spokojeny.  

Nyní v krátkosti nastíním, co se u nás odehrálo za uplynulé 

měsíce. Veškeré síly stále vynakládáme především na 

zvelebování interiéru školy. Za zmínku určitě stojí výměna 

dveří ve všech třídách, pokládka linolea ve třídách a na 

chodbách, vymalování interiérů školy, instalace rolet (dalších 

7 tříd), rekonstrukce cvičné kuchyňky a přilehlé zasedací 

místnosti, rekonstrukce kabinetu chemie, biologie, inspekční 

místnosti a kabinetu výchovného poradce. Neustále se 

snažíme vybavit školu 

novým nábytkem 

(lavice, židle, katedry), 

tabulemi (IA, křídové, 

ekologické), pomůckami 

(interaktivní programy, 

knihy, IT, apod.). Vše se 

samozřejmě odvíjí od 

financí a požadavků 

jednotlivých 

vyučujících. Též jsme 

upravili 

stomatologickou 

ordinaci, která je stále 

Vašim dětem 

k dispozici. V současné 

době se ve spolupráci se 

Servisním střediskem 

zaměřujeme na 

elektrické rozvody, 

jejichž stav nás velmi trápí.  

Určitě jste si všimli stavebních prací v okolí školy. Ve 

spolupráci s MČ Praha 8 se nám podařilo v měsíci listopadu 

rozjet 1. etapu rekonstrukce nazvanou „Dětské hřiště ZŠ 

Žernosecká“. Práce by měly být dokončeny na jaře 2015. 

Hřiště bude především využívat Školní družina, jejíž kapacita 

od 1. 9. 2014 byla navýšena na 270 žáků a je plně využita. 

Toto hřiště bude mít hrací prvky, venkovní třídu, altán a vše 

další pro zpříjemnění pobytu dětí po skončení výuky. 

Bližší informace o škole a celém dění najdete v poslední 

Výroční zprávě za školní rok 2013/2014 na našich webových 

stránkách. 

14. 1. 2015 se uskutečnil Den 

otevřených dveří. K naší upřímné 

radosti se tato akce rok od roku 

setkává s vyšší přízní rodičů a tím 

také roste její návštěvnost. 

Doufáme, že tento pozitivní trend 

bude pokračovat i v následujících 

letech. 

Nyní výčet toho, co nás čeká do 

dalšího vydání tohoto časopisu. 

V měsíci únoru (4. a 5. 2. 2015) 

proběhne zápis do 1. tříd. Jeho 

výsledky budou zveřejněny 

v dalším čísle Žernoseckého 

zpravodaje. V prvním týdnu měsíce března (2. – 6. 3. 2015) 

čekají děti jarní prázdniny, které si určitě užijí a získají síly ke 

zdárnému ukončení tohoto školního roku. 

Ke konci měsíce března ve škole připravujeme velikonoční 

trhy, které budou spojeny s oslavou 40. 

výročí založení školy.  

Na závěr mého příspěvku mi ještě jednou 

dovolte, abych Vám jménem celého 

pedagogického týmu a všech našich 

zaměstnanců popřála pevné zdraví, 

pohodu, hodně úspěchů jak v osobním, tak 

i v pracovním životě. 

Brzy na shledanou.  

B. Čerňanská 

 

Poznámka: Pro velký zájem a na žádost rodičů si Vám 

dovoluji k tomuto časopisu přiložit zajímavý článek z tisku. 



Co se událo na naší škole 
První stupeň  

Od začátku školního roku 

2014/2015 se žáci ZŠ 

Žernosecká zúčastnili mnoha 

akcí. Některé z těchto akcí se 

uskutečnily přímo na půdě 

školy, za jinými se děti vydaly 

společně se svými třídními 

učitelkami. 

Třída 3. A s paní učitelkou 

Tománkovou navštívila 

pražskou zoologickou 

zahradu. Touto akcí byla třída odměněna za aktivitu při sběru 

papíru v minulém školním roce. Tentokrát se děti zaměřily 

zejména na obyvatele z ptačí říše a gorily. 

Třída 3. C s paní učitelkou Hoškovou letos začala exkurzí do 

malešické spalovny, kde se děti mohly seznámit s likvidací 

směsného odpadu na území hlavního města.  

Následovala trojice školních akcí 

pořádaných kooperujícími třídami: 2. A 

s paní učitelkou Komínkovou, 3. C 

s paní učitelkou Hoškovou a 4. C s paní 

učitelkou Slavíkovou. První akci 

odstartoval Barevný týden, kdy na 

každý den byla určena konkrétní barva 

(jakéhokoli) oblečení – bílá, modrá, 

červená, zelená a černobílá.  

Následoval Strašidelný den, pořádaný 

v rámci Dušiček, svátku všech 

zemřelých. Ve všech vyučovacích 

předmětech bylo dané téma tento den 

využito. V matematice děti řešily 

magické úlohy, počítaly s Harry 

Potterem a přesně „odvažovaly“ 

potřebné ingredience do kouzelných 

lektvarů. V prvouce, přírodovědě, 

pracovních činnostech a výtvarné výchově se seznamovaly se 

sovami a netopýry, v českém jazyce psaly strašidelný diktát a 

v tělesné výchově se zaměřily na pohybové hry, spojené 

s překonáváním překážek při „útěku“ před duchy a jinými 

strašidly.  

Trojici školních akcí těchto tříd zakončilo páteční školní 

přespání. Děti si v ten den ve školní jídelně připravily večerní 

občerstvení, absolvovaly „Stezku odvahy“ po setmělých 

školních chodbách a zahrály si bojovku, spojenou s hledáním 

pokladu. Noc strávili všichni na žíněnkách ve školní 

tělocvičně. 

Třída 3. C se dále zúčastnila Mikulášského divadla v KD 

Krakov, opět společně s třídou 2. A absolvovala výlet na 

statek v Třebízi u Slaného se zaměřením na staré vánoční 

tradice. Na podzim také navštívila knihovnu Ládví. 

Třídy 4. B, 4. C a 4. D se společně zúčastnily divadelního 

představení Rusalka v divadle Karla Hackera, zaměřeného na 

výuku anglického jazyka. Tyto třídy také dvakrát navštívily 

dopravní hřiště v Bohnicích, kde si děti jak teoreticky, tak 

prakticky vyzkoušely, jak se správně a zodpovědně chovat na 

silnici.   

Třída 4. D s paní učitelkou 

Tvrdou navštívila v listopadu 

divadelní představení 

Babička v Divadle na 

Vinohradech. Děti se také 

pustily do přípravy projektu 

ZOO v angličtině. 

Sportovního ducha děti 

předvedly na turnaji v T-balle 

na ZŠ Dolákova. Svoje 

dosavadní aktivity třída 

zakončila spolu se třídou 2. 

B školou v přírodě na lyžích 

v Peci pod Sněžkou.  

Třídy 4. A, B, C, D společně 

zpracovaly další projekt 

v anglickém jazyce, 

uskutečněný v rámci 

partnerství s německou 

základní školou, který 

zaštiťuje paní učitelka Eva 

Nykrýnová. Do projektu 

přispěly svými pracemi i 

třetí třídy. 

I žáci 1. stupně reprezentují naší školu ve sportovních 

soutěžích. Zvláště bychom rádi vyzvedli třídu 2. B, která 

reprezentovala naši školu ve finálovém zápasu v Bee Ballu. 

Tato soutěž byla pojata v rámci celé ČR. Dětem udělala radost 

medaile i sladká odměna. Bee Ball se tak stal na naší škole 

velmi populárním sportem. V soutěži konané 

pro Prahu 8, která se uskutečnila na naší 

škole v prosinci, naše čtyři týmy obsadily 

1., 4., 7. a 8. místo.  

 

Druhý stupeň 

Žáci 2. stupně se během prvního pololetí 

účastnili řady akcí. 

Šesté ročníky navštívily pražskou 

zoologickou zahradu. Žáci sedmých tříd 

absolvovali koncert revivalové skupiny 

Beatles, dále navštívili Pražský hrad a také 

se podívali do již výše zmíněné pražské 

zoologické zahrady. Žáci osmých ročníků 

navštívili, kromě již zmiňované zoologické 

zahrady, ekologické centum Toulcův dvůr, 

které se nachází v Praze 10. Deváté ročníky 

se v září vydaly na exkurzi Pražského hradu. 

V listopadu pak absolvovaly tradiční výstavu Schola 

Pragensis, na které se prezentovalo obrovské množství 

středních pražských škol. V prosinci pak navštívili žáci 

devátých tříd Židovské muzeum v Praze, pražský židovský 

hřbitov a některé 

židovské synagogy. 

Poslední školní den 

v roce 2014 se některé 

třídy vydaly do vánoční 

Prahy. 

Na konci roku se také 

konaly pro žáky 2. 

stupně již tradiční 

zájezdy. Prvním z nich 

byl zájezd do vodního 

akvaparku Tropical 

Islands vzdáleného 

zhruba 80 kilometrů od 

Berlína. Zde si mohli užít 

nesčetné množství vodních atrakcí a radovánek. Druhý zájezd 

pak patřil návštěvě vánočního Mnichova. Zde žáci navštívili 

např. Olympijský park a muzeum. V závěru 

návštěvy Mnichova pak žáci mohli nakoupit dárky 

na tradičních vánočních trzích.  

Jako každý rok se žáci 1. a 2. stupně účastní na 

škole Preventivního programu. Deváté ročníky 

dokonce navštívily Psychiatrickou nemocnici 

v Bohnicích (konkrétně oddělení žen léčících se ze 

závislosti na alkoholu), což pro drtivou většinu 

z nich byl opravdu velice silný zážitek. 

 



Náplň preventivního programu 

 

Školní družina 

Do školní družiny bylo v 

letošním školním roce 

zapsáno celkem 268 dětí, 

které jsou rozděleny do 9 

oddělení. Nově nastoupilo 

do školní družiny 94 

prvňáčků. Děti z prvních 

tříd se velmi rychle 

začlenily a navázaly 

hezké kamarádské vztahy. 

Přihlášené děti navštěvují 

družinu pravidelně, dle 

potřeby jsou postupně 

uvolňovány do 

zájmových kroužků. 

Cílem je, aby byl pobyt 

pro děti ve školní družině 

zajímavý, poučný, ale především příjemný. Myslím, že v 

prvních měsících školního roku byla pro děti připravena řada 

zajímavých aktivit, děti si odnášely spoustu zážitků a krásných 

výrobků. Velké množství činností bylo spojováno s pobytem 

venku.  

Adventní čas v naší školní družině se nesl, stejně jako u 

každého z nás doma, v duchu příprav na Vánoce. Ne, že 

bychom leštili okna, pekli cukroví a dělali velký úklid. 

Věnovali jsme se vyrábění, kreslení, povídání a soutěžení s 

čertovskou, andělskou, mikulášskou a vánoční tématikou.  

Dne 3. 12. 2014 se ve školní družině konala „Čertovská 

diskotéka“ s „Mikulášskou nadílkou“. Děti si mohly přinést 

kostým, což některé využily a určitě nelitovaly. 

Zábavné odpoledne bylo zahájeno zpíváním koled, 

následovaly soutěže o sladké odměny. Připravená produkce 

nenechala nikoho posedávat a děti v rytmu hudby a soutěžního 

klání prožily 

příjemné 

odpoledne.  

Vánočně 

vyzdobená jídelna 

dodala diskotéce tu 

správnou atmosféru 

a nenechala nikoho 

na pochybách, že 

děti odcházely 

spokojené.  

V týdnu od 15. 12. 

2014 do 19. 12. 

2014 děti čekalo 

další milé 

překvapení. Pod 

vánočním 

stromečkem našly 

ve svých odděleních nové hry a 

hračky do družiny, ze kterých 

měly velkou radost. 

Chtěli bychom ještě touto 

cestou upozornit rodiče, že 

jsme nuceni ukončit 

kroužek „Sálové kopané“, 

který se konal každé úterý 

od 15.15 – 16:00 hod., a to z 

důvodu malého počtu 

zájemců.  
Pokud má někdo zájem o 

kroužek „Míčové hry pro 

družinové děti“ (středa, 15:15 – 

16:00 hod.), je možnost své dítě ještě přihlásit. Vedoucí 

kroužku je D. Hejdová. 

 

Školní klub 

I ve školním klubu jsou určité novinky, se kterými Vás 

seznámíme. 

Od 1. 9. 2014 je ve ŠK povinná evidence docházky pro 

všechny účastníky. Účastníci při vstupu a odchodu z těchto 

prostor používají čipy, které evidují docházku a pohyb 

účastníků ve ŠK. (Účastníci používají čipy jak při příchodu – 

přihlásí se do ŠK = knihovny, studovny a herny, tak při 

odchodu – odhlásí se). Týká se to účastníků, kteří navštěvují 

ŠK volně, spontánně a příležitostně, účastníků, kteří 

navštěvují ŠD a čekají na začínající ZK, případně ukončili 

ZK, ale ŠD má odpolední program mimo budovu školy. 

V září 2014 se nabízelo 32 zájmových kroužků. Otevřelo 

se 24 zájmových kroužků (BEE BALL, ZUMBATOMIC, 

BADMINTON, TANCUJEME PŘI HUDBĚ, POČÍTAČE I., 

PROCVIČOVÁNÍ Z M A ČJ, MÍČOVÉ HRY, KERAMIKA 

(5 skupin), KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY, BASKETBAL, 

ZÁKLADY ŘEMESEL, CVIČENÍ Z M A ČJ, 

PROHLOUBENÍ ČJ A M, KYTARA PRO MÍRNĚ 

POKROČILÉ, DRAMATICKÝ, PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMAČKY, ČEMAT HROU), které navštěvuje celkem 

357 žáků. Z tohoto počtu jsou 3 ZK zaměřeny sportovně na 

reprezentaci školy (FLORBAL, BEE BALL a TEE BALL). 

Charakteristiku jednotlivých zájmových kroužků naleznete na 

webových stránkách školy (Školní klub – zájmové kroužky). 

Od 1. 11. 2014 došlo ke změně provozní doby. Do knihovny, 

studovny a herny mají účastníci přístup: pondělí od 9:40 do 

15:30 hodin (v době velké přestávky 9:40 až 10:05 hodin; o 

přestávce 10:50 – 11:00 hodin; od 11:45 do 15:30 hodin 

nepřetržitě) úterý až pátek od 

9:40 do 15:20 hodin. 

Kulturní a společenské akce 

pořádané ve školním roce 

2014/2015 Školní družinou a 

Školním klubem 

Akce již konané: listopad – 

„DRAKIÁDA“; prosinec 

„MIKULÁŠSKÁ“  

Akce, které nás čekají: 
leden – „DOBBLE“ – turnaj; 

11. 2. „KARNEVAL“; 

březen – „VÝTVARNÁ 

SOUTĚŽ“ pohádkové 

bytosti, výkresy do soutěže 

odevzdají jednotlivá odd. do 

20. 3. 2015;  31. 3. 

„VELIKONOČNÍ TRHY“; 

29. dubna „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“; 14. 5.; „SPORTOVNÍ 

ODPOLEDNE“; 1. 6. – 20. 6. „TURNAJ VE VYBÍJENÉ“; 3. 

6. „DEN DĚTÍ + ŽERNOSECKÁ POUŤ“; 25. 6. „BOJOVÁ 

HRA V LESE“.  

Program s MP pro Prahu 8 Bezpečné chování 

Drogy  
Šikana 

Kriminalita dětí a mladistvých  

Základy právního vědomí 
Bezpečné chování v elektronickém světě 

Kyberšikana 

Autorská práva na internetu     
Jak se nestát obětí znásilnění  

Domácí násilí 

Nebezpečné situace 

Program s Policií ČR Právní vědomí 

Spolupráce s organizací 

Život bez závislostí 

Práce s třídním kolektivem, vztahy ve třídě 

Program s Psychiatrickou 
nemocnicí Bohnice 

Závislosti 



Práce dětí 
 

Jak se na světě objevila první pila 

Příběh, který Vám budu vyprávět, se odehrál kdysi hodně, 

hodně dávno. Ještě v dobách, kdy všechna stvoření žila na 

obloze v mracích a draci tančili své úchvatné tance, vládl 

těmto nebesům mocný král. Všechna stvoření v oblacích si 

tohoto krále velmi vážila a projevovala mu patřičnou oddanost 

a úctu. Tento král měl také dceru jménem Hanare, která, 

přestože byla velmi chytrá, na ostatní dívky převelice žárlila, 

protože měla podobu šeredné stařeny s muší hlavou a 

koňskými kopyty. Vyžívala se v krutosti. 

Lidé se princezny velmi báli, neboť týden co týden si k sobě 

vždy zavolala několik krásných žen, z kterých jednu 

vylosovala. Dívka poté musela splnit některý z těžkých úkolů. 

Když tak neučinila, princezna ji vlastnoručně znetvořila a 

nakonec nechala zazdít do věže, aby přesvědčila všechny 

poddané, že krása skrývá jen hloupost svých nositelek. 

Jednoho dne padl los na Misaki, dívku nádhernou jak květ 

chryzantémy, jež svou chytrostí mohla soupeřit i se samotnou 

princeznou. „Nuže,“ pravila medovým hlasem Hanare, „jdi a 

vylez na démantový kopec. Až budeš nahoře, spatříš tam 

strom sakury, ten pokácíš. Na pomoc si můžeš 

vzít tuto hůl.“ 

Misaki 

nebyla 

hloupá, a tak 

princezně 

nijak 

neodporovala. 

Když se však 

dostala na 

démantový 

kopec a spatřila 

mohutný kmen 

oné třešně, došlo jí, že na 

tomto světě již příliš dlouho nepobude. „Jak mám touhle 

hůlčičkou pokácet tak velký strom?“ zabědovala Misaki. 

Krajinou se začal rozléhat srdceryvný pláč nebohé dívky. 

V celém tom záchvatu svého neštěstí si začala rvát chomáče 

svých ebenově černých vlasů. Z řádění ji vytrhla až bolest 

prokouslého rtu. V tu chvíli dostala dívka spásný nápad. 

Obětovala tedy všechny své zuby, které poté pryskyřicí 

přilepila na onu hůl. Nástroj to byl až podivně výkonný. Svůj 

vynález pak předvedla i samotné princezně. Tímto činem 

Hanare přesvědčila, že krása není jen převlečená hloupost. 

V průběhu staletí se 

Misakin vynález 

zdokonaloval. Místo 

zubů se začaly používat 

kvalitnější materiály, až 

vznikla pila, jakou známe 

dnes. 

A proč se vlastně pile 

říká pila? Jak už to se 

šťastnými konci bývá, 

vždycky si vyberou svou 

daň a to i tento. Misaki 

díky svému činu mohla 

přijímat už jen tekutou 

potravu a zanedlouho 

poté zemřela. Dalo by se 

říci, že po zbytek svého 

krátkého života jenom 

pila. A tak tento nástroj dostal své jméno. 

Klára Miřejovská, 7. A 

 

 

Co pro mě znamená být dospělý?  

Co pro mě znamená být dospělý? Ta otázka zní velmi 

jednoduše, je však jednoduchá? Malé dítě by Vám řeklo: 

„Dospělý znamená mít hodně peněz, jezdit autem.“ Puberťák 

by Vám řekl: „Prodaj mi chlast, cigarety a konečně budu moc 

vypadnout z bytu.“ Ať už to, co by Vám řeklo malé dítě ve 

školce, či to, co by Vám řekl puberťák na základní či střední 

škole zní jakkoliv, mají ve své podstatě pravdu.  I tohle 

znamená být dospělý, ale je to velmi zjednodušené. My, 

v našem věku, si pořádně neuvědomujeme, co znamená být 

dospělý. Já vidím dospělost jako výzvu. Výzvu, kterou chci 

zvládnout. Zvládli ji moji předkové, tak ji chci dokázat 

zvládnout také. Být dospělý znamená mít zodpovědnost a to 

né už jen za sebe, ale i později za své děti, svou rodinu. 

Znamená to, teda alespoň podle mě, mít určitou představu-sen 

o budoucnosti a jít si za tím. Cesta, která k tomu vede, není 

vždy jednoduchá, ale o to více na sebe můžeme být pyšní, 

když ten vysněný cíl pak dostaneme. Dospělost je samozřejmě 

ale i zábavná. Můžeme vše. Zábavná část je ta, že můžeme mít 

řidičský průkaz, pít (neomezeně) alkohol, a tak dále. Ta 

negativní je pak placení složenek. Ale hlavně dospělost je 

velká část našeho života. Je jen na nás, jak si ji zařídíme… 

Tereza Rokosová, 9. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cesta může být cíl  

Každý člověk má nějaký cíl. Někdo chce být bohatý, někdo 

chce něco dokázat ve sportu, někdo chce mít dům s bazénem a 

někdo chce být jednoduše šťastný, ale jen málokdo si 

uvědomuje, že na cestě ke svému cíli může být nejkrásnější 

právě sama cesta.  

 Vezmu si například sebe. Chci být nejlepší tenistkou na světě 

a můj největší sen je vyhrát Wimbledon. Tenisu věnuji 

spoustu času. Trénuji, hraji zápasy, vyhrávám, prohrávám. 

Pravděpodobnost, že se budu tenisem živit, natož že budu 

nejlepší, je docela malá. Samozřejmě věřím, že to dokážu, ale 

přesto kdybych hrála tenis jen kvůli cíli a vůbec bych si ho 

neužila, k čemu by mi to bylo?  

I kdybych vyhrála třeba i ten Wimbledon, na co by mi bylo 

tolik protrápených let kvůli pár minutám, hodinám, dnům, ba 

dokonce týdnům radosti? Jistě, bylo by to krásné, ale proč si 

neužít i celou tu cestu? 

Pokud se podíváme na ty, kteří chtějí mít větší dům, 

značkovou kabelku, něco chtějí, aby z nich byli pracháči – 

pokud si za tímhle cílem jdou a nakonec se ho dočkají, mají 

z něj obrovskou radost. Lidé, kteří najednou vyhrají například 

ve sportce, si nikdy nebudou vážit těch peněz tak, jako ti, kteří 

si je sami vydělali svou prací. Mnoho z nich je nešťastných. 

Cesta je vždy obrovskou součástí cíle. Možná spíše je cíl 

součástí cesty. Nejkrásnější ale je udělat z cesty cíl, protože i 

cesta může být cíl. 

Šárka Richterová, 9. B 
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