
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,  

 

v úvodu tohoto vydání časopisu Žernoseky Vás srdečně zdravím a přeji hodně zdraví, pohody a energie na konci 

tohoto kalendářního roku. 

Než jsme se rozkoukali, máme tady listopad, tzn. 1. čtvrtletí školního 

roku 2015/2016. Celé toto čtvrtletí jste mohli prospěch svých dětí sledovat 

pomocí nových elektronických žákovských knížek. Děkuji všem za kladné 

hodnocení, za děkovné dopisy, které velmi často přicházely a ve kterých jste 

tento nový systém sdělování informací pochvalně hodnotili. 

Nyní několik informací, co se u nás děje, co se dělo a bude dít. 

V současné době provádíme rekonstrukci obou tělocvičen, ukončení 

prací plánujeme na polovinu měsíce ledna 2016. Děkuji Vám všem za 

pochopení a shovívavost. Hodiny tělesné 

výchovy se snažíme alternovat, chystáme 

se docházet do nabízených prostor ZŠ 

Burešova a Beach volejbal na Praze 8. Hodiny tělesné výchovy mají plně 

v kompetenci třídní učitelé a učitelé tělesné výchovy. ŠD v tomto školním roce nabízí 

kurzy plavání v Plaveckém bazénu na Šutce. Dále byla zahájena II. etapa rekonstrukce 

školního hřiště - atletického areálu při ZŠ Žernosecká. Předpokládané ukončení prací 

se bude odvíjet od počasí v zimních měsících. Doufáme, že vše bude pro naše děti 

připravené na jarní měsíce roku 2016. 

Letošní hlavní prázdniny jsme, tak jako každoročně, využili k intenzívním 

úpravám a modernizaci školy. Proběhla rekonstrukce několika dalších kabinetů (fyzika, dějepis, 

německý jazyk, kabinet ŠD). Dále byla zrekonstruovaná elektroučebna, cvičná kuchyňka, 

dětská jídelna u cvičné kuchyňky a její přilehlé prostory. Došlo k výměně všech dveří v celém 

přízemí školy a u všech učeben. Tak jako každoročně byly vymalovány třídy, byla umyta okna. 

Došlo také k dalšímu dovybavení školy elektrotechnickým zařízením a dalšími učebními 

pomůckami. Navýšením jističů byl vyřešen problém, se kterým jsme se potýkali  již delší dobu, 

a čelili tak nevyhovujícím podmínkám připojení školy na rozvod elektrické energie. Byla 

provedena rekonstrukce zábradlí v celém objektu, byly nainstalovány zábrany na podestách 

v posledních patrech, opraveny hydranty. Na dámských toaletách byly vybudovány bidety, a tak 

byly splněny hygienické požadavky příslušných orgánů. V pěti třídách byla položena podlahová 

krytina. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany majetku jsme nainstalovali další 

bezpečnostní kamery do školy a jejího okolí. 

V okolí školy započaly práce spojené 

s úpravou zeleně, oprav vstupních vrat a 

veřejného osvětlení. Ukončení prací je 

naplánováno na červen 2016. 

Ve školní jídelně byla nainstalovaná multifunkční tlaková plynová 

pánev BETTERPAN v hodnotě téměř 900 tisíc Kč. 

Je toho skutečně mnoho, bohužel řádky, které mi byly dány 

k dispozici, jsem vyčerpala. 

Vše ostatní Vám určitě sdělí na třídních schůzkách třídní učitelé Vašich dětí. 

 

Mějte se krásně. 

      B. Čerňanská  

 



Co se událo na naší škole 

 

Všichni jste se 

již seznámili 

s novým systémem 

zapisování známek 

na našich webových 

stránkách, který jsme 

spustili v polovině 

září letošního 

školního roku. 

Odezvy od rodičů 

jsou velice pozitivní, pouze u jedné třídy byly výhrady. 

Byli jsme jedna z posledních škol na obvodě, která tyto 

elektronické známky zavedla. Snažíme se jít s trendy 

současného moderního školství, tudíž toto zavedení bylo 

samozřejmostí. 

Hned v září se děti pátých tříd účastnily výměnného 

pobytového zájezdu do Německa. 

20 dětí odjelo na týdenní pobyt za 

svými vrstevníky z partnerské 

Meusebach Grunschule Geltow. 

Výměnné pobyty jsou 

vyvrcholením tříleté komunikace s 

paralelním ročníkem na jmenované 

škole. Děti bydlely v rodinách 

německých dětí a škola jim 

připravila bohatý program na celý 

týden. Výlet byl pro děti úžasným 

zážitkem a všechny zvládly 

cizojazyčné prostředí na jedničku! Moc se těšíme, až 

budeme na jaře 2016 hostit na oplátku u nás v Praze naše 

milé kamarády z Německa. 

Naši žáci se již od září účastní řady sportovních 

soutěží v Praze 8, ze kterých nosí skvělá umístění a 

krásné poháry. Zde bychom 

zmínili například první místo 

mladších žákyň v házené, 

druhé místo mladších žáků ve 

fotbale, druhé místo mladších 

žákyň v přespolním běhu, 

první místo starších žákyň ve 

stolním tenise. Ve dvou 

závodech celopražského 

plavecko-běžeckého poháru 

se umístila Bára Hartmanová 

z 8. B ve své kategorii na 

skvělém 1. a 2. místě, její 

bratr Šimon z 5. D pak ve své 

kategorii dokonce oba závody vyhrál. Klára Selicharová 

z 5. D se ve své kategorii jednou umístila na druhém 

místě. 

V novém školním roce se žáci 

všech ročníků opět začali účastnit 

preventivního programu, který na 

naší škole probíhá již několik let. 

V rámci prevence patologických 

jevů během měsíců září a října 

navštívila žáky všech tříd naší 

školy Městská policie se svým 

programem. Tato návštěva sklidila 

velký úspěch. Akce týkající se 

preventivního programu 

jsou dále naplánovány po 

zbytek celého školního 

roku.  

Jak již víte z našich 

webových stránek, 

v polovině října začala 

rekonstrukce obou našich 

tělocvičen. Děti v současné 

době absolvují náhradní 

programy, ve kterých se 

snažíme maximálním 

způsobem zabezpečit 

pohyb a fyzické aktivity i 

zábavnou formou včetně her. Pokud je příznivé počasí, 

využíváme venkovní areály, tělocvičnu ZŠ Burešova a 

sportovní halu beach volejbalu.  

Každým rokem jsou žákům devátých ročníků 

předávány informace o možnostech 

studia na nejrůznějších středních 

školách přímo ve vyučovacích 

hodinách, k dispozici je informativní 

nástěnka v přízemí školy, žáci 

navštíví některé školy přímo v jejich 

prostorách a jiné školy pro ně 

připravují své prezentace v naší škole. 

Koncem listopadu se žáci zúčastní 

Scholy Pragensis, kde se prezentují 

zajímavým způsobem všechny střední 

školy Prahy.  

Řada žáků se pravidelně účastní různých olympiád 

a soutěží. V letošním školním roce už proběhl 

přírodovědný Klokan, kterého se zúčastnili žáci osmých 

a devátých ročníků. V matematické soutěži týmů 

prvního stupně celé Prahy s názvem Matematický proud 

se naši žáci umístili na skvělém čtvrtém místě. 

Družina letos přichystala jednu zajímavou novinku. 

Spousta dětí navštěvuje jednou týdně pod vedením 

Slávky Césarové plavecký areál Šutka. Děti si to zde 

opravdu užívají. Touto aktivitou chceme také nabídnout 

širší sportovní vyžití alespoň některých žáků vzhledem 

k uzavření obou tělocvičen z důvodu jejich 

rekonstrukce. 

22. 10. se deváté 

ročníky zúčastnily za 

doprovodu paní učitelky 

Ludmily Drahošové 

exkurze, pořádané naší 

městskou částí, do bývalého 

rakouského koncentračního 

tábora Mauthausen. Odtud 

přijely opravdu se silnými 

zážitky.  

Od začátku školního roku se 

naši žáci pod vedením svých 

třídních učitelů účastní řady 

kulturních akcí, například 

výchovných koncertů, 



divadelních představení a povídání o knížkách v městské 

knihovně na Ládví. 

Jako každý rok navštíví třídy 1. stupně v rámci 

dopravní výchovy speciální dopravní hřiště na ZŠ 

Glowackého. Tato akce má u dětí 

vždy velký úspěch. 

Milí rodiče, rádi bychom Vás 

pozvali ve středu 9. 12. na Den 

otevřených dveří, který se bude 

konat od 14 do 17 hodin. Také Vás 

rádi uvidíme na našich vánočních 

trzích. Ty budou probíhat v úterý 

15. 12 od 14:30 do 16:00 hodin. 

Nyní máte možnost si přečíst 

práce žáků 1. stupně. Zároveň jsou 

doprovázeny kresbami dětí obou 

stupňů.  

 

Práce dětí 

 

Cesta do Austrálie 

O prázdninách 

jsme letěli navštívit 

rodinu do Austrálie. 

Čekal nás dlouhý let 

z pražského letiště 

Václava Havla přes 

Dubaj až do Perthu. 

První let trval 6 hodin. 

V Dubaji jsme měli 

tříhodinovou přestávku. 

Letiště je to velké, ale 

nepohodlné, bylo tam 

málo místa na sezení. 

Když jsme sedli do 

letadla, letadlo se 

rozjelo. Po dvaceti 

minutách jízdy jsme 

byli stále na zemi a začali jsme se vracet na start. Z rádia 

se ozvalo, že máme problémy s komunikačním 

zařízením. V tu chvíli jsem řekl tátovi: „Tati, potřebuji 

na záchod“. Když jsem se vrátil, rozsvítil se nápis 

PŘIPOUTEJTE SE. Systém se nakonec podařilo opravit 

a my mohli bezpečně vzlétnout. Do Perthu jsme přiletěli 

s hodinovým zpožděním, ale spokojeni, že dovolená 

právě začíná.  

Matěj Naskos, 5.A 

 

Příběh o želvách 

Byl jednou jeden hlemýžď, který bydlel ve starém dubu 

a jedna želva jménem Suki. Bydlela v hezkém příbytku 

u mlýna. I když se ho bála, chtěla mu pomoci. Večer si 

zalezla do svého 

příbytku a 

přemýšlela, jak by 

mu pomohla, 

protože neměl nic. 

Druhý den šla 

želva vyzkoušet 

svůj nápad a 

slyšela, jak si 

hlemýžď opakuje 

vyjmenovaná slova po P. Pýcha, pytel, pysk, netopýr, 

slepýš, pak se zasekl a už rovnou řekl třpytit se, 

zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se. Želva Suki 

zaklepala a řekla, že mu tam chybí pár slov. Potom ho 

začala učit vyjmenovaná slova. Hlemýžď se to 

naučil a poprosil jí, jestli u ní může bydlet. Želva 

mu řekla, že ano, a pak ho naučila tančit. 

Hlemýžďovi to šlo. Nakonec to byli nejlepší 

kamarádi.  

 Zuzana Šťávová, 4. C 

 

Příběh 

Hej Vy! Chcete vyprávět příběh? Dobře. 

Byla jednou jedna vydra, která žila v řece u 

mlýna. Jednou se rozhodla, že si půjde najít 

kamaráda. Nejdřív šla za netopýrem. Byla tam 

brzy. Ale cestou zpátky se ztratila v lese. Šla a 

šla, až došla na letiště Ruzyně. Lekla se letadla a 

běžela, kdo ví kam. Cestou potkala sysla. 

Zeptala se ho, jestli neví, kde je řeka u mlýna. 

On řekl, že neví. Tak šla dál. Potkala kobylu a 

zeptala se na tu samou otázku. Kobyla ale věděla, a tak ji 

tam odvezla. A vydra zjistila, že kamaráda hledat 

nemusí, protože mlynářka tam měla ještě: sysly, sýkory, 

kobyly, myši a býky. Takže vlastně kamarády měla před 

nosem. Konec. Jé, to byl hezký příběh. Hele, támhle je 

taky vydra a navíc u mlýna! 

 T. Červinková, 4.C 

 

Ohlasy dětí na výměnný pobyt v Německu 

 

Výlet do Německa  

Naše škola spolupracuje se školou Meusebach Grund 

Schule. My páťáci jsme dostali nabídku, jestli chceme 

jet do Německa. A tak 

jsme jeli. Cesta trvala 

šest hodin. Když jsme 

přijeli, hezky nás 

uvítali. Také nám 

ukázali školu. Škola 

byla pěkná. Později 

jsme se šli ubytovat do 

rodin. Ve středu byla 

olympiáda. Konaly se 

tam různé soutěže 

např.: skok přes laťku, 

sprint, skok daleký, 

hod medicinbalem, 

vytrvalostní běh a 

další. V půl páté jsme 

se sešli s našimi kamarády a později dorazili i Ondra 

s Timem. Hráli jsme fotbal a náš tým vyhrál 20:9. Ben 

radostně křičel: „Góól“. Týden v Německu byl výborný, 

moc jsem si ho užil. 

 

Výlet do Německa  
Naše škola se kamarádí s německou školou 

Meusebach Grundschule a tak nám naše škola dala 

možnost jet se podívat a ubytovat se na týden 

v Německu. Osm dětí z naší třídy se ráno sešlo před 

školou a jeli jsme. Hned po příjezdu si nás rozebrali děti 

z rodin, kde jsme se měli ubytovat. Za pár dní poté byly 



olympijské hry. 

Když jsme se 

dozvěděli, že 

budou olympijské 

hry, byli jsme 

velice rádi. A hry 

začaly. Byl tam 

skok do písku, 

běhy a zkrátka 

skoro vše. Hry 

byly v nejlepším, 

když jsme se dozvěděli, co bude dál. Dozvěděla jsem se, 

že tam mají každoročně skok o tyči do velké výšky. 

Všichni jsme se báli, ale bylo to fajn. Nakonec bylo 

vyhlášení. Naše škola se umístila velmi dobře. 

Olympiáda se všem moc líbila. Moje rodina mne potom 

vzala na Slavnost dýní. Byly tam všemožné dýně např.: 

podlouhlé, hrbolaté, obrovské, ale i docela malé. Moc se 

mi tam líbilo. Den se vydařil, mohla jsem 

spokojeně spát. Týden v Německu se mi 

moc líbil a odnesla jsem si z něj mnoho 

zážitků. 
 

Výlet do Německa 

Naše škola spolupracuje s Německou 

školou Meusebach Grundschule a dostali 

jsme nabídku, že můžeme jet do 

Německa. Nadšeně jsme souhlasili. Cesta 

trvala sedm hodin. Když jsme přijeli, tak 

nás uvítali. Ukázali nám školu a šli jsme 

do rodin. Ve středu se konala olympiáda. 

Soutěžilo se v různých sportech, např.: 

skok přes laťku, hod medicinbalem, 

sprint, skok do písku nebo vytrvalostní 

běh. V pět hodin jsme jeli k Brunovi a Leonardovi. Už 

tam byli Lukáš a Fabián. Hráli jsme fotbal a Ben každou 

chvíli křičel: „Gól“! Nakonec jsme vyhráli 20:9. Týden 

v Německu byl výborný. Moc se mi tam líbilo. 
 

Meusebach Grundschule 

Naše škola spolupracuje s Německou školou. A 

tohle je příběh o tom, jak páťáci jeli do Německa za 

německými dětmi. Čtvrtý den jsme jeli se školou do 

Postupimi. Viděli jsme spoustu krásných hradů. Po škole 

jsme se setkali s rodinou a jeli do dýňového parku. 

Všude byly dýně. Dokonce byly z dýní poskládané žáby, 

rytíři, šachy nebo včelí úl. Byly tam pro děti i různé 

skluzavky, trampolíny a všelijaké prolézačky. Náhodně 

jsme se setkali se spoustou českých dětí. Večer jsme jeli 

autem domů, ale ještě jsme se zastavili v obchodě 

s potravinami, kde jsme 

koupili zajímavé ovoce-

zeleninu jménem kiviberry. 

Podobá se hroznovému vínu, 

ale když se rozkrojí, vypadá 

jako malé kivi, ale je mnohem 

sladší. Mňam. Poté jsme jeli 

domů. Byl to dobrý den. 

V Německu bylo fajn. 

 

Německo 

V Německu se mi moc 

líbilo. Bydlela jsem sama u 

báječných rodičů. K snídani 

jsme vždy měli műsli. Školu 

měli sice malou, ale hřiště stála za to. Do školy a ze 

školy jsme s Ronjou jezdily na koloběžce. Moje holčička 

se jmenovala Ronja a měla pětiletého brášku Bena. Ve 

škole měli dvě hodiny, pak hodinovou 

pauzu, kdy mohli být na hřišti, a pak se zase 

učili. Těším se, až sem Ronja přijede.  
 

Návštěva Německa 

V Německu jsme s Kájou bydlely u 

úžasné rodiny. Měli psa a dva králíčky. 

Černého a bílého s hnědými flíčky. Bydleli 

jsme ve vile a já jsem na všechno říkala very 

good, very good a točila se při tom dokola. 

Moc se mi tam líbilo, až na to, že jsme jen 

dvakrát jeli do školy autem. Jinak jsme 

dobíhali autobus. Ve škole jsme měli první 

den k obědu brambory s fazolemi a masem. 

Vařili tam vcelku dobře. Líbilo se mi tam. 
 

Návštěva Německa 

Byla jsem v Německu se šesti holkami ze třídy a 

ostatními z pátých tříd. Bydlela jsem u kluka a chodili 

jsme skoro každý den k Roně a Berenice na návštěvu a 

někdy zase ony k nám. Do školy a ze školy jsme chodili 

pěšky. Když jsme přišli ze školy, hráli jsme na počítači. 

Škola se mi líbila. Bylo tam hřiště, na kterém si mohly 

děti o přestávce hrát. Učily se dvě hodiny a pak měly asi 

půlhodinovou přestávku. Také tam byla malá jídelna a 

neměli zvonek. Naučila jsem se hodně nových slov jako 

třeba „was“. 
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