
1. čtvrtletí očima prvňáčků 

Líbí se mi… 

☺úplně všechno učení 

☺líbí se mi písmenka a 
abeceda 

☺počítadlo a matematika 

Stužkování v Břevnovském klášteře 

     Dne 21. září 2011 se k 
tradičnímu stužkování v 
Tereziánském sále Břev-
novského kláštera sešli 
žáci nejenom třetích, ale 
poprvé i prvních tříd. S 
nimi vedení školy, učitelé, 
žáci devátých ročníků, 
jednotlivci z jiných tříd, 
rodiče žáků vytvořili slav-
nostní atmosféru tohoto 
přijetí našich nováčků do 
školy. Jak tento výjimečný 
den prožili někteří stužko-
vaní, si přečtěte v jejich 
následujících příspěvcích. 
 

Roman Křiváček 
tř.učitel 3. B 

 
 

Matěj Kovařík, Matěj 
Tůma, Ondřej Kříž  1.A 
 
Maminka mi v pokojíčku 
připravila na dveře čistou 
košili. Věděl jsem, že tam 
bude paní ředitelka a pan 

zástupce. Líbila se mi 
první hudba, sál a stužka. 
Bylo to hezké. 
 
Eliška Semorádová  3.B 
 
Ráno jsem měla hroznou 
trému. Maminka mě uče-
sala a dala mě na autobus. 
Škola proběhla docela 
rychle. Odpoledne jsme 
jeli tramvají do Břevnov-
ského kláštera. Vevnitř to 
bylo úchvatné. Na chodbě 
byly obrazy, na stropě 
různé malby a v sále jsem 
si rozpustila vlasy a čekala 
jsem. Někdo hrál, někdo 
zpíval a někdo koukal. 
Potom paní ředitelka řekla 
pár slov a pan zástupce 
četl jména. Starší děti nám 
šly dát stužku. Na ní bylo 
napsáno: Už jsem třeťá-
ček, na druhé stránce: ZŠ 
Pod Marjánkou. Potom 
pro mě přišla sestřička. 
 

Julie Řihošková 3.C 
 
Probudila jsem se plná 
vzrušení, že dnes bude 
stužkovaní. Ráno proběhlo 
jako všechny ostatní. Pak 
jsme s tátou jeli do školy. 
Školní den proběhl hezky 
a nastalo odpoledne. 
Všichni obdivovali svoje 
obleky a pak jsme vyrazili. 
Nakonec jsme dorazili ke 
krásnému kostelu a obdi-
vovali v něm malby. Stuž-
kování začalo. Brali to 
podle abecedy. Paní ředi-
telka vyvolala mě a Mi-
chala. Ptala se, co se nám 
líbí a co ne. Mně se líbí 
skoro všechno, Michalovi 
všechno. Ze sálu všichni 
vyšli s hlasitým potleskem. 
Pak si pro nás přišli ma-
minky a tatínkové a poma-
lu se všichni rozešli. Doma 
byla večeře a šla jsem spát.  
Byl to prima den! 
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konce měli být poslední 
základní školou nejen 
v Praze, ale i v republice, 
která první třídy neměla. 
Věřím, že tato změna přine-
se nám všem spoustu rados-
ti a užitku a že naše škola 
bude i nadále patřit ke ško-
lám, o které bude stále zá-
jem, neboť nabízí kvalitní 
vzdělání. 

     Přeji Vám krásné Váno-
ce a klidný zbytek roku. 

Marcela Zavadilová 

ředitelka školy 

Vážení rodiče, 

     jsem ráda, že Vás mohu 
nejenom přivítat v novém 
školním roce, ale zároveň 
oznámit, že tento školní 
rok je pro nás velmi vý-
znamný. 1. září 2011 byly 
opět po třiceti letech na 
naší škole znovu otevřeny 
první třídy. Celkem bylo 
přijato 72 prvňáčků do 
třech prvních tříd. Myslím, 
že je to zásadní změna, 
kterou já osobně velice 
vítám, protože si myslím, 
že bez prvňáčků to „není 
ono“. Podle mých dostup-
ných informací jsme do-

☺celá škola a paní učitel-
ka 

☺v družině Bulánci IV. 

☺kamarádi ze třídy 

☺že se učím anglicky 

Nelíbí se mi… 

že vás opustím 

že mě Kuba pořád miluje 

celá družina u počítače 

že mám pořád rýmu a 
kašel 
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Zážitková Odyssea pro 6. ročníky 

žáci poznávají mezi sebou, dokážou 
vyhodnotit vzniklou situaci a adekvát-
ně na ni reagovat. A při tom všem si 
všichni užijí spoustu legrace. Při od-
jezdu jsme musely odrážet dotazy: 
„Proč je to tak krátké?“ Páťáci, máte 
se na co těšit! 
 

Eva Kašparová 

     Začátkem školního roku vyrazily 
naše nové šesté třídy na třídenní sezna-
movací kurz do Krkonoš. Je příjemným 
konstatováním, že adaptační kurzy jsou 
na naší škole již tradicí. Děti mají mož-
nost seznámit se s novou třídní učitel-
kou a pedagožka pozná děti jinak než ve 
školních lavicích. Díky odbornému ve-
dení lektorů ze společnosti Odyssea se 

notlivých tříd (tzn. kolik žáků nepřije-
lo do školy autem). Vítězné třídy byly 
3 (6.A, 7.B, 8.B) a odměnou jim byl 
přednostní výdej obědů po dobu 1 
týdne. 
 
26. září - Evropský den jazyků 
 
     Žáci vybrali ze svých tříd spolužá-
ky, kteří doma mluví i jiným jazy-
kem, nejen česky. Tito žáci si připra-
vili speciální program do školního 
rozhlasu, kde se spolužákům předsta-
vili a poté na závěr všem popřáli hez-
ký den a samé jedničky v jejich 
„druhém“ jazyce (např. srbochorvat-
sky, anglicky, polsky, německy, ukra-
jinsky, rusky apod.). 
 

     V každé třídě si žáci vybrali  dva  
zástupce třídy, kteří je budou reprezen-
tovat na pravidelných schůzkách ŠP 
probíhajících každé dva týdny. Ti si na 
jednom z prvních setkání zvolili za 
předsedu ŠP - Lukáše Krejčíka (6.A), 
místopředsedu ŠP - Jana Coufala 
(9.A) a radu ŠP s informačními a spor-
tovními zástupci. Na dosavadních 
schůzkách se členové zabývali mnoha 
otázkami týkajících se života školy a 
oceňujeme zástupce za docházku v brz-
kých hodinách. 
 
Žáci nejen schůzovali, ale také zorgani-
zovali několik úspěšných akcí: 
 
22. 9. - soutěž tříd při Evropském dni 
bez aut - žáci shromáždili údaje z jed-

Milí rodiče, 

 

     školní družina se v letošním školním 
roce rozrostla z loňských 120 dětí ve 
čtyřech odděleních na 230 dětí v 8 odděle-
ních, což přineslo některé změny a prvotní 
zmatky v organizaci. Nevýhodou družiny 
na rozdíl od školy je, že dokud nedostane-
me přihlášky od všech zájemců o docházku 
do družiny, nemůžeme určit ani přesný 
počet oddělení, tudíž ani personální obsa-
zení. Vzhledem k tomu, že jsme se snažili 
vyjít všem uchazečům vstříc, sbírali jsme 
přihlášky celé tři týdny. Pak teprve bylo 
možné hledat personál. Ani to není jedno-
duché, protože z důvodu hospodárného 
chodu družiny, se pohybujeme od úvazku 7 
hodin týdně, přes poloviční, až ke dvěma 
plným. Prostory družiny slouží prvňáčkům, 
větší děti jsou do 14 hodin ve školních 
třídách, poté jdou ven a po návratu se stě-

hují již do prostor družiny. I tak ale ve 
svých třídách mají k dispozici družinové 
vybavení družiny ve formě stolních her, 
výtvarných potřeb a časopisů. V režimu 
družiny je také během prvních tří dnů 
týdne 16 lekcí různých zájmových krouž-
ků. Takže na vychovatelkách je co nejlé-
pe zvládnout „logistiku“ bezpečných 
přechodů dětí na tyto lekce. Vzhledem k 
tomu, že kroužky začínají vždy až od 
října, bylo nutné stále tak trochu impro-
vizovat. Přiznávám, že jsme se nevyhnuli 
úplně zmatkům, ale nyní je situace již 
konsolidována. Je otázkou, zda by neby-
lo dobré hlásit děti do školní družiny 
závazně již na konci školního roku pro 
rok následující. 

     Aby bylo pro děti ještě více prostoru, 
financuje škola spolu se sponzory zaskle-
ní družinové terasy, kde bude ping pong, 
trampolínka a drobné sportovní náčiní k 
vyžití dětí. 

     Jinak ale družina pracuje na stejném 
principu jako v letech minulých. Což 
znamená, že máme měsíční plány akcí, 
ty jsou zveřejňovány jak na družinové 
nástěnce, tak na školním webu. Každý 
čtvrtek je možnost dlouhého programu, 
ať už to je kino, výstava, lezecká stěna, 
drakiáda atd. Hned prvního prosince nás 
čeká divadelní představení Spejbla a 
Hurvínka. Úspěšné bylo také již tradiční 
přespání v tělocvičně školy, kterého se 
zúčastnilo 92 spokojených dětí. 

     Ráda bych řekla, že se celý kolektiv 
opravdu snaží, aby družina „šlapala“ a 
děti k nám chodily stejně rády jako do-
posud. 

 

Helena Poláková, 

vedoucí vychovatelka 
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Školní parlament volil vedení a organizoval první akce! 

 Školní družina 

INFOSTR ÁNKY Z PODMARJ ÁNKY 

Halloween - 6.A 
 
     Část dětí z 6.A přišla s nápadem při-
pravit „Strašidelné podsvětí školy Pod 
Marjánkou“. Strašidelně vyzdobili pavu-
činami s pavouky a dalšími vtipnými 
strašidelnými efekty místnost ve sklep-
ním krytu, který se ve škole nachází. 
Připravili si masky - upíra, ducha rytíře, 
prokletého žáka, čarodějnic atd. Na akci 
pozvali celý 1. stupeň a družinu. Měli 
obrovský úspěch a chtějí podobnou akci 
zopakovat. 
 
     Všem žákům, kteří se zapojili do 
příprav těchto akcí, moc děkujeme a 
věříme, že i další se příště přidají! 

Dagmar Lodinová 
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v hostitelských rodi-
nách. Každý den, 
kromě dvou celo-
denních výletů, 
jsme měli tři hodiny 
konverzace ve škole 
s rodilými mluvčí-
mi. Odpoledne jsme 
vyráželi poznávat 
okolí, hlavně pobře-
ží Atlantiku. Měs-
tem nás provázel 
vtipně vypadající 
pán, který byl oble-
čený do starodávné-
ho obleku s bílými rukavičkami a 
naleštěnou dřevěnou holí. Hodně 
zábavy jsme zažili na atrakcích 
v Milky Way. Bylo by těžké vybrat 
ten nejlepší výlet. 
          Díky pobytu v anglických rodi-
nách se nám docela výrazně zlepšila 
angličtina a přízvuk. Všem se pobyt 
v Anglii moc líbil a za to vděčíme 
paním učitelkám, které nám pobyt 

1/2011/2012 

          24. září jsme se všichni dočkali! 
Konečně nastal den našeho odjezdu za 
dobrodružstvím do Anglie! Celkem 40 
žáků ze 7.B a 7.C se vydalo procvičit 
angličtinu a poznat kulturu a tradice 
v anglickém hrabství Devonu. Když 
jsme odjeli, bylo to pro většinu osvo-
bození od každodenních školních i 
domácích povinností. Ve škole i doma 
si jistě všichni odpočali, … a my také. 
          Cesta byla dlouhá a náročná, ale 
dala se přežít a my si ji užili. Cestou 
na nocleh ve Francii jsme se stavili 
prohlédnout si malebné městečko Bru-
ggy v Belgii. Ve Francii jsme pak strá-
vili jednu noc a ráno se trajektem pře-
plavili do anglického přístavu Dover. 
Cestou do města Barnstaple, kde jsme 
pak strávili deset dnů, jsme se zastavili 
podívat na starodávné Stonehenge. Již 
cestou jsme pozorovali první rozdíly 
života v Anglii (auta nalevo, jiné do-
my, krajina s ovcemi a kravami…). 
       V Barnstaplu, na který máme 
úžasné vzpomínky,  jsme bydleli 

Dům světla 
25.10. si žáci 9.AB prohlédli azylové 
centrum v Karlíně, návštěva byla spoje-
na s besedou o HIV a AIDS. Na tuto 
akci navazujeme v prosinci naší účastí v 
Červené stužce. Deváté třídy se zapojí 
do celosvětové osvětové kampaně spoje-
né se sbírkou pro nemocné. 

Šikana mezi námi  
Besedy s odborníkem pro 7.ABC a pro 
6.B jsou naplánované ve dvou termí-
nech. 14.10. již proběhlo pro 6.B a 7.C. 
Zbylé besedy pro 7.AB budou 8.12. 

Típni to 1 
 Interaktivní beseda pro 6.ABC se zá-
stupci České koalice proti tabáku na 
téma kouření, vyjasnění fakt a mýtů o 
kouření, podstata vzniku závislosti, zdra-
votní následky, ekonomické dopady, 
způsob a možnosti odvykání… 

15.11 pro 6.AB a 29.11 pro 6.C 

Típni to 2 
navazující a rozšiřující beseda pro 8.AB, 
proběhne 22.11. 

Kateřina Štanclová 
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Výlet za kanál La Manche, … vlastně English Channel! 

Besedy a setkání  

umožnily. Děkujeme! Už teď se těšíme 
na další podobný výlet! 
 

Terka, Žeňa, Petr a Charlie 
7.C 

Africká návštěva 
Dne 7. listopadu 2011 naši školu navští-
vil člověk, který žil půl roku v Africe 
jako domorodý lékař. Vyprávěl nám o 
těžkých životních podmínkách místních 
lidí i dětí. I na fotografiích bylo poznat, 
že život v Africe není vůbec jednoduchý. 
Z povídání jsme se dozvěděli, že mnoho 
věcí, které se nám zdají samozřejmé a 
běžné, jsou pro děti z Afriky neskuteč-
ným zážitkem. Zaujaly nás i africké pís-
ničky, které jsme poslouchali. Všem se 
beseda velice líbila, a proto si vypravěč 
zasloužil náš potlesk. Celou přestávku se 
nemluvilo o ničem jiném než o tom, jaké 
oproti africkým dětem máme možnosti, 
kterých bychom si měli více vážit. 

 

Sára Špeldová 8.B 

Pěvci v naší škole 
     O páté vyučovací hodině jsme se 
sešli ve školní knihovně, kde se podle 
všeho měla konat beseda na téma 
„Ptáci v naší zahradě.“ Moc jsem se 
netěšil, ale jakmile jsem vstoupil 
dovnitř, všechna špatná nálada ze mě 
opadla. V místnosti byli rozestavěni 
vycpaní ptáci a v několika klecích se 
třepetali živí opeřenci. V tu chvíli 
zhasla světla a na promítacím plátně se 
objevily první obrázky. Paní ornitolož-
ka každou chvíli zastavovala prezenta-
ci a vykládala nám spoustu zajímavos-
tí. Například, že někteří ptáci bombar-
dují své nepřátele trusem. Ukazovali 
nám také živé ptáky. Nejvíce se mi 
líbili dravci. 

Sebastian Kaloš 7.B 

… a budky 
     Odpoledne jsme se rozdělili do sku-
pinek po dvou. Každá dvojice dostala 
hromadu dřeva zabalenou ve folii. Paní 
Veronika a pan Viktor nám pomohli 
vyndat dřevo z folií a podle návodu 
sestavit ptačí budky. Tvořili jsme dva 

druhy budek, pro špačky s větším 
otvorem a pro sýkorky s menším otvo-
rem. Budky jsme ještě natřeli hnědým 
mořidlem, aby odolaly sněhu a dešti a 
nakonec pomalovali barvami. Myslím, 
že nás to všechny bavilo, rozhodně 

lepší než učení. ☺ 

     Podrobné každodenní zážitky žáků ze 
7.A, 8.B a 9.A, kteří vyjeli za dobrodruž-
stvím do Anglie již 10. září, si můžete 
přečíst na webových stránkách školy. 



     Na naší škole funguje pro žáky vý-
chovné a profesní poradenství. Výchov-
ná poradkyně Mgr. Marie Ferechová je 
rodičům k dispozici ve svých konzultač-
ních hodinách, které probíhají každé 
úterý od 16:00 do 17:00. Po telefonické 
domluvě lze sjednat i jiný vyhovující 
termín. 

     Každý čtvrtek dochází do školy škol-

30. 11. termín odevzdání přihlášky do 
oborů s talentovou zkouškou 
 
1. 12. Den otevřených dveří 
 
2. 12. vánoční zájezd do Drážďan 
 
5. a 6. 12. „Mikulášská“ pro 1. stupeň  
(v rámci vyučování) 
10. 12. „Mikulášská“ pro 2. stupeň   
 
12. 12. konzultační den (17 - 19 hod.) 
 
19. 12. vánoční bruslení na Hvězdě 
 
23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny 
 
leden - výuku Fj povede společně s pí 
uč. Sovákovou rodilá mluvčí z Francie 
 
2. 1. - 15. 1. talentové zkoušky (ne pro 
8-leté programy konzervatoří) 
 
15. 1. - 31. 1. talentové zkoušky (do 8-
letých programů konzervatoří) 

Důležitá data školního roku 2011/12 

13. 1. uzavření klasifikace za 1. pol. 
 
24. 1. - 25. 1. zápis do 1. ročníku 
 
31. 1. vydávání vysvědčení 
 
3. 2. pololetní prázdniny 
 
13. 2. - 19. 2. jarní prázdniny 
 
15. 3. termín odevzdání přihlášek na 
střední školy 
 
17. 3. Den otevřených dveří 
 
19. 3. – 6. 4. termín odevzdání přihlášky 
do výběrového řízení do 3. roč. 
 
5. 4. – 6. 4. velikonoční prázdniny 
 
10. - 14. 4. Dánové u nás (výměna) 
 
10. 4. - 30. 4 . termín odevzdání přihláš-
ky do výběr. řízení do 6. ročníku 
 

16. 4. výběrové řízení do 3. ročníku 
 
22. 4. - 7. 5. přijímací řízení na střední školy  
 
23. 4. třídní schůzky (18 hod.) 
 
2. 5. řádný termín výběrového řízení do 6. 
ročníku 
      + náhradní termín výběr.  řízení do 3. roč. 
 
21. - 25. 5. zájezd do Dánska (výměna) 
 
28. 5. konzultační den (17 - 19 hod.) 
 
30. 5. náhradní termín výběrového řízení do 
6. ročníku +  individuální žádosti o přestup 
do naší školy 
 
4. - 8. 6. obhajoby absolventských prací 9. tř. 
 
15. 6. uzavření klasifikace za 2. pololetí 
 
27. 6. slavnostní stužkování žáků 9. ročníku 
 
29. 6. vydávání vysvědčení 

Rádi pomůžeme... 

     Po letech se opět naši žáci stali 
členy Klubu mladého diváka. Osmáci 
a deváťáci mají možnost během škol-
ního roku zhlédnout čtyři divadelní 
představení v různých pražských diva-
dlech. Prvním kulturním zážitkem 
bylo představení, konané v Divadle 
Na Prádle, Obchodník s deštěm (N. R. 
Nash). Jak návštěvu divadla vnímali 
žáci, si přečtěte dále. Závěrem bych 
chtěla jen říci, že tato divadelní hra má 
širší dosah, než uvádí mladý divák 
Vojta. Zde jsou jeho postřehy…                 

Eva Kašparová 

     V Divadle Na Prádle jsme viděli 

hru Obchodník s deštěm. 

     Je to nadčasový příběh, ale je zasa-

zen do Ameriky počátku minulého 

Gratulujeme!!! 

Klub mladého diváka století. Hra je o farmářské rodině, kterou 

trápí obrovská sucha a vedra, jež zasáhla 

jejich kraj. Farmu vede syn majitele Jo-

náš, pomáhá mu sestra Líza a mladší bra-

tr Jim. Otec se snaží dceru provdat, to se 

mu nedaří. Jednoho dne přijde do dalšího 

suchého večera tančící postarší muž, který 

nabízí, že přivolá déšť. Cizinci, který se 

jmenuje Bill Starbuck, nakonec rodina po 

dlouhých sporech umožní, aby se o déšť 

alespoň pokusil. Bill je podvodník a šejdíř. 

Zalíbí se mu však Líza a chce zůstat. Pro 

Billa si po dvou dnech přijde policie. Sta-

ne se zázrak, do rána se rozprší… Bill 

ujíždí pryč z městečka.  

     Takto končí příběh hry od Nathaliana 

Richarda Nashe. Mně osobně se hra velmi 

líbila. Nejvíce mě zaujal herecký výkon 

Igora Bareše v roli Billa Starbucka. Hru 

bych doporučil každému, kdo chce vidět 

romantickou komedii.        

Vojta Straka 9.B 

ní psycholožka Mgr. Marie Kopová, která 
řeší aktuální problémy a rodiče i děti se na ni 
rovněž mohou obrátit o pomoc. 

     Škola má vypracovaný minimální preven-
tivní program pro všechny třídy. Za jeho 
tvorbu odpovídá metodička prevence Mgr. 
Kateřina Štanclová. 

     V letošním roce začal nově pracovat ve 
škole asistent pedagoga.   

Marie Ferechová   

Veverky (doprovodná výtvarná sou-
těž přírodovědného programu o ve-
verkách) 

Vítězem mediální kategorie se stal 
Sebastian Kaloš ze 7.B!  

Ve výtvarné kategorii získal pomysl-
nou stříbrnou medaili Adam Egyhazi 
ze 6.A. 

Zvláštní ocenění poroty za nejlepší 
výtvarný nápad získala skupina dětí z 
1. stupně pod vedením paní uč. Vápe-
níkové! 

Florbal - Orion Florbal Cup 

Družstvo naší školy postoupilo do 
finále, budeme držet palce! 

Fotbal - Pohár rozhlasu 

Žáci 6. a 7. tříd vybojovali v konku-
renci sportovních škol krásné 3. mís-
to! 

Plavání - celkem 13 medailí vybojo-
vali reprezentanti školy v plavecké 
soutěži! K tomu tým mladších žáků 

postoupil do prosincového celopraž-

ského kola!!! 

Aerobik - soutěž jednotlivců 

Natálie Eiseltová z 5.A a Adéla Hoto-
vá ze 6.B vybojovaly ve velké konku-
renci zlaté medaile! 


