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Školní rok 2007-2008 zahájila 31. srpna 

porada,  na které byli představeni noví kolegové, 

Z. Jelínková (CHE), která odešla ve zkušební 

lhůtě, Mgr. Tereza Švandová (ICT) a Mgr. 

Martin Kudláček (CJL, NEJ). 

Pan ředitel blahopřál při příležitosti pracovních a 

životních jubileí kolegyním 

Janě Dudrové,                  

Aleně Kozlové,  

Janě Beckové, 

Dáše Kuklíkové - Malé 

a kolegovi Ivanu Sedlákovi. 
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O prázdninách vyšel v Chemických listech článek prof.Jany Koptišové o Ing. I. Sedlákovi, 

našem váženém Zlatém Ámosovi. 
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Náš pilný, chytrý a také milý 

student Oldřich Hudeček sklidil 

další úspěch ve svém oboru. V 

červenci se zúčastnil 

mezinárodní vědecké expozice 

ESI 2007, která se konala v 

Durbanu v Jihoafrické republice. 

Na celostátním kole 

Středoškolské odborné činnosti 

vybojoval O. Hudeček 2. místo v 

oboru chemie a Honza Karl 8. 

místo v oboru životní prostředí. 

Oba pánové úspěšně maturovali v roce 2007. 

Zcela netradiční zahájení školního roku čekalo studenty i učitele v pondělí 3. září. Všichni 

studenti dostali balonek s logem školy i logem programu Comenius, jehož autorem byl student 

Tomáš Breník. Celá škola se sešla ve spodní části Petřína u lípy, kterou zasadili v loňském 

školním roce členové ekotýmu. Zde jsme po zahajovacím projevu Zlatého Ámose Ing. I. 

Sedláka vypustili balonky s nápisem Play Fair. Stejnou akci uspořádaly během září naše 

partnerské školy v dalších zemích Evropské unie. 
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Ekotým naší školy je od začátku roku velmi činorodý a 

nápaditý. Díky projektu Ekoškola se třídí na chodbách, ve 

třídách i v kabinetech papír a plasty. 19. září uklízel ekotým 

listí na Střeleckém ostrově. 

 

 

  

    

              

Kolegyně Jana Dudrová, Alena Kozlová a Dagmar Malá oslavili společně svoje kulaté 

narozeniny. 
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13.září proběhlo 2.kolo maturit. Naneštěstí ne všichni maturanti uspěli a s některými se 

uvidíme znovu při některém z dalších kol maturitních zkoušek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sportovní den 27. září v Botičské se vydařil. Nepršelo ani sluníčko nepálilo. Třídní týmy se 

utkaly v kopané a odbíjené, ale byla i příležitost zahrát si frisbee, šachy, na kytaru a pár míčů 

do koše. Jedno je jisté...tým pedagogů byl 

poražen družstvem studentského výběru, ale 

porážka to byla velmi těsná.  

 Výsledky: 

kopaná chlapci:  

1. místo - T4. 2. místo - F4. 3. místo - L4.  

odbíjená dívky:  

1. místo - Z3. 2. místo - F3. 3. místo - výběr dívek z L tříd. 
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V říjnu opět velmi aktivní Ekotým uskutečnil řadu akcí: 

3. 10. navštívilo několik studentů naši adoptovanou kombu 

ušatou v zoologické zahradě. 

16.10. se třída F3. podívala do čistírny odpadních vod v 

Praze-Bubenči. 

20.10. stavěli studenti třídy L4. na Žofíně "živý strom"  

27.10. studenti ze třídy Z3. zkontrolovali na Petříně, jak roste naše lípa. 

 

6. - 10. října hostila naše škola třetí pracovní schůzku škol zapojených do mezinárodního 

partnerského projektu Comenius. Přijeli učitelé z Velké Británie, Francie, Německa, 

Rakouska, Itálie a Slovenska. Vedle pracovního jednání jsme pro naše partnery připravili i 

kulturní program: prohlídku památek Prahy a Kutné Hory a návštěvu divadelního představení. 

Na školním dvoře 

jsme se společně 

vyfotili v tričkách s 

vítězným logem 

"Play Fair". (spolu s 

autory J. Horákem 

a M. Bielikovou) 
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15. - 20. října jelo 24 studentů naší školy na poznávací zájezd do Anglie. Na pořadu byly Oxford, 

Stonehenge, Salisbury, Stratford, Warwick a Londýn. Přes nedostatky v ubytování, které poskytovaly 

hostitelské rodiny, se zájezd docela vydařil. Nikoho jsme neztratili a všichni se vrátili zdraví domů. 
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23. října se uskutečnil 

v Krčském lese další 

ročník celoškolního 

praktického nácviku 

"Ochrany člověka za 

mimořádných situací". 

Studenti, doprovázeni 

svými třídními učiteli, 

skládali testy z 

obecných znalostí, ze 

znalostí zdravovědy, 

ekologie a jazyků.  
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Tradiční setkání bývalých pracovníků školy se konalo 30. října. Senioři společně 

oslavili jubilea kolegů Magdaleny Novákové, Ing.Jiřího Matouška, Ing.Karla Melzocha a 

Mgr.Jany Dudrové. Organizátorkou byla opět Jana Becková a úvodního projevu se ujal 

Michal Běhounek. 
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1. listopadu si třída Z3. prohlédla Ústřední 

čistírnu odpadních vod v Praze Bubenči. 

Náš aktivní ekotým připravil pro sesterské 

ekotýmy v jiných školách výukový program v 

laboratořích. 12. listopadu si zalaborovali 

studenti z gymnázia Jana Palacha a o týden 

později žáci ze ZŠ Na Smetance.  

       

 2. listopadu se konal zájezd do památníku Osvětim, spojený s prohlídkou Krakova. 

Zájezd zorganizoval prof. Martin Kudláček. 
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Prof. A. Janáčková objednala letos opět návštěvu 

divadelního představení v angličtině. Letos zhlédli 

žáci třetích a čtvrtých ročníků zdramatizovanou 

povídku Ch. Dickense "Christmas Carol". 

Letošní první den otevřených dveří byl 7. 

listopadu s obvyklým programem. 
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Žáci čtvrtých ročníků navštívili 8. listopadu 

cukrovar v Dobronicích. 

Předmětová komise matematiky vyhlásila pro žáky 

základních škol soutěž v počítání na kalkulačkách. 

Zúčastnilo se 35 dětí, které soutěžily v rychlosti a 

správnosti.       

         

V týž den, 14. listopadu, navštívlili studenti tříd 

C1.A a C1.B Židovské muzeum. Seznámili se zde s 

judaismem a židovskými zvyky a tradicemi a 

prohlédli si s průvodcem všechny objekty muzea.   

  

Také žáci třídy L1. opustili tento den 

školní škamna a zavítali do Plynárenského muzea. 
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Událostí číslo jedna v tento den byla Středoškolská odborná konference, o které napsala 

zprávu  

prof. J .Dudrová:   Hodnocení studentské odborné konference 2007 

14.listopadu se již po osmé konala studentská odborná konference naší školy v Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR. 

Odborné konference se konají proto, aby se účastníci seznámili s novinkami v oboru, se 
zajímavými náměty a pracemi kolegů. Tento účel naše SOK určitě splnila. 

Devět studentů prezentovalo své odborné práce, které vznikaly na VŠCHT, PřFUK a ústavech 
Akademie věd ( MBÚ, ÚCHP). 

Témata prací názorně ukázala, že chemie je takřka bezbřehá. Byly předvedeny práce z 
organické chemie, z analytické chemie, z biochemie, práce významné pro monitorování a 
ochranu životního prostředí. Jedna práce se týkala kvantově chemických výpočtů. 

Úroveň prací byla letos velmi, ale velmi vyrovnaná co do obsahu i co do prezentace.Dle 
vyjádření prof. Svobody z VŠCHT, který byl předsedou odborné poroty, se mohla srovnávat s 
úrovní bakalářských prací. Proto bylo velmi obtížné stanovit pořadí prací podle kvality(na 
konferencích se pořadí neurčují). 

Naše SOK je však zároveň školním kolem SOČ, proto bylo nutné vybrat vždy dvě práce 
postupující do celopražského kola. 

Pro obor chemie to jsou tyto dvě práce: 

Pavlína Žáková: Stanovení asociačních konstant derivátů pyrimidoisoindolu s cyklodextriny 
Eliška Humlová: Iontově selektivní senzory na bázi PVC membrán s polyaniliny 

Pokud by se podařilo přihlásit ještě jednu práci (záleží na počtu prací z chemie v Praze), byla 
by to práce Zuzany Karáskové : Glykosylace oligosacharidů 

Pro obor ochrana životního prostředí jsou to práce: 
Veronika Komeštíková: Studium dlouhodobé stability bentonitové bariéry 
Michal Seifert: Aerosoly ve vnitřním a vnějším prostředí 

Do oboru fyzika může postoupit práce: 
Ivan Karpíšek: Vazebné uspořádání v dvoujaderných karbonylech železa 

 Všichni studenti si zaslouží uznání za to, že věnovali svému odbornému růstu mnoho volného 
času a že práci dotáhli až do konce. Velké uznání a dík si zaslouží také všichni školitelé, bez 
nichž by ¨se práce nemohly realizovat. 

Jaká bude SOK 2008 ? 
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Ve dnech 22.-24. listopadu jsme se zúčastnili výstavy Schola Pragensis v Kongresovém 

centru Prahy. Prezentaci naší školy připravila předmětová komise chemie, v čele s prof. D. 

Kohoutovou. 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

29. listopadu se naše škola poprvé zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který již třetím 

rokem připravuje společnost "Člověk v tísni". Cílem tohoto projektu je přiblížit žákům a 

studentům základních a středních škol smutné události naši nedávné historie, na které by se 

nemělo zapomenout. V naší škole se promítal film o vězněných ženách "Ztráta slušnosti", 

režisérky Olgy Sommerové (naší absolventky). Poté následovala debata s paní E. Duškovou 

(Konfederace politických vězňů) a paní Matouškovou (společnost Dcery) Garantem akce byla 

prof. M. Wagnerová.      

http://jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=117/
http://jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=205/
http://www.kpv-cr.cz/
http://www.dcery.cz/
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V prvním prosincovém týdnu byla opět aktivní naše 

Ekoškola. Uspořádala chemickou soutěž pro žáky 

základních škol. Soutěžící řešili problematiku 

energetických zdrojů, zabývali se energetickou hodnotou 

potravin, výhřevností paliv a elektrárnami. Každé z 

tříčlenných družstev si vyrobilo funkční větrník z 

různých materiálů. 

 

 

 

        

 

 

18. prosince zavítala třída Z3. do provozu firmy Lindegas a.s. a 19. prosince se studenti 

tříd Z2. a Z3. zúčastnili ve škole přednášky Aktivní solární systémy. 
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Druhý v pořadí den otevřených dveří byl 13. prosince. Podle naší statistiky školu v tento den navštívilo 112 osob, z toho 56 dětí. 
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Po celý listopad a prosinec pracoval pan J. Ptáčník, náš neuvěřitelně šikovný, pracovitý a 

aktivní pan údržbář, na rekonstrukci nového bufetu, který doslova vlastníma rukama a do 

posledního detailu vykouzlil z bývalé fotokomory. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

8. prosince proběhlo další kolo Kuclerova poháru v košíkové. Chlapci soutěžili v Riegrových 

sadech, družstva děvčat v tělocvičně. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Na vánočním večírku 19. prosince v pizzerii U kostela jsme se všichni nejen dobře 

pobavili, ale také rozloučili s kolegyní Alenou Kozlovou, která po mnoha letech v naší škole 

odešla na jiné pracoviště. 
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22 

 



23 
 

   Třetí den otevřených dveří9. ledna naši školu 

navštívilo pouze 23 dětí a jejich rodiče. Program byl 

klasický, bez inovací. Pan ředitel zavítal krátce do 

expozice technického lycea a zapózoval s 

nejoblíbenějším exponátem z biologické sbírky. ... a s 

prof. Staňkovou. 

 

19. - 25. ledna byli studenti tříd C1.A a C1.B na 

lyžařském výcviku v Janských Lázních. Jako doprovod jeli 

učitelé P. Marek, L. Staňková, M.Špaček a R. Vojtíšková. 

Ubytování, strava a počasí bylo ucházející, program byl 

úchvatný. Kromě lyžníků si užívali i vyznavači snowboardu. 

Fota poskytla Monika Hasová (C1.A) 
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30. ledna oslavily společné sedmdesátiny (30+40) kolegyně Magda Mlynářová a Zita 

Valentová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



31. ledna skončilo první pololetí. Studenti obdrželi výpisy vysvědčení. Některým se líbily a jiným se nelíbily. 

      

Přehled 

prospěchu a 

absence 

           
                  

   
C1.A C1.B L1. F2. Z2. L2. F3. Z3. L3. A4. F4. T4. L4. 

  Průměr třídy     2,69 2,78 2,66 2,58 2,50 2,32 2,35 2,56 2,66 2,52 2,19 2,48 2,28 

  Absence na 

žáka     45,80 53,00 35,00 49,40 51,40 42,40 53,90 78,80 70,70 103,50 73,60 46,30 54,80 

  

                  

                  

                  

 

     

Žáci s 

vyznamenáním 

a propadající 

           

                  

    
C1.A C1.B L1. F2. Z2. L2. F3. Z3. L3. A4. F4. T4. L4. celkem 

žáci s vyznamenáním 2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 2 2 3 16 

propadající žáci 

 

4 4 3 3 1 0 4 5 5 2 0 4 1 36 

nehodnocení žáci 6 6 2 3 2 0 5 6 2 10 8 1 5 56 

                  

                  

 

    

Pořadí tříd 

podle 

prospěchu 

            

                  

 

F4. L4. L2. F3. T4. Z2. A4. Z3. F2. L1. L3. C1.A C1.B 

    

 

2,19 2,28 2,32 2,35 2,48 2,50 2,52 2,56 2,58 2,66 2,66 2,69 2,78 

    

                  

     

Pořadí tříd 

podle 

absence 

            

                  

                  

 
L1. L2. C1.A T4. F2. Z2. C1.B F3. L4. L3. F4. Z3. A4. 

    

 

35 42,4 45,8 46,3 49,4 51,4 53 53,9 54,8 70,7 73,6 78,8 104 
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Prospěch 

             C1.A C1.B L1. F2. Z2. L2. F3. Z3. L3. A4. F4. T4. L4. 

 2,69  2,78  2,66  2,58  2,50  2,32  2,35  2,56  2,66  2,52  2,19  2,48  2,28  

 

              

              

              Absence 

             C1.A C1.B L1. F2. Z2. L2. F3. Z3. L3. A4. F4. T4. L4. 

 45,8 53 35 49,4 51,4 42,4 53,9 78,8 70,7 103,5 73,6 46,3 54,8 

 

              

              Šestnáct studentů dosáhlo vyznamenání. 
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Autorka článku se omlouvá za dvě tiskové chyby, které se vloudily do galerie vyznamenaných. 

Student Jiří Gemprle je ze třídy L1. a Sandra Baloghová je letos již ve třídě F4.   

  

Na shromáždění byli samozřejmě slavnostně vyhlášeni a sladkostmi odměněni i vítězové 

zářijového utkání v míčových hrách (viz září) a basketbalového turnaje (viz prosinec). 

 

 
vítězové v basketu 
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4. února zemřel pan Petr Pokorný, který v naší škole 

učil chemii v letech 1962-1975. 

 

 

11. února navštívili studenti čtvrtých ročníků 

představení "Oněgin byl Rusák" v Divadle v Dlouhé. 

Inscenace vznikla podle stejnojmenné knížky Ireny 

Douskové. Autorka v ní navázala na své vyprávění o osudech malé Helenky Součkové v knížce 

Hrdý Budžes, kterou proslavila divadelní podoba v hlavní roli s Bárou Hrzánovou, jež za tuto 

roli získala před čtyřmi lety Cenu Thálie. 
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 Další úspěch Víta Svobody (L2.) 

 

Další zájezd do Osvětimi a Krakova (tentokrát 

převážně pro žáky 1. a 2. ročníků) uspořádal prof. M. 

Kudláček 15. 

února. 
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Březen ... za kamna vlezem. Pranostika letos vyšla. Zejména konec měsíce byl velmi chladný. 

První březnový týden byla třída L1. na lyžařském výcviku v Krkonoších. 

LVVZ L1. 1. - 8. 3. 2008 Janské Lázně, Černá hora, Krkonoše   Zpráva z tisku: 

Vichřice Emma poničila v lesích Krkonoš Víkendová vichřice Emma poničila v lesích 
Krkonošského národního parku (KRNAP) asi 10.000 metrů krychlových dřeva. Polomy po 
vichřici Emma představují deset až 12 procent objemu plánované roční těžby. Vichřice o 
víkendu dosahovala na hřebenech v nárazech rychlosti až 194 kilometrů v hodině.  
A naše zážitky?!!! Náš Horský hotel je přímo na hřebeni Černé hory (1299m). Z Janských 
Lázní vás vyveze pohodlně lanovka. Tedy jindy, když zrovna není Emma!! 

V sobotu 1. 1. jsme měli odjet na hory. Ráno sleduji zprávy i internetové zpravodajství. 
Zjišťuji, že lanovka v Janských Lázních nejezdí. Jak se nahoru dostaneme? Volám pana řidiče 
Píšu (firma Osnado Trutnov). Právě nakládá jinou školu v Krkonoších. Hlásí velké zpoždění, 
školáci které veze do Prahy, nemohou pro silný vítr dojít k autobusu a vyčkávají. Všude je 
zmatek a dopravní kolaps. Zjišťuji, že ve 13 hod rozhodně pro nás na Černém mostě nebude. 
To se ale celkem hodí, protože lanovka na hřeben stejně nejezdí. Prosím pana Píšu o možnost 
jet až v neděli. Máme štěstí!! V neděli veze jinou školu a zpátky je prázdný. Vše je domluveno. 
Tedy zítra ve stejnou dobu... 
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Zbývá jen drobnost, natěšeným studentům 
oznámit změnu. Ti bystřejší sami volají na můj 
mobil a na sraz tedy v sobotu nemusí. Většina však 
(jak jinak?) papír na kterém dostávají informace k 
odjezdu někam založila a tak jim kontakt na 
pedagogy chybí..Ve 13 hod se na větrném Černém 
mostě někteří dožadují odjezdu. Včetně rodičů. 
Někteří přijeli z daleka, jiní se těšili na týden bez 
dětí :)) Nakonec pochopili, že opatření je pro nás 
jediná možnost. Dojíždějícím je nabídnuto přespat 
u pedagogožek, ale touto variantou jsme naše 
svěřence tak překvapily, že se rychle rozcházejí a je po problému. 

A je tu neděle. Optimisticky vyjíždíme, lanovka jezdí, nálada v autobuse výborná. Zvoní 
telefon, volají z Horského hotelu! Lanovka už dnes nepojede. Vichřice se vrátila!! Dobrá 
nálada končí. Nevím co dělat. Radíme se s řidičem. Do cíle zbývá asi 80 km. Pokud nás odveze 
zpět, v pondělí již s ním jet nemůžeme. Navíc budou peníze utraceny.. Zkoušíme volat na 
infocentrum v Janských Lázních. Hledáme možnost ubytování na 1 noc. Bohužel volno pro 30 
lidí není..Jedině přespat ve škole..Dostáváme telefon na ředitelku místní školy. Paní ředitelka 
umožní přespání na žíněnkách ve školní družině. Když to však říkám studentům, někteří chtějí 

radši domů... 

A tak autobus otáčíme. Mnozí hned volají domů. 
Zmatek.. Pan řidič má nápad a volá známé, která 
pracuje v cestovním ruchu. Spojíme se s ní a 
dostáváme seznam hotelů v Trutnově s větší 
kapacitou. A máme štěstí! Hotel Patria nás 
ubytuje! Autobus zase otáčíme a žáci opět 
mobilují a hlásí změnu změny. Akční cestu nemáme 
jen my, ale i rodiče... 

Stavíme u veliké budovy připomínající panelák. 
Patria je ale uvnitř pěkná - tříhvězdičkový hotel s 

hezkými pokoji, pěkná restaurace, pro školu luxus... Navíc naproti je velkoprodejna a tak hlad 
není. Ráno švédské stoly a naše štěstí v neštěstí pokračuje. Náš hodný řidič pan Píša se za nás 
přimluvil a ráno máme (bez cenového navýšení) přistavený autobus u hotelu a odjíždíme do 
Janských Lázní. 

Svítí sluníčko, lanovka jezdí... A tak třetí den Černou horu zdoláme... Posloucháme hororové 
příběhy lidí, kteří tu o víkendu byli (padající stromy vedle nich, hotel bez proudu, zima, ..) a 
tak vidíme, že Pátria nebyla tak špatná. Nakonec jsme měli kliku vlasně pořád. Na hřebenech 
prašan, málo lidí a nikdo se nezranil ani neonemocněl. Platbu za první dvě noci nám ubytovatel 
odečetl z ceny. Co si víc přát? 

http://www.mssch.cz/sites/default/files/_hromada/Kronika/2007/brezen/lyzak4.jpg
http://www.mssch.cz/sites/default/files/_hromada/Kronika/2007/brezen/lyzak5.jpg
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      V březnu odešel učitel tělocviku Martin Špaček (na obrázku) a 

nastoupil nový kolega prof. Michal Slačík. 

Od 1. března funguje proslulá občerstvovna paní Zdenky 

Holmanové v nové podobě. 

V prostorách bývalé fotokomory vybudoval pan Ptáčník 

příjemnou, skromně ale vkusně vybavenou místnost, která 

poskytuje studentům azyl a přísun nezbytných kalorií a tekutin. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 7. března navštívila třída Z3. s prof. D. Kohoutovou 

spalovnu v Malešicích.  

   

Týž den proběhlo školní kolo chemické olympiády, 

kterého se zúčastnilo devět studentů. 
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Osmnáct studentů navštívilo 19. března Památník Vojnu jako součást projektu Comenius. 

Bývalý zajatecký tábor z let 1947 - 1949 pro německé válečné zajatce, poté v období 1949 - 

1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického 

režimu z let 1951 – 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Na přelomu března a dubna navštívila naši školu Česká 

školní inspekce. Byli jsme označeni jako škola 

průměrná.  

8. dubna zahájily tradičně maturitní zkoušky 

písemkou z českého jazyka. 

Témata písemných maturitních prací z českého jazyka a literatury pro školní rok 2007/2008 

I. aktuální 

1) Olympijská medaile není jen potlesk, sláva, slzy radosti a štěstí, ale znamená i dřinu, bolest a spoustu 
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odříkání. 

(Zamyšlení nad tím, zda stále platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.) 

II. společenská 

3) „Chcete být trendy? Ráno si na biocereální housku mázněte biorostlinné máslo, hoďte na 

sebe tričko (samozřejmě z biobavlny) a kalhoty (doufám, že je to biolen!), popadněte biotašku 

(fuj, ta je kožená - tak snad jedině, že by byla z biokrávy?) a mazejte do školy!“ 

(Fejeton o životním stylu.) 

III. odborná 

1) Tycho de Brahe: „Ani světská moc, ani bohatství – jen žezlo vědy přetrvá věky.“ 

(Čím mě zaujal zvolený studijní obor? Volný slohový útvar.) 

IV. literární 

3) M. Scott – Alchymista: „Dr. Dee se zabořil do sedačky svého auta a dost neúspěšně se 

pokoušel zvládnout vztek. Vzduch uvnitř byl opět těžký a zamořený zápachem síry, tenké 

chomáčky žlutobílého kouře kroužily kolem jeho prstů a pomalu skapávaly na podlahu.“ 

(Dokončete povídku.) 

Naše lípa vzkvétá 

 

. 
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V týž den zavítali studenti tříd F3. a Z3. do chemického závodu v Lovosicích a 

studenti druhých ročníků do památníku Terezín. 
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Již tradiční literárně historickou pouť do Kutné Hory vykonali žáci prvních ročníků 10. dubna L1. 
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10. dubna psali studenti L4. maturitní písemku z matematiky. 

15. dubna se konala jarní sešlost Klubu důchodců. 

   V dubnu se uskutečnila celá řada 

odborných exkurzí. Mimo zmíněné Lovosice 

navštívili studenti F3. a Z3. tříd cementárnu 

v Radotíně. 

 

 

 

Ing. Ivanu Sedlákovi předal v pátek 18. dubna 

ministr školství medaili za pedagogické zásluhy. Je to 

další trofej do sbírky našeho milého kolegy. 
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Mgr. Michal Běhounek oslavil 19. dubna své 65. narozeniny. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   Po vypršení adopčního období komby ušaté vybrali 

studenti i pracovníci školy peníze na novou adopci. 

Tentokrát jsme adoptovali a tedy sponzorsky podpořili 

výživu a péči o klokana,dalšího chovance pražské ZOO.  
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Velmi aktivní byl v dubnu náš Ekotým, v 

čele s Ing. D. Kohoutovou. 

18. dubna zasadili studenti Z2. druhý 

strom naší školy. Tentokrát dub, který 

(bude-li se mu dařit) poroste stovky 

let v zahradě Kinských na Petříně. 

29.dubna byli studenti tříd L2., F2., 

L3. a L4. na exkurzi v Botanické 

zahradě.  

30. dubna si A4. prohlédla Makromolekulární ústav. 

Došlo i na exkurze historické a literární. Kromě cest do Kutné Hory a Terezína připravila 

komise jazyků také prohlídku výstavy 

"Příběh pražského hradu" pro třídu 

L1. (29. dubna) 
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a pro třídu F3. návštěvu památníku bratří Čapků ve Strži. 

(28. dubna) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

       

       

    

Dne 23. dubna 2008 se konalo pražské kolo SOČ. 

Do celostátního kola postupují v oboru chemie 

Pavlína Žáková a Eliška Humlová (obě F4.). V 

oboru ochrana životního prostředí postupují 

Veronika Komeštíková F4. a Michal Seifert T4. 

Ve dnech 30.4.-4. 5. se uskutečnilo čtvrté 

setkání partnerských škol projektu Comenius. 

Tentokrát na Slovensku ve městě Šala. Za naši 

školu se zúčastnily Alena Janáčková, Zuzana 

Jušková a dvě studentky, vítězky fotografické soutěže Play Fair, Adéla Baptistová (C1.B) a 

Lucie Větrovcová (L2.). 
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Měsíc květen byl bohatý na četné exkurze, vycházky a návštěvy muzeí. 

5.5. návštěva Makromolekulárního ústavu (T4.), 7.5. prohlídka skládky v Ďáblicích (Z3.), 12.5. 

exkurze do Ústavu anorganické chemie v Řeži (T4.), 19.5. byla F3. v Eko technickém muzeu 

a jakási třída navštívila i čistírnu odpadních vod v Praze 6. 

Ale nebyly to pouze chemické exkurze, které učitelé připravili pro studenty. 22.5. navštívili 

studenti druhých ročníků Muzeum komunizmu. Druháci byli také na divadelním představení 

ve Švandově divadle. 26.5. byla třída C1.B v Muzeu Karlova mostu a F2. 29.5. v Karolinu na 

výstavě Wildlife Photographer of the Year. Z2. v Židovském muzeu. 15.5. si vyšel prof. M. 

Mucala se třídou Z3. do Prokopského údolí. 

skládka Ďáblice                    Prokopské údolí 

       

  19. května předala v Karolinu Učená 

společnost České republiky ceny za mimořádné 

vědecké aktivity. V kategorii středoškolských 

studentů byly mezi deseti studenty i naše dvě 

absolventky 2008, Pavlína Žáková (F4.) a Zuzana Karásková (A4.). 

Velkým úspěchem dalšího absolventa naší školy, Oldřicha Hudečka (2007), byla účast na 

světovém setkání studentů INTEL ISEF v Atlantě, USA. Olda byl jedním z pěti stovek 

pozvaných mladých vědců z 51 zemí. 
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O této významné události informoval deník Dnes 24. května. 
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Ústní maturitní zkoušky začaly již druhý rok obhajobami praktických zkoušek L4.   

 

A pak již následovalo poslední zvonění- 7. května tříd L4. a A4. a 16. května tříd F4. a T4. 

http://user.mssch.cz/juskovaz/07-08/kveten/maturitaprakt/album/index.html
http://user.mssch.cz/juskovaz/07-08/kveten/posledni/album/index.html
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Ve dnech 19. května - 22. května a 26. května - 29. května vypukly ústní maturitní zkoušky. 

V soutěži o nejlepšího absolventa ročníku 2008 se umístili: 

1. Monika Bieliková (L4.) 

2. Ondřej Vostal (L4.) 

3. Pavlína Žáková (F4.)  
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2. června navštívila třída Z3. v 

doprovodu prof. Z. Valentové a 

prof. D. Kohoutové větrnou 

elektrárnu v obci Pchery. 

 

Lehkoatletický den (3. červen) 

v Riegrových sadech letos vyšel 

náramně. Sluníčko svítilo, na závěr 

teplá sprcha, výsledky pěkné. 

Výsledky: 

Běh 100m muži: 1. Dolejš Radek 

(11:90) 2. Bláža Petr 3. Kaliba David 

Běh 100 m dívky : 1. Krouská 

Michaela (14:33) 2. Dayefová 

Barbora 3. Lenhartová Martina 

Skok daleký muži :1. Postřihač Pavel 

(5,48) 2. Svoboda Vít (5,25) 3. Kepr 

Karel (5, 12) 

Skok daleký dívky: 1. Agafonová 

Olesa (4, 20) 2. Vlková Michaela 

(3,85) 3. Šulcová Klára (3, 78) 

 

Vrh koulí muži: 1. Novotný Petr 

Vrh koulí dívky: 1. Zoulová Stanislava 2. Vanišová Barbora 

Hod granátem muži: 1. Postřihač Pavel (65, 10) 2. Pešek Lukáš (65) 3. Běloch Jan (62) 

Hod granátem dívky: 1. Lenhartová Martina (33,60) 2. Šulcová Klára (33) 3. Větrovcová Eva 

(32,4) 

Vytrvalostní běh: 1500m muži- 1. Stejskal Jakub (5:17) 2. Lakomý Oskar (5:18) 3. Valenta 

David (5:23) 

800m dívky: 1. Lenhartová Martina (3:03) 2. Rathouská Lucie (3:11) 3. Vlková Michaela (3:12) 

Štafeta 4x 100m: 1. F2. (Maier, Šístek, Lenhartová, Stejskal- 54:09) 2. Z3. (Dvořák, Bláža, 

Jech, Medovová- 55:00) 

3. L2. (Větrovcová, Dolejš, Svoboda, Šmiták- 55:03) 
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Chemohrátky, pod taktovkou prof. J. Čechové, 

prof. B. Tupé a asistentky J. Prokopové, se letos 

konaly (opět za pomoci čerstvých absolventů 

dobrovolníků) čtyřikrát - v období 4. - 18. června. 

Zúčastnilo se 97 žáků ze tří základních škol. 

 

 

I náš ekotým byl v červnu velmi aktivní. Na oslavu DNE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vyhlásil 

zelený den. Studenti byli vyzváni, aby se tento den dostavili do školy co "nejzeleněji" oblečeni 

a vybaveni. 
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9. a 10. června připravil ekotým výukový program pro základní školy. Zúčastnily se děti ze 

základních škol Na Chmelnici a Kořenského.  

 

Dne 24. června zemřela ve věku 78 let paní 

Boleslava Černá, sekretářka ředitele a 

administrativní pracovnice. Do naší školy 

nastoupila v roce 1990/91 a pracovala až do 

května letošního roku. Osmnáct ročníků 

studentů prošlo její kanceláří ve 2. patře 

školy. 

 Tradiční večírek na závěr školního roku byl 

letos 25. června v restauraci U kostela na 

Malostranském náměstí. 
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Jak dopadlo letošní celostátní kolo středoškolské odborné činnosti? V oboru CHEMIE se P. 

Ţáková umístila na pěkném 4. místě a v oboru OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ obsadil 

5. místo M. Seifert. 

Kulaté jubileum oslavila koncem června 

prof. M.Raisová. 

Na závěrečné poradě jsme se 

rozloučili s prof. J. Dudrovou a 

prof. I. Sedlákem, kteří jiţ 

definitivně odešli do důchodu. 

Oba zaslouţilí kolegové věnovali naší 

škole mnoho let svého ţivota a 

zanechali v paměti celé generace 

studentů nezapomenutelnou stopu. 

 Ze školy také odešli prof. Eva Malá, vyučující angličtiny (po sedmi letech), prof. M. 

Kudláček, který vyučoval na naší škole jeden rok český jazyk a T. Švandová (ICT). 

Dne 27. června, na závěrečném shromáţdění studentů a zaměstnanců školy v tělocvičně, 

byli vyhlášeni a finančně odměněni studenti, kteří dostali vyznamenání. Byli to 

M. Hrma, R. Kopsa a P. Novotný ze třídy C1.A, 

S. Zoulová (F2.), 

J. Chytra a V. Svoboda z L2., 

M. Bláhová, Š. Kubíková a J. Slavík z F3., 

L. Větrovský (L3.), 

M. Hejda (A4.), 

S. Baloghová a P. Ţáková z F4., 

M. Bieliková, M. Kala a O. Vostal z L4. 

 Na slavnostním shromáţdění byli dekorováni medailemi ţáci, kteří se umístili na prvních 

třech místech v jednotlivých disciplinách atletického dne (3. června). 
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