
Červen 

1.6. proběhla v tělocvičně canisterapie. 

 

2. 6. podnikly třídy VII. a VIII. A exkurzi na Bílou horu s venkovní prohlídkou kostela 

Panny Marie Vítězné, k mohyle připomínající bitvu na Bílé hoře a k pomníku Smíření 

v Aleji českých exulantů. 

 



3. 6. proběhla v sále školy výstava hmatových knih TACTUS 2021. 

 

3. 6. odpoledne šli někteří internátní žáci na bowling. 

4. 6. se konal seminář Psaní hravě (na PC klávesnici), kterého se zúčastnila paní 

Průchová a pracovnice SPC. 

8. 6. se žáci III. a IV. A zúčastnili komentované exkurze v Domě u Zlatého 

prstenu na téma Život ve středověku. 

 



8. 6. od 15 hodin proběhla v tělocvičně canisterapie. 

9. 6. vyrazila VIII. A na petřínskou rozhlednu. Vycházku zakončili kebabem. 

 

 

9. 6. navštívili naši školu pracovníci MŠMT. 

14. a 15. 6. podnikli žáci VIII. A výlet do Litoměřic a Terezína. V Litoměřicích 

navštívili zvonici a místní koupaliště. Další den si prohlédli v Terezíně Malou 

pevnost a ghetto. 

 



 

 



15. 6. zasedala nově jmenovaná Školská rada. 

15. 6. proběhlo předávání závěrečného vysvědčení žákům PrŠ, kteří skládají 

závěrečné zkoušky v PrŠ. 

16. 6. skládali někteří žáci PrŠ praktickou část závěrečných zkoušek ve cvičném 

bytě. 

16. 6. vyrazily třídy V., VI. a VII. A do zoologické zahrady.  

Výlet do ZOO 

Dne 16. 6. 2021 jsme jeli se školou na výlet do ZOO. Před výletem jsem si koupil pití. 

Měl jsem 3 litry vody.  Do Zoo jsme jeli parníkem, kde bylo narváno. Jela s námi VII.A. 

Ze školy vyrazily tři třídy, V.A s námi nebyla.  

V parníku jsem si to užil. Ta atmosféra byla dost fajn. Fotili jsme se navzájem. 

S Kubou a s Kryštofem jsme porušili pravidlo a začali jsme svačit, a to se v parníku 

nesmí. Jenže my jsme měli hlad, udělali jsme celkem nepořádek. K svačině jsme měli 

pizza rohlík. Bylo divné, že na okně se píše NEZAVÍRAT a přitom bylo zavřeno. 

Zvláštní pocit byl, když jsme klesali dolů, aby lidi mohli vystoupit. Většinu času jsme 

byli v podpalubí, kde byl krásný výhled. Byl jsem spokojený, že je to příjemné místo. 

Vystoupili jsme kousek u jižního vchodu. 

Šli jsme kus pěšky. Musím říct, že bylo horko. Když jsme dorazili na místo, namazali 

jsme se opalovacím krémem 50.  Namazal jsem si hlavně krk a ruce, ale měl jsem si 

namazat i obličej. To jsem neudělal, takže jsem měl obličej červený. Naštěstí mě to 

nepálilo. Když jsme byli v Zoo, tak jsme řešili, kdo půjde do dětské Zoo, ale většina 

z nás nechtěla, tak jsme se rozdělili. Do dětské Zoo vyrazili nevidomí, aby si mohli 

sáhnout na zvířata. Vím, že tam vyrazil Pavel a Nela s paní Zikovou.  

Martin neustále mluvil, že chce vidět bílého králíka. Viděl ale hnědého. Pak jsme 

vyrazili směrem ke gorilám. Přes to sluníčko jsem viděl doslova h***o já se omlouvám, 

ale toto musím napsat. Pak jsme viděli lva, navíc se mi povedla fotka, jak otevírá 

pusu. Náhodou tohle bylo skvělý, jak otevírá tu tlamu. Zvířat jsme viděli opravdu 

jenom pár, protože většinou bylo vše prázdné nebo zavřené. Co jsem viděl pořádně: 

slony, žirafy, lva, lední medvědy a takovou malou opičku. Pak se Amála hádala 

s Kubou o pendreky, nakonec jsem je získal já. Šli jsme do restaurace koupit si 

točenou zmrzlinu. Po zmrzlině jel Kuba domů a my jsme vyrazili koupit si suvenýry. 

Kryštof měl u sebe 700 Kč a koupil si za 695 Kč gorilu. Osobně musím říct a bez 

urážky, že je hloupý. Ještě před restaurací jsme jeli nahoru lanovkou. Já jsem začal 

trošku panikařit, protože to bylo dost vysoko, jelikož já se bojím výšek.  V 16:00 jsme 

byli ve škole.  

Tento výlet se mi líbil, až na to, že jsem neviděl skoro nic ze Zoo.  

                          David, 7. ročník  

 



Výlet do Zoo a jak zachránil Vojta Kryštofovi život 

Blížil se konec školního roku, tak se naše třída VI. A radila, kam bychom mohli jet na 

výlet. Dohodli jsme se, že navštívíme pražskou Zoo, kam s námi nakonec jela i VII. 

A. Do Zoo jsme nejprve jeli tramvají 22 a potom parníkem. Sice jsme byli v podpalubí, 

ale šli jsme i nahoru a tam jsme se rozhlíželi kolem. Cesta trvala něco přes hodinu a 

moc jsme si ji užili. V Zoo jsme se rozdělili na dvě skupiny. Já a Pája, ještě s paní 

Zikovou a s paní Machovou jsme se šli podívat do dětské Zoo, kde jsme si mohli 

zvířata i pohladit, jenže já jsem nechtěla. Zároveň jsme pomohli i jedné krávě, které 

tekla krev. Druhá skupina se šla podívat k šelmám. Potom jsme snědli oběd, který 

jsme měli s sebou ze školy. Po obědě jsme vyjeli lanovkou nahoru. Cesta trvala asi 

dvě minuty. Ze začátku jsem se sice trochu bála, protože jsem lanovkou v Zoo snad 

nikdy nejela, ale pak jsem strach překonala. Potom jsme pomalu scházeli dolů a 

přitom jsme se zastavovali u dalších zvířat. Už si nepamatuji, jaká zvířata to přesně 

byla, některá byla schovaná, ale viděli jsme vlky, ledního medvěda, slony a pandu 

červenou, kterou si přál vidět Adam a dokonce si koupil i plyšáka pandu červenou. 

Když jsme sešli dolů, chtěli jsme se podívat na tučňáky a lachtany, ale bohužel se 

k nim nemohlo jít. Byli jsme z toho trochu zklamaní, ale náladu nám zlepšila zmrzlina 

a suvenýry. Adam si ze Zoo odnesl plyšáka pandu červenou, já jsem si koupila želvu, 

kterou jsem pojmenovala Emily. Nejvíc nás překvapil Kryštof, který si koupil 

obrovskou opici, kterou pojmenoval Vojta. Ostatní si nic nekoupili, ale všichni jsme 

z toho měli radost. Martin dokonce složil písničku o tom, jak si Kryštof koupil Vojtu za 

sedm set a zpíval nám ji před sborem. Ze Zoo jsme jeli autobusem, ve kterém bylo 

hrozné horko, a potom jsme jeli několika tramvajemi. Když jsme vystoupili na 

Pohořelci a chtěli jsme přejít přes přechod, Kryštof najednou z ničeho nic spadl. Měl 

obrovské štěstí, protože spadl na opičáka Vojtu. Naštěstí se Kryštofovi, ani Vojtovi nic 

vážného nestalo a v pořádku jsme dorazili do školy. 

Výlet se mi moc líbil. Chtěla bych moc a moc poděkovat paním učitelkám, které s námi 

na výlet jely. I když jsme neviděli moc zvířat, tak to byl skvělý nápad a moc jsme si to 

užili. 

                                    Nela, 7. ročník  

 

Ve středu 16. 6. 2021 jsme s mojí  třídou a se sedmou třídou do Zoo. Jeli jsme do té 

Zoo parníkem. Parník byl nahoře plný, tak jsme šli do podpalubí. Byl to hezký zážitek. 

Když jsme vystoupili z parníku, tak jsme vyrazili k jižnímu vstupu. Tam jsme si označili 

lístky. Tak pomalu vyrážíme do Zoo. Šli jsme k dětské Zoo, kde jsme se rozdělili na 

dvě skupiny. Jedna šla do té dětské Zoo a ta druhá šla se podívat do pavilónu šelem. 

Bohužel všechna zvířata kromě lva byla venku. Tak jsme šli se podívat ven, ale žádné 

zvířata nešla vidět, protože všechna byla ve stínu. Když jsme si to doprohlíželi, tak 

jsme si sedli na lavičky ve stínu. Tam jsme si dali oběd. Mezitím přišla druhá parta. Ti 

se také naobědvali. Když všichni dojedli, tak jsme vyrazili k lanovce. Lanovkou jsme 

vyjeli nahoru. Tam si všichni prohlédli bizony, velbloudy, soby. V dálce jsme viděli 

vlky. Šli jsme se podívat na slony. Zanedlouho jsme vyrazili k žirafám, které právě 



dostávaly jídlo. Od žiraf pomalu k surikatům.  Když nás to už nebavilo koukat na ty 

surikaty, tak jsme vyrazili zase zpátky. Šli jsme se podívat na lední medvědy, kterým 

bylo vedro, tak se tam osvěžovali. Pokračovali jsme k pandě červené, kterou nešlo 

dlouho zahlédnout. V jednom okamžiku vyšla ven. Potom jsme si dali u 

stánku točenou zmrzlinou. Když jsme ji snědli, tak jedna parta se šla podívat do 

suvenýrů. Kryštof Velek si tam koupil velkou opici. Já si tam koupil plyšáka pandy 

červené, je to moje oblíbené zvíře. Pak jsme vyrazili zpátky do školy.  

Tento výlet se mi líbil. Děkuji všem asistentům a učitelům, že tam s námi jeli.  

                                           Adam, 7. ročník 

 

Ve středu 16. 6. jsme se VII. A vyrazili do ZOO v Praze. Nejdřív jsme jeli tramvajemi 

a pak parníkem kde jsme se najedli a udělali si fotky. Potom jsme dojeli k parkovišti, 

od kterého jsme došli k jižnímu vchodu. Potom jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme do 

dětské ZOO nebo ne. Nakonec čtvrtka třídy šla do dětské ZOO a zbytek do normální 

ZOO. Moc zvířat tam nebylo, a tak jsme se podívali jen na lvy, opice, tygry, a lední 

medvědy. Asi v půlce procházení ZOO jsme se potkali s V. A, takže jsme si řekli, kde 

jsme byli a šli jsme dál. Chtěli jsme se jít podívat na pavouky a hady, ale pracovníci 

ze ZOO nám řekli, že už nežijí, a tak jsme tam šli zbytečně. Potom jsme došli 

k restauraci, kde jsme si nakoupili něco k jídlu a pití a potom jsme se rozdělili na dvě 

skupiny. Jedna skupina počkala u restaurace a druhá šla nakupovat suvenýry. Koupili 

jsme si plyšáky a já jsem si koupil opici za 650 Kč, kterou jsme hned s Martinem Zitou 

pojmenovali jménem Vojta. Vyrazili jsme zpátky do školy. 

Den se mi líbil kromě dvou věcí: za prvé se mi nelíbilo to, že jsme neviděli moc zvířat 

a za druhé bylo moc velké vedro. A chtěl bych poděkovat paní Zikové, paní Machové 

a paní Vondřejcové, že s námi jely.  

                                  Kryštof, 7. ročník 

Jako dopravní prostředek byla zamluvena výletní loď, která nás dopravila téměř 

k zoo. Díky trochu méně tradičnímu způsobu dopravy byla cesta zajímavá a rychle 

ubíhala. Když jsme dorazili k zoo, nejprve jsme se šli podívat na ochočené stádo ovcí. 

Spatřili jsme zde i prase, krávu či slepice. Když jsme si prohlédli takzvanou spodní 

část zoologické zahrady, vyjeli jsme lanovkou na kopec, kde se nacházela další, již 

trochu exotická zvířata. Byly zde sloni, antilopy, žirafy, zubři a jiná další zvířata. 

Nevýhodou ovšem bylo, že byly daleko a ani s přibližovacím monokulárem se některá 

nedala vůbec spatřit. Když jsme sešli zase zpět dolů, za zbylé peníze jsme si koupili 

nějaké ty pamlsky či pití v nedaleké restauraci. Pak jsme se (tentokrát už ne 

parníkem) vydali na zpáteční cestu. Jeli jsme autobusem, a pak tramvají zpět do 

školy.  

Výlet se mi docela líbil. Je sice pravda, že nejvíce se mi líbila jízda parníkem a 

lanovkou, ale i tak byl pěkný a i ta zvířata, která jsem viděl, byla zajímavá. 

                            Pavel, 8. ročník 



 

Jeli jsme na Rašínovo nábřeží, kde jsme nastoupili na parník jménem Odra. Na 

parníku a na nábřeží jsme udělali pár fotek na Instagram a asi za hoďku jsme 

vystoupili kousek od zoologické zahrady. Já, David, Kryštof a tak trochu i Kuba jsme 

šli tak rychle, že jsme se rychlostně vyrovnali partě zhruba 15letých holek, což byla 

docela sranda 😊 … Tak trošku nám u toho hráblo a David říkal, že si mám jednu 

z těch holek vybrat, načež ty holky řekly, ať si vyberu jejich paní učitelku, která je 

podle nich nejhezčí ze všech a je jí teprve třicet :-D … Pak jsme tedy vešli do zahrady, 

kde proběhly přípravy (mazání opalovákem, kupování lístků, vykonávání potřeb 

apod.). Pak jsme se vydali k prvním zvířatům, což byly, mám ten pocit, želvy. Prolétlo 

tam i pár hlášek typu: „Nemuseli jsme chodit do ZOO, máme Davida, Kubu, Kryštofa 

a Martina“ apod. Pak jsme šli ke gorilí rodince… ten Richard už je ale starej dědek 

😊!!! Pak jsme šli k ostatním opičkám, ty už tak COOL nebyly, ale i tak byly roztomilé. 

Navštívili jsme i nějaké ptáky, třeba pelikány. Viděli jsme i antilopu. Pak jsme šli 

k šelmám, viděli jsme třeba kočku rybářskou, lva, který odpočíval a vypadal, jako když 

táhne z posledního. Tygry jsme moc neviděli. Pak jsme byli u hadů a různých jiných 

plazů. Ty jsem moc neviděl… hmmmm… čím to asi bude? 

Pak jsme obědvali a šli dál. Viděli jsme slony, žirafy, pštrosy, králíky, vlky, hospody 

(do těch mě to neskutečně táhlo :-p), soby, atd. 

                                              Martin, 8. ročník 

17. 6. proběhla v sále školy od 9 hodin pedagogická rada vychovatelů a od 13 hodin 

učitelů. 

18. a 25. 6. vystupovali žáci ZUŠ na přehrávkách v sále školy. 

 



21. 6. pořádala VIII. A rozlučku se školou v bytě na Kanóně. 

22. 6. podnikla II. PrŠ výlet do Tichého údolí údolím Únětického potoka. 

23. 6. od 8 hodin proběhla teoretická část závěrečných zkoušek žáků PrŠ ve 

cvičném bytě a od 11 hodin dostávali žáci slavnostně závěrečné vysvědčení. 

24. 6. podnikla IV. A výlet do Vojanových sadů. 

24. 6. žáci 9. a 10. ročníku šli na exkurzi do Černínského paláce. Prohlídka 

s výkladem byla zaměřena hlavně na Masarykův byt v horní části paláce. 

 

 



25. 6. byly na pracovně vyhlášeny výsledky celoroční čtenářské soutěže. Z každé 

kategorie dostali dva nejlepší čtenáři knihu. 

28. 6. byl v sále školy připraven program pro mladší žáky na téma Lesní zvířata. 

 

29. 6. šla I. A na výlet do obory Hvězda. 

29. 6. si třídy II. a III. A udělaly dopolední program na téma Jedeme k moři do Itálie. 

Žáci využili byteček, zahradu a vykoupali se v bazénu. Řekli si důležité informace o 

Itálii, udělali si pizzu, postavili šikmou věž a Vesuv a pověděli si něco o Pompejích. 

Pro tento program si dokonce vyrobili i pasy. 

29. 6. od 10 hodin proběhla v tělocvičně canisterapie. 


