
Říjen 

1.10. od 12 – 17 hod. pořádalo speciálně pedagogické centrum seminář pro 

asistenty pedagoga v běžných školách.  

2. 10. od 19 hod. někteří internátní žáci navštívili koncert v rámci Večerů u 

Kapucínů“.  

3. 10. proběhla pro některé žáky canisterapie.  

3. 10. navštívili internátní žáci Břevnovské posvícení. 

9. 10. proběhl ve škole podruhé Olympijský víceboj. 

Ve středu 9. 10. jsme měli olympijský den. Přišel k nám goalballista a fotbalista Tomáš 

Mysliveček, který je absolventem naší školy. Vyprávěl nám o své životní cestě, jak 

tady studoval a jak se dostal ke sportu. Jeho povídání bylo velmi zajímavé. Dozvěděl 

jsem se, že chce být příští rok na paralympiádě v Tokiu. Co mě na té besedě nejvíce 

rozčílilo, bylo to, že Honzík a Damián měli za každou větou nějakou připomínku. Pak 

jsem si s Tomášem chvilku povídal, jelikož když jsem byl malý chlapec, tak si se mnou 

povídal a občas jsme si hráli (bylo to asi před šesti lety). Potom jsme dostali 

proteinovou tyčinku a kartu s podpisem Tomáše. Pak byla svačina a po té jsme šli 

cvičit. Byly tam tři disciplíny: hod míčem, trojskok a leh-sedy na dvě minuty. V první 

disciplíně jsem byl nejlepší já, hodil jsem 7 m. V ostatních to bylo o něco horší. 

Olympijský den se mi moc líbil a bylo to krásné ulití ze školy.            Martin, 7. ročník 

 

 



Olympijský den 

Dne 9. 10. se u nás ve škole uskutečnil olympijský den. To znamená, že jsme 

sportovali. Nejprve bylo zahájení v sále školy a potom nás rozdělili do dvou skupin. 

První skupina šla do tělocvičny a druhá skupina zůstala v sále, kde se uskutečnila 

beseda s Tomášem Myslivečkem. Poté byla svačina a obě skupiny se prohodily. 

Takže skupina číslo jedna šla do tělocvičny a skupina číslo dva do sálu. V tělocvičně 

jsme si zacvičili. Byla to taková ta klasika protahování, házení míčem a potom ještě 

závod kdo udělá nejvíc sedů lehů za dvě minuty. Potom bylo vyhlášení výsledků, 

každý jsme dostali diplom a nějaké drobnosti. Bylo to docela dobré.    

                                                             Pavel, 7. ročník 

Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Na první a druhý stupeň. Byly dva programy jeden 

v sále školy a druhý v tělocvičně. V tělocvičně jsme dělali 3 disciplíny hod míčem, 

trojskok a sedy lehy. V sále jsme měli takový debatní kroužek s bývalým žákem 

Tomášem Myslivečkem a s paní moderátorkou z olympijského týmu. Poté jsme se 

všichni shromáždili a rozdali nám diplomy a ceny. Den byl celkem fajn, protože jsem 

se mohla ulít z vyučování.              Amálka, 7. ročník 

 

15. 10. zhlédli žáci II. PrŠ představení v divadle Gong s názvem Masaryk. 

Představení vypráví o čtyřech kamarádech, kteří si zahrají únikovou hru Masaryk. Ve 

hře mají za úkol plnit otázky o Masarykovi. Měli k dispozici tři nápovědy. Dvě 

nápovědy vyčerpali na první otázku. Když odpověděli špatně, sesunul se strop. 

Nakonec vše dobře dopadlo, dostali se ven.                                            Jirka, II. PrŠ 



Představení je o 4 kamarádech, kteří hledají únikovou cestu ven z propasti. Musí 

vyřešit několik otázek, aby se k 1. prezidentovi T. G. Masarykovi dostali. Mají jen 3 

nápovědy.                                                                                                 Lucie, II. PrŠ 

K Masarykovi se měli 4 kamarádi dostat ven z propasti. K tomu jim hrála Smetanova 

skladba Vltava. Měli na to 60 minut. Bylo to dramatické, nakonec jim zbývala už jen 1 

minuta, ale dokázali to.                                                                            Eliška, II. PrŠ 

Divadlo bylo o našem prezidentovi T. G. Masarykovi.  Aby se k němu lidé dostali, 

museli vyřešit otázky, které se týkaly událostí tehdejší doby. Jedna z nich byla o 

vraždě v Polné, ze které byl obviněn pan Hilsner, kterého se Masaryk zastal. Díky T. 

G. M. mohlo vzniknout svobodné Československo.                                Marek, II. PrŠ 

 

15. 10. proběhla zkouška pěveckého sboru na koncert pro Světlušku. 

15. – 19. 10. se žáci M. Balunová a J. Billý zúčastnili celostátní soutěže 

v sebeobsluze zrakově postižených na Slovensku v Liptovském Mikuláši. M. 

Balunová se z 27 účastníků umístila na 2. místě. 

  

Minulý týden jsem byla s paní učitelkou Martou Hruškovou v Liptovském Mikuláši na 

soutěži v sebeobsluze na Slovensku. Potěšilo mě, že jsem tam poznala dva dobré 

kamarády Margot Calovou a Samka Brunaje. Překvapilo mě, že mně tam chutnala 

jídla, protože jsem hodně vybíravá. Na soutěži se soutěžilo v poznávání mincí, 

v přípravě jídla a pití, ve třídění předmětů do beden představující místnosti: koupelna, 

dětský pokoj, kuchyň a dílna. Na pokoji se mi moc nelíbilo, protože tam bylo 5 lidí na 



jednu koupelnu a ještě ke všemu byly vedle stolu schody nahoru, kde bydleli Poláci. 

V soutěži jsem skončila na druhém místě a hodně jsem si to užila. Jsem hlavně 

hrozně vděčná paní Hruškové, že mě na Slovensko vzala, protože nebýt jí, tak bych 

nepoznala Margot a Samka, kteří jsou hrozně super kamarádi.    

                                                                                                   Marika, 9. ročník  

16. 10. navštívila MŠ knihovnu na Pohořelci. 

17. 10. od 10 hodin proběhla v sále školy beseda o Janu Nerudovi, kterou si pro nás 

připravila paní Eva Miláčková. Besedy se zúčastnili žáci II. – VII. A a žáci PrŠ. 

 

Jan Neruda 

Narozen 1834, zemřel 1891. Jan Neruda byl člověk, který byl introvert a měl svůj svět, 

přičemž se snažil žít i ten druhý, ale lidé mu to moc nepřáli. Jak už všichni víme, žil 

život básníka. Za svého života se jako většina také párkrát zamiloval, jednou to bylo 

do velice mladé dívky, bylo jí 14 let. Psal jí spoustu dopisů o tom, jak moc jí miluje, co 

pro něj znamená, že je pro něj jediná a chtěl by jí strašně moc pomoci. Bohužel, ani 

nebyla dospělá, bylo jí 16 let a zemřela. Jan to velice těžce nesl a nedokázal se s tím 

smířit. Ale jeho pokušení evidentně bylo silnější a zanedlouho žil s dámou, která byla 

o hodně let starší. Nebylo by to proto, že by ji vysloveně miloval, ale ona se ho ujala 

a finančně mu pomáhala, ovšem to bylo jen do nějaké doby, jelikož byla vdaná. Po 

čase vyšlo najevo, že s ním žije, a manžel byl velice naštvaný, musela ho tedy opustit. 



Samozřejmě, celý lid v okolí se to dozvěděl a místo toho, aby byla pohoršená ona, 

tak to opět odnesl Jan. Potom se navzájem milovali s jinou ženou, která s ním chtěla 

být, ale Jan nechtěl, jednak mu psala dopisy s chybami, což nebyl důvod pro to, aby 

s ní nebyl, ale nemohli se často vidět, a tak zkusil dopisy, co mu poslala, ve kterých 

měla chyby, opravovat červeným inkoustem. Jenže jí to stále nevadilo, a proto jí to 

musel napsat dopis, který byl pravopisně celý bez chyby a byl výstižný a dlouhý. Tímto 

způsobem se s ní takřka rozešel. Tato beseda s paní Miláčkovou byla velice 

konkrétní, ale úplně jsem si úplně vše nezapamatoval. Jelikož besedy sám o sobě 

nemám rád, tak to musím brát tak, že je to poučné a je potřeba trochu znát českou 

historii a minulost. V tomto textu je uveden milostný život Jana Nerudy, ne básnický, 

ani přátelský život. Možná to není tolik konkrétní, ale na zapamatování to stačí, aspoň 

pro mě. Jana Nerudu popisuji jako upřímného a férového člověka, možná jen to byl 

lajdák, jako já… Jak se říká „Kdo chce kam, pomozme mu tam.“ Ale nu což, každý 

máme chyby a nikdo nebude lepší, než někdo jiný „Jeden za dvacet, druhý bez dvou 

za osmnáct.“                                   Jakub, 8. ročník  

 

Minulý týden nám paní Miláčková přišla povídat o básníku Janu Nerudovi. Jan Neruda 

je český básník a literární a divadelní kritik. Narodil se 10. 7. 1834. Zemřel 22. 8. 1891.  

Pocházel z pražské Malé Strany. Paní Miláčková četla jeho básně. Učil se na 

gymnáziu, pak přešel na práva a celkově vystřídal hodně zaměstnání, nakonec 

působil jako učitel češtiny a němčiny. Také psal dopisy a rád tančil.  Jako novinář 

v redakcích používal pseudonym Janko Hovora. Také cestoval a navštívil hodně zemí 

jako např. Německo. Měl dvě ženy. V roce 1880 kdy onemocněl zánětem žil. V zimě 

uklouzl na náledí a roztříštil si čéšku.  Zemřel na zánět pobřišnice vyvolaný rakovinou 

střev.  Jeho druhá žena byla také spisovatelka a dost mu pomáhala. Když byl obviněn 

a měl jít do vězení, ona mu dala peníze, a tak tam nešel. Měl nějaké problémy se 

svou matkou. Mě osobně moc literatura nebaví, ale paní Miláčková umí besedy vždy 

tak hezky pronést a vžije se do toho, že je to nakonec pěkné a zajímavé.  

                                                                          Amálka, 8. ročník 

Jan Neruda je náš nejvýznamnější básník a prozaik 19. století. Paní Miláčková nám 

četla jeho básně a pouštěli jsme si nějaké nahrávky. Také jsme se dozvěděli něco o 

jeho manželkách i o jeho životě.                                                                Jirka, II. PrŠ 

Jan Neruda žil na Malé Straně v domě v dnešní Nerudově ulici, která hraje hlavní roli 

v jeho Povídkách malostranských. Byl velmi dobrý tanečník, a dokonce vynalezl tanec 

nazývaný Beseda, který se tančí v kruhu na několik různých lidových písní. Měl tři 

životní lásky. První se jmenovala Terezka a bylo jí čtrnáct let. Měl ji moc rád a posílal 

jí krásné dopisy. Bohužel za dva roky zemřela. Dokonce svého života jí však posílal 

dopisy a kytice. Druhá se jmenovala Anna Holinová. Ta ho sice chtěla, a on jí ne. 

Neuměla moc dobře česky a ve svých dopisech psala hodně hrubek. Neruda jí dopisy 

posílal s červeně podtrženými hrubkami k opravení. Chtěl tím docílit toho, že se Anna 

Holinová urazí a už ho nebude chtít. Beseda byla nádherná a moc se mi líbila.  

                                  Evelína, 9. ročník 



Jan Neruda bydlel blízko naší školy. Napsal Malostranské povídky, knihu o divadle a 

povídku o dětech. Dokonce chtěl, aby jeden operní zpěvák nezpíval premiéru 

Prodané nevěsty, ten zpěvák pak stejně tu premiéru odzpíval. Janu Nerudovi se to 

nakonec líbilo. Pak napsal o zpěvákovi článek, že v jednom kuse odchází z divadla a 

zas přichází. Jan Neruda měl dívky a ženy, které ho milovaly. Jedna mu pořád 

posílala dopisy a on jí do dopisů psal červeným inkoustem, kde má hrubky. Pak měl 

moc rád jednu čtrnáctiletou dívenku, která ale o 2 roky později zemřela. Neruda bydlel 

s jedním svým kamarádem, který měl plno dětí. Bydlel v domě U Dvou slunců. O Janu 

Nerudovi nám vyprávěla Paní Miláčková. Beseda se mi líbila asi jako všechny besedy 

s paní Miláčkovou.                           Bára, 9. ročník 

 

Minulý týden jsme se zúčastnili besedy o Janu Nerudovi, kterou nás provázela paní 

Miláčková. Jan Neruda byl český spisovatel a novinář, žil v 19. století, narodil se na 

Malé Straně a zemřel v 57 letech na rakovinu. Mezi jeho nejznámější díla patří 

Povídky malostranské, Zpěvy páteční nebo Hřbitovní kvítí. Měla o něj zájem nějaká 

žena, která mu ale posílala dopisy plné pravopisných chyb, a on ji proto nechtěl. Líbila 

se mu nějaká čtrnáctiletá dívka, ta však zemřela dřív, než se s ní vůbec mohl oženit. 

Jeho poslední žena, kterou měl rád až do své smrti, byla Karolína Světlá. A to hlavně 

proto, že mu chválila jeho tvorbu. Když zemřela, napsal o ní básničku. Paní Miláčková 

nám vyprávěla nejen o jeho životě a ženách, ale i o jeho díle. Četla nám jeho básničku 

o jeho matce, příběh o jakémsi Jaroušovi, který prý potvrzoval, že měl Jan Neruda 

velmi rád děti. Také četla Nerudovu recenzi Prodané nevěsty o výkonu lidí, kteří v ní 

hráli. Beseda byla celkem zajímavá, ale mohla být i trochu delší. Kdyby totiž byla 

delší, mohli bychom propásnout celou hodinu matiky. Takhle jsme propásli jenom 

půlku matiky, a to fakt zamrzí.              Tomáš, 9. ročník  

 

Jan Neruda je známý český básník, za jeho života ho ale lidi neměli rádi. Neruda byl 

vyvrhel společnosti a byl to jeden z nejchudších českých básníků. Nikdy se neoženil, 

ale měl tři přítelkyně. První mu do dopisů psala pravopisné chyby, a tak se s ní chtěl 

rozejít. Odeslal zpět její dopis s opravenými chybami, jenže ona to nepochopila, tak jí 

to musel říct osobně. Jeho druhé dívce, bylo teprve 14 let, té Neruda psal milostné 

básně. Tato dívka v 16 letech zamřela na tuberkulózu, a tak o tom napsal báseň. Jeho 

třetí přítelkyně se jmenovala Karolína Světlá a byla prý tlustá. Karolína Světlá Janu 

Nerudovi chválila básně, a to se mu velmi líbilo a tak s ní chodil, ale ona už měla 

manžela, a tak se později rozešli. Neruda za svého života prý hodně chodil po 

hospodách a bavil se, což cením. Byl prý také velmi dobrý tanečník, dokonce lepší 

než Bedřich Smetana. To je asi vše, co si z té besedy pamatuji, jelikož polovinu z toho 

jsem prospal. Jen ještě vím, že mě s ním všichni srovnávali, což mi nevadí, jelikož to 

ke mně všechno perfektně sedí. Jsem vyvrhel společnosti, rád se bavím a nikdo mě 

nemá rád, akorát ty básně nepíšu a tanečník taky nejsem.        Kryštof, 9. ročník 

 



17. 10. se někteří žáci zúčastnili canisterapie v tělocvičně. 

17. 10. večer vystoupil školní sbor v Ústí nad Labem při příležitosti 10. výročí 

sboru Chorea pueri ustensis. 

 

18. – 20. 10. se žáci J. Singer, D. Váša, D. Chodurová, B. Jičínská, N. Horváthová, 

A. Brožová, J. Dvořák zúčastnili goalballového soustředění v Brně. Doprovázely 

je paní Caletková a Pušová.  

  



18. 10. od 15 hod. proběhla zkouška koncertu pro Světlušku a v sobotu 19. 10. 

koncert pro Světlušku.  

 

23. 10. byl ve škole Den otevřených dveří. 

24. 10. se konala v Brně soutěž ve čtení Braillova písma. Soutěže se zúčastnili 

žáci: M. Lavrjuk, T. Hron, P. Tulej, T. Lukšíková, N. Černohlávková a M. 

Balunová. Nejlépe uspěla Nela Černohlávková, která ve své kategorii v konkurenci 

vyhrála 1. místo, když přečetla 122 slov. 

 

24. 10. od 16.30 zasedala v ředitelně Školská rada. 

25. 10. začaly žákům podzimní prázdniny (celý týden).  


