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1.11. od 8-13 hod. navštívili žáci II.A + IV.A Přírodovědeckou stanice na Smíchově. 

1.11. v 15 hod. proběhla beseda s hercem a hudebníkem Vojtěchem Dykem v sále 

školy. 

 

2. 11. v 10 hod. besedovali žáci VI., VII., VIII., IX. A a II. PrŠ v sále školy o 

spisovateli Karlu Poláčkovi. Besedu vedla p. Eva Miláčková. 

Beseda byla zajímavá. Líbilo se mi, jak se mluvilo o knížce Bylo nás pět. Abych byl 

upřímný, nechtěl bych žít v době Karla Poláčka. Leze mi mráz po zádech, když slyším 

o židech, jak to měli těžké v době, kdy probíhala válka. Bohužel ho ten koncentrák 

taky neminul. Byla tam i jeho žena, která mu pomáhala. Jeho příbuzní bohužel skončili 

také v koncentráku, později zemřeli v plynové komoře. Pamatuji si, že ještě před tím, 

než byl deportován do Terezína, pracoval jako knihovník. Jeho dceru museli poslat 

do Anglie. Zůstala tam do té doby, než skončila válka. Jinak měl pěkné dětství. Narodil 

se v Rychnově nad Kněžnou, kde měl i školu, do které chodil.       

                       Damián V., II. PrŠ 

Karel Poláček se narodil v Rychnově nad Kněžnou. Po základní škole studoval práva, 

ale nedostudoval je, protože se stal novinářem. Psal také knihy a byl humorista. Měl 

první manželku Adélu. Měli spolu dceru. Karel s Adélou se rozvedli a jeho druhá 

manželka se jmenovala Dora. S Dorou se pak rozhodli, že dceru pošlou do Anglie, 

aby ji zachránili před koncentračním táborem. Psal jí postupně dopisy. V roce 1943 



byl povolán do transportu do Terezína. S ním se rozhodla jet i Dora, aby se o něj 

mohla nadále starat. Není jasné, kde zemřel. Mezi spekulacemi je smrt v plynové 

komoře, nebo na pochodu smrti. Mezi jeho nejznámější díla patří: Bylo nás pět, Muži 

v ofsajdu a Hostinec u kamenného stolu.                         Honza S., II. PrŠ

              

Karel Poláček byl český spisovatel. Narodil se v roce 1892 a jeho nejznámější kniha 

je Bylo nás pět. Dnes u nás ve škole o něm byla beseda. Jeho první manželka byla 

Adéla. Měl dceru, která se potom odstěhovala do Anglie, a on jí postupně psal 

dopisy. Potom si vzal manželku Doru, se kterou odjel do koncentračního tábora. 

V roce 1945 jel do Osvětimi a tam zemřel. Konce války se nedožil.       

                                                                                                        Marika B., II. PrŠ 

                                                                                                                       

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 11. v 16.30 hod. proběhlo jednání Školské rady ŠJJ v ředitelně školy.  

3. 11. od 8-13 hod. I. A navštívila Přírodovědeckou stanici. 

  



3. 11. dopoledne proběhla Soutěž v psaní na klávesnici ve SŠ pro zrakově 

postižené v Praze 5 v Nových Butovicích. Účastnili se jí žáci: Pavel T., Adam Š., 

Martin Z., David V., Adam H., Nela Č. 1. místo získal Martin Z., 2. místo Nela Č. 

7. 11. se někteří žáci zúčastnili přátelského žákovského turnaje družstev v 

showdownu „O pohár ředitelky školy“ v ZŠ nám. Míru. 

V den 31. 10. se konala soutěž v showdownu „O pohár ředitelky školy“ na náměstí 

Míru. Soutěžili jsme proti Plzni, náměstí Míru a Brnu. První náš zápas byl proti Brnu, 

při kterém jsme zvítězili 31:9. Potom jsme hráli proti Plzni a to jsme také vyhráli. A 

nakonec nás čekal zápas proti náměstí Míru. První zápas jsme s nimi prohráli, ale my 

a náměstí Míru jsme měli stejný bodový stav. Tak jsme hráli druhý zápas, který byl do 

posledního gólu napínavý, protože stav byl 30:30. Naštěstí jsme nakonec dali gól my 

a tím jsme zvítězili.                                                                           Adam H. 9. ročník 

 

 

 

 

 

 



8. 11. od 15 hod. se konala beseda s archeobotaničkou Mgr. Adélou Pokornou 

Ph.D. v sále školy. 

 

9. 11. od 9-15 hod. byl ve škole den otevřených dveří. 

11. 11. od 7.30 -15 hod. proběhly doplňovací volby 1 člena Školské rady ŠJJ z řad 

rodičů žáků školy. 

11. 11. od 14 hod. se konala schůze Spolku rodičů ŠJJ v sále školy.  

14. 11. v 10 hod. navštívily dětí z MŠ Charlese de Gaulla naši MŠ. 

 



14. 11. od 18 hod. vystoupil školní pěvecký sbor na Koncertě pro Lions club v 

kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici na Praze 1. 

15. 11. od 9 hod. proběhla pedagogická rada vychovatelů a od 13 hodin 

pedagogická rada učitelů v sále školy.  

22. 11. navštívili žáci 10. ročníku a někteří z 9. ročníku Malou pevnost v Terezíně. 

 

23. 11. odpoledne navštívili žáci PrŠ a někteří další žáci v rámci akce Laskavec 

domov důchodců Palata. Žáci psali seniorům dopisy, vyráběli drobné dárky a pekli 

sladké i slané dobroty. Chtěli je potěšit hlavně vzájemným povídáním, které se 

letos opravdu vydařilo. Součástí návštěvy bylo i společné zpívání, při kterém hrál 

Martin Z. na kytaru. 

 



Milí přátelé z domova seniorů, 

jmenuji se Nela Č., je mi patnáct let. Ráda zpívám, hraju na klavír a sbírám minerální 

krystaly. V poslední době mě potěšilo, že jsem právě na klavír složila pár písniček o 

sobě, o srdci a o lásce. Už přemýšlím, jakou složím další a o čem bude. Také se těším 

na Vánoce a vánoční prázdniny. Co Vám udělalo v nejbližší době radost? 

Přeji Vám, abyste si užili hodně zábavy a radosti, a aby Vám dobře sloužilo zdraví. 

S pozdravem Nelča 

 

Dobrý den, milí přátelé z domova pro seniory! 

Jmenuji se Kryštof, je mi 15 let (už jsem Vám jednou psal). Chodím do Školy Jaroslava 

Ježka na Praze 1. Ale už bych chtěl, aby byly vánoční prázdniny. Doufám, že se máte 

dobře. Já jsem se teď neměl moc dobře, jelikož v době, co Vám píšu, jsem po nemoci. 

Moji učitelé už doufají, že budu zdravý a budu už chodit do školy. A chtěl bych Vám 

popřát krásné Vánoce.   

S pozdravem Kryštof V. 

 

 

 



Zdravím všechny ze Školy Jaroslava Ježka!  

Mé jméno je David, je mi 16 let. Mám rád sushi (suši), rád poslouchám hudbu a dívám 

se rád na filmy. Nemám rád love story, raději se dívám na akční filmy, komedie, 

horrory a sci-fi. Viděl jsem naposled Dobré místo, byla to komedie, která se mi líbila.  

Nyní chodím do 9. ročníku základní školy.   

Doufám, že se vám daří dobře. Co si přejete k Vánocům? Já upřímně netuším, ale 

peníze nezklamou.   

Přeju vám krásnou atmosféru v domově.  

S pozdravem  

David  

 

Milí přátelé, 

zdravím Vás ze Školy Jaroslava Ježka. Jmenuji se Jessica, je mi čtrnáct let a chodím 

do osmé třídy. Svůj volný čas trávím na internátě s kamarádkami, chodím s naší 

internátní skupinou ven, na zahradu, do obchodu, na procházky, na výstavy atd. 

Chodím na hudební kroužek a na vaření. Ve škole mě baví výtvarná výchova. Nemám 

žádného sourozence a bydlím s mamkou v Praze.  

Zajímalo by mě, co děláte Vy ve volném čase? Jaké máte zájmy? Jak se Vám daří? 

Doufám, že Vás tento dopis potěší. Budu se těšit na Vaši zprávu. 

Hezký podzimní čas       

Jessica 

 

  

 

 



25. 11. dopoledne žáci  I. a II. A a II. B zhlédli představení „Kvak a Žbluňk“ 

v Divadle v Dlouhé. 

 

 

 

 

         


