
 Do vlastních rukou 
Úvodní slovo

Před	časem	jsme	se	zamyslely,	co	bychom	tak	ve	škole	mohly	podniknout	nového.	Něco	zábavného,
kreativního	a	smysluplného,	co	by	propojilo	žáky	školy	napříč	ročníky.	Školní	časopis!

To	by	mohlo	být	ono.	Zkusme,	jestli	bude	zájem.	Tak	jsme	to	zkusily.	Zájem	byl.
Výsledek	držíte	v	rukou.	Ať	se	Vám	líbí!

Klára	a	Veronika	

Rozhovor s paní ředitelkou Terezou Martínkovou

Redakce	vyzpovídala	naši	milou	paní	ředitelku,	pro	kterou	jsme
si	připravili	tři	otázky	na	úvod	prvního	čísla.	

Budou další cvičení, jako byla evakuace?
“Ano,	evakuaci	bychom	měli	nacvičovat	nejméně	jedenkrát	za	škol-
ní	rok,	takže	požární	cvičení	proběhne	určitě	znovu.”

Co plánujete se školou do budoucna?
“V	příštím	kalendářním	roce	nás	čeká	oprava	a	mírná	proměna	
školního	dvora	ve	vnitrobloku	a	během	letních	prázdnin	pak	“vel-
ké”	malování	vnitřních	prostor.	Technikou	jsme	už	zásobení	poměr-
ně	dobře,	takže	výrazné	změny	nechystám	-	jednáme	pouze	o	pře-
místění	školních	serverů	do	jiných	prostor.	Od	září	pracujeme	podle	
nového	školního	vzdělávacího	programu,	kam	přibylo	výrazně	více	
hodin	informatiky.	Právě	ŠVP	se	bude	ale	už	od	pololetí	měnit	-	
budeme	přidávat	nový	povinně	volitelný	předmět,	ukrajinštinu	a	tu	
budeme	zařazovat	i	jako	další	cizí	jazyk.	Od	příštího	školního	roku	
také	bude	postupně	přibývat	v	rozvrzích	jednotlivých	tříd	výuka	
FIE	tak,	aby	pokryla	v	blízké	době	všechny	ročníky.”

Odpověď	paní	ředitelky	na	třetí	otázku	si	přečtěte	v	našem	článku	
Dáme	frontu?

Děkujeme	za	Váš	čas	a	odpovědi.	Redakce	Curieru	Vám	ze	srdce	
přeje	klidné	a	radostné	Vánoce

     Jakub Jan Vaľko a redakce

ZŠ Curieových    1. číslo   12/2022



 
Historie školy 

	 V	dnešní	budově	školy	bylo	vyučování	zaháje-
no	v	r.	1893.	Vystřídalo	se	v	ní	několik	různých	škol.	
Mezi	lety	1893	až	1897	se	stala	obecnou	chlapeckou	
školou	u	sv.	Kříže	Většího	a	Obecnou	dívčí	školou	
u	sv.	Haštala.	Na	Františku	existovala	škola	už	od	
zavedení	všeobecné	školní	docházky	Marií	Terezií.	
V	blízkosti	bývalého	Anežského	kláštera	byla	vytvo-
řena	Obecná	škola	sv.	Haštala,	která	sídlila	v	domě	
č.	p.	1017-I.	vedle	Obecního	dvora	(dnešní	ulice	U	
Obecního	dvora	č.	11)	
a	měla	pět	tříd	pro	chlapce	a	tři	pro	dívky.	Městská	
rada	se	přesvědčila,	že	prostory	této	školní	budovy	
nestačí.	Okresní	školní	rada	podal	návrh,	aby	byla	stá-
vající	škola	rozdělena	na	chlapeckou	a	dívčí	a	pro	obě	
školy	byla	postavena	nová	budova.	Městská	rada	tento	
návrh	schválila	29.5.1893.	Místo	pro	novou	školní	
budovu	bylo	vyhlédnuto	na	Svatojánském	náměstí	
(dnešní	nám.	Curieových)	proti	kostelu	sv.	Šimona	a	
Judy	na	místě	bývalého	kláštera	Cyriaků,	kde	stál	ještě	
v	r.	1891	kostel	sv.	Kříže	Většího.	Tuto	parcelu	koupi-
lo	město	a	vystavělo	zde	moderní	školní	budovu
(na	nároží	Dušní	ulice	a	tehdejšího	Svatojánského	

náměstí	–	dům	č.	p.	886,	dnes	budova	na	nám.	Curie-
ových	2).	V	budově	pak	byla	umístěna	Škola	obecná	
pro	chlapce	u	sv.	Kříže		
	 Většího	(nazvaná	podle	kostela	na	jehož	místě	
byla	postavena),	Škola	obecná	pro	dívky	u	sv.	Hašta-
la	(té	byl	ponechán	původní	název	ještě	nerozdělené	
školy)	a	opatrovna.	V	této	školní	budově	se	začalo	
vyučovat	23.	9.	1893.	Tato	struktura	oddělené	chla-
pecké	a	dívčí	školy	přetrvala	první	republiku.	K	jejich	
spojení	
a	vytvoření	koedukovaných	tříd	došlo	až	později.	Po	
roce	1948	byla	v	této	budově	vytvořena	škola	národní	
a	škola	střední.

	
	 Po	vydání	nového	školského	zákona	v	roce	
1953	byla	struktura	školy	změněna	–	v	budově	byla	
umístěna	tzv.	jedenáctiletka.	Škola	osmiletá	a	další	tři	
vyšší	ročníky.	Ve	školním	roce	1960/61	byla	školská	
soustava	opět	změněna.	V	této	školní	budově	zůstala	
ZDŠ	(základní	devítiletá	škola)	a	vyšší	ročníky	se	
přestěhovaly	do	nově	upravených	prostor	v	Hellicho-
vě	ulici.	Pro	velké	množství	žáků	a	omezené	možnosti	
prostorové	byla	v	r.	1985,	kdy	odtud	vyšel	poslední	
žák	deváté	třídy,	přeměněna	na	ZŠ	osmiletou.	Ovšem	
od	školního	roku	1996/97	je	zde	9.	ročník	opět.	

pokračování příště…
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Kryštof Janáč

 
(ú)spěšná zásilka 
AKCE EVA 

 Cvičná	EVAkuace	tzv.	“AKCE	EVA”	proběhla	
14.9.2022	ve	středu	asi	v	polovině	1.	hodiny
(já	jsem	zase	přišel	o	IT).	Běželo	se	až	na	náplav-

ku.																			
		Bylo	to	po	hodně	dlouhé	době,	ale	EVAkuace	

proběhla	bezproblémově,	i	když	se	někteří	obávali,	
jaké	bude	přebíhání	po	hlučném	Dvořákově	nábřeží.	
Řidiči	dopravních	prostředků	byli	sice	trochu	naštva-
ní,	ale	pan	učitel	Řezba	vše	zvládnul	a	dohlédl	na	

bezpečnost,	aby	se	nikomu	nic	nestalo.
	

	 	 	 	 Vojtěch Lebeda 



 
       Doručovatelé sledují  

Klub mladých diváků
Ve	středu	30.	11.	2022	jsme	se	62	žáky	7.	až	9.	tříd	

navštívili	naše	první	divadelní	představení.	Romeo	a	Julie	
v	Divadle	na	Vinohradech.
Hlavní	role	hráli	Marek	Lambora	a	Karin	Rojková.
Zážitek	to	byl	silný	pro	nás	všechny	z	různých	důvodů	

–	shánění	společenského	oblečení,	hledání	divadla,	délka	
představení	2	hodiny	50	minut,	přemýšlení,	jak	nejlépe	
využít	přestávku,	vnímání	silného	příběhu,	okouzlení	
atmosférou	večerního	„dospěláckého“	představení,	zaujetí	
dějem,	společný	sdílený	prožitek.
Závěrem:	Bylo	to	úžasné.	(I	když	možná	ne	každému	

sedl	žánr,	či	délka	představení.)	Myslím,	že	jsme	si	to	
všichni	velmi	užili,	a	to	s	patřičnou	noblesou.
Těšíme	se	22.	1.	2023	do	Divadla	v	Dlouhé	na	předsta-

vení	O	Líné	babičce.
	

																																	 	 	 	 	 	 	 	  Krisýna Gottwaldová

 
Doručeno na strop:

Vandalismus na školních záchodech 

Po	pandemii	Covidu-19	se	v	naší	škole	rozšířil	VANDALISMUS,	obzvlášť	na	pánských	záchodech	ve	3.	patře.	
Vrchol	byl,	když	žáci	2.stupně	začali	házet	mokré	toaletní	papíry	na	stěnu.	Hned	poté	co	to	žáci	6.B	nahlásili,	paní	
ředitelka	vyhlásila	rozhlasem,	že	ze	všech	tříd	a	záchodů	2.stupně	se	odebere	toaleťák	a	papírové	utěrky.	Pokud	víte	
něco	o	pachateli/pachatelích,	nahlaste	to	učitelskému	sboru.		Zůstanete	anonymní	a	uděláte	dobrou	věc.	

           Gabriel Rabenseifner



	

Balíček na cestě
 Náš Curier zavítal i na adresu Divadla Curie

Informace o divadleCcurie	
	 Divadlo	Curie	bylo	založeno	minulý	rok	na	jaře.	Žáci	osmých	tříd	si	
divadelním	představením	připomněli		osmdesáté	výročí	operace	Antropoid	
(Atentát	na	Heydricha).	Divadlo	k	této	příležitosti	se	jim	velice	podařilo	
a	dokonce	s	tímto	představením	hráli	i	na	jiné	škole.	Představení	sklidilo	velký	
úspěch,	a	tak	žáci	neváhali	a	pustili	se	do	zkoušení	dalších	scén.	
	

Náš	kurýr	se	zeptal		ředitelství	a	členů	Divadla	Curie	na	pár	otázek.
“Co plánujete do Budoucna?” 
“Máme	velké	vyhlídky	a		plánujeme	i	nějaké	představení	od	známých	auto-

rů,	básníků	či	spisovatelů.		Pozitivně	vidíme	i	vývoj	složení	našeho	divadelní-
ho	kroužku	a	očekáváme	nové	přírůstky.	V	našem	divadle	je	místo	pro	každé-
ho.	Co	se	týče	vedení,	do	konce	devátého	ročníku	budeme	hrát	pod	stávajícím	

ředitelstvím.	Máte	se	na	co	těšit.”	-	Ředitel	Divadla	Matěj	Sochor.		
	 Divadlo Curie do budoucna 
Divadlo	Curie	má	pro	vás	připraveno	hodně	překvapení	a	balíčků	do	budoucna.	
Již	tento	měsíc	nám	zahrají	pohádku	Policejní	Povídky,	se	kterou	se	představí	i	na	další	škole,	na	naší	budou	hrát	

21.12.	A	v	jiné	škole	22.12.
	Na	konec	příštího	vyučovacího	roku	nám	kluci	a	holky	z	Divadla	Curie		připravují	představení	s	názvem	Tankový	

Prapor	bez	Hranic,	ve	kterém	se	inspirují	filmem	Tankový	Prapor	z	roku	1976	od	režiséra	Víta	Olmera.		Celému	diva-
dlu	přejeme	hodně	štěstí	a	ať	se	jim	to	podaří.		A		my	se	jdeme	posunout	o	adresu	dále.
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jakub Jan Vaľko a redakce



 
 

Curier obchoduje  
Trhy ve 4. Z  

Prvního	prosince	uspořádala	4.Z	vánoční	trhy.	Datum	jsme	volili	záměrně	na	začátku	prosince,	protože	nám	odchá-
zela	paní	vychovatelka,	která	s	námi	byla	skoro	čtyři	roky.	Byla	to	velkolepá	akce,	na	kterou	přišlo	více	než	40	rodičů	
a	další	návštěvníci.	Trhy	jsme	zahájili	ve	4	hodiny	odpoledne	písničkou	složenou	pro	naši	paní	vychovatelku.	Pak	
jsme	jí	předali	dárky	na	rozloučenou	a	mohlo	se	začít.	Měli	jsme	stánky	s	pokreslenými	taškami,	kořenkami,	třídními	
kuchařkami,	ozdobami,	náušnicemi,	svícny	a	bohatým	občerstvením.	Prodávalo	se	nám	výborně.	Přišli	rodiče	snad	
všech	dětí	ze	třídy	a	už	v	17:00	bylo	skoro	všechno	vyprodáno.	Zůstalo	nám	jen	pár	mýdel	a	ozdob	na	stromeček.	
Trhy	skončily	úspěšně	a	těšíme	se	na	další.	

      Mia Ksandrová, Petr Dvořák, Oskar Prosický, Beata Hrušková 4.Z

 
Anketa:

Otázka ‘Těšíte se na Vánoce?’ 

Zeptali	jsme	se	34	žáků,	zda	se	těší	na	Vánoce.	25	žáků	odpovědělo	ano	a	9	žáků	ne,	že	se	na	Vánoce	netěší.	
Učitelů	jsme	se	zeptali	jenom	11,	ale	za	to	nám	všichni	odpověděli	ano	a	ještě	k	tomu	s	plným	nadšením.	Že	by	

se	učitelé	těšili	na	Vánoce	více	než	žáci?	Z	naší	ankety	plyne,	že	ano.

          Adina Dorothea Frantzen



Náš balík v senátu  
Senát jako z cukru

 
ZŠ	Curie	dostala	letos	možnost	ozdobit	stromeček	v	senátu	ČR.	Celá	škola	tak	vyráběla	vánoční	ozdoby	a	zaplnila	jimi	
značnou	část	ředitelny.	Z	nich	pak	paní	ředitelka	vybírala.		
	 Hudební	soubor	Cukr	měl	u	stromečku	zazpívat	3	koledy.	Nabízelo	se	tedy,	že	vezme	vybrané	ozdoby	s	sebou	
společně	s	hudebními	nástroji.	6.12.	v	8:45h	jsme	čekali	před	vstupem	do	senátu	z	Valdštejnské	ulice.	Prošli	jsme	bezpeč-
nostním	rámem	a	po	schodech	pokračovali	do	útulné	místnosti,	kde	pro	nás	bylo	přichystáno	občerstvení.	
	 Pak	jsme	byli	vyzváni	jít	zdobit	stromeček.	U	něj	nás	přivítal	sám	předseda	senátu	pan	Miloš	Vystrčil	a	setkali	jsme	
se	zde	i	se	starostkou	Prahy	1	paní	Terezií	Radoměřskou	a	jako	staré	známé	nás	zde	zdravil	1.	místopředseda	zastupitelstva	
Prahy	1	pan	David	Bodeček,	se	kterým	jsme	se	seznámili	na	našem	vystoupení	na	Mariánském	náměstí.	
	 Stromeček	byl	asi	tak	o	metr	vyšší,	než	se	předpokládalo,	což	značně	komplikovalo	umístění	papírové	vánoční	
hvězdy	na	jeho	špičku.	Za	pomoci	všech	přítomných	se	to	ale	nakonec	povedlo.	Některé	větvičky	po	našem	zdobení	andíl-
ky	přetékaly,	jiné	zely	prázdnotou.	Vánoční	řetěz	se	zamotal	do	těžko	popsatelného	tvaru	a	byl	tak	na	stromek	spíš	položen,	
než	aby	ho	lemoval.		Nutno	zde	však	podotknout,	že	Cukr	je	soubor	hudební	a	tedy	jaksi	lépe	hraje,	než	zdobí.	
	 Koledy	se	nám	ale	povedly.	Vybrali	jsme	Nesem	vám	noviny,	Pásli	ovce	Valaši	a	Dej	Bůh	štěstí.	Na	kytary	hráli	
Kája	Šuranová,	Ignác	Vrba	a	Přemek	Němec,	na	flétny	Karel	Kohl	a	Majda	Šuranová,	na	kalimbu	Nela	Vosátková.	Sbor	
pak	měl	k	dispozici	rolničky	a	tamburíny.	Většina	přítomných	zpívala	s	námi	a	sklidili	jsme	vřelý	potlesk.	Pak	jsme	se	fotili	
u	stromečku.	
	 Pan	předseda	nás	potom	provedl	tajnými	i	reprezentativními	místnostmi	senátu	včetně	své	pracovny.	Vedl	se	členy	
Cukru	neformální	rozhovor	a	myslíme,	že	se	nečekaně	dobře	pobavil.	
	 A	tak	děkujeme	za	pozvání,	doufáme,	že	jsme	nezklamali	a	že	po	našem	odchodu	bude		senát	jako	z	cukru!

             
                        Cukr



Poštovní nadílka 
Do školy přišel Mikuláš 

 
 Vpondělí	5.12.	se	deváťáci	převlékli	do	kostýmů	čertů,	Mikulášů	a	andělů.	A	při	hodinách	přinášeli	nadílku	
ostatním	třídám.	Nejenže	andělé	rozdávali	sladkosti,	ale	čerti	všechny	žáky,	především	hříšníky,	pomalovávali	černou	
barvou.	Akce	se	konala	2.	a	3.	hodinu.	Několik	malých	dětí	se	i	rozplakalo,	ale	andělé	se	jich	ujali,	aby	se	nebály.
	 Několika	školních	civilistů	jsme	se	zeptali	na	otázku	‘Líbil	se	Ti	Mikuláš?’	“Jako	jo”	-	Kryštof	Janáč	5.Z.	“Mi-

kuláš,	jakožto	vaše	parta	byla	hezká.	Již	od	začátku	jste	působili	profesionálně,	ale	na	konci,	mi	jeden	z	čertů	způsobil	
malinké	zranění	a	nakonec	mi	umazali	lavici.”	-	Jakub	Valko	8.B.		“Líbil	se	mi,	čerti	číhali	na	mě	u	všech	dveří.”	

Gabriel	Rabenseifner	6.B.	“Bylo	to	hezké	a	děti	byly	hodné.”	Renata	Fischerová,	třídní	učitelka	1.Z.	

           Adina Dorothea Frantzen

      Stella Kuchařová 

Vánoční rébus 



Doporučeně
Tip na zajímavá místa - Podolská vodárna v Praze

 
 Všechna	voda,	kterou	ve	škole	pijeme,	pochází	z	Podolské	vodárny	v	Praze.	Ta	vodu	čerpá	podzemním	potru-
bím	z	Vltavy.	Vodárna	se	nachází	v	Podolí	na	Praze	4	a	je	zapsaná	na	seznamu	UNESCO.	
	 Nyní	tam	můžete	jít	také	na	exkurzi	do	Muzea	pražského	vodárenství	v	prostoru	vodárny	i	s	její	částečnou	
prohlídkou.	Roku	2002	sloužila	kvůli	povodním	pouze	jako	záložní	vodní	zdroj.	Mezi	roky	2020-2021	byla	vodárna	
v	rekonstrukci,	ale	teď	už	je	zpět	v	provozu.	Nejvyšší	bod	této	novoklasicistní	budovy	měří	45	metrů.	Zeď	vodárny	
směřující	směrem	k	Vltavě,	zdobí	sochy	v	podobě	člověka	ztvárňujícího	české	řeky.	Každá	ze	soch	je	vysoká	3,5	
metru.	
	 V	muzeu	můžete	vidět	stovky	let	staré	stroje	v	pohybu	a	uslyšíte	spoustu	historie,	což	už	je	občas	nuda	…		
Ale	mají	tam	akvárium	s	krásnými	rybkami	a	na	všechny	exponáty	se	může	sahat.	Překvapivě	až	na	ty	ryby	za	sklem	
v	akváriu.	
	 Následovně	je	možné	vidět	v	prostoru	muzea	tabulku,	na	které	poznáte	odkud	(pokud	bydlíte	v	Praze)	pijete	
vodu.	Zároveň	uvidíte	3D	model	celé	vodárny.	
	
Něco	o	Muzeu	pražského	vodárenství	:		
Dnes	už	muzeum	sídlí	na	území	Podolské	vodárny,	kde	bylo	poprvé	otevřeno	roku	1997.	
Dříve	bylo	muzeum	na	Národní	třídě,	tam	bylo	založeno	už	v	roce	1952.	
V	Podolské	vodárně	pracuje	jen	8	lidí,	protože	vše	řídí	elektronika	a	počítače	!!	
Kvalitu	vody	nehlídají	jen	stroje,	ale	také	pstruzi	duhoví.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Anna Malcová



 
Advent ZŠ Curie

foto výzdoby školy David Syka

Perníkový betlém a adventní věnec z dílny 3.Z



 
Dobírka z totality

Vzpomínáte si na 17. listopad? 
 

 Ne	den	z	roku	1989,	ale	projektový	den	k	17.	listopadu,	co	se	odehrál	tento	rok.	Každá	třída	z	druhého	stupně	
vytvořila	program	pro	třídy	z	prvního	stupně.	Konkrétně	my,	v	7.B,	jsme	vymysleli	deskovou	hru.	V	naší	deskovce	jste	
měli	správně	odpovídat	na	otázky	o	tom,	jak	se	v	době	komunismu	žilo.	Vystřídalo	se	u	nás	5	tříd:4.	zelená,3.	zelená,	3.	
modrá,1.	modrá,1.	zelená	a	4.	modrá.
	 Zde	je	názor	jednoho	z	účastníků	hry	ze	4.	modré:	“Hry	se	mi	líbily,	byl	to	dobrý	nápad.	Nejvíce	se	mi	ale	líbila	
úniková	hra.”	

	 Zde	jsou	programy,	co	vymyslely	ostatní	třídy:
6.A	malování	klíčů	a	kvíz
6.B	soutěž	o	největší	vlajku,	výrobu	transparentů,	a	výukovou	animaci	doplněnou	scénou.
7.A	sehrála	scénky
8.A	zkouška	psacího	stroje
8.B	skládání	hesel,píseň:Jednou	budem	dál,výroba	růží	a	napadení	studentů	papírovými	obušky.
9.A	a	9.B	beseda	o	normalizaci.
Únikovou	hru	v	suterénu	připravily	Kateřina	Jůzová	a	Markéta	Sochovská.

	 Nám	v	7.B	se	to	líbilo,	akorát	některé	třídy	byly	trochu	náročné	na	to,	abychom	je	udrželi	při	hře.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Michael Kazda





 
(ne)složeno

           Rubikova kostka 
 
 Rubikova	kostka	je	světoznámý	hlavolam,	a	tak	ho	určitě	znáte	i	vy.		
Je	to	krychle,	jejíž	strany	musí	mít	vždy	stejnou	barvu.	Dotyčný	otáčí	
stranami	kostky	doprava,	doleva,	nahoru	a	dolů	tak,	aby	jednotlivě	barevné	
části	byly	u	své	barvy.		Její	nejčastější	rozměr	je	3x3x3	a	její	barvy	jsou	:	
modrá,	červená,	bílá,	oranžová,	žlutá	a	zelená,	ale	můžou	se	lišit.	Složit	ji,	
se	možná	zdá	být	těžké,	ale	není.	
	 Na	internetu	je	spoustu	návodů,	ale	ne	všechny	fungují.	Mám	pro	vás	
tip	na	jedno	video,	podle	kterého	se	naučíte	skládat	Rubikovu	kostku	3x3x3	
celkem	rychle.	Návod	je	jako	pohádka	o	různých	zvířátkách.	Ta	se	na	kostce	
pohybují	tak,	že	ji	díky	jejich	pohybům	jednoduše	složíte.	Stačí	na	Youtu-
be	zadat	spojení	“Rubikova	kostka	-	unikátní	metoda”	a	jako	první	najdete	
video	(dlouhé	cca	53	minut).		Kostku	vymyslel	maďarský	sochař,	profesor,	
vynálezce	a	matematik	Ernő	Rubik.	Nevynalezl	pouze	Rubikovu	kostku,		
ale	také	takzvaného	Rubikova	hada.	Kostku	však	uvedl	již	v	roce	1974.		
	 Stala	se	hitem	na	přelomu	70.	a	80.	let	20.	století.		Závody	ve	skládání	
Rubikovy	kostky	-	speedcubing	je	skládání	především	různých	druhů	
kostek	,v	co	nejkraším	čase.	Závodí	se	poslepu,	co	nejméně	tahy,	jednou	rukou	nebo	normálně,	co	nejrychleji.Pojďte	
skládat	taky,	návodů	jsou	přece	mraky.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    Anna Malcová

 

Adventní dílna páťáků

V	5.M	vyráběla	paní	vychovatelka	Gábina	s	dětmi	sněhuláčka.	Výrobek	byl	moc	pěkný	a	paní	učitelku	Pištorovou	
napadlo,	že	by	se	o	něj	mohli	podělit	

s	žáky	nižších	ročníků.	Páťáci	byli	pro	a	už	to	jelo.	Nakoupili	materiál,	připravili	si	úvodní	slovo	
a	navštívili	1.a	2.	třídy.	Curier	sledoval	dílnu	ve	2.Z	a	pokud	může	posoudit,	všechno	šlo	hladce,	děti	spolupráce	bavila	

a	sněhuláčci	se	vydařili.	
Blahopřejeme!



Soví poštou 
Zprávy z přípravné třídy

„Nebojte	se,	jsme	to	my	-	Sovičky“	-	Halloweenské	dopoledne

„I	k	nám	do	třídy	se	přišel	podívat	Mikuláš.“ „Přespávání	ve	škole	se	nám	vydařilo.	
Všechny	Sovičky	byly	statečné	a	neukápla	

ani	jedna	slzička.“

Gabriela Bartáková 



 
Pošta z Rakouska

 
DNE 23-25.11.2022

Se uskutečnil třídenní zájezd 
do Salzburgu

	
PRVNÍ DEN:

Odjíždělo	se	v	pět	hodin	ráno	z	Čechova	mostu.
Vstával jsem ve čtyři hodiny ráno. :´(

	
Cesta	trvala	kolem	sedmi	hodin,	s	několika	menšími	

přestávkami.
Když máte sluchátka tak to není tak špatné.

	
Ve	dvanáct	hodin	jsme	dorazili	do	Hallstattu,	tam	jsme	

vyjeli	žehličkou	směrem	k	solnému	dolu.
Nahoře byl sníh, tak jsme se koulovali.

Prohlídka	trvala	přibližně	dvě	a	půl	hodiny.
Jeli jsme mini vláčkem. :D

Poté	jsme	se	vrátili	do	Hallstattu	a	měli	hodinu	rozchod	
na	jídlo.

Já a moji kamarádi jsme šli do restaurace.
Dal jsem si salát. MŇAM :)

 DRUHÝ DEN:
Ráno	na	hotelu	byla	i	snídaně.

Učitelky mi nedovolily dát si kafe. :(
 

Poté	se	konečně	jelo	do	Salzburgu.
Yay! :D

Šli	jsme	k	zámku	Mirabell.
Byla to dost nuda. :l

A	pak	na	pevnost.
Nepamatuju si jak se jmenovala :(

Měli	jsme	rozchod	na	oběd.
Langoš<3…

Potom	jsme	se	vrátili	na	hotel.
Byl jsem unavenej, tak jsem byl rád. :)	

	
TŘETÍ DEN:

Ráno	jsme	se	zabalili,	dali	si	věci	do	autobusu	a	jeli	do	
Wolfgangsee.

Nevím, co k tomu říct…

Pak	jsme	pluli	lodí	směrem	k	trhům.
To byla zábava. :)

Na	trzích	jsme	si	dali	oběd.
Salát…

Zpátky jsme pluli taky lodí.
To byla nuda. :(

Potom jsme jen nasedli do autobusu a jeli do Prahy…

      Enzo

 
A	postřeh	Petry	Michálkové:	

“Jsem	pyšná	na	všechny,	kdo	se	snažil	si	objednat	nebo	
s	někým	konverzovat	v	němčině	a	to	včetně	„neněmči-
nářů“.	Mám	pocit,	že	některé	to	o	to	víc	namotivovalo	
se	učit	německy.	Troufám	si	říct,	že	si	všichni	odnesli	
spoustu	krásných	zážitků	jako	já,	a	to,	že	jsme	se	něco	
málo	naučili,	je	příjemnou	tečkou	za	naším	adventním	

dobrodružstvím.”



 
Zdobit může každý 

Hned	dvě	třídy	naší	školy	se	zúčastnily	předvánoční	akce	
v	Loretánské	zahradě	-	Zdobit	může	každý.

	

3.Z zazpívala koledy Přípravná třída si ozdobila stromeček

Cukr na Mariánském
V	pátek	25.11.	vystoupil	školní	hudební	soubor	Cukr	na	zahájení	vánočních	trhů	na	Mariánském	náměstí.	

Měli	jsme	trému.	Ale	pak	jste	přišl	vy.	Byli	jste	skvělé	publikum.	Užili	jsme	si	to.	Díky	moc!

   
  

Cukr



 
Gratulace 

  Florbal

Z	florbalového	turnaje	přivezli	naši	starší	žáci	bronz	
a	5.Z	zlato!!!	
Gratulace.



Uloženo na Slovensku
Záložka do knihy

	 Už	v	minulých	letech	probíhal	u	nás	na	škole	Česko-slovenský	projekt	„Záložka	do	knihy“.	Jeho	koordinátorem	
byl	pan	učitel	Robert	Vondráček.	Účastníci	projektu	na	české	i	slovenské	straně		-	žáci	základních	škol	-	vlastnoručně	
vyrobili	záložky	do	knihy	a	vzájemně	si	je	poslali	poštou.	Letos	se	do	projektu	nově	zapojil	i	pan	učitel	Pavel	Rýgl.	
Jak	se	k	akci	dostal,	jak	proběhla	a	co	dalšího	plánuje	na	základě	spolupráce	se	zahraniční	školou	nám	řekne	v	násle-
dujícím	rozhovoru.	
	
Účastníte se projektu „Záložka do knihy“, jak Vás to napadlo?	
Popravdě,	to	nenapadlo	mě.	Do	akce	mě	zapojil	pan	učitel	Vondráček,	protože	mám	na	slovenských	školách	spoustu	
kamarádů	z	řad	pedagogů		a	napadlo	nás,	že	by	se	toho	dalo	využít.	
	
Jaký je hlavní záměr projektu?	
Cílem	této	akce	je	vzájemné	propojení	českých	a	slovenských	základních	škol	tak,	aby	vzniklo	dlouhodobější	partner-
ství	a	mohli	bychom	spolupracovat	na	dalších	projektech.	V	tomto	ohledu	máme	s	ZŠ	Hrnčiarska	ze	Zvolena	společné	
vize	a	doufám,	že	se	nám	je	podaří	uskutečnit.	Například	bych	rád	navázal	spolupráci	formou	výměnných	pobytů	
žáků.	Tento	projekt	je	ale	stále	v	plenkách,	o	něm	tedy	až	jindy.	
	
Kdo další ze ZŠ Curie se do projektu zapojil?	
Projektu	se	účastnila	přípravná	třída	s	paní	učitelkou	Bartákovou,	2.Ž	s	paní	učitelkou	Málkovou,	5.Ž	s	panem	učite-
lem	Vondráčkem	a	5.Z	společně	se	mnou.			
	
Jak jste vybírali účastníky na slovenské straně?	
Pan	učitel	ze	ZŠ	Hrnčiarska	je	jeden	z	lidí,	ke	kterým	mám	absolutní	důvěru.	Prožili	jsme	společně	vysokoškolská	stu-
dia	a	i	po	škole	jsme	v	osobním	kontaktu.	Je	to	veselý,	optimistický	člověk,	který	vás	nikdy	nepřestává	překvapovat.	
Měli	byste	ho	poznat	sami.	
	
Jak?	
Zapojte	se	do	projektu.		
Děkujeme za odpovědi a těšíme se na projekt i spolupráci. 
Rádo	se	stalo,	těším	se	i	já.

             Pavel Rýgl



	
	 	 	 	 	 	 									Dáme	frontu?		
	 	 	 	 												ŠKOLNÍ JÍDELNA = ZMATEK  
 
 Většina	žáků	na	škole	se	shodne,	že	ve	školní	jídelně	panuje	zmatek	a	nepohodlí.	Může	za	to	rozdělení	hodin	
na	A	a	B?	Nebo	za	to	snad	můžou	neorganizovaní	pedagogové?		Po	uvolnění	covidových	opatření,	když	se	vrátili	
žáci	do	školních	lavic,	začal	ve	školní	jídelně	překypovat	zmatek.	Bylo	otevřeno	jen	jedno	výdejní	okénko.	A	každo-
denní	fronty	dosahovaly	až	na	schody	do	prvního	patra.	Není	tedy	divu,	že	tato	situace	vedla	k	nervozitě	a	řadě	kon-
fliktů	mezi	družinovými	vychovatelkami	a	druhostupňovými	žáky.	To	vedlo	k	rozhodnutí	paní	ředitelky	na	rozdělení	
5.	a	6.	vyučovacích	hodin	na	A	a	B,	za	účelem	vyřešení	neustále	tvořících	se	front	až	ke	schodům.		
Pan	učitel	Řezba	se	ujal	tohoto	závažného	problému	se	záměrem	vymyslet	dobré	a	fungující	řešení.		
	 	
	 Ale	i	přes	veškeré	snažení	všech	možných	se	ukázalo,	že	dosavadní	pravidla	nejsou	účinná	pro	to,	aby	zmizely	
fronty.	Každodenní	stavy	v	jídelně	totiž	vypovídají	o	tom,	že	vymyslet	nějaké	fungující	řešení	je	velmi	složité	
a	téměř	nereálné.		Otázkou	také	je,	co	je	slušné	chování	ve	frontách	a	co	už	přechází	hranici	slušnosti.	Proto	prosím	
vždy	předem	uvažte,	jak	se	zachováte	v	poněkud	náročné	a	přinejmenším	nepříjemné	situaci	-		jako	třeba	když	uvi-
díte	někoho	předbíhat,	či	tvořit	druhou	frontu	k	výdejnímu	okénku.		
	 	
	 Je	potřeba	brát	v	potaz,	že	každý	máme	jiné	názory	a	v	tyto	chvilky	je	opravdu	nutné,	zapojit	naše	empatické	
schopnosti	a	podívat	se	na	danou	situaci	i	očima	druhého.	Problém	může	nastat	ve	chvíli,	kdy	jde	někdo,	za	účelem	
zkrácení	času,	do	fronty	ke	druhému	okénku.	To	totiž	může	být	velmi	nepříjemná	situace	jak	pro	čekající	ve	velké-
-hlavní	frontě,	ale	i	pro	naše	šikovné	a	trpělivé	kuchaře.		
	 	
	 My	totiž	jednáme	jen	podle	toho,	co	nám,	tedy	především	žákům,	ale	i	učitelům	vyhovuje	nejvíce.	Což	je	asi	
dobře,	protože	se	tento	problém	týká	hlavně	nás.	Na	druhou	stranu	nemáme	žádný	názor	od	zaměstnanců	školní	
jídelny.	Co	by	jim	vyhovovalo	nejvíce?	A	jak	by	danou	situaci	řešili?	I	to	se	můžete	dozvědět	v	dalším	čísle	Curie-
ru.

	 A	teď,	co	na	to	říkají	někteří	žáci	a	učitelé.
	 Gabriel	Rabenseifner,	žák	školy:	“V	jídelně	se	cítím	trochu	jako	na	nádraží.”	

	 	
	 Odpověď	paní	ředitelky	na	otázku	‘‘Co	se	bude	dělat		s	frontami	na	oběd?’:	“Jednoduše	řečeno	-	nic.	Škola	už	
nemá	další	možnosti,	jak	situaci	změnit,	či	výrazně	upravit.	Vzhledem	k	tomu,	že	je	potřeba	odstravovat	více	než	
500	osob,	a	to	mezi	11:40	a	14:00,	nemáme	jiné	možnosti	než	ty,	které	jsme	již	využili.	Aktuálně	probíhá	výdej	
u	obou	výdejových	okének,	která	má	jídelna	k	dispozici,	nejmladší	děti	chodí	na	oběd	ještě	před	začátkem	výdeje	
pro	starší	žáky	a	od	začátku	tohoto	školního	roku	jsme	upravili	rozvrh	hodin	tak,	aby	vznikla	ještě	jedna	pauza	
na	oběd	navíc.	Není	totiž	možné,	aby	žáci	chodili	na	oběd	v	době	vyučování.	Do	školní	jídelny	mohou	docházet	
pouze	v	době	polední	pauzy	v	rozvrhu,	nebo	po	skončení	výuky.”	
	 Výtržek	z	rozhovoru	s	paní	ředitelkou	od	Jakuba	Valka

	 	 	 	 	 	 	 	 Zuzana Vlčková a Adina Dorothea Frantzen

	
	 	

Cenný balík z muzea 
MNŽ	v	Národním	muzeu	na	výstavě	ZeMě

Žáci	3.MNŽ	s	Markétou	Sochovskou	navštívili	výstavu	v		Národním	muzeu	s	názvem	
ZeMě.	Byla	to	výstava	o	udržitelnosti	a	výzvách	pro	dnešní	generaci.	Markéta	k	tomu	
dodává:	“Šlo	o	to,	abychom	si	uvědomili,	že	je	opravdu	jen	na	nás	a	na	našem	chování,	
jak	bude	vypadat	Země	v	dalších	letech.	Zkrátka,	že	Země	je	ze	mě.”



	
Čekáme na doručení 

PROJEKT STAROMĚSTSKÁ BRÁNA 

Staroměstská	brána	je	projekt	zahrnující	obnovu	veřejných	ploch	na	konci	Pařížské	ulice	a	Dvořákova	nábřeží.	Vy-
tvoření	nové,	veřejnosti	přístupné	plochy	na	střetu	Dvořákova	nábřeží	s	nám.	Curieových	-	chceme-li	piazzety,	sestu-
pující	na	úroveň	Vltavy	s	možností	pokračování	pěšího	tahu	pod	tělesem	nábřeží	na	náplavku.Součástí	projektu	je	i	cel-
ková	rekonstrukce	a	přestavba	hotelu	InterContinental.	Jeho	obnova	je	ale	spíše	v	druhém	plánu	celého	záměru.Cílem	
je	totiž	především	doplnit	dnes	chybějící	propojení	hotelu	a	města.	I	když	není	jisté,	jestli	se	dostavba	do	roku	2024	stihne,	
už	teď	se	na	výsledek	moc	těšíme.	Máme	ale	i	obavy	o	zapadnutí	budovy	do	okolí.	Není	vzhledem	k	němu	moc	moder-
ní?	Navíc	nám	celá	stavba	lehce	komplikuje	život	na	poštovním	dvoře	svojí	prašností	a	hlukem.									
				

Jonáš Novák

	
František bruslí! 

Po	chvíli	napětí,	kdy	po	volbách	byla	některá	dětská	hřiště	na	Praze	1	uzavřena,	František	zase	bruslí.	
Ne	každý	má	tu	možnost	v	hodinách	TV	chodit	bruslit.	Važme	si	toho.	A	užijme	si	to! 



ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Poslední	den	školy	před	Vánoci	-	ve	čtvrtek	22.12.	v	9:40h	
se	na	chodbách	školy	uskuteční	dříve	tradiční	Zpívání	na	
schodech.	Všichni	přítomní	žáci	se	sejdou	kolem	schodiště	
a	společně	si	zazpívají	koledy.	Tichá	noc	by	měla	zaznít	ve	
všech	jazycích,	které	se	u	nás	ve	škole	vyučují.	Curier	Vám	

nabízí	tahák	v	podobě	textů:	

Tichá noc

Tichá	noc,	svatá	noc.
V	spánku	svém,dýchá	zem.
Půlnoc	odbila,	město	šlo	spát.
Zdřímli	dávno	i	pastýři	stád.
/:Jen	Boží	láska,	ta	bdí	:/
				
Stille Nacht 

Stille	Nacht!	Heilige	Nacht!
Alles	schläft,	einsam	wacht,
nur	das	traute	heilige	Paar.
Holder	Knabe	im	lockigten	Haar
schlafe	in	himmlischer	Ruh!
Schlafe	in	himmlischer	Ruh!
	
	

Silent Night
	
Silent	night,	holy	night!
All	is	calm,	all	is	bright.
Round	yon	Virgin,	Mother	and	Child.
Holy	infant	so	tender	and	mild,
Sleep	in	heavenly	peace,
Sleep	in	heavenly	peace

Douce nuit

Douce	nuit,	sainte	nuit!
Dans	les	cieux,	l´astre	luit.
Le	mystère	annoncé	s´accomplit,	
cet	enfant	sur	la	paille	endormi,	
c´est	l´amour	infini,	c´est	l´amour	infini.

Noche de paz 

Noche	de		paz
noche	de	amor
todo	duerme	en	derredor
entre	los	astros	que	esparcen	su	luz
bella	anunciando	al	niňito	Jesús
brilla	la	estrella	de	paz
brilla	la	estrella	de	paz
      Redakce 

 Slovo na konec  
Pokud	jste	dočetli	až	sem,	redakce	Curieru	Vám	děkuje	za	pozornost.	A	těší	se	na	Váš	názor.	

Prosíme,	buďte	k	nám	shovívaví.	Je	to	náš	první	pokus	a	všechno	se	teprve	učíme	za	běhu.	Další	číslo	
časopisu	vyjde	na	jaře		2023.	Máme	tedy	dostatek	času	pro	nasbírání	nového	materiálu.	Proto	monitorujte	všechno	

zajímavé,	důležité	i	zábavné,	co	bychom	Vám	měli	v	příštím	čísle	doručit.
Pište	na	redakce.curier@zscurie.cz	
	Na	Vaše	názory	a	nápady	se	těší		

Váš	Curier	

Curier Vám přeje  
Veselé Vánoce!


