Kulturní středisko Radotín
vás zve na následující
radotínské akce:
18. dubna
P 
Základní umělecké školy
Klementa Slavického.
Kulturní středisko „U Koruny“
od 18.00 hod.
18. dubna
Ž, P
Z  
Prohlídka kláštera v Želivu,
návštěva muzea kuriozit a výstavy
Zlaté české ručičky v Pelhřimově.
Pro seniory s trvalým bydlištěm
v Radotíně 200 Kč,
mimoradotínští účastníci 430 Kč.

Již v průběhu rekonstrukce mostu přes Berounku v roce 2004 bylo nutné stávající dopravní provoz na křižovatce Výpadová – Lahovický most
usměrnit provizorním světelným signalizačním zařízením, a tak umožnit
snadnější odbočení vozidel ve velmi dopravně zatíženém směru Zbraslav –
Radotín. Jelikož požadavek Městské části Praha 16 na realizaci této křižovatky jako trvale světelně řízené v rámci výše uvedené rekonstrukce nebylo
možno v té době z pohledu jejího investora akceptovat (hlavně z důvodu
finančních), obrátila se Městská část Praha 16 s tímto požadavkem opakovaně na kompetentní orgány Magistrátu hlavního městaPrahy.
Výsledkem tohoto snažení je v současné době již dokončená stavba
„Světelné signalizační zařízení Výpadová-Lahovický most“ včetně přechodů pro chodce vybavených stavební úpravou pro osoby slabozraké a nevidomé. Tuto stavbu realizoval Signalbau Huber CZ, s.r.o. (investor TSK hl.
m. Prahy). Toto opatření slibuje zlepšení dopravní situace dané lokality zejména v době dopravních špiček, kdy dochází k tomu, že vozidla stojí v kolonách na komunikaci Strakonická (oblast Lahovic), a to včetně autobusové
linky číslo 165, a čekají na odbočení do Radotína.

21. dubna
D  
v Základní škole Radotín,
Loučanská 1112/3.
Bližší informace naleznete
na webových stránkách školy
www.skola-radotin.cz.
Začátek akce v 9.00 hod.
9. května
H, Ú,
 V. L
Z  
Prohlídka hradu Houska,
historického centra v Úštěku,
pěší výlet ze Želíz do Liběchova,
do skal tesané sochy V. Levého.
Pro seniory s trvalým bydlištěm
v Radotíně 200 Kč,
mimoradotínští účastníci 410 Kč.

Na tomto místě poprvé se tatáž záležitost stala současně O.K. i K.O.
První ostrý provoz semaforů 5. dubna totiž skončil celodenním dopravním kolapsem. Zatímco dříve kritický příjezd od Zbraslavi byl rázem zcela
prázdný, od Radotína se kvůli špatně seřízené signalizaci tvořily dlouhé
kolony vozidel, které ve večerních hodinách sahaly až po několik kilometrů
vzdálenou Karlickou ulici. Přes usilovnou snahu zástupců MČ se podařilo
semafory vypnout až na sklonku dne.

26. května
Znojmo
Z   
Vycházka městem, oběd – volno,
návštěva kláštera Louka,
prohlídka expozice podniku Znovín
spojená s malou ochutnávkou vín.
Návrat přibližně ve 20.00 hod.
Cena 560 Kč
obsahuje dopravu, průvodce, vstup.
Přihlášky do 30. dubna!

29. dubna 16 a 19 hod.
Ž  

70 Kč

4. května 17 a 19.30 hod.
R 

65 Kč

5. května 17 a 19.30 hod.
K

70 Kč

6. května 17 a 19.30 hod.
S 

65 Kč

16. – 23. června
S  T, S
R
P  
Ubytování
ve dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Objekt leží na břehu
rybníka Sycherák; koupání,
půjčení lodiček, sběr lesních plodů,
krásné okolí s čistou přírodou.
Ubytování s polopenzí 2820 Kč,
v bungalovech 2670 Kč za osobu.
Přihlášky do 21. května!

11. května 17 a 19.30 hod.
Š 

65 Kč

12. května 17 a 19.30 hod.
D

65 Kč

13. května 17 a 19.30 hod.
G R

65 Kč

Bližší informace
a přihlášky k zájezdům
v Kulturním středisku Radotín,
nám. Osvoboditelů 44,
tel.: 257 911 746, 776 161 407,
605 070 273.
www.mcpraha16.cz
Změna programu vyhrazena!

20. dubna 17 a 19.30 hod.
A  V

65 Kč

21. dubna 17 a 19.30 hod.
Š  

65 Kč

22. dubna 17 a 19.30 hod.
Z  

65 Kč

27. dubna 17 a 19.30 hod.
P  

65 Kč

28. dubna 17 a 19.30 hod.
A  A 70 Kč

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
22. dubna P 
6. května P 
 
13. května D
  II

18. dubna
P  
Konverzační komedie
ze současnosti. Hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.
21. dubna
B
Č K
Dvě maňáskové pohádky
pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.
24. dubna
K .
Životní rovnováha.
Jak efektivně sladit rodinu,
zaměstnání a všechno ostatní.
Přednáší Ing. Lubomír Hlavačka.
Jídelna Domu s pečovatelskou
službou od 19.00 hod.
26. dubna
J   
Vtipná, moudrá i jízlivá variace
M. Kundery na Diderotův román
Jakub Fatalista.
Hraje soubor ZKS
v Divadle J. Kašky od 19.30 hod.

16. dubna
V    
Účinkují
Erik Bezdíček a Zuzana Vernerová,
klavírní doprovod Václav Vedral.
Obřadní síň od 19.00 hod.

9. května
H    . 
Dvoutisíciletou historií hlavolamů
a her provází a k řešení pobízí
RNDr. J. Flejberk.
Dětské oddělení
Místní knihovny Zbraslav
od 15.00 hod.

17. dubna
P  
Konverzační komedie ze současnosti. Hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

12. května
P  
Hru Ivana Krause představí
Divadelní společnost Křoví.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

18. dubna
B   
Přednáška zaměřená na obranu
proti trestné činnosti páchané na
seniorech. Přednáší zástupci MP,
PČR a ASČR.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hod.

Informace a rezervace vstupenek:
Kulturní oddělení
ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3,
tel: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.
Změna programu vyhrazena!

Předposlední březnovou sobotu,
konkrétně 24. března již do naší školy zavítalo jaro a s ním Velikonoce.
Konaly se totiž 3. Velikonoční dílny,
a kdo si chtěl udělat radost a těšit se
s námi na svátky jara, určitě nechyběl.
Návštěvníci si mohli obejít devět
stanovišť a v klidu si vybrat, kde si
co vyrobí. Vůní pečených perníčků,
které si málokdo donesl až domů,
lákala kuchyňka, v klubu se voskovaly kraslice a „kvetly“ (stříhaly se)
barevné krepové tulipány, dále se
skládalo a stříhalo kuřátko s papírovou skořápkou. Na jednom z dalších pracovišť se malovaly kraslice
temperami a vyráběly se zde krásné
stojánky na vajíčka–slepičky s barevnými péry. Ve třídě u sousedů se
„líhli“ jarní ptáčci z látky na kolíčku
a vyráběly se nejrůznější ozdůbky do
květináčů, ať už ve tvaru kuřátka,
beránka či zajíčka. Další kuřátka

a zajíčci se tu pod rukama „rodili“
z chundelaté vlny.
Velkému zájmu se těšila košíkářská
dílna pana Nováka, který za námi
přijel až z Libčic u Kralup a naučil
dychtivé zájemce základním košíkářským dovednostem. Každý si
pak odnesl vlastnoručně vyrobený
zvoneček z pedigu. Pan košíkář
měl navíc malou prodejní výstavu
svých skleněných výrobků s vitráží
a jeho paní nám nabídla ochutnávku různých amerických pečených
sladkostí. Příjemné dopoledne rychle
uteklo a ve 14 hodin jsme se rozloučili s posledními návštěvníky, kteří
ještě doplétali své košíčky. Krásné
Velikonoce!
Tato akce se konala díky grantové podpoře Úřadu městské části
Praha 16 a Magistrátu hlavního
města Prahy.

Mám příležitost na tomto malém
formátu představit naši školu. Protože aktivit, setkání a projektů, které
nabízíme, je v průběhu školního
roku celá řada, zde se budu věnovat
jen tématu jedinému - druhému
ročníku absolventských prací, které
byly završeny na přelomu pololetí
obhajobami žáků. Žádný školský
předpis nic takového neurčuje, tak
proč to dělat?
Příměr s maturitou nebo vysokoškolskou zkouškou značně pokulhává, ale svou formou se k tomuto způsobu prezentace vlastních znalostí,
dovedností a zájmů velmi přibližuje.
Žáci měli zhruba čtyři měsíce na to,
aby si vybrali téma, dostali osobního
konzultanta, obeznámili se s kritérii
hodnocení a mohli se pustit do práce. Obhajoby, tento zhruba dvacetiminutový výstup, pak zrcadlil mnoho informací o každém žákovi. Jak si
práci rozvrhl, jaké zdroje umí využít
a jak umí propojit znalosti z různých
předmětů. Z vlastní písemné podoby
práce je patrné, jak žák přemýšlí –
zda je práce uspořádaná a přehledná,
zda vůbec něco sděluje, zda nabízí
nějaký nový vlastní pohled, zda
vede k nějakému
cíli, zda působí
hezky, tedy zda je
formálně a esteticky zdařilá. (Jsou
v ní např. obrázky,
které text lépe
p ř i b l i ž uj í n e b o
doplňují? Používá
žák svá slova, své
myšlenky?...) Dozvídáme se (nebo
ta ké nedozvídáme), jaké má žák
pohnutky pro své
téma. Jaké jsou jeho zájmy, priority.
Učí se zdůvodňovat, přesvědčovat,
získávat nás pro své vidění věci nebo
světa. V jeho celkovém výstupu se
zračí, jak umí komunikovat, jak bohaté jsou jeho věty, jak argumentuje.
Takováto obhajoba poodhaluje celkovou osobnostní výbavu žáka.

Přístup žáků se projevil ve velmi
rozdílných úrovních prací. Od těch
povrchních a zmatených, kterým žák
sám nerozuměl, protože jen zkopíroval cosi z internetu. Takové obhajoby
byly smutné, ale i ony měly svou
cenu – především pro žáky samotné. Ale na druhé straně tu bylo také
mnoho prací znamenitých, ve kterých se žáci našli, a kdy partnerská
diskuse s učitelem pokračovala ještě
daleko za rámec vlastní obhajoby.
Jsme přesvědčení, že tento typ
práce rozvíjí významné dovednosti, které člověk potřebuje pro svůj
život. V práci, v běžné komunikaci,
v orientaci ve světě plném informací, k sebeorganizaci, pro svůj další
zdravý sociální rozvoj. Z toho pak
vyplývá, že přínosem je především
zpětná informace pro žáka o tom,
jaký je. Jak je vnímán, co umí, kde je
jeho silná a slabá stránka. Co by měl
rozvíjet a kde by měl přidat. Anebo
že bez práce nejsou koláče a že vše se
„okecat“ nebo opsat nedá.
Jsme rádi, že některé střední školy
již projevily zájem o absolventské
práce našich žáků. Tento projekt

Ač se to zdá neuvěřitelné, uplynuly
dva roky a naše základní škola opět
otevírá své dveře nejen pro všechny
své současné i bývalé žáky, ale i rodiče a ostatní přátele školy. V sobotu
21. dubna od 9 do 15 hodin bude
zpřístupněna celá budova druhého
stupně, která se nachází v Loučanské
ulici čp. 1112 v Radotíně, včetně školního klubu, a budova školní družiny
s třídami programu „Začít spolu“.
V letošním roce žáci a učitelé pracují
na projektu „Máme rádi zvířata“.
V průběhu dne budou ve třídách,
odborných učebnách, ve sborovně,

ve vestibulu i na chodbách probíhat
divadelní, hudební a pohybová vystoupení, interaktivní hry a soutěže,
na výstavních panelech budou instalovány projekty jednotlivých tříd.
Výtvarný kroužek „Šikula“ a kroužek
keramiky budou ve školním klubu
vystavovat své výrobky, ten dramatický nastudoval pohádku.
Připraveny jsou propagační materiály, můžete si zakoupit trička a kšiltovky s logem školy i se občerstvit.
Přijďte s námi strávit příjemný den,
všichni jste srdečně zváni!

by měl být završen slavnostním
předáním osvědčení o absolvování
školy, na které bychom chtěli pozvat i rodiče žáků devátých tříd.
Ukázky absolventských prací a další
informace naleznete na našem webu
www.skola-radotin.cz.

