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ZEPPELINPár slov na úvod

Rudolf

Již třetím rokem se naše létající archa odpoutává  
od země, aby se nesla poháněná neustávající 
radostí z díla, které, jak věříme, se nám dařilo 
předešlé dva roky rozvíjet. Máme velkou radost, 
že naším kotvištěm je Praha 7, místo kulturní  
a inspirativní, a že právě zde můžeme děti 
vdělávat.

Koncem srpna vrcholily přípravy prostor malého 
a velkého Zeppelinu za pomoci všech rodičů a 
členů našeho spolku KT19. 

Téma roku 21/22 byla „Pouť“ –  pouť za 
poznáním, pouť za vzděláním, společná pouť za 
společnými zážitky. Děti dostaly palubní deníky 
ze spřátelené knihařské dílny, a tak si mohly 
zaznamenat všechny letošní poutě, poznatky 
a dojmy z nich. Za velký úspěch považujeme, 
že se nám podařilo zrealizovat téměř všechny 

náměty na projekty, které navrhli rodiče, tedy 
členové našeho spolku. Nad rámec běžné výuky 

se nám tak daří naše děti seznamovat s mnoha 
zajímavými stránkami života. 

Během léta se k nám připojila velká posila 
pilotní kabiny – slečna učitelka Klára 
Čermáková, která se zdárně ujala 9 nových 
naloděnců z první třídy :-)  Učitelce Tereze se  
8. listopadu narodil syn Rudolf, který je od této 
chvíle ozdobou školních a hlavně mimoškolních 
akcí. Angličtiny se ujímá velká sportovkyně  
Katka Zítková. Na konci roku se šťastně provdaly 
obě naše učitelky Kláry.

Za spolek KT 19
Radka Beránková a Gabriel Fragner
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ZEPPELIN

Martin Prokopius 
(2. a 3. třída)

Klára Pecharová 
(4. a 5. třída)

Tereza Králíková 
(angličtina)

Katka Zítková 
(angličtina)

Františka Králíková 
(výtvarka a tělocvik)

Jarda Pechar  
(duchovno)

Pár slov od učitelů
Létající archa – vzducholoď Zeppelin se statečně  
a nadšeně plavila dalším školním rokem. Svou  
školní posádku provázela poznáním školním  
i mimoškolním obohacováním. Naši žáci, stejně jako 
v předešlých letech, naplňovali vzdělávací programy  
v korespondenci s RVP a přibírali si na své cestě učení 
spoustu dalších zajímavých mezipředmětových témat. 
V učitelském kokpitu letos seděli Klára, Martin a Klárka, 
které na plavbě doprovázela ve výtvarných činnostech 
Františka, s biblickými příběhy nás seznamoval 
evangelický farář Jarda, angličtinou nás provázela Katka 
a odpolední radovánky zajišťovala Anežka.... no a Tereza 
to vše pozorovala z povzdálí při procházkách s kočárkem.

Letos jsme měli samostatnou první třídu, další 
dvě třídy byly smíšené – druhá se třetí a čtvrtá  
s pátou.  Do výuky jsme již tradičně kromě klasického 
vzdělávání zařadili řadu projektů a ve smíšených

třídách jsme podporovali vzájemné učení, které 
starším dětem umožňuje pravidelné opakování  
a mladším vysvětlení jazykem jim nejdostupnějším. 

Drželi jsme tradici „projekotvých čtvrtků”, kdy se celá 
posádka Zeppelinu potkávala dohromady a společně, 
nehledě na ročník, někdy v týmech, někdy hromadně a 
jindy v malých skupinkách. Vyráželi jsme většinou mimo 
naši základnu objevovat něco zajímavého do „“terénu”. 
Účastnili jsme se se různorodých aktivit pro školy, navíc 
jsme se vydávali na zajímavá místa, kam nás zavedly 
podněty od rodičů a přátel Zeppelinu. V rámci Prahy 7 jsme 
si oblíbili návštěvu galerie Dox, kde mají zaparkovanou 
parádní dřevěnou vzducholoď, zaujal nás projekt Tibet 

Open House v Letohradské ulici, kde jsme se seznámili  
s tibetskou kulturou, i letos jsme chodili bruslit na 
Letenskou pláň a pravidelně si užívali Stromovku, kam 
chodíme nejen o velkých přestávkách a když nám počasí 
přeje, tak se tam i učíme. 

V rámci ekologickch projektů jsme vylepšilinaši 
malou zahrádku. Velkou radostí jsou pro nás již 
tradiční akce jako lyžařský výlet do hor, či masopust, 
který pořádáme i pro veřejnost nejen z Prahy 7. Mimo 
záležitostí školních, tedy dopoledních, pořádá Zeppelin 
i mnoho aktivit odpoledních, letos je to náš tradiční 
kroužek koní, potom výtvarný kroužek, příprava na 
osmiletá gymnázia a také kroužek FIE pod vedením 
zkušeného lektora. FIE je velmi zajímavá metoda 
instrumentálního obohacování, která se zaměřuje 
na systematický rozvoj učebních předpokladů v co 
nejširších souvislostech.  

Díky zkušenostem s online výukou z minulého 
roku si o to více užíváme to, že můžeme být opět 
spolu v naší komunitní škole, kde se společně 
učíme, inspirujeme, kamarádíme se a objevujeme. 
Užíváme se rozmanitost našeho kolektivu, naší 
prioritou je podpora dětí v kladení otázek, snažíme 
se v nich dál rozvíjet jejich přirozenou zvídavost  
a touhu po poznání, vedeme žáky k zodpovědnosti  
a samostatnosti. Je pro nás radostí doprovázet děti 
v této životní etapě, i pro nás samotné je to mnohdy 
velmi obohacující.

   Klárka, Tereza, Klára a Martin

Klára Čermáková 
(1. třída)
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Zahájení

      Bývalí naloděnci-páťáci 

se přišli podělit o dojmy z nových škol. 

Někteří se  dostali na gymnázium, čtyři na 

spřátelenou Bratrskou školu v Holešovicích 

a ostatní se rozprchli na jiné základky. 

  Kéž bychom měli 

druhý stupeň :)

1. září v 8:30 

začínáme :) 

Jarda hraje na nohar 

a piloti jsou již připraveni v helmách 

a leteckých kombinézách slavnostně 

zahájit let rokem 2021/2022 

a přivítat na palubě prvňáky Josefínu, Noru, 

Marušku, Žofku, Vášu, Thea, Bena,  

            Bertíka a Ondru a jejich slečnu 

učitelku, čerstvou absolventku 

Kláru Čermákovou
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        „Deset tisíc změn se znovu mění“,  

    aneb Setiny – v letohrádku Hvězda nás 

nadchla výstava básnířky a překladatelky 

Bohumily Grögerové a spisovatele  

a výtvarníka Jiřího Koláře.   

    Se slovy jsme si hráli i na následném 

            workshopu.

ZÁŘÍ
Pouť výtvarná – výstava Setiny

         Výroba žákovských v Reformátu
Kreslení nohou
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cesta 

ze Srbska 

zpět do Prahy 

se dosti 

zkomplikovala,

no jo, no, 

vlak není  

    vzducholoď ;-)

ZÁŘÍ
Pouť na Tetín za Anežkou

Připomínáme si 

1100 let od zavraždění svaté Ludmily 

poutí na Tetín. Jdeme za pozdněletního 

sluníčka a v tetínském kostele nás paní 

průvodkyně seznamuje s osobností svaté 

Ludmily. Hodně nás zajímají okolnosti 

uškrcení svaté Ludmily, zejména barva šátku,  

který to všechno způsobil.

Ekoprojekt a ...  Pouť za legionáři
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ZÁŘÍ
Putování s ovcemi, Zažít město jinak

Děti si vyzkoušely 
vzdělávání prožitkem, 

v rámci kterého naháněly ovce 

(i sebe navzájem s pomocí šátku 

na očích a zvuku zvonce) 
a vysvobodily zakletého pasáčka.



ZEPPELIN

strana 8

ZÁŘÍ
Zeppelinské výlety :)

2. a 3. třída se vydává na výlet 

do Malého Mongolska, do jurty u Slámů. 

Staráme se o zvířátka, keramičíme   

a užíváme pohodu pozdního léta :)...

. . . . . . . . . .

...a stejná pohoda, na jiném místě, to je výlet 4. a 5. třídy  

na Mlýn u Pivoňků u Krásné hory nad Vltavou  

– objevujeme samotu a seznamuje se  

s životem mistrů mlynářských... 

... a také keramičíme!
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ŘÍJEN
Pouť za chlebem do Archelogického parku Liboc

Sběr jablek na zeppelinský mošt
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Poprvé v historii školy se čtvrtá 

a pátá třída zúčastnila školy 

v přírodě. Navštívili jsme Neratov 

a v něm poznávali krásy místního 

výjimečného kostela i historického 

okolí. 

ŘÍJEN
Putování k místům blízkým
i vzdáleným

...a zatímco se páťáci učili v  Neratově,  

prvňáci řádili v Muzeu Karla Zemana na Kampě

Návštěva Muzea Karla Zemana
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ZEPPELINPROSINEC
FOTOprojekt 

Celodenní  
dílna na práci  

s fotografickým obrazem 
– nejdříve procházka historií  
a vysvětlení, co fotografie je  
a co dělá fotografii fotografií  

– poté tematická práce  
s instatní fotografií 
a hledání hranice 

fotografického  
obrazu...
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LISTOPAD
Podzimní střípky

Bývalí páťáci dostali čestné 
uznání na festivalu Filmový 
kufr za autorský film 
Diamant smrti
RADUJEME SE

K listopadu patří úklid...

Venku je zima, máme novou 
TĚLOCVIČNU

Narodil se Rudolf Zeppelin :)
opět SE RADUJEME
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LISTOPAD
Záchranářská pouť

Velkou událostí  byla spolupráce se soukromou záchrannou službou Davepo a záchranářem Vítkem Samkem, který dětem předával své dlouholeté zkušenosti. Měli jsme možnost nahlédnout pod pokličku opravdové jednotky rychlé záchranné služby, vyzkoušet si nepřímou masáž srdce a dozvědět se řadu podnětů i zážitků z první pomoci. 
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PROSINEC
Střípky Zeppelin potkal Mikuláše,  

Anděla a Čerta

Hodně jsme byli venku, vzdor zimě,  

nejsme padavky :)

Pracujeme na výrobcích  

na vánoční jarmark
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Před dveřmi Zeppelinu se 
objevil stromeček
RADUJEME SE

Připravujeme se na vánoční 
jarmark...

...a rozdáváme betlémské 
světlo a zpíváme koledy

Vánoční jarmark i večírek  
na zahrádce Drážního domečku 
ve Stromovce 

PROSINEC
Zeppelin v čase předvánočním 
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LEDEN
Čas tříkrálový a návštěva jezulátka 

Naše škola se stala laboratoří,  

ve které si děti mohly vyzkoušet  

řadu pokusů. Kromě odbarvování kečupu 

zkoumaly i pružnost plastových sáčků  

nebo rozkládání barev  

na kávovém filtru.

Pouť za vědou
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LEDEN
Zimní sportování  – Chodíme bruslit na Letnou, 
do tělocvičny na Hradčanskou, nebo plavat na Výstaviště
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LEDEN
Střípky 

Tradiční návštěva galerie Dox,  
nesmíme minout vzducholoď!

Výstava Les v Národním zemědělském  
muzeu

Jindřich  hraje v Pražské komorní filharmonii  
a v Clarinet Factory... no a u nás někdy učí 
hudebku :)

Milovaný křeček Františka umřel, udělali  
jsme mu hrobeček na Letné u Kaštánku
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ÚNOR
Zeppelin jede na hory, vysvědčení počká „-) 

V únoru jsme  

v rámci našich putování  

brázdili sjezdovku v Horní Malé Úpě,  

bez zranění si pobyt užili začínající  

i pokročilí účastníci zimních radovánek  

a úspěšně zvládli i závěrečný  

slalom ;-)
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ZEPPELINBŘEZEN
Putování masek

Letos jsme se Masopustu věnovali důkladně – měli jsme přednášky a několik workshopů, kde se vyráběly masky z hlíny pokryté 
papírmašé. Vše se povedlo, a tak jsme se vydali na pouť 

masopustní – Laufr získal od místostarosty povolení k průvodu Stromovkou, a spolu s řezníky, zvířaty a roztodivnými bytostmi se vydali plnit připravené úkoly a společně se zúčastnili závěrečné veselice u ohně.
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DUBEN
Příprava na Velikonoce a Natírací párty
a Komunitní výlet 

Začátkem dubna jsme vyrazili na komunitní výlet  
do Máslovic :))

Užili jsme si řadu velikonočních vyrábění – 
připravovali jsme se na velikonoční benefiční trh,  
díky kterému máme nyní v Zeppelinu nové počitače.

V rámci projektů i „bibláku“ jsme se seznamovali  
s velikonočním křesťanským příběhem.

Jeden víkend jsme věnovali truhlíkové brousící  
a natírací párty, neboli přípravě na sázení rostlinek  
na naší předzahrádce.
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VÝ
ZDO
BA

KA
VÁR
NA
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BA

roh ulic Čechova a Nad královskou oborou

13  / 4  /  2022
15–18

13 / 4  /  2022
ZVEME VÁSZVEME VÁS

na velikonoční benefi ci komunitní školy Zeppelin – Létající archa

DUBEN
Zeppelinská velikonoční benefice

Pouť za uměním do Uhelného mlýna
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Výlet z Prahy do Hulic. 

Prošli jsme si expozici ve Včelím světě  

a vyřádili se na pracovní dílně.

A potom hurá do Vodního světa, 

byli jsme jak na prohlídce,  

tak na krmení raků.

DUBEN
Pouť do světa včelího 
i vodního 
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Předzáhradku  
Zeppelinu nyní zdobí okolím  

obdivované truhlíky! Tento výjimečný počin 
využívá upravené palety, ze kterých vznikly 

květníky pro pěstování rajčat, hrášku  
a dalších pochutin. Namíchat správný  

substrát byla přímo  
věda. 

KVĚTEN
Projekt: Předzahrádka 



ZEPPELIN

strana 25

ČERVEN
Střípky z jarních výletů
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ČERVEN
Projekt FEL a BLESKY na VŠCHT

Honba prvňáků za hledáním pera
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ZEPPELINČERVEN
Závěrečná veselice, těšíme se na další let :)


