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NA NÁM. CURIEOVÝCH
A VE VODIČKOVĚ OSLAVUJÍ
Dvě základní školy, zřizované Městskou částí Praha 1,
slaví „narozeniny“. A nejsou
to ledajaká jubilea!

OD VLASTENECTVÍ K POČÍTAČOVÉ
GRAFICE
Vyšší dívčí škola sídlila od roku 1863
do roku 1867 v Jungmannově a později
Navrátilově ulici. Poté se přestěhovala do
právě dostavěné krásné novorenesanční
budovy ve Vodičkově ulici, která od té
doby dodnes slouží nepřetržitě pouze pro
potřeby školství.
Škola, jejímž prvním ředitelem byl Vilém
Gabler, poskytovala vzdělání dívkám
z vysoce postavených rodin. Nekladla si
za cíl připravit je na konkrétní povolání, ale měla je vést především k získání
znalostí a vlasteneckého cítění, což měly
ve svém dalším životě zúročit jako matky
a manželky.
Dnešní ZŠ Vodičkova je školou zaměřenou na výtvarné umění. „Vyučujeme nejen základy kresby a malby, základy dějin

ZŠ Curieových oslavila 120. výročí, zatímco...
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Zatímco Základní škola nám. Curieových (a s ní i osmileté Gymnázium prof.
Jana Patočky) se může pochlubit 120.
výročím, ZŠ Vodičkova (původně Vyšší
dívčí škola královského hlavního města
Prahy) je na světě už 150 let.

počítačová grafika a animace. „Žáci se
učí s pomocí vyspělé IT pracovat tak, aby
se z nich v budoucnu mohli stát i tvůrci
reklam, designéři, aranžéři a podobně.
Na 2. stupni jim dáváme možnost, aby se
rozhodli, kterým směrem se chtějí vydat,“
řekla Zelená. Další informace: www.
zsvodickova.cz.

...ZŠ Vodičkova už 150...

umění, ale i základy sochařiny a keramiky,“
vysvětlila ředitelka školy Mgr. Dagmar
Zelená. Škola si je podle jejích slov
vědoma, že i výtvarné umění podléhá
vývoji společnosti, a proto zavedla i obor

ŠKOLA, JEJÍŽ ŽÁCI NEBÝVALI
CHLOUBOU…
Školní budova, v níž dnes sídlí ZŠ nám.
Curieových a Gymnázium prof. J. Patočky,
byla postavena v roce 1893 a je jednou
z mála v této oblasti, které přečkaly asanaci Josefova a Starého Města.
Nahlédnutí do kronik nám prozradilo,
jak se stupeň společenského vývoje
promítal i do obsahu vzdělávání žáků.
Tak například tři roky před koncem století
páry se dětem dostalo poučení, aby se
nedotýkaly elektrického vedení, nepřekážely velocipedistům a nepokřikovaly na
ně. Počátek nového století, které vzbuzovalo tolik nadějí, se zřejmě negativně
odrazil v jejich chování, neboť školní
inspektor tehdy vyjádřil údiv nad množstvím policejně trestaných žáků.
Uvolnění jinak tuhého habsburského
absolutismu vedlo v roce 1904 k tomu, že
okresní školní rada povolila, aby žáci byli
poučeni o významu J. A. Komenského
jako učence, pedagoga a vychovatele.
O moderní a pokrokové současnosti
školy čtěte na www.zscurie.cz.

Letošním oslavám Dne dětí počasí
nepřálo. Celkem dvakrát se jeho konání
odložilo kvůli dešti (poprvé navíc doprovázenému povodní), a ani třetí termín
neměl na sluníčko a teplo štěstí. Navzdory nepřízni osudu se ale tentokrát
pořadatelé zatvrdili a Den dětí Prahy 1
se mohl 26. září uskutečnit. A na nezájem dětí si rozhodně stěžovat nemohl.
Už půl hodiny před začátkem se park
na Slovanském ostrově začal zaplňovat
těmi nejmenšími, kteří se těšili na pestrou skladbu atrakcí – malování s umělci
z Karlova mostu, čtyřkolky a skákací hrad
s městskými strážníky, jízdu zručnosti
na horských kolech, populární vláček,
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DEN DĚTÍ PRAHY 1 – POČASÍ NAVZDORY

soutěže s hasiči, policisty, zdravotníky
a animačním týmem a k tomu samozřejmě bohatý doprovodný program,
v němž nechyběli ani Červená Karkulka,

král, černokněžník nebo třeba kouzelník.
Ten také celý den zahájil a děti náležitě
rozparádil, takže když přišla na řadu diskotéka, měly všechny náležitou teplotu.
„Byli jsme samozřejmě z počasí nervózní, ale na všechno jsme zapomněli,
když jsme uviděli rozzářené dětské oči.
Radost dětí byla koneckonců motivací
nás všech, kteří jsme Den dětí Prahy 1
připravovali,“ prozradila radní pro oblast
školství Karolina Polverini.
Počasí nebylo ideální, déšť občas
všechny na Žofíně skropil, ale to na
skvělé náladě dětem ani dospělým nic
neubralo. Odměnou pak bylo sluníčko,
které postupně mraky přeci jen porazilo.
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