
1951 - 52 
 
Vesele do školy 
Vesele ze školy 
Vesele všichni jdem 
Do práce každý den 
 
Školní rok 1951 – 52 byl zahájen slavnostním pořadem dne 1. září 1951. Děti z prvních tříd přivítali 
naši pionýři a pionýrky, kteří je uvedli do vyzdobených učeben. Škola je organisována jako pětitřídní 
s osmi pobočkami. Celkem 13 tříd. 
Školním rozhlasem byl vysílán projev ministra školství a nár. osvěty pof. Zdeňka Nejedlého. 
Následovalo přivítání dětí do nové školní práce p. M. Křížovo-Kudrnovou, ředitelkou školy, zástupců 
z patronátních závodů „Tonava“ a „Autorenova“, kulturní patronkou s. Štechrovou a budovatelskými 
písněmi žáků z 5.b. 
 
Umístění tříd: v budově č. 129 v pravém křídle: 3.a (č.5), 3.b (č.6), 2.a 2.c (střídání v č.7) 5.b (č.8), 
zvláštní škola (č.9). V levém křídle: 1.c 1.b (č.2), 1.a 2.b (č.3), družina v č. 1. I. poschodí: 5.a (č.8). 
V budově č. 179: 4.a (č.   ), 4.b (č.   ), 3.c (č.   ) 
 
Učitelé: 
1.a Ludmila Franzová, 
1.b Jana Doubková, 
1.c Anna Myšáková 
2.a Hedvika Tarabová-Roušarová 
2.b Božena Hájková-Faitová 
2.c Marie Vinopalová-Koppergerová 
3.a Marie Křížová-Kudrnová 
3.b Anna Procházková-Steklá 
3.c Josef Kříž 
4.a Miluška Vávrová-Částková 
4.b Veronika Janoušková 
5.a Jaroslava Vojáčková-Slavíková 
5.b Jelena Pluhařová. 
 
Dne 20. září dostavili se do naší školy členové SNB a podporučík s. Nezval promluvil k dětem škol. 
rozhlasem o dopravní kázni a o otěži, kterou vyhlásil žák Ivan Oukropec. Děti celé školy se k soutěži 
přihlásily. Žákyně H. Chválívá ze 2.a poděkovala jménem celé školy s. Nezvalovi a V. Vojáček mu 
odevzdal výkresy žáků M. Zeleného a M. Špánkové ze 2.a. (Ilustrace dopravy na ulici města.) 
 
1. října slavily děti naší školy Den armády. Dostavil se s. major Kohout, který byl přivítán žákem 
Zelným ze 2.a a děti mu odevzdaly květiny. S. major promluvil o významu naší armády, o rozdílu: 
armáda dříve a dnes a o vzoru naší armády: armádě sovětské. Zodpověděl četné dotazy dětí, které 
jevily velký zájem. Žákyně S. Krištofová ze 2.a odevzdala výkresy dětí, závazky učitelů a žáků a 
poděkovala. 
Program: 

1.) Uvítání hostů žáky 2.a 
2.) Balada o očích topičových. J. Wolker. 5.a 
3.) Píseň 4.a 
4.) Báseň 4.b 
5.) Sborová recitace a báseň 5.b 
6.) Proslov hostů 
7.) Poděkování 2.a 
8.) Čtení závazků jednotlivých tříd 

 



Do učitelského kolektivu přibyla letos s. Ludmila Franzová. Životopis: Narodila se v Praze 5. 8. 1919. 
Navštěvovala nár. šk. v P. III., Ječná, dív. Reálné gymnasium v P. I., Dušná ul., kde vykonala maturitu 
1940. Za protektorátu byla zaměstnána v Helice, prod. sdruž. šroubáren, Opletalova ulice. Doplňovací 
maturitu vykonala v r. 1945 na uč. Ústavě v Panské ul. Nástup služby: 1. 9. 195 v Hostivaři do 7. 9. 
47. Dne 8. 9. 1947 ve Slatinách, P. XIII. – DO 31. 8. 1951. Od 1. 9. 1951 opět v Hostivaři.  
 
7. listopadu měla naše škola v Kulturním domě, v krásně vyzdobeném div. sále oslavu Velké říjnové 
revoluce. Oslav se zúčastnili ve velikém počtu rodiče, zástupci patronátních závodů a mnoho občanů, 
kteří u nás děti nemají. Slavnost zahájila s. Vojáčková vystižným a krásným proslovem. Následoval 
bohatý program, který předvedli žáci ze všech tříd naší školy.  
Pořad: 

1.) Proslov: s. Vojáčková 
2.) Pásmo 5.a 
3.) Slavný den: recitace 1.abc 
4.) Tanečky 2.a (1. díl) 
5.) Velká říjnová revoluce – pásmo 4.a 
6.) 7. listopad – sbor. recitace 4.b 
7.) Jak babička učila děti milovat vlast 3.b 
8.) Příběh jedné rodiny – čtení 3.a 
9.) Ruské písně – 5.a 
10.)  Chceme mír – 2.c 
11.)  Vyzvání na cestu – 2.b 
12.)  Budujeme 3.c 
13.)  Partyzáni – píseň 3.c 
14.)  Píseň o Stalinovi – děti ze školy z Podolí – družba 
15.)  Tanečky 2.a (2. díl.) 
Hymny. 

 
Každý den v tomto týdnu přicházeli žáci pátých tříd do tříd nižších a přednášeli malým sovětské 
básně, četli jim rozhovory a zpívali písně. 
 
Dne 10. října 1951 odjeli žáci 5.b s učitelkou s J. Pluhařovou do školy v přírodě v Antonínově. 
Ubytování měli krásné a výživnou stravu. Ráno se děti učily a odpoledne podnikaly četné výlety: do 
Frýdlantu na zámek, do Hejnice, do lázní Libverdy, do kláštera a byly se podívat na ručně vyřezávaný 
betlém, umístěný v nejstarším frýdlantském domě. Dále pak byly na exkursích: v jablonecké sklárně, 
na pilách, na přehradě v Souši, v továrně na lisování knoflíků, ve sklářských hutích, v brusírně skla a 
v továrně na výrobu hraček. Děti recitovaly a zpívaly při schůzi sklářských hutí a pomáhaly v JZD při 
sklizni brambor. Velmi se všichni zotavili a radostně nastoupili další práci.  
 
V listopadu, prosinci a v lednu se vyskytl několik případů infekční žloutenky. Následkem toho bylo 
zakázáno pořádati schůze SRPŠ plenární i třídní. 
 
Dne 25. února byla interní oslava na thema: Velké vítězství lidu 25. února 1948. Po rozhlasovém 
projevu následoval program dětí z různých tříd vysílaný rozhlasem po celé škole. Děti krásně pcopily 
význam tohoto velikého dne a poslaly soudruhům ze závodů dopisy, kde vypisují, jak plní svoje 
závazky, zároveň s výzvou, aby též oni psali o svých závazcích. Z této akce vznikla korespondence 
mezi dělníky a dětmi a navázána četná přátelství a vyměňovány dopisy. Družba továrny a školy. 
 
8. března byla opět interní oslava Československého svazu žen. Svobodný lid naší vlasti stanovil si 
veliký cíl: vytvořit z ČSR socialistickou republiku. Vybudovat spravedlivý řád bez vykořisťování 
člověka člověkem. Chce našim dětem připravit šťastnou budoucnost. Naše ženy pochopily, že jedině 
tím, když se zapojí do velkého budování, pomohou naší vlasti. Naše lid. dem. republika zvyšuje stále 
péči o pracující ženy a jejich děti. Dává jim stejnou mzdu jako mužům, poskytuje jim léčení v lázních, 
zřizuje jesle, mat. školy, družiny a internáty učňovské, aby byly matky bez starostí o svoje děti. 
Zakládá družstevní prádelny a Osvobozené domácnosti, zároveň kuchyně a jiné a jiné instituce, které 



zbavují ženy práce v domácnosti. Naše pracující matky plní svědomitě svoje závazky a v mnohých 
povoláních předčí svojí pílí a svědomitostí – muže. – Děti zhotovily vkusné dárky pro svoje maminky 
a pro pracující ženy v hostivařských závodech, kde je odevzdali spolu s přáním, delegáti jednotlivých 
tříd. 
 
Dne 5. března 1952 jela 4.a a 5.a se s. J. Vojáčkovou a M. Vávrovou do školy v přírodě v Kytlici. 
Ubytovny jsou v krásné, lesnaté krajině. Strava výborná a vydatná. Děti byly na výletech: na Tolštýně, 
v divadle v přírodě, na hradě Sloupu, na skále, kde byla veliká hvězda – znak našeho budování. Na 
Chřibské viděly srnce se srnkami. Podnikly výpravu na choroše, ze kterých vyráběly ozdobné 
předměty. Poznaly starobylé město v Č. Kamenici. Na zpáteční cestě zastavily se v Terezíně, kde si 
prohlédly pevnost – vězení, ve kterém byli mučeni bojovníci za spravedlnost a svobodu. Prohlédly si 
hřbitov a odjížděly domů. Z Hostivaře poslaly děti kroniky školy v přírodě s. Jarošovi, šk. 78/2299 V a 
ONV s přípisem, v němž děti děkují naší lid. dem. vlasti, úřadům lid. správy, Ústř. nár. výb. a ONV 
v Praze 10 za péči, která jim byla věnována. 
 
V březnu a v dubnu navštívili žáci některých tříd s CISem (záj) pražský hrad a zoologicko zahradu. 
Další zájezdy a kulturní brigády  byly zakázány v měsíci dubnu pro nemoc hovězího dobytka 
(slintavka) ve zdejších státních statcích. 
 
Z Hostivaře se stává veliká průmyslová čtvrt. Staví se nové domy a nastává příliv rodin a tím i 
školních dětí. Naše škola tomuto přílivu nestačí pro nedostatek místností a je stále střídavé vyučování. 
Družina se rozrůstá, trpí též nedostatkem místa. Škola nestačí – situace se stává stále těžší. 
 
Dne 30. 4. byla pořádána beseda k 1. máji, kde k dětem promluvil s. Kobylák, člen ONV, o významu 
1. máje. Vyprávěním vlastních zkušeností ukázal dětem, jaký rozdíl je v oslavách máje dnes proti 
dříve, kdy účastníci májových průvodů byli pronásledováni a trestáni, zatím, co dnešní májové původy 
staly se radostnými manifestacemi všeho pracujícího lidu a ukázkou síly dělnické třídy.  
 
V týdnu před 1. májem vyzdobili naši žáci 2 výkladní skříně pracemi našich dětí a hesly: Učíme se, 
pracujeme, chceme mír! Vystavené výkresy, slohové celky, práce rukodělné a hesla budily velkou 
pozornost občanstva a posílily děti ještě k větší práci. 
Na počest 1. máje učinili členové učit. sboru, členky družiny a děti tyto závazky: 
Na počest 1. máje zavazuje se učitelský kolektiv 7. nár. školy v P. 10 – Hostivaři, že ve volných 
půldnech sebere s dětmi léčivé byliny (květ sedmikrásy, kořen lopuchu, list jitrocele a list kopřivy). 
Zvýší tak množství, které je škola povinna dodat o 50 %. – Navštíví představení „Anna Proletářka“ 
v Tylově divadle dne 14. 5. 52 a na konferenci tuto hru zhodnotí. 
Vychovatelky družiny se zavazují: 

1.) Dětem z 1. a 2. tříd podávati obědy na stůl, aby nemusely stát u okenka.  
2.) Vychovatelky navštíví představení „Anna Proletářka“. 

Závazky dětí z družiny: 
1. Budou přísně dbáti na přádek a čistotu své osoby, svých věcí a na pořádek svého okolí. 
2. Budou šetřit věcí svých i spolužáků, majetek družiny a školy. 
3. Budou šetřit a chránit květy, trávník a stromy na prostranství před školou a vše živé v přírodě. 
4. Nebudou nikde sát  kreslit po zdích ani ve škole ani na ulicích. 

Předmájové závazky dětí 7. nár. šk. v P. 10 – Hostivaři. 
1.a Zlepšíme prospěch, chování a čistotu ve třídě.  
1.b Udržíme čistou třídu, abychom usnadnili práci s. školníkovi. 
1.c Udržíme čistou třídu i šatnu. 
2.a Budeme šetřit materiálem (kresliti na obě strany čtvrtek. Šetříme řádky v sešitech.) 
2.b Chceme více pečovati o čistotu těla a úpravu zevnějšku a zlepšíme úpravu písemných prací. 
2.c Zlepšíme kázeň, čistou ve třídě a prospěch tak, aby ani jediné dítě nepropadlo. 
3.a Zlepšíme chování a prospěch. Individuální závazky. 
3.b Zlepšíme chování a prospěch.             -    „     - 
3.c Zlepšíme kázeň a čistotu ve třídě.       -     „    -  
4.a Budeme šetřit školní zařízení i materiál. Zvýšíme čistotu třídy.  



4.b Budeme šetřit školní zařízení i materiál. Zvýšíme čistotu třídy. 
5.a Vyčistíme cestu okolo mateř. školy a zvýšíme sběr odpadových hmot o 50 %. 
5.b Sebereme 6 q odpadových hmot. 
 
Májového průvodu v Praze zúčastnilo se veliké množství dětí a učitelský sbor. 
 
0d 5. do 8. května byly vysílány školním rozhlasem hodnotné pětiminutovky s aktuelní náplní za 
řízení s. učitelek J. Vojáčkové aj. Pluhařové a pionýrů. 
 
Dne 8. 5. 52 účastnila se celá kola položení věnce a kytic n hrob padlých hrdinů. 
 
Během měsíce května byly děti některých tříd na kulturních brigádách v závodech, kde předvedly 
hodnotná pásma recitací, tanců a zpěvů. U ČSAD byla 22.5. s. Pluhařová se třídou 5.b – 23. 5. u 
patronů v Autorenově s. Franzová a Tarabová se třídami 1.a 2.a. 
 
Naši patroni z Autorenovy přislíbili zapůjčení autobaru i šoféra k pořádání školních výletů, což se také 
v červnu 1952 uskutečnilo. SRPŠ darovalo dětem naší školy na tyto výlety celkem            Kčs. 
Děti shlédly četná památná a krásná místa naší vlasti a rozšířily tak svoje zeměpisné vědomosti. 
Navštívily: Lidice, Terezín, Křivoklát, Točník, Konopiště, Tábor, Zvíkov, Orlík, Mělník, Kokořín, 
Štětí a projížděly krásnými kouty naší vlasti, viděly úrodná pole, vinice, chmelnice, sady a lesy, nové 
stavby a budovatelskou práci našeho lidu. 
Delegace jednotlivých tříd poděkovaly patronům a rodičům za jejich hodnotný dar a obětavost jakou 
naší škole prokazují po celý rok. 
 
V červnu skončila inspekci na naší škole s. Horová, oši a zhodnotila práci nás všech. Zdůraznila, že 
takových kladných výsledků, které viděla na naší škole, je možno dosáhnouti jen tehdy, jestliže celý 
kolektiv škol. pracovníků ruku v ruce jde za jediným cílem: vytvořit z dětí nám svěřených vzdělané a 
uvědomělé vlastence a socialistické lidi. Přála nám příjemné prázdniny a srdečně se s námi rozloučila. 
Všichni členové uč. sboru konstatují, že s. insp. Horová je naší upřímnou rádkyní a skutečnou 
přítelkyní. Její návštěvy byly pro naši školu svátkem. Byla oblíbena u všech učitelů a dětí a svojí 
laskavostí napomáhala, že práce nás všech byla kvalitnější a radostnější.  
 
Dne 27. června 1952 byla pořádána slavnostní plenární schůze SRPŠ s žákovskou estrádou 
v Kulturním domě. Rodiče se dostavili ve velikém počtu. S. ředitelka Křížová děkovala všem rodičům 
a přátelům školy, patronům, zaměstn. školy, učitelům a dětem za to, že poctivou prací přispěly k tomu, 
že naše škola měla tak pěkné výsledky jak v práci školní, tak ve sběru odpadových hmot a léčivých 
bylin. Žádala všecky, aby i pro příští šk. rok pokračovali v tomto krásném a pro naši vlast prospěšném 
díle. Předseda SRPŠ konstatoval s radostí, že opravdu poctivá a harmonická spolupráce SRPŠ a členů 
uč. sboru přinesla dobré výsledky a vyzval rodiče, aby škole pomáhali a své děti sledovali, aby nám 
vyrůstala generace řádných občanů – budovatelů a našich pokračovatelů. –Pokladník SRPŠ podal 
zprávu pokladní a předseda ŽO poděkoval všem jménem celé školy, za pomoc a laskavou péči, které 
se nám vždy ochotně dostalo. 
Pak následoval bohatý a hodnotný program vystoupení recitačních, zpěvných i tanečních ve kterém 
vystoupily děti všech tříd a tak rozloučily se se školou pevném odhodlání pokračovati i dále úspěšně 
v práci příštího šk. roku. 
 
 


