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VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
 
Krásných šestnáct dní 
Tolik volna bez školy 
V sobotu se rozední 
Začnou milé úkoly 
 
Co připravit na Vánoce 
Stromek, kapra se salátem 
Naposledy v tomto roce 
Setkáme se venku s blátem 
 
Co však bude ale hlavní? 
Pro všechny i pro školáky 
Zvonění jen jednou zazní 
Pozve nás rozbalit dárky 
 
Tolik klidu, volna, dárků 
Všude kolem jídla dost 
Koulovat se budem v parku 
Jde ze sněhu stavět most? 
 
Užijme si odpočinku 
Prázdninové radosti 
Je to sice na chvilinku 
Přeji kapra bez kostí! 
  

                      Anonymous          Obrázek: Tereza Tůmová, 7. A 
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Časopis Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 
Je o všem co nás zajímá. Může do něj přispět každý z naší školy. 

 

 
 

 

Obrázek: Apolena Soukupová, 9. A 

 
 

Paní učitelka Černá 

 

 

 
V době od 12. 11. do 14. 11. 2013 proběhl ve škole na 

nám. J. z Lobkovic sběr starého papíru. Podařilo se nám během jediného sběru 
shromáždit více než loni za celý rok. 

Celkem jsme sesbírali 2020 kg. Všem, kdo se zapojili, patří skutečně veliký 
dík! 

Mrzí mě pouze, že se zatím nezapojilo více žáků. Předpokládala jsem, že 5 kg 
by mohl přinést každý, ale to se zatím bohužel nestalo. Pokud jste doposud 
postrádali motivaci a neviděli hlubší smysl akce, než zbavit se starého papíru, ráda 
bych vás povzbudila k větší aktivitě. Budeme-li dobří sběrači, můžeme vyhrát celkem 
zajímavou finanční částku pro naši školu! 

Naše škola se totiž  v letošním školním roce účastní soutěže, kterou vyhlásila 
společnost Pražské služby. Cílem je motivovat žáky k třídění odpadu a sběru papíru.  
Množství sesbíraného papíru se přepočítává  na osobu, tedy hodnotí se, kolik kg 
papíru připadá průměrně na jednoho žáka školy. Koncem června dojde k vyhlášení 
výsledků. Ceny jsou velice lákavé –  za 1. místo obdrží škola 23.000,- Kč, za 2. místo 
18.000,- Kč, za 3. místo 13.000,- Kč, za 4. místo 10.000,- Kč a za 5. - 10. místo 
5.000,- Kč. Myslím tedy, že se sbírat opravdu vyplatí! 

Dva nejlepší sběrači z listopadového sběru byli odměněni volnými 
vstupenkami do ZOO Praha. Děti, které nasbíraly nejvíce za každou třídu, byly 
odměněny drobnými sladkostmi. 

H. Černá 

Slovo má ………………………………….… 2 

U nás ve škole – proběhlo ………………... 3 - 6 

Přišel k nám Mikuláš…………….…………. 6 - 7 
Strašidelné příběhy …….……….…………. 
Vánoční čas …………………...................... 

7 
8 

Ze školní družiny ………………….……….. 9 - 13 
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 V době, kdy se na naší škole konaly volby, zvolily některé třídy náhradní 
výukový program a navštívili zajímavé akce mimo školu. 

 
Prohlídka Staroměstské radnice 
 

Dne 25. 10. 2013 se 8. A zúčastnila výletu na  Staroměstskou  radnici v centru 
Prahy. Prohlídka radnice byla zajímavá a poučná. Ještě než jsme vešli do orloje, tak 
jsme si prohlíželi renesanční malby a architekturu v jeho okolí. Poté jsme se s celou 
třídou přesunuli do orloje a tam jsme si prohlédli 12 apoštolů z druhé strany a viděli 
jsme, jak to tam vše funguje. Prohlídka se mi líbila, protože byla zajímavá a dověděl 
jsem se věci, které jsem vůbec nevěděl, třeba že ve sklepeních radnice jedny z 
mnoha dveří byly malé tak asi 1 metr. Orloj je také kulturní památka Unesco v ČR. 

 
Honza Fialka, 8. A 

 

Návštěva Muzea hlavního města Prahy 

V pátek 25. října naše třída i s třídní učitelkou šla do muzea hlavního města 
Prahy. Sešli jsme se ráno před školou, paní učitelka nás spočítala a vydali jsme se 
na cestu. Cesta byla krátká, jeli jsme metrem a kousek jsme šli pěšky. 

V muzeu bylo kromě nás hodně dalších tříd. Prohlédli jsme si exponáty ze 
života pražských měšťanů ve středověku, v renesanci a baroku. Bylo tam mnoho 
zajímavého. Viděli jsme například různé nádoby, hodinky, nábytek, žehličky, zrcadla, 
různé dekorativní předměty i zbraně. Nejvíce se mi líbily zlaté prsteny a staré mince. 
Také jsme dostali pracovní list a hledali jsme odpovědi na otázky v expozici – co lidé 
jedli, jak se oblékali, v jakých domech bydleli, s čím si hrály děti, jaká řemesla byla 
v Praze. Jedna otázka se týkala i Karlovy univerzity. 

V jedné místnosti byla obrovská vitrína a v ní papírový model Prahy, vytvořil 
ho z papíru Antonín Langweil v letech 1826 – 1837. Na modelu je vidět, jak vypadala 
Praha v minulosti. 

Ve vedlejších místnostech byla výstava „Soul, město obehnané hradbami“. 
Výstava byla o korejském městě Soulu a také o Jižní bráně, krásné stavbě, která 
byla zničena, a teď ji znovu postavili. Na výstavě byly různé exponáty o historii 
Koreje a také tam promítali film o tom, jak stavěli bránu starými postupy. 

Po prohlídce muzea jsme šli ještě na krátkou procházku. Kousek jsme jeli 
metrem a pak jsme šli po Královské cestě od Prašné brány na Staroměstské 
náměstí. Pak už jsme šli na metro a jeli ke škole. 

Tento výlet do muzea a procházka se mi moc líbily a v mojí paměti zůstane 
výklad paní učitelky o všech exponátech a o Prašné bráně. 

 
Snizhana Kraynyk, 6. A 
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V pátek 6. 12. jsme se vydali na další matematickou soutěž. Tentokrát to bylo 
MaSo (Matematické soutěžení), které se konalo na MFF UK.  

Po snadném zápisu jsme se museli seznámit s dnešní hrou. Dostali jsme dvě 
louky a na nich mnoho ovcí a vlků. Měli jsme vytvořit ohrady, aby v nich bylo co 
nejvíc ovcí a žádný vlk, který by je mohl sežrat. Nebylo to ale tak jednoduché. Za 
každý spočítaný příklad jsme dostali kousek ohrady a museli si vystát frontu ke 
kresliči, aby ohradu zakreslil do louky. Nakonec se nám podařilo zachránit 23 ovcí – 
no konečně se najíme. 

I když jsme nevyhráli, přesto jsme si dopoledne pěkně užili a už se těšíme na 
jarní MaSo, kam bychom chtěli jít ve stejné sestavě: tedy Mirek Klicman a Apolena 
Soukupová z 9. A a Kačka Šťastná a Anička Fricová ze 7.A. Ve výsledkové listině 
jsme se umístili uprostřed startovního pole a předběhli jsme mnoho družstev 
z různých pražských i mimopražských gymnázií. Pokud bychom počítali jen družstva 
ze základních škol, tak jsme se umístili na krásném třetím místě. 
 

  

 
Je matematická soutěž, kterou pořádá Gymnázium Christiana Dopplera pro 

žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Je již tradicí, že 
zde nesmíme chybět. A tak ve čtvrtek 7. listopadu mělo naše pětičlenné družstvo 
společně dojet na místo soutěže.  

Sraz byl na tramvajové zastávce na Flóře. Už tady nastal první problém. 
Mirek, který byl na soutěži již vloni, nás neviděl a tak odjel sám bez nás. Po další půl 
hodině čekání jsme vyjeli. Na Smíchově jsme bloudili a náhodní kolemjdoucí nás 
posílali od čerta k ďáblu. Nakonec jsme školu našli. Mezitím už Mirek a Matěj počítali, 
protože soutěž začala bez nás. Některé příklady jsme vyřešili v pohodě, jindy nám na 
popáté už prozradili správný výsledek, protože bychom už stejně žádné body 
nezískali. Poslední jsme nebyli a hurá domů. 
 

 

 

Po týdnu jsme vyjeli na Smíchov znovu. Tentokrát jsme dojeli bez problémů a 
včas se přihlásili do fyzikální soutěže.  

Dlouho jsme se drželi na krásném 4. místě, až přišel pro nás záludný příklad 
s tučňákem, ledničkou a čajovým piknikem pro 5 000 lidí. Trochu jsme se ve 
výsledkové listině propadli a naděje na dobré umístění se rozplynula, ale každá 
zkušenost je dobrá. Tak třeba příště… 
 

 
 

18. a 19. listopadu se uskutečnilo pražské finále zeměpisné soutěže Pražský 
glóbus. Tady jsme měli dvě želízka v ohni. Aničku Fricovou ze 7. A  a Honzu Kaislera 
z 9.A. Oba se snažili odpovídat na všetečné otázky ze zeměpisu i na ještě 
všetečnější otázky o Praze a nakonec zápolili s atlasem. 

Oba získali mnoho bodů, a i když neobsadili medailová místa, velmi jim za 
reprezentaci školy děkujeme. 
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Nejdřív hráli starší chlapci. Hrálo se u nás ve škole na domácích hřištích. Ve 

skupině skončili kluci na druhém místě a šli do druhé haly hrát o postup do finále s 
vítězem 2. skupiny. Tento důležitý zápas chlapci zvládli a už je čekal jen boj o 1. 
místo. Zahráli jsme si odvetu s družstvem, které nás porazilo ve skupině a porážku 
jsme jim vrátili. Byli jsme tedy první a postoupili jsme do krajského semifinále.  
 

Družstvo žáků 8. a 9. Tříd 
 

Ve finále krajského kola jsme dokázali, že jsme postoupili právem a i tady 
jsme ve skupině obsadili krásné 2. místo. Chvíli jsme čekali, jestli postupuje jen první 
nebo i druhý ze skupiny. A výsledek? Postupujeme do pražského finále, které bude 
v lednu. 
 

Mladší žáci se snažili zopakovat výsledek osmáků a deváťáků. Nebyli 
rozděleni do dvou skupin, ale hráli každý s každým. V posledním zápase by stačila 
remíza, ale bohužel jim už chyběla lepší muška. I 2. místo je velmi krásné. 
Gratulujeme! 
 

Děvčata bojovala o svůj postup v tělocvičnách Sokola Žižkov. Družstvo 
starších se dostalo do semifinále, kde bohužel prohrálo. Pak už děvčata hrála „jen“ o 
3. místo. Tento boj vyhrála a radovala se z medaile. Mladší děvčata hrála stejně jako 
mladší chlapci systémem každý s každým. Nakonec vybojovala také krásné 3. místo.  
  

Všem  „florbalistům“ gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
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Družstvo žáků 6. a 7. tříd 

Hana Urbanová  

 

 

Na 5. 12. si žáci 7. A připravili Mikulášské řádění pro I. stupeň. Během první 
vyučovací hodiny se převlékli a všechno si připravili. Soutěže mohly začít.  

Nejdříve přišli do malé tělocvičny žáčci z 1. B. Mikuláš se ujal slova a rozdělil 
je do 4 skupin. Každá skupina měla splnit čertovské sportovní úkoly. Asi nejtěžší bylo 
přeskakování švihadla, naopak nejzábavnější tahání „čertovských ocásků“. Všichni 
splnili všechny úkoly a mohli být po zásluze odměněni. Nakonec čertům ještě 
zazpívali písničku. Čerti si do pekla nikoho neodnesli. Asi jsou ve třídě samé hodné 
děti. 

Hned po nich přišli žáci z 1. A. I oni soutěžili ve skupinkách a všechno se jim 
podařilo splnit. Opět na závěr čertům, andělům i Mikuláši poděkovali písničkou. Ještě 
uklidit tělocvičnu a potom postupně z jedné třídy do druhé. 

Během dopoledne naši čerti potkávali na schodišti i několik dalších 
„konkurenčních skupin“. Asi si v pekle mysleli, že jich bude u nás ve škole potřeba. 

 
Mikuláš, čerti i andělé z 8. A se vypravili i s paní učitelkou Černou do MŠ 

Libická. Ve školce je přivítala hospodářka školky a dala jim připravené balíčky, někdy 
i s uhlím a bramborami. Některé děti byly i v šoku a domáhaly se maminek. Nakonec 
to ale všechny přežily ve zdraví. Myslím, že se celá akce podařila, protože už teď si 
nás paní učitelky ze školky „objednaly" na příští rok. 

Eva Vodrážková, 8. A 
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Strašidelné bludiště 
Byl zrovna čtvrtek 31. října, tedy HELLOWEEN. Lucka přišla s maminkou 

domů. Maminka povídá: „Co kdybychom šly do bludiště na Petříně?“ Lucka: „Tak jo, 
ale nebudu se bát?“  „To víš, že nebudeš,“ řekla maminka.  

Tak šly nejdřív na zastávku a jely tramvají číslo 13. Dojely na místo. Zaplatily 
vstupné a vstoupily do bludiště. Za rohem na ně už čekala veliká GODZILA a povídá: 
„Vaše vstupenky prosím.“ Obě se polekaly, ale lístky jí daly. Pospíchaly dál. Šly a šly 
a šly, po cestě potkaly spoustu strašidel např. KOSTRY, MIMOZEMŠŤANY a UPÍRY. 
Až tu náhle uviděly konec, ale co se nestalo,  bludiště zavřeli.  

Lucka se hrozně bála,  maminka překvapivě také. Zůstaly tam celou noc, den, 
týden, pak je začali všichni hledat, ale už je víckrát nikdo nikdy nespatřil, kdo ví, třeba 
tam straší ještě teď.  

Tereza Štursová, 5. A 
 

Tajemný sklep 
 

Jednou, když Martin ležel v posteli, slyšel nějaké zvuky ze sklepa. Tak vylezl 
z postele a šel se do toho sklepa podívat.  

Sešel po schodech dolů, otevřel dveře a rozsvítil světlo, ale žárovka praskla. 
Tak Martin stál uprostřed sklepa ve tmě a najednou slyší nějaké škrábání ve skříni. 
Otevře tu skříň a z ní na něj vyskočí… jen malá černá kočka. 

Magda Exnerová, 5. A 
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Předvánoční čas začíná pro každého někdy 
jindy. Pro obchodníky téměř na konci léta, kdy začnou 
připravovat vánoční nabídku. Pro nás ostatní určitě 
trochu později.  

A když se v televizi objeví reklama na zlaté 
prasátko, je jasné, že Vánoce jsou za dveřmi. 
 
Co si představíte, když slyšíte slovo Vánoce? 
 

Asi všichni žáci vánoční prázdniny, ale také stromeček, dárky, vánoční 
dobroty, pohádky v televizi. Někdo sladké nicnedělání, jiní pobyt na horách. Možná 
nám v tom všem uniká podstata toho, proč tyto svátky slavíme.   

Když nahlédneme jen krátce do historie, dozvíme se, že Vánoce vychází 
z křesťanských tradic. Jsou  oslavou  narození Ježíše Krista. První oslava se datuje 
k roku 336 a proběhla v Římě. Postupně se rozšířila do celého křesťanského světa. 

Přípravu na Vánoce představuje advent – období 4 týdnů před Vánocemi. 
Čtyři adventní neděle zapalujeme postupně svíčky na adventním věnci. Štědrý den je 
posledním dnem adventu, ve kterém vrcholí přípravy na Vánoce.  

Samotné vánoční svátky začínají až 25. prosince tj. na 1. svátek vánoční – 
Boží hod vánoční a 26. prosince se slaví 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána. 
Vánoční období končí 6. ledna svátkem Tří králů. 

Oslava Vánoc má u nás celou řadu národních zvyklostí.  Nejrozšířenějším 
zvykem je vánoční stromeček, ozdobený vánočními ozdobami, pod který se v 
rodinách kladou dárky. Dalším zvykem je stavění jesliček neboli betléma, nechybí 
české koledy. K Vánocům také patří pečení vánočního cukroví s typickou vůní 
vanilky a skořice, vánočky a k tradiční štědrovečerní večeří je smažený kapr a 
bramborový salát. 

I když se oslava Vánoc dnes v mnohých rodinách liší od tradičních oslav 
našich předků, v každém případě je časem rodinné pohody, kdy lidé odloží starosti 
všedních dnů a užívají si společné chvilky štěstí a radosti. 

 

Vosí hnízda – nepečené vánoční cukroví na poslední chvíli 
 

Vánoční recept na těsto:  
180 g moučkového cukru, 80 g másla, 200 g mletých piškotů, 3 lžíce kakaa, 4 lžíce 
rumu, 2 lžíce vody, na dohotovení cukr a celé piškoty. 
Z přísad zpracujeme těsto, ze kterého pomocí formiček na vosí hnízda vysypaných 
cukrem tvoříme úlky. Ty pak plníme náplní, dna vytvoříme z piškotů. 

 
Na náplň:  

dortová náplň v prášku Dr. Oetker s příchutí vaječného koňaku – podle návodu na 
obalu.  

Dobrou chuť přeje redakce. 
 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_strome%C4%8Dek
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V sobotu 9. 11. 2013 ŠD uspořádala  

 

 II. ročník  SPORTOVNÍ CHARITATIVNÍ  SOBOTY 
 

pro děti z naší školní družiny, kterým tak chceme pomoci v jejich nelehké finanční 
situaci. 

Rodiče a jejich děti se zúčastnili turnaje ve florbalu, fotbalu, ping-pongu a 
aerobiku. Přestože se sportovní charity zúčastnilo méně lidí než vloni, atmosféra byla 
přesto úžasná. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům, i těm, kteří se 
nezúčastnili, ale přispěli svou finanční částkou. Bylo vybráno 5.850,- Kč. 

A tady máme tým pořadatelů: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROBIC 
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PING-PONG 

 

 
FOTBAL 

     
 
FLORBAL 
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OBČERSTVENÍ 

 

 

 

 
 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
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Tato akce proběhla dne 9. 10. 2013 pro děti školní družiny. Paní vychovatelky 
nakoupily potřebné suroviny a hurá, šlo se vařit za studena. Každé oddělení mělo za 
úkol připravit talíř ze sýrových pomazánek a nazdobit ho. 

Děti nadšeně krájely, míchaly a zdobily. Také si naplnily bříška a ještě nesly 
ochutnávku domů. 
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Výsledek vypadá báječně a stejně i chutná. 
 

Vychovatelky ŠD 
 
 

Na přípravě časopisu se podíleli: 
 
Redakce: Mgr. J. Hubičková, Mgr. I. Čulák, Mgr. B. Brožová,  

Dopisovatelé: J. Fialka, 8. A; E. Vodrážková 8. A; S. Kraynyk 6. A 

T. Štursová 5. A; M. Exnerová 5. A; 
 Mgr. H. Urbanová, Mgr. Černá; vychovatelky ŠD, J. Kaifer, 
 

Obrázky:. T. Tůmová 6. A, A. Soukupová 9. A. 
 

Obrázek: Apolena Soukupová, 9. A 


