
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ročník školního občasníku                                       Vydáno dne 30. 4. 2015 

HORY 
 
Do Janova na hory 
V sobotu jsme přijeli 
Díky dešti, jako nic 
Potoky byly ze silnic 
 
Na oběd, pak na pokoje 
Rozběhly se, děti moje 
Většina až do podkroví 
Nadřely se? Kdopak to ví? 
 
Dennodenně na sněhu 
Zapomněly na něhu 
Na lyžích a snowboardech 
Sotva popadaly dech 
 
S instruktory na kopcích 
Užívaly si jen smích 
 
 

Pokaždé jim vyhládlo 
Tak se hnaly na „žrádlo“! 
 
Po večeři přednášky 
Pak už jsem byl na prášky 
Zahnat tyhle puberťáky 
Všechny holky, kluky taky 
 
Na pokojích hygiena 
Ať jsi muž, anebo žena 
Potom už jen večerka 
Vystraší je příšerka? 
 
Jelikož dělaly neplechu 
Ráno nemohly z pelechů 
Přesto se jim na horách líbilo 
Protože v úterý sluníčko svítilo 
 

Anonymous 
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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. 

 

Slovo má: Projekt Comenius 2 Planetárium 11-12 

Tisková konference  3 Výlet do Drážďan 13-14 

Vědomostní soutěže 4 Výuka angličtiny 14 

Ve škole – proběhlo:  5 Pozvánka do kina 15 

Výuka finanční gramotnosti 5-7 Aprílový běh s kuřetem 16 

Dopravní hřiště 7 Ze školní družiny 16-18 

Východní Afrika 8-9 Trocha poezie 18-19 

Byli jsme na pohádce 10-11   

 

 

 

 

 

Ve dnech 9. - 13. 3. 2015 navštívili naši školu v rámci projektu Comenius 

zástupci devíti evropských zemí. O této akci vyšlo samostatné zvláštní číslo 

časopisu. Všem, kteří se podíleli na přípravě akce, patří velké poděkování. 
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TISKOVÁ KONFERENCE U NÁS VE ŠKOLE 

Když se řekne tisková konference, každý z nás si představí pravděpodobně to 

samé: stůl v popředí, za kterým sedí významná osobnost či osobnosti a naproti nim 

houf reportérů ověšený fotoaparáty, mikrofony a diktafony. Pak se nám také vybaví 

palba otázek příjemných i nepříjemných pro zpovídané a záblesky vznikajících 

snímků. 

Co si ale představíte pod pojmem Dětská tisková konference? Můžete si 

vlastně představit to samé, jen s tím rozdílem, že v roli zvídavých novinářů vystupují 

děti. Přesněji řečeno žáci 6. až 9. ročníku naší školy. No a dotazované osobnosti jsou 

účastníci mezinárodního projektu Comenius, kteří navštívili naši školu v týdnu od 9. 

do 13. března tohoto roku.  

Alespoň takhle nějak to vypadalo ve čtvrtek 12. března v pracovně fyziky 

ve druhém patře školy. Sešlo se tady celkem 40 učitelů z evropských zemí, 5 dětí ze 

Skotska, učitelé naší školy a skupina nezletilých novinářů. Během necelé hodinky 

padaly vtipné otázky jedna za druhou a vzápětí následovaly o nic méně vtipné 

odpovědi. Nálada byla vskutku náramná a z tváří všech přítomných bylo patrné, že 

toto setkání je velmi potěšilo. A učitele naší školy o mnoho víc, protože veškerá 

komunikace mezi jednotlivými aktéry akce probíhala v jazyce anglickém. Všichni 

mladí novináři se totiž svého úkolu vyzpovídat dospělce z Itálie, Řecka, Rumunska, 

Kypru, Bulharska, Polska, Turecka a Skotska zhostili přímo na výbornou. A já 

myslím, že si zaslouží velkou pochvalu nejen od paní ředitelky, která jejich výkon 

ocenila hned po skončení tiskovky. A taky doufám, že podobných příjemných setkání 

lidí z různých koutů světa bude přibývat. 

Martina Korešová 

Všechna foto z proběhlé události ke zhlédnutí na: 
http://hancinku.rajce.idnes.cz/Konference 

 

 

 

http://hancinku.rajce.idnes.cz/Konference
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A už je to tady zase. Přijde k nám na soutěž skoro 90 žáků z jiných škol. 

Budeme soutěžit v zeměpisných znalostech, v práci s atlasem a praktické práci. Jak 

asi letos uspějeme ve velké konkurenci?  

Nakonec to nebylo nejhorší. Ve všech kategoriích jsme se jako škola umístili 

na 3. místě. A kdo byl nejlepší? V kategorii A - Jakub Vršek z 6. A, v kategorii B - 

Jáchym Klečánek ze 7. B a v kategorii C Štěpán Vejskal z 9. A. Všichni obsadili 

shodně krásné 5. místo ve svých kategoriích. Všem soutěžícím děkuji za vzornou 

reprezentaci školy. 

Hana Urbanová 

 

Po náročném domácím kole postoupili všichni úspěšní řešitelé do obvodního 

kola. 

Ve všech kategoriích jsme měli své zástupce. Jako již tradičně žáci, kteří se 

účastnili soutěže v loňském roce, nesměli chybět ani letos. Potěšilo nás, že máme 

úspěšné řešitele i mezi mladšími žáky a nemuseli jsme je do soutěžení vůbec nutit. 

Výsledky v kategorii E: Vojtěch Janda z 9. A se umístil na 4. místě, David 

Ambrož z 9. A na 5. místě, Eva Vodrážková z 9. A na 8. místě.  

V kategorii F se na 7. místě umístil Martin Kaisler z 8.A.  

V Kategorii G se na 5. – 6. místě umístili žáci ze 7. A: Snizhana Kraynyk a Jan 

Pinkas. 

Poděkování za výborné výsledky jim právem patří. Blahopřejeme! 

Jana Hubičková 

 

 

V letošním roce jsme měli několik želízek v ohni i v matematické olympiádě. 

Okresní kolo se uskutečnilo na naší škole.  

V kategorii pro 6. roč. nejlépe dopadla Shamima Fernando, které chyběl 

k vítězství v její kategorii jen jeden bod, bohužel obsadila „až“ dělené 3.-4.místo. Ani 

další šesťáci se nenechali zahanbit. Julie Kristová skončila na 11. místě a Šárka 

Slabá na 14. místě. Všechny tři byly úspěšnými řešitelkami obvodního kola.  

V 7. ročníku sice nemáme úspěšného řešitele, ale Jan Hotový a Martin Pračka 

obsadili společně 9.-10.místo s 8 body.  

Nejlepší z osmáků byl Martin Kaisler. 

Hana Urbanová 
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Výuka finanční gramotnosti 
Výuce finanční gramotnosti věnujeme u nás ve škole v posledních letech 

zvýšenou pozornost, je zařazena do učebních plánů několika předmětů, zejména 

občanské výchovy. Nejvíce prostoru však tento důležitý obor má v rámci 

volitelného předmětu společenskovědní seminář. Žáci šestého ročníku se několik 

hodin věnovali tématu hospodaření s penězi, zaměřili jsme se na utváření 

zodpovědného přístupu k penězům a k zadlužování. V rámci výuky finanční 

gramotnosti je čekají ještě další témata, ale o tom, že téma půjčování peněz 

zvládli dobře, svědčí myšlenkové mapy, které na toto téma vytvořili L. Denisova, 

A Frydrychová, L. Kubelková, E. Kumpoštová, T. Štursová, V. Vavřina, J. Vršek a 

M. Vršková. 

B. Brožová 



6 
 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní hřiště 
V únoru začaly naše 3. 

třídy s pravidelnými návštěvami 

dopravního hřiště. 

Pod vedením zapáleného 

instruktora pana Vopěnky a jeho 

asistentky získaly děti během 

první besedy přesné informace o 

bezpečném chování na chodníku 

i na vozovce. 

Nakonec si zahrály 

vědomostní počítačovou hru 

„Cesta do školy“. Skoro všechny 

dorazily ve zdraví, nejšikovnější 

neztratily žádný bod. 

Příště bude test. A PAK UŽ SE TĚŠÍME NA JÍZDY. 

M. Ondříčková 

 

www.kalendarakci.atlasceska.cz 

http://www.zachranny-kruh.cz/dopravni-znacky.html
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Východní Afrika – kolébka lidstva 

V pondělí 16. března jsme se vypravili na další zeměpisný pořad do Ládví. 

Tentokrát jsme se měli něco dozvědět o Východní Africe. Pořad připravil známý 

cestovatel a dobrodruh Adam Lelek. Všechny předchozí Adamovy cestovatelské 

pořady se nám líbily, a tak jsme se těšili na poznání další zajímavé části světa. 

 

 

 A co nás v programu nejvíce zaujalo? 

 Nejvíce nás zaujal pohled do lávového jezera. Jak řekl Adam, tento pohled 

je neskutečný – jak na živo, tak jen když to vidíte v kině. Člověk si pak 

uvědomí, co má pod nohama a co vše se může přihodit, když se to probudí.  

 Překvapilo nás, že hroch obojživelný je pro člověka nejnebezpečnější zvíře 

ve východní Africe. Dříve jsme si mysleli, že je to krokodýl nebo lev. 

 Divili jsme se, že Adam riskoval návštěvu domorodého kmene Mursijů, i 

když se bál, protože pár dní před tím než tam přijel, tam zastřelili 

průvodce jedné skupiny.  Adam nám přiblížil zvyklosti tohoto kmene. Tak 

jsme se dozvěděli, že matka své dceři vyrazí přední zuby, rozřízne jí ret a 

dá jí tam takový hliněný talířek, který si postupně mění za jiný a větší. 

Když ženě umře manžel, tak si ret musí uříznout, aby už nebyla tolik 

přitažlivá.  

www.planetazeme3000.cz/planeta3000/index.php?article=3&table=t19 
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 Spolu s Adamem jsme navštívili i školu. Je úplně jiná než ta naše. Ve třídě 

je 50 až 70 žáků, vedle sebe může sedět dvanáctiletý a čtyřiadvacetiletý 

žák. Učitelem může být každý, kdo umí číst a psát. Šokovalo nás, jak o 

přestávce rozhánějí žáky bičem. 

 Další překvapivé zjištění bylo, že nejlepší etiopští sportovci začínali 

trénovat na největším náměstí v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. 

Nemají žádné stadiony ani speciální dráhy.  

 Nejchudší lidé bydlí ve slumech. I tady musejí platit nájem. Peníze si každý 

shání, jak sám dokáže. Adam si sebou na svou návštěvu musel vzít 

ochranku. 

Program o východní Africe se nám velmi líbil, jako vždy jsme se pobavili a 

zároveň jsme se dozvěděli mnoho nového o části světa, do které se většina 

z nás asi nikdy osobně nevypraví. Už teď se těšíme na příští cestu s Adamem, 

která se uskuteční v dalším školním roce. 

Žáci 8. A a Hana Urbanová 

 

 

 

 

 

www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/odpoledne-ve-slumu-zapisky-z-keni_241096.html#.VRVIqrl8Pcs 

http://www.tyden.cz/obrazek/201207/500e889fc1911/crop-229677-800px-matharevalleyslum.jpg
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Byli jsme na pohádce 

Dne 18. 2. 2015 navštívili žáci 1. A, 1. B a 2. A divadlo „U Hasičů“, aby shlédli 

pohádku „Za brankou je drak“. Pohádka plná legrace a písniček pobavila nejenom 

děti, ale i dospělé. 

Děti napsaly o pohádce: 

 

 

a nakreslily pěkné obrázky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Masopustová, 1. A 
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Amálka Kolářová, 1. A 

Planetárium 

V úterý 24. 3. 2015 se 
třída 4. A zúčastnila přednášky 
„Naší přírodou“, která se konala 
v planetáriu. Přednáška byla o 
České republice – o městech, 
řekách, pohořích, ale i o 
přírodě. 

 
 

Dozvěděli jsme se hodně 
zajímavého, viděli jsme plno 
hezkých fotografii. 
Nejvíce se nám líbily fotografie, 
jak na Mostecku museli kvůli 
těžbě uhlí přemístit celý kostel. 
Po přednášce jsme navštívili 
výstavu o Vesmíru, která je 
v planetáriu. 

Zpracovala 4. A 
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V březnu měly děti z prvních a druhých tříd možnost navštívit Planetárium, 
kde viděly pořad O Sluníčku,Měsíčku a hvězdičkách. 

Seznámily se s objekty na noční obloze,planetami a pozorovaly fáze  
Měsíce.Výukový program se dětem líbil. 

Hana Hainzová 
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Výlet do Drážďan 

Ráda bych se s  vámi (na žádost paní učitelky) podělila o své zážitky 

z výletu do Drážďan v Německu.  

Pravděpodobně bych řekla, že se mi líbil, když si vzpomenu na ty krásně 

zdobené kostely s pozlacenými ptáky, anděly a bohyněmi na špičkách střech.  

Nelze ale zapomenout na tu velkou černou chlupatou nestvůru, kterou 

vystavovali v MUZEU HYGIENY, kvůli kterému jsme do Drážďan jeli. Byl to 

exponát, představující přerostlou mouchu (která se jim neobyčejně povedla) a je 

o hodně větší než váš stůl v jídelně.  

Zážitek (který bych své kamarádce rozhodně nedoporučila, pokud by mi 

například zrovna ten den přinejmenším nesnědla svačinu a neutratila všechny 

našetřené diamanty v mé oblíbené hře na mobilu) byl také čuchací vzorník přísad 

do parfémů. Nevěřili byste, jak některá zvířata ve vaší voňavce smrdí. 

Velká většina zbytku MUZEA HYGIENY byla však velmi pěkná. Například 

se mi moc líbil model oční bulvy, i když někteří z mých spolužáků se mnou nejspíš 

nebudou souhlasit. Pod pojmem oční bulva si málo kdo představí zajímavý 

exponát. Častěji se v mysli objevuje odporná, kulatá nechutnost.  
 

Vrátím se k MUZEU HYGIENY, ale u „mysli“ zůstanu. Chci Vám povědět o 

nevšedním přístroji. Silou myšlenek na něm dokáží dva protihráči přetlačovat 

herní kuličku. Nebylo nám zcela jasné, v jakém případě kdo vyhrává. Z německého 

návodu nebylo zřejmé, jestli vítězí ten, kdo kuličku zažene na stranu soupeře 

nebo ten, kdo si ji přivolá k sobě. Někomu myšlenkové křivky jen tak zlehka 

kmitaly, jako když se čeří voda. Jindy se pilně vlnily a někdy dokonce skákaly 

nahoru dolů jako o závod. Výsledky soubojů byly mnohdy překvapivé a pobavili se 

u nich nejen soutěžící, ale i jejich spolužáci coby publikum. 

Ohromně jsme si také užili v dětské sekci v zrcadlovém bludišti. 

V Drážďanech jsme navštívili i řadu obchodů. Některé mé spolužáky 

zaujaly skoro stejně jako MUZEUM HYGIENY. Byl tam stánek s vynikající 

zmrzlinou. Většinu spolužáků jsem ale potkala mezi regály s tričky, šampóny a 

botami. 

Mě ale na městě jako takovém zaujaly především prostorné ulice plné 

vzrostlých stromů. Některá zákoutí nevysvětlitelně připomínala Prahu. 
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Dá se říct, že se mi výlet trochu nelíbil, když si vzpomenu na tu ohavnou 

mouchu nebo puch ingrediencí do voňavek, ale i líbil, když si vzpomenu na to 

ostatní. Určitě bych se do Drážďan ještě někdy ráda vrátila. Zvlášť do tamní 

galerie Zwinger. 

Kačka Pilátová, 5. A 

 

 

Do kina chodíme rádi… 

Už jsme si zvykli, že každý rok vyjíždíme do Velké Británie za poznáváním 

krásných míst a zvyklostí lidí tam žijících. Velká Británie je pro všechny, kteří se učí 

anglicky, tou nejbližší studijní destinací. Nabídka aktivit Semináře anglického jazyka 

je proto vždy úzce spojena s učením jazyka a zábavou. Návštěva filmového 

představení s názvem Padddington byla určena tak trochu těm, kteří ještě ostrovní 

zemi nenavštívili, protože veselý děj praštěného medvídka se jménem stejným jako 

jedno slavné nádraží se odehrává na pozadí Londýna. A současně  nebylo náhodou, 

že jsme do kina vyrazili hned po vysvědčení k I.pololetí. Takže na své si přišli i 

zkušení cestovatelé. 

Trochu nás mrzelo, že film byl úplně dabovaný. Jsme přece jen angličtináři a 

každé slůvko, pronesené rodilým mluvčím, se hodí. Vyvážením toho byla ovšem 

skvělá zábava, během které jsme si osvěžili nádherné pohledy na město Londýn, 

něco jsme se dozvěděli a něco jsme možná i pochopili. Alespoň doufám. 

Co ještě dodat? Tak zase PŘÍŠTĚ! 

Martina Korešová 
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Pozvánka do kina – 300: Vzestup říše 

Film 300: Vzestup říše je pokračováním filmu 300: Bitva u Thermopyl. 
Diváci se těšili na to, až se pokračování úspěšného filmu objeví v kinech. A 
dočkali se filmu, který je ještě dobrodružnější, napínavější a také akčnější než 
první díl. Ve filmu je také použita vyspělejší počítačová technologie, a proto je 
divácky zajímavější. 

Ve filmu se vracíme do doby, kdy Peršané útočili na Řecko a pokoušeli se 
dobýt všechny jeho státy včetně Atén a Sparty. Nejdříve se Peršané pokoušeli 
projít přes údolí, které se nazývá Thermopyly. Ale tam se jim postavilo 300 
nejlepších bojovníků ze Sparty a ti odolávali do té doby, dokud všichni nepadli 
v boji. Mezitím Atéňané bojovali s Peršany na moři. Peršané sice měli větší lodě 
než Atéňané, ale přesto prohráli ve dvou bitvách a zvítězili pouze v jedné. A když 
mělo dojít ke čtvrté a poslední bitvě, přijeli Atéňanům na pomoc Sparťané a 
společně Peršany porazili. 

Myslím, že tento film překonal naše očekávání. Ale někdy se ve filmu děly 
věci, které by ve skutečnosti nebyly možné, například když Řekové skákali z 
desetimetrové skály. Tento film určitě doporučuji shlédnout všem, kteří ho ještě 
neviděli. Doufejme, že brzy bude natočen i třetí díl. 

Martin Kaisler, 8. A 

Divadlo 

Ve středu 28. 1. 2015 naší školní družinu navštívilo "Divadélko do škol." 
Představení "U nás na statku" se odehrálo v tělocvičně školy. Herci hráli s 

velkým nasazením a dětské publikum bylo nadšené. 
 

Vychovatelky ŠD 
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Aprílový běh s kuřetem 

9. dubna 2015 se žáci 2. - 5. třídy naší školy zúčastnili sportovní soutěže 

Aprílový běh s kuřetem, který se konal na Židovských pecích. 

Běhalo se v kategoriích 2. - 5. třída, zvlášť chlapci a dívky. Tratě byly náročné, 

druháčci běželi 500m,třeťáčci 700m,čtvrťáci 900m a páťáci dokonce 1100m.V každé 

skupině běželo přes 30 dětí, takže konkurence byla veliká. 

Velkou radost nám udělali naši žáci, kteří ve velké konkurenci uspěli. 

V kategorii třetích tříd byla na 3. místě Klára Honsů a na 5. místě Jakub Ťoupal. Mezi 

čtvrťáky bodovala Róza Husáková. Zvláštní ocenění získala pětiletá Justýnka 

Zbrojová, která původně přišla jako fanynka a nakonec se zúčastnila závodu 

společně s druháky. 

Pavlína Malinová 

 

 

 

Jak jsme stavěli sněhuláky 

Po úspěšné akci koulování, se ve ŠD stavěli sněhuláci. 

Že letošní zima příliš sněhu nenadělila? To nám vůbec nevadilo. 

Během celého odpoledne si každé oddělení vyrobilo sněhuláka ve své barvě.  

Všichni úkol splnili na výbornou a barevní sněhuláci vyzdobili vestibul školy. 
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Ať žijí duchové -spaní ve škole   

 

ŠD spala již po čtvrté ve škole.  

Děti přišly v maskách. K večeři děti měly kuřátko, pak následovala hra 

v budově školy. 

Ráno na děti čekala bohatá snídaně.  
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Běh do schodů 

Běh do schodů, byla soutěží jednotlivců. Na první tři v každé kategorii čekala 

věcná odměna a ostatní závodníci dostali lízátko. 

Vychovatelky ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Trochu poezie 

 

Inspirace 

Je temná noc a já nemůžu spát 
Všude tma tak rozsvěcím světlo 

A jdu básně psát 

Na stole svítí světlo, jinak je místnost temná 
Nikdo tu není, jsem tu sám 
Vtom přijde inspirace jemná 
Teď už téma na psaní mám 

 

Anonym 
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Bez názvu 

Nikdo nemá ani zdání 
Jak málo toho chci 

Že mám jen jedno přání 
Abych neměl starosti 

Nemusel se nikdy trápit 
Chtěl bych, aby jen láska a úsměv byly mí hosti 

 
Splnit ho je takřka nemožné 

Že se může splnit? 
V to věří jen jeptišky pobožné 

 
Dlouho trvalo, než došlo mi, že život není bez starosti 

Že to nejde hladce 
Že i smutek a slzy budou mí hosti 

 
Francis Aleburu, 9. A 
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