
 
I. Ročník školního občasníku                                                    Vydáno dne 6. 5. 2013 
 
 
 
 

Naši žáci 
Na Facebooku dnem i nocí 
Budou z toho jednoocí 
Na Skypu o trochu méně 
Minimálně jednou denně 
 
Neuhnou od svého stylu 
Palce tančí na mobilu 
Tablety teď nejvíc frčí 
Některým už z tašek trčí 
 
Vědomosti? Občas, trochu 
Stejně u dívek i hochů 
Znalost nových látek? 
Pouze v hlavách zmatek! 
 
Control cé a control vé 
Zhotovují práce své 
Internet je zachrání 
Při vědomostním pátrání 
 
Naštěstí jsou tu i tací 
Kteří upřednostňují práci 
Jedničky od shora dolů 
Na rozdíl od jiných .…! 

Anonymus 
Malovala Apolena Soukupová 

 



 1 

 
Časopis Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha3 

Je o všem, co nás zajímá. Může do něj přispět každý z naší školy. 
 

 
Slovo má…………………………. 1 Kulturní okénko …………… 10 
Novinky ze ZOO………………… 2 - beseda Nekuřátka…………. 10 
U nás ve škole – proběhlo…….. 3 - Sugar- Někdo to rád horké 10 
  soutěže, olympiády ………….. 3 - V Divadle U Hasičů……… 11 
Kulturní perličky…………………. 6 - Filmová nabídka…………. 12 
- divadlo v AJ ………...………… 6 Internet pro nás …………….. 13 
- Our School – videopohlednice 7 - Facebook…………………… 13 
- zájezd do Anglie……………… 7 Legrácky…………………….. 13 
Jarní vycházka ……….………… 8 Vaření ……………..………… 14 
Jelení příkop……………………. 9 Ze školní družiny …………… 15 
Ze sportu ……………………….. 9   

 
 
 

 
 

paní učitelka Střeštíková: 
 
„ADOPTOVALI JSME KLOKANA.“ 

 
 Tak jako minulý rok, kdy jsme z peněz utržených za školní sběr papíru 
adoptovali lemura katu v ZOO Trója, jsme i letos v této tradici pokračovali a 24. 3. 
jsme se stali adoptivními rodiči klokana bažinného.  
 

 
Klokan bažinný / Wallabia bicolor/ 
 
Rozměry: délka těla 67 – 84 cm, 
ocas 64 – 86 cm 
Výška: průměrně 70 cm, hmotnost 
10,5 – 20 kg 
Biotop: zarostlé mokřiny, hustý lesní 
podrost, Austrálie 
Potrava: tráva, byliny, keře, 
semenáčky stromů i houby 
Rozmnožování: samice je březí 33 
až 38 dní a rodí 1 mládě, které nosí 
8 – 9 měsíců ve vaku 
Zajímavosti: Na rozdíl od jiných 

klokanů vyhledává poměrně běžně ochlazení ve vodě. Má pestrý jídelníček a bez 
újmy žere i některé pro člověka jedovaté rostliny. Samice může znovu zabřeznout už 
8 dní předtím, než porodí předchozího potomka. 
Zařazení: vačnatci 

Děti si vybírali ze zvířátek, která ještě žádného adoptivního rodiče neměla, 
nejvíce hlasů získal právě klokan bažinný. 
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V letošním školním roce jsme za 1,1 tuny starého papíru dostali 2.530,- Kč, 
k tomu jsme přidali peníze z minulého roku a klokan byl náš. 

Adopce je platná jeden kalendářní rok a za ni nám ZOO Trója poskytla  
28 jednorázových vstupenek pro děti.  
 
Proto  vyhlašujeme soutěž ve sběru papíru pro jednotlivce:  
 
„O volňásky do ZOO“ 
 
Jak bude soutěž probíhat?  
 

Přines co nejvíce papíru do květnového sběru ve dnech 14. 5. – 17. 5.  Před 
školu bude opět na týden přistaven kontejner a služba u něj tvůj příspěvek zváží a 
zapíše. Ti z Vás, kteří přinesou nejvíce papíru, získají volnou jednorázovou 
vstupenku do ZOO. 
 

Z. Střeštíková, kab. Bi 

 
 
NOVÉ EXPOZICE V ZOO: 
 
 

Na jaře bylo zpřístupněno několik expozic, které jistě zatraktivní návštěvu 
pražské zoo v právě zahájené sezóně. 

Největším lákadlem jsou nové pavilony Údolí slonů a Pavilon hrochů. 
V případě slonů skutečně nejde jen o jejich pavilon, ale o půl kilometru dlouhou 
stezku sloním údolím, která je zaplněna artefakty a stavbami z exotické domoviny 
indických slonů a vyčerpávajícími informacemi k tomuto druhu. Pavilon hrochů pak 
nabídne poprvé pohled pod hladinu, kde se druzí nejtěžší suchozemští savci 
pohybují překvapivě lehce a s grácií. 
 
 

        
 
 

Dále to je vyhlídková stezka Zakázanka. Cesta spojuje spodní a horní část 
zoo a nabízí zajímavé výhledy na Prahu, nabízí netradiční pohled na geologickou 
historii pražské kotliny, která je přiblížena naučnými panely. Stezku by měly znovu 
osídlit vzácné druhy plazů, jakým je třeba ještěrka zelená. 
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To si nemůžete nechat ujít !!! 
 
 
 

 
 
 
SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY 
 
 
 

 
 

Ve středu 17.4. proběhlo obvodní kolo matematické olympiády. Sešli jsme se 
kolem půl osmé před školou a společně vyrazili do DDM na Balkáně. Zapsali jsme se 
a ještě jsme museli počkat na pár opozdilců z jiných škol. V půl deváté soutěž 
začala. První soutěžící začali odcházet již po 30 minutách, ale my jsme všichni 
vydrželi až do konce. 

Příklady byly trochu složitější a dvě hodiny na vypracování se na začátku zdály 
málo. Nakonec jsme přece jen něco spočítali. 

Nejlépe si vedly žákyně 7. ročníku. Lucka Matulová nakonec svou kategorii 
vyhrála, Eva Vodrážková obsadila krásné 3. místo a Míša Lam 5. místo. Celkově 
jsme jako škola v této kategorii zvítězili.  

V kategorii 8. ročníku nás měli zastupovat Apolena Soukupová a Mirek Klicman. 
Jenže Mirek před soutěží onemocněl, a tak šla bojovat za naši školu jen Apolena. 
Podařilo se jí umístit se na velmi pěkném 7. místě. 

V soutěži 6. tříd jsme měli v ohni dokonce čtyři želízka – mezi nimi i jednoho 
„chlapa“. Ondra Dlouhý byl nakonec nejúspěšnější a jako jediný náš úspěšný řešitel 
v této kategorii se umístil na hezkém 7. místě. Děvčata, Kačka Šťastná, Anička 
Fricová a Terka Tůmová, obsadila 10., 17. a 23. místo. 

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme všem paním učitelkám za přípravu.  
 

Hana Urbanová 
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Ve čtvrtek 14. března se na naší škole uskutečnilo obvodní kolo zeměpisné 
olympiády. Sešlo se 86 soutěžících ve 4 kategoriích. Na začátku byly trochu zmatky, 
protože přišli i účastníci, kteří nebyli v původních seznamech přihlášených. Celkem 
15 žáků navíc se trochu v organizaci projeví. Se čtvrthodinovým zpožděním se 
všechno rozběhlo tak, jak mělo. A v poledne už byly výsledky. Byli jsme moc 
zvědaví, jak naši žáci dopadli.  

V kategorii A (6. ročníky) jsme obsadili celkově 1. – 2. místo, v jednotlivcích 
byl Ivo Bednář na krásném 4. místě (měl nejlepší test ze všech) a Anička Fricová na 
8. místě (měla nejlepší výsledek v práci s atlasem ze všech soutěžících).  

V kategorii B (7. ročníky) máme bramborové umístění v celkovém hodnocení 
škol. Lucka Matulová obsadila 9. místo. 
V kategorii C (8. a 9. ročníky) jsme uhájili stříbrnou medaili za školu a v jednotlivcích 
obsadil krásné 4. místo Kryštof Keil z 9. B a 6. místo Honza Landa z 9. A. Před 
našimi žáky byli jen žáci Gymnázia Karla Sladkovského. 

Všem žákům velmi gratulujeme za reprezentaci školy, protože se všichni 
umístili do poloviny počtu soutěžících ve svých kategoriích. 

Hana Urbanová, kab.Z 
 

 
 
 

 
 

 
Fyzika patří mezi nejtěžší předměty  a jistě ji nenajdete mezi nejoblíbenějšími 

předměty na škole. Pochopit jevy, souvislosti mezi nimi a ještě to stálé řešení úloh.  
Právě proto je nutné ocenit, že se spousta žáků vrhla na řešení úloh fyzikální 

olympiády. Vždyť nestačí náročné příklady jen vypočítat, ale také doplnit textem 
s vysvětlením, jak jsem přemýšlel a k řešení dospěl. Nehledě na to, že podmínkou 
postupu je vypracovat experimentální úlohu, či úlohu o pohybu s využitím programu 
Google Earth.  

A tak mezi úspěšné řešitele I. kola postoupí jen málo žáků. Těm, kterým se to 
podařilo, děkujeme, že se  úlohami zabývali a trávili nad jejich řešením spoustu 
volného času. Blahopřejeme jim k postupu do dalšího kola. Jsou to žáci z 9.A Matyáš 
Kytka, Vojtěch Kytka a Lukáš Procházka, z  9.B  Vojtěch Kaifer a Kryštof Keil.  
 

Výsledky v obvodním kole byly vynikající. Kryštof Keil obsadil 2. místo a 
postoupil do krajského kola, kde je jediným řešitelem ze základní školy mezi studenty 
gymnázií.  

Úspěšnými řešiteli byli také Vojtěch Kytka, ten se umístil na 6. místě, a Lukáš 
Procházka na 13. místě. Patří jim velká gratulace. 
Všem ostatním děkujeme za účast, protože celkově jsme obsadili mezi školami 
hezké druhé místo. 

Jana Hubičková, kab.F 
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Je vlastně taková fyzikální olympiáda menšího rozsahu pro žáky 7.tříd. 
A tady se nám podařilo zapojit do soutěžení nejen chlapce, ale i děvčata. Mezi 
úspěšné řešitele školního kola patří  Tomáš Janypka, Kateřina Hervertová, Lucia 
Matulová a Eva Vodrážková, kteří postoupili do obvodního kola. 
Zde se pak Lucia Matulová umístila na prvním místě.  Blahopřejeme. 
 

Je jen škoda, že žáky 8. ročníku odradila náročnost FO. Nebo že by těch 7 
úloh, které měli vyřešit, bylo na ně moc? 

Jana Hubičková, kab. F 
 
 

 
 

 
 

Do školního kola chemické olympiády se také v tomto školním roce přihlásilo 
dost, konkrétně 15 zájemců, ale obtížné zadání teoretické části mnoho z nich i přes 
poskytnutou konzultační podporu nakonec odradilo. Kontrolního testu a praktické 
části se tak zúčastnilo jen 6 statečných, převážně žáků 9. ročníku. Do obvodního 
kola pak postoupili dva nejlepší, Michal Fric a Klaudie Procházková z 9. A. Obvodní 
kolo proběhlo 4. března 2013 v Základní škole, nám. Jiřího z Poděbrad. Naši 
zástupci školu výborně reprezentovali, když mezi 19 účastníky obsadila Klaudie 
7. místo a Michal 8. místo a předstihli tak například zástupce Gymnázia 
K. Sladkovského. Klaudii i Michalovi děkuji za předvedený výkon a těším se, že i pro 
příští ročník ChO se v letošní 8. A ukazují nadějní nástupci. 
 

Jan Piruchta, kab. Ch 
 

 
 

 
 

A jsou tu výsledky z obvodních kol. 
27. 3. proběhlo na ZŠ Lupáčova obvodní kolo biologické olympiády kategorie 

C (pro žáky 8. a 9. ročníků), naši školu reprezentovali Vojta Kytka (9. A), Apolena 
Soukupová (8. A) a Tomáš Moudrý (9. B). V celkovém hodnocení škol jsme obsadili 
krásné 3. místo, přičemž Vojta skončil na 6. místě a měl nejlépe hodnocený vstupní 
úkol, Apolenka na 13. místě a Tomáš obsadil 20. místo. Děkujeme a gratulujeme! 

10. 4. se konalo tamtéž obvodní kolo pro kategorii D (pro 6. a 7. ročníky). Ze 
školního kola postoupili Pavel Kšica (7. A), Eva Vodrážková (7. A) a Anička Fricová 
(6. A). Pavel se bohužel pro nemoc nemohl obvodního kola zúčastnit. Nicméně 
dopadli jsme perfektně: Eva obsadila 6. místo a Anička 8. místo. Holkám gratuluji a 
děkuji za výbornou reprezentaci školy. 

Zuzana Střeštíková, kab. Bi 
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V koncertní síni Atrium se 6. 3. 2013 konala recitační přehlídka Pražské 

poetické setkání, které se účastnili žáci naší školy. První kategorie se zúčastnila 
Rozálie Husáková (2. B), která také získala čestné uznání. V druhé kategorii 
soutěžila Gwenhwyfar Ania Gonnot (4. A). Z druhého stupně se přehlídky ve třetí 
kategorii účastnila Klára Beringerová (6. A), která obdržela čestné uznání za 
výběr textu, a Anna Fricová (6. A). Do čtvrté kategorie byl přihlášen Matěj 
Divecký (8. A), který se bohužel pro nemoc nemohl zúčastnit. Konkurence byla 
docela velká, v první kategorii soutěžilo celkem 22 recitátorů, v druhé kategorii 
28 recitátorů a ve třetí 13. 

Všem zúčastněným velmi děkujeme za reprezentaci školy. 
Anna Fricová, 6. A 

 
 

  
 

DIVADLO V ANGLICKÉM JAZYCE 
 

    
 

Dne 6. 3. navštívila obě oddělení anglického jazyka 9. tříd představení 
v angličtině v sále Reduty na Národní třídě. 

To, s jakým ohlasem se tato akce setkala, snad prozradí náš malý dotazník, na 
který odpovídali tito respondenti: L. Procházka, P. Jansa, N. Kuriková a 
K. Procházková. 

1. V jakém jazyce probíhalo představení? 
Většina představení probíhala v angličtině, ale mluvilo se i česky. Zajímavé bylo 
porovnání přízvuků. 

2. Rozuměli jste všemu dobře? 
Naprosto! Většina z nás rozuměla téměř všemu, jen někteří měli problém. 

3. Bylo představení zábavné nebo nudné? 
Představení bylo opravdu vtipné. Smáli jsme se každou chvíli. Dobře jsme se bavili! 

4. Pomohlo vám něco z vyprávěného příběhu k pochopení gramatiky? 
Určitě ano! Předpřítomný čas nám vysvětlili vtipnou formou a to docela jednoduše. 
A také to bylo interaktivní představení. 

5. Považujete tento způsob výuky za přínosný a měl by se zařazovat častěji? 
Ano, určitě ano! Mělo by se to dělat častěji. 
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Our School … Videopohlednice 
 

Žáci a žákyně semináře anglického jazyka připravují videopohlednici naší 
školy v angličtině s cílem vytvořit dílko, které bude školu prezentovat před širokou 
veřejností, dokonce i na mezinárodním poli. 

Všichni členové semináře se na natáčení, které je samozřejmě amatérské, 
připravovali velmi pečlivě. Vytvořili filmový štáb, sepsali scénář a vyrobili dekorace, 
aby mohli natáčet v prostorách školy. Zvláštní poděkování patří rodině Matyáše 
Bloudka, která dodala ručně vyrobenou klapku. 

Film se natáčí na mobil, proto bude potřeba celek po dotočení upravit, 
sestříhat a doplnit zvukem. Rádi bychom práci předvedli ještě před skončením tohoto 
školního roku. 

 

         
 

Náš filmový štáb: Režie: Vojta Kytka 
Asistent režie: Karel Bohun 
Kamera: Eva Vodrážková 
Scénář: kolektiv semináře 
Klapka: Marcela Řepišová 
Výtvarník: Apolena Soukupová 
Moderátoři: Markéta Kovacsová, Apolena Soukupová 
Herci: kolektiv semináře 

Doufáme, že se vše povede na jedničku. 
M. Korešová 

 
 

 
 

ZÁJEZD DO ANGLIE 
 

Je již tradicí naší školy navštěvovat zajímavá místa ve Velké Británii. Letos totiž 
jedeme už potřetí a tentokráte se chystáme do Walesu. 
Kdy?    29. 4. až 4. 5. 2013 
Kam?    Za krásami Jižního Walesu, navštívíme např. město 
Cardiff a Bath nebo národní park Pembrokeshire.Také podnikneme výlet na 
poloostrov Gower, kde navštívíme 800 let starý vodní mlýn. A samozřejmě se na 
zpáteční cestě zastavíme alespoň na skok v Londýně. 
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.                                                     
S kým ?   Opět s cestovní kanceláří Kristof 
Na jak dlouho?  6 dní 
Kde budeme bydlet? Zase v hostitelských rodinách 
Za kolik?   Akční cena je 7 190,- Kč,  protože nás jede víc, než jsme  

původně čekali. 
 
Už  se moc těšíme! 
 

Ostatně celou naši cestu budeme natáčet a po návratu domů budeme film 
promítat na školním večírku.Termín této akce samozřejmě včas oznámíme, ale již 
teď jsou všichni srdečně zváni. 

M. Korešová 
 
 

 
 

Využijte možnost navštívit nově zrekonstruovanou Žižkovskou věž. 
 

Observatoř se nachází ve výšce  
93 metrů nad zemí a je tak nejvýše 
položenou vyhlídkou v České republice. 

Kromě úžasného výhledu si 
můžete vyzkoušet interaktivní obrazovky 
nebo se posadit do ozvučených 
závěsných křesel, tzv. bubble chairs, se 
zvuky metropole, jako jsou např. šum 
Vltavy, zvuky metra, orloje atd. 

Je také možné shlédnout videa 
představující nejdůležitější památky 
Prahy a České republiky a historický film 
o vzniku věže. 

Redakce 
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Jelení příkop 
V pondělí 22.4. jsme se my, přírodovědný seminář 9.A a B, vydali do 

Jeleního příkopu, který leží poblíž Pražského hradu. Při této výpravě jsme se 
dozvěděli něco o historii a poznali flóru Jeleního příkopu. 

Pokud nemáte právě co dělat a chcete ven, tak si zajděte do Jeleního 
příkopu. Je to místo, kde můžete ve slunečný den užívat volné chvíle. V Jelením 
příkopu můžete pozorovat přírodní krásy, ale je to i místo, kde i ty sebevětší 
problémy hned zmizí. Krásnou přírodu doplňují i krásné sochy. Když už sem 
zavítáte, měli byste se hlavně podívat na Masarykovu vyhlídku. Uprostřed této 
vyhlídky stojí velká lípa, z  vyhlídky je nádherný výhled na chrám sv. Víta. Abyste 
se dostali k vyhlídce, musíte projít krátkým, tajemným tunelem. Pod touto 
vyhlídkou stojí socha Ponocného a naproti ní býval domek medvědáře. Po celém 
příkopě jsou vysázené nádherné meruňky. Svahy jsou porostlé travnatým 
porostem, fialkami, pampeliškami, sedmikráskami a jinými květinami, které berou 
dech. Teče zde potok Brusnice. Jelení příkop je propojený s Královskou 
zahradou.  

Doufám, že se tam vydáte, toto místo můžu pro procházky opravdu 
doporučit. Zdraví vás přírodovědný seminář 9.A,B. 

Adéla Kodimová, 9. A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
10. 4. se naši chlapci Lukáš Procházka, Petr Jansa, 
Karel Bohun, Dominik Pilát (z 9. A ) a Vojta 
Kaifer, Denis Varyvoda, Jan Fleissner, Tomáš 
Horčík (z 9. B) úspěšně zúčastnili okresního finále 
ve volejbalu. Všechny soupeře jsme porazili, tím 
jsme  zvítězili a postupujeme do krajského finále.  

 
Jaroslav Kaifer 

Vítězný tým. 
Zlaté medaile obzvlášť potěš. 
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Beseda „Nekuřáka“ ve 4. A 
Jednou k nám do třídy přišla paní, která nás učila, co se může stát, když začneme 
kouřit. Ukazovala nám obrázky částí těla člověka, který celý život kouřil. 
Nebo nám dala čuchnout, jak je cítit kuřák. HROZNÉ! A navíc se na tom hrozně 
prodělá.  
Jestli jde o mě, tak já kouřit nikdy nezačnu. 

Kristýna Vančurová 
 
Kouření je velmi nezdravá věc. Nejen, že to škodí kuřákovi, ale i nám ostatním. Je 
lehké začít, ale těžké přestat. 
NEKUŘTE, je to velmi drahé a jsou z toho různé smrtelné nemoci. 

Ondra  Pohl 
 
Už jste začali kouřit? Jestli ano, tak to jste udělali chybu. Proč? 
Protože 1) můžete dostat rakovinu  

2) můžete na tom hodně prodělat. 
Tak dejte na mě a NEKUŘTE! A jestli jste už začali, tak se aspoň pokuste 
přestat. 

Lucie Kubelková 

SUGAR (Někdo to rád horké) 
Recenze divadelní hry 

Tento muzikál jsem viděl v Divadle pod Palmovkou. Divadlo působí velice 
příjemně. Sál je vymalován do olivově zelené. Lístek jsem měl na balkon, takže 
jsem na jeviště viděl pěkně. 

Samotná hra začíná velice napínavě. A to mafiánskou přestřelkou, kterou vidí 
dva muzikanti Joe a Jerry. Oběma se podaří uniknout, jsou ale pronásledováni 
mafiánskými gangy. Proto se převléknou za ženy, stanou se z nich Josefina a 
Dafne. Muzikál byl nastudován podle stejnojmenného amerického filmu, který byl 
oceněn i Oscarem. Ve filmu Sugar hrála i Marilyn Monroe. Tento film měl 
premiéru roku 1959 v Americe, scénář měli na starost Billy Wilder a  I.A.L. 
Diamond. 

Hra mě opravdu velice bavila. Došlo i k mnoha komickým situacím, ve kterých 
se normální muž nikdy neocitne.  Hra končí slavnou větou „Nikdo není dokonalý.“ 
V hlavních rolích účinkovali Radek Valenta, Jan Teplý a Anna Schmidtmajerová. 
Obzvlášť obdivuji oba muže v hlavních rolích, protože velmi vtipně zahráli ženské 
role. A situace, do kterých se „normální“ muž nedostane. Muzikál napsal Peter 
Stone. Kostýmy navrhla Andrea Kučerová. 

Tomáš Moudrý, 9. B 
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V DIVADLE U HASIČŮ 
 
 

Dne 19. 4. viděly děti z prvních tříd a 
třídy 2. A  pohádku s loutkami Evy 
Hruškové a Jana Přeučila: 

„Šípková Růženka“ 
Během představení děti dostaly 
krátkou lekci ze správné mluvy od 
Jana Přeučila, zatančily si na plese, 
děvčátka si zahrála na sudičky, 
všichni společně pomohli hodnému 
zahradníkovi, aby přemohl stoletý 
spánek i nebezpečné trní.    

 
Hana Hainzová, tř. uč. 2. A 

 
 
 

Ilustrace k pohádce Šípková Růženka ze třídy 2. A 
obrázky namalovali: B. A. Royle, B. Vacíková, A. Trnková, Ž. Bloudková. 
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Requiem za sen 

Jde o americké filmové drama, jehož originální název je Requiem For A Dream.  
Film byl natočen v roce 2000, zabývá se závislostí na drogách.  

I přesto, že za celý film nepadnou slova jako je heroin či kokain, je tento film 
nejlepší volbou pro odrazení od tvrdých drog.  

Requiem za sen je považován za nejdepresivnější film vůbec, tolik 
zoufalství a pocitu, že tak může dopadnout každý z nás, v žádném jiném filmu 
nenajdeme. Samozřejmě, že scénář na tom udělal své, s hlavními postavami se 
takříkajíc „vůbec nemaže“. Někdo přijde o ruku, někdo o rozum, někdo kvůli 
drogám prodá své tělo. Ušetřen není nikdo.  

Tento film na nás působí tak vyhroceným dojmem kvůli střihům. V běžném 
filmu jich je okolo sedmi set, v tomto filmu střihač udělal více než dva tisíce 
zásahů. 

Tereza Černá., 9. B 
 

Nespoutaný Django 
Uznávaný režisér hororů a dramat Quentin Tarantino představil v kinech 

westernové drama Nespoutaný Django. 
Django je černošský otrok, kterého vykoupí nájemný vrah dr. Schulz. 

Django doktorovi pomáhá s jeho prací a na oplátku chce od něj, aby našel 
Djangovu ženu. 

Film jsem viděl v originálním znění a myslím si, že přízvuk jižanských 
Američanů je velmi přehnaný. Přesto Tarantino dokázal tento rozsáhlý příběh 
nafilmovat velmi dobře. Výstižně ukázal dobu otroctví v Americe. Film se mi velmi 
líbil. 

Kryštof Šram, 9. B 
 

Seznam se bezpečně 2 
V pondělí 11.3. jsme na hodině informatiky koukali na hodinový film o 

nebezpečích internetu od společnosti Seznam.  
Hlavním tématem filmu bylo ukázat nám nebezpečí, která se na internetu 

skrývají, a tak nás preventivně informovat. Ve filmu jsme viděli příběhy obětí 
pedofilů i mladistvých, kteří se na internetu sami nabízeli za peníze. Mě velmi 
zasáhl příběh šestnáctiletého kluka, který z důvodu nedostatku peněz začal ve 
třinácti letech s prostitucí, teď je na ulici a už o něj není zájem. Film je sice 
trochu tvrdší, ale podle reality !  

Pokud se chceš bezpečně seznámit, můžeš si prověřit toho, s kým si přes 
internet píšeš, jednoduchým testem: Popros ho, ať ti pošle svou fotku s papírem, 
na který napíše tvé jméno a dnešní datum. Pokud se začne vymlouvat, že to 
z nějakého důvodu nejde, OKAMŽITĚ S NÍM UKONČI KOMUNIKACI !!! 
Tento naučný snímek by měly vidět jako prevenci všechny děti!  

Marcela Řepišová, 8. A 
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Facebook 
vznikl z jednoho studentského projektu, je to vlastně takový 
klub – jen pro členy. Abyste se mohli podívat na profil někoho 
jiného, musíte se do systému přihlásit a stát se členem. 

Potvrzujete to kliknutím na souhlas s podmínkami (ty si pozorně přečtěte). 
Členství v klubu  je velice lákavé, protože přináší mnoho výhod. Můžete si 
popovídat s lidmi na společná témata, najít nové přátele, můžete si prohlížet 
fotografie blízkých, z akcí, z výletů. Můžete se podělit o své zájmy a záliby, 
můžete komentovat dění a situaci kolem sebe, dozvíte se o akcích a 
událostech, které by vám třeba jinak unikly. Kdo by to nechtěl? 

Pro odpůrce Facebooku je nepochopitelné, že na jedné straně se často 
bojíme o své soukromí (aby nás někdo nešpehoval, nesledoval, 
neodposlouchával) a na straně druhé sami dobrovolně podáváme o sobě 
spoustu informací a údajů, ke kterým se dostanou i ti, kterým nejsou určené. 
V každém případě tady Facebook je a je pravdou, že žádná sociální síť se 
nedočkala takové popularity.  

A proto je nutné si uvědomit a myslet i na to, že má také spoustu záporů: 
 dáváte k dispozici informace o sobě a poskytujete svá soukromá data  
 nahrazujete osobní setkání těmi virtuálními 
 při špatném zabezpečení vašich stránek vám mohou být ukradeny nejen 

fotografie 
 množství známých vás bude otravovat různými dotazy, poznámkami, ale 

i žádostmi her… 
 zjistíte celou řadu informací o svých známých, a nemusí to být vždy 

zrovna příjemná překvapení. 
 
Ale hlavně je to velmi návyková droga, jíž můžete obětovat veškerý volný čas. Ať 
si jednou neřeknete: „Vždyť tady mám všechno, přátele, zábavu… tak kam bych 
chodil, když mi tu nic nechybí?  
I já patřím k těm závislým!!!“ 

Redakce 
 
 

 
Paní učitelka vysvětluje žákovi: „Když jsem říkala, že máš ten článek přeložit, 
nemyslela jsem přehnout!" 
„Pětku si můj syn nezasloužil," stěžuje si otec učiteli. 
„Máte pravdu, ale horší známku už nemám," odpovídá učitel. 
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Kuřecí maso na jehle. 

 
Třikrát a pokaždé jinak. Máte-li je rádi slané, nakyslé či sladké, pak si vyberte jeden 
z našich receptů. 
Postup přípravy masa je stejný. Maso nakrájíme na menší kousky, osolíme, 
okořeníme, zakapeme olejem. Zeleninu nakrájíme na kousky o velikosti masa, cibuli 
na kolečka, ovoce na čtvrtky. Střídavě napichujeme maso, zeleninu či ovoce.  
Na přípravu 4 porcí potřebujeme: 
 
1. Slané 2. Nakyslé 3. Sladké 
4 kuřecí prsíčka 4 kuřecí prsíčka 4 kuřecí prsíčka 
sůl, drcený pepř  sůl, drcený pepř, mletý kmín sůl, drcený pepř 
mletá červená paprika 3 lžíce oleje 20 dkg anglické slaniny 
3 lžíce oleje  20 dkg anglické slaniny 3 lžíce oleje, bylinky dle chuti 
1 stroužek česneku  200ml smetany 
2 paprikové lusky 2 nakyslá jablka 1 lžička sojové omáčky  
2cibule 200 ml jablečné šťávy 3 lžíce rajského protlaku 
20 dkg anglické slaniny   nebo kečupu 
½ kostky bujonu  350 g kompotovaných broskví 

Pracovní postup 

1. Kuřecí prsa nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme, posypeme paprikou. Do oleje 
prolisujeme česnek a do něj vložíme kousky masa, naložené maso uložíme 
do lednice na dobu, než si připravíme zeleninu a další suroviny. Paprikové lusky 
nakrájíme na kousky, cibule na kolečka, anglickou slaninu stočíme do ruliček, v 1,5 dl 
horké vody rozpustíme bujon. Na jehly nebo špejle pak napichujeme maso, cibuli, 
anglickou slaninu a papriku. Špízy opečeme na rozehřátém oleji ze všech stran, 
podlijeme bujonem a dusíme pod pokličkou asi 10 minut, než se šťáva zredukuje. 

2. Kuřecí prsa nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme, pokapeme olejem a 
promícháme. Jablka rozčtvrtíme, odstraníme jádřince a nakrájíme na kostky (velikosti 
jako maso). Plátkovou slaninu svineme do ruliček. Na jehly střídavě napichujeme 
kuřecí maso, slaninu a jablka. Špízy opečeme na rozehřátém oleji ze všech stran. 
Pak je podlijeme jablečnou šťávou, zakryjeme pokličkou a dusíme asi 15 minut do 
měkka. 

3. Kuřecí prsa nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme, pokapeme olejem. Broskve  
necháme okapat. Slaninu rozdělíme na půl. Každý kuřecí kousek obalíme slaninou a 
vždy napícháme na špejle. Broskve, smetanu, rajčatový protlak, vývar a bylinky 
ponorným mixerem dobře rozmixujeme do jemné omáčky. Dochutíme kořením.Takto 
připravené špízy zalijeme asi třetinou připravené smetanové omáčky a necháme na 
30 minut marinovat v chladu. Zbytek omáčky dáme vychladit do lednice. Kuřecí špízy 
opečeme na pánvi s trochou oleje, nebo vložíme do pekáčku a pečeme v troubě do 
křupava. Vychlazenou omáčku  přidáváme na mističkách. 

Vhodnou přílohou ke kuřecím špízům jsou vařené brambory, nejlépe sypané 
pažitkou. 

Redakce 
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Ve dnech od 11. do 22. 3. 2013 jsme se zapojili do česko-portugalsko-
francouzského eTwinningového projektu. 
 
 

       
 

        
 

       
 
                                                    Bezvadně jsme se bavili. 
 
 
 



 16 

 
 

V noci z 22. na 23. března spousta 
dětí vyměnila svojí postýlku doma za 
velikonoční spaní ve škole.  
             

Program byl bohatý. Nejprve vychovatelky 
v podobě králíků přivítaly děti a poté se 
všichni odebrali do tělocvičny na diskotéku 
a soutěže. 

 
 
Následovala večeře, kde si děti 
pochutnaly na kuřátkách. Když si děti 
nacpaly bříška, nastala slibovaná noční 
bojovka.  
 
 

 
 
U všech dospěláků děti plnily úkoly, 
pokud úkol splnily, získaly indicie, ze 
kterých na závěr složily tajenku. Všechna 
družstva úkol splnila. 
 
 

 
 
 
 
Před spaním nechybělo mytí, čištění 
zoubků a ukládání do spacáků. No 
můžeme vám říct, že uložit 86 dětí do 
spacáků byla pěkná fuška. 
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Druhý den ráno na děti čekaly švédské 

stoly s dobrůtkami, které pro děti napekly a 
připravily paní vychovatelky. 

Při odchodu děti čekalo překvapení 
v podobě plyšového králíčka a Kinder vajíčka. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celou akci provázela veselá 
a příjemná nálada. 
 
 
 

 

Příspěvky dětí: 
 

Když jsme přišli ke škole, převítali nás 
vychovatelky převlečené za králíky. V tělocvičně jsme 
soutěžili a tancovali. K večeři jsme měli kuře a pak 
jsme vyrazili na bojovku. Když jsme se vzbudili, šli 
jsme na snídani, byl tam obrovský výběr, moc se mi to 
líbilo. 

Tomáš Koubek 4. A 
 
 

 
A bylo to hodně dobrý. Líbilo se mi spaní a bojovka. Super byla snídaně, 

protože toho bylo hodně a mohli jsme si vzít několikrát. 
Filip Vlček 2. B 

 
 

Když jsme přišli do školy, přivítali nás králíci. Pak jsme trsali na disko a 
každý se už těšil na večeři, protože jsme věděli, že bude Honzíkovo kuře. Než 
jsme šli spát, tak jsme měli bojovku, a když jsme vstávali, tak k snídani byly 
švédské stoly. Bylo tam ovoce, buchty a všechno možné, co se dá jíst k snídani. 
Když jsme šli domů, dostali jsme překvapení. Bylo to prostě super. 

Eliška Hladíková 3. B 
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Ačkoliv už jsou Vánoce dávno za námi, 
proběhl ve školní družině ,,Velký výlov 
rybníka“. Děti soutěžily ve skupinkách. Část 
dětí musela pochytat ryby do sítě a ostatní 
úlovek vytáhly. Výlov byl měřen na čas.  

Nejlepší rybáři vyhráli sladkou odměnu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Přátelský florbalový turnaj ve 3 kategoriích proběhl 17.4. ve školní družině. 
Na tento turnaj jsme pozvali děti ze ZŠ Jeseniova.  
V I. kategorii nás reprezentovali ti nejmenší: Kubík Steiner, Tomáš Kopecký, Kubík 
Ťoupal, Vojta Mach, Vojta Bartoš a Griša Gugutsidze, kteří získali zlaté medaile. 
Ve II. kategorii jsme získali stříbrné a bronzové medaile. 
Na 2. místě skončili Ondra Šafránek, Ondra Tomečka, Adam Matuška, Jonáš 
Obermann, Kryštof Havlina a Barča Klinerová. 
Na 3. místě skončili Martin Malík, Lukáš Přibyl, Míša Brabec, Jáša Sedlák, Matěj 
Šmíd a Zuzka Krumbholcová.  
Ve III. kategorii jsme opět vybojovali zlato, družstvo ve složení Erik Čepela, Šimon 
Sedlák, Jindra Hradecký, Honza Pinkas, Lukáš Koblasa a Kája Jandová hrálo skvěle. 
Ve všech kategoriích jsme měli i nejlepší útočníky: 
 

I. kategorie – Kubík Ťoupal 

II. kategorie – Jonáš Obermann 

III. kategorie – Kája Jandová 
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Celý týden se ve školní družině pilně pracovalo, až se z nás kouřilo. Děti 
vyráběly obrázky a klobouky, aby z výtěžku prodeje mohly pro své maminky připravit 
překvapení ke Dni matek.  

        
 
 

A jak se nám to povedlo? Není to nádhera? 
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24. 4. proběhl ve ŠD casting pod vedení Otty Tesaře z České televize. 
Děti si vyzkoušely, jak to chodí u filmu – kamera, akce, klapka. 
 
 

    
 

 
 
 
Na závěr si vybrané děti skutečně 
pohádku zahrály. 
 
 
 
 

 
Za školní družinu Martina a Danča 
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