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Prázdniny
Prázdniny se kvapem blíží.
Vysvědčení plány zkříží?
Prý za práci dost statečnou,
dostanu jen „dostatečnou“.
Když maluji trávu modře,
z výtvarky mám jenom „dobře“.
Na matiku nejsem bedna,
postačí mi „chvalitebná“.
Z vyjídání ledničky,
dostávám vždy jedničky.
Chování mám téměř skvělé,
trochu týrám učitele.
Úkoly si doma píši,
moje IQ se tak zvýší.
Já jsem bílá vrána třídy,
vytahuji všechny z bídy.
Když budu zas nejlepší,
rodiče to potěší.
A když budu nejhorší,

trochu je to pohorší.
Snad postoupím o rok dál,
kdo by o reparát stál.
Po prázdninách přijdu zas,
tenhle rok ať vezme ďas!
Anonymous

Časopis Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3
Je o všem, co nás zajímá. Může do něj přispět každý z naší školy.
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Každým rokem se prezentují školy malou výstavou v průjezdu radnice
Prahy 3.
A tak si všichni mohli v průběhu března prohlédnout práce žáků prvního i
druhého stupně naší školy.
Pokud jste výstavu propásli, je zde malá ukázka:
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Výstavu na radnici připravily paní učitelky J. Kučírková a J. Hudíková.
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Klub mladého diváka
Hudební divadlo v Karlíně
S Klubem mladého diváka jsme byli v Hudebním divadle v Karlíně na
představení „Noc na Karlštejně“. Sraz před školou byl v 18:30 a od školy jsme
odcházeli chvíli poté za doprovodu paní učitelky Černé a paní učitelky Houfkové.
Představení začínalo v 19:00 a trvalo 2 hodiny včetně asi patnáctiminutové
přestávky.
Mně se představení velmi líbilo (asi nejvíce ze všech v tomto školním roce),
bylo zábavné a pestré. Bylo dobře vidět i slyšet a písničky zněly lépe než ve
filmu. Měla jsem pocit, že i kdybych neznala film, tak bych děj pochopila.
Šárka, 7. A

Divadlo Spejbla a Hurvínka
S KMD společně navštěvujeme divadelní představení. V Divadle Spejbla a
Hurvínka jsme byli na představení Dějiny kontra Spejbl. Hra začala v 19:00 a
končila v 21:00. Tam i zpátky jsme jeli metrem.
Děj představení: Hurvínek si myslí, že v minulosti byly jen války a
krveprolití. Pan Spejbl se snaží jeho tvrzení vyvrátit tím, že cestují do minulosti
a hledají světu prospěšné vynálezy. Dostanou se například do starověkého
Egypta, na Velkou Moravu, do doby husitství a dokonce potkají i bratrance
Veverkovy.
Nakonec po těchto výletech do minulosti musel Spejbl uznat, že minulost
byla nespravedlivá, krvavá, bezohledná, krutá a že každý vynález mohl mít i
špatné stránky použití.
Představení bylo celkem dlouhé, ale vtipné a poučné.
Ondřej Pohl, 7. A
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Divadelní představení v Divadle ABC
Další divadelní představení bylo v Divadle ABC. Jmenovalo se

Bylo nás

pět. Představení bylo zábavné a mně i mým kamarádům se líbilo. Doprovázely ho
melodie z opery a trampské písně.
Zajímavé bylo, že všechny dětské role hráli dospělí herci převlečení za
děti. Neobvyklé bylo zasahování mluvící koňské hlavy do děje. Režisérem
představení je Arnošt Goldflam.
Klára Jarošová, 7. A

Téměř v každém čísle našeho časopisu píšeme
o vědomostních soutěžích a o našich výborných
výsledcích.
V letošním školním roce v soutěži O pohár
starosty Hartiga se nám dařilo obzvlášť dobře.
Umístili jsme se celkově na krásném třetím místě.
První a druhé místo obsadila víceletá gymnázia. Naší
školu dělil od druhého místa opravdu jen malý krůček.
Se stejným počtem bodů a dokonce i se stejným
počtem prvních míst rozhodl o pořadí až počet
druhých míst. To je opravdu výborný výsledek.
Když na našich webových stránkách nahlédnete do tabulky výsledků, najdete
naše žáky většinou na předních místech v jednotlivých soutěžích.
Nejlépe si vedli v zeměpisné olympiádě Jakub Procházka, Eliška Altová, a
Dominika Kaňková z 6. A, v olympiádě Aj Shamina Fernando ze 7. A, Ester Sokolová
z 9. A, v matematické olympiádě Ondřej Dlouhý a Kateřina Šťastná z 9. A Eliška
Altová, Dominika Kaňková ze 6. A a Štěpán Srb ze 6. B.
Velká gratulace patří i všem žákům, kteří nás v soutěžích reprezentovali a také
učitelům, kteří žáky pravidelně na soutěže připravují.
J. Hubičková
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Moje přijímací zkouška
V pátek 22. dubna jsem skládala přijímací zkoušku na střední školu
v Čakovicích, obor chovatel cizokrajných zvířat. Přijímací zkouška měla formu
pohovoru a byla zaměřena čistě na obor, který chci studovat.
Nejprve jsem si vylosovala číslo, pod kterým byly dvě otázky. Moje číslo
bylo 93 a otázky, na které jsem měla odpovědět, byly následující: živočišná buňka
a zoologické zahrady v České republice. Na tyto otázky jsem dokázala odpovědět.
Následovala poznávačka zvířat, zde už byl úspěch střídavý – některá jsem
poznala, některá bohužel ne. Následovala další otázka – měla jsem poznat
rostlinu. Tato otázka byla pro mě nejtěžší.
Přijímací zkouška byla náročná a stresující, ale připravovala jsem se
poctivě a to mi pomohlo najít přeci jen nějakou jistotu. Sice jsem nevěděla
naprosto všechno, ale prokázala jsem dostatečné znalosti, takže jsem byla
přijata ke studiu.
Žákyně 9. A

Na zeměpisném pořadu

FILIPÍNY
Dne 22. března jsme šli se školou do kina Ládví na dokument o Filipínách.
Bylo to docela zajímavé. Věděli jste, že Filipíny mají přes 7000 ostrovů? Nebo že
na Filipínách žije žralok obrovský přezdívaný „Filipínský obr“ a také tam žije
nártoun přezdívaný jako „Filipínský trpaslík“? Každopádně je tato země hodně
odlišná např. od České republiky.
Anička a Terka 7. A
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Filipíny – za obry a trpaslíky
Program začínal v 11:45 a trval asi 65 minut. Za tento velmi hezký
vzdělávací program jsme zaplatili jen 60 Kč. Mně osobně se hodně líbí takové
zajímavé a poučné programy, jsem ráda, že je se školou navštěvujeme.

Co jsem si zapamatovala o Filipínách?
Filipíny jsou souborem 7107 ostrovů v jihovýchodní Asii. Hlavním městem
je Manila, nachází se na ostrově Luzon. Na celém souostroví se mluví filipínsky,
anglicky, španělsky a na některých místech arabsky. Náboženství je tam
katolické a muslimské.
Co se týče moře, tak Filipíny
jsou

blízko

Jihočínského

a

Celebeského moře. To také ale
způsobuje, že se na Filipínách čas
od času objeví tajfuny. Srážky jsou
užitečné pro pěstování rýže, ta
roste na rýžových terasách. Rýže
patří

k hlavním

potravinám

na

Filipínách. Zvláštním jídlem, které
můžeme ochutnat, je vařené vejce, ve kterém se nachází ptačí zárodek.
Taky mě zaujalo, že důležitým svátkem na tomto souostroví jsou
Velikonoce. Zdejší zvláštností je, že se někteří lidé snaží sami napodobit
ukřižování Ježíše.
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Ale kromě takovýchto trochu divných zvyků můžeme na Filipínách potkat
také trpaslíka a obra, samozřejmě z říše zvířat.

Skutečným
nártoun,

trpaslíkem
zvíře

je

s velkýma

očima.

Obrem můžeme nazvat žraloka
velrybího.

ZDROJE:
Žralok- http://uchiha-sasuke-a-orochimaru.blog.cz/1511/zralok-obrovsky
Nartoun- http://vtm.e15.cz/nartoun-vola-cistym-ultrazvukem
Velikonove-

http://zpravy.idnes.cz/video-na-filipinach-se-na-velky-patek-nechaly-ukrizovat-

desitky-lidi-1gs-/zahranicni.aspx?c=A090410_154117_zahranicni_stf
Ukřižování- http://petra-kolarova.cz/vite-jak-se-slavi-velikonoce-jinde-ve-svete/
Snizhana Kraynyk, 8. A
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HRAVĚ NA POČÍTAČI
Dirt Rally
A je to tu. Studio Codemasters oficiálně vyslalo do světa další pecku
s názvem Dirt Rally, na kterou se všichni závodní fanoušci těšili. Už v roce 2011
se každý kochal nádhernou grafikou hry Dirt 3 a nemusel se bát, že mu při hraní
vybuchnou oči, jako to bylo u jiných závodních her. Právě u hry Dirt 3 nabíralo
studio Codemasters tolik fanoušků, aby si mohlo dovolit vytvářet nové hry
s úžasnou grafikou.
Ale teď zpátky k Dirt Rally. Máme zde na vybrání ze tří možných disciplín,
a to jsou již zmiňovaná rallye, rallycross a hillclimb. Dovolíme si říci, že vývojáři
svoji hru trochu ošidili. Kromě úžasné grafiky, skvělých zvuků a výborné
kalibrace na různé volanty a ovladače bychom mohli vytknout pouze šest zemí na
rallye, jednu na hillclimb a jednu na rallycross. No přiznejme si, že to není moc.
Dalším, ne tolik závažným problém je, že máme k dispozici jen 20 aut. Ale to
vývojáři nahradili pomalejším, ale zábavnějším vyděláváním za závody.
Dirt Rally je tedy hra pro zkušené hráče, ale nevzdychejte, můžete
vydělávat jinak než jezděním normálních závodů proti umělé inteligenci. A proto
nám hra nabízí multiplayerové kooperace, kde se nemusíte umístit do 3. místa, ale
porazit soupeře. Vývojáři ještě přidali do hry způsob závodu, kde máte již
odemknutá všechna auta, ale nedostáváte za tyto závody body, tzv. RP. Tak
budeme doufat, že vývojáři brzy přijdou s různými přídavnými balíčky (tzv. dlc)
nejen na nová auta, ale také na nové mapy.
A to ani nezmiňujeme ten fakt, že nám vývojáři slibovali hromady tratí,
když byla hra v takzvané fázi „early acess“. Ale i přes tyto nedostatky si myslím,
že hra je výborně zpracována, co se týče grafiky a kompatibility, a určitě bych ji
doporučil všem, kteří mají rádi závodní simulátory.
Filip Kašpar, 8. A
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Zoo Tycoon 2
Hra Zoo Tycoon 2 je simulátorem zoologické zahrady, hráč je ředitelem
nebo zaměstnancem zoo. Hra se snaží přiblížit realitě, a tak zde najdeme
skutečná zvířata. Ke každému zvířeti najdete podrobný popis požadavků - např.
potrava, biom, co potřebuje k životu. Ke hře patří i podrobná encyklopedie, která
obsahuje informace o zvířatech.
Po kliknutí na ikonku zvířete se ukáže, jaká je nejvhodnější potrava pro
toto zvíře, jaký postavit plot kolem výběhu apod. Jednotlivé výběhy lze stavět
vedle sebe, ale hra vás upozorní na příliš malý prostor. Počet zvířat je na vás, ale
musíte mít dostatek prostoru i pro potřebné vybavení výběhu – hračky,
přístřešky, flóru, potravu. Jestliže by zvířeti vadila přítomnost návštěvníků,
vybudujte přístřešek. Pokud kliknete na zvíře, zobrazí se jeho stav a požadavky,
tedy např. jestli nemá hlad, je dost zabavené. Potřeby zvířat je třeba uspokojit,
jinak zvířata mohou onemocnět nebo dokonce uhynout.
Úspěch vaší zoo záleží na návštěvnících. Pro ně můžete vybudovat stánek
s občerstvením, stánek se suvenýry, zábavní park pro děti apod. Všechny atrakce
se musíte pokusit rozmístit strategicky, aby byl využit veškerý vyhrazený
prostor.
Menu nabízí tři základní prvky hry: kampaň, hra s penězi, volná hra. Pokud
zvolíte kampaň, postupujete tutoriály, které vás naučí ovládat celou hru. Ve hře
s penězi si vyberete určitou částku a s těmito penězi potom hrajete, navíc
můžete plnit úkoly. Nejlepší je volná hra, zde máte neomezený plat a potřeby,
můžete si dělat, co chcete.
Ke hře je možné také dokoupit dodatky Marine Marina (obsahuje
podmořský svět, ve kterém si můžete uspořádat show s delfíny, kosatkami a
dalšími mořskými zvířaty), Prehistorik

(zde se stanete badatelem nebo

archeologem a zkoumáte kostry dinosaurů, které můžete analyzovat a vytvořit
živé jedince – dinosaury). Dodatky také můžete získat z internetu, přesunete je
do složky Zoo.
Hra je vhodná pro děti od 3 let, ale jazykem hry je angličtina.

Hru

můžeme zakoupit na CD. Zoo Tycoon 2 je kompatibilní se všemi počítači
s Windows, ale vyšla i verze pro Xbox 360 a Xbox One (doporučuji koupit kinect
pro hrátky se zvířaty).
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Sám jsem vyzkoušel hru jak na PC, tak na Xbox 360. Hraji ji už od deseti
let a stále mne baví a líbí se mi, hraní této hry je dobrou relaxací. Podle mého
názoru by si hra zasloužila pokračování.
Lukáš Pokorný, 8. B

For Games
For Games je herní festival, který se odehrává jednou ročně na Výstavišti
v Letňanech. Můžete si zde zkusit zahrát nové nebo ještě nevydané hry na
nových i starších konzolích. Minulý rok se konal 8. – 11. října. V sobotu se zde
konal RE-PLAY Fan day, kde jste se mohli vyfotit s lidmi ze seriálu RE-PLAY.
Také se tu konalo mistrovství České republiky ve hře League of Legends.
Každoročně tam probíhá For Fans, je možné navštívit vystoupení českých i
slovenských youtuberů, kteří mají vlastní program. Můžete se s nimi vyfotit nebo
je požádat o autogram.
Letos se bude konat od 6. do 10. října opět v areálu PVA Letňany. Vstup na
akci stojí okolo 200 korun a na For Fans si ještě musíte připlatit
Filip, 7. A

Projekt žáků 6. tříd
Senioři a děti
Již na začátku školního roku jsme vstoupili do projektu, jehož cílem je alespoň
částečně nahlédnout do života dnešních seniorů, poznat jejich postavení ve
společnosti a samozřejmě i vztah těch ostatních ke starším lidem.
Klub seniorů Remedium na Praze 3 se zapojil do našeho projektu hlavně
proto, že jeho členové jsou aktivní. Lépe řečeno - velmi aktivní. Založili loutkové
divadlo a hrají pro děti po celé Praze a také mimo ni.
Naše první setkání bylo tedy divadelní. Senioři nám zahráli vtipně upravenou
pohádku O perníkové chaloupce, ve které vystupoval i pes. Součástí představení
bylo také zpívání, do kterého se mohli zapojit diváci. Takže nálada byla vskutku
veselá. Po skončení pohádky jsme na oplátku my pozvali naše hosty na malé
občerstvení a besedu. Dozvěděli jsme se, jak divadlo vůbec vzniklo a také, čím byli
jeho herci ve svých civilních životech před odchodem do důchodu.
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Děti byly opravdu zvídavé a celková atmosféra tohoto setkání prostě báječná.
Nakonec jsme si naplánovali další společné akce a už teď můžeme říct, že se na ně
opravdu těšíme.
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Představení pro seniory klubu Remedium
V průběhu celého měsíce dubna se žáci 6. ročníku pečlivě připravují na
chystané „odvetné“ představení pro seniory. Ke zkouškám hry Nádherné Úterý se
scházejí pravidelně, a to i dvakrát v týdnu. Ačkoliv celý scénář má 8 stránek a ne
každý se musí učit dlouhé pasáže svojí role, je potřeba stále procvičovat nástupy a
pohyb herců po jevišti.
Součástí představení jsou loutky, které z minimálních prostředků vyrobili žáci
v hodinách výtvarné výchovy.

Své taneční vystoupení předvedou také děvčata z 6. B. Během hry ale
účinkují vlastně všichni, jde o sborová zvolání a role tzv. komparsistů.
Přes všechna úskalí, kterými během příprav procházíme, všichni přesto
doufáme, že se nám představení povede a seniorům tak ukážeme, že i my – žáci
základní školy – si umíme poradit se spoustou věcí.
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„Odvetné“ představení

Tak nějak bychom mohli nazvat vystoupení pro seniory, které se konalo
10. května 2016 odpoledne v klubu Remedium na Olšanském náměstí.
Jednalo
se
o
vystoupení žáků 6. tříd,
které jsme slíbili našim
přátelům
ze
sdružení
seniorů
na
Praze 3.
Činorodí
senioři
totiž
zahráli u nás ve škole
veselé loutkové divadlo a
my jsme jim chtěli oplatit
stejnou akcí.
Pečlivé nacvičování,
příprava kostýmů a loutek
se vyplatila! Provedení
vybrané hry podle knihy Daisy Mrázkové Nádherné Úterý se dětem opravdu
povedlo. A naši diváci se dobře bavili.
V přátelské a veselé atmosféře jsme si nakonec všichni společně zacvičili jógu
se seniorkou - cvičitelkou. Všem nám udělalo dobře nejen společné cvičení, ale také
společné klábosení a plánování dalších akcí.
Vlastně se nikomu
ani moc nechtělo domů.
Pan Šilar nás potěšil
krásnými fotkami, které
udělal jenom pro nás, a
paní
doktorka
zase
přichystala
chutné
občerstvení.
A tak milí senioři –
přátelé
brzo
NA
SHLEDANOU !
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Anketa na ulici

Seniory klubu Remedium jsme již poznali. A
můžeme říci, že jsme navázali přátelství. Zahráli
jsme divadlo jeden druhému, společně jsme cvičili
jógu a také se sejdeme na školní zahradní
slavnosti, kde bychom rádi představili naše přátele
rodičům a učitelům.
My o seniorech už mnohé víme, ale co třeba
veřejnost? Co vlastně vědí o životě starších lidí
všichni ostatní?
Naše zvědavost nás přivedla do ulic jedno
úterní odpoledne, kdy jsme náhodným chodcům
položili několik otázek. Dvoučlenné hlídky žáků
6. tříd pečlivě zapsali získané údaje do tabulky
a v závěru ankety je spolu s učitelkami vyhodnotili.
A výsledky? Více než pozoruhodné! Ostatně
veškeré informace o tom a o naší celoroční práci
budeme presentovat 27. června některým třídám naší školy.
M. Korešová
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Ať se stane, co se stane
Na podzim jsme se spolu s Markétou Kovacsovou z 9. A a Shamimou
Fernando ze 7. A zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. V rámci projektu
jsme vedly rozhovor s paní Čapkovou, abychom poznaly a zdokumentovaly její
osud. Paní Čapková, rozená Sternschussová, žije na Praze 3. Její život ovlivnil
fakt, že podle nacistických rasových zákonů byla poloviční Židovka.
Při rozhovoru nám vyprávěla o tom, jak za války gestapo nutilo její
maminku, aby se rozvedla s tatínkem, který byl Žid. Maminka ale rozvod odmítla.
Když se vrátila domů, řekla: „Já mám tátu ráda a ať je to vůle Boží, ať se stane,
co se stane.“ Tímto rozhodnutím pravděpodobně zachránila svému manželovi
život.
Tatínek paní Čapkové sice musel spolu se starším synem do koncentračního
tábora, ale až na konci války. Oba se vrátili domů živí. Paní Čapková byla tenkrát
osmiletá holčička a zůstala s maminkou doma. Tatínkovi příbuzní takové štěstí
neměli, skoro všichni zemřeli v koncentračních táborech.
K paní Čapkové jsme se dostali přes její dceru, paní učitelku Ondříčkovou
z naší školy. Setkání s paní Čapkovou bylo velmi příjemné a zajímavé. Všechny tři
jsme byly rády, že jsme se mohly setkat s pamětnicí druhé světové války a že
jsme se mohly o její příběh podělit s ostatními.
Tereza Tůmová, 9. A

Příběhy našich sousedů
Asi před půl rokem se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich
sousedů. Náš tým v sestavě Majda, Lída, Šimon, Honza a Ondra se rozhodl pustit
se do projektu a vytvořil tak neporazitelnou skupinu.
Šimonův soused pan Kolmer nás natolik zaujal, že jsme se rozhodli
odvyprávět jeho životní cestu s podtitulem „Život je jen náhoda“. Po skoro půl
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roce usilovného spolupracování a schůzek s naším pamětníkem jsme museli naši
práci předvést před odbornou porotou, jinými týmy a paní starostkou Prahy 3.
Naštěstí nám s prací pomáhaly paní učitelky Černá a Houfková. Ale samozřejmě
jsme vděční i ostatním učitelům, kteří nás trpělivě omlouvali z jejich hodin.
Naši prezentaci jsme předvedli v kině Aero spolu s dalšími 11 týmy. Do
projektu měli být zapojeni žáci osmých a devátých tříd, ale nás jako sedmáky
také přijali. Naše prezentace byla na řadě až jako poslední a přišel se na ní
podívat i pan Felix Kolmer. Nevím, jestli to bylo naší skvostnou prezentací,
výborně zpracovaným videem nebo tím, že jsme vypadali tak komicky, ale nakonec
jsme jako nejmladší tým vyhráli. Opravdu děkujeme všem, co nám pomáhali.
Majda, 7. A

Matematická olympiáda
Strach, stres, úleva a prázdnota v mozku. Přicházejí další děti. Někteří
jsou fakt divní. Protože jsme v učebně chemie, tak jsou lavice po čtyřech. Sedím
vedle holky (myslím, že je to šesťačka ) a kluka (asi osmák), ani jeden není z naší
školy. Začátek. Potřebuji na záchod. Bojím se, že to zvořu. Počítám druhý příklad
– podle mě je nejlehčí. Potom třetí – je to nějaká geometrie. Někdo odchází.
Holka vedle mě odejde, kluk sedí dál. I 1. příklad jsem nějakým zázrakem
vypočítala. Ještě kontroluji, ale stejně nic neopravím. Konec.
Julie Kristová, 7. A
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Přehazovaná
V pátek 15. 4. jsme se zúčastnili obvodního kola v přehazované. Ráno před
osmou jsme se sešli a odjeli jsme na turnaj do Sokola Žižkov. Náš tým si říkal
„Svíčková“, protože stejně jako ingredience tvoří svíčkovou, tak hráči tvoří tým.
8 týmů rozdělili do dvou skupin (A a B). Dva nejlepší týmy ze skupiny A a
dva týmy ze skupiny B postupovaly do finále. Hru jsme si užívali a možná, že
bychom byli první, kdyby nepřišla „Žirafa“, která hrála za Gymnázium Karla
Sladkovského. „Žirafa“ byla holka, která měřila asi 2 metry. No to asi ne, ale byla
alespoň o dvě hlavy vyšší než my. Tahle holka smečovala tak, že se to nedalo
chytit. Jen když nazvedla ruce, tak jí byla síť k loktům. A představte si, kde jí
mohla končit síť, když vyskočila. Vždy když se dostala k síti, tak dala 6 bodů, ale
když nebyla u sítě, tak jsme dali my přibližně 6 bodů. Bohužel za stavu 12:12 se
„Žirafa“ dostala k síti a v tu chvíli jsme ztratili možnost zvítězit. Dokonce nás
nakonec předběhla i ZŠ Lupáčova, kterou jsme my porazili, protože měla v 2.
tabulce o půl bodu víc než my, nevím, jak je to možné, ale oni „Žirafu“ porazili .
Ale i 3. místo je hezké a rozhodně jsme měli nejhezčí medaile.
Eliška K., 7. A

Dějiny kontra Spejbl
V dnešní době převládá u většiny mládeže mého věku názor, že takové
primitivní a od techniky odloučené zbytečnosti jako loutkové divadlo jsou
naprostá ztráta času. Víc COOL se tu stávají např. tablety, jisté rádoby
populární seriály, počítačové hry aj.
I já už jsem se stihla naučit to nejpodstatnější: pít ze sklenice, jíst
koláče, stahovat filmy, pouštět si do sluchátek hudbu, tzv. „googlit“ a skoro i
sedět na židli… Zrovna včera jsem získala highscore v jedné takové IN hře na
mobil.
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Ale i takové atraktivní využívání mého drahocenného času má své slabé
stránky. Například si vedle takovýchto blahodárných aktivit nestíhám uchovávat
vzpomínky na tolik oblíbené loutky z dětství. Když jsem tedy 9. března 2016
navštívila Divadlo Spejbla a Hurvínka, vzpomínala jsem horko těžko na jména
hlavních hrdinů. Zapomněla jsem např. i na komediální zaměření jejich příhod.
Po zhlédnutí nevídaně humorného představení jsem do své hlavy ale jen
těžko vpouštěla jiné myšlenky než vzpomínky na ty nejlepší vtipy, které jsem si
bohužel nezapamatovala všechny. Uvedu příklad – král Svatopluk: „Řekněte tomu
chlapci, ať mne nenapodobuje!“ Spejbl: „Hurvínku, nedělej ze sebe blbce!“
Jinak řečeno - mám z představení DOBRÝ POCIT. Toto konkrétní
představení se skládalo z až netradičně velkého množství cest v čase. Vím, že
jsme navštívili staré Řecko, starý Egypt, husitské války, krále Svatopluka a …
nevím… Určitě ještě něco! Tentokrát v příběhu chyběl tolik oblíbený pes Žeryk,
Hurvínkova roztomilá kamarádka Mánička i bábinka. To však vůbec neubralo na
pestrosti, na vtipnosti ani na nápadu. Natož pak na délce děkovačky. Myslím si, že
do mého poklidného života (plného především povzbuzování vlasatého, digitálního
panáčka) by mělo zasahovat více takovýchto vstupenek do raného dětství, kdy
k mým, tehdy ještě amatérským, pokusům udělat nepořádek jako doprovod
v rádiu běžel Hurvínek a drak.
Musím se tedy vzepřít oficiálnímu názoru puberťáků: Loutkové divadlo –
byť jakkoli dětinské a prehistorické – neškodí!
A pro ortodoxní teenagery – CHYSTÁ SE HURVÍNEK VE FILMU!!!
Kateřina Pilátová 6. A

Symphonicum tour
15. března jsem byla na koncertě Symphonicum tour. Jedná se o šňůru
koncertů Ondřeje Brzobohatého. Proč Symphonicum? Protože Ondra si k sobě a
své kapele přibral ještě symfonický orchestr Epoque Orchestra.
Symphonicum tour měla začít už na podzim v roce 2015, ale kvůli Ondrově
zranění se přesunula na jaro 2016. Vyplatilo se počkat.
19

Já jsem byla na koncertě v Praze v Karlínském divadle a moc jsem si to
užila. Byl to úžasný hudební zážitek. Ondra hrál své písně z alba Identity, které
byly zaranžované pro symfonický orchestr, a melodie ze seriálů z 80. a 90. let.
Celý koncert také sám velmi vtipně moderoval.
Po koncertě se mi splnil sen, protože jsem měla možnost dostat se za
Ondrou do zákulisí a mluvit s ním. Byl to skvělý zážitek, na který nikdy
nezapomenu.
Magda Exnerová 7. A

Navštivte Vegetarian & vegan
restaurant
(OC Atrium Flora)
Tuto vegetariánskou a veganskou restauraci najdete ve 4. patře
obchodního centra naproti kinu. Jídla se tu podávají jak studená, tak teplá. Každý
milovník těstovin, wrapů, humusu, rýže nebo bulguru si zde pochutná. Všechna
jídla kromě wrapů jsou hotová. K pití nabízejí okurkovo-jahodovou nebo
pomerančovo-ananasovou limonádu. Navíc používají ekologické příbory a misky.
Sama jsem zde jedla a moc mi chutnalo. Proto doporučuji tuto restauraci
všem, co půjdou okolo.
Eliška Hrachová, 8. A
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Návštěva hasičské stanice
Co dělat když začne
hořet

a

jak

se

máme

zachovat? Co všechno mají
hasiči za úkol? Kdy může
začít hořet? Tohle všechno
jsme se dozvěděli v pátek
20.5.,

když jsme společně

s žáky tříd 8. A, 8. B a 9. A
navštívili hasičskou stanici
na Průběžné ulici v Praze 10.

Dozvěděli jsme se také spoustu nových informací o vlastnostech ohně a
kouře, prohlédli si hasičská auta a dokonce si někteří z nás i vyzkoušeli hasičský
oblek a zastříkali si z hadice.
Hasič,

který

nás

měl

na

starosti, byl velice obětavý, hodný a
dokonce ho i bavily naše poznámky a
vtipy. Ukázal nám spoustu zajímavých
věcí a nakonec nám i pustil signalizaci
poplachu a světelný transparent s
čísly vyjíždějících aut.

Prohlídku jsme si všichni moc
užili

a

rádi

bychom

do

hasičské

stanice znovu zavítali i příští rok.
Eliška Hrachová, 8. A
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Výtvarná soutěž – o nejlepší plakát
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Mezi stovkou plakátů vyhrála Dominika Kaňková

K. Platt
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PIRÁTI Z KARIBIKU
15. 4. 2016 - 16. 4. 2016 pořádala ŠD spaní ve škole na téma „Piráti z
Karibiku". Spaní ve škole se konalo již pátým rokem. Všichni účastníci se sešli v
maskách v 18.00 hodin před školou.

Následovala přehlídka masek, poté se podávala teplá večeře (pečené kuře s
chlebem). Hlavním programem byla pirátská soutěž, kde se plnily úkoly na šesti
stanovištích (krmení ryb, vztyčení vlajky, lov zlaťáků, výroba lodi, hledání vzkazu v
láhvi).
Posledním úkolem byla cesta k pokladu. Pak už se všichni uložili v tělocvičně
ke spánku, promítala se pirátská pohádka. Ráno se balilo a hodovalo. Po snídani
děti odcházely domů se zlaťáky a pirátským šátkem.
Vychovatelky ŠD
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KOMIKS
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Po deštivém dopoledni vyšlo slunce a mohla začít

ZAHRADNÍ SLAVNOST – 15. 6.
Klub rodičů připravil
 neformální setkání dětí, rodičů, pedagogů,
 výborné občerstvení,
 hudbu, tanec,
 dílničky, balónky.
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Žáci vystoupili s programem „
Ukaž, co umíš “, zazpíval školní
pěvecký sbor…
To vše bylo součástí příjemně
stráveného odpoledne.
Všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci slavnosti,
patří velké poděkování.
Doufáme, že pořádání zahradní
slavnosti se stane dobrou
tradicí.
Redakce
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