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PŘEDMĚTY
Češtinu od 1. třídy,
učí se jen škarohlídi.
Němčina a angličtina
pro nás Čechy to je dřina.
Kdo byl Caesar, Karel IV.?
Z dějepisu vědí šprti!
Občanka jen jednou týdně,
přesto nám jde velmi bídně.
Vesmír a náš celý svět
zeměpis zná nazpaměť.
Dennodenně matika
s čísly se jen potýká.
Kytky, šutry i zvěř znáš?
U Piruchty prospíváš.
Rychlost, síla, optika,
mnohem víc zná fyzika.
Kyselina, atom, chlór,
chemie, to není fór.

Při hudebce od rána,
noty, zpěv a Smetana.
Na výtvarce obraz s koláží,
zda máš talent, ukáží.
Zabránit tvojí lenosti,
nemohou ani pracovní činnosti.
Fotbal, sprint a deset kliků,
zvládneš hravě v tělocviku.
Volitelné předměty
jsou jak buchty od tety.
Přestávky jsou každou chvíli,
ať načerpáš nové síly!
Vysvědčení už se blíží,
učitele loupe v kříži.
A tak zaber pořádně,
Škola ti jde jedna, dvě
Anonymous
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PANÍ UČITELKA BROŽOVÁ

Volba povolání – projekt pro žáky 8. a 9. ročníku
Výběr střední školy a budoucího povolání je velmi důležitou a závažnou
událostí na konci školní docházky. Žákům a jejich rodičům se škola snaží poskytnout
při tomto rozhodování co největší podporu. Poradenské služby poskytuje jak školní
poradenské pracoviště, tak Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,
předmět pracovní činnosti je v 9. ročníku zaměřen na profesní orientaci, žáci se
seznamují s různými studijními obory, získávají i praktické dovednosti potřebné
k práci s informačními zdroji (webové stránky středních škol, informační portál
Infoabsolvent).
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Kromě toho připravili třídní učitelé pro žáky 8. a 9. ročníku také dlouhodobý
projekt věnovaný volbě povolání. Tomuto tématu se věnují v rámci třídnických hodin,
uskutečnilo se také několik akcí:


Festival vědy 7. září 2016: Na festivalu se prezentovaly střední a vysoké školy i velké
firmy, festival propaguje především technické a přírodovědné obory (Vítězné
náměstí)



Jarmark řemesel a služeb 3. listopadu 2016: přehlídka řemesel a technických oborů
pražských škol s možností vyzkoušet si některé činnosti prakticky (Střední škola
COPTH, Harfa)



Schola Pragensis 25. listopadu 2016: tradiční přehlídka pražských středních škol a
jejich vzdělávacích oborů (Kongresové centrum)



Přednáška o studiu na SŠ Schola Humanitas Litvínov 5. prosince 2016 (jen pro žáky
9. ročníku.



seznámení se zdravotnickými obory (spolu s praktickou výukou první pomoci)
15. prosince 2016
Pro žáky 8. ročníku pak plánujeme v druhém pololetí školního roku ještě další
exkurze, které budou zaměřené na seznámení s různými profesemi.
B. Brožová
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Postřehy a dojmy z Festivalu vědy
Hned na začátku září si mohou školy zpestřit výuku návštěvou tradiční
akce s názvem festival vědy (dříve Vědecký jarmark).
Žáci osmých a devátých tříd naší školy se na tuto akci vypravují již
pravidelně. Cílem projektu je hravou formou přiblížit žákům základních a
středních škol některé vědecké obory. Na hodinách slohové výchovy jsme se
pokusili o akci napsat několik smysluplných vět a zhodnotit její přínos pro žáky
samotné.
V následných příspěvcích si můžete přečíst, co si děti z akce odnesly a jak
ji hodnotí.
Festival vědy se koná už několikátým rokem po sobě. Naše třída 8. A zde
byla už podruhé. Vědecký jarmark je uspořádaný do stánků většinou v
půlkruhovém tvaru. Různé fakulty, univerzity a jiné školy ukazují studentům
zajímavé pokusy, informace a věci. U většiny stánků jsme si mohli různé pokusy i
vyzkoušet, odpovědět na pár otázek apod. Mohli jsme si vzít i propagační
náramky, propisky a letáky.
Podle mého názoru se Festival vědy prostě snaží přiblížit svět vědy
studentovi.

Eliška Kumpoštová 8. A
S celou třídou jsme společně vyrazili na akci jménem Festival vědy. Na
této akci jsou postaveny stánky, ve kterých se ukazují zajímavé pokusy nebo se
představují školy vysoké a střední. Nejvíce mě zaujal stánek, kde se vyráběly
tzv. rakety. Také tam bylo vystaveno nové auto firmy Škoda. A když ses vydal(a)
občerstvit, musel sis vystát velikou frontu. Doporučil bych na tuto akci vyrazit i
příští rok.

Tomáš Koubek 8. A
Poté, co jsme se rozdělili do skupinek, jsme šli prozkoumávat, jaké stánky
by nás nejvíce zajímaly. Zaujalo nás například stanoviště, kde jsme si mohli
vyzkoušet virtuální realitu a prozkoumat tím dnešní technologie.
Já a moje skupinka ale byla především ráda, že jsme venku na čerstvém
vzduchu. A tak nám stačilo jen tak se procházet mezi stánky a vyprávět si své
dojmy a zážitky.
A proto je podle mě nejlepší, že se akce odehrávala venku.
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Výstava Hry a hlavolamy
22. října jsme se vypravili se třídou na výstavu Hry a hlavolamy. Konala se na
Novoměstské radnici, od školy jsme tedy jeli tramvají na Karlovo náměstí a pak šli
kousek pěšky.
Nejprve jsme navštívili
expozici hlavolamů, tady byly
různé
podoby
známých
hlavolamů, jako je ježek v kleci,
ale také hlavolamy, které jsme
neznali. Samozřejmě zde byla
také Rubikova kostka, na
výstavě probíhalo i mistrovství
v jejím skládání, ale to bylo o
víkendu.

Dále jsme si
prohlédli různé deskové
i karetní hry, mohli jsme
si i vyzkoušet je hrát, u
stolků se hrami byli
instruktoři, kteří nám
poradili.

Při odchodu jsme se ještě zastavili venku před budovou, kde Klub malých
debrujárů předváděl různé zajímavé pokusy. To se nám také velmi líbilo.
Sebastian Santinelli, 6. A
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Přespolní běh
Dne 21. září 2016 se ve Sportovním a
rekreačním areálu Pražačka konal další závod
tradičního přespolního běhu. Zájem běžkyň a běžců o
tuto pěknou sportovní akci trvá.
Za pěkného počasí se na start závodů z naší
školy postavilo družstvo mladších žáků (5. místo),
starších žákyň (7. místo) a starších žáků (7. místo).
Závody se vydařily jak po sportovní, tak i po
organizační stránce.
I. Čulák

Nábor florbalu
Dne 10. 10. 2016 k nám na hodinu tělocviku přišli dva trenéři a jedna
trenérka florbalu ze Sokola Královské Vinohrady.
Na začátku hodiny jsme se trochu rozcvičili a zkusili práci s florbalkou,
nahrávky

a

střelbu

na

branku.

Potom nás rozdělili do družstev a po
40 sekundách se družstva střídala.
Moc mi to nešlo, ale užila jsem si to,
protože trenéři byli milí a byla to
celkem

legrace.

Nakonec

nám

rozdali diplomy a také nám nabídli,
že bychom se mohli přijít podívat na
nějaký jejich trénink. Bylo to docela
zajímavé.

Magda Exnerová, 8. A
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Obvodní florbalový turnaj děvčat.
V úterý 1. 11. 2016 a v pátek 4. 11. 2016 se konal v halách na ZŠ a MŠ Praha
3, nám. Jiřího z Lobkovic turnaj ve florbalu mladších a starších žákyň.
Mladší žákyně začaly turnaj skvěle. První dvě utkání jasně vyhrály. V dalších
dvou už našly přemožitelky a skončily na 3. místě.
Starší žákyně si ve skupině vedly skvěle. Od prvního zápasu nikoho
nenechaly na pochybách, že ve skupině zvítězí a postoupí tak mezi čtyři nejlepší.
Finálové klání proběhlo za účasti čtyř družstev. Děvčata se do těchto zápasů vrhla s
obrovským nadšením. V prvním finálovém utkání s přehledem zvítězila. A protože se
nám ze skupiny započítalo jedno vítězství, šla do boje o první místo. V něm po nervy
drásajícím souboji podlehla svým soupeřkám 2:3 a obsadila 2. místo.

Reprezentovaly nás:
mladší žákyně:
Pinkasová Alena (6. A),
Fialková Veronika (6. B),
Altová Eliška,
Hladíková Eliška,
Kahabková Kateřina,
Vanešová Romana (7. A),
Dvořáková Natálie,
Haratová Kateřina,
Hiráková Elen,
Nezkusilová Karolína (7. B).

starší žákyně:
Jarošová Klára,
Kubelková Lucie,
Pažitná Eliška,
Slabá Šárka,
Vršková Magdalena (8. A),
Hrachová Eliška,
Jandová Karolína,
Krajcrová Lenka,
Soukupová Karolína (9. A),
Čmoková Anežka,
Smetanová Tereza (9. B)
I. Čulák
7

Obvodní florbalový turnaj chlapců.
V úterý 8. 11. 2016 a v pátek 11. 11. 2016 se konal v halách na ZŠ a MŠ
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic turnaj ve florbalu mladších (7 družstev) a starších
žáků (8 družstev).
Starší žáci si ve skupině vedli skvěle. Bez problémů zvítězili ve všech utkáních
a zaslouženě ve skupině zvítězili a postoupili tak mezi čtyři nejlepší. Finálové klání
proběhlo za účasti čtyř družstev. Chlapci do těchto zápasů vstoupili odhodlaně, ale
v závěrečném utkání pouze remizovali s budoucím vítězem a obsadili krásné
2. místo.
Mladší žáci začali turnaj skvěle. Po několika zápasech ztratili koncentraci a
své dobré výkony nezopakovali. Ve spravedlivém systému turnaje každý s každým
skončili po dvou porážkách na 3. místě.
Reprezentanti:
Čepela Erik,
Vavřina Vojtěch,
Sedlák Šimon (8. A),
Vakoč Adam,
Bohuslav Dominik,
Klečánek Jáchym,
Tran Martin,
Kuchař Pavel,
Ptáček Ondřej,
Wolný Matouš (9. B),
Pinkas Jan,
Tyl Josef (9. A)

Reprezentanti:
Matuška Adam,
Sedlák Šimon, Santinelli
Sebastian (6. A),
Císař Viktor, Částka Jan,
Obermann Jonáš,
Vlček Filip (6. B),
Kodalík Šimon, Malík Martin,
Přibyl Lukáš (7. A),
Bojko Vladislav,
Rosypal Lukáš (7. B)
J. Kaifer
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Žižkovský kolík
Vybraní žáci I. stupně zažili v úterý 11. 10. den plný sportu. Naše žáky z 3. až
5. tříd přivítala s otevřenou náručí sportovní ZŠ Jeseniova, kde probíhaly soutěže ve
štafetovém běhu, ve dvou kategoriích.
A šlo nám to moc dobře, a tak naši žáci 5. ročníku dosáhli úspěchu. Postavili
se na stupně vítězů a odnesli si bronzové medaile. Je to krásné umístění, když si
uvědomíme, že překonali dalších šest družstev.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

Cesta srdcem Anglie a jejími příběhy aneb „kde
jsme potkali českého trpaslíka“
Další jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie se uskutečnil tentokráte
v podzimním období, na konci října. Ale nebyl o nic horší než ty předchozí, spíše
naopak. Poskytl nám obrázek předvánoční Anglie, tak jak ji známe z knih. A knihy,
resp. příběhy, nás provázely na každém našem kroku.
Navštívili jsme 4 místa, která jsou spojena se slavným jménem spisovatele a
jeho tvorby: Oxford, Stratford upon Avon, Cotswolds a Londýn. Ten trpaslík nebyl jen
tak náhodný, protože v oblasti Cotswoldu žije česká spisovatelka Hana ParkánováWhiton, která píše knihy právě o Anglii, Angličanech a jejich zvycích a životě. A tak
jsme si naplánovali, že na těchto slavných místech natočíme krátké filmové
dokumenty, připomínající autora a jeho dílo.
Vše se náramně povedlo a my jsme o všech svých zážitcích vyprávěli
rodičům, spolužákům a přátelům na prezentačním večeru 15. prosince v naší škole.
M. Korešová
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Projekt sedmých tříd
Vycházka se seniory na Vyšehrad
S našimi přáteli z klubu
seniorů Remedium na Praze 3
jsme se sešli v říjnu ke
společné
procházce
na
Vyšehrad. Zavzpomínali jsme
na naše poslední setkání na
konci školního roku.
Prázdniny rychle uběhly
a naše přátelství se upevnilo.
„Náš“ Oldřich Šilar učil kluky
zacházet s fotoaparátem, a tak
společně vytvořili docela dost
pěkných fotografií podzimního Vyšehradu. A že je co fotit! Paní doktorka Monika
zase přinesla domácí koláč, a tak jsme ještě na vyhlídce nad Prahou mlsali. Snad
nikomu nevadilo, že počasí již není tak přívětivé jako v letních dnech.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o místě, které je od naší školy na
dosah ruky. A taky jsme obdrželi pozvání od našich seniorů na další divadelní
představení. To se opravdu těšíme! Máme totiž plno dalších společných plánů! Ale
hlavně: jsme prostě rádi spolu.

M. Korešová
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Další představení klubu Remedium
Na procházce na Vyšehrad, která se uskutečnila v říjnu, jsme dostali pozvání
od našich přátel seniorů na představení – pohádku. Původně byla určena menším
divákům, ale my jsme i tak pozvání do bývalé vozovny Pražačka na Praze 3 rádi
přijali. Těšili jsme se na další setkání, ale hlavně na film a na fotoprojekce, které pro
nás jako vždy připravil Oldřich Šilar.
Shlédli jsme záznam našeho vystoupení v klubu Remedium z května a také
předvedení hry Nádherné Úterý v rámci zahradní slavnosti. Oldřich dokáže zachytit
opravdu povedené situace z našich akcí, takže se vozovnou rozléhal smích. Je dobré
se občas zastavit a podívat se na sebe a svoje činy s dobrou dávkou humoru.
V závěru naší návštěvy jsme ještě naplánovali naši další společnou akci. Rádi
bychom si společně zazpívali na chodbě školy v době adventu. A tak jsme některé
koledy zkusili již tam, jaksi nanečisto. A vůbec to neznělo špatně. Takže se uvidíme
v prosinci.

M. Korešová
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Návštěva antikvariátu

V září jsme se vydali do antikvariátu na Floře. Někteří z nás si totiž
potřebovali koupit knížku Robinson, kterou převyprávěl Josef Věromír Pleva.
V běžném knižním obchodě prodávají jen nové knížky. Robinsona mají také,
ale úplně jiného.
Když chceme ve třídě číst všichni stejnou knížku, máme problém.
Díky antikvariátu, to je totiž obchod se starými knihami, můžeme teď číst
všichni společně.

Žáci 5. A

Klub mladého diváka – The Loser(s)
Ve čtvrtek 3. 11. večer jsme se vydali s Klubem mladého diváka do divadla
Studio DVA na představení The Loser(s). Velice se mi líbilo, jak diváky uvedla do
děje letuška v podání Ondřeje Havlíka, který celé představení nejen komentoval
vtipnými hláškami, ale dokonce své komentáře i zpíval nebo rapoval.
Představení bylo plné akrobatických prvků, zábavy, překvapení, adrenalinu,
ale i pochopení. Hlavním úkolem ale bylo ukázat, že v dnešním zrychleném tempu
společnosti mnoho lidí ztrácí svoji osobnost a vizi svého jak soukromého,
tak partnerského života.
Představení se mi moc líbilo a vřele ho doporučuji každému, kdo se chce
pobavit nebo prožít hezký kulturní zážitek.

Eliška Hrachová, 9. A
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The Loser(s) - podrobněji
Třetího listopadu jsem se já a ostatní členové KMD ze základní školy nám.
Jiřího z Lobkovic zúčastnili divadelního představení The Loser(s) Studia DVA v
divadle na Václavském náměstí.
Představení trvalo hodinu a čtvrt, bez přestávky. Prvních dvacet minut
jsem si ještě stále naivně myslela, že se dočkám děje, u čtyřicáté minuty jsem to
už téměř vzdala a od šedesáté jsem ani žádný nečekala. Myslím si ale, že zrovna
tohle představení by děj zkazil. Seděla jsem před začátkem na svém sedadle a
doufala, že konečně zhasnou reflektory ozařující hlediště, jelikož by pak
konečně nebylo vidět mé šaty, na které zrovna pyšná nejsem, když jsem zaslechla
z reproduktorů něčí hlas.
Znělo to, jako kdyby do mikrofonu mluvila nějaká veverka s hlubokým
hlasem a kolíčkem na nose: „Áhóójky, á jéje, tuhle taštičku prosím pod židličku.
Táák, výborně. Á tamhle paní, poprosím vás taky… ÁÁno přesně ták. Prosím vás,
taštičky pod židličky…“ Všichni jsme se (z balkónu) rozhlíželi, kde kdo jde a
vypadá jinak než ostatní. Já jsem měla dobře umístěné sedadlo, tudíž i větší
rozhled, a tak jsem provinilého muže objevila asi po deseti vteřinách.
Nepřestárlý, špinavě blonďatý muž s mikrofonem, šátečkem okolo ramen,
dámskou halenkou, střevíčky a minisukní kráčel (z mého pohledu zleva) k jevišti.
Na všechny se křečovitě usmíval, ruce měl vpředu sepjaty a na obličeji měl asi
tunu líčidel. Postavil se doprostřed jeviště (reflektory konečně ozařovaly jenom
jeho) a začal: „Dobrý večér.“ Už jen výrazem v očích a tím, jak se prohnul v pase,
stihl touto větou rozesmát polovinu sálu.
Později jsem si tzv. vygooglila, že se jmenoval Ondřej Havlík. Byl to jediný
herec na jevišti, který v průběhu představení souvisle mluvil. Hrál letušku, takže
nám nejdříve sdělil, že se máme připoutat, následně volal přes imaginární telefon
kolegyni, aby se jí zeptal, kam vlastně poletíme, načež prohlásil, že nám pustí film
a proměnil telefon na ovladač. Dokonale ovládal dubstep - což znamená, že
napodobil pusou třeba zvuk bicích a mikrofon to nahrál a přehrál nahlas sám
znovu. Dotyčný k tomu pak napodobuje zvuky dle libosti, např. kytaru, klávesy,
trubku, housle, nebo třeba triangl. A potom k tomu zpívá jako při doprovodu
skutečných hudebních nástrojů.
Jestliže jsem po úvodní instruktáži netušila, jaké to je mít bránici v klidu a
moct dýchat (smíchem jsem se totiž málem pomátla), tak proti „puštěnému
traileru“ to byl doslova meditační stav. Pro mě to byla absolutní špička celého
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večera. Jako když někdo přestřihne nitě, válel se celý sál smíchy na sedadlech a
snažil se popadnout dech. Ten člověk to měl v sobě. Neodvratně musel dříve nebo
později rozesmát každého. Hudbu pouštěl skutečně velmi nahlas, ale dění na
jevišti to dokonale vynahradilo. Když skončil s vlastním výstupem, sedl si dozadu
na jeviště za stůl a hrál si na Dje, načež se na jevišti objevilo pět mužů, kteří
předváděli velmi složitou choreografii, při které jim podle mne hned několikrát
šlo skutečně o život. Střídavě se k nim přidávaly dvě dívky – obě ve slušivých
karmínových šatech a s něčím jako s vlečkou, přičemž jedna z nich měla velice
silný make-up (tj. oční stíny ve stylu velice barevného motýla…). Podle mého se
jim oběma muži na jevišti dvořili. Spíše než divadelní představení bylo to
vystoupení cirkusové.
A některé okamžiky mě opravdu děsily a fascinovaly zároveň. Například,
když se dva muži postavili na sebe a jedna z těch dvou žen se postavila na ramena
tomu hornímu. Po té se zhoupla dopředu, letěla přes celé jeviště dobré čtyři
metry a trefila se do náruče zbývajícím dvěma. Jak snadno mohla minout! Fuj!
Představení bylo ale opravdu dlouhé, a tak jsem ke konci už nezvládala být
vzrušená a ohromená. Bylo toho trochu příliš. Vždycky ale bylo příjemné, když se
pan Havlíček zvedl ze židle a trochu zavtipkoval. Byl jako kostka cukru v čaji.
Vždy, když skončila ta napínavá část, přišel, trochu to představení osladil a šel si
zas sednout. Dal nám šanci si od těch akrobatů odpočinout.
A musela bych se hodně mýlit, kdyby alespoň polovina lidí při děkovačce
netleskala především právě jemu.

K. Pilátová, 7. A

Malé motocykly – trenažer na dopravním hřišti
Zaujala mě nabídka dopravního hřiště v Jilmové ulici, o které jsem se
dozvěděl ve škole. Mohli jsme se přihlásit a vyzkoušet si, samozřejmě se
souhlasem rodičů, jízdu na trenažeru, abychom zjistili, jestli by nám šla jízda na
malé motorce. Domluvil jsem se ještě s dalšími spolužáky, že to zkusíme.
Když jsme poprvé přišli na dopravní hřiště, tak nám ukázali, jak trenažér
funguje. A nechali nás dokonce, ať si ho vyzkoušíme, asi na pět minut. Pak nám
řekli nějaké informace, jako třeba kolik stojí řidičský průkaz na motorku, a
probrali s námi nějaké dopravní předpisy. Poté jsme si domluvili termín, kdy si to
přijdeme zkusit naostro.
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Příští týden jsme tam přišli v domluveném termínu. Tato jízda trvala 30
minut. Naučili nás, jak se motorka ovládá, jak se přeřazuje, startuje a brzdí. Byla
to ohromná zábava a navíc výborná zkušenost do budoucna.
Doporučoval bych každému, kdo se rozhoduje, jestli si chce řidičský
průkaz udělat nebo ne, aby tuto možnost na dopravním hřišti také využil. Pro žáky
základních škol z Prahy 3 je tato možnost zdarma.

J. Zitta, 9. A

Exkurze do zoo

V pátek 9. prosince jsme byli v zoologické zahradě.
Nejdřív nás pan průvodce vzal do pavilonu indonéské džungle. Byl tu vidět
varan komodský. To je obrovský dravý ještěr. Váží až 150 kg a dokáže skolit i
buvola. V tomhle pavilonu jsme se také podívali na orangutany.
Pak jsme šli k ledním medvědům. Ti prý dostanou nové bydlení a na jejich
místo možná tak za 5 let přijdou pandy velké.
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Také jsme navštívili hrochy. To byste nevěřili, jak jsou velcí. Sameček
Slávek váží 3,5tuny, což je víc než váha nejtěžší slonice. Je mu už 32 let a přežil
i velkou povodeň roku 2002.
Nesmíme

zapomenout

na

slony.

Viděli

jsme

dvě

sloní

mláďata,

nejmladšímu jsou 3 měsíce, ještě nemá jméno, ale asi to bude Rudolf.
No a naše poslední zastávka byla u žiraf. Mají delší krk, než si kdo myslí, i
když má stejně obratlů jako člověk, tedy 7.
Takový výlet si nemůžete nechat ujít.

Pepa Měkyš, 5. A

AKUSTICKÁ LABORATOŘ

V listopadu navštívila třída 2. B ČVUT - Fakultu elektrotechnickou v
Dejvicích, kde byl pro děti připraven program v akustické laboratoři.
Žáci byli v bezodrazové komoře, kde měli názornou ukázku jejích vlastností
a názorně si také sami vyzkoušeli různé pokusy a experimenty - elektroakustické
měniče, kmity, vlnění, Lissajousovy obrazce a mnoho dalších.

Sandra Volaříková
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Barevný týden
V předposledním listopadovém týdnu proběhl ve třídě 2. B projekt Barevný
týden. Každý den se děti oblékly podle zadané barvy, pak se každý kus oblečení
spočítal a ten, kdo měl nejvíce kusů, vyhrál sladkou odměnu.

Pondělí
v zelené

se

barvě.

neslo
Děti

si

vyrobily masku žabičky a
naučily

se

o

ní

také

básničku.

V úterý

zas

přišli

všichni v modré a čekala na
děti křížovka, ze které se
dozvěděly, že se naučí a
zazpívají píseň Modrá je
dobrá.

Středa byla určena
pro červenou barvu. Každý
si vyrobil knížku o červené
Karkulce.
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Čtvrtek byl žlutý, a tak
se vyrobilo sluníčko, na kterém
pracovala celá třída.

Poslední den byl bílý
pátek, a jelikož jsme se už
všichni připravovali na zimu,
tak

si

žáci

vypracovali

zábavné pracovní listy o
zimě.

Sandra Volaříková

Planetárium
Ve čtvrtek 3. 11. navštívili žáci 9. ročníku Planetárium Praha ve Stromovce.
Tentokrát jsme zde zhlédli vzdělávací pořad o naší planetě Zemi. Osobně se mi
pořad velice líbil a dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací. Do
planetária chodím ráda jak se třídou, tak ve svém volném čase. Všem vám vřele
doporučuji vyrazit někdy na procházku do Stromovky a přitom navštívit také
planetárium, v nabídce je řada zajímavých vzdělávacích pořadů.

Eliška Hrachová, 9. A
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Adventní vycházka Prahou…
Třída 3. A byla 14. 12. na
krásné

předvánoční

v Praze

za

vycházce

doprovodu

paní

průvodkyně Petřinové.
Sraz byl na Staroměstském
náměstí u kostela sv. Mikuláše. Hned
tady

jsme

se

dozvěděli

plno

zajímavostí o Praze, o vánočních
zvycích a pověrách.
Prohlédli jsme palác Kinských,
Týnský chrám, samozřejmě vánoční
stromeček

a

přes

Ungelt

jsme

dorazili ke kostelu sv. Jakuba, který
jsme navštívili.
Děti nejvíce zaujala useknutá
ruka

zloděje,

která

tady

pro

výstrahu visí.
Další

zastávka

byla

u

Stavovského divadla a potom jsme
procházeli různými průchody a malebnými zákoutími centra, až jsme se objevili u
Betlémské kaple.
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Tady

jsme

navštívili

muzeum

betlémů.
Nakonec jsme se šli podívat na
Václavské náměstí.
Vycházka se nám líbila.

Pavlína Malinová

V kině na pohádce
V pátek 16. prosince
byly všechny třídy prvního
stupně

v kině

Flora

na

pohádce Anděl Páně 2. Moc
se mi to líbilo.
Hlavní

postavou

je

Petronel, Anděl Páně, který
pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen, že by si
zasloužil lepší službu.
Jenže je tu i čert Uriáš a ten začne Petronela provokovat. Nabádá ho, aby
utrhl jablíčko ze stromu Poznání. Pak by věděl to, co ví jen Bůh. Petronelovi se do
toho ale moc nechce. Pohádají se a jablko nešťastnou náhodou spadne na Zem.
Petronel a jeho kamarád Uriáš musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést
zpátky.
To ovšem nebude snadné.
Ve filmu byla spousta dobrých vtípků. Všichni jsme se pobavili, i když paní
učitelky možná ještě víc.

Michaela Procházková, 5. A
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Příběhy podle abecedy – píší žáci 8. A
Na hodinách slohu mají děti neustále procvičovat a zlepšovat své
vyjadřovací schopnosti a trénovat se ve psaní různých textů. Slohové postupy a
útvary se v jednotlivých ročnících cyklicky opakují, a tak aby nebyla nuda,
zkoušíme občas i netradiční zadání.
Nedávno jsme poměřili své síly na zadání Nákupní horečka – příběh podle
abecedy. Každá věta našeho vypravování měla začínat jedním písmenem abecedy,
jak jdou za sebou. Přinášíme vám několik nejpovedenějších ukázek:

A je to tu, jdeme na nákupy. Bára už je nadšená, chce si koupit něco na
sebe. Cyril chce nová autíčka, protože ta stará se mu zničila. Do konce nákupu
zbývá 50 obchodů, už se těším. Elnino nás láká do svého obchodu s parfémy.
Francesco do svého obchodu s kabelkami. Gratias

všem, ale my míříme do

Primarku. Hraničím se šílenstvím, Primark je v nedohlednu. Chráním Báru před
lidmi, aby ji nezašlapali do země. Jsme s Bárou v obchodě Nanu – Nana , mám ho
ráda, je tam spoustu hovadinek. Konečně v Primarku, už jsem se nemohla dočkat.
Lenka, moje máma, si vybírá šaty do šatníku. Máma si je nakonec opravdu koupila!
Neztratila se Bára? O né, je s mámou, takže je to v pořádku. Primark už máme za
sebou, můžeme domů.
Sakra, někdo něco hlásí v obchodním rozhlase. Tak to ne, to je Justin
Bieber a je v Česku! Už běžím za mámou a prosím ji, aby mi dala papír a tužku.
Výhoda mé malé sestřičky je, že se všude protáhne, už je zpátky i s podpisem!
Zábava skončila, jsme spokojení, jdeme domů, děláme si čaj a relaxujeme.

Vojta Vavřina
Ani jsme se nenadáli a jsou tu Vánoce. Budeme nakupovat. Cenné dárky pro
celou rodinu a kamarády. Doufám, že taky něco „malého“ dostanu.
Elišce koupím nějakého pěkného plyšáka. Fakt super, musím toho ještě tolik
stihnout. Gumy auta naštěstí vymění táta. Hledám všechny svoje úspory na dárky,
kde jen můžu. Chodím po domě a hledám. I když jsem toho moc nenašla, tak to
bude stačit.
Ještě musím nakoupit ozdoby a stromeček. Kolik času mi asi tak může
zabrat nákup všeho jídla? Loudám se pomalu do obchodu, topící se v myšlenkách,
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co všechno musím stihnout. Máma mi řekla, že mám koupit ještě kapra a nějaké
další vánoční ozdoby. Nakupuji velmi svižně, protože mě tlačí čas.
Obávám se, že jsem na něco zapomněla, kapra mám, jídlo mám…
Panebože, stromeček!

Rozmýšlím, jaký druh stromečku mám vybrat. Snažím se

„malou“ borovičku dotáhnout domů.
To jsem se zapotila. Unavená a vyčerpaná se dostávám domů a radostně
skáču k televizi.

Vtom mě volá taťka, ať jdu s ním postavit a ozdobit

stromeček, který jsem koupila. Zatracený Vánoce!

Šárka Slabá a Eliška Pažitná
A už je zase zima. Budeme s maminkou nakupovat dárky na Vánoce. Celé
dny prochodíme po obchodních domech. Dnes máme v plánu zajít do Atria Flora.
E-shopy jsou na nás moc složité, nemají nádech Vánoc. Flora je pro nás jistota.
Gucci je maminčina oblíbená značka, stráví tam tak hodinu. Hrozně mě nebaví na
ni čekat. Ihned potom navštívíme další obchody. Je to velice vyčerpávající.
Každým rokem nachodíme asi 10 km. Letos jsme toho nachodili určitě víc než loni.
Možná mi nezbydou peníze na všechny dárky. Nevadí, půjčím si od maminky. Ona
mě vždycky založí. Pak budu mít určitě dost peněz na všechny dárky.
Rád strávím čas v hračkářstvích, kde si vybírám dárky, které bych chtěl
dostat od ježíška. Snad budou mít všechno, co bych chtěl. „Tak, jdeme domů,“
zvolá maminka.
Už se těším na Vánoce, jak bude. V pokoji zavoní stromeček. Zazvoní
zvoneček a bude tu ježíšek.

Ondra Pohl

ROCK AND ROLL
Letos jsem nastoupila do Pražského sokola do oddílu akrobatického rock
'n' rollu. Velmi mě to tam baví, trenéři jsou tam velmi příjemní a kolektiv taky.
Mohou tam nastoupit jak holky, tak i kluci s tím, že kluci tancují v páru s holkami,
které si sami předtím vyberou.
Jinak já tancuju ve skupině holek. Určitě je to super koníček a absence se
skoro vůbec neřeší, jedině když chybíte víc jak 3 týdny bez ohlášení. Opravdu je
to tam super a najdete si tam spoustu nových kamarádů.

Anonym
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Zeměpisný pořad Peru – čtyři strany světa
Ve středu 19. října jsme navštívili zeměpisný pořad o Peru. Byl to další
program z projektu Svět kolem nás, který připravují cestovatelé Lejskovi. Jako
vždy jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého nejen o
zeměpisu této země, ale
také o její historii i o
rostlinách

a

živočiších,

které zde najdeme. Díky
programu

jsem

dozvěděla

se
hodně

zajímavého také o inckých
říších. Líbilo se mi, že nás
v úvodu seznámili s inckou
legendou o vzniku světa,
to bylo velmi zajímavé. Stejně jako všechny ostatní přítomné mě pochopitelně
zaujaly a také trochu šokovaly informace o zdejším jídelníčku – různé druhy
brambor a kukuřice bych ráda ochutnala, ale pečené morče opravdu ne.
Zkrátka

řečeno,

program byl jako vždy
opravdu zajímavý, poučný,
dobře

připravený

i

prezentovaný. Ráda bych
se podívala i na program o
Vietnamu, který slibovali
na příští školní rok, ale to
už

budu

střední

studovat

škole

a

na

nevím,

jestli pořady Světa kolem
nás navštěvují.

Snizhana Kraynyk, 9. A
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S rokem 2016, je spojena významná událost….
Všichni z hodin dějepisu známe ta nejdůležitější data z naší historie. Tak
třeba, co vám říká rok 1316. Už víte? A pro ty, kteří zapomněli nebo zrovna
chyběli. Jde o rok narození významného českého panovníka… A tím je:

Karel IV.
Takže na rok 2016 připadlo od 14. 5. roku 1316 právě 700. výročí narození
Karla IV.
A není to jen významná
událost

pro

Český

národ,

protože Karel IV. je spojen
s historií

celé

Evropy,

nejvýznamnějším

byl

panovníkem

vrcholného středověku.
Generální
UNESCO

konference

schválila

seznam

významných světových výročí
UNESCO na léta 2016 a 2017
a Česká republika do seznamu
nominovala

700.

výročí

narození Karla IV.
K tomuto

výročí

proběhla celá řada kulturních
akcí. Při oslavách jsme si
připomenuli,
významně

že

Karel

přispěl

IV.
ke

vzdělanosti a zvýšení kulturní
úrovně Střední Evropy, která
ovlivnila i hospodářský rozkvět. České země se staly díky Karlu IV. důležitou
součástí evropské politiky a kultury 14. století.
A teď něco o životě Karla IV.
Karel IV. byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Jeho
původní jméno bylo Václav. Spory mezi jeho rodiči vedly k tomu, že byl nejdříve
odtržen od své matky a potom od svého otce. Zpočátku pobýval na Křivoklátě.
Zanedlouho, v roce 1323, se však dostal do Francie na vychování u královského
dvora. Téhož roku, při biřmovaní, získal jméno Karel. V době, kdy se nacházel
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ve Francii, získal výborné vzdělání, naučil se německy, francouzsky, latinsky i
italsky. Oženil se s Blankou z Valois.
V letech 1330 - 1331 pobýval Karel IV. v Lucembursku, kde byl zástupcem
svého otce. Na konci roku 1333 se Karel IV. vrátil do Čech, kde opět spravoval
stát místo svého otce. To se však moc nelíbilo šlechtě.
Karel IV. však čím dál tím víc získával větší oblibu u papeže, a proto i české
biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství.
Českým králem se stal po smrti svého otce 26. srpna 1346. Korunovaci
provedl arcibiskup Arnošt z Pardubic. Spolu s Karlem byla korunovaná i jeho žena
Blanka. K této příležitosti nechal zhotovit novou královskou svatováclavskou
korunu. V roce 1348 založil Nové Město Pražské a univerzitu.
V roce 1349 ovdovělý Karel IV. uzavřel sňatek s Annou Falckou, v roce
1353 však znovu ovdověl a jeho manželkou se stala Anna Svídnická.
V roce 1355 byl v Římě korunován na císaře. K významným událostem patří vydání
říšského zákoníku Zlatá bula Karla IV. v roce 1356, o rok později pokládá základní
kámen kamenného (nyní Karlova) mostu.
V roce 1361 se mu narodil syn Václav.
Po čtvrté se v roce 1363 oženil s Alžbětou Pomořanskou. V roce 1368 se
narodil Zikmund Lucemburský.
Karel IV. zemřel roku 1378 na zápal plic. Po své smrti byl poprvé nazván
Otcem vlasti. Karel IV. byl pohřben v královské hrobce v chámu sv. Víta na
Pražském hradě.
Jmenujme alespoň některé z pořádaných akcí
Pražský hrad vystavil mimořádně korunovační klenoty
Univerzita Karlova v Praze pořádala komentované prohlídky pražských kostelů
V Muzeu Policie ČR probíhala celá řada přednášek o Karlu IV.
Národní technické muzeum pořádalo výstavu věnovanou stavitelství v dobách
Karla IV.
To, jak byl Karel IV. vnímán po své smrti, bylo možné dozvědět se v
Karolinu.
Mnoho pořadů běželo i v ČT,

Redakce a S. Kraynyk, 9. A
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Příběhy našich sousedů
Už druhý rok se naši žáci zapojili do projektu Příběhy našich sousedů,
organizovaného společností Post Bellum ve spolupráci s Prahou 3. Letos máme tým
tří dívek ze 7. A a smíšenou pětici žáků z 8. A. Cílem projektu je, aby se děti setkaly
s pamětníkem, vyslechly si a zaznamenaly jeho vyprávění a zpracovaly na jeho
základě krátkou videoreportáž.
S tímto úkolem jim v letošním ročníku projektu budou pomáhat nejen paní
učitelky, ale hlavně odborníci, kteří se věnují tvorbě dokumentů. V rámci několika
workshopů pomohou dětem se nejprve vhodně připravit před natáčením rozhovoru
s pamětníkem a poté zajímavým způsobem vyslechnutý příběh uchopit a zpracovat.
V neposlední řadě jim poradí i s technickou stránkou projektu – střihem videa a
případnou animací.
14. 11. se na naší škole konal první společný workshop, kterého se zúčastnily
i týmy ze ZŠ Pražačka.
Vyzbrojena radami ze setkání a předem získanými informacemi, nahrávací
technikou, kamerou a fotoaparátem se ve středu 30. 11. vydala děvčata ze sedmé
třídy na své první setkání s pamětníkem – panem J. Šalamounem. Nahrávka se
zdařila a nyní dívky čeká náročná práce nad hledáním nápadu, jak
z několikahodinového vyprávění sestřihat krátký zajímavý film, který shrne to
podstatné a poutavé ze života slavného autora maxipsa Fíka.
V pátek 9. 12. se pak na setkání se svým pamětníkem, panem Okrouhlíkem,
vydali i osmáci, v jejichž týmu jsou někteří loňští úspěšní účastníci projektu.
Oběma týmům držíme palce, aby je práce na projektu bavila a něčím je
obohatila.
P. Houfková

Na ledě
Z obrázku naší další mimoškolní akce
by se mohlo zdát, že většina těch, kteří se
v pátek 9. prosince vydali s paní učitelkou
bruslit na kluziště pod žižkovskou věž, jsou
spíše více na zádech než na nohou. A snad to
tak i bylo. Důležité pro účastníky bruslařské
výpravy ovšem zůstává, že si užili hodně
legrace a svůj volný čas strávili pohybem, což
v dnešní době není běžná zábava teenagerů.
A tak se tímto skutkem splnily hned dvě věci
najednou: zase jsme se o trochu víc vzájemně
poznali a ještě jsme udělali něco pro své
zdraví.
M. Korešová
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Vánoční zpívání se seniory
Našim původním záměrem bylo společné vystoupení žáků 7. tříd a seniorů
v době adventu v prostorách školy. Koledy jsme pečlivě procvičovali a měli jsme
připravenou verzi i v angličtině.
Na poslední chvíli ale hlavní hudebníci – senioři onemocněli, a tak
z chystaného vystoupení bylo jen zpívání ve třídě. S podobnými situacemi prostě
musíme počítat, v prosinci už to tak bývá, že nás v chladném počasí trápí chřipky.
Zdraví je ale určitě důležitější a my si to vše schováme na příště.
S našimi přáteli jsme si alespoň popřáli krásné Vánoce a předali 35
nádherných vánočních přání, které děti 7. ročníků vyráběly pod vedením p. uč. Platt
celý měsíc. A že bylo čím se chlubit.

M. Korešová
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46. ročník dějepisné olympiády
Jak se už stalo tradicí, zúčastnila se i letos naše škola dalšího, tentokrát již 46.
ročníku olympiády z dějepisu. Ta se každý rok zaměřuje na určité téma. Tematickým
zaměřením letošního ročníku je: Marie Terezie - žena, matka, panovnice aneb
Habsburkové v 18. století.
Podle pravidel se olympiády účastní dobrovolníci z 8. a 9. ročníku. Testové
otázky jsou připravovány celostátně v Národním institutu pro další vzdělávání v
Praze. Žáci odpovídali na celkem 23 více či méně náročných otázek. Celkem mohli
získat 60 bodů. Pokud dosáhli alespoň 36 bodů, mohou postoupit do dalšího
(obvodního) kola.
Školního kola se letos zúčastnilo celkem 15 žáků. Podmínky postupu do
dalšího kola splnili 4 z nich. 3 žáci s nevyšším ziskem bodů (Hantlová Kateřina z
9. A, Pohl Ondřej z 8. A a Klečánek Jáchym z 9. B) tedy postupují, ten čtvrtý (Hotový
Jan Alois z 9. B) je náhradníkem.
Všem účastníkům děkuji za zájem a s některými se těším na viděnou i v
dalším ročníku soutěže. Postupujícím přeji hodně štěstí v dalších kolech.
Helena Černá

Logická olympiáda
Jako každoročně tak i letos hned z kraje školního roku proběhla logická
olympiáda. Po počátečních několika nesmělých registracích se v posledním
zářijovém týdnu zvedla celá vlna. Zaregistrovalo se rekordních 103 žáků naší školy –
41 z 1. stupně a 62 z 2. stupně. Bohužel v letošním roce nikdo nepostoupil, i když
Hance Šmídové ze 4. B chybělo k postupu jen velmi málo. Na 2. stupni nejlépe
dopadla Klára Jarošová z 8. A.

Pražská střela
Kam to jdeme? Co tady budeme dělat? Honza Pinkas (9. A) nás – Matyáše
Tyla (9. A), Snizhanu Kraynyk (9. A), Honzu Hotového (9. B) a Julii Kristovou (8. A) –
odvedl na gymnázium Christiana Dopplera, kde jsme se zúčastnili matematické
soutěže pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Je to v pohodě, jsme první! Ale
najednou přišly těžší příklady a my jsme se začali propadávat až na naši oblíbenou
bramborovou pozici.
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MaSo
Soutěž probíhala ve stejný den jako florbal chlapců, a proto se tentokrát
soutěže zúčastnil dívčí tým ve složení Sonja Vicherová (9. B), Šárka Slabá (8. A),
Julie Kristová (8. A) a Dominika Kaňková (7. A). Jako tradičně nám příklady nedělaly
problémy, než jsme došly k příkladům, které umí řešit jen žáci 9. ročníků. Nikdo z nás
nemohl Sonje pomoc, příklady jsme vyměnit už nemohly, a tak jsme se velmi
zpomalily. Sice jsme měly předem naplánovanou taktiku, ale chyběly nám některé
cihličky za správně vyřešené příklady na dokončení stavby.

Pražský glóbus
Tato zeměpisná soutěž je na druhém stupni celkem oblíbená. Výherci
školního kola postupují hned do kola pražského, kde měří své síly i se studenty
gymnázií. Letos postoupili Jakub Procházka (7. A) a Jáchym Klečánek (9. B). Kuba
se na soutěž připravoval a myslím si, že jeho výsledky byly velmi dobré, i když stačily
jen na 33. místo. V práci s atlasem měl jen o 2 body méně než vítěz. Bohužel
Jáchym se nemohl soutěže zúčastnit, protože byl tou dobou na jazykovém zájezdu
v Anglii.

IT – SLOT
Pojďme zkusit nějakou „novou“ soutěž o programování. Celkem se do ní
přihlásilo 3189 soutěžících, z toho 11 z naší školy. Soutěž se řešila přes internet a do
dalšího kola postupovalo 50 nejlepších. Dělali jsme si velké naděje, než jsme otevřeli
otázky. Ona je v tom i matika! Přesto jsme někde řešili, jinde tipovali odpovědi a
všichni jsme se umístili do poloviny startovního pole – dokonce Dominik Holeček
obsadil s 6 chybnými odpověďmi 104. místo.
H. Urbanová

Beseda s novinářkou a spisovatelkou
Denisou Kimlovou
Ve čtvrtek 8. prosince přišla mezi žáky 4. A novinářka, scénáristka a
spisovatelka Denisa Kimlová.
Poté, co představila sebe a svoji profesi, si děti mohly hrou „osahat“ základní
pojmy, které se pojí s psaním. Vyzkoušely si, jak funguje popis v různých žánrech a
hodně zapojovaly i svou úžasnou představivost. Bylo vidět, že fantazie, tolik potřebné
ingredience pro psaní, je ve 4. A nadbytek. Denisa se dozvěděla mnoho o
kouzelných světech i ideálních dnech a hodně ji potěšilo, že si děti zvládnou
v záplavě dětské literatury vybrat to pravé.
J. Boberová

29

Charitativní sportovní sobota
Velké poděkování patří všem,
kteří se zúčastnili sobotní charitativní
akce
12. 11. 2016 a pomohli vytvořit
úžasnou
atmosféru
na
všech
sportovištích.

Nejen, že jsme si všichni
zasportovali, ale hlavně jsme
POMOHLI DOBRÉ VĚCI.

Vánoční plavba lodí
V úterý 22. 11. 2016
pořádala školní družina
„Vánoční plavbu lodí", které
se zúčastnili rodiče s dětmi
a paní vychovatelky.
Atmosféra na akci
byla úžasná a pohled na
Prahu z paluby lodi je
neopakovatelný.
Vánoční
plavba
se
zdařila,
i
listopadové počasí nám
přálo.
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Vychovatelky ŠD

Po vysvědčení do kina
Film Psí poselství, který jsme shlédli v den vysvědčení odpoledne, je smutný
i veselý zároveň. Ale rozhodně potěší každého, kdo má rád pejsky.
Skupina žáků 5. až 9. ročníků si film každopádně pěkně užila (soudě podle
spotřebovaných kapesníčků). Třeba už jen proto, že skončilo I. pololetí, nebo proto,
že je lepší trávit volný čas s kamarády, než jen sedět u počítače. Jen nás trochu
mrzelo, že nám v kině neposkytli žádnou slevu, tak jako tomu bylo v předchozích
letech.
M. Korešová
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