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Vánoce 

Za dveřmi je už Štědrý den 
Klepe a ťuká, chce jít dál 
Spoustě lidí se splní sen 

Kdo by se zlatého prasátka bál 
 

Tradice tento den velí 
Ráno půst, k večeři ryba 
Stromeček, svíčky a jmelí 

Spolknout kost může být chyba 
 

František celý byt provoní 
K večeři nepatří párky 

Zvoneček hned po ní zazvoní 
Pod stromkem najdeme dárky 

 
Ponožky, parfémy, holení 
Pro děti hromada hraček 
Po nocích pečlivé balení 
Ke každé ozdobě háček 

 
Vánoce jsou svátky klidu a míru 

Škola je nám teďka fuk 
Učitelé, neprskejte na nás síru 
Chce teď každá holka i kluk! 

 
 

Anonymous 
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Časopis ZŠ a MŠ, Praha 3, nám ěstí Ji řího z Lobkovic 22/121 

Časopis přináší informace o všem zajímavém, co se ve škole děje. 
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Slovo má redakce 
Milí čtenáři, 
 

v prvním čísle VI. ročníku našeho občasníku přinášíme informace o zajímavých akcích, 
které se uskutečnily od začátku tohoto školního roku, představujeme projekty, některé 
i dlouhodobé, na nichž pracovali žáci naší školy, jejich učitelé a vychovatelé. Snad pro vás 
budou publikované články i inspirací a sami se také do některých aktivit příště zapojíte. 
A pokud vás mrzí, že o vašem projektu či o vaší akci článek v časopise chybí, nezapomeňte 
příště článek napsat, rádi ho otiskneme. 
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Hravý architekt – Baroko očima dětí 
V květnu 2017 byla naše třída 

oslovena, aby se zapojila do 5. ročníku 
mezinárodního architektonického projektu 
pro žáky základních škol Hravý architekt – 
Baroko očima dětí. Děti měly v rámci 
letošního ročníku vybrat barokní památku 
v místě bydliště, výtvarně ji zpracovat a 
natočit multimediální medailon. 

Na Praze 3 je barokní kostel sv. Rocha, který je někdy mylně zaměňován za rotundu. 
Spojili jsme se s panem farářem Vítem Uhrem, kostel jsme navštívili a seznámili jsme se 
s historií této památky, o které nám pan farář vyprávěl. Ve třídě jsme se hned dali 
do malování. 

V pravidlech soutěže bylo napsáno, že samy 
děti práce zhodnotí a vyberou šest nejlepších, které 
budou v srpnu vystaveny na školním panelu 
v centrále UNESCO v Paříži a v září v Clam-
Gallasově paláci v Praze. Děti vybraly práce Martina 
Duška, Michala Novotného, Robina Stránského, 
Amálky Kolářové, Emmičky Trnkové a Emičky 
Masopustové. Tyto práce nás potom reprezentovaly. 
10.10.2017 jsme byli pozváni do Clam-Gallasova 
paláce na výstavu Baroko v českých zemích, kde byly 
vystaveny i práce ostatních škol. Projektu se 
zúčastnilo 26 základních škol – 15 z České republiky, 
zbývajících 11 z Peru, Mexika, Brazílie, Francie, 
Itálie, Slovinska, Polska, Slovenska, Německa a Litvy. 
Prahu jsme reprezentovali my – tedy naše třída a 
jedna škola z Prahy 6. 

Výstava se nám líbila, prohlédli jsme si 
památky z jiných měst a států, dozvěděli jsme se plno 
nových a zajímavých věcí, a protože výstava byla 
interaktivní – plno věcí jsme si i vyzkoušeli. Přestože některé školy na projektu pracovaly 
již od ledna, my jsme vše zvládli i v krátkém čase a naše práce se líbila. 

Poděkovat bychom chtěli panu faráři Uherovi za jeho čas, který nám věnoval, a za 
zajímavé vyprávění a také Danče Vránové ze ŠD, která nám pomáhala s multimediálním 
medailonkem. 

Pavlína Malinová a třída 4.A 
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Zpět do školy s cenným certifikátem! 
Prázdniny utekly rychle, ostatně jako vždy. 

Během letního odpočinku možná někteří 
zapomněli, že na sklonku června 2017 skládali 
zkoušku Cambridge English, tedy jazykovou 
zkoušku z angličtiny, která je mezinárodně 
uznávána. Někteří kandidáti se ovšem zase 
nemohli dočkat výsledků. Všechny testy totiž 
putovaly do Velké Británie, kde byly opraveny a na 
základě jejich výsledků se vytiskly certifikáty. 
Z kandidátů se stali úspěšní absolventi. A že jich 

letos zase bylo! Celkově se zúčastnilo zkoušek 12 žáků naší školy, ale podstatnější je, že 
všichni uspěli! Naše škola, která funguje jako přípravné centrum pro tyto zkoušky, tak 
pomohla získat dalším žákům certifikát uznávaný jak středními a vysokými školami, tak 
zaměstnavateli.  Certifikáty byly udělovány za různé jazykové úrovně, od A1 až po First 
Certificate. Na příčku nejvyšší dosáhla žákyně Lída Denisova, která ve školním roce 
2016/2017 chodila do 8. ročníku. Ale za zmínku stojí i to, že Dominik Holeček (loňská 9.B) 
a Jan Jansa (současná 9.A) prospěli s vyznamenáním. Gratulace patří samozřejmě všem 
ostatním, kteří prošli zkouškami se ctí. Získaný certifikát má velkou cenu a k jeho získání 
nestačí jen talent na jazyky. 
Takže ještě jednou: Gratuluji! 

Martina Korešová 

 

Významný den prvňáčků 
4. září se sešli rodiče s dětmi 1. třídy a paní 

učitelkou poprvé před školou. Při cestě do třídy je vítaly 
starší děti. Ve třídě se paní učitelka seznámila s dětmi. 
Rodiče měli možnost být ve třídě a sledovat program, 
viděli své děti v lavicích, recitovat nebo zpívat. Všichni 
měli příjemné zážitky z první hodiny a radost, že děti byly 
spokojené. Přejeme, aby děti chodily do školy rády a 
rodiče byli nadšeni z jejich úspěchů. 

Hana Hainzová 
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Festival vědy  

Zábavná vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku 

Dne 6. 9. 2017 jsem se svou třídou 8.A poprvé navštívila každoročně konaný 
Festival vědy (dříve Vědecký jarmark) v Dejvicích. I přestože jsme dostali dvouhodinový 
rozchod, museli jsme bohužel z osmdesáti stánků ledacos oželet.  

Tato slavnost je společným 
projektem středních a vysokých škol, 
jejichž reprezentanti nám tam 
představovali nejrůznější obory. Pro 
příklad mohu uvést třeba botaniku, chemii, 
zoologii, fyziku, techniku, elektrotechniku, 
matematiku, humanitní vědy, historii, 
astronomii a další. Rozmanitost byla tak 
obrovská, až mi to vyrazilo dech.  

Asi nejoblíbenější byl stánek 
s „rachejtlemi“, které v pravidelných intervalech třeskaly tak hlasitě, že se až Národnímu 
muzeu klepala okna. Kromě řady letáků a dlouhých naučných přednášek jsme si mohli 
vyzkoušet např. držet oheň, skládat puzzle, zahušťovat vodu, luštit křížovky nebo 
ochutnávat z perníků v podobě periodické soustavy prvků.  Navíc jsme si z každého 
druhého stánku odnášeli bonbony, samolepky nebo dokonce balonky.  

Atmosféra byla velice přívětivá a nadchnout se pro festival mohli lidé jakéhokoli 
věku. Nutno dodat, že lidé ve stáncích byli velmi laskaví a vnukli mi větší zájem o mé další 
potenciální školy a další studium. Vytkla bych pouze chvilkový déšť a skutečnost, že se 
akce koná pouze jeden den v roce. Každopádně se sem příští rok i s rodinou ráda vrátím.  

       
Kateřina Pilátová, 8.A 
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Přednáška Býložravci v ČR   
26. září se naše třída 4.A zúčastnila přednášky, kterou pořádala Praha 3 a Lesy hl. m. 
Prahy. Přednáška byla velmi zajímavá. Viděli jsme plno vycpaných zvířat, která jsme si 
mohli prohlédnout zblízka, některá jsme si i pohladili . 

Také se nám líbil film o výskytu některých zvířat v České republice. Překvapila nás 
informace, že přímo v Praze jsou přemnožené nutrie, které dokáží napadnout i člověka. 

Třída 4.A 

 

 

Spolupráce s florbalovým oddílem 
Baví Tě florbal, chceš ho hrát v partě dobrých kamarádů, a ještě k tomu 

v centru Prahy? Potom je pro Tebe nejlepší volbou hrát u nás – v Sokole Královské 
Vinohrady. 
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Pod tímto sloganem nás dne 
19.9.2017 na třídních schůzkách 
navštívili zástupci florbalového 
oddílu TJ Sokol Královské 
Vinohrady, přišli rodičům 
představit svůj oddíl. Oddíl 
s dvacetiletou historií prezentoval 
své úspěchy a nabídl rodičům 
pravidelné sportování pro děti a 
smysluplné využití jejich volného 
času. Rodiče obdrželi podrobné 
informace a informační materiály. 

Ivan Čulák 

 

 

Čtenářský klub 
na Perunce 
 

Scházíme se každé pondělí a hodinu a půl čteme, 
povídáme si, doporučujeme si knížky, kreslíme a 
popíjíme čaj. 

 

Náš TIP: 

Moc se nám líbila knížka Petry Soukupové Bertík a čmuchadlo – doporučujeme!  

Bertík je kluk, kterému se rozvedli rodiče a maminka teď žije s Richardem, kterého 
Bertík nenávidí, protože by chtěl, aby se vrátili k tátovi. Jsou na Richardově chatě, kde 
jsou další děti a Bertík se s nimi nechce kamarádit a dělá všechno proti. V lese potká 
čmuchadlo … 
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Ilustraci ke knížce Bertík a čmuchadlo vytvořily děti ze čtenářského klubu. 

      H. Kubínová Bimková a čtenářský klub 

 

Návštěva automobilky TPCA 
Dne 13.9. jsem i se svou třídou 8.A zúčastnila exkurze v Kolíně. Navštívili jsme 

vyspělou automobilku TPCA, která, jak již vyplývá z názvu, vyrábí automobily Toyota, 
Peugeot a Citroen.  

Nejprve jsme zhlédli naučný dokument o provozu továrny, v němž nám představili 
jednotlivé fáze výroby aut. Potom jsme si všichni vzali helmy a ochranné brýle a projeli se 
po areálu speciálním prohlídkovým vláčkem.  

Rozhodně stojí za zmínku, že při provozu automobilky se všichni snažili počínat si 
co nejšetrněji k přírodě. Polovinu svých pozemků věnovali rostlinám, používali přepravky 
z ekologického materiálu, ničím neplýtvali, a i s odpadem nakládali velmi rozumně. Bohužel 
však sama skutečnost, že zde vyrobí jedno auto za 70 vteřin, přitom kolik už jich na světě 
je a jak zpustošila atmosféru, je v mých očích tak neekologická, že to prostě už žádné 
přepravky nezachrání. 

Dále jsem chtěla zmínit metodu „Just in time“, kterou se řídí celá automobilka. 
Princip je v tom, že se materiálu nedodává ani víc, ani míň, než je nutné, a je dodán ne dřív 
a ne později, než je nutné. Na vteřinu přesně neboli „Právě v čas“, jak hlásá anglický slogan.  



9 

Podle mého názoru je eliminace veškerých časových i materiálních rezerv docela 
riskantní nápad a takový systém může snadno selhat. Ale jak se zdá, v TPCA to vychází.  

Co se mi také líbilo, byla skutečnost, že navzdory počtu 2000 zaměstnanců má 
každý z nich možnost přijít s návrhem na drobný zlepšovák. Všechny nápady jsou 
vyslyšeny, protože 2 Kč ušetřené na jednom autě jsou s odstupem miliony korun. Přijímání 
nápadů znamená pro celou firmu obrovský rozmach a výhodu. Kéž by to tak dělali všude.  

Na přesné číslo už si nevzpomínám, jen vím, že v továrně měli desítky robotů. 
Po většinu času výroby jsou auta sama připevněna na kolejnicích a projíždějí po továrně 
podle toho, co na nich ještě chybí. Můj první dojem z pohledu na to vše byla vzpomínka 
na horskou dráhu, kde vozíky také projíždějí po klikatých kolejnicích. Ve svařovně jsem 
pak viděla tak velké roboty, s tak silnými a ráznými pohyby, až jsem docela obdivovala 
zaměstnance, že se jich nebojí. Ti roboti měli na první pohled dost síly, aby mohli někoho 
rozmačkat. Ale to se tam prý ještě nestalo, na bezpečnost zaměstnanců se v TPCA hodně 
dbá.  Každopádně to byl impozantní zážitek – asi jako ze sci-fi.  

Kvalita výrobků je v TPCA velmi přísně střežena a do lakovny prý ještě nepustili ani 
ministra. Aut vyrobí tolik, že mi přijde neuvěřitelné, že vyrábí jen na objednávku. 

Každopádně kvalita se nedá zapřít, vždyť plat zaměstnanců činí přibližně 30 000 
korun měsíčně. 

Kateřina Pilátová, 8.A 

 

Starověké Řecko – projekt na Perunce 
V říjnu se z dětí na Perunce stali námořníci, kteří pluli z jednoho místa v Řecku 

na druhé. Tam je čekala různá dobrodružství.  
Na břehu bájné řeky Acherón potkali největšího hudebníka řecké mytologie Orfea, 

který je seznámil se svým smutným příběhem. Ve světě hudby však našli i veselejší 
zpracování cesty Orfea do podsvětí v operetě Jacquese Offenbacha a pokusili se o jeho 
výtvarné ztvárnění. 

Na ostrově Lesbos navštívily děti 
školu básnířky Sapfó. Mladší se 
seznámily s poezií, starší pracovaly se 
starořeckou pověstí o Psýché a Erótovi.  

Na Krétě se malí námořníci 
seznámili s řeckou abecedou. Vyrobili si 
přívěšek na krk z terakoty s písmenem 
z alfabety (začáteční písmeno svého 
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jména). Potom se naučili část řeckého tance Sirtaki na hudbu z filmu Řek Zorba. 
Na ostrově Samos se setkali s Pythágorem a jeho záludnými trojúhelníky.  

Za pomoci dnešní moderní počítačové 
techniky na ostrově Rhodos vyhledávaly děti 
na webu Mapy.cz některé obrázky památek a 
ve Wikipedii texty zajímavostí z nejstarších 
řeckých dějin.  

Na bájné hoře Olymp bohyně lovu 
Artemis provedla děti faunou, florou a 
nerostným bohatstvím Řecka. 

Děti i učitelé si projektové vyučování 
moc užili. 

   Dana Taussigová 

 

 

Den, kdy se mlčelo – dějepisný 
workshop k moderním dějinám 

 
Ve středu dne 25. 10. 2017 se třída 9.A zúčastnila 

dějepisného workshopu na téma „Den, kdy se mlčelo“. Akce 
probíhala v infocentru na nám. J. z Poděbrad. Celou akci vedli 
zkušení moderátoři ze společnosti Post Bellum.  

Při příchodu si většina žáků nedokázala představit, co 
je během celého dopoledne bude čekat. Žáci se nenásilnou 
formou seznamovali s problematikou kolektivizace 
zemědělství u nás v 50.letech. Na konci celého programu 
dokázali vysvětlit nejen pojmy jako ONV, kulak, JZD, dodávky 
atd., ale pochopili i název celého programu. 

Myslím, že akce je velice zdařilá a doporučuji ji 
k absolvování i dalším třídám. Naše poděkování patří nejen 

společnosti Post Bellum, ale i Městské části Praha 3, která workshop finančně zajistila. 

         Helena Černá 
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Veselý Halloween 
Svátky zesnulých jistě nejsou nic 

veselého. Alespoň u nás v České republice. 
Halloween, který se slaví v anglicky mluvících 
zemích, je ale trochu jiného charakteru. Cílem 
je být náležitě namaskován a oblečen tak, 
abyste vypadali jako kostra, upír, monstrum 
nebo dýně. To žáci třetí třídy zvládli báječně a 
krom toho se prostřednictvím her naučili další 
slovíčka v angličtině. Kdoví, k čemu se jednou 
bude znalost těchto slov hodit. Ale určitě platí 
obecné rčení: čím více, tím lépe. Tak se už těšíme na další Haloween. 

       Martina Korešová a žáci 3. ročníku 

 

Připoutejte se, prosím. 
Za okamžik startujeme. 

Tohle uslyšeli žáci 6. ročníků v hodině 
anglického jazyka. A ještě mnoho dalších 
instrukcí, které jsou běžnou součástí každého 
letu. A samozřejmě vše pouze v angličtině. 
Proč? To proto, že letěli z Prahy do Londýna. 
Let pochopitelně nebyl opravdový, ale jinak 
úplně vše ostatní, tzn. letuška v uniformě a 
občerstvení na palubě, kapitán, který na mapě 
ukazoval polohu letadla, a taky palubní letenky 
a bezpečnostní pásy byly téměř pravé. Děti 

musely na závěr letu vyplnit formulář pro cizinecké oddělení a také popsat některé 
významné památky Londýna. Prostě takový nácvik situace, která je v současném životě 
možná a pro někoho i běžná. A určitě všichni, kteří nasedli na let č. 760934543, pochopili, 
že bez angličtiny se dnes už skutečně nikdo neobejde. 

M. Korešová a K. Platt 
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Sportovní charitativní sobota 
V sobotu dne 11. 11. 2017 
proběhl již IV. ročník 
Sportovní charitativní soboty, 
kterou pořádá školní družina. 
Rodiče s dětmi si přišli zahrát 
florbal, přehazovanou, fotbal, 
stolní tenis a vyběhli si schody 
naší školy. Celé dopoledne 
panovala úžasná atmosféra. 
A kdo vyhrál? No přece 
všichni, kteří přišli. Do škol 
v přírodě tak odjedou všechny 
děti. Jupííííí! Celková částka 

za dobrovolné startovné činila 14 450 Kč. Obrovské díky všem, kteří se zúčastnili nebo 
přispěli. 

Martina Baladová 

 

Obvodní turnaj ve florbale 
starších žákyň 

3. listopadu jsme odehrály obvodní turnaj ve florbale, na který jsme se připravovaly 
dva týdny předem. Šly jsme tam s tím, že si to chceme především užít a že by bylo pěkné 
se umístit do třetího místa anebo být stejně dobré jako naši kluci, kteří hráli dva dny 
před námi, umístili se na prvním místě a postoupili do dalšího kola. 

Před obědem jsme měli všechny odehráno a napjatě čekaly na vyhlášení, i když už 
jsme tak trochu věděly, jak jsme dopadly. Byly jsme druhé, celé nadšené a hrdé na to, jak 
jsme to zvládly jsme si šly pro medaile s pohárem a diplomem pro školu. 

Myslím, že jsme si to všechny moc užily, že zábava byla taky a příští rok jsme 
připravené tam jít znovu a tentokrát pro tu zlatou medaili. 

Natálie Dvořáková, 8.B 
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Reprezentovaly nás: Eliška Hladíková, Kateřina Kahabková, Romana Vanešová – 8.A, 
Elen Hiráková, Natálie Dvořáková, Kateřina Haratová – 8.B, Lucie Kubelková, Eliška 
Kumpoštová, Eliška Pažitná, Magdalena Vršková, Klára Jarošová – 9.A 
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