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Milí čtenáři,  
 
s velikou radostí Vám
představujeme 30. číslo školního
časopisu Rybí zpravodaj, který
v tomto školním roce 2021/2022
vychází poprvé.
Díky následujícím stránkám
budete mít možnost lépe
proniknout do života ZŠ
V Rybníčkách a seznámit se
s aktivitami žáků i s jejich
tvorbou v průběhu prvního
čtvrtletí. Práce redaktorů se nově
ujali žáci 6. a 7. ročníků, kteří se
svého úkolu zhostili s nadšením.
Doufáme, že se Vám jejich
příspěvky budou líbit.
 
Přejeme Vám příjemné čtení!
 
Za redakci školního časopisu
Jana Sotlová

 

Exkurze do 
planetária

jsme se i na nejbližšího
souputníka Země – Měsíc.
Dozvěděli jsme se, která
souhvězdí lze pozorovat
na obloze běžně a která jsou
naopak vázána na konkrétní
roční období. Naučili jsme se
nové pojmy - mlhovina,
hvězdokupy či galaxie - a získali
jsme informace o vzdálenostech
ve vesmíru nebo rychlosti světla.
Program byl samozřejmě
zaměřen na souhvězdí severní
polokoule, ale tvůrci se stručně
zmínili i o polokouli jižní.
Po zhlédnutí filmu měli žáci
ještě čas na to, aby si prošli
výstavu ve spodním patře
planetária, kde si mohli
prohlédnout např. model pohybů

Dne 4. 10. 2021 navštívili žáci
6. ročníků pražské
planetárium.
 
Jednalo se o zeměpisnou exkurzi
- probírali jsme vesmír
a sluneční soustavu. Proto jsme
vybrali program Noční obloha
8K, ve kterém nás v planetáriu
provedli noční oblohou
v různých ročních obdobích.
Prostřednictvím digitálního
systému jsme se seznámili
s jednotlivými planetami
Sluneční soustavy a podívali

foto: Gabriela Zvěřinová

Země a Měsíce (kolem Slunce,
kolem své osy).

autor článku: GABRIELA
ZVĚŘINOVÁ

Návštěva Senátu České republiky

foto: Jana Pelešková

autor článku: žákyně 9. ročníku
foto: Jana Pelešková

V pátek 15. října 2021 byla
9.A a 9.C na prohlídce v budově
Senátu. Kdyby někdo nevěděl,
Senát je horní komora
Parlamentu České republiky
a sídlí ve Valdštejnském paláci
v Praze na Malé Straně.
 
Když jsme dorazili na místo,
měli jsme ještě chvilku čas, tak
jsme se šli projít do Valdštejnské
zahrady. V ní jsme si prohlédli
různé sochy a sousoší, fontánu
a také umělou krápníkovou
stěnu s voliérou.
 

Potom jsme už šli na prohlídku.
Všichni jsme prošli kontrolou
a mohli oficiálně vejít
do budovy Senátu. Paní
průvodkyně nám povídala o její
historii a kdo tam kdy sídlil.
Nejvíce se nám líbila audienční
síň a jednací sál, ale tam hrála
televize a byl z toho velký hluk,
proto jsme neslyšeli půlku
výkladu. Také se nám prohlídka
zdála trochu krátká, ale jinak
jsme si výlet užili.
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ROZHOVOR S 
Kateřinou 
Jakoubkovou
Kateřina Jakoubková už
třetím rokem pracuje na naší
škole jako asistentka pedagoga
v 6.A a od letošního roku
i jako učitelka tělesné výchovy.
Ze školních chodeb ji znají ale
i žáci, které neučí - její smích,
vtipkování a nakažlivá dobrá
nálada zlepšuje pochmurné
podzimní dny dětem
i učitelům.
 
Ahoj! Dneska (4. listopadu, kdy
byl rozhovor pořízen - pozn.
redakce) je obzvlášť chladno
a ošklivo, jsme ve škole
a máme před sebou spoustu
učení a práce, ale Ty i v
takovémhle počasí na přelomu
podzimu a zimy působíš
pozitivně. Jak to děláš? 
Ahoj Estý, no, jak to dělám?
Dobrá otázka! Myslím si, že
bez zábavy by byla nuda, člověk
musí být stále pozitivně
naladěný, aby bylo veselo.
 
Jaké je to být učitelkou? Baví
Tě to?
Baví mě být učitelkou, baví mě
děti, víc si s nimi rozumím než
s dospělými.
 
A je lepší učit celou třídu,
nebo pomáhat individuálně
studentovi jako asistentka?
Asi jsem raději s celou třídou,
protože je to více zábavy.
Když sedím v lavici jako
asistentka, je to větší nuda. Ne
že bych nerada pomáhala své
svěřenkyni, ale více mě naplňuje
práce s celou třídou.
 
Co Tě ve třídě s dětmi kdy
pobavilo?
Plno věcí, každou chvíli udělá
někdo něco vtipného. Třeba
Tvoje historky, Ester, to
kdybych tu měla převyprávět,
jsme tu do zítra. Jednu dám
k lepšímu - pobavilo mě,
když jsi, Esterko, přišla do třídy
bez své aktovky. To mě naprosto
dostalo, když jsi pět minut
před zvoněním zjistila, že jsi
batoh do školy nechala doma
(smích).
 
Jaké jsi měla učitele tělocviku?
Jsou Ti dnes nějací Tví učitelé
vzorem? 
Určitě, já měla suprové učitele
tělocviku na základní škole,
jedna naše paní učitelka je mi
velkým vzorem a hodně mě toho
naučila. I dnes si často zpětně

musím přiznat, že v lecčem měla
pravdu. A pak si ještě
vzpomínám na jednoho pana
učitele, který nám dával
pořádnou čočku, nicméně
dodnes si pamatuji, když řekl, že
za ním můžeme kdykoliv
s čímkoliv přijít, že nám
s jakýmkoliv problémem rád
pomůže. Toho si cením. Jak nám
vždycky hodně zavářel, tak toto
nás potěšilo. Mně osobně tenkrát
hodně pomohl s přípravou
do budoucna, s atletikou
například.
 
Byl Tvůj nejoblíbenější
předmět ve škole odjakživa
tělocvik? 
Ano, byl to tělocvik, chodila
jsem na sportovní školu, takže
tam jsme měli hodně hodin
tělocviku.
 
Slyšeli jsme, že kromě učení
máš i další zaměstnání - děláš
chůvu dítěti s autismem. Jaké
to je pečovat o někoho, kdo má
autismus? Máš na to nějaký
speciální výcvik?
Speciální výcvik na to nemám.
Práce s tím klučinou je teď už
lehká, hodně se posunul, je mu
deset a člověk už by ani
nepoznal, že ten autismus má. Je
hodný, kupodivu mě stále
poslouchá, což je dobře, takže
podnikáme různé věci a je to,
jako bych dělala běžnou chůvu.
 
Co spolu třeba děláte?
Máme rádi Výbušná koťátka, to
hrajeme pořád, jezdíme
na koloběžce, hrajeme fotbal.
A hrajeme na Xboxu, když se
nám zrovna nic jiného nechce
dělat.
 
Vyprávíš mu někdy nějaké
příběhy ze školy?
No jasně, stále, často ho i beru
do školy, když on už nemá školu
a já ano. Zná i vaši bývalou paní
učitelku třídní, Věrku
Opavovou, s tou jsou velcí
kamarádi.
 
Jak se tato práce chůvy liší
od práce ve škole?
Nemusíme sedět v lavici,
nemusíme se úplně učit, jen
děláme domácí úkoly. Je to
hodně o té zábavě.
 
Víme o Tobě i to, že jsi
vystudovala obor rekondiční
masér. Dočkáme se ve škole

foto: Jana Sotlová

i nějakého masérského
koutku? Masáží po tělocviku?
Ano, mám vystudovaný obor
sportovní a rekondiční masáže,
ale úplně se tomu nechci
věnovat. No a pokud jde
o masáže po tělocviku - to jen
v případě, že byste chtěli
masírovat vy mě, to bych si dala
říct (smích). Ale já osobně bych
to už nestíhala.
 
Když Ti po práci zbyde nějaký
volný čas, čemu ho věnuješ?
Často si jdu zaběhat. Se sestrou
jsme si teď dali takovou soutěž,
kdo uběhne co nejvíc kilometrů.
Jinak doma uklízím, peru…
(smích). A jdu s kamarády ven.
Nejvíc mě baví sport, ten je mi
nejbližší, pak i kamarádi.
 
Víme, že jezdíš i na tábory.
Kam přesně? O jaké tábory
jde?
Na tábory jezdím kousek
od Lázní Bělohrad. Jmenuje se
to tábor Borek, je to na 14 dní
a jedná se o klasický tábor
bez zaměření. Ale podnikáme
tam všechno možné, výlety,
přespávání venku, letní kino,
dokonce jsme letěli i balónem!
 
A kde se Ti v Čechách nejvíc
líbilo?
Nejradši jezdím do jižních Čech,
máme tam chaloupku a mám
tam i nejlepší kamarádku. Líbí
se mi, že se tam tak trochu
zastavil čas.
 
Jaké máš plány do budoucna?
Já moc neplánuji. Plány jsou
nuda a často je to jen zklamání,
když nevyjdou. Jediné, co mám
teď v plánu, je přihlásit se
na vysokou školu a vystudovat
tělovýchovu, abych mohla
oficiálně učit.
 
Tak budeme držet palce, aby

Ti plány vyšly. 
Děkujeme za rozhovor!
 
 
 
VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO 
CO JE AUTISMUS? 
„Pro autismus je
charakteristická oslabená
schopnost vést sociální
komunikaci, navazovat a rozvíjet
vztahy, přemýšlet v sociálních
kontextech.“ 
„Autismus není jednou konkrétní
poruchou, jde spíše o skupinu
poruch, souhrnně nazývanou
poruchy autistického spektra.
Jak už termín spektrum
napovídá, projevy jsou za prvé
velmi různorodé (představme si
barvy spektra) a za druhé
nestejně závažné (představme si
odstíny od lehkého zabarvení
po temné tóny). Existují lidé
na spektru, kteří potřebují
vysokou míru podpory
při naplňování i těch
nejzákladnějších potřeb. Mají
těžkou poruchu komunikace,
nemluví, negestikulují, nerozumí
řeči. (...) Na autistickém spektru
rovněž najdeme osoby, které
fungují zcela nezávisle, studují,
mají dobrou práci, děti, přátele
a žijí spokojený život.“ 
 
Převzato z webu AutismPort,
autorka PhDr. Kateřina
Thorová, Ph.D.

autor článku:
JANA SOTLOVÁ

autor článku:
ESTER VALENTOVÁ
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Návštěva Rudolfina

foto: Jana Sotlová

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021
navštívily třídy 6.A, 6.B i 6.C
vzdělávací koncert
v Rudolfinu. Koncertem
s názvem Kdo se bojí
filharmonie? provázela
herečka Martha Issová, která
sama sobě, všem posluchačům
ve Dvořákově síni i hlavním
účinkujícím pokládala klíčové
otázky - může hudba měnit
život? A pokud ano, jakým
způsobem?
 
Českou studentskou filharmonii
dirigoval Ondřej Vrabec a mladí,
dosud stále studující sólisté

zahráli skladby, které byly
zkomponovány hudebními
skladateli ve velmi mladém
věku: například Prostou
symfonii od Benjamina Brittena,
jejíž části si Britten zapsal
poprvé jako dítě mezi 9 . a 12.
rokem, nebo Mozartův klavírní
koncert č. 22, který byl použit
v kultovním oscarovém snímku
Amadeus.
 
V závěrečné části koncertu
vystoupil pěvecký sbor
Čhavorenge - soubor romských
dětských zpěváků, kteří
pod vedením Idy Kelarové

foto: Jana Pelešková

zazpívali několik romských písní
a povedlo se jim rozezpívat
i roztančit publikum v sále.
Některé z žáků vystoupení
talentovaných romských dětí
zaujalo natolik, že při odchodu
z Rudolfina využili možnost vzít
si publikaci o souboru
Čhavorenge, která byla
k dispozici zdarma.

autor článku:
JANA SOTLOVÁ

autor článku:
KAROLÍNA KUČEROVÁ

Co číst v zimě?

foto: Ema Hroudová

Co budu číst?
 
To je otázka, kterou si často
klademe i my sami, a proto se
Vám nyní pokusíme pomoct
s odpovědí. Naše tipy jsou
určeny především dětem, ale
mohou je číst i dospělí.
 
Pokud byste se rádi pobavili,
můžeme vám doporučit autora
Davida Walliamse a jeho dvě
knihy Babičku Drsňačku
a Malého miliardáře.
Vánoční atmosféru můžete
navodit knihou O Ježíškovi
od autora Davida Laňky
nebo třeba dalšími dvěma
knihami, které mají Vánoce i v
názvu -
Vánočními příběhy od autorky
Astrid Lindgrenové či
Vánočními pohádkami

foto: Ema Hroudová

od spisovatele Zbyňka
Malinského.
A pro milovníky pohádek tu
máme knížku Karkulín
ze střechy opět od spisovatelky
Astrid Lindgrenové,
nebo Pohádky z Orlických hor
od spisovatele Josefa Lukáška.
K zamyšlení poslouží velkým
i malým kniha Malý princ
od spisovatele Antoina de
Saint-Exupéryho a jako naučnou knihu
o svátcích a zvycích tu máme
Příběhy dvanácti měsíců
od autora Josefa Krčka.
A nakonec doporučujeme
pro milovníky obrázků dva
komiksy od autorky Rainy
Telgemeierové - Ségry
a Úsměv.
 
Přejeme Vám příjemné čtení!

autor článku:
EMA HROUDOVÁ

Návštěva knihovny

foto: Jana Sotlová

Dne 23. října 2021 vyrazila
třída 6.B na workshop
Nástrahy médií do Městské
knihovny Skalka na Praze 10.
Cílem workshopu bylo
rozpoznávání pravdivých
a nepravdivých informací
nejen na sociálních sítích, ale
i v tištěných materiálech, např.
v novinách.
 
V rámci návštěvy nám paní
knihovnice vysvětlila, jak lehce
se v dnešním světě setkáme
třeba na internetu
s nepravdivými informacemi,
a popsala nám možnosti ověření
pravdivosti takových informací.

Několik takových zpráv jsme si
také sami zkusili ověřit.
Na závěr nám bylo vysvětleno,
jakým způsobem funguje síť
knihoven v Praze, a kdo měl
zájem, mohl si rovnou odnést
domů přihlášku do knihovny
k vyplnění. Já jsem to tak
udělala, při další návštěvě jsem
obdržela legitimaci a nyní mohu
knihovnu jako žákyně bezplatně
navštěvovat, kdykoli mi dojde
zásoba zajímavého čtení.

autor článku:
EMA ZEMÁNKOVÁ
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Ping-pongový turnaj
Dne 25. října 2021 se odehrál
ping-pongový turnaj žáků 2.
stupně. 
 
Turnaje se zúčastnilo 11 hráčů,
každý si zahrál s každým a žáci
s největším počtem výher
postoupili do semifinále.
Po několika napínavých
zápasech jsme se dostali
do finále, které vyhrála Nikol J.
ze třídy 9.B. Na druhém místě
skončil Tomáš K. z 7.A a na
třetím Honza L. z 8.B.
 
S výherkyní ping-pongového
turnaje udělal náš reportér přímo
na místě rozhovor, který si zde
můžete přečíst.
 
Jak se Ti hrálo?
Dobře, jen jsem měla pár proher
na začátku, potom se to ovšem
dorovnalo.

foto: Karolína Slánská

 
 
Jak ses na tento turnaj
připravovala?
Trénovala jsem pár dnů předem
a také hraji profesionálně tenis.
 
Kdyby byla možnost, pokusila
by ses vyhrát i příští rok?
Pravděpodobně ano.
 

foto: Karolína Slánská

Děkujeme za rozhovor
a gratulujeme k výhře!

autor článku:
KRYŠTOF JELÍNEK

Sbírka pro psy

ilustrace: D. Kondratyeva

Od 29. listopadu 2021 do 10.
prosince 2021 se ve škole koná
sbírka pro opuštěné a týrané
pejsky. 
 
Přinést můžete konzervy,
dobrůtky, piškoty, oblečky,
obojky, pelíšky, plyšáky
a hračky (bez nebezpečné
náplně). Hodit se budou
i odčervovací tablety a čisticí
prostředky.
Všechny příspěvky jsou určeny
Nadačnímu fondu Pes v nouzi.
Sbírku organizuje 6.C a paní
učitelka Pelešková.
 
Zapojte se i Vy a přispějte
do sbírky! autoři: žáci 6., 7. a 9. tříd

Recept na voňavé cupcaky

foto: Ester Valentová

autor článku:
ESTER VALENTOVÁ

foto: Ester Valentová

Ahoj všichni, kteří pečete tak
rádi jako já! Chtěla bych se
s vámi podělit o recept
na výborné a nadýchané
cupcaky. 
 
Věděli jste, že cupcake neboli
košíček je malý dort navržený
pro jednu osobu? Je tedy vhodný
i jako svačina do školy a určitě
se bude hodit třeba i na Vaši
narozeninovou oslavu.
 
Těsto na tuto pochoutku je
hotové za 2 minutky a obsahuje
následující tajemné přísady:
80 g másla,
280 g hladké mouky,
2 vejce,
1/2 prášku do pečiva,
200 ml zakysané smetany,
hrst oříšků,

2 lžíce mleté skořice,
120 g cukru.
 
Těstem pak už stačí jen naplnit
papírové košíčky a po 20
minutách pečení v troubě na 180
stupňů máte dobrůtku téměř
hotovou! Vršky cupcaků můžete
přelít polevou a dozdobit dle
fantazie a chuti.
 
Nezapomeňte se o recept
na cupcaky podělit s přáteli.
Takové pečení totiž není jen
nuda, ale s dobrými přáteli může
být i velkou legrací.
 
Dobrou chuť Vám přeje
Vaše milovnice pečení!
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Výtvarná a literární příloha 
Komiks - Praotec Čech

autor: Štěpán Špaček (Storyboardthat.com)

Četba na pokračování

ilustrace: D. Jůzová

někam daleko, třeba na ostrov
Kypr. Tam bychom si pak mohli
postavit dům. Ale teď už šup
do postele!“
 
Bim bam, bim bam, bim bam!
Hodiny odbily šest ráno. John
a tatínek potichu vstali, aby
nevzbudili maminku, a vyrazili
do obchodu s bagry. Na zahradě
pak tatínek vykopal hlubokou
díru a uvědomil si, že zapomněl
koupit razicí štít, tak upaloval
zpátky do obchodu. Potom
začali razit tunel. John tatínka
navigoval: „Doprava, doleva,
rovně, dozadu, šikmo doleva,
šikmo doprava!“
Najednou bylo půl sedmé večer.
Nasedli do auta, které táhli
za razicím štítem, a spěchali
domů na večeři. Večer John
padnul vyčerpaný do postele
a těšil se na další den...

autor článku:
PETR PATERA

ilustrace: V. Polyanszkij

Jak John porušil
karanténu
 
Ráno přišly noviny. Maminka
Květa Krysáková se do nich
podívala a zjistila, že byla
vyhlášena celostátní karanténa.
„Já nechci doma trčet několik
týdnů, nebo dokonce měsíců,“
rozčiloval se John.
„Já taky nechci, ale musíme,“
odpověděla maminka. John
chvíli přemýšlel a něco ho
napadlo. Na stole nechal
otevřenou učebnici vlastivědy
a pracovní sešit z matematiky
a potichu odešel z bytu.
Venku se procházel, a když
kolem něj šla paní, která
vypadala, že je hodná, milá a se
vším si poradí, oslovil ji:
„Můžete mi prosím poradit?
Potřeboval bych si najít úkryt,
kde, pokud možno, nebude pršet

ani sněžit a kde by se mi hlavně
líbilo.“
Paní se zamyslela. „Mám nápad.
Moje sestra je bezdomovkyně
a bydlí pod mostem. Tam by se
ti mohlo líbit. Pro jídlo si můžeš
zajít do obchodu
pro bezdomovce, tam ti ho dají
zadarmo.“ John poděkoval a šel
hledat nejbližší most,
pod kterým by se mu líbilo.
Žádný takový nenašel, ale
naštěstí objevil docela pěkný
dům pro bezdomovce.
 
„Jdu se podívat, co tam John tak
dlouho dělá. Není přece možné,
aby dvě hodiny dělal úkol
z matematiky a učil se
vlastivědu,“ řekla maminka
Květa tatínkovi Květákovi.
A šla. Když zjistila, že John je
pryč, prohledala celý byt.
Podívala se do všech koutů,
pod postel, pod stůl, do vany,
za dveře, prostě dívala se všude.
„Květáku, John se nám asi
ztratil,“ řekla tatínkovi.
„Tak já ho půjdu hledat,“
rozhodl se tatínek. Prošel
všechny ulice v okolí, ale John
nikde. „Budeme muset vyrobit
plakát, že se nám ztratilo dítě,“
oznámil mamince. Po obědě si
tedy připravili propisku, barevné
fixy, lepidlo, nůžky, papír

a fotku Johna, jak sedí u stolu,
dělá úkoly a usmívá se. Hotový
plakát několikrát okopírovali
a Květák ho rozvěsil po okolí.
 
Ráno si zase maminka
vzpomněla, že John je pryč.
„Půjdu zavolat odchytovou
službu,“ oznámila tatínkovi.
„Odchytová služba odchytává
zvířata a John není zvíře,“
protestoval Květák.
„Ale často se tak chová,“ trvala
na svém maminka. Netrvalo
dlouho a odchytová služba
Johna opravdu našla. Naložila
ho do auta a vezla zpátky domů.
Cestou se ale Johnovi podařilo
z auta vyskočit. Rozhlédl se,
jestli něco nejede, poděkoval, že
mu auta zastavila, a utíkal pryč.
To byl průšvih.
„Moc se omlouváme, ale Johna
jsme po cestě nějak ztratili,“ řekl
pán z odchytové služby
mamince. „Asi si budete muset
koupit nového.“ To se ale
mamince ani trochu nelíbilo
a poslala pána, aby Johna zase
našel. Když se odchycený John
konečně vrátil domů, tatínek si
ho vzal stranou a řekl: „Johne, já
z té karantény taky nejsem
nadšený. Trochu jsem přemýšlel
a napadlo mě, že bychom mohli
prokopat tunel z naší zahrady až
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