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v novém roce 2022 Vám
představujeme další, tentokrát
již 31. číslo školního časopisu
Rybí zpravodaj. Rádi bychom
Vás v něm informovali o všech
zajímavých událostech, které
jsme dosud ve druhém pololetí
na půdě školy mohli prožít.
Doufáme také, že Vám četba
následujících stránek poskytne
kromě informací i uvolnění
a zábavu.
Přejeme Vám slunečné jarní dny
a příjemné čtení!
Za redakci časopisu
Jana Sotlová

ilustrace: E. Mašatová

Zpráva z konference ředitelů škol

Ve středu 19. 1. 2022 se konala
konference ředitelů a zástupců
ředitelů pražských škol
v rámci projektu iKAP II Inovace ve vzdělávání, jehož
cílem je rozvoj funkčních
partnerství škol. Akce byla
pořádána MČ Praha 10
pod záštitou MŠMT.
Konference se konala
v konferenčním centru v Praze
ve Strašnicích. Zúčastnilo se jí
velké množství ředitelů škol
a zástupců ředitelů škol, z nichž
někteří prezentovali informace

o svých školách. Představena
byla například jedna ze středních
gastronomických škol, Střední
průmyslová škola strojní
a elektrotechnická, Gymnázium
Voděradská a další školy.
Na akci byli přítomni také mladí
novináři z řad studentů
jednotlivých škol, mezi nimi
i my, zástupci z redakce
školního časopisu naší školy.

ilustrace: O. Paievskyi

autor článku:
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Pomáhali jsme zvířatům v nouzi
V předvánočních týdnech
proběhla na naší škole již
čtvrtým rokem sbírka určená
útulkům pro opuštěná zvířata.

ilustrace: M. Paievskyi

Tento školní rok jsme vybírali
potřebné věci pro Nadační fond
Pes v nouzi. Ten rozhodne, kam
naše letošní pomoc poputuje.
Moc děkujeme všem, kteří se
zúčastnili a do sbírky čímkoliv
přispěli. Velký dík patří opravdu
všem, ale zvláštní poděkování
patří 1. B, opravdu se činili
a přinesli toho skutečně hodně,
děkujeme. Poděkovat bych
chtěla i kolegyním, řada z nich
se též zapojila.
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ilustrace: žáci 9. tříd

Na hodinu učitelem
praxi učitele, byli žáci obou tříd
spokojeni, a to společně i s paní
učitelkou, která do hodiny vůbec
nezasahovala.

foto: J. Pelešková

V pondělí 28. února druhou
vyučovací hodinu přišli čtyři
žáci 8.A vyučovat do 6.C.
Mladí vyučující ve 45 minutách
procvičili znalosti a společně
s mladšími spolužáky si také
vysvětlili důležitost učiva
a školy. Přestože studenti neměli

Dobrovolníci z 8. A si tak
vyzkoušeli být opravdovými
učiteli a získali přitom i praxi.
Díky této akci žáci zjistili, jak je
výuka pro všechny učitele
a učitelky obtížná. Výsledkem je
větší respekt a úcta žáků
k učitelům.
Jako žák 8. A bych tak chtěl
poděkovat za tento nápad zkusit si být na chvíli učitelem
a zjistit, co učení obnáší.
autor článku: LUKÁŠ FRÜHWIRT

Návštěva
muzikálu West
Side Story
V prosinci se žáci 8. a 9. třídy
zúčastnili projekce
amerického filmového
muzikálu West Side Story.
Na motivy Shakespearova
dramatu Romeo a Julie byl
vytvořen muzikál, ke kterému
složil hudbu skladatel Leonard
Bernstein, scénář napsal Tony
Kushner a choreografii vytvořil
Justin Peck. Režisérem filmu je
Steven Spielberg.
Většině z nás se líbily hlavně
výkony tanečníků a velmi pěkné
choreografické zpracování.
I hudba v muzikálu pěkně

foto: J. Pelešková

Pyžamový den

foto: převzato z csfd.cz

doplňovala děj a atmosféru.
Všem, kteří mají rádi muzikály,
bychom tento film doporučili.
autoři článku: ŽÁCI 8.B

Pyžamový den proběhl
ve škole v pátek 11. března
2022.
S chutí se do něj zapojili jak
žáci, tak i někteří učitelé.
Poslední den před jarními
prázdninami jsme se tak ve škole

cítili nejen příjemně a natěšeně,
ale i pohodlně.
autor článku: Mgr. JANA
SOTLOVÁ

Recept na jarní pomazánku
Pro toho, kdo by měl chuť
na jarní pochutnání, přidávám
recept na šťavnatou mrkvovou
pomazánku.
Na tuto pomazánku budete
potřebovat:
jedno vajíčko natvrdo,
dvě syrové mrkve,
měkký tvaroh (ve vaničce),
trochu soli,
lžíci citronové šťávy,
pažitku / jarní cibulku.
A jak postupovat? To se hned
dozvíte!

Uvaříme vejce natvrdo,
oloupeme a rozmačkáme jej.
Umyjeme dvě mrkve,
oškrábeme a jemně
nastrouháme. Vajíčko a mrkev
následně smícháme s tvarohem.
Osolíme a přidáme lžíci
citronové šťávy. Pomazánku
pořádně promícháme
a namažeme ji na chleba, rohlík
či jiné pečivo. Nakonec můžeme
ozdobit pažitkou nebo jarní
cibulkou.
Dobrou chuť!
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Zimní olympijské hry očima žáků

ilustrace: A. Reslová

Prezentace o Ukrajině
A. Chramcova, M.
Ozharovska, T. Popova a V.
Sushanyn z 8.A společně
připravili pro své spolužáky
v rámci občanské výchovy
prezentaci týkající se konfliktu
mezi Ruskem a Ukrajinou.
Všichni jsme připravili svoji
část. To jsme udělali tak, že
každý z nás se podíval na zprávy
dané země a vypsal její názory
na konflikt. Po škole jsme se
ve čtyřech sešli, společně jsme
poskládali všechny části
do prezentace a k tomu jsme
vyfotili společnou vtipnou fotku,
kterou jsme do ní vložili také.

foto: J. Pelešková

foto: J. Pelešková

náročná, protože jsme všichni
čtyři z východu, takže zprávám
jsme bez problému rozuměli.

V prezentaci jsme ukázali, jak
konflikt vidí Rusko, Ukrajina,
Bělorusko a Česká republika.
Práce pro nás nebyla až moc

autoři článku: ALEXANDRA
CHRAMCOVA a VOLODYMYR
SUSHANYN

Sbírka pro Ukrajinu
Když začala válka
na Ukrajině, všichni jsme se
ocitli v nové situaci.
Válku nikdo z nás zatím nezažil,
a tudíž nikdo nevěděl, jak
reagovat. Jak moc se bát, jak
moc být v klidu. My učitelé jsme
se snažili vysvětlit vše, co bylo
v našich silách a vědomostech.

autoři plakátu: žáci 7.B

Na konci jedné takové hodiny
padla otázka, jak můžeme jako
jednotlivci pomoci. Třída 7.B
během pár minut vymyslela
plán. Všichni žáci se semkli,
vytvořili letáčky, plakáty,
vyrobili skoro 700 ukrajinských
stužek na připínáčku a do konce
týdne bylo v kasičce ohromných
76.500,- Kč.
Děkujeme!
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Rozhovor s Monikou Součkovou
Paní učitelka Monika
Součková je na naší škole
nová, učí zde prvním rokem
matematiku a fyziku a zároveň
je třídní učitelkou 9.A.
Abychom ji lépe poznali,
rozhodli jsme se ji poprosit
o rozhovor. Výsledek našeho
rozmlouvání si můžete přečíst
níže.

Dobrý den, paní učitelko, rádi
bychom se Vás zeptali
na několik otázek.
Proč učíte právě matematiku
a fyziku? Bavila Vás fyzika už
v době, kdy jste studovala,
nebo jste měla ráda i jiné
předměty (příp. které)?
Na gymnáziu jsem chodila
do historického kroužku
a přemýšlela jsem o tom, že
bych šla studovat archeologii.
Také mě hodně bavil zeměpis
a biologie. Takže jsem dost
váhala. Nakonec se mi hodně
líbilo na dni otevřených dveří
na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské, tak jsem šla tam.
Na matfyz
(matematickofyzikální fakultu, pozn. redakce)
jsem přestupovala po druhém
ročníku, protože jsem chtěla
dělat biofyziku a ta byla jen
na matfyzu. Protože jsem ale
chtěla kombinovaný obor
s matematikou, jako jsem měla
na jaderce, a to na matfyzu šlo
jenom na učitelství, tak jsem
nakonec šla na učitelství. S tím,
že na učitelství jsem chodila jen
na pedagogické předměty, místo
učitelské fyziky jsem studovala
biofyziku a místo učitelské
matematiky finanční a pojistnou

matematiku. To už dneska asi
nejde.
Které fyzikální téma Vás
nejvíc baví, je Vám nejbližší
a proč?
Po vysoké škole jsem učila na 2.
lékařské fakultě lékařskou
biofyziku, tak mě baví tyto
oblasti fyziky, fyzika lidského
těla a nebo třeba lékařské
vyšetřovací přístroje.
A co Vám připadá nejtěžší? Co
se Vám z fyziky (nebo i z
matematiky) učí nejhůř?
Ze své praxe vím, že
když nemáte z matematiky
dobré základy, tak na střední
škole to ještě můžete, když se
hodně snažíte a dáte tomu
maximum času, dohnat. Ale
pokud zjistíte nedostatky až
na vysoké škole, už to dohnat
nejde. A přitom matematika
a základy fyziky jsou potřeba
v mnoha oborech, třeba i na
medicíně. No a nejtěžší mi
přijde žákům vysvětlit, že to
budou potřebovat a že se jim to
opravdu bude hodit.
Učila jste už na jiných školách,
nebo s učením u nás začínáte?
Předtím jsem učila na ZŠ
na Praze 13 a ještě předtím
na osmiletém gymnáziu
v Nuslích.
Při distanční výuce jsme
zjistili, že máte doma kočku.
Jak se jmenuje? Chováte i jiná
zvířata, nebo jste vášnivou
chovatelkou pouze koček?
Moje kočka se jmenuje Niky.
Žádná jiná zvířata teď doma
nemám, ale na vysoké škole

foto: Jana Sotlová

jsem jezdila na brigády do ZOO
Chleby a tam jsem si nejvíc
oblíbila lemury. Takže kdyby to
šlo, nejraději bych chovala
lemury.
Jaké máte jiné koníčky? Co
děláte ve volném čase,
když zrovna neučíte?
Jednou týdně chodím cvičit.
A když mě syn zrovna pustí
na počítač, zahraji si i nějakou
hru, v poslední době nejvíce asi
Hearthstone.
Děkujeme za rozhovor
a doufáme, že se Vám na naší
škole líbí!

Fyzikální okénko
Víte, že školní chodba měří
na délku 208 učebnic fyziky, 30
a půl žáka 6. ročníku nebo 419
otevřených dlaní žáka šestého
ročníku?
Víte, že průměrná váha penálu
ve třídě 6.C je 341 gramů?
Víte, že ze šatny školy do 4.
patra nastoupáte více než 13
výškových metrů?
Víte, že když do učebny fyziky
přijde s jedním učitelem 22
žáků, tak na každého připadá
více než 12 000 litrů vzduchu?
Změřeno a zváženo žáky 6.B
a 6.C.
autor článku: REDAKCE
ČASOPISU

Anketa o školním zvonění

na každou hodinu zvonilo
dvakrát, protože někteří lidé jsou
překvapení, když zazvoní,
protože si nehlídají hodiny,
nehlídají si čas. A jinak si
myslím, že je to úplně jedno, jak
bude zvonit. Hlavně že nějak
zvonit bude.

V posledním únorovém týdnu
uspořádala redakce školního
časopisu mezi žáky 2. stupně
a vybranými zaměstnanci
školy anketu, která se týkala
školního zvonění.
V průběhu velkých přestávek se
redaktoři na chodbách školy
dotazovali svých spolužáků, zda
jsou spokojeni se stávající
podobou školního zvonění, zda
by jej změnili, případně jakým
způsobem. Nejzajímavější
odpovědi zveřejňujeme zde:
Kačka Jakoubková (učitelka
TV, asistentka):
Školní zvonění mi vyhovuje, je
to fajn, rozhodně bych ho
nechtěla změnit. Je dostatečně
nahlas a hezky zvoní. Vůbec
bych nechtěla žádnou písničku,

ilustrace: N. Jonášová

měli jsme to na základní škole,
vůbec to nebylo slyšet a písničky
hráli ošklivé. Takhle, jak to je,
mi to vyhovuje. Českou hymnu,
jak někdo navrhoval, bych místo
zvonění taky nechtěla, stěží
dávám text, takže představa, že
poslouchám českou hymnu tady
ve škole, mě děsí.
anonym (7.A):
Já bych zvonění změnil tak, aby

Ema Bencová (6.B):
Tak asi bych tam dala zvuk,
který je vždycky ve vlaku.
Na začátek hodiny třeba tak, že
by hlas řekl hodina začíná a na
konci hodina končí a přestávka
začíná, pak přestávka končí. Ale
jinak bych ho úplně zrušila.
anonym (6.B):
No, je takové nepříjemné. Radši
bych ho změnila třeba na nějaké
vyzvánění z telefonu.
Na začátku hodiny by byl tento
zvuk a na konci by bylo zase
nějaké další vyzvánění,
protože někdo nějaké vyzvánění
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ilustrace: O. Paievskyi

nemusí mít rád, tak aby to
nebylo slyšet tolikrát za den.
anonym (8.A):
No, zvonění se mi líbí a asi bych
ho nijak neměnila. A pokud bych
měla vybrat jiný zvuk, tak asi
Růžového pantera.
autor článku: REDAKCE
ČASOPISU
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Literární a výtvarná
příloha
Fiktivní rozhovor
s Fjodorem Michajlovičem
Dostojevským
Žákyně 8.A dostaly za úkol
vytvořit a sehrát fiktivní
rozhovor s významným
světovým spisovatelem. Níže
přetiskujeme reflexi jejich
přípravy a část rozhovoru.
Vybraly jsme docela známého
autora, a to Fjodora
Michajloviče Dostojevského.
Našly jsme k němu pár
informací, vymyslela jsem
otázky. Moje kamarádka
a spolužačka Máša si udělala

kníry, vymyslely jsme z fixy
cigáro a jediné, co nám zbývalo,
bylo to, že já jsem musela
odehrát reportérku, která se
chce co nejvíc dozvědět. Máša
hrála spisovatele
deprimovaného po smrti
manželky.
Odkud berete inspiraci pro vaše
úžasné knížky?
No... Víte, moc rád jsem četl
Puškina. Znal jsem jeho díla
dokonce i nazpaměť. Také jsem
četl Goetha, Homéra a mnoho
dalších.

„Dobré ráno, Johne! Jak ses
vyspal? Všechno nejlepší
k narozeninám!“ budila Johna
do dalšího dne karantény
maminka Květa s tatínkem
Květákem. „Dobré ráno,“ řekl
rozespale John. Maminka
a tatínek mu předali dárky.
„Všechno nejlepší, Johne, ať jsi
šťastný, veselý, kamarádský,
máš hodně kamarádů a ať se
dožiješ co nejvíce let,“ popřáli
Johnovi rodiče a vtom přiběhla
do pokojíku mourovatá kočka.
„Ta je také pro mě?“ zeptal se
John. „Ano, je, jmenuje se
Betty,“ odpověděla maminka.
John byl šťastný. S Betty se

Seznámili jsme se v roce 1866.
Byla to láska na první pohled.
Neskutečně jsem ji miloval.
A hned po několika týdnech jsme
se vzali.
Jak vás napadlo založit časopis
Время (Doba)?
Založit časopis mě napadlo

Jak jste seznámil se svou
manželkou Annou
Snitkinovou?

Příběh na pokračování (2. část)
Jak John porušil karanténu

foto: J. Pelešková

mazlil, hladil ji. Prostě byl rád,
že ji má. „Tak, Johne, jdeme
zase kopat tunel,“ popoháněl
Johna tatínek. Nasedli do auta
a jeli k místu, kde včera nechali
razicí štít, a pokračovali v práci.
„Johne, už nám zbývá jenom
1000 km do konce. A až to
budeme mít vykopané, tak to
vybetonujeme, dáme koleje,
koupíme 1 kus metra a vezmeme
sem mámu, abychom se konečně
mohli přestěhovat na ten Kypr.
A na tom ostrově si postavíme
dům, abychom měli kde bydlet,“
vysvětlil tatínek Johnovi.
„Vymyslel jsi to moc dobře,
tati,“ pochválil Květáka John.
Tatínek zase začal razit. Šlo to
pomalu. Na oběd se zastavili,

když vyráběli rozcestí.
Vystoupili a dali si řízky
s bramborovým salátem, které
jim připravila maminka. Tohle
jídlo John zbožňoval. Po obědě
si tatínek lehnul. Na svoje
sedadlo si položil hlavu,
na Johnovo sedadlo nohy,
pod hlavu si ještě dal polštář
a nakonec se přikryl. John se
uložil na druhá dvě sedadla,
podobně jako tatínek. „A co
budeme dělat, až se vyspíme,
tati?“ zeptal se John Květáka.
„Pojedeme domů,
protože dneska je sobota, tak
abychom mohli oslavit ty tvoje
narozeniny s babičkou a dědou,“
odpověděl Johnovi tatínek. Ke
svačině měli výborný
čokoládový dort. Po svačině
babička a děda předali Johnovi
dárky. Dostal toho hodně,

ilustrace: D. Jůzová

STRANA 5 / 6

postupně. Přál jsem si obrátit
společnost od křesťanských
ideálů. Ale bál jsem se
radikálního převratu. A tak mi
v tom pomohl můj bratr.
autor článku: TETYANA POPOVA
(a MARIIA OZHAROVSKA)

protože byl hodný – tedy až
na to, že utekl z domova
během karantény. Večer pak
dlouho nemohl usnout.
Maminka ho naučila, že
když nemůže usnout, má počítat
ovečky. Počítal. Potom šla jedna
ovečka, která nechtěla a nechtěla
přeskočit řeku. V tu chvíli John
usnul. Brzy ráno Johna probudil
tatínek. „Johne, vstávej, musíme
kopat a betonovat!“ John si
celou cestu prozpěvoval
a přemýšlel. Když bylo dvanáct
pryč, zastavili na oběd přímo
pod Středozemním mořem.
„Hlavně ať nám sem neproteče
moře, byla by tady potopa,“
varoval tatínek...
autor článku:
PETR PATERA

ilustrace: B. Bencová
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Za pár okamžiků už Pokorný stál
na kraji střechy. Pokorný stačil
jen hodit ustrašený pohled
na Václavské náměstí a pak
skočil dolů.

Detektivní příběh
Hledání ztraceného sýra
V Národním muzeu zmizel sýr!
Byl to vzácný, drahý
a mimořádně smradlavý sýr...
Policie byla na místě
mezi prvními. Hlídač si všiml
ukradeného sýra ve tři ráno,
proto byli policisté rozmrzelí
a do práce se jim nechtělo.
Jediná věc, která je přesvědčila,
byl automat na kafe. Neochotní
muži zákona chtěli mít co
nejméně práce, tak zavolali
starého detektiva Horáka. Také
jemu se nechtělo z postele.
Panu Horákovi bylo jasné, že ho
tlačí čas. Věděl, jak je sýr
nebezpečný, dá se použít jako
teroristická zbraň. Musí jednat
rychle! Rozběhl se do velína.

Detektiv vytřeštil oči. ,,No jo,
Pokorný, starej blázen.“ Otočil
se a raději zvolil tu bezpečnější
cestu – cestu po schodech.

ilustrace: K. Rumanová

poznal, patřil Janu Pokornému.
,,Žádná nováčkovská chyba,‘‘
odpověděl, ,,přišel jsem se tě
zbavit.”

,,Chachá, nováčkovská chyba!‘‘
zasmál se. Zloděj nechal zapnuté
kamery. Ale neměl úplně
vyhráno, neviděl zloději
do obličeje. Najednou se
za Horákem ozval šramot.

Detektiv nepromluvil. Pokorný
se pomaličku přibližoval. Až se
dostal tak blízko, že pana
Horáka chytil za krk. Chystal se
ho podříznout. Pokorný to však
nestihl, detektiv ho udeřil loktem
do žeber. Pokorný tento manévr
nečekal a pustil Horáka i kudlu.
Horák kudlu sebral a rozběhl se
za Pokorným.

,,Věděl jsem, že se tady
objevíš!” řekl jakýsi podivný
chlap. Pan Horák ten hlas

Na svůj věk měl pan Horák
velice dobré tempo. Vyběhli
po schodech až na střechu.

Na Václavském náměstí už byla
sanitka. Záchranáři měli
Pokorného připoutaného
na nosítkách.
Proto Horák stihl jen jednu
otázku: „Kdo ukradl ten sýr?“
,,Daniel Černý, chystá se sýr
prodat teroristům.“
Domluvil, zavřely se dveře
a sanitka zmizela v noční tmě.
,,Hmm, něco mi tady nehraje“
zamyslel se detektiv. A vtom mu
to docvaklo. ,,Pokorný s Černým
mají být zavřeni ve věznici,
vždyť já sám jsem je zatýkal.”
Pospíchal do věznice. Když tam
dorazil, byla věznice obklíčena
zásahovkou snažící se dostat
situaci pod kontrolu. Opodál stál
evakuační autobus.

ilustrace: M. Řepa

kyslíkovou masku. Uvnitř byli
všichni vězni omráčeni pachem
sýru.
Detektiv spočítal vězně: ,,Super,
žádný nezmizel.” Po chvíli
pátrání objevil i tunel, kterým se
oba výtečníci prokopali ven.
Proč se ale s lupem vraceli zpět?
Daniel Černý má geniální
zločineckou mysl, věděl, že
uvnitř věznice budou mimo
podezření. Plán mu však zhatila
velká sýrová nehoda. Horák pak
už jenom vše ohlásil a speciálně
vycvičená jednotka zavezla sýr
zpět do muzea.
autor článku: ONDŘEJ MAREK

Detektiv Horák vkročil
do věznice se slovy: ,,Já se sejra
nebojím!“ a nasadil si

Hádanky - básničky

ilustrace: S. Jarchovský
ilustrace: N. Sedláková

Jsi jak bílý sníh na zeleném
talíři,
Po nocích o tobě sní všichni
malíři
A pak tě ve vodě malují

Jsi jak modrý chomáč, který
na poli září
Vykouzlí však úsměv na tvé tváři?
To netuším…
(Chrpa)

(Leknín)
Jsi jako sluníčko na zeleném
provázku
Každý má na tebe otázku
Proč jsi tak krásné?
(Narcis)

autor textu: VERONIKA
KALETOVÁ
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