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Milí čtenáři,
 
do rukou se Vám dostává
poslední číslo našeho školního
časopisu v tomto školním roce.
Můžete si přečíst zprávy
o akcích naší školy v posledním
čtvrtletí. S panem učitelem
Pavlem Hájkem jsem si povídali
nejen o jeho práci, ale i o akci
Ukliďme Česko. Podle našeho
receptu, který najdete na stránce
3, si na léto můžete připravit
jahodové nanuky.
 
Přejeme Vám příjemné chvíle
nad stránkami našeho
časopisu a mnoho zážitků
o letních prázdninách!
 
Vaše redakce

ilustrace: A. Mojžíšová

Lanové 
centrum

startovní otázka. Po správné
odpovědi se mohli vydat
zdolávat překážky.
 
Překážky se dělily na tři
skupiny:
1. TÝMOVÉ - Plnily se jako
celý tým ( v 6 lidech).
2. INDIVIDUÁLNÍ- Plnily se
jako polovina týmu ( ve 3
lidech).
3. OTÁZKY- Týkaly se tématu,
na které byla soutěž zaměřena:

Vybraní žáci z 6.B se 11. 5.
vydali do lanového centra
Proud. Doprovod jim dělala
paní učitelka Gabriela
Zvěřinová. 
 
Lanové centrum disponovalo až
10metrovými překážkami.
Jelikož má být bezpečnost
na prvním místě, nechyběli tu
ani zkušení instruktoři.
 
Před začátkem oficiální části
soutěže se účastníci připravovali
na trenažéru, kde se naučili jistit,
a na nízkých překážkách, kde si
vymysleli strategii.
 
V 10:00 hodin následovala

foto: G. Zvěřinová

mnichovská dohoda, německá
okupace a operace Silver A.
 
Tým Rybky z Rybníčků za naši

školu získal 2. místo.

autor článku: EMA ZEMÁNKOVÁ

Návštěva v redakci časopisu 
Respekt
Dne 16. 6. vyrazila naše
redakce školního časopisu
na exkurzi do časopisu
Respekt.
Týdeník Respekt sídlí v Karlíně
a píše převážně o politice,
kultuře a o aktualitách z ČR a ze
světa. Redaktoři tohoto časopisu
zadaná témata vždy podrobně
studují, takže články, které pak
publikují, jsou rozsáhlejší
a bohatší než v jiných
časopisech.
Při exkurzi jsme si prohlédli
obrovský prostor bývalé továrny,
ve které se nyní kromě redakce

Respektu nacházejí i redakce
dalších periodik či nahrávací
studio zpravodajské internetové
televize DVTV. Také jsme se
dozvěděli mnoho informací
o tom, jak to vypadá ve skutečné
redakci a jak zde probíhá
veškerá práce. Zaměstnanci zde
pracují opravdu dlouho, od rána
až do noci, na různých
zajímavých pozicích - jako
redaktoři, editoři, grafici,
fotografové, korektoři, odborníci
na média a reklamu aj. Zjistili
jsme, co vše jejich práce obnáší,
ale i další informace o médiích,

foto: J. Sotlová

obecně - např. to, že lidé
v dnešní době čtou více online
než tištěné zpravodajství a že
tisk časopisů probíhá často
v tiskárnách daleko od sídla
redakce - v Respektu svou práci
momentálně posílají až
na Moravu.
Po redakci nás provedla
asistentka šéfredaktora Natálie
Černá a redaktor František

Trojan. Fotografii u sebe
v kanceláři nám pořídil sám
šéfredaktor Erik Tabery.
Návštěva byla pro nás redaktory
školního časopisu velmi
zajímavá, přínosná
a inspirativní. Moc děkujeme
za možnost se k nim podívat!

autor článku: EMA HROUDOVÁ
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Zájezd do Mauthausenu a Lince Rakouska, ležícího na řece
Dunaj. Vydali jsme se
na prohlídku historického centra,
a protože bylo velké dusno,
zchladila mnohé z nás zmrzlina.
Někteří z nás také ochutnali
linecký koláč. Zpáteční cesta
utekla jako voda.
 

Myslím, že výlet do Rakouska
se vydařil, zažili jsme toho
spoustu, procvičili jsme si
němčinu a obohatili jsme si
znalosti z dějepisu a zeměpisu.
 
Vielen Dank!

autor článku: Mgr. ALŽBĚTA
ŠMAHOVÁ

V pondělí 16.5.2022 vyrazily
osmé a deváté ročníky
na jednodenní exkurzi
do Rakouska. 
 
Prvním bodem našeho programu
byl koncentrační tábor

Mauthausen, který kdysi sloužil
hlavně pro politické vězně. Zde
jsme si prošli venkovní areál
i vnitřní prostory a dozvěděli se
důležitá fakta z historie. Poté
jsme pokračovali do Lince,
třetího největšího města

foto (celá strana): A. Šmahová Pohled na vstupní bránu koncentračního tábora Mauthausen

Foto vlevo: památník obětem koncentračního tábora a pohled na centrum Lince.

Německé 
jazykové 
okénko

Grüß Gott – Dobrý den/zdař
bůh (pozdrav v Rakousku)
 
Linzer Torte – linecký koláč
 
Eine Kugel Eis, bitte. –
Kopeček zmrzliny, prosím.
 
Vielen Dank! – Mockrát děkuji!Oberösterreich – Horní

Rakousko (spolková země, hl.
m. Linec)
 
Die Donau – Dunaj
 
Das Konzentratinslager –
koncentrační tábor
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Den divnotašek

Do akce se zapojila většina žáků
i někteří učitelé a k vidění bylo
kromě mnoha kyblíků a košíků
i několik nákupních vozíků,

V pátek 20. května 2022
proběhl ve škole další
z netradičních dnů - den
divnotašek.

foto: J. Bláhová

žlutá popelnice nebo sušáky
na prádlo s učebnicemi a sešity
zavěšenými na kolíčkách.
Všechny zúčastněné oceňujeme

za jejich kreativitu a děkujeme
jim za zpestření dne!

autor článku: Mgr. JANA
SOTLOVÁ

Sportovní den

u všech dobrá nálada. Všem
třídám a učitelům děkujeme
za maximální sportovní
nasazení, fér hru a za

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se konal
sportovní den pro 2. stupeň. 
Ve vyrovnané soutěži tříd
zvítězila třída 9.C a samozřejmě

foto: K. Jakoubková

pořadatelskou činnost
na stanovištích.
Už se těšíme na 1. 6. 2023!

autor článku: KATEŘINA
JAKOUBKOVÁ

RECEPT na jahodové nanuky

foto: Převzato z knihy Mňam! Mami,
dneska vařím já

 
Milí čtenáři, milovníci dobrot,
máme pro Vás nový osvěžující
recept na jahodové nanuky!
Chutnají obzvlášť dobře v létě
při velkých vedrech. Recept je
opravdu jednoduchý, a proto se
ho nemusíte bát vyzkoušet.
 
Budete potřebovat:
2 hrnky jahod
250 ml smetany ke šlehání
1 lžíce medu

Potřebné pomůcky:
hluboká nádoba pro ponorný
mixér a mixér ponorný
nádoba na nanuky / kelímky
klacík / špejli
Postup:
Jahody očistíme, odštopkujeme
a nasypeme do hluboké nádoby
pro ponorný mixér. Přidáme
smetanu na šlehání, med a vše
rozmixujeme, aby byla směs
nadýchaná. Poté rozmixovanou
směs nalijeme do formiček /
kelímků a zapíchneme klacík /
špejli. Vše dáme do mrazáku
a počkáme, dokud nevznikne
zmrzlina.
Dobrou chuť!

autor článku:
EMA HROUDOVÁ

ilustrace: T. Ježek

V době letního vedra přijde vhod
i svěží nápoj. S 8.- 9. ročníky
jsme v hodinách výtvarné

ilustrace: A. Kočí

výchovy zkusili vymyslet jeho
název a navrhnout design.
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ROZHOVOR s Pavlem Hájkem

foto: Jana Sotlová

Na závěr školního roku
přinášíme rozhovor s jedním
z mála mužských zástupců
v pedagogickém sboru -
s panem učitelem Pavlem
Hájkem. Ve škole působí již
řadu let, v současné době učí
informatiku a pracovní
činnosti, je ale schopen
zastoupit kolegy i v jiných
předmětech. Mimoto zajišťuje
IT podporu školních sítí
a věnuje se dalším zajímavým
aktivitám, o nichž si můžete
přečíst níže. 
 
Dobrý den, pane učiteli,
prozraďte nám, prosím, jak
dlouho učíte a co Vás k učení
přivedlo?
Na naši školu jsem se dostal
úplnou náhodou. Před třinácti
lety jsem zaskočil na jeden
měsíc za chybějícího učitele
zeměpisu a informatiky a měsíc
se mi protáhl na těch třináct let.
 
Jste učitelem pracovních
činností a informatiky - co
z toho máte raději?
Nedá se říci, že by byl jeden
předmět lepší nebo zábavnější
než jiný. V každém předmětu
najdete témata, která mohou být
pro žáky i učitele zajímavá.

 
Občas suplujete i zeměpis
nebo fyziku - chtěl byste běžně
učit i tyto předměty? Proč ano,
nebo proč ne?
Pokud by to byla záležitost
přání, tak určitě ano.
Před několika lety jsem
i zeměpis učil. Ale není to jen
záležitost přání. Škola musí také
zajistit, aby na všechny
předměty měla dostatek učitelů,
a právě teď se budou hodiny
informatiky posilovat, jelikož ji
budou mít všichni žáci od 4.
do 9. třídy. Nehrozí nám tak, že
by si učitelé informatiky mohli
odskakovat do zeměpisu, ale
naopak budeme muset nějaké
nové tváře přitáhnout
k informatice.
 
Jaký musí člověk být, aby byl
dobrým učitelem informatiky?
Co musí umět, co všechno
učení informatiky vyžaduje?
Sám sebe nemohu posuzovat,
zda bych byl dobrým
nebo špatným učitelem, ale
s čím by měl každý učitel
informatiky na základní škole
počítat je opravdu velké
množství především
byrokratických úkolů, které
souvisí s provozem každého

počítačového systému, ať už je
to školní síť či elektronická
žákovská knížka. Většina
základních škol nezaměstnává
speciálního pracovníka jako IT
podporu, takže na úřadování
a řešení technických problémů
padá stále větší procento času.
Ten čas pak chybí
na organizování kroužků
pro žáky, které by informatika
zajímala hlouběji.
 
Co Vás na informatice nejvíce
baví a co Vám připadá nejtěžší
žáky naučit?
Nejzajímavější je určitě
programování. Současně je to
i pro žáky nejtěžší látka, kterou
ale v současných 5. a 6. třídách
ještě neprobíráme. Dříve se
programování učilo v 8. a 9.
třídě, ale jak budeme postupně
otevírat novou výuku
informatiky ve vyšších
ročnících, určitě se
s programováním žáci opět
na naší škole setkají.
 
S čím nejraději pracujete
v dílnách?
Materiálem číslo jedna je určitě

čisté dřevo. Je relativně levné,
snadno se opracovává a je to
materiál naprosto ekologický.
Když se budete o dřevěný
výrobek dobře starat, vydrží
stovky let. Časem dokonce získá
na kráse.
 
Kdybyste do dílen mohl
zakoupit nějaký nový nástroj,
co by to bylo?
Pokud by bylo dosti finančních
prostředků, mohli bychom
koupit soustruh na dřevo.
 
Co rád děláte ve svém volném
čase? 
Volný čas rád investuji
do cestování, především pěšmo
a na kole.
 
Co plánujete na prázdniny?
Letošní léto si budu hrát
na tesaře a budu renovovat skoro
200 let starou roubenku
v Podkrkonoší.
 
Děkujeme za rozhovor.

autor článku: REDAKCE
ČASOPISU

S P. Hájkem o 
akci Ukliďme 
Česko

což je ideální počet na závěrečné
opékání špekáčků nebo pokec.
 
Proč akci každoročně
organizujete? Máte nějaký
zvláštní zájem o životní
prostředí?
Pohybuji se v komunitě, kde je
životní prostředí velké téma.
Zároveň jakoukoliv
konstruktivní akcí lze posílit
kolektiv a řada účastníků to bere
jako zpestření volného času.
Prakticky vždy se nám zapojují
do úklidových akcí i děti
účastníků a nedělá jim to žádný
problém. Naopak jsou často
zvědavé, jaké „poklady“ najdou.

Jak dlouho už organizujete
akci Ukliďme Česko? Účastní
se akce mnoho lidí?
V naší škole jsme začali akci
pořádat v loňském roce a řadu
let zpátky jsem ji organizoval
nezávisle na škole. Pokud
nebudete investovat do nějaké
silnější propagace akce, tak
většinou lokální úklid přitáhne
10 - 20 dobrovolníků z okolí,
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Literárně - výtvarná 
příloha
Úvaha na téma...
 
Nejztracenější den našeho
života je ten, kdy jsme se
nezasmáli.
 
Autor citátu: S. R. Chamfort
 
Den střídá den a každý se nám
zdá stejný. Rutina stále se
opakujících činností. Snídaně,
škola, oběd, chvíle volného času,
pak večeře, spánek a vše znovu
dokola. Díky spoustě povinností
nemáme čas si oddechnout,
strávit příjemnou chvíli s přáteli
nebo rodinou.
Lidé se honí za „štěstím“
v kariéře, za vidinou bohatství,
díky kterému budou mít, po čem
vždy toužili. Skutečnost je ale
jiná...
 
Chceme všechno, co nemáme,
závidíme sousedovi nové auto,
spolužačce boty. Zapomínáme
při tom ale na všechno, co už
máme, nevážíme si toho.
 
Co kdybychom se každý občas
podívali kolem sebe? Na chvíli

se zastavili a podívali se na to
všechno, co skutečně máme?
Člověk je celý život obklopen
zdánlivě samozřejmými
maličkostmi, které ale vůbec
samozřejmé nejsou.
Nedokážeme ocenit to, co
máme, a stále se honíce
za něčím „víc“ se zapomínáme
usmívat.
 
Všichni jsou uspěchaní, míjí se
na ulicích se sklopenými
hlavami … Nebylo by mnohem
příjemnější, kdyby se lidé
na sebe, třeba jen málo, ale
přece jen, usmáli? Vždyť úsměv
trvá jen chvilku. Zkuste to –
usmějte se na řidiče, který vás
pustí na přechodu,
na prodavačku v obchodě,
na maminku doma. Usmějte se
jen tak, sami pro sebe,
když třeba vidíte roztomilé dítě,
a nebo prostě jen proto, že je
na světě krásně. Všechno vám
najednou bude připadat veselejší
a barevnější.

Lapbooky 5. A "Naše planeta", vytvářené při příležitosti Dne Země.

Nikdo přece nechceme
promarnit život, tu krátkou
chvíli, která nám byla dána,
ve stresu a strachu z toho, co
přijde zítra. A také bychom si
měli uvědomit, že vlastním
úsměvem dokážeme pomoci
i ostatním. A co může být lepší
než pocit, že jsme na světě
pro něco a že jsme někomu
pomohli?
Smích je zkrátka jedno
z nejdůležitějších gest, kterým je
člověk obdařen, a proto si
pamatujme: „Nejztracenější den

našeho života je ten, kdy jsme se
nezasmáli.“

autor článku: ELIŠKA KLEČKOVÁ

Úspěchy v projektu Post Bellum - 
Příběhy našich sousedů

Foto z vyhlašování výsledků a předávání cen 23. května ve Strašnickém divadle

Letos se do projektu Příběhy
našich sousedů zapojily dva
týmy, a to pod vedením pana
učitele Jana Makovského. 
 
Tým žáků V. Turnwaldové, A.
Markové, J. Vlka a Z. Urbánka
ze třídy 9.C vedl rozhovor
s Jaroslavou Turnwaldovou. Ta
je seznámila se společenskou
změnou v době pražského jara
a následnou letargií po okupaci
v srpnu 1968.
 
Druhý tým složený z žáků 9.A
(E. Kynclová, Š. Zemanová)
a 9.B (F. Němeček, T. Semrád)
vedl rozhovor se starostou
Sokola Rudolfem Douchou. Ten
zavzpomínal na zážitky z vojny,

emigraci a na svoje sportovní
působení v Sokole.
 
Dne 23. května byl
ve Strašnickém divadle projekt
kola Prahy 10 slavnostně
zakončen. Oba týmy se umístily
na stupních vítězů. Tým 9. AB
obsadil 3. místo a tým 9. C
soutěž opanoval na 1. místě!
 
Důležitá pro nás však není
výhra, ale že se žáci naší školy
pravidelně setkávají s historií
odlišným způsobem v činech
a osudech konkrétních lidí.

autor článku: Mgr. JAN
MAKOVSKÝ

Návštěva knihovny

foto: Jana Sotlová

Dne 21. 4. 2022 jsme my, žáci
6.B, navštívili Ústřední
městskou knihovnu hlavního
města Prahy.
 
Sešli jsme se v osm hodin
před školou a vyrazili jsme
na cestu za novými vědomostmi.
Chvilku po půl deváté jsme
dorazili do knihovny. Naše
návštěva začala prohlídkou
Sloupu vědění, který obsahuje
8000 knih a 2 zrcadla, díky nimž
se sloup jeví jako nekonečný.
Nahlédli jsme do oddělení
dětských knih a potom jsme se
zúčastnili vzdělávacího
programu o naučné literatuře.

Vysvětlili jsme si její
charakteristiku a předvedli si
několik ukázek dobrodružné
literatury.
Zakončení návštěvy proběhlo
formou hry, která shrnula naše
nové znalosti.
Před odchodem z centra Prahy
jsme se občerstvili na malém
náměstí obklopeném
historickými budovami.
Vrátili jsme se do školy na 4.
vyučovací hodinu a pokračovali
v klasické výuce.

autor článku:
EMA ZEMÁNKOVÁ
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Amfory žáků šestých ročníků (A. Křemen, K. Bendlová, L. Šetelová)

Po pražských památkách

V pátek 27. května, v den 80.
výročí akce Anthropoid, jsme
se se žáky devátých ročníků
vydali do centra Prahy.
Naším cílem bylo nejen
připomenout si atentát
na Reinharda Heydricha v 1942,
ale i navštívit několik
významných a turisticky
atraktivních míst Prahy. První
zastávkou byl Emauzský klášter,
od kterého jsme šli k domu, kde
na sklonku svého života žila
Božena Němcová. Dále naše
kroky zamířily přes Albertov
na Vyšehrad. Došli jsme k domu,

kde žil a tvořil Alois Jirásek a na
závěr jsme navštívili
pravoslavný Kostel sv. Cyrila
a Metoděje. Tam si žáci
připomněli, co se před 80 lety
v těchto místech odehrálo a kde
byly ukončeny životy válečných
hrdinů. Na závěr jsme zhlédli
na náměstí Míru výstavu
fotografií s popisem událostí
roku 1942.
Byl to pro nás všechny příjemně
strávený čas.
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Příběh na pokračování - 
závěrečná část

 
Krysákovi tedy vyrazili i s
malým Charlesem. Nejdřív
zamířili na Saint Hilarion Castle.
„To nemůžu ujít,“ stěžoval si
John. „Tak si to pořád neříkej
a pojď,“ odpověděla maminka.
Šli krásnou lesní cestou, kde to
vonělo, a došli ke zřícenině,
ze které byla krásná vyhlídka
na okolí. Přenocovali
pod stanem v kempu. Další den
vyrazili do Kyperského muzea,
ukrytého uprostřed lesa. Vedou
k němu různé cesty a pěšinky.
Šli po cestě mezi dvěma
loukami, které byly obrostlé
hezkými kytičkami. „Tak tady se
mi to líbí,“ podotkl John. Přesně
v pravé poledne došli k muzeu
a hned vedle byla dokonce
i hvězdárna. „Nemůžeme jít dál
bez pozorování vesmíru,“
rozhodla Květa. Pak pokračovali
v cestě.
 
Přenocovali opět v kempu.
V noci se od Květáka ozývalo:
„chrrr pššš, chrrrr pšššš, chrrrr
pššššš“ a od Johna: „Mamí, kdy
už půjdeme?“ Jenom Charles
spinkal jako miminko.
 
Po snídani vyrazili k Mešitě
Selimiye a pak k The Liberty
Monument. To je krásný
památník připomínající hrdiny
boje za nezávislost na britské
nadvládě. Další den šli na Ledra
Street Crossing Point. To je
přechod hranice z Evropy
do Orientu přes opuštěné pásmo
plné zřícených a opuštěných

budov. Poté už byli blízko hranic
a maminka tatínkovi řekla:
„Květáku, my nemáme pas!“
„Máme pistoli!“ odpověděl
tatínek. John rychle přemýšlel.
Museli přeci nějak překročit
hranice… Ale jak??? Rozhodně
nechtěl po nikom střílet!
„Tatínku, co kdybychom se
přes hranice nenápadně
přeplazili?“ zkusil navrhnout.
„To není špatný nápad,“ rychle
souhlasila maminka. Lehli si
na břicho a potichu přeplazili
hranici.
 
Ubytovali se v hotelu
NIC-MOC. Docela je překvapilo, že
to tam měli hezky zařízené.
Každý den chodili na výlety, ale
pak už se jim začalo stýskat
po domově. Vrátili se tedy domů
do Česka, ale bohužel si s sebou
přivezli nemoc Covid-19. Tu
nemoc, kvůli které byla
zavedena opatření, která John
porušil. Nemoc dostali za trest.
„Tak co, Johne, proč jsi musel
porušit ta opatření?“ zajímala se
maminka. „Prostě jsem chtěl,“
odpověděl John. Z postele se
oknem díval na vykopaný tunel
a plánoval, kam zase vyrazí, až
se uzdraví. A rozhodl se, že až
bude velký, stane se řidičem
metra.
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Další den ráno se Johnovi
na mamince něco nezdálo. „Proč
máš tak velké oči? Proč uši?
Proč břicho?“ „Abych tě lépe
viděla. Abych tě lépe slyšela.
Protože budu mít miminko,“
odpověděla maminka. Pak si šla
ještě lehnout. Brzy ale začala
mít pocit, že se jí chce narodit
miminko. A taky že jo.
Během minuty se jí narodil kluk.
Rychle pro něj vymýšleli jméno.
„Tom. Neeeee! Marek. Neeeee!
Charles. Jooooooo!“ A měli
jméno. Charles začal brečet.
John ho pohladil po hlavičce. To
bylo moc příjemné, hladit si
miminko.
 
Maminka připravila Johnovi
pro Charlese mléko, plenky
a plyšáka a odešla s tatínkem
na výlet. Miminko začalo brečet.
John ho hladil tak dlouho, dokud
nepřestalo. „Uíííííííí. Eeeeeeee.
Eííííííííííí. Aíííííííííí.,“ říkal
Charles. John se smál a dal mu
do postýlky plyšovou kočku.
„Mňaaaauuuu,“ řekl John.
„Aaaauuuuu,“ opakoval Charles.
 
Další den chtěli Květa a Květák
zase vyrazit na výlet a John měl
zůstat doma s Charlesem. „Já
nechci, mami, dneska hlídat
Charlese!“ protestoval John.
„Ne, Johne. Je to tvůj bratr, ne
můj,“ trvala na svém maminka.

„Ale tvůj syn!“ připomněl jí
John. Květa tedy zůstala doma
a John šel s tatínkem kupovat
vagón metra.
 
Do internetového vyhledavače
zadali vagony-metra.cz a tam si
vybrali první vagón metra. Pak
si uvědomili, že v tunelu nemají
koleje, tak šli do obchodu
s kolejemi, kde poprosili
jednoho pána, aby jim pomohl ty
koleje odvézt domů. „Jasně,“
odpověděl pán. A dali se
do toho. Do večera měli co
dělat. Vždyť si představte, kolik
kolejnic je potřeba z Brna
na Kypr. Spoustu…
 
Po snídani naložili všechny
potřebné věci do vlaku –
„metra“ a vyrazili na ostrov
Kypr. Jeli skoro celý den.
Když dorazili do cíle, začali
shánět řemeslníky, kteří by jim
postavili dům. Sehnali je další
den ráno. „Co to ti řemeslníci
mají?“ chtěla vědět Květa.
„Obřího obra, který umí
pracovat na zahradě,“ odpověděl
Květák. Obří obr vytáhl obří
krumpáč a začal kopat základy
domu. „Nevadilo by vám,
kdybychom odešli
na několikaměsíční výlet, dokud
nám nedostavíte dům?“ zeptala
se Květa. „Nevadilo,“ odpověděl
řemeslník.
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Tablo 9. B

TABLA DEVÁTÝCH
TŘÍD
 
Se závěrem roku se u vstupu
do školy objevují tabla
vytvořená žáky, kteří letos
opouštějí naši školu.
 
Tvůrci ze všech tří letošních
„devítek“ nás opravdu překvapili
a musíme je pochválit -
za originalitu, vtip i precizní
technické zpracování, budou
inspirací i pro ostatní třídy.
 
Žákům devátých tříd přejeme
mnoho úspěchů v dalším studiu
na nových školách!
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Všechna tři tabla ve vstupu do školy
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Při hodinách výtvarné výchovy
v šestých třídách jsme cestovali
džunglí.
 
Přejeme všem spoustu
zajímavých cestovatelských
zážitků o nadcházejících
prázdninách!
 
VAŠE REDAKCE

ilustrace: E. Valentová

RYBÍ ZPRAVODAJ. Vyšlo 24.
6. 2022 jako 32. číslo školního
časopisu Základní školy
V Rybníčkách, Praha 10.
Literární občasník. ZŠ
V Rybníčkách 31/1980, Praha
10, 100 00. E-mail:
jana.sotlová@zs-vrybnickach.c
z.
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VI. B), L. Šetelová (VI. C), A.
Mojžíšová (VII. B), T. Ježek
(VIII.A) a A. Kočí (IX. A).
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