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ŽIVOT VE ŠKOLE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU: 

 

19. září proběhl na naší škole sběr papíru. 

Celkem bylo odvezeno 5 840 kg papíru, za 

který utržíme 10 466,- Kč.  Nejvíce vy-

brala na 1. stupni třída II.B, na 2. 

stupni třída VII.B. Další pořadí tříd: 

2.místo  III.B, 3. místo VI.B ( loňská V.B). 

Jaké bude konkrétní využití výtěžku ze 

sběru  rozhodne žákovský parlament.                     

(Hana Kosová) 

Na začátku školního 

roku – 10.9. - jsme 

měli v tělocvičně 

prezentaci  bojového 

umění - karate.  Před-

vedli nám plno zají-

mavých ukázek a také 

nám o karate něco 

řekli. Třeba, že pochá-

zí z Japonska a že se karatem v Japonsku 

bránili. V Japonsku to uměl prý každý, i 

ženy a děti. Ukázali nám také plno příkla-

dů: bojové pozdravy, přehazování přes 

záda, styly útočení a spoustu jiných 

zajímavých věcí.  Největší úspěch měla ale 

ukázka rozbíjení dřev. Bylo to velmi 

zajímavé a poučné.                           

(Barbora Jarolímová, V.A) 

19. září pak zhlédly I. až IV. třídy ukázky 

fotbalu a 26. září viděly druhé třídy 

trénink pozemního hokeje.  

 

Od 11. září začal před naši školu opět 

jezdit bibliobus. Navštívili ho žáci prvního 

stupně a v rámci hodin anglického jazyka 

žáci šestých až devátých tříd.(red) 

 

Dne 17. a 18. září se konal adaptační kurs 

pro třídy VI. A a B. Byl pořádán agenturou 

Feelnet, která spolupracuje s naší školou. 

V tělocvičně se hrály různé soutěže, kvízy 

a hry jako čínský badminton, vázání 

provazů a kroket. Moc nás to bavilo. 

Nakonec se střílelo z novodobé foukačky a 

dostali jsme čínský badminton. Akce byla 

konána k seznámení se s žáky a učiteli 

druhého stupně. Celý den se vydařil. 

(Václav Svoboda a Marek Novotný, VI. A) 

 

Jako každý rok, od 23. září opět na naší 

škole probíhají schůzky školního 

parlamentu. 

 

Dne 3. října na naší škole proběhl den 

otevřených dveří. Rodičům a dalším 

návštěvníkům, kteří se zajímali o chod naší 

školy, pomáhali žáci a žákyně z VIII.B. 

(red) 

 

Ve středu 16. října jsme měli ve velké 

tělocvičně přednášku o dravcích, savcích 

a obojživelnících. Program byl pro žáky 

V. až VIII. tříd. Přednášející nám vyprávěl 

například o mlokovi, jak se brání, kde má 

jed a další. Dokonce nám nějaké 

obojživelníky přinesl ukázat a na nich 

předváděl jejich způsob života. Tato 

přednáška však nebyla jen o obojživel-

nících, ale i o obratlovcích, například 

gepardovi, či plazech například krokodýlo-

vi. Ty ale bohužel nepřinesl!!! 

(Valentina Babčická, V. A) 
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MIMOŠKOLNÍ AKCE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU: 
 

18. září se v lesoparku Hostivař mladší a 

starší žáci z VI. až IX. tříd účastnili 

přespolního běhu. V obou kategoriích se 

umístili na výborném 2. místě z celkem 

osmi týmů. Gratulujeme! 

 Na stejném místě o den později - 19.září - 

závodily v kategorii mladších a starších 

žákyň dívky ze 6.a 8.tříd. V kategorii 

mladších žákyň obsadily sedmé místo, 

starší žákyně byly čtvrté. 

  

Dne 24. září proběhl na atletickém 

stadionu Slavie v Edenu atletický čtyřboj. 

V kategorii starších žáků obsadili zástupci 

naší školy z VIII. A IX. tříd 4. místo, starší 

žákyně pak osmé. 

(red) 

 

Dne 2. října jsme se za naši školu zúčastni-

li turnaje v minikopané. Byl pořádaný 

v rámci Dnů Prahy 10 a odehrával se na 

hřišti SK Slavia Praha v Edenu. V katego-

rii mladších žáků hráli za naši školu žáci 

VI. tříd. Skončili jsme na 4. místě ze 

dvanácti týmů. Vyhrál tým ze ZŠ Eden. Na 

cestě zpátky jsme se stavili v cukrárně. 

(Martin Klikar, VI. A) 

 

O dva dny později, 4. října - se stejného 

turnaje účastnili v kategorii starších žáků 

žáci VIII. a IX. tříd. Obsadili výborné 

druhé místo z devíti zúčastněných týmů.  

(red) 

 

4. října 2013 se v rámci dnů Prahy 10 

konal turnaj v přehazované. Konal se na 

stadionu Slavie v Edenu. Sešlo se tu 

mnoho dobrých týmů, ale jen jeden mohl 

vyhrát. Nakonec po souboji dvou 

neskutečně dobrých týmů vyhrála ZŠ Pod 

Vodovodem. Náš tým, složený z žákyň VI. 

A a B a VII. A, skončil na 7. – 11. místě. 

Byl to velmi vydařený turnaj. 

(Kristýna Švihnosová, VI. A) 

 

 

VÝLET DO ZOO 
 

V sobotu 19. října 2013 jsme se 

žáky cizinci v rámci výuky 

češtiny pro cizince navštívili 

zoologickou zahradu v Praze. 

Tentokrát jsme se zaměřili na 

nově vybudovanou část zoo –

Údolí slonů, pavilon žiraf a 

hrochů, Africký dům a jiné. Ještě 

před samotným výletem jsme 

pro děti připravily pracovní listy, 

se kterými žáci pracovali i při 

samotné výuce. Učili jsme se 

názvy zvířat, kde zvířata žijí a 

čím se živí, základní 

charakteristiku atd. 

V pracovních listech žáci našli stručný přehled všech zvířat, které jsme spatřili na vlastní oči. 

Výletu se zúčastnilo šestnáct dětí se čtyřmi pedagogickými pracovníky – H. Homolovou, Z. 

Mandausovou, M.Maříkovou a H.Hájkovou. 

(Martina Maříková) 
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O rybách vážně i nevážně 

 
V divadle Bari-

kádníků nás čeka-

lo představení „O 

rybách vážně i 

nevážně“. Toto 

představení vedl 

rybář, cestovatel a 

velký přítel Jakuba Vágnera. Spolu s ním 

cestuje po světě a hlavně rybaří. Vyprávěl 

nám o svých cestách po světě a své 

vyprávění doprovázel ukázkami na 

interaktivní tabuli. Vyprávěl nám různé 

příhody, které se mu při cestování 

přihodily. Tyto příhody byly občas i 

nebezpečné. Např. koupali se s krokodýly 

a ani o tom nevěděli. Později to ale zjistili, 

a už se tam raději nekoupali. Tento pán 

nám také ukazoval různé úlovky, které se 

svým kamarádem Vágnerem chytil. 

Vyprávěl o plachetníkovi, největší rybě jím 

chycené v Thajsku. Ale při jeho chytání 

nastaly potíže. Nejdříve se s ním tři hodiny 

tahali po moři a když ho chytili, zjistili, že 

jim chybí benzín. V dáli uviděli loďku, 

která by jim snad mohla zapůjčit palivo. 

Tak se také stalo. Lidem v loďce moc 

poděkovali a  potom loďka  odjela. Oni 

zkusili nastartovat, ale pořád to nejelo.Měli 

totiž utrženou vrtuli. Jeden Thajec pak 

zavolal mobilním telefonem pomoc - svého 

bratra, který pro ně přijel na vlastní lodi. 

Pak ale nastala bouře a lodě nemohly 

postupovat. Proto zavolali větší loď, která 

jim přijela na pomoc. Vše tedy dobře 

skončilo a nám se představení moc líbilo. 

(Klárka Mikušová a Jan Šmejkal, V.A)

 

 
Dne 11. října žáci sedmých tříd navštívili divadelní představení Švanda dudák Superstar ze 

Strakonic v Divadle U Hasičů, dne 16. října první třídy v Divadlo GONG zhlédly představení 

„O pejskovi a kočičce.“ 

1. října se účastnili žáci IX. B geologické exkurze a návštěvy muzea v Jílovém s názvem 

„Dolování zlata“. 

 

 

Bibliobus - knihovna v pohybu 
 

Před naši školu každý měsíc pravidelně 

zajíždí bibliobus Oskar, který patří 

Městské knihovně v Praze. Je to malá 

pojízdná knihovna, do které si v určitý den 

v měsíci žáci mohou chodit půjčovat 

knížky. K dispozici je zde přes 800 knih. 

Oskar kromě škol zajíždí i na další místa 

v Praze, například do školek, domovů pro 

seniory nebo do nemocnic. 

 

Během září a října proběhly návštěvy 

bibliobusu „Oskar“ v rámci výuky 1. 

Stupně. Vyučování probíhalo netradičně - 

na židličkách u stolků nebo na dece před 

bibliobusem. Děti si tu mohly odpočinout 

s knížkou nebo se zapojit do různých 

programů, které organizovali pracovníci 

knihovny. Dne 12. září tuto „knihovnu“ 

navštívili žáci šestých ročníků v rámci 

vyučování hodiny angličtiny. Prohlíželi si, 

jaké knížky v angličtině jsou zde k 

dispozici a mohli si je také vypůjčit. 

 

Bibliobus Oskar v tomto školním roce 

 

V tomto školním roce Oskar zajíždí před 

naši školu vždy v pondělí mezi 13 a 15 

hodinou v tyto dny: 7. října, 4. listopadu, 2. 

prosince, 27. ledna, 17. února, 24. března, 

14. dubna, 19. května a 16. června. (red)
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Ze zahájení školního roku 2013/2014 

 
Ukázka juda pro I. stupeň 

  

Přespolní běh v Hostivařském lesoparku Adaptační kurz VI. tříd 

  

Pojízdná knihovna - bibliobus Oscar Půjčování knížek v knihovně 
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Dne 8. října proběhla v galerii Prahy 10 za účasti žáků devátých prezentace projektu Paměti 

národa - Post Bellum. 

 

Projekt „Příběhy našich sousedů“ - Post Bellum /I./ 

Loňský rok naše škola byla oslovena neziskovou organizací Post Bellum, která se 

snaží zmapovat osudy našich rodičů, prarodičů, příbuzných či sousedů. Generace, která 

pomalu vymírá, ale která je bohatá na informace, ze kterých se dá neustále čerpat a to i 

současnou mladou generací.  

Tohoto projektu se účastnili žáci bývalých osmých ročníků; Ferdinand Fořt, Širín 

Nafariehová, Tereza Pískačová a Anna Marková. 

Naší osobností byla paní Eva Roubíčková, rozená Mändlová, jíž osud židovské dívky, 

zavedl do koncentračního tábora Terezín. I přes neveselé chvíle v jejím životě dokázala svou 

odhodlaností, vůlí a optimismem přežít hrůzy pobytu v Terezíně a po 2.sv. válce opět najít 

smysl života. Ten našla ve svém snoubenci, manželovi Richardovi Roubíčkovi a jejich rodině. 

 

 

Post Bellum 

Se spolužáky z IX. B a IX. A jsme měli možnost 

vytvářet projekt Post Bellum. 

Myslím, že nám to všem určitě spoustu dalo. Poznali 

jsme Paní Roubíčkovou, která byla v koncentračním 

táboře. Mohli jsme si vyzkoušet jaké to je nahrávat 

v radiu Českého rozhlasu. Potom jsme společně vytvářeli prezentaci. A také si vyzkoušeli, 

jaké to je být ve škole 9 hodin :D. Mě osobně projekt moc bavil. Myslím, že by jich mohlo 

být víc. A třeba by se mohla zapojit i celá třída, nebo aspoň ti, co by se chtěli zúčastnit. Asi 

nejvíc mě bavilo nahrávání v rádiu. Probíhalo to vlastně tak, že jsme každý předem už 

z rozhovoru s paní Roubíčkovou vybrali kousek textu, který bychom chtěli v nahrávce říkat. 

Poté jsme s připraveným textem přišli do studia. Slečna, která tam pracovala, nám všechno 

ukázala. Jak daleko máme mluvit od mikrofonu nebo si podtrhnout z textu slova, která se nám 

špatně říkala a vždy jsme se u nich zadrhli. Také jsme si vyzkoušeli práci na počítači.  

Byli jsme překvapeni, že jsme se umístili na 2. místě. A jsme moc rádi. Jako dárek jsme 

dostali knížku - ,,Ještě jsme ve válce.“ Takže je to určitě velké povzbuzení pro další děti, které 

by se chtěly takové soutěže zúčastnit. A já moc děkuji paní učitelkám Martině Slancové a 

Haně Znamenáčkové, díky kterým jsme mohli projekt vůbec udělat. :) 

Širín Nafariehová (IX.B)

Ukázka: To bylo první strašný zklamání. Chodila jsem do gymnázia, a najednou se od nás 

spolužáci začali pomalinku odtahovat. Ani profesoři s námi nemluvili a já jsem byla úplně 

nešťastná. Nevěděla jsem, čeho jsem se dopustila. Povídám mamince, podívej se na mě, co 

je na mě divného, mám nějakou nemoc, nakažlivou věc? Proč se mnou nikdo nemluví? 

Maminka říká: „Ne, ty ses nezměnila, oni se změnili.“ A to byla pravda.  

 

(Martina Slancová) 
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STRÁNKA PRO EKOŠKOLU: 

Naše škola se tento rok zapojuje do 

programu „Ekoškola“. Je to 

mezinárodní vzdělávací program, jehož 

hlavním cílem je, aby žáci snižovali 

ekologický dopad školy i svého jednání 

na životní prostředí a zlepšovali 

prostředí ve škole a jejím okolí. 

Po koho je program „Ekoškola“? 

Tento vzdělávací program je určený pro 

základní a střední školy. Aktivně v něm 

spolupracují žáci i učitelé a velká část 

zodpovědnosti je ponechaná žákům, kteří 

jsou tak vedení k odpovědnosti za svoje 

jednání. Jestliže škola splní zadaná kritéria, 

může získat mezinárodní ocenění. Postup 

práce je určen sedmi kroky, které školu a 

její „Ekotým“ provedou tímto programem 

a zaručí splnění kriterií. 

Program „Ekoškola“ neprobíhá pouze v 

České republice, ale také v dalších 55 

zemích světa a celosvětově se ho účastní 

přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním 

koordinátorem je nezisková organizace  

FEE (Foundation for Environmental 

Education). O Ekoškole se můžete dočíst 

na internetu na stánkách www.ekoskola.cz. 

Dozvíte se nejen to, co to Ekoškola je, ale 

najdete zde i různé hry, návody a nápady. 

Co to je  Ekoškola? najdete na 

www.ekoprirucka.cz. (red) 

Ekotým naší školy: K.Konopíková, Z. 

Pelikánová (4.A), M. Nedvídek, 

A.Střílková, (4.B), F. Martin, M. Šejka 

(V.A), S. J. Vašina, M. Štrobach (V.B), F. 

Drenovac, M. Novotný (VI.A), K. 

Hanušová, A. Romancov (VI.B), M. Glas, 

M. Listíková (VII.A), K. Semrád, P.Jaroš, 

V. Nedvídek (VII.B), J. Kuneš, F.Bičiště 

(VIII.A), F. Babčický, N. Švihnosová 

(VIII.B), D.Křehlík, A.Vekljuk (IX.A), 

T.Benešová a A. Marková (IX.B). Tým 

vede V. Nedvídek pod vedením paní 

učitelky Hany Kosové a Jany 

Hájkové.Ekotým naší školy se zabývá 

ekologickou stránkou školy a jejího 

prostředí. Schůzky se zatím konají po 

domluvě zástupců tříd.                       

(Patrik Jaroš, VII.B) 

 

   

N.Dušková (V.B) F.Mošanský (V.B) K. Pospíšil (V.B) 

http://www.ekoskola.cz/
http://www.ekoprirucka.cz/
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Televize pod stanem 

Jeli jsme s naší partou do Sobotky do kempu. V plánu každého dne byl výlet na kolech.  

Když jsme se ubytovali, mé malé sestře Františce se podařil dobrý vtip. Vymyslela si, 

že spacák je televize a ponožky ovládače. Pozvala svého kamaráda Ondru, aby otestoval její 

televizi. Byl strašně naštvaný, když zjistil, že ve stanu žádná televize není a hlavně, že se 

nechal nachytat pětiletou holčičkou. 

Nás všechny to velmi pobavilo. 

Alžběta Tymlová (III.B) 

 

Savana 2013 

V 7:45 byl sraz na nádraží. Ve vlaku jsem se seznámila s dětmi, co také jely na tábor 

Savana. 

S novou kamarádkou Lenkou jsme si vybalily věci. Ondra hlavní vedoucí zapískal a začal 

skautský tábor Savana. Vyšlo nám počasí, tak se dalo hrát spousty her, koupat se v rybníku, 

jet do města Pelhřimov a kouknout se do muzea kuriozit. Umývárna byla v potoce, záchody 

byly latríny. 

 Noční hlídku jsem měla od 2 do 3 hodin. Trochu jsem se bála, tábor spal! Jen žabky 

kvákaly. 

 U závěrečného táboráku jsme si opekli buřty. Vyhodnotili celotáborovou hru. 

Druhý den celý tábor šel na vlak domů. Já a můj brácha jsme čekali na tátu, přijel pro 

nás autem. Pomáhali jsme mámě uklidit kuchyň. Byla na táboře kuchařkou. 

Bára Želízková (III. B) 

* * *

Vlak 

 

Anna Nohavcová (V.A) 

 

Do tunelu jede vlak, 

Vejde se tam jen tak tak, 

Kudy cesta vede dál,  

Už je venku, zahoukal. 

 

 
 

Slunce 

 

Nora G. Ripamonti (V.A) 

 

Vychází nad lesy 

a tím nás potěší, 

to slunce zářivé, 

to slunce jediné. 

 

Nezacházej slunce naše 

pak objeví se měsíc zase, 

ty nebudeš viděti, 

měsíc bude zářiti. 

 

Konec smutku - všechno září, 

díky tobě je léto v září, 

ale jako každý rok 

přijde zima a nový rok. 

 

 

 

Kaligram: T.Ryba (IX. B) 
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Karel Čapek 

 

Tereza Plátenková (V.A) 

 

Karel Čapek zažil v životě mnoho krásných a 

zajímavých příhod. Jednou mu jeden jeho 

kamarád donesl darem malé koťátko a za nějaký 

čas z něj vyrostla kočičí slečna. Za nějaký čas se jí 

narodilo pět malých koťat. Za dalších pár měsíců 

zase bylo na světě pět malých koťat. Jedna slečna 

z té první skupiny na tom byla stejně jako její 

matka Pudlenka. Tuto kočičí slečnu pojmenoval 

Pudlenka II. A to už měli přibližně přes dvacet 

koček a koťat. Pudřenka II. přinesla na svět 

Pudlenku III. Ta na tom byla stejně jako všechny 

ostatní Pudlenky. Všechny Pudlenky měly malé 3-

4 do roka, což není u normálních koček obvyklé. 

Karel věděl, že jsou neobvyklé, a tak si jich velice 

vážil, ale tolik koček na něj bylo přece jen moc. 

Také proto je nabízel známým a později i neznámým lidem. Poté jeden den dostal malého 

pejska, kterého pojmenoval Dášeňka. Byl tak malý, že se vám vešel do 

dlaně. O těchto příhodách napsal knížky Pudlenka a Dášeňka. Napsal také 

mnoho jiných knížek, např. Zahradníkův rok. On i jeho bratr Josef psali 

nádherné knihy. 

 

Ilustrace: A.Hájková (III.A) 

 

 

* * * 

 

 

   
 

F.Mošanský (V.B) 

 

Ch.M. Chudáčková (V.B) 

 

U. Ryško (V.B) 
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CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ… 

ZAJÍMAVÉ TIPY PRO VOLNÝ ČAS 

 

Kam vyrazit o volném čase /Matyáš Budský (V.A)/ 

 

Jestli jste zvídaví a hraví, věřte, že výstava „Play – 

Petr Nikl“ vás určitě zaujme. Celá výstava má spoustu 

vynálezů, které většinou vyluzují různé zvuky. Na vše 

si musíte sáhnout, vše si musíte vyzkoušet, užijete si 

spoustu zábavy. Můžete například viset v hnízdě a 

trubkou volat na kamaráda, který je o patro výše a stojí mezi trámy nádherné malostranské 

půdy. Výstava mne fascinovala a rozhodně ji mohu všem doporučit. 

 

 

KARATE 

 

Tadeáš Krejčí (V.A) 

 

1.9.2013 naše třída V.A absolvovala ve velké tělocvičně naší školy ukázkovou hodinu karate. 

Dva zástupci oddílu Karatedo PSK Olymp Praha nás seznámili s historií i současností karate, 

oddílu Karatedo i s možností zapojit se do tréninku. 

 

Oddíl Karatedo založily již v roce 1972 bratři Kolářové, jedni z prvních 

zakladatelů karate u nás. Během 40let trvání své existence prošlo 

oddílem mnoho karatistů, vč.národních reprezentantů a instruktorů 

nejvyšší třídy. Oddíl karatedo PSK Olymp Praha nabízí zájemcům 

tradiční výuku a přístup v duchu filosofie životní cesty karatedo. Snaží 

se vést studenty k etice a úctě k tradici, k úctě sami k sobě i k ostatním, k 

respektu, slušnosti, pokoře, upřímnosti, zodpovědnosti, mírumilovnosti 

 v duchu tradiční podstaty karatedo, která ve své nejvyšší formě, 

nespočívá v soupeření a boji s jinými lidmi, ale v boji sami se sebou. 

Na závěr ukázkové hodiny nám byly předvedeny ukázky z výcviku, 

které nás nadchly. 

 

Indie 

 

Karate je asijské bojové umění úzce svázané s buddhismem. Bódhidharma (třetí dítě krále 

Sugandhy) byl vycvičen v umění boje holýma rukama (Vajramušti), kolem roku 520 přišel 

Bódhidharma jako šedesátiletý muž do Číny v chrámovém komplexu Šao-lin začal vyučovat 

své pojetí buddhismu jeho žáci lépe zvládali náročné meditační techniky, vytvořil pro mnichy 

program cvičení pro zvyšování fyzické kondice založený na umění boje holýma rukama. 

Cvičení nebyla určena k vycvičení mnichů na bojovníky, ale k tomu, aby si jeho žáci 

uvědomili funkčnost jednotlivých částí svého těla. Záhy po Bódhidharmově smrti však v Číně 

začala zuřit válka, která se nevyhla ani klášteru. Mniši byli nuceni se bránit a k tomu využily 

naučená fyzická cvičení. Klášter úspěšně ubránil a s postupem času bojové umění dále 

rozvíjel. Po nějakou dobu sem dokonce císař posílal na výcvik některé ze svých elitních 

vojáků. 

 

Výstava „Play – Petr Nikl“ se 

nachází na půdě Malostranské 

besedy a je otevřena každý den 

kromě pondělí do 5. ledna 2014. 

www.sladovna.cz 

http://www.sladovna.cz/
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Okinawa 

 

Vlastní druh neozbrojeného boje vznikl též na Okinawě, což je jeden z ostrovů Rjúkjú. Tamní 

vládce zakázal prostému lidu nosit a používat jakékoliv zbraně. Vzhledem k útokům banditů a 

krutosti lenních pánů byli obyvatelé Okinawy nuceni rozvinout techniku boje holýma rukama 

(popř. pomocí běžných denních pomůcek). Tuto techniku nazvali Te (ruka). Ve městech Šuri, 

Naha a Tomari se vyvinuly tři styly boje. Z těch se v 19. století vyvinuly dva směry: Šorei-rjú 

(pův. Naha-te) a Šórin-rjú (spojením Šuri-te a Tomari-te). Postupem času se tyto školy dále 

dělily a kombinovaly, takže dnes známe velké množství stylů karate- mezi nejznámnější patří: 

Šótókan, Šitó-rjú, Gódžú-rjú, Wadó-rjú Šorin-rjú, Ueči-rjů, Kjokušin (nejtvrdší styl), 

Bodókan.  

 

Japonsko 

 

V Japonsku se toto bojové umění díky svému čínskému původu nazývalo „čínská ruka“. To 

byl i původní význam znaků, kterými se karate v Japonsku označovalo. Moderní mistr tohoto 

umění Gičin Funakoši, který zemřel v roce 1957 ve věku 88 let, změnil znaky tak, že 

doslovně znamenaly „prázdná ruka“. Pro mistra bylo karate bojovým uměním i prostředkem 

tvorby charakteru. Karate bylo poprvé předvedeno japonské veřejnosti v roce 1922, kdy 

Funakoši, který byl profesorem na okinawské vysoké pedagogické škole, byl pozván, aby 

vyučoval a předváděl ukázky tradičních bojových umění pod záštitou ministerstva školství. 

Jeho ukázky tak zapůsobily na diváky a posluchače, že byl zavalen žádostmi, aby zůstal 

vyučovat v Tokiu. Namísto návratu na Okinawu učil Funakoši karate na různých univerzitách 

a v Kodokanu - Mekkce Judo. Úloha karate v moderní době je mnohostranná. Je to praktický 

prostředek sebeobrany, který zdůrazňuje mentální kázeň stejně tak jako fyzické schopnosti. 

 

Pásek (obi) 

 

Pásek se v dnešní podobě začal objevovat ve 14. 

až 15. století. Byl to praktický doplněk 

samurajů, od kterého se jeho nositel nikdy 

neodlučoval. Pásek byl vyráběn přesnými 

postupy se specifickou symbolikou. Například 

pásek vyrobený z obnošených šatů rodičů byl 

symbolem úcty, ze šatů mistra symbolem 

přijmutí odkazu. Tato symbolika zanikla asi před 

200 lety, od té doby je pásek udělován dle 

pokročilosti techniky a zásluh. V různých 

školách karate se barvy liší. Pásek se uvazuje předepsaným způsobem. 

 

Následující žebříček odráží stupně dle stylu Šótókan: bílá (8.kjú) – začátečník 

(symbol čistoty, neposkvrněnosti bojovým uměním), žlutá (7.kjú) – zvládnutí 

základů (barva slunce, pro cvičence symbol svítání), zelená (6. kjú) – tvoření 

nových myšlenek a řešení (barva rostlin, trávy a lesa),fialová (5. kjú), fialová (4. 

kjú), hnědá (3. kjú) – trvanlivost a spolehlivost (barva země), hnědá (2. kjú), hnědá 

(1. kyu), černá (1. dan) – začátek nového dne (barva noci, vše teprve začíná). 

Symbolika dalších barev:oražová – obracení k novým horizontům (barva 

zapadajícího slunce, symbol nových významů učení), modrá – snažení a touha sahá 

až k moři (barva oceánu, cesta k hlubinám poznání). 
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AUTA 
Filip Drenovac (VI.A) 

 

 Mnozí z vás si myslí, že první auto 

vzniklo ve 20. století. Ale to však 

není pravda, první automobil byl 

zkonstruován už roku 1859 

Gottliebem Daimlerem ve  

Stuttgartu, odtud také pochází 

automobilka Porsche. V roce 1935 

byl obrovský pokrok v konstruování. 

Vzniklo první aerodynamické auto 

Tatra 77, která dnes slaví 77 let od 

své výroby a potom vznikl 

Volkswagen „Brouk“ 1939. Po druhé světové válce začala auta už nějakým způsobem 

vypadat a už dostávala ten správný tvar, takže koncem 50. let 20. století byla auta 

aerodynamická a jezdila přes 100km/h. Jaguár 130 jezdil dokonce 250 km/h. Byl nejrychlejší 

až do roku 1990. 

 

 

KŘÍŽOVKA: 

 

 

 

Manželka si stěžuje manželovi, že s ní nikam nechodí. 

Manžel oponuje:“A když sis zlomila ruku, kdo byl 

s tebou …………….?“ 

 

 

Vtip – Patrik Racko, křížovka – Barbora Jarolímová (V. A)
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Pepíček přijde ze školy a hned povídá 

mamince: „Mami, představ si, že jsem 

dostal jedničku!“ 

Maminka povídá: „Tak to mě těší…“ 

A Pepíček: „Né, jenom si to představ!“ 

 

- Co se stane zkřížením žirafy a špačka? 

- Kombajn na třešně. 

 
- Co se stane zkřížením hada se světluškou? 

- Pětimetrový neon. 

 

- Co je to: Má to tři hrby a žije to v poušti? 

- Velbloud s baťohem. 

(Jan Šmejkal, V.A) 

 

Přijde pětkař domů a volá: 

„Mámo, táto, dostal jsem dvojku!“ 

„No výborně, a z čeho?“ 

„Z chování!“ 

(Lukáš Tůma, V.A) 

 

- Tati? Víš, který vlak má největší 

zpoždění? 

- ??? 

-  No přeci ten, který jsi mi slíbil minulé 

Vánoce! 

 

Pepíček byl první den ve škole.  

Další den ráno ho matka budí: „Pepíčku, 

vstávej, musíš jít do školy!“  

– „ Cože? Ještě jednou?“  

(Tadeáš Krejčí, V.A) 

 

Pepíček přijde ze školy a tatínek se ho ptá: 

„Tak co Pepíčku, co bylo dnes ve škole?“ 

„Jako jediný jsem se hlásil!“ pyšně řekne 

Pepa. 

„A na co se paní učitelka ptala?“ ptá se 

tatínek. 

„No na to, kdo nemá domácí úkol!“ 

(Denisa Prouzová, V.A) 

 

O blondýnkách: 

 

Povídá blondýna druhé: „Mám pro tebe 

dárek! Hodinky!“ 

„Jé, děkuju! A jdou?“ 

„To ne, musíš je nosit!“ 

 

Proč blondýna sedá do rohu, když je jí 

zima? 

Slyšela, že je tam 90
o
. 

 

Víte, jak chce blondýnka zabít kapra? 

Chce ho utopit. 

(Maxym Šejka, V.A) 

 

Paní učitelka dává dětem hádanku: 

„Děti, je to zvíře, vypadá jako kůň a má 

černobílou barvu.“ 

Nikdo neví. 

„Děti, tak já vám pomůžu. Začíná na ze-.“ 

„No, ze…“snaží se paní učitelka. 

Přihlásí se Pepíček: „…ze by to byl tygr?“ 

(Valentina Babčická, V.A) 

 

 



Rybí zpravodaj č.11 [2013] 
 

 

 

15 

 
 

 

 



Rybí zpravodaj č.11 [2013] 
 

 

 

16 

Čtení na pokračování: 

 

TAJEMNÝ PES ČENDA A EGYPTSKÝ BŮH 

 

Eliška Dědková (II.A) 
 

Kapitola 1. 

 

Desetiletá Eliška Dědková si vždy přála pejska. Ale její rodiče Silvie a Petr jí nikdy žádného 

nedovolili. Ani z útulku. Říkali, že voříšci jsou nejdřív malí pejsci a potom velcí psi. 

Ale když jednou přišla ze školy, tak se všechno změnilo. Na prahu totiž stál cizí pes. Přišla 

blíž a pes se k ní začal tulit. Na čele se mu na slunci blýskal egyptský znak Ka. Byl to ten 

nejhezčí pes, jakého kdy viděla. Rozhodla se ho vzít do domu. Začala mu říkat Čenda. Tak se 

jmenoval její bývalý pes. 

„Ahoj, Eliško, řekla její máma. „Jak ses měla ve škole?“ 

„Dobře,“ řekla Eliška. „Podívej, koho jsem našla na prahu před dveřmi. Jmenuje se Čenda.“ 

„Hezký pes, řekla její máma. Běž si udělat úkoly.“ 

„Mami, a můžu si ho nechat?“ zeptala se Eliška. 

„Ano,“ řekla její máma. „Ale musíš se o něho starat, jinak pude do útulku.“ 

Eliška byla radostí bez sebe. 

Když přišel její táta, Eliška mu skočila do náruče. 

„Ahoj, tati,“ řekla Eliška, „podívej, tohohle pejska jsem našla na prahu přede dveřmi. Jmenuje 

se Čenda. A maminka mi dovolila si ho nechat. Ale musím se o něho starat!“ 

„ Já ti to taky dovolím.“ řekl její táta. 

„ Jupíííííí, jupííííí! Moc vám děkujuúúú!“ křičela Eliška. 

Když si šla lehnout, Čenda jí doprovodil k posteli a lehnul si do nohou postele. Ráno Čenda 

nebyl k nalezení. I když přišla ze školy, nebyl doma. Celý týden nebyl doma. Až v pondělí na 

ni čekal. V noci o několik dní později je vzbudila Elišky čtyřletá sestra Natálie.  

„Spi dál,“ říkal Čenda. 

„Snažím se spát, Čendo,“ řekla Eliška. 

Když se probudila, bylo sedm hodin. Ještě štěstí, že byla sobota. V neděli šli do egyptského 

muzea. Byla tam kočičí bohyně Bastet. A egyptský bůh Anúp se šakalí hlavou. Ale Elišce se 

nejvíc líbila Tutanchamonova hrobka. Ale nejhezčí byl egyptský poklad. Když se vrátili‚ 

Čenda seděl na židli. Večer se ujistila, že Čenda leží v nohou postele. Ráno jí Čenda 

doprovodil ke škole a šel sám domů. Když přišla domů, Čenda tam nebyl. Večer šla do 

postele.                      

  „Čendo, vrať se ke mně, prosím. Vrať se ke mně, prosím, nejlepší pse v Praze.“  

Určitě musela usnout, protože když se probudila, zjistila, že se Čenda vrací! Najednou se 

objevil v nohou postele. 

„Čendo, kde jsi byl?“ 

Neodpověděl. 

Ráno napsala na počítač: 

„Kde jsi byl, Čendo?“ 

A Čenda napsal: 

„Asuan.“ 

„Čendo, ty jsi byl v Asuanu před třemi tisíci lety?“ 

Neodpověděl. 

Odpoledne dělali Eliška s jejím tátou pro Čendu boudu. 

Čenda jí neměl na to, aby v ní bydlel, ale aby do ní mohl chodit ve dne, kdykoli chtěl. 

„Eli, já bych jí chtěl celou kaštanovou barvou, prosím.“ říkal Čenda. 



Rybí zpravodaj č.11 [2013] 
 

 

 

17 

„Dobře, Čendo, ale musím se zeptat tatínka,“ odpověděla Eliška. 

„Tati, můžeme tu boudu prosím nalakovat celou kaštanovou barvou?“ zeptala se Eliška. 

„Dobře, když chceš,“ řekl její táta. 

Když šla s Čendou na procházku, Čenda začal tahat za vodítko. 

„Co blázníš?“ zeptala se Eliška Čendy. 

„Něco tam je,“ říkal Čenda. 

Za rohem leželo maličké koťátko. Byl to kocourek. Byl maličkatý a měl zlomenou tlapku. 

Eliška s ním honem běžela na veterinu a Čenda jí běžel poslušně u levé nohy. Ještě že Eliška 

měla u sebe peněženku. 

„Dobrý den,“ řekla Eliška.  

„Dobrý den,“ odpověděla paní veterinářka, „tak copak je s Čendou?“  

„Čendovi nic není, ale mám tady nalezené kotě, které má zlomenou tlapku,“ odpověděla 

Eliška. 

Prohlídla si ho, a řekla: 

„Musíte na rentgen.“ řekla veterinářka. 

„Může se mnou Čenda?“ zeptala se Eliška.  

„Ano,“ řekla veterinářka. 

„A kde to je?“ zeptala se Eliška. 

„V Hostivaři,“ řekla veterinářka, „vem si 

tuhle přepravku.“ 

Domů se vrátili až na večeři. 

„Mami, promiň, že jsem přišla pozdě,“ 

řekla Eliška. 

„To nic, Eliško, odpověděla její máma. Co 

máš v té přepravce?“ 

„Našla jsem kotě, které mělo zlomenou 

tlapku a byla jsem s ním na rentgenu a máme mu dávat tyhle léky. Můžeme si ho nechat?“ 

zeptala se Eliška. 

„Dobře, ale musíš mu koupit kočičí WC, misku na žrádlo, pít bude z Čendovi misky, kočičí 

škrabadlo, pelíšek, granule, a kapsičky whiskas. Na, tady máš na to tři tisíce, nemusíš mi to 

vracet. Jak se bude jmenovat?“ řekla její máma. 

„Filip,“ řekla Eliška. 

„Jako můj kocour z dětství,“ řekl její táta. „Vždy, když jsem přicházel ze školy, tak mi šel 

naproti. A chodil na záchod, protože to zjistila moje máma.“ 

 

(Pokračování příště) 

Ilustrace: Arina Kraeva (VII.B) 
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