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ŽIVOT VE ŠKOLE V I. POLOLETÍ: 
 

SBĚR PAPÍRU 

Kvůli opravě chodníku před školou byl sběr papíru přesunutý na prosinec. Celkem 

bylo vybráno a odvezeno 4 640 kilogramů papíru v hodnotě 10.672,- Kč. Tento rok nebyla 

pořádána soutěž tříd ani jednotlivců.  (Hana Kosová) 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Jako každý rok, od 23. září opět na naší škole probíhají schůzky školního parlamentu. V 

září proběhly volby členů parlamentu ve třídách. Letos bude školní parlament zasedat ve 

složení: A. Hájková (IV. A), F. Okrouhlík (IV.B), A. Ployharová (V.A), A. Střílková (V.B), J. 

Šmejkal (VI.A), U. Riško (VI.B), M. Novotný (VII. A), V. Krejcárek (VII. B), M. Ráž (VIII. 

A), Z. Halamová  (VIII. B), N. Nováková (IX. A) a N. Švihnosová (IX.B)   

V měsíci říjnu byla na druhém stupni zahájena soutěže o nejlépe uklizenou třídu; v I. pololetí 

zvítězila třída VII. A. Proběhla dobrovolnická akce v úklidu školy. Od října do prosince byl 

uspořádán sběr starého papíru a víček. Školní parlament také rozhodl o pokračování adopce 

na dálku a podpoře chlapce Rabbyho Sumbulelu ze Zambie.  

22. října měla proběhnout první dobrovolnická akce školního parlamentu - úklid listí v okolí 

školy. Původně plánovaná akce HRABOŠ se ale kvůli špatnému počasí změnila. Hrabání listí 

jsme museli odložit na jindy a vrhli jsme se na úklid tříd ve 3. a  4. patře. Dostavilo se 

jedenáct statečných z IV. A, kteří se vyzbrojili rukavicemi a čisticími prostředky.  Nejvíc času 

nám zabrala pracovna výtvarné výchovy, kde jsme umyli nejen stoly, ale také židle a podlahu. 

Byla to fuška, ale v závěru dvouhodinové brigády jsme si mohli zahrát naše oblíbené hry u 

nás ve třídě. (J. Bláhová, V. Opavová) 

29. ledna se školní parlament podílel na organizaci zábavného odpoledne pro děti na oslavu 

pololetního vysvědčení, které proběhlo v malé tělocvičně. I.stupeň si mohl zahrát rozličné 

zábavné hry a soutěže a odpoledne po třetí hodině se přidali žáci a žákyně II.stupně, kteří si 

zatancovali na školní diskotéce. (red) 
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SPORT: 

Tradičně první sportovní soutěží ve školním roce bývá přespolní běh škol Prahy 10 a 15 v 

Hostivařském lesoparku. Letos závody proběhly 23. září pro chlapce a 25. září pro dívky. 

Všechna družstva z naší školy se umístila na 6. místě, vždy za mladší a starší kategorii. Při 

velké účasti škol - čtrnácti v kategorii chlapců a dvanácti v kategorii dívek - se jedná úspěch. 

Na začátku října proběhlo na na stadionu SK Slavia Praha v Edenu několik sportovních klání. 

1. října se žáci účastnili turnaje v minifotbalu, který byl pořádaný opět pro děti z obvodu 

Prahy 10 a 15 a zde dosáhli pěkných výsledků. Mladší žáci 1. října získali vynikající druhé 

místo, gratulujeme!! 3. října starší žáci skončili na čtvrtém místě.  

Stejný den se konala na stadionu Slavie v Edenu soutěž dívek v přehazované. Tým žákyň 

naší školy, který byl složený z dívek šestého a sedmého ročníku, skončil po loňské 7. – 11. 

příčce na výborném druhém místě! Přinesly tak do školy pohár, který bude připomínat toto 

výborné umístění. Soutěžní klání dokumentuje také fotografie mladších žáků z této soutěže. 

(Hana Hynková) 

Ve čtvrtek 6. listopadu proběhla další sportovní soutěž – tentokrát ve florbalu. Konala se v 

Základní škole U Obory, naši mladší žáci skončili z 11 týmů na výborném třetím místě. 

18. listopadu pak zápasy ve florbale pokračovaly kategorií starší žáci. Soutěž byla pořádaná 

v hale Slávie. Kapitánem našeho týmu byl Martin Fenik z VIII. B. První zápas proti ZŠ 

Jakutská vyhráli 2:0, druhý proti ZŠ Eden prohráli 5:1. Do finále tak nepostoupili. Ve středu 

3. prosince se pak v ZŠ Hostýnská uskutečnil zápas ve florbalu v kategorii nejmladších žáků, 

kde žáci mezi osmi soutěžícími týmy obsadili šesté místo.  

Dne 9. prosince se žáci VII. A a VIII. A zúčastnili v TJ Astra obvodního kola Poprask v bad-

mintonu. S výsledky 2:1, 3:0 a 2:1 tak ze šesti zúčastněných týmů obsadili vynikající první 

místo a postoupili do celopražského finále, které se bude konat v červnu. Gratulujeme! 

V únoru byla ve škole uspořádána oblíbená disciplína „Běh do schodů“. Při hodinách TV ji 

absolvovali žáci druhého stupně. (red) 

  
 

Turnaj v minifotbale – 2.místo mladších žáků 

 

 

Přespolní běh v Hostivařském lesoparku 
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Dne 16. března byl za pomoci školního 

parlamentu uspořádán 1. ročník turnaje ve 

stolním tenisu. Zúčastnili se ho žáci ze 

IV., VII. a VIII. ročníků. Hrálo se 

systémem každý s každým a do semifinále 

postoupilo osm hráčů. Tři nejlepší hráči si 

odnesli drobné odměny. Zvláštní 

poděkování patří Vojtovi Krejcárkovi ze 

VII. B, který se postaral o mladší žáky a 

jejich zápasy soudcoval. Odpoledne bylo 

příjemné a hráči se rozhodli uspořádat 

příští měsíc zápasy ve čtyřhře. Na prvních 

třech místech se v kategorii starších žáků 

umístil M. Vojta (VIII. A), F. Babický 

(VII. B), M. Klikar (VII. A). V kategorii mladších žáků pak B. Toušková (IV. B), M. Bárta 

(IV. A),  S. Šantrůček (IV. A) a F. Jehlička (IV. B). 

ŠKOLNÍ  A MIMOŠKOLNÍ 

PROJEKTY: 

Od 8. září začal před naši školu opět 

jezdit bibliobus. Termíny pojízdné 

knihovny Oskar pro 2. pololetí školního 

roku 2014/ 2015 >> 

 

ČTEME SI SPOLEČNĚ V 

ANGLICKÉM JAZYCE. První týden 

v říjnu proběhly v hodinách anglického 

jazyka první pokusné hodiny čtení 

anglické beletrie. Knihy byly vybrány 

podle věku dětí. Poklidná a přátelská 

atmosféra měla za úkol dětem navodit 

příjemný pocit s knihou v ruce. Děti si 

také procvičily čtení s porozuměním, 

kdy zodpovídaly příslušné otázky, které 

se týkaly přečteného textu. Reakce dětí 

byly velmi pozitivní, a proto se v tomto 

projektu bude pokračovat i nadále. 

(Darina Pávková) 

V únoru a březnu pokračoval preventivní program s lektory Městské policie. Program „Jak 

si nenechat ublížit“ byl určený pro šesté a sedmé ročníky, program „Bezpečný kontakt se psy“ 

zhlédly první, druhé a čtvrté třídy, třetí třídy se účastnily programu „Bezpečně v každém 

ročním období“. 7. dubna čtvrté třídy zhlédly program „Malý kriminalista“. 
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Dne 18. března děti ze školní družiny 

nocovaly ve škole v rámci „Noci 

s Andersenem“. Výsledek společného 

snažení nyní zdobí vestibul školy. Akce 

proběhla pod vedením paní vychovatelky 

Bokové a Šindlerové. 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDECKÝ VÝZKUM   

VI. TŘÍD 

Šesté třídy zkoumaly a určovaly v 

hodině přírodopisu schránky různých 

měkkýšů. Zaujetí a badatelské nadšení 

bylo věru nebývalé. 

(H. Kosová a G. Zvěřinová) 

 

 

 

MIMOŠKOLNÍ EXKURZE 

19. listopadu se osmé ročníky zúčastnily v Divadle U Hasičů přednášky MUDr. Uzla Sexuální 

a reprodukční zdraví, plánované rodičovství. 

Dne 28. listopadu dopoledne navštívila třída VI. A Vojenský historický ústav za doprovodu 

paní učitelky Loukotové.  

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Dne 13. ledna proběhl na naší škole Den otevřených dveří. První dvě vyučovací hodiny si 

návštěvníci mohli prohlédnout třídy prvního a druhého ročníku, odpoledne pak měli možnost 

nahlédnout do pracoven školní družiny. Doprovod a odpovídání dotazů měli na starosti žáci a 

žákyně vyšších ročníků. Zápis nových prvňáčků pak proběhl ve dnech 3.a 4.února. 

Na začátku ledna si pak možnou budoucí školu mohli prohlédnout malí předškoláčci osobně -  

navštívily nás třídy z mateřských škol Štěchovická, Nučická, Přetlucká, Nedvězská a 

Rembrandtova. (red)
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KULTURA: 

 KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ 

V letošním školním roce se akcí Klubu mladých 

diváků účastní rekordních 31 žáků. Jako první 

představení v tomto školním roce žáci dne 30. 

listopadu zhlédli spolu s paní učitelkou R. 

Šillerovou a H. Znamenáčkovou v Divadle na 

Fidlovačce představení „Babička“. Ve středu 21. 

ledna pak v Divadle v Dlouhé viděli představení 

„Tři mušketýři“, 22.února v Divadle V Celetné, 

představení „Růže pro Algernon“.  

(H. Znamenáčková) 

 

OSTATNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Šesté třídy pak zhlédly 9. února za doprovodu třídních učitelů představení „Bylo nás 

pět“ v Divadle ABC. 

V letošním školním roce mohou naši žáci také vidět divadlo hrané přímo v anglickém 

jazyce. První stupeň 1. dubna zhlédl představení přímo ve škole - divadelní soubor 

„AZYZAH Entertainment English Educational Theatre“ zde pro třetí třídy zahrál představení 

„Green Eggs and Ham“, čtvrté třídy viděly hru „Travel Machine“. Páté třídy a druhý stupeň 

v květnu a červnu navštíví divadlo Reduta na Praze 1. Zhlédnou představení „Alien Grammar 

Show“, „Murder at Wimbledon“, „Jackie and the Giant“, „Aliens save the planet“ a „The 

Detectives“, která zahraje divadelní soubor The Bear Educational Theatre. 

 

KONCERTY 

V úterý 20. ledna třídy VI. A a B vyslechly pořad KLENOTY ČESKÉ HUDBY. 

Koncert se konal v koncertním sále Atrium na Žižkově. Vystupovalo zde hudební uskupení 

„MUSICA DOLCE VITA“ ve složení flétna, harfa a zpěv. V podání tohoto hudebního tria si 

žáci vyslechli skladby českých mistrů, skladatelů 18. – 20. století. Na koncert je doprovodila 

paní učitelka M. Lokoutová a D. Pávková. (red) 
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VÝUKA CIZINCŮ 

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PŘIZPŮSOBENÁ POTŘEBÁM ŽÁKŮ – CIZINCŮ VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2014 – 2015  

Ve čtvrtek 21. 8. a v pátek 22. 8. 2014 jsme zahájili prázdninovým kurzem projekt 

bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců“. Nejprve jsme se 

prošli školou (vzhledem k rekonstrukci školy velmi opatrně) a prohlédli si místnosti, které 

žáci – cizinci budou během školní docházky navštěvovat (učebny, odborné pracovny, 

tělocvičny, školní družiny a jiné). Pro děti byly připraveny pracovní listy s jednoduchou 

slovní zásobou na téma škola a rodina. Součástí kurzu bylo i velké množství her a soutěží. 

Naučili jsme se mnoho věcí, které pomohou žákům – cizincům usnadnit první dny v naší 

škole. Všechny děti byly moc šikovné! 

VÝLET DO ZOO PRAHA 

V sobotu 27. září 2014 jsme se žáky cizinci v rámci výuky češtiny pro cizince 

navštívili pražskou zoologickou zahradu. Tentokrát jsme se vydali do střední části zoologické 

zahrady, která je zaměřena na cizokrajné a exotické ptactvo – ptačí svět, kočkovité šelmy – 

pavilon kočkovitých šelem a terárium, opice – pavilon goril, mloky – mlokvarium a nově 

vybudovanou část po povodních – vodní svět a opičí ostrovy. Naučili jsme se zvířata správně 

pojmenovat i stručně charakterizovat.  Výletu se zúčastnilo dvacet pět dětí se čtyřmi 

pedagogickými pracovníky. 

NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU V RÁMCI VÝUKY ČEŠTINY PRO CIZINCE 

V sobotu 18. října 2014 jsme se 

žáky cizinci v rámci výuky 

češtiny pro cizince navštívili 

areál Pražského hradu. Náš 

výlet jsme zahájili výstupem po 

Starých zámeckých schodech a 

prohlídkou Zlaté uličky. Kromě 

domků švadleny, lovce, 

věštkyně a jiných, jsme si 

prohlédli výstavu historických 

zbraní a brnění, mučírnu i 

původní hradní kino a v 

neposlední řadě i věž 

Daliborku. Součástí prohlídky 

byla i výstava dětských hraček. 

Nahlédli jsme do Baziliky sv. 

Jiří, seznámili jsme se s „Příběhem Pražského hradu“ (vznik a historický vývoj Pražského 

hradu), prohlédli jsme si  Katedrálu sv. Víta a v závěru jsme se stali diváky při výměně hradní 

stráže. Naučili jsme se správně pojmenovat nejznámější a nejnavštěvovanější budovy a 

památky Pražského hradu. Výletu se zúčastnilo šestnáct dětí se čtyřmi pedagogickými 

pracovníky. (H. Homolová, M. Maříková, Z. Mandausová a H. Hájková) 
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ADAPTAČNÍ KURZ A ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ŠESTÉ ROČNÍKY 

4. října jsem společně třída VI. A i B odjížděly na školu v přírodě. Odjížděli jsme 

v sobotu v poledne. První tři dny jsem měli adaptační kurz, kde jsme soutěžili a hráli různé 

hry, které pro nás měla připravená skupina tří lidí, kteří za námi přijeli na Černou horu. 

Zbytek týdne jsme měli školu v přírodě. Její téma bylo Záchranáři. Chodili jsme na výlety      

a hráli jsme různé etapové hry. Škola v přírodě byla dobrá a myslíme, že se všem líbila. 

Nejvíce se nám líbily dny adaptačního kurzu. 

(Barbora Jarolímová, VI.A a Pavlína Říhová,VI. B) 

PODZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ DRUHÝCH ROČNÍKŮ 

V termínu 4. až 11. října se žáci 

druhých a šestých ročníků 

zúčastnili školy v přírodě. Ta se 

konala se na známém místě na 

Černé hoře u Janských Lázní. 

Ubytování proběhlo opět 

v Horském hotelu. Pro šesté 

třídy byla škola v přírodě také 

adaptačním kurzem. Děti 

z druhých tříd se zapojily do 

etapové hry „Honba za 

mustangy“ a jeden den byl 

věnován celodennímu výletu do 

Adršpachu. ŠvP se za 

pedogogický dozor zúčastnily 

paní učitelky J. Kotová, L. 

Fausová, M. Loukotová, 

L.Vokounová, paní vychovatelka Boková a externí spolupracovníci z agentury. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ A LYŽAŘSKÝ KURS 

Konec prosince, 13. až 20., byl opět ve znamení škol v přírodě, jelo pět tříd: IV.A, 

páté ročníky, ke kterým se přidaly sedmé třídy, které absolvovaly lyžařský kurz.  

ZÁŽITKY Z LYŽAŘSKÉHO ZÁJEZDU 

V sobotu 13. prosince jsme odjeli s naší třídou na lyžařský zájezd. Jeli jsme na Černou 

horu do Horského hotelu. Ubytovali jsme se v pokoji, který byl hezky nově zrekonstruovaný. 

Každé ráno jsme vstávali v půl osmé. Vždycky jsme měli k snídani švédský stůl. Měli jsme 

strašně dobré rohlíky. Každý den jsme lyžovali dopoledne mezi desátou a dvanáctou, pak 

odpoledne od dvou do čtyř. Sice byl sníh umělý, ale lyžovalo se na něm skvěle. Do středy 

jsme lyžovali, ale ve středu jsme si mohli půjčit snowboard. Půjčili si ho asi čtyři lidi. Ze 

začátku to bylo příšerné, ale potom už to docela šlo. Jen Kája Michelová si bohužel odpoledne 

narazila ruku. S Tomášem, instruktorem snowboardu, jsme šli na svah. Naučil nás postoj a šli 

jsme jezdit. S holkama jsme hodně padaly a všechno nás bolelo, ale byla to legrace. Další den 

jsme šli také na snowboard. To nám to všem šlo už mnohem líp. Tomáš nás natáčel na mobil, 
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a když jsme jeli v lanovce, ukázal nám natočená videa. Hodně jsme se u toho nasmály. Tomáš 

nám vysvětlil, co děláme špatně, a pak nám to šlo lépe. V pátek večer jsme měli diskotéku. 

Instruktor Honza měl narozeniny, ke kterým jsme mu zazpívali „Merry Christmas“ od Johna 

Lennona. Tančili jsme asi do deseti hodin a po skončení jsme se rozloučili se všemi 

vedoucími a instruktory. Ráno jsme dobalili věci a jeli domů. Ke škole jsme přijeli asi ve 

dvanáct hodin. Byl to první a současně i poslední lyžařský kurs a moc se nám tam líbilo. 

(Kateřina Haislová a Kateřina Truchlá, VII. A) 

 

KROUŽKY, SOUTĚŽE, 

OLYMPIÁDY 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 

V listopadu a v prosinci proběhlo ve škole 

školní kolo olympiády anglické konverzace pro žáky 

z druhého stupně. Soutěžilo se ve dvou  kategoriích: I. 

kategorie: 6. a 7. ročník, II. kategorie: 8. a 9. ročník. 

Celkem se školního kola účastnilo dvanáct žáků. Do 

obvodního kola postoupili Václav Svoboda (VII.A)  a 

Marek Glas (VIII.A).  

Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce 

se konalo 11. února v ZŠ Nad Přehradou. V kategorii 

pro VI. a VII. ročník se V. Svoboda umístil na 

druhém místě, M. Glas obsadil místo čtvrté. Moc 

gratulujeme za skvělé výsledky!!  

(D. Pávková) 

ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ PRAŽSKÝ GLOBUS 

Dne 24. 11. jsme se zúčastnili soutěže „Pražský globus,“ na kterou jsme se 

dostali po zdárném dokončení školního kola. Soutěž se konala ve Stanici 

přírodovědců na Smíchově. Byl to moc krásný areál. Měli tam různá terária a 

akvária s mnoha roztodivnými živočichy. Ve velkém sále skupiny A, do které 

jsme byli zařazeni, jsme se usadili a přečetli si pravidla testu. Potom přišla první 

soutěžní část, a to bez mapy – teoretická. Byla poměrně složitá a záludná, ale 

pokořili jsme ji. Následná část s atlasem byla už jednodušší, ovšem dalo velkou práci 

vybarvovat státy se zavedeným očkováním proti žloutence. Po dokončení soutěžního testu 

jsme šli za odměnu na prohlídku terárií s krokodýly a spoustou hadů. V akváriích tam byly 

zajímavé ryby. Měly na čele skulinu, ze které vystřikovaly vodu na svou kořist. 

Po prohlídce Stanice přírodovědců jsme se vrátili zpátky do školy. V počtu 59 účastníků z 6. - 

7. ročníků jsme obsadili 47. a 58. Místo. Výlet se nám líbil, myslíme, že to pro nás byla velmi 

zajímavá zkušenost.  

(Jan Šmejkal a Patrik Tomek, VI. A) 
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STONOŽKA 

V první polovině listopadu proběhlo na naší škole testování znalostí žáků 

devátých ročníků v projektu Stonožka. Tento projekt umožňuje žákům 

posledních ročníků připravit se na přijímací zkoušky na střední školy. Testy 

byly zaměřeny na matematiku, češtinu a obecné studijní předpoklady. 

Bohužel, někteří žáci IX. B nepotvrdili svůj dobrý prospěch a znalosti, když své výsledky 

znehodnotili náhodným proklikáváním testu českého jazyka. (Hana Hynková) 

TALENT  SHOW 

Ve středu 26. 11. proběhla v pracovně přírodopisu dlouho očekávaná soutěž mladých 

talentů. Soutěžilo se v kategorii výtvarné a v kategorii hudebně taneční. Odpolední program 

moderovali Vojta Krejcárek a Marek Novotný. Odborná porota posuzovala výkony 

výtvarníků, zpěváků, tanečníků a hráčů na hudební nástroje. Obě kategorie byly rozděleny na 

mladší a starší žáky. Vítězové si kromě diplomu odnesli drobné ceny a sladkosti. Mile nás 

překvapil velký počet diváků, kteří fandili a oceňovali každé vystoupení. Je třeba poděkovat 

také všem, kteří nám po skončení soutěže pomohli uvést učebnu do původního stavu. 

Plánujeme, že se tato soutěž bude konat i v příštím školním roce. 

A výsledky? 

Výtvarná kategorie - mladší žáci a žákyně: 1. Daniel Konečný, 2. Natalya Dyo, 3. 

Hana Leová. Starší žáci a žákyně:1. Arina Kraeva, 2. Natálie Šupková, 3. Jana Kepková. 

Hudebně taneční kategorie: Mladší žáci a žákyně:1. Aneta Busová, 2. Valeria Cuomo, 

3. Veronika Dolečková. Starší žáci a žákyně (foto): 1. Jakub Kyncl, Jiří Popelka, 2. Anna 

Pohlová, 3. Justýna Pískačová. 
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STRÁNKA PRO EKOŠKOLU 

V pondělí  1. prosince žáci druhých a třetích ročníků zhlédli program                 

o recyklaci odpadu, nazvaném „Tonda obal na cestách“. Na této výstavě, 

doplněné výkladem lektora, se žáci formou hry dozvěděli informace                  

o zpracovávání a recyklaci odpadů. Program, pořádaný společností EKO – 

KOM, byl doplněn projekcí na interaktivní tabuli.

Tonda Obal na cestách 

Program Tonda Obal zodpověděl žákům srozumitelnou formou otázky 

z oblasti ekologie - proč se třídí odpady, co se třídí a jak se odpady recyklují. 

Tento hodinový program dobře doplnil učivo s tématy ekologie a ochrany 

životního prostředí. Děti si tu pomocí hry vyzkoušely třídění, vyslechly výklad 

lektora, který byl doplněný prezentací na interaktivní tabuli, a seznámily se tak 

s koloběhem odpadů. Také si prohlédly vzorky materiálů, které byly vyrobené 

recyklací.  

  
  

PEER KROUŽEK 

Se začátkem roku 2015 byl na naší škole 

založen PEER kroužek, zaměřený na 

osobnostní rozvoj a protidrogovou 

prevenci. Žáci, kteří ho navštěvují, zde 

mají možnost pod vedením p. učitele 

Borise Hajdúka  poznávat své vlastnosti, 

rozvíjet komunikaci a spolupráci. Kroužek 

je současně zaměřen i na prevenci sociálně 

patologických jevů. Cílem je pomoci dětem 

a mladým lidem „najít sebe sama“, 

povzbuzovat jejich sebevědomí a pocit   

vlastní hodnoty, a současně je naučit zodpovědnosti za vlastní život. Lekce probíhají 

formou speciálních her zaměřených na konkrétní část seberozvoje či sebepoznávání. 

Hlavní program je doplněn pohybovými a relaxačními aktivitami. Kroužek se koná jednou 

za 14 dní v prostorách školy. (Boris Hajdúk) 
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VÁNOČNÍ ČAS NA NAŠÍ ŠKOLE 

V úterý 9. prosince proběhly v odpoledních hodinách na nádvoří naší školy 

vánoční trhy. Po četných zkouškách, které probíhaly od poloviny listopadu, nám 

průběh vánočních trhů 9. prosince zpestřilo opět vánoční anglické zpívání. 

Tento výjimečný den zakončilo „Vánoční zpívání na schodech“. Tento rok se 

z technických příčin neuskutečnilo jako v předchozích letech v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie ve Strašnicích, ale ve svátečně vyzdobeném druhém patře školy.  

Na začátku vystoupili žáčci prvního stupně pod vedením paní učitelky Jany Kotové,  

ve druhé části vánočního zpívání pak žáci a žákyně druhého stupně pod vedením paní učitelky 

Radky Šillerové. Odměnou jim byl nadšený potlesk rodičů a ostatních návštěvníků, kteří si 

tento den přišli poslechnout sváteční koledy. 

Odpoledne 10. prosince se pak pod vedením paní učitelky Kotové uskutečnilo ještě 

vánoční zpívání Na Kubáni a ve čtvrtek 11. prosince za doprovodu paní učitelky Radky 

Šillerové zpívání žáků druhého stupně v Domově pro seniory na Praze 10 na Vršovickém 

náměstí. (red) 

 

  
 

Naši školu 5. prosince navštívil Mikuláš i s 

čerty a anděly. 

 

 

Vánoční trhy na nádvoří před školou 

 

  



Rybí zpravodaj č.14 [2015] 
 

 

 

14 

  
 

Anglické zpívání na vánočních trzích 

 

 

Vánoční zpívání – sbor II. stupně 

 

  
 

Vánoční zpívání – v popředí sbor I. stupně 

 

 

Vánoční zpívání ve škole 

 

  
 

Vánoční zpívání na Kubáňském náměstí 

 

 

Vánoční zpívání v Domově pro seniory 
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA 

 

CO NÁS BAVÍ, CO NÁS ZAJÍMÁ… 
 

TERARIJNÍ KROUŽEK 

 

Každé úterý chodím na kroužek teraristiky do stanice přírodovědců. Učíme se tam o plazech a 

obojživelnících. Staráme se o terária, ve kterých jsou hadi, žáby, ještěři a pavouci. 

Při čištění terária nejdříve hady přendáváme do bedýnky. Pak vyměníme rašelinu a umyjeme 

sklo od trusu a svlečené kůže. Jednou se nám stalo, že při čištění ve skleníku vyklouzly tři 

užovky červené z bedny. Dvě vedoucí chytil, ale třetí se rychle plazila k jezírku se želvami. 

Hlavu už měla ve vodě, ale vedoucí ji vytáhl za ocas. V jezírku žije dravá želva kajmanka, 

která by ji zabila. 

Já nejraději čistím terárium s ještěry, protože nejsou tak rychlí jak hadi. 

 

(Šimon Havránek, IV. B) 

 

KOUPÁNÍ FLÍČKA 

 

Flíček je naše morče. Flíček si svůj kožíšek pravidelně čistí sám, ale protože u nás žije v malé 

kleci, musíme ho pravidelně koupat. 

Na koupání potřebujeme umělohmotné umyvadlo s vlažnou vodou, šampon vhodný pro 

zvířátka a dále připravme ručník a fén. Vezmeme Flíčka do ruky a dáme ho do vody. Jednou 

rukou ho držíme pod bříškem, aby se nebál, a druhou rukou ho myjeme. Potom ho zabalíme 

do ručníku a velmi mírnou teplotou ho vyfénujeme. Nakonec ho prodrbeme malým kartáčkem 

a mytí je hotov.  

Flíček je krásně čistý a voňavý a za odměnu, že hezky držel, dostane bazalku. 

 

(Matouš Pacovský, IV. B) 

 

CURLING 

 

První zmínka o hře, která se jmenuje curling, pochází z 15. století ze Skotska. Vznikl tak, že 

na zamrzlých jezerech si házeli kamenem místní lidé.  

Od té doby uplynulo mnoho let a z původní hry skotských vesničanů vznikl olympijský sport.  

Curling se hraje na ledové ploše dlouhé přibližně 45 metrů. Hrají proti sobě dva čtyřčlenné 

týmy, přičemž každý tým má k dispozici 8 kamenů. Základem hry je odhazování kamenů po 

ledové ploše z odrazového bloku. Cílem hry je umístit své kameny co nejblíže ke středu kruhu 

na konci dráhy. Led je speciálně upraven. Jsou na něm malé zmrzlé kapičky. Metení se 

provádí těsně před kamenem, přičemž dochází k ohřátí ledu a kameny dojedou dál.  

Curlingu se někdy říká „šachy na ledě“, protože curling není jenom o fyzičce, ale o 

přemýšlení a taktice. 

 

(Anna Fenclová, VII. A) 
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ZAČÁTEK ROKU A ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

 

Když byl konec prázdnin, všichni se těšili do školy. V ten den, kdy nás měly učit nové paní 

učitelky, všichni jsme byli zvědaví, jak budou vypadat. Po několika dnech jsme si už všichni 

zvykli. Přišel čas, kdy už jsme jeli na školy v přírodě. Když jsme přijeli, měli jsme oběd, poté 

jsme se naobědvali a měli jsme si pak rozbalit kufry a poskládat oblečení do skříně. Ale skoro 

polovina to neudělala, protože byli unavení. Druhý den jsme vstali a šli se nasnídat. Po 

snídani jsme se šli učit. Po učení jsme měli odpoledku a byla konečně legrace. S klukama 

jsme hráli BANG! Bang jsme pak hráli každý den. Po odpoledním klidu jsme šli s paní 

učitelkami ven na procházky a na různé hry, za které se dávaly body. Na konci ŠvP se 

poslední den vyhlašovaly ceny. Ten tým, který měl nejvíc bodů, mohl vybírat ceny jako první. 

Na škole v přírodě se mi moc líbilo a chtěl bych tam být ještě další týden. 

 

(Nazar Vintoniv, VI. B) 

 

ADVENT A VÁNOCE 

Začal prosinec a s ním i Vánoce. 1. prosince začíná advent, a 

proto se zdobí adventní věnce. Od prvního adventu 

zapalujeme každou neděli svíčku. Odpočítáváme tak, kolik 

týdnů zbývá do Štědrého dne. Když už máme čtvrtou neděli 

zapálené všechny čtyři svíčky, je Štědrý den. V tento den 

oslavujeme narození Ježíše. K tomuto dni patří mnoho 

zvyků, např. máme ozdobený vánoční stromeček, pouští se 

lodičky nebo rozkrajujeme jablko. Večer je štědrovečerní 

večeře, ke které patří hlavně kapr, a potom už se rozbalují 

dárky. 25. prosince je Boží hod a 26. prosince slaví svátek 

Štěpán. Vánoce ale končí až 6. ledna, kdy chodí Tři králové, 

Na Vánoce bychom měli být celá rodina spolu.  

(Barbora Jarolímová, VI. A) 

 

PŘÍPRAVY NA VÁNOCE 

 

Každý v rodině se připravuje na Vánoce. Všichni uklízíme 

a zdobíme byt různými vánočními ozdobami. Dáváme na 

stůl adventní věnec a zapalujeme svíčku po svíčce. Těšíme 

se na Vánoce, když bude zbývat týden, postavíme 

stromeček. Všichni ho rádi zdobíme. Na špičku stromku 

dáme vánoční hvězdu. Celý den pečeme vánoční cukroví. 

Těšíme na večer, kdy si dáme výbornou večeři a po večeři 

si rozbalíme dárky. 

 

(Diana Ochtábcová, VI. A) 

 

ŠTĚDRÝ DEN 

 

Každý rok se vzbudím a už se ptám rodičů, kdy budeme 

večeřet. Dopoledně se díváme na vánoční pohádky a 

pojídáme cukroví. Maminka připravuje a dodělává oběd a 

večeři. Když je oběd, sním toho málo, abych měla prázdno 

na sváteční večeři. Celý den se už moc těším.  
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Po obědě přijde většinou babička a děda a dají nám 

dárky. Pak jdeme na procházku. 

 

Když už je večer, asi šest hodin, pouštíme si koledy a 

pak mamka podává polévku. Máme kapra, bramborový 

salát a různé druhy řízků. Potom se jdeme s bráchou 

podívat o patro výš na „ježíška“. V našem bytě zazvoní 

zvoneček a my běžíme dolů. S radostí rozbalujeme 

dárky.  

 

Můj taťka potom přijede k nám, protože naši rodiče jsou 

rozvedení, a dá nám dárky. Všechny dárky si 

prohlížíme. Pak rozkrojíme tradiční jablko. Nakonec si 

zavolám s mými kamarádkami a říkáme si, co jsme dostaly. 

 

(Denisa Prouzová, VI. A) 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZÁVĚR PRVNÍHO POLOLETÍ 

 

Ve čtvrtek jsem šel s Tomem na zábavné 

odpoledne do malé tělocvičny. Nejdřív 

jsme si dali závod v látkových tunelech. 

Tom vyhrál. Potom jsem zkusil střelbu na 

plechovky. Všechny jsem sestřelil na jeden 

pokus. Pak jsem vyzkoušel střelbu na 

branku a hod do tlamy. Některé atrakce se 

konaly na chodbě. Tam jsme skládali 

puzzle, dali jsme si přetahovanou lanem a 

skákali jsme přes švihadla. Dal jsem deset 

skoků za sebou. Když jsme odcházeli, 

spočítali jsme si bonbóny. Nejvíc mě 

bavilo přetahování lana.(D. Šalanda, IV.A) 
 

Ve čtvrtek po vysvědčení se ve škole za 

odměnu konalo zábavné odpoledne. 

Zábavy tam bylo opravdu hodně. Běh 

v pytlích, prolézání tunelem, střelba na koš 

i do plechovek, švihadla, puzzle, běh 

s pingpongovým míčkem na lžíci a další. 

Sám jsem jednu soutěž organizoval, házení 

kroužků na tyč. Za každou výhru jsme 

dostali bonbóny. Moc jsme si to užili. 

(Denis Volf, IV. A) 
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PROCHÁZKA MOU OBLÍBENOU KRAJINOU 

 

U moře 

Po ranním probuzení jsem se podíval z 

terasy na moře a cítil jsem, že je krásné, 

teplé počasí. Slyšel jsem mořskou vodu, 

narážející na kameny a pobřeží a v dálce 

racky, hledající potravu. Obloha byla bez 

mráčků. Vzduch byl cítit mořskou solí a 

zelenými chaluhami. Nic mi nebránilo 

v tom, abych šel k moři. Moře bylo klidné, 

bez jediné vlnky. Ale barvu mělo modrou 

jako letní obloha v parném dnu. Procházel 

jsem se po oblázkové pláži a nacházel 

různé druhy mušliček. Ve vodě jsem 

žádnou rybku neviděl. Najednou se slunce 

schovalo za mraky, rozfoukal se velký vítr 

a začalo pršet. Pospíchal jsem domů. 

 

(Martin Klikar, VII. A) 

 

Procházím se po vyprahlé půdě. Olivový 

háj jakoby tvořil střechu. Je velké horko, 

ale studený vítr mě ochladí. Mířím k moři. 

Už z dáli slyším šumění moře. Je ráno, jen 

pár rybářů se pohupuje na moři a čekají na 

úlovek. Přede mnou je velké dřevěné molo. 

Voda jakoby ho chtěla pohltit. Krabi, 

přichycení na sloupu, lezou pomalu a 

klepeta cvakají jako nůžky. Písek pálí tak, 

že musím zchladit chodidla do vody. 

Chaluhy se lepí mezi prsty a zase 

sklouzávají do vody. Slunce se odráží od 

chladných útesů a skal. Na skalách se 

uchytilo jen pár borovic a keřů. Nebe bez 

mráčku, rozbouřené moře… tak si 

představuji krásný den. 

 

(Jakub Kyncl, VII. A) 

Procházela jsem se po sněhu. Nohy mě pálily, jako by mě do nich bodal nůž. Byl krásný den a 

já měla tváře červená jako jablka. Neodolala jsem a skočila jsem do té bílé peřiny. Stromy 

byly holé a bylo vidět, jak jim je zima a jak už se těší na jako, až opět vykvetou. Najednou 

začaly z oblohy padat vločky. Cítila jsem se volně. Jen jsem ležela ve sněhu, dívala jsem se na 

oblohu, která je studená jako led. Celý svět jako bych měla na dlani. Bylo to úžasné! 

(Karolína Widtmannová, VII. A) 

          

(Olga Micková, VII. B) 

 

Láska 

 

Nedokážu se zbavit jedné otázky: 

Co by byl život bez lásky? 

Ač prvně nepotřebná se může zdát, 

tak nelze bez ní přežívat. 

 

Vždycky tu byla, je a bude,  

potkala bohaté, ale i chudé. 

Když jednou přijde, štěstí máš, 

ale když skončí, vzpomínáš. 

 

Taková už prostě ona je; 

jak led -  však také jednou roztaje. 

Jedna věc však je pravdivá, 

životem láska chodívá. 

 

(Marek Glas, VIII. A)  
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Osud 

 

Než osud bude vážně marný, 

nech mě tu ještě žít. 

Ptám se tě, osude neoblomný, 

kdy v mé duši bude klid? 

Tak nech mě se ještě chvilku smát. 

 

Než osud bude vážně marný, 

a to přijde, já to vím. 

Nech mě zažít vánek jarní, 

nech mě trhat vonnou kytku, 

a co všechno ještě smím? 

 

Než osud bude vážně marný, 

nech mě tu ještě žít, 

psát a verše skládat. 

Chci zas běhat po polích  

a konec světa hádat. 

 

(Hana Kuželová, VIII. A) 

 

 

 

 

 

 

Kroky v čase 

 

Topím se v moři temných slov, 

jako když štika loví ryby. 

Znovu jsem malý hoch, 

a znovu dělám chyby. 

 

Vidím to jako včera, 

ty doby,  

svět byl jednodušší 

a nevinně třpytila se kapka vody, 

jediná mezi pouští. 

 

A možná lidem verše přijdou nudné, 

smutné, temné snad. 

Však dnes už dobré srdce jenom chudne, 

zbývá jen báseň poskládat.  

 

(Hana Kuželová, VIII. A) 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

(Eliška Nováková, IX A) 

 

(Pavlína Králová, IX.A) 
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