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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Za pěkného počasí mohou žáci školy opět pobývat o přestávkách na školním pozemku. 

Soutěž v úklidu tříd vyhrála ve 2. pololetí třída VII. A před VIII. B a VI. B. 

  
 

Ve škole o přestávce 

 

Život v mokřadu 

 

EXKURZE A VÝLETY 

Terénní ekologická exkurze „ Život v mokřadu 2015“ V posledním dubnovém týdnu 

navštívili žáci šestých ročníků mokřad v Toulcově dvoře. Počasí nám příliš nepřálo, ale přesto 

jsme lovili ostošest. Planktonky brázdily opatrně vodní hladinu a všechny úlovky jsme 

přenášeli a pozorovali v bílých miskách. Pracovali jsme ve skupinách. Určovali jsme 

vylovené živočichy a zapisovali do pracovních listů. Nejvzácnějším úlovkem byl čolek, zato 

na pulce asi bylo 

brzy. Nejběžnější 

byly nymfy jepic, 

potápníků a motýlic, 

vodule, plankton, 

klešťanky a spousta 

dalších bezobratlých. 

V mokřadu nás to 

bavilo. 

(Hana Kosová) 

 

Ve čtvrtek 4. června 

2015 třídy VII. A a 

VII. B jely do IQ 

Landie v Liberci. Bylo tam hodně zajímavých vědeckých exponátů. Všem žákům se nejvíc 

líbila „sexmisie“ a vodopád a taky zkusili různé fyzikální pokusy. Po návštěvě IQ Landie 

jsme si prohlédli centrum Liberce, včetně krásné radnice.  

(Ljuba.Avramovičová) 
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PROJEKTY 

Žáci 7. ročníků pracovali na zadané téma, které neslo název MLÉKO. Na toto téma 

mělo šest různých skupinek vytvořit své projekty a po zakončení odprezentovat. 

První skupina se zabývala obchodem s mlékem. Jejich úkolem bylo zjistit tučnost, 

obaly, ceny, trvanlivost, skladování. Druhá skupina se zabývala mlékem a výživou. Třetí 

skupina se zabývala vznikem mléka na farmě. Čtvrtou skupinu tvořili novináři. Ti informovali 

o průběhu od začátku do konce. Pátá skupina se zabývala reklamou. Šestá skupina se 

zabývala mlékem a ekologií. 

Projekt byl započat začátkem dubna a končil v polovině května. Na projektu se 

pracovalo v hodinách přírodopisu a angličtiny. Všichni si tento projekt užili. Den D nastal dne 

13. května, kdy skupinky odprezentovaly své konečné projekty.  

 

 

Anglický jazyk 

 

Každé pololetí mají žáci předložit své vypracované projekty, které tvoří individuálně 

doma. Vždy mají na výběr ze dvou témat. Každý projekt ohodnotíme a vrátíme žákům, aby se 

mohli připravit na jeho prezentaci před spolužáky. Ale o tom až příště. (D. Pávková) 

 

 
( A.Kraeva, VIII.B) 
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Štafetový pohár 

Ve čtvrtek 30. dubna se 

zúčastnila šestnáctičlenná 

skupina žáků 2. - 5. tříd naší 

školy okresního kola 

Štafetového poháru. Všichni 

závodníci běželi ve štafetách    

8 x 100 i 8 x 200m. 

V konkurenci 11 škol jsme 

obsadili skvělé 3. místo a 

postoupili do krajského kola, 

které se uskutečnilo ve středu 

13. května 2015 na atletickém 

stadionu Kotlářka. Tam se naše 

štafeta s celkovým časem 

09:37,08 v konkurenci dvanácti 

škol nakonec umístila v polovině pole - na šestém místě. Přejeme hodně úspěchů v dalších 

soutěžích! 

 

Pohár rozhlasu v atletice 

Družstva žáků se v úterý 12. 

května zúčastnili Poháru rozhlasu 

v atletice. Žáci získali medaile - 

starší žáci stříbrné za druhé místo 

a mladší žáci bronzové za třetí 

místo mezi školami našeho 

obvodu. Mladší žáci se svým 

bodovým ziskem zařadili mezi 

nejúspěšnější školy v Praze a v 

úterý 19. května bojovali v 

celopražském finále mezi osmi 

nejlepšími pražskými družstvy.  

 

Dne 18. 5. proběhlo ve škole 

další kolo turnaje ve stolním tenisu. Tentokrát se utkalo šest dvojic hráčů ve čtyřhře. Hrálo 

se do jedenácti bodů na jeden set. Semifinále a finále se hrálo na dva sety. Účastnili se žáci 

IV. AB, VI. B a VII. AB. Mladší žáci hlavně sbírali zkušenosti a od starších spolužáků dostali 

několikrát „kanára“, přesto panovala dobrá nálada a smích. Čestné čtvrté místo vybojovala 

dvojice ze IV. A. Míša Bárta a Sam Šantrůček. Výsledky ve čtyřhře: 1.místo – Babický F., 

Klikar M., 2.místo – Janovský R., Titěra T., 3.místo – Krejcárek V., Novotný M., 4.místo – 

Bárta M., Šantrůček S. 
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SOUTĚŽ „MLADÝ CYKLISTA“ 

Dne 9. dubna 

proběhlo školní kolo 

dopravní soutěže „mladý 

cyklista“. Účastnili se ho 

zájemci v kategorii 10 až 

12 let (čtvrté ročníky) a v 

kategorii 13 až 16 let (šestý 

až devátý ročník). 

Soutěžilo se v disciplínách: 

pravidla provozu na 

pozemních komunikacích, 

test a jízda zručnosti. 

Cílem této disciplíny bylo 

ověřit dovednosti žáků v 

ovládání jízdního kola. 

Další částí soutěže pak 

bylo teoretické i praktické 

zvládnutí zásad 

poskytování první pomoci, jako je chování po nehodě, ošetření zraněného kolena a lokte, 

ošetření zlomené ruky i nohy, ošetření oděrek, zastavení krvácení (tepenné a žilné), 

znehybnění prstu, ruky a nohy, resuscitace – oživování. Všichni účastníci i rozhodčí z řad 

pedagogického sboru byli vynikající! Vítězové - 2 chlapci a 2 děvčata - v obou kategoriích 

pak postoupili do oblastního kola. 

Dne 29. května se naši žáci zúčastnili finálového kola beach volejbalového turnaje pro 

Prahu 10 „Praha City Beach“, které se uskutečnilo v areálu Gutovka. Celkem se turnaje 

zúčastnilo 16 týmů ze 13 škol. Do finále se probojovalo osm týmů z každé kategorie. (6 - 7. 

třída a 8. - 9. třída). Naši žáci bojovali  s velkým nasazením. Přitom se chovali velmi 

sportovně a navzájem se podporovali a povzbuzovali. V první kategorii pak naši žáci obsadili 

třetí místo, ve starší kategorii pak vynikající první místo! Gratulujeme!! 

KULTURA 

 

Klub mladých diváků 

 

Dne 4. května jsme s Klubem mladých diváků navštívili Divadlo ABC. Představení se 

jmenovalo „Bedřich Smetana: The Greatest Hits“. Byla jsem hodně zvědavá, jaké to 

představení bude, jelikož B. Smetana psal hlavně opery, a tak jsem si nedovedla představit, 

jak budou opery zpracovány jako divadelní představení. Podle recenzí na internetu to 

vypadalo, že by to mohla být legrace, a tak jsem se docela těšila. A ukázalo se, že recenze 

nelhaly, byla to opravdu zábava. Autorovi se skvěle podařilo „sesypat“ dohromady všechny 

Smetanovy opery. Během představení se hodně zpívalo a rozhodně jsme se nenudili. Vtipné 

scénky se střídaly s hudbou, a tak nám dvě hodiny rychle uběhly. Všem můžu představení 

vřele doporučit. 

 

(Radka Ployharová, VIII.A) 
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

 

Praha 10 má talent 

 

Společně s Michalem Kubasem ze VI. B se nám podařilo dostat ze školního kola až na 

finálový večer soutěže Praha 10 má talent. 

V základních kolech jsme začínali každý s vlastním pěveckým číslem, ale před 

semifinálovým kolem nás porota spojila dohromady a pokračovali jsme společně s dvojhlasou 

úpravou lidové písně. Na finálové kolo jsme se rozhodli, že náš výstup ještě vylepšíme mým  

klavírním doprovodem a k němu přidáme ještě doprovod flétny s Andreou Ployharovou 

z V.A. 

13.5. jsme vyrazili s paní učitelkou Šillerovou a Kotovou do Radiopaláce na 

Vinohradech bojovat o úspěch. Oba jsme byli v Radiopaláci poprvé, a tak nás celá akce 

překvapila. Viděli a slyšeli jsme mnoho zajímavých vystoupení. 

Když jsme se dostali na řadu, cítili jsme ve vzduchu napětí, které nás obklopovalo. 

Moderátorem akce byl Leoš Mareš, jehož komentáře zpestřovaly vystoupení všech účastníků. 

Před vyhlášením výsledků byli všichni nervózní a čekali na rozhodnutí poroty. Pak to přišlo. 

Postupně nás všechny volali na pódium a gratulovali k nádherným výkonům. My jsme se sice 

na stupeň vítězů nedostali, ale ani jeden z nás nebyl zklamaný. Dostali jsme mnoho odměn a 

ocenění, takže nikdo nešel domů s prázdnou. 

Pokud se nám příští rok naskytne možnost, rádi se této akce zúčastníme. 

 

(Marek Glas,VIII.A) 

 

 

Dne 6. května proběhla v Domě dětí a mládeže Prahy 2 ve Slezské ulici velká 

komiksová výstava všech prací, které byly zaslané do soutěže „Vykoumej komiks 2015“, 

pořádané Domem dětí a mládeže Prahy 2. Zástupci naší školy se účastnili v druhé kategorii - 

12 až 14 let. Během výstavy byly vyhlášeny výsledky a předány ceny.  Hlavní porotkyně, 

komiksová autorka TOY_BOX, vybírala téměř z tří set prací. Po loňském roce, kdy Natalya 

Dyo ze VI. A získala ocenění za výtvarnou stránku komiksu, se letos umístily práce tři, dvě 

z nich obsadily dokonce první dvě místa. Ocenění za tvorbu originálního komiksového 

charakteru získal Marko Ačamovič (VII. B)  za komiks „Johnny Čajíček“, druhé místo 

obsadil Stanislav Vašina (VI. B) s prací „Čaj“ a tuto kategorii vyhrála Natalya Dyo (VII. A). 

Gratulujeme! Vítězná práce N.Dyo byla uveřejněna již v čísle 14, v tomto čísle v komiksové 

příloze uvádíme její nesoutěžní komiks a dále práci S.Vašiny, která získala druhé místo. 

 

Žáci naší školy se letos zúčastnili také literární a výtvarné soutěže, pořádanou 

občanským sdružením Auto -  mat*. Tento rok mělo téma název „Doprava a její vliv na náš 

každodenní život“. Mezi vítěze se zařadila i práce Anety Liškové z IX. B „Kostky jsou 

vrženy“. Porota ocenila zejména její originální nápad a krásné zpracování. Druhým z dvojice 

oceněných byl Patrik Racko ze VI.A s prací „Žvýkačky,“ u které byl oceněn její osobitý 

humor. 

(red) 
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA 
 

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

 

Míša a jeho otázky 

 

Jednou nám paní učitelka přinesla opravené diktáty. My jsme si je rozdali a prohlíželi, 

jaké máme známky. Já jsem dostal 3, tak jsem byl šťastný, že nemám 5! Paní učitelka řekla, 

že kdo má v diktátě nějakou chybu, vezme si sešit domů a chyby opraví. Míša Mrkva se 

zeptal: „Musím si to opravovat, když mám jedničku?“ 

 

(Tomáš Le Viet,  IV. B) 

 

Soubor 

V úterý 6. ledna jsme měli hudební výchovu, na kterou jsem si přinesla housle. 

Zahrála jsem skladbičku HEJ HOU. Paní učitelce jsem řekla, že ji mám ze souboru. Ona se 

mě zeptala: „Ty chodíš na soubor s houslemi?“ Jen to dořekla, celá třída se rozesmála. A od té 

doby je paní učitelka zapsána v „Perličkovníku“. 

 

(Alžběta Tymlová, IV.B) 

 

Zážitek ze školy 

 

V hodině přírodovědy, když jsem probírali jaro, jak se mláďata narodí, tak se paní učitelka 

zeptala: „Jací živočichové se líhnou z vajec?“ Jeden spolužák řekl: „Slon!“ Po škole jsme 

spolužákovi vysvětlili, že by ta vajíčka musela být z betonu, aby nepraskla. Je to pěkná 

představa. 

 

(Filip Okrouhlík, IV.B) 

 

VOLNÁ TVORBA 

 

 

Já a Čenda pomáháme psímu útulku 

 

Dne 2. května mi maminka řekla, že její běžecký klub (jmenuje se Báječné ženy 

v běhu) pomáhá handicapovaným lidem a psímu útulku v Tróji. Není to tak, že jsme darovali 

peníze. Máma mi na telefon nainstalovala takovou aplikaci, že když si (tu aplikaci) nastavím 

třeba na běh venku, naťukám „Zahájit aplikaci“ a ona se rozběhne a měří mi body, jak dlouho 

běhám, kolik kilometrů jsem uběhla a dokonce i kolik jsem spotřebovala energie!  

Ptáte se, k čemu slouží ty body? Ty jsou místo peněz. Určitý počet bodů znamená 

určitý počet peněz. Za spoustu bodů může útulek dostat až 80 tisíc Kč! To už je něco! 

S Čendou jsme získali 338 bodů za dva dny - ušli  a uběhli jsme dohromady 26 km též za dva 

dny. V sobotu jsme uběhli 13,4 km. Vyčerpalo to i našeho věčně energie plného psa Čendu. 

Ten měl jazyk až na zem. Vychlemtal tři poloplné škopky (které byly napuštěné vodou, 

samozřejmě).  

Těším se, až bude útulek vypadat lépe! 

 

(Eliška Dědková, III. A)  
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Domácí úkol 

 

Když přišel dopis, věděl, že je s ním konec. Jednou takhle na dovolené v Egyptě se šel 

Jarda projít a podívat po poušti. Uviděl pyramidu a napadlo ho, že vleze dovnitř. 

Tak vlezl. Rozsvítil svoji baterku a procházel chodbami. A jak tak šel tou chodbou, 

narazil na dveře. Byly to dveře zdobené zlatem. Jarda se rozhodl vlézt dovnitř. Zatáhl za 

kliku. Uvnitř uviděl obrovskou krabici, ozdobenou jako vánoční stromeček. Rozbalil ji a 

uvnitř byla další a menší krabice. Tu také rozbalil a v té krabici… další krabice. 

Tak to se opakovalo nejméně tisíckrát, až narazil na krabici, která měla asi dva krát 

patnáct centimetrů. Udivil se, že z takové obrovské krabice je krabička, že by se do ní vešla 

sotva propiska. 

 Tak tedy krabici, spíš krabičku, rozbalil a v ní opravdu byla propiska, bylo to zlaté 

pero, podobné jako ukradl Václav Klaus. 

Zaradoval se, ale vzpomněl si, že má ještě domácí úkol z českého jazyka, tak si ten 

úkol napsal. Měl totiž v batohu domácí sešit. 

Zjistil, že už je hodně hodin a že musí jít domů. Tak se vydal dlouhou chodbou zpět 

domů.  

Když dorazil domů, ve schránce na něj čekal dopis. V dopise bylo napsáno: „Vážený 

pane, oznamujeme vám, že jste si v pyramidě zapomněl domácí sešit. Pozdravujte paní 

učitelku Znamenáčkovou a přeji hodně štěstí do školy.“ 

Věděl, že je s ním konec a že dostane mínus. 

 

(Lukáš Pečenka, VII. B) 

 

Máma 

 

Ležím. Bolí mě celé tělo, nejsem plně při vědomí. Mohu myslet, ale nemohu 

komunikovat. 

„Je v bezvědomí… odvezte ji a pošlete pro posily,“ slyším v dálce. Snažím se 

pohnout, upozornit na sebe, ale všechno mě bolí. Mžourám do tmy bez moci pohnout 

jakýmkoli svalem, kostí… Cítím kroky někde blízko... Někdo se ke mně blíží, moje naděje 

stoupá. Cítím, jak se třesu, jak mi bije srdce, a snažím se více nadechnout. Nejde to. „Petře! 

Pojď sem! Vyprostili ho z auta! Je to akutní, hned s ním do špitálu!“ Ten hlas jako by blížícím 

se krokům určoval směr… Kroky se vzdalují a naděje klesá. „Mami… mami!“ křičí moje 

duše toužící po mámině objetí. „Mami! Je mi to tolik líto! Proč jsem tě neposlechla?! Proč?!“ 

do očí se mi vlévají slzy. Ty nejdražší slzy poslední naděje, hořké, bolestivé, zlomené slzy, ty, 

které pozná jen ten největší sobec ze strachu o svůj život. „Maminko… věř mi, že jsem se 

alkoholu nedotkla! Ani drog… ničeho! Nevěděla jsem… nevěděla jsem, že on toho hnusu měl 

v sobě tolik! Vypadal čistej, bez vlivu drog, ale… maminko, je mi to líto,“ moje duše posílala 

ty vzkazy do ticha. Ty vzkazy, co nevyslovím. Už nikdy. Slyším v hlavě brzdy auta a jekot, 

před očima mám tu chvilku, to řítící se auto po dálnici… v rádiu zrovna hráli nejslavnější hity 

Metallicy přerušované výpadky signálu. Smrt mi bleskne hlavou… ta chvilka se v mé hlavě 

teď napořád opakuje… cítím, jak mi po hrudníku stéká krev směrem ke zmrzlým končetinám. 

Vnímám jen světlo a zvuk houkačky, ničící noční klid a pohodu. Cítím se hůř a hůř, oči se mi 

zavírají… ale ze všech sil se snažím je otevřít… nechci zemřít. Dneska ne. „Ztrácíme ji… 

Ztrácíme ji!!!“ zní hlasy, sklánějící se nade mnou… ale vzdalují se… vzdalují se do věčného 

klidu. „Mami…“ vydechnu. 

 

(Jana Kepková, VII. B) 
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Příhoda u řeky 

Byla sobota odpoledne, takový trochu zamračený prázdninový den. Vypadalo to na 

déšť, ale přesto jsem se rozhodla jít na procházku se svým psem Benem.  

Vydali jsme se na naši oblíbenou trasu podél řeky Berounky. Nedaleko za městečkem 

jsem Bena pustila z vodítka a ten začal radostně pobíhat ve vysoké trávě. Došli jsme k řece. 

Bylo krásné ticho a nikde nikdo. Ušli jsme s Benem několik desítek metrů, a v tom 

jsem si všimla malého kluka v pruhovaném tričku, jak nebezpečně pobíhá po břehu a hází do 

řeky klacíky. Bylo mi divné, že je tak malý kluk u řeky sám. Když jsem došla až k němu, 

všimla jsem si, že je celý umazaný a ubrečený. Zeptala jsem se, co tam dělá tak sám. 

Dozvěděla jsem se, že byl s babičkou v nedalekém lesíku na borůvkách, ztratil se a nemůže 

najít cestu domů. Říkal, že se jmenuje Péťa a je mu pět let. 

Zavolala jsem Bena, vzala kluka za ruku a dovedla ho na oddělení místní policie. Jaké 

bylo naše překvapení, když tam seděla Péťova uplakaná babička a říkala, že se jí ztratil vnuk. 

Péťa skočil babičce do náruče a byli rádi, že se našli. 

Ben začal radostně poštěkávat a já měla dobrý pocit, že jsem Péťovi pomohla. 

(Kristýna Švihnosová, VII. A) 

Flek 

Asi před měsícem o prázdninách jsem se u babičky šel projet na kole podél řeky 

k lesu. Při projíždění lesem jsem zaslechl slabé kňučení, a tak jsem odložil kolo u cesty a šel 

za tím slabým kňučením. Po chvíli jsem zahlédl zesláblé malé psí mládě. Štěně bylo bílé a 

huňaté, ale mělo zraněnou packu a krk od provazu, kterým bylo přivázané ke stromu. Známku 

ani obojek nemělo, tak jsem to štěně opatrně naložil do košíku na kole a odvezl ho 

k veterinářce. 

Tam mi paní doktorka řekla, že má zlomenou packu, ale dostane se z toho. Krk byl jen 

odřený. Také mi vytiskla fotku pejska a řekla, ať s ní dojdu na místní policii. Policisté mi 

řekli, že neví, ale prý si to ověří. Měli tu už jeden podobný případ s nechtěnými štěňaty, tak 

mi vytiskli letáky a řekli mi, ať se zeptám občanů. 

Tak jsem se projížděl po vesnici a ptal se, jestli někdo něco neví. Nikdo mi neřekl nic, 

co bych ještě nevěděl, ale já hledal dál. Po chvíli mi zavolala policie, že chytila toho muže. 

Ten muž měl v domě strašně moc psů, ale všichni byly podvyživení a zesláblí. Policie mi moc 

poděkovala. Toho muže zavřeli do vězení a psy ošetřili a dali do útulku nebo rozdali lidem. 

My s babičkou jsme se šli podívat na našeho tuláčka. Babičce se tak líbil, že jsme si ho 

vzali domů. Nějaké nutnosti jsme museli nakoupit, žrádlo a nějaké hračky. Kvůli skvrně na 

zádech jsme ho pojmenovali Flek. 

 (Viktor Dostál, VII.A) 
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KOMIKSOVÁ PŘÍLOHA 

 

 
 

Stanislav J. Vašina: Čaj! (VI.B)  
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Komiksový příspěvek k výtvarné soutěži o cyklodopravě (Natalya Dyo, VII. A)  
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