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ŽIVOT VE ŠKOLE 

Dny otevřených dveří a návštěvy žáků z jiných škol 

Dne 28. dubna přišli na naši školu na návštěvu žáci ze ZŠ Štěrboholská a Kutnohorská. V pondělí 

27. března se od 8 do 10 hodin konal Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 6. tříd. 

Setkání s Bárou Špotákovou 

Dne 7. dubna jsme měli možnost setkat se s naší nejznámější oštěpařkou Barborou Špotákovou, 

významnou osobností českého sportu. V besedě, která proběhla v tělocvičně a které se zúčastnili žáci 1. a 

potom 2. stupně, jsme se o ní dozvěděli zajímavé věci. Vyprávěla nám, jak se dostala k hodu oštěpem a 

proč přešla ze sedmiboje na oštěp, o tom, jak se stal Jan Železný jejím velkým vzorem, i o tom, jak 

vyhrála na Olympijských hrách v Londýně. Dozvěděli jsme se také různé zajímavosti o oštěpech a 

podobně.  

Na konci besedy jsme se s ní vyfotili a došlo i na podpisy. Myslím, že to bylo moc hezké setkání, 

protože ne každý den potkáte takovou známou sportovkyni. 
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Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Dne 27. dubna proběhlo školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Akce se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků. Samotná soutěž se skládala ze tří 

částí: pravidla provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole a 

zásady poskytování první pomoci. Všichni zúčastnění si odnesli za úspěšné absolvování soutěže diplom a 

sladkou odměnu. Všem moc děkujeme za účast a budeme se těšit zase za rok. 

Umístění: dívky -  1. místo M. Petrová, 2. místo B. Hrubá, 3. místo A. Kočí. Chlapci - 1. místo 

P.Dyškant, 2. místo Š. Pechlát, 3. místo M. Bendl. (L.Šrámková)     

Závody v plavání III. A, B a C 

12. ledna 2017 proběhly v rámci plaveckého výcviku závody žáků 3. tříd. Atmosféra byla opravdu 

jako na závodech, povzbuzování, fandění, radost z výsledků, ale i napětí. (H.Hájková) 

 

  
 

Bibliobus Oskar ve školním roce 2016/2017 

  

Od října 2015 začal jezdit do naší školy pravidelně jednou za 14 dní Bibliobus Oskar Městské 

knihovny v Praze. Děti ho mohou navštívit každé pondělí vždy mezi 13:00 a 15:00 hodinou a to přímo 

před naší školou. Knihovnu tak mohou všichni navštívit při cestě ze školy. Další výhoda je, že knihovnu 

navštěvují i žáci z družiny. Knihovníci mají i zkušenosti s tím, že knihy vrací také přímo rodiče, když 

čekají na své děti před školou. Knihovna nám vyšla vstříc i v tom, že všechny výpůjčky se mohou vrátit až 

při dalším příjezdu bibliobusu. Knižní fond je pravidelně obměňován a na základě naší dohody si děti 

mohou půjčovat i anglickou dětskou četbu, kterou nám speciálně vozí z pobočky Korunní, kde je anglický 

fond nejobsáhlejší. 

Pro vaši představu přikládáme statistiku návštěvnosti za aktuální školní rok: na stanici ZŠ V 

Rybníčkách bylo od září 2016 433 zalogovaných čtenářů, 700 absenčních výpůjček primárních, v tomto 

školním roce přibylo 12 nově zapsaných čtenářů. 

 

Jedná se o stanici s patrně nejstabilnějšími výkony ze všech školních stanic bibliobusů, což nás 

velice těší. 

 

(D.Pávková) 
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KULTURA  
 

Návštěvy divadel v rámci Klubu mladých diváků 

 

10. listopadu 2016, Divadlo Jatka 78, „Plovárna (Bratři v triku)“ - alternativní divadlo podle 

Vančury Rozmarné léto. 16. ledna, Divadlo v Dlouhé - „Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách“ 

se dětem velice líbilo. 22. února Divadlo ABC, „Evžen Oněgin“ – ruská klasika. 11. května se uskutečnilo 

čtvrté  divadelní představení pro členy Klubu mladých diváků „Hon na jednorožce“ v Divadle Minor. 

Představení bylo tematicky zaměřeno na témata Post Bellum. 

 

(H.Znamenáčková) 

 

Anglické divadlo pro 5.- 9. třídu 

Představení The Alien Grammar Show, které odehrála společnost The Bear 

Educational Theatre, se konalo 9. března v Reduta Jazz Clubu. Divadlo bylo 

velmi interaktivní a působivé. Celé představení, které shlédly páté ročníky, se 

odehrálo v anglickém jazyce. 

(D.Pávková) 

 

Další představení v angličtině hrál opět divadelní soubor The Bear Education Theatre, představení 

se odehrála v divadle Reduta. Šesté třídy dne 31. května zhlédly Murder at Wimbledon. Sedmé ročníky 

navštívily dne 12. května hru Frank Novotny and the Present Perfekt. Osmé ročníky navštívily dne 

10.května hru The Detectives a 23.května Frank Novotny and the Modal Verbs. Deváté třídy viděly dne 

11.května hru The History of England.  

Who built Stonehenge? What was so great about Alfred the Great? Out of Henry VIII’s six wives 

who was killed, who was divorced and who died naturally? From the time of the Romans to Queen 

Elizabeth I, this show helps students learn about English history by presenting the main events in a fun 

and interactive way. 

 

(B.Hajdúk) 

 

Orchestr ve fraku 

Dne 27. března se žáci devátých tříd zúčastnili prohlídky Obecního domu 

a hudebního představení Orchestr ve fraku. 

(B.Hajdúk) 
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Olympiáda v anglické konverzaci ve školním roce 2016/2017 

Dne 13. prosince 2016 se konalo v naší škole školní kolo anglické konverzace. I. kategorie: 6. a 7. 

třídy, II. kategorie: 8. a 9.třídy. Celkem se školního kola účastnilo 12 žáků a do obvodního kola, které se 
konalo 23. února, byli vybráni tito žáci: I. kategorie: T. Svobodová (7.A), II.kategorie: K. Bošková (9.B) 

Obvodní kolo se konalo 23. února v Základní škole Nad Přehradou. V čem se soutěžilo? Písemná 

část obsahovala lexikální test a poté poslech s porozuměním. Na základě slyšeného textu žáci plnili 

zadaný úkol. V ústní části po krátkém úvodu (představení) následovala konverzace na zadané téma. 

Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. 

Naši školu reprezentovaly v I. kategorii T. Svobodová (7.A), která obsadila 7. místo, a ve II.kategorii K. 

Bošková (9. B) obsadila výborné 1. místo. Gratulujeme! (D.Pávková) 

  

V dubnu se jako každý rok konala soutěž, pořádaná Domem dětí a mládeže Prahy 2, „VYKOUMEJ 

KOMIKS!“. Letos bylo do soutěže posláno rekordních 570 prací. Ve 3. kategorii (8. a 9 třídy) získali za 

svoji tvorbu zvláštní ocenění Jana Zounarová a Jan Grasser (oba z 8.B). Gratulujeme! (red) 

DEN DĚTÍ slavíme s našimi žáky tradičním odpoledním programem na školní zahradě. Členové školní-

ho parlamentu, pod vedením paní učitelky Mgr. Jolany Bláhové, připravili veliké překvapení.  

(B.Hajdúk) 

  
 

L..Křiklán  (VII.A), Y. Jiang a J. Pejšová (VII.B) 
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Obvodní kolo ve vybíjené 

10. března se žáci 5. A, 4. C a 5. B zúčastnili obvodního kola ve vybíjené a vybojovali krásné 

2.místo.  

(M. Kotrlová) 

 

Turnaj ve volejbale 

Ve čtvrtek 23.března se vybraní žáci devátých tříd zúčastnili obvodního 

kola volejbalového turnaje pro Prahu 10, 15 a 22 v rámci Poháru pražských škol. 

Tento turnaj pořádá DDM Praha 10 – Dům UM ve spolupráci s AŠSK a ZŠ 

Hostýnská. Naši žáci se po vynikajících výkonech umístili na krásném 3. místě. 

Seznam žáků: V. Dostál, F. Šantrůček, M. Klikar, F. Babický, T. Freisler, M. 

Novotný, V. Krejcárek, D. Nafarieh, J. Kyncl a P. Pavelka 

(V.Vosátka) 

Přátelský turnaj ve vybíjené 

Dne 24. dubna se uskutečnil na naší škole souboj žáků pátých tříd  mezi naší školou a ZŠ  

Štěrboholy ve vybíjené. Než dorazili soupeři, naše družstvo se rozehrávalo ve velké tělocvičně. Po 

příchodu hráčů se obě družstva seznámila s pravidly hry a upřesnil se počet hráčů v družstvu.Konečně hra 

začala. Naši hráči se brzy ujali vedení a s přehledem zvítězili. Dali jsme soupeřům ještě jednu šanci a 

zahráli si odvetu. Po urputném zápasu naše škola zvítězila. Těšíme se na další přátelský turnaj. 

(H. Slavíková) 

Okresní a krajské kolo Štafetového poháru 2017 

Dne 4. května se mladší a starší žáci prvního stupně zúčastnili okresního kola ve štafetách 8x100m 

a 8x200m. Žáci se umístili na 5. místě a postoupili do krajského kola. Dne 10. května proběhlo krajské 

kolo. Mladší žáci 8x100 m se umístili na 4. místě, starší žáci 8x100 m na 7. místě a smíšená štafeta 8x200 

m na 4. místě. 

(M. Kotrlová) 

Pohár Rozhlasu v atletice žáků 

Ve čtvrtek 11. května se vybraní žáci 6. až 9. tříd zúčastnili obvodního kola Poháru Rozhlasu 

v atletice žáků. Závody se uskutečnily na atletickém Stadionu mládeže v Praze 6. Po skvělých výkonech 

se mladší žáci (6. a 8. tříd) umístili na 1. místě a starší žáci (8. a 9. tříd) na 2. místě. 
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Seznam mladších žáků: R. Janovský, M. Kubas, L. Tůma, P. Voříšek, J. Novotný, M. Kurej, J. 

Hunal, J. Zahradníček, O. Beseda, M. Hruška, S. Šantrůček.  Seznam starších žáků: L. Pečenka, F. 

Babický, T. Freisler, J. Valenta, P. Pavelka, M. Štrobach, M. Šejka, D. Šalanda, M. Vojáček, O. Cavallo 

Ve středu 24.5.2017 se vybraní žáci a žákyně 6. až 9. tříd zúčastnili krajského finále 
Poháru Rozhlasu v atletice žáků a žákyň. Závody se uskutečnily na atletickém Stadionu mládeže v Praze 

6. Po výborných výkonech se mladší žákyně (6.-7. tříd) umístily na 6.místě, mladší žáci (6. a 8.tříd) se 

umístili na 2. místě a starší žáci (8. a 9.tříd) na 3. místě.  

Mladší žákyně: J. Anderlová, B. Peroutková, J. Pejšová, K. Pejšová, A. Rubio-Cupalová, A. 

Nová, A. Matoušková, K. Marečková, B. Jursová, V. Hofmanová, J. Freislerová. Mladší žáci: R. 

Janovský, M. Kubas, L. Tůma, P. Voříšek, M. Kurej, J. Hunal, J. Zahradníček, O. Beseda, M. Hruška, S. 

Šantrůček, T. Lehovec,Y. Jiang. Sstarší žáci: L. Pečenka, F. Babický, T. Freisler, J. Valenta, P. Pavelka, 

M. Štrobach, M. Šejka, D. Šalanda, M. Vojáček, O. Cavallo 

(V. Vosátka) 

 

  

3. místo žáků devátých tříd v turnaji ve volejbale Pohár Rozhlasu, Stadion mládeže v Praze 6 

  

Pohár Rozhlasu v atletice - 1. místo žáků 6. - 8. 

tříd 

…a 2. místo žáků 8. a 9. tříd 
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MIMOŠKOLNÍ AKCE A EXKURZE 

Příběhy našich sousedů 2016/2017 

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a 

devátých tříd. Ti se za doprovodu svých učitelů stanou na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními 

dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, 

prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. 

Slavnostní obhajoba půlroční práce žákovského týmu proběhla ve Vršovickém divadle MANA. Tým ZŠ 

V Rybníčkách byl oceněn dne 8.3.2017 1. místem s rozhlasovou reportáží o životě Elišky Dusilové. Její 

otec pomáhal parašutistům z výsadku Silver A v přípravě atentátu na Heydricha. 

Členové týmu: Natálie Kučíková, Kateřina Truchlá, Jakub Kyncl, Martin Klikar, Tadeáš Freisler. 

(B.Hajdúk) 

Den Země 

Dne 21. dubna se naše třída 3.C  zúčastnila v Toulcově dvoře pořadu „Den Země“. Dozvěděli 

jsme se tam spoustu zajímavých věcí o přírodě, o ekologii, jak můžeme chránit naši planetu i o samotném 

těle. Mohli jsme si vše vyzkoušet i prakticky. Moc se nám to líbilo. 

(H.Hájková) 

Helpík 

Dne 4. května se v oboře Hvězda v Praze konalo pražské a středočeské kolo soutěže první pomoci 

HELPÍK. Naše škola se zúčastnila se třemi posádkami z pátých tříd. Jelikož zde byly k vidění všechny 

složky záchranného systému (policie, požárníci, záchranáři), zúčastnily se této soutěže obě páté třídy v 

plném počtu. Děti soutěžícím nejen fandily, ale byl pro ně zabezpečen doprovodný program. 

  

Naše posádky se umístily na 7. bodovaném místě – H.Vaňourková a J.Dvořák a na 4. postupovém 

místě A. Davídková a K. Snítilová. Ze čtvrtého místa se postupuje do celostátního kola, kterého se 

posádka zúčastní. Blahopřejeme a budeme držet palce.  

(L.Bodláková) 
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LITERÁRNÍ ČÁST 

Nový člen do rodiny  

Dnes vám chci vyprávět, jak jsme si pořídili štěně. Letos v létě jsme se 

přestěhovali do domku, který má průchod k rodině mé tety. Teta má v domku dva psy. 

Jednoho dne máma navrhla, že bychom si pořídili pejska. A tak mámu čekal velký 

úkol, přemluvit tátu. Táta po několika dnech povolil.  

V inzerátu se mámě velice líbilo holčičí štěně, a tak na uvedené telefonní číslo 

máma zavolala a vše dohodla. V pátek, po mém kroužku, jsme se na to štěňátko jeli podívat. Cestou jsme 

dohadovali na jméně. Byli různé návrhy, např. Doby, Vinky nebo Zoe. Nakonec vyhrálo jméno Doby.  

Když jsme přijeli, štěně si prohlédli a rozhodli jsme se, že si psí slečnu koupíme. Chudák slečna, 

která nám štěně prodávala, se úplně rozbrečela. Ona nechtěla štěně prodávat, ale její přítel chtěl jenom 

maminku štěněte. Když slečna odešla, museli jsme vše dořešit s jejím přítelem. Se slečnou jsme si pak 

psali po telefonu, aby věděla, jak se Doby daří. Cestou domů jsme navštívili babičku a tetu. Všichni byli z 

Doby nadšení. Doby mám moc ráda a jsem ráda, že jí máme.  

Barbora Marková, 5. A 

 

Štika 

Jsem rybář, tento koníček dělám už od svých čtyř let. Baví mě stále, ale už mě 

přestávalo bavit chytat býložravé ryby, tak jsem začal chytat dravé ryby. Za rok 2016 

jsem chytil 1 bolena, 5 štik a několik okounů. Tento způsob rybolovu mně baví víc než 

sezení u vody, protože u třpytkování je nutný pohyb.  

A teď vám povím o tom, jak jsem chytil svou první štiku. Vyšel jsem si s mým 

dědečkem na ryby. Jezdíme chytat na Nový Dvůr. Je to soutok Vltavy a Lužnice. Chytáme v zatopené 

pískovně. Rozhodl jsem se, že budu třpytkovat. Jako nástrahu jsem si vybral kombinaci rotační třpytky a 

gumového okouna. Již několikrát se mi osvědčila. Chytil jsem na ní několik okounků a bolena.  

Po chvilce vláčení přišel první záběr. Byla to štika. Trhala sebou jako o život, nějakou chvilku 

jsme se spolu bojovali. Štika prováděla úhybné manévry a nutila mě povolovat cívku. Několikrát 

vyskočila nad hladinu. Když jsem ji přitahoval ke břehu, mlátila hlavou ze strany na stranu, jak se snažila 

zbavit nástrahy.  

Nakonec jsem ji zdolal a podařilo se mi ji dostat do podběráku. Přišel jsem s ní za dědou, který si 

ještě nestihl ani vybalit náčiní. Štika měřila 52 centimetrů, mněla tedy míru. Tak jsme ji vzali domů.  

Druhý den jsme ji mněli k obědu. Mamka ji udělala přírodně na grilu. Moc jsme si na ní 

pochutnali. Štika má výborné maso jako většina dravců.  

Na tento den rád vzpomínám, chytat dravé ryby je obrovské vzrušení a zážitek, když tedy berou. 

Nástrahu, se kterou jsem byl úspěšný, jsem bohužel na konci léta utrhl o nějaký kořen nebo kámen ve 

vodě.  

Šimon Kačur, 5. A 
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Poprvé u moře  

Skončila škola, hurá! Čekají mě dva měsíce prázdnin a hlavně poprvé pojedu k moři. Nemůžu se 

dočkat, ale na vysněný ostrov cestujeme společně s mamkou, dědou a babičkou až na konci prázdnin. To 

je strašně dlouhá doba. Bude opravdu moře slané a obrovské?  

Nevím, jak utekla doba do odjezdu, ale dnes jedeme. Jsem natěšená, ostatní členové výpravy se 

mi pořád snaží ukazovat nějaké zajímavosti. Vůbec je nevnímám. Cesta je dlouhá a začíná se 

komplikovat, já snad moře nikdy neuvidím. Mamka a děda sice vše vyřeší, bohužel cestování se tím 

prodloužilo. Propadám panice, že snad k moři nedojedeme. Najednou na mě v autě zakřičí, ať se dívám, že 

teď konečně vidím moře. A je to. Dočkala jsem se.  

V přístavu při nakládání aut do trajektu si pohled na moře užívám a cesta lodí je nádherná. 

Mamka se sice nehne z místa, ale já a děda pozorujeme všechno. Konečně jsme na ostrově, v cíli, v zátoce 

s naším domečkem. Musím hned vyzkoušet, jestli je moře slané.  

Je slané a krásné.  

Veronika Fričová, 5. A       

Na houbách 

Jednoho dne ráno jsme se vydali s mámou, tátou a babičkou do lesa na houby. 

Houby moc nerostly, a tak jsme zašli daleko do lesa.  

Chodili jsme sem a tam a v tom se to stalo. Táta uviděl stádo divokých prasat. Začal na nás 

volat."Jsou tady divoká prasata!" Všichni jsme stáli jako zařezaní. Babička volala: „Nehýbejte se, stůjte!“ 

Prasata na nás koukala a my na ně. Nakonec jsme se rozběhli a začali utíkat. Přemýšlel jsem, na který 

strom vylezu, jestli za mnou prasata poběží. Naštěstí zůstala stát. Pak se otočila a běžela na druhou stranu. 

Maminka řekla: „Měli jsme štěstí, mohli nás napadnout.“ Vše dobře dopadlo a my jsme šli domů. 

Dominik Kratochvíl, 5. A  

Kočičí povídka  

Ahoj,  

jmenuji se Sofie a budu Vám vyprávět příhodu, která se mi stala včera.  

Jdu jako obyčejně ze školy, a protože to mám domů docela daleko, svezu se tři 

zastávky tramvají a potom jdu asi deset minut domů. A když jsem přišla až k parku, za 

kterým už bydlíme, uslyšela jsem z keře slabounké mňoukání. Podívala jsem se do křoví a 

uviděla jsem krabici, ve které ležela čtyři malá, roztomilá koťátka. Vypadala dost 

hladově, a tak jsem jim dala trochu šunky, která mi zbyla od svačiny. Slupla to jako 

malinu a potom začala spokojeně příst. Hladila jsem je a ona se ke mně přitulila. Protože 

mi bylo líto je tam nechat, rozhodla jsem se, že si je vezmu domů. Ale napřed jsem chvíli počkala, jestli 

náhodou nepřijde jejich maminka. Nakonec nepřišla a já jsem si koťata odnesla domů.  

Doma jsem jim dala mléko do mističek pro panenky a trochu jsem jim vystlala pelíšek starými, 

lichými ponožkami. Za okamžik přišla maminka. Když viděla, že mám v pokoji čtyři cizí koťata, tak se 

nejprve zlobila, ale když jsem jí řekla, jak jsem je našla, maminka se slitovala a povolila mi ta koťata si 

nechat. Řekla, že je nejdříve odvezeme k veterináři.  
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Pan doktor byl velice milý muž a prohlédl nám koťata za docela krátkou dobu. Říkal, že tři jsou 

úplně v pořádku. Ale potom řekl, že to čtvrté, úplně černé, je vážně nemocné a že asi brzy zemře. Všimla 

jsem si, že tolik nejí, ale nenapadlo mě, že to s ním bude tak vážné. Rozbrečela jsem se. Maminka i pan 

doktor mě utěšovali, ale nebylo to nic platné. Potom jsme odjely domů, ale jen se třemi koťaty. To čtvrté 

kotě si nechal pan veterinář. Pan doktor nám také řekl, že mám dvě kočky a jednoho kocoura, takže je 

možné, že se mi v budoucnu narodí další koťátka.  

Po cestě jsem koťatům vymyslela jména. To mourovaté je holčička a jmenuje se Žofinka. To 

sněhově bílé je také holčička a jmenuje se Vločka. A kocour se jmenuje Mafin a je černobíle strakatý. 

Když jsme přijely domů, udělala jsem každému pelíšek a krabici jsem vyhodila. Potom jsem si s koťaty 

hrála.  

A to je konec celé příhody. Jo, a jestli chcete vědět, co se s černým kotětem stalo, tak je to tak, že 

zemřelo. Udělaly jsme mu s maminkou hrobeček u nás před domem. A ještě něco Vám povím: s koťaty se 

máme moc dobře a je nám spolu hezky! 

Kateřina Snítilová, 5. A 

 

 

Dva tam a osm zpět 

 

Když jsme jely s mamkou, kamarádkou Verčou a mojí sestrou Monou k nám na chalupu, 

přemluvily jsme mamku, aby s námi mohli jet i Verčiní dva křečci. Já jsem si při nakládání věcí chtěla 

jednoho (Kominíčka) pochovat, on mi však rychle seskočil z kolene a zalezl pod sedadlo řidiče. Všichni 

jsme se ho snažily vyhnat rámusem, ale on si tam dál spokojeně seděl. Při lákání na dobrůtky nás vždycky 

kousl a zalezl zpátky pod sedadlo.  

Mamka z toho byla na nervy a řekla, že jedeme do autoservisu. Tam se nám nabídl pán od 

pneumatik, že ho vytáhne a šel si pro rukavici. Mezitím jsme si všimly, že se dá sedadlo vysunout nahoru. 

Verča křečka okamžitě chytla a dala ho zpět do klece. S hodinovým zpožděním jsme dorazily na chalupu. 

Tam jsme křečky venčily a trénovaly (přivázané na gumičky do vlasů s dlouhým provázkem). 

Večer najednou začala křečice vydávat kňučivé zvuky. Šla jsem se na ni podívat a nemohla jsem 

uvěřit vlastním očím. Leželo tam křeččí mládě, které se však nehýbalo a křečice si ho nevšímala. Všechny 

jsme začaly hledat na internetu, co to znamená. Mamka našla, že mládě je mrtvé. Musely jsme ho pohřbít. 

Ráno mamka chtěla Verču potěšit zprávou, že křečice je v pořádku. Verča přiběhla ke kleci a tentokrát 

nemohla uvěřit vlastním očím ona, bylo tam šest malinkých křečků. Zbytek neděle jsme se o ně staraly a 

do Prahy se vrátily s osmi křečky místo dvou. 

 

Julie Gepla, 5. A 

Cesta do Nürnbergu  

Děda a Babička už mě a moji sestru Elu chtěli dlouho někam vzít do Německa, tak nás napadl 

Nürnberg. Den před odjezdem jsme si zabalili pár věcí do Nürnbergu. Nastal den a my jsme se rozloučili s 

mámou. Děda už naložil věci do auta. Autu naskočil motor a už jsme jeli.  

Asi přibližně za 45 minut jsme projížděli kolem Plzně, a když už jsme byli u hranic, dali jsme si 

přestávku na velké benzínce, u které jsme si dali dobré pečivo.  

Když jsme dojedli, zase jsme jeli dál. Ujeli jsme asi 50 km od hranic, když tu náhle se před námi 

začal točit kamión, kterému upadla tři kola, z toho dvě spadla do příkopu a třetí si jelo dál jako nic. Děda 

začal přibržďovat, aby se mohl podívat, jestli se nic řidiči nestalo, když spatřil, že vystupuje. Chtěl jet dál, 
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ale najednou se ozvala strašná rána, něco černého přeletělo přes střechu našeho auta, zadní sklo prasklo a 

v autě vystřelily airbagy. Já jsem zpanikařil a Ela taky, vlastně všichni. Vyskočil jsem rychle z auta, 

podíval se a viděl, že polovina auta je zničená a to černé něco byl člověk, který byl asi 12m od nás. Nebyl 

tam sám, byl ještě se svým 25letým synem a měli štěstí, protože blízko byl americký voják, který jim dal 

první pomoc. Po chvilce přijela policie a sanitka s doprovodem helikoptéry, která hned motorkáře 

dopravila do nemocnice. My jsme tam jen tak stáli a čekali, než si pro nás přijede táta. Konečně po jeden a 

půl hodině přijel a odvezl nás zpátky do Prahy. Měl jsem úplně jiný zážitek, než jsem čekal.  

Hugo Fiřt, 5. A 

Jak jsme jeli do Brna a zažili dobrodružství 

Jednoho dne mi moje mamka řekla, že pojedeme na výlet. Vyrazili jsme do 

Brna prohlédnout si vilu Tugendhat.  

V autě jeli kromě mě a mojí mamky můj kámoš Luky a jeho maminka Péťa. S 

Lukášem jsme se bavili o všemožných věcech a zase maminy se nemohly dočkat na 

jedinečnou architekturu světoznámé vily. Ale po chvíli jízdy jsme píchli kolo, málem 

jsme se vybourali. Po zhodnocení situace mamka vtipně nahodila: „No a děti jsme v 

háji.“ Maminy musely to propíchnuté kolo vyměnit, ale chvíli to trvalo. Pak jsme jeli 

dál a na oběd jsme se zastavili “U Tří medvědů“, kde jsme se pořádně nadlábli. Když jsme dojedli, objevil 

se druhý problém. Auto nešlo nastartovat. Tak se volal táta a ten nám poradil, ať chvíli počkáme. Po chvíli 

čekání a několik dalších pokusech se opravdu podařilo auto nastartovat.  

Když jsme dorazili do cíle, celou tuto vilu jsme si prohlédli a dozvěděli jsme se hodně o její 

historii. Je zajímavé, že vila může mít vlastní historii. O pohnutém osudu této vily nám vyprávěl novinář a 

historik. Při zpáteční cestě jsme konstatovali, že celý tento výlet i se všemi problémy byl velice hezký a 

poučný. 

Josef Stejskal, 5. A 

 

Inzerát  

Prodávám auto se třemi koly. Jedno se ztratilo a rezervu nemáme. Značka vozu je Ementál. 

Nemáme sice slevy jako v Kauflandu, ale auto s pohonem na čtyři kola, i když má jen tři, se hodí. Má 

přece slevu. Celková cena je 100 000,- Kč. Adresa: Dürerova 20, Praha 30 a zvonek s nápisem „To je ale 

datlovina!“  

Inzerát 

Prodávám minecraftový obrázek. Na bazaru je dražší, ale když přijedete sem k nám, bude to 

levnější.Vypadá sice jako pět kostiček a tři krychle.Přesto ho prodám za dvacet tisíc.Říkám vám, že 

takové ceny nemají ani v BILLE! TEL: 604 899 362. 

 

Rudolf Šebek, 5.A 
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Nákupní košík 

Každý ho alespoň jednou použil, nejste-li jedna z těch rodin, které mají vždycky naložené dva 

vozíky plné jídla a nákupní košík jim nic neříká. Mohly by však nákupní košíky vědět víc, než by měly? 

Mohly by představovat i něco jiného? 

Přece jenom, dáváme do nich náš nákup, ale v noci? Když obchod zavře (pokud to ovšem není 

nonstop), je sám a prázdný. 

Zní to jako velice dobrá metafora pro lidi, kteří ve dne mají přátel víc, než by na rukách spočítal, 

ale večer, kdy usínají sami, jsou přesně jako ten košík. 

Jak se takový košík cítí? V jednu chvíli je pro někoho důležitý, přímo potřebný, má pořád někoho 

kolem sebe a cítí se na správném místě. Ale sám se zjištěním, že takhle to bude pořád? Že po každém 

krásném dni přichází zase a zase noc? 

Možná, že je ale šťastný alespoň za ten den. Jako ti lidé. Ano, určitě mají ten pocit prázdnoty 

každou noc, ale ráno jsou zase „šťastné košíky“. Co myslíte vy? Myslíte, že jim to vyhovuje? Že jsou 

opravdu šťastní? A myslíte, že je správné, aby lidé byli jako ty nákupní košíky? 

Olga Micková, 9. B 

Chtěla bych někdy zastavit čas 

Chtěla bych někdy zastavit čas. Jak často si asi říkáte tuto vět? Chtěla bych někdy zastavit čas a 

ohlédnout se zpět. Představit si tváře všech lidí, kteří se objevili. Někteří odešli. Některé jsme se rozhodli 

se mi opustit. Někteří zůstali. Někteří zůstali dlouho a někteří jen na chvíli. Ale jaké by to bylo, 

kdybychom se mohli vrátit zpět? Odehnat pozůstalé, udržet si ty, co odešli a zůstat s opuštěnými? Měli 

byste možnost s nimi strávit čas, který vám byl odepřen. Znovu si rozmyslet svá rozhodnutí. Zjistit, že 

někoho nepotřebujete. Anebo že někoho potřebujete víc, než jste mysleli. 

Měli byste možnost napravit své chyby. Ale byly to vlastně chyby? Vždyť přece někoho jen tak 

neopustíte. Nikdo jen tak neopustí vás. Všechno má přeci nějaký důvod. Mohli byste najít příčinu svých 

problémů. Nebo ne? Možná spíš ne. Protože některé věci prostě ovlivnit nemůžete. Například nemůžete 

ovlivnit to, že někdo o vaši pozornost či o váš zájem prostě nestojí. Takže si vlastně nemůžete udržet ty, co 

odešli. Pokud by neodešli teď, odešli by později. Pouze byste žili delší dobu ve lži. 

Co kdybyste se rozhodli zůstat s těmi, co jste opustili? Určitě byste s nimi zažili spoustu věcí. Ale 

potom byste si vzpomněli, proč jste se předtím rozhodli, že je nepotřebujete. Pouze byste prodlužovali čas 

před odloučením. Stálo by vám to za to? Přece byste neudělali stejnou chybu znova. Možná jste si někdy 

říkali, proč jste se rozhodli s některými zůstat. Třeba jsou pro vás zbyteční. Třeba by bylo lepší je od sebe 

odehnat. Ale pak byste si uvědomili, proč jste je předtím nenechali odejít. Protože oni nenechali odejít vás. 

Potom, co jste se rozhodli, že někoho nepotřebujete, nebo oni rozhodli, že nepotřebují vás, oni zůstali. 

Měli byste se jich držet.  

A závěrem – nikdy byste neměli litovat svých rozhodnutí. Ten, kdo jednou odešel, odejde znovu. 

Ten, koho jste nepotřebovali, nepotřebujete ani teď. A ti, kteří zůstali, stejně zůstanou. Nikdy byste neměli 

chtít zastavit čas. 

Renata Sedláková, 9. B 
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Inspirace osmých tříd básněmi Ch. Morgensterna a G. Apollinaira 

 

Ať   už 

celé nebo  poloviční 

každý se s ním trochu pyšní 

Ať už dobré nebo špatné 

bez   něho   nám 

ž i v o t 

zhas- 

ne 

! 
 

Oliver Cavallo, 8. A 

 

Byl 

jeden velký strom 

do  kterého  uhodil 

hrom Začala mu hořet 

koruna   Zasmál   se  a 

řekl poslední svá slova 

Žiju  tu už  400 léta 

Já pán tohoto 

světa 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Jakmile to dořekl 

shořel  a  umlkl 

 

Marek Vojáček, 8. A 

 

Co všechno je Měsíc 

 

     Měsíc je těleso 

     obíhající kolem naší 

            planety Měsíc způsobuje 

         příliv  a     odliv 

     Měsíc je častým 

  námětem básní  

a obrazů - Měsíc 

je   důležitou 

 součástí noční  

   oblohy   Měsíc 

     je často navštěvován 

         ve snech Na měsíc  

   je krásný  pohled 

       Měsíc je nejhezčí 

         v úplň– 

      ku 

 Robin Cavallo, 8. A, ilustrace M.Vojáček, 8.A 
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Bajky 6. B 

 

Mravenec 

 

Mravenec lesní 

o lásce jen sní, 

nezažil ji zatím 

čekání mu zkrátí. 

 

Najde na ulici 

nejhezčí mravenčici 

a tu mu k lesu 

dneska přinesu. 

 

Slon 

 

 
 

Je to on, je to on, 

velký jako kamion. 

Je to slon, je to slon, 

váží kilo milion. 

 

Chobot má jak hadici 

dlouhý až na ulici. 

Ušiska jak plachty má 

obzor s nimi zakrývá. 

 

O zajíci 

 

Skáče si zajíček, 

běží pro chlebíček, 

skáče si k jeteli, 

pak bude v posteli. 

 

Doskákal k jeteli, 

tam rychle metelí, 

byl to zajíc Ušák, 

koupil si pak sušák. 

 

 

 

Medvěd 

 

Žije v lese pod dubem 

bubnuje tam na buben. 

Je to zvíře medojed, 

je to medvěd, 

co jí med. 

 

Maso má rád též, 

neříkej, tohle je lež. 

Když ho lovec uloví, 

už nám pak nic nepoví. 

 

 

O nenasytné kočce 

 

Hana měla kočku 

která jedla čočku. 

Chutnala jí moc, 

tak snědla i kost. 

 

K večeři má kuře 

hned po manikúře, 

rostliny rozkouše, 

noviny i rypouše. 

 

 

O smutném konci malé žabky 

 

Znám jednu malou žabičku, 

která nosí modrou čepičku. 

Skáče hop a skok 

rovnou přes potok. 

 

Jednoho dne se jí zmocnil kouzelník 

a naráz byl ze žáby loupežník. 

Loupila den co noc, 

pro kouzelníka toho naloupila moc. 

 

Že ji pořád nechtěl odčarovat, 

rozhodla se žába protestovat. 

Kouzelník se naštval ještě více, 

doteď je ze žáby polévková lžíce. 
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