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RYBÍ ZPRAVODAJ
V tomto novém čísle našeho
školního zpravodaje se dočtete
kam naše třídy zamířily
na exkurze a výlety, najdete
zajímavé čtení o sportovních
úspěších našich žáků a žákyň
a seznámíte se s několika tipy
jak zajímavě trávit svůj volný
čas. Redakce vám přeje
zajímavé čtení jubilejního
dvacátého čísla Rybího
zpravodaje!
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Časopis Rybí zpravodaj nově!

Právě jste se začetli do dalšího
čísla školního časopisu naší
Základní školy V Rybníčkách.
Od tohoto vydání ho vytváříme
i prostřednictvím internetu
na stránkách Schoolpressclub.
Žáci redaktoři pracují
na tvorbě školních novin
za pomoci učitelů.
 
Výsledkem je číslo, které nyní
pročítáte na webových
stránkách školy
a Schoolpressclubu,
nebo kterým listujete v tištěném
vydání.
 
Rádi píšete vlastní texty,
povídky, básničky? Rádi
fotografujete nebo kreslíte
obrázky? Do tvorby školního
časopisu se můžete snadno

zapojit i vy. Můžete pomoci i s
úpravou článků a s jejich
pravopisnou úpravou. Přispívat
do časopisu a zveřejňovat
příspěvky je velmi jednoduché.
 
V našem kroužku tvorby
školního časopisu se můžete
společně s námi - ostatními
redaktory - naučit, jak psát text,
jak pracovat s informacemi, jak
je hledat a zpracovat tak, aby
vznikl zajímavý článek. Rádi
uvítáme i školní fotografy, kteří
by svými fotografiemi ze života
školy a jednotlivých tříd
přispěli do dalších čísel.
 
Rádi vás uvítáme na našich
pondělních setkáních.
 
(red)

Prosinec na 
naší škole

naší školy na téma "Svět kolem
nás a vánoční čas" si můžete
prohlédnout do 5.1. v budově
ÚMČ v 5. patře.

Prosinec je bohatý na události
s vánoční tematikou.
Podrobnější reportáže
s fotografiemi vám přineseme
v dalším čísle.
V rámci prezentace školní
činnosti v Praze 10 vystoupili
naši žáci s pásmem koled
na vánočních trzích
na Kubánském náměstí. Dne
12.12. proběhly před naší
školou tradiční vánoční trhy.
19. 12. v 17 hodin se koná
vánoční koncert v kostele
Husův sbor na Vršovickém
náměstí. Výtvarné práce žáků

Navštívili jsme Obecní dům
Dne 7. listopadu jsme se jako
žáci devátého ročníku vydali
na prohlídku Obecního domu
na Starém Městě. První, co se
dělo, bylo, že nám pověděli
o historii Obecního domu. Pak
nám ukázali notový archiv, kde
si uchovávají většinu skladeb.
 
Měli jsme to štěstí a mohli jsme
chvíli pozorovat zkoušku
orchestru FOK (Film - Opera -
Koncert) ve Smetanově sále.
Prošli jsme si také salónky
a sály. Mezi ně patří například
Salónek Boženy Němcové,
Palackého sál nebo Primátorský
sál.
 

Ke konci nám hudebníci
přichystali malou hudební
ukázku. Zahráli nám tři skladby
a každá měla souvislost
s jedním písmenkem v názvu
orchestru FOK. Například
k písmenu F (filmu) nám zahráli
skladbu z ruského filmu Mrazík.
 
Mně osobně se to moc líbilo
a jsem moc ráda, že jsme dostali
příležitost se do Obecního
domu podívat.

autor článku:
ANNA HALAMKOVÁ

třída IX.B
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Malá kopaná na Slavii
V pátek 13.října se vybraní
žáci osmých a devátých tříd
zúčastnili turnaje v malé
kopané, který se uskutečnil
na fotbalovém hřišti s umělým
povrchem SK Slavia Praha.
Turnaj pořádal DDM Praha
10–Dům UM ve spolupráci
s AŠSK. Naši žáci bohužel
vypadli ve čtvrtfinále. Držíme
palce pro úspěšné výsledky
v příštích utkáních!

Rozhovor s vítězem v ping pongu
Připojujeme rozhovor
s vítězem turnaje v ping-pongu
kategorie mladších žáků
Janem Lapkou.
 
Gratulace k vítězství! Myslel
sis, že vyhraješ tento turnaj?
Ne, vůbec jsem si to nemyslel.
Byl někdo, koho jsi porazil
těsně?
Byla to Adéla Trpišová, která
se umístila na 2. místě.

Jak dlouho hraješ ping-pong?
Nikdy jsem ho moc nehrál ani
jsem nechodil na žádný
kroužek.
Co je tvůj nejoblíbenější
předmět ve škole?
Je to jen tělocvik.

autor článku:
FILIP PECHAR

třída VII. B

Zajímavé sporty (1.).  Rugby
Již dlouho se zajímám o rugby.
Dva a půl roku aktivně hraju
tento sport a je to moc fajn,
protože se při něm výborně
odreaguji od stresu.
 
V květnu tohoto roku jsme
dokonce jeli s naším týmem
do Francie na zápas. To jsem
hrál za U12, ale teď hraji už
za U14. To znamená, že jsem
o level výš,mám více
zkušeností a můžu vám o tomto
sportu napsat víc.
 
Kromě několika menších klubů
jsou v Praze tyto
nejvýznamnější týmy: RC
Sparta Praha, RC Slavie Praha
a RC Tatra Smíchov a RC Praga
Rugby, za který hraju já. Náš
tým existuje od roku 1944.
 
Rugby je míčový sport. Je tak
velmi podobný např.
americkému fotbalu, ale pochází
už z 19. století, kdy vznikl
v Anglii. A tak svoje počátky
sdílí společně s fotbalem.
V první polovině 19. století se
ve škole ve městě Rugby, podle
kterého je hra pojmenována,
prosadil typ fotbalu, ve kterém

může hráč běžet s míčem
v rukou.
 
V zápasech nastupují dva týmy
proti sobě. Většinou hraje
v jednom týmu sedm hráčů
(tomu se říká "rugby 7's"),
případně se nastupuje
ve třinácti hráčích (to je "rugby
league", česky "třináctky"),
anebo v patnácti ("rugby
union", česky prostě rugby).
 
Pravidla se učí spoustu let, ale
stojí to za to! Nejzákladnějším
pravidlem rugby je to, že se běží
dopředu, ale nahrává dozadu.
 
Protože je rugby velmi
kontaktní sport, druhým
nejdůležitějším pravidlem je to,
že hráč (obránce) může
protihráče (útočníka) chytit
od pasu dolů a složit na zem, tj.
"skládá se do pasu".
 
(dokončení na straně 3.)

autor článku:
PAVEL DYŠKANT

třída VI. A

Školní turnaj ve stolním tenise

Dne 19.10 a 30.10. se v naší
školní posilovně konal turnaj
ve stolním tenise. Zúčastnit se
mohli mladší i starší žáci.
 
Hrálo se systémem každý
s každým na jeden set
do jedenácti bodů.
Zorganizovat tento turnaj
pomohli tito členové
parlamentu: Niki Brejlová,
Berenika Kohoutová a Pavel
Dyškant. Poděkování si
zaslouží také Tomáš Titěra
z IX.B který vše zdokumentoval
a také se mu povedlo vyhrát

první místo mezi staršími žáky.
Vítězové dostali ceny, které jim
pomohou zdokonalit jejich hru.
VÍTĚZOVÉ
Mladší žáci
1. Lapka Jan, IV. C
2. Trpišovská Adéla, IV. A
3. Svoboda Jan, IV. A
Starší žáci
1. Titěra Tomáš, IX. B
2. Petrů Jakub, IX. B
3. Křiklán Ladislav, VIII. A

autor článku:
FILIP PECHAR

třída VII. B

Turnaj mladších žáků ve florbale

Dne 3.11. se uskutečnil
florbalový turnaj mladších
žáků. Žáci vyhráli oba dva

zápasy a postoupili do finále.
První zápas vyhráli proti ZŠ
Nad Vodovodem 5:0 a druhý

nad ZŠ Karla Čapka 9:0. Hráči
takto vysoko porazili oba týmy
a postoupili do finále.
 
Hráči intenzivně trénovali
a 14.11. nastoupili k prvnímu
zápasu proti ZŠ Eden,
ve kterém podlehli 0:2.
K druhému zápasu nastoupili
proti ZŠ Petrovice Praha
a bohužel také podlehli
poměrem 1:4. Třetí duel
družstvo sehrálo proti domácím
ZŠ U Obory. Osobně si myslím,
že proti Oboře jsme předvedli
nejlepší výkon finále, ale
bohužel ani to nestačilo
na dobrý výsledek a náš tým
prohrál 0:3. Poslední zápas jsme
odehráli proti ZŠ Bratří Jandusů
a také jsme podlehli 0:3.
 
Naše škola se umístila na 5.
místě z 11 škol. Celkové pořadí
týmů : 1. ZŠ Eden, 2. ZŠ

Petrovice Praha, 3. ZŠ Bratří
Jandusů, 4. ZŠ U Obory a na 5.
místě naše škola. Turnaj
organizoval DDM Praha
10–Dům UM ve spolupráci
s AŠSK a ZŠ U Obory.
 
Na konec naše sestava 1.útok :
Lukáš Klím, Norbert Dostál
a Filip Okrouhlík, 2.útok :
Dominik Pompa, Denis Volf
a Ondřej Beseda, obrana: Le
Viet Anh, Andrej Kyssa
a Michal Bárta, brankáři: Tomáš
Řepa, Darek Růžička, který
chyběl na finále a místo něj
zaskočil do finále Jakub Zajíček.
 
Turnaj měl velkou kvalitu
a všichni se těšíme na další.

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VII. B
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Vítězové letošní 
Talentshow
Vítězové naší školy v tomto
školním roce za kategorii zpěv,
hra na hudební nástroj a tanec .

Talentshow 2017 na naší škole
Dne 21. 11. v učebně
přírodopisu se konala naše
TALENT SHOW. Soutěžilo se
ve výtvarném umění, zpěvu,
tanci a hře na hudební nástroj.
 
Našimi porotci byly paní
učitelky Alena Kolmanová,
Hana Znamenáčková a Jolana
Bláhová.
Všechny výkony byly
skvělé,blahopřejeme vítězům
a těšíme se zase na příští rok!
 
Vítězové - tanec: Veronika
Hofmanová ze VII. B, zpěv:
Klára Koppová z VI..B,
výtvarné umění Matěj Hruška
ze VII. A, hra na hudební
nástroj: Kryštof Maindl z IX. A.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VII. B
autor článku:

MATĚJ HRUŠKA
třída VII.A

Zajímavé sporty (1.). Rugby
(Dokončení článku)
 
Ale ostatní hráči můžou přijít
na takzvanou podporu, tím
vytvoří takzvanou shrumáž.
Jediný problém je, že ta se musí
hýbat. Poté má trestný kop
opačný tým, než ten, kterého
hráč zanesl míč. Pokud se
podpora zaváže - chytí hráče
za pas, tak vzniká tzv. rak
a snaží se získat míč. Daný tým
vyhazuje a rozehrává hru.
 
Rugby se hraje dvakrát 40
minut na hřišti o velikosti
max.100 x 70 metrů. Je to velmi
nebezpečný a drsný sport. Jak
jsem již zmínil, je to sport velmi
kontaktní, protože se bere míč,

"skládá se" (chytá) a melou se
mlýny. Tehdy se snadno může
přihodit nějaký problém
s klouby, kostmi atd. (já měl
třeba zlomený nos).
 
Podle mě je tento sport pro lidi,
kteří se nebojí hrát
a spolupracovat, ale také se
neobávají případných zranění.
A je jenom na vás, jestli si tento
sport oblíbíte, budete si ho
chtít vyzkoušet a také se
do tohoto sportu zapojíte.

autor článku:
PAVEL DYŠKANT

třída VI. A

Klub mladého 
diváka: 
Pygmalion v 
Divadle na 
Vinohradech

a společenským způsobům.
Celé představení je vtipné,
zábavné a humorné. Každou
chvíli někdo pronese nějakou
vtipnou hlášku nebo udělá
něco zábavného.
 
Herecké obsazení je výborné,
všichni jsou celkem sympatičtí.
Hudební vložky jsou krátké,
není jich mnoho, ale velmi se
povedly. Jediný zápor podle mě
je, že hra má otevřený konec.
 
Jinak se mi celé představení
líbilo a všem ho můžu jen
doporučit.

autor článku:
DANIEL HORT

třída VIII. B

Dne 29. listopadu žáci 8. a 9.
tříd naší školy zhlédli v rámci
KMD divadelní představení
v Divadle na Vinohradech.
 
Toto představení je o tom, jak
se profesor Henry Higgins
vsadí se svým přítelem
plukovníkem Pickeringem, že
pouliční prodavačku Lízu
Doolittlovou, která se vyjadřuje
otřesně, naučí spisovné mluvě

Výstava Czechbus
Dne 22.11.2017 jsem navštívil
veletrh Czechbus 2017, který
se konal v Praze
na holešovickém Výstavišti. 
Czechbus je veletrh autobusů,
garážové a servisní techniky
a informačních systémů.
 
Na veletrhu Czechbusu
vystavovaly fimry jako jsou
IVECO Czech Republic, SoR
Libchavy, Man Truck and Bus
Czech Republic, Scania Czech
Republic, Evobus Česká
Republika nebo Ekova.
 
Česká pobočka společnosti
IVECO zde například
vystavovala zajímavé
nízkoemisní modely Urbanway

Natural Power, Crossway
Natural Power a také model
Crossway LE Line 14,5 m. Firma
Evobus vystavila autobus
Setra S531 DT.
 
Účastnili se také vystavovatelé
Informačních systémů jako
Herman Elektronika, BUSTEC,
BUSE nebo Mikroelektronika.
 
Protože mě zajímá doprava
a dopravní prostředky vůbec,
tato výstava mě velmi zaujala.

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída VIII. A

Anketa: Jaké jsou tvoje oblíbené sociální sítě? Nejvíce používám Skype
a Youtube. Nejraději mám
Youtube.
Ondra, V. A
 
Baví mě Instagram a Youtube.
Nejvíc jsem na Youtube.
Evelína, V. A

autor článku:
NIKOL DOLEŽALOVÁ

třída VII.A

autor článku:
ANNA HÁJKOVÁ

třída VII. A

Otázka: Jaké sociální sítě
používáš a která je tvoje
nejoblíbenější?
 
Velmi často používám
Instagram, Facebook, Snapchat
a Twitter. Nejoblíbenější mám
Instagram.
Julie VII.A
 
Mám oblíbené Instagram,
Facebook, Snapchat, Twitter
a Youtube. Nejraději mám
Instagram.

Anděla, VII. A
 
Používám Viber, Musical.ly,
Instagram a Snapchat.
Nejoblíbenější mám Instagram.
Amálka, V. A
 
Ze sociálních sítí mám nejraději
Instagram, Messenger,
Musical.ly a Youtube. Nejvíc
používám Youtube.
Emma, V. A
 
Instagram a Snapchat jsou moje

nejoblíbenější. Nejraději mám
Instagram.
Vanesa, V. A
 
Nejraději mám Instagram,
Facebook, Snapchat
a Musical.ly. Nejvíc používám
Instagram.
Ema, V. A
 
Často používám WhatsApp,
Viber a Youtube. Nejoblíbenější
mám Youtube a Viber.
Adéla, V. A
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Představení v 
Hybernské

život a tvorbu jejího autora. To
bylo ve 2.ročníku studia
na DAMU.
Jak vás napadlo propojit hrané
vystoupení se zpěvem šansonů? 
Každý šanson je vlastně i hrané
vystoupení.
Kdo přišel s nápadem
na představení Café Bizarre?
Protože studenti projevili
o šansony zájem a našli
v muzikantech oporu, rozšířili
jsme počet písní, hudební
doprovod a rozhodli jsme se
dát koncertu nějaký tvar.
V takových případech je těžké
určit autorství jednotlivých fází.
Vycházeli jsme především
z týmové práce celého ročníku.
 
Závěrem bych chtěl dodat, že
představení je velice krásné.

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída VIII. A

Dne 3.11. jsem navštívil
divadelní představení
v Hybernské 4. Představení se
jmenovalo Café Bizarre. Bylo
hrané divadelním souborem
BodyVoiceBand. Hudební
doprovod zařídila kapela
BizarreBand. 
Nejkrásnější písničkou celého
představení je Les comédiens
od Charlese Aznavoura.
Představení je o setkání
zvláštních lidí v jedné kavárně
a doplněné zpěvem šansonů.
Více o představení nám poví
režisérka paní Jaroslava
Šiktancová.
Jak složité bylo vybrat
písničky?
Vybrat si písničku bylo úkolem
herců pro hodiny zpěvu,
v rámci výuky měli nastudovat

Perličkovník
Z hodin na naší škole...
 
Paní učitelka: ,,Kolem jaké
hodiny bychom neměli chodit
na slunce?" ,,V pondělí!"
 
Paní učitelka:,,Kolik měsíců má
rok?" ,,30 měsíců." ,,Cože?"
Žákyně se opravila: ,,52
měsíců...!"
 
,,Jaké části má slovo?" Žák
odpověděl:,,Kořen... předložka
a spojka!"
 
,,Jaké slovo je slovo podkova?"
Žák: ,,Slovo vyjmenované!"
,,Co vidíme v okolí?" Odpověď:
,,Žirafy a slony!"

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK
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Fotosoutěž pro 
žáky základních 
a středních škol
 
Gymnázium O.Pavla v Praze
Radotíně zve žáky 2. stupně
základních škol i studenty SŠ
k účasti na fotografické
soutěži PHOTOCONTEST.
 
Témata tohoto roku jsou
Portrét, Strom!? a Reportáž.
Za každé téma budou oceněny
tři nejlepší fotografie. Pro vítěze
jsou zajištěny atraktivní ceny.
Soutěž bude zakončena
v březnu výstavou vítězných
prací na Novoměstské radnici.
Vkládání soutěžních fotografií
je možné od 6. 11.do 15.1.na
webu www.photobase.cz, kde
najdete i podrobnosti k soutěži.

Z naší literární tvorby. Marie (povídka), 1. část
Bylo, nebylo jedno malé
království a v tom království
vládl spravedlivý král a hodná
královna.
 
Král a královna měli dva syny
a jednu dceru. Dcera se
jmenovala Marie a až do svých
dvanácti let byla zvyklá na to,
že je jedináček. Ale poté se
narodili dva mladší bratři Matěj
a Karel. Všichni od Marie začali
očekávat větší odpovědnost
a že se také bude o bratry
starat. To ovšem ona nechtěla,
a tak ze zámku odešla ke své
tetě na druhou stranu
království.
 
Od té doby uběhlo mnoho let.

O princeznu si nikdo nedělal
starosti a proč vlastně, když je
přece v bezpečí u své tety. To
byla pravda. Princezna byla
v bezpečí, ale zato její rodina
ne.
 
Po deseti letech do princeznina
zámku vstoupili dva kluci asi
ve věku dvanácti let a žádali ji
o pomoc. Když se jich zeptala
s čím, chlapci odpověděli, že
potřebují pomoc zachránit
království. Princezna je ale
nechápala.
 
Chlapci jí vysvětlili, že zlá
čarodějnice zajala krále
a královnu a ovládla celé hlavní
město. Pak již princezna

porozuměla. Rozhodla se, že
všechny zachrání.
 
Nejdříve ale musela vědět, jak
se ti kluci jmenují.
S překvapením zjistila, že to
jsou její dva bratři Karel
a Matěj! Bylo to krásné
shledání, ale na dlouhé vítání
nebyl čas. Princezna musela
jednat rychle...
 
(Pokračování příště)
(Ilustrace Natalie Dyo)
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třída VI. B

Osmé ročníky navštívily v Národní galerii výstavu českého 
barokního malířství a sochařství
 
11. října se žáci a žákyně 8.A
a B zúčastnili výstavy
v prostorách Národní galerie,
konkrétně
ve Schwarzenberském paláci
na Hradčanském náměstí,
která byla věnována baroknímu
umění v českých zemích.
 
Na výstavě jsme si prohlédli
obrazy Karla Škréty a Petra
Brandla a sochy Matyáše
Bernarda Brauna. Dozvěděli
jsme se spoustu informací
o barokním malířství, například
co to byl šerosvit, z čeho
vzniklo slovo baroko, jak se
baroko dělilo a co bylo
pro barokní umění typické.
 

Ve vitríně jsme viděli předměty
z rudolfínských sbírek. Byly zde
vystaveny i dřevěné a kamenné
sochy.
 
Při cestě zpátky do školy jsme
si prošli Malou Stranu a při této
krátké procházce si prohlédli její
uličky.
 
Za zajištění zajímavé výstavy
děkujeme paní Pacíkové.
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