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SPORT A EXKURZE.
Workshop ,,Den, kdy se mlčelo"
ČTĚTE NA STRANĚ 2

RECENZE KNÍŽEK A
LITERÁRNÍ TVORBA.
Obrazová příloha - čtenářský koutek.
ČTĚTE NA STRANĚ 4 - 6

Rybí zpravodaj č. 22
V tomto čísle našeho
zpravodaje jsme několik článků
věnovali knížkám. Najdete zde
anketu, recenze knížek
i zamyšlení nad možnostmi
vytvořit čtenářský koutek
v prostorách školy.
 
ZPRAVODAJSTVÍ:
Jak jsme prožili prosinec na naší
škole - Letošní účast v soutěži
Post Bellum - Den, kdy se mlčelo
 
SPORT:
Nová nejmodernější bruslařská
aréna v Praze ve Strašnicích!
Rozhovor s hráčkami pozemního
hokeje
 

KULTURA:
Recenze knížek: Velikáni
do kapsy - Božena Němcová
Anketa: Co jsi dostal/a
zajímavého pod stromeček?
Jakou knížku jsi dostal/a?
 
LITERÁRNÍ TVORBA:
Marie (dokončení povídky)
 
ZÁBAVA:
Anketa: Místo pro relaxaci
a klidný odpočinek ve škole
Hádanky - Recenze hry: Hello
Neighbor  - Perličkovník
 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA:
Čtenářský koutek pro chvíle
odpočinku

Vánoce ve škole: školní trhy, 
anglické koledy a vánoční koncert 
v kostele Husův sbor

V úterý 12. prosince proběhly
před školou jako každý rok
školní vánoční trhy. Bohužel
nám počasí nepřálo, foukal
silný vítr, proto se téměř celý
program odehrával uvnitř
budovy školy, kde si žáci
a jejich rodiče vybírali drobné
dárky, výrobky dětí z družiny
a žáků a žákyň I. i II.stupně.
 
Špatné počasí neodradilo zpěváky
II. stupně, ani paní učitelku
angličtiny Šárku Jenčíkovou, a tak
nám početný sbor mohl i přes
špatné počasí zazpívat krásné
anglické koledy, které se naučili
v hodinách angličtiny.

V úterý 19. prosince se pak
uskutečníl tradiční školní vánoční
koncert. Letos proběhl
ve Vršovicích v kostele Husův
sbor.
 
Pásmem českých koled začal sbor
z I. stupně pod vedením paní
učitelky Jany Kotové. Druhá
polovina koncertu patřila sboru
a hudebníkům z II. stupně
pod vedením paní učitelky Radky
Šillerové.

autor článku:
ANNA HALAMKOVÁ

třída IX.B

Mikuláš

Jak probíhala mikulášská nadílka
na naší škole...
 
Žáci devátých ročníků roznesli
drobné dárky a sladkosti žákům

a žákyním I. stupně. Nenechali si
samozřejmě ujít navštívit a postrašit
i svoje spolužáky na II. stupni
o patro výš.

Vánoční trhy Prahy 10
na Kubánském náměstí: vystoupení
žáků 1. stupně dne 19. prosince

 
 

V úterý 12. prosince ve škole
proběhly tradiční vánoční trhy.
Pro nepříznivé počasí se

mimořádně konaly v předsálí školy.
(foto archiv školy).
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Mobilní planetárium trpasličí planety a jejich názvy, jako
třeba Pluto, Ceres nebo Eris.
Na naučné programy proto rád
chodím do planetária a hvězdárny
v Praze v Královské oboře.
Doufám, že příští rok mobilní
planetárium opět přijede k nám
do školy. (foto
www.mobilniplanetarium.com)
ŠIMON KAČUR, třída VI.A
   

 
Letošní školní rok k nám
do školy už podruhé přijelo
mobilní planetárium.
Vše se odehrávalo v tělocvičně,
kam jsme přišli a uviděli velkou
kopuli, do které se vešla celá naše
třída.

Na její strop nám promítali
zajímavosti o vesmíru, záběry
Mléčné dráhy i souhvězdí. Ale
nejvíce se mi líbil velký
astronomický dalekohled
a program o planetách naší
sluneční soustavy. Mám rád

Nová bruslařská aréna na Skalce 
otevřena!

Víte, že v Praze na Skalce je
postavena nová zimní aréna?
Nachází se v ulici Přetlucká
za ZŠ Olešská a pro sportovce

i veřejnost bude otevřena
po celý rok.
 
(foto www.icerink.cz)

Nová bruslařská aréna se
jmenuje Icerink a na jejím
založení se podílel i sám Tomáš
Verner. Pokud byste se rozhodli
hrát hokej nebo dělat
krasobruslení, můžete začít
právě tady!
 
Budova bruslařské arény je sama
o sobě hodně velká: jsou tu dvě
ledové plochy, bistro a 11 šaten.
Jestli si chcete zabruslit
pro potěšení, je tu i možnost
veřejného bruslení s půjčovnou
bruslí. Kvůli tréninku mladých
hokejistů a krasobruslařek nebude
bohužel na veřejné bruslení tolik
času. Jedinou nevýhodou tohoto
sportoviště je to, že u arény je
pouze 25 parkovacích míst.
 
Aréna byla otevřena 6. února.
Pokud vás tento článek zaujal,

určitě se tam běžte podívat, jestli
se vám zbrusu nová aréna bude
líbit.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VII. B

Rozhovor s 
hráčkami 
pozemního 
hokeje

 
Co tě přivedlo ke hraní
pozemního hokeje?
Linda: Ke hraní mě dovedl taťka.
Lucka: Nevím.
Budeš nadále pokračovat
v hraní pozemního hokeje?
Linda: Určitě jo!!!!!
Lucka: Jasně, že jo!
Chtěla by jsi hrát pozemní
hokej i profesionálně?
Linda: Ano, rády bychom tak
hrály.
Lucka: Rozhodně jo, je to můj
nejlepší koníček a nikdy ho
neopustim.
 
Děkuji za rozhovor.

autor článku:
PAVEL DYŠKANT

třída VI. A

Rozhovor se sestrami Lindou
a Luckou Novou ze 6.A, které
hrají pozemní hokej za Slavii
Praha.
 
Jak dlouho hrajete pozemní
hokej?
Linda: Hraju ho už 5 let.
Lucka: Já ho hraju 4,5 roku.
Jak se ti vlastně hraje s tvojí
sestrou?
Linda: Se sestrou jsme v pohodě.
Lucka: Jo, je to pohoda.

Den, kdy se 
mlčelo

zažili volby. Vyzkoušeli jsme si
jeden den rodiny žijící v obci Úboč
na Domažlicku. Rozdělili jsme si
jednotlivé rodinné postavy
a rozhodovali jsme se, zda
vstoupíme do JZD, či nikoli. Pak ti,
co nevstoupili, byli ,,odvezeni"
na druhou stranu republiky
do Krkonoš.
Také jsme si vyslechli výpovědi
několika občanů Úboče, jak to
probíhalo ve skutečnosti. Poté
jsme workshop společně s lektory,
kteří nás pořadem provázeli,
celkově vyhodnotili. Workshopu se
nedalo nic vytknout, byl velice
zajímavý.

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída VIII. A

,,DEN, KDY SE MLČELO" je
název pro workshop organizace
POST BELLUM, který je
o období kolektivizace, tzn.
období 50. let 20. století.
 
Na počátku workshopu jsme si
vysvětlili některá slova, která jsou
pro toto období typická. Např.
kulak, KSČ, JZD atd. Někteří
věděli, že za zkratkou JZD se
skrývá jednotné zemědělské
družstvo. Po vysvětlení těchto slov
jsme se přesunuli k workshopu.
Součástí workshopu byla situace
pár dní před dnem 25.2.1948, tzn.
před dnem převratu
na komunistický režim. Poté jsme

Víš, jaké výtvarné dílo stojí před naší školou?
Tušili byste, že před naší školou
stojí jedna z nejzajímavějších
soch obvodu Prahy 10?
Po dlouhé době restaurování
byla loni odhalena plastika
Rychlost (1961) od sochaře
a restaurátora Jiřího Nováka
(1922 - 2010).
 
Na první pohled se zdá, že tato
plastika, kterou vídáme skoro
každý den, je nenápadné
a významem zanedbatelné dílo.
Ve své době se ale jednalo o dílo

neobvyklé a velmi výjimečné.
Autor se jím snažil překonat
šablonu děl tehdy propagovaného
socialistického realismu. Právem
tak patří mezi významné tvůrce
a průkopníky 60. let.
 
A z čeho je plastika vytvořená? Již
při pohledu na ni si všimneme
zvláštního povrchu. Je to tím, že
kovová kostra je pokrytá
polystyrenovou pryskyřicí
s modrým nátěrem.

S dílem J.Nováka se můžeme
setkat nejen před naší školou, ale
také například při procházce
po Karlově mostě. R.1995 pro něj
tento sochař vytvořil kopii slavného
barokního sousoší svaté Luitgardy
(1710) od Matyáše Bernarda
Brauna.
(red)
 
(foto z doby instalování plastiky
v r. 1961, Wikipedie)
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Anketa: Jaký dárek k Vánocům tě 
nejvíc potěšil?  
Dostal/a jsi také nějakou knížku? 
Jakou?
Nejvíce mě potěšila stolní hra
Vládci podzemí a dostal jsem
knihu Hra o trůny od George
R.R.Martina.
Filip, VII.B
 
Všechny dárky byly úžasné, ale
nejlepší dárek byly digitální
hodinky. A jakou jsem dostala
knihu? Karel Kovář - Ovšem.
Bára, sedmá třída
 
Nejvíce mě asi potěšila
elektronika. A knížky jsem dostala
čtyři: Karel Kovář ,,Ovšem",
,,Nejhorší děti na světě" od Davida
Walliamse a jedenáctý a dvanáctý
díl ,,Deníku malého poseroutky".
Nikola, VII. A
 
K Vánocům jsem od rodiny
dostala mobilní telefon a drobnosti.
Ano, dostala jsem knihu o lidském
tělě.
Verča, VII.B
 
Ježíšek mi k Vánocům přinesl
mobil, knihy a oblečení. Knihy,
které jsem dostala:,,Fantastická

zvířata a kde je najít" a ,,Prokleté
dítě" od J.K.Rowlingové a ,,Psí
poslání".
Míša, VII.B
 
K Vánocům jsem dostala dvě
knihy Harryho Pottera a plno
dalších drobností.
Radka, VII.B
 
Nejvíce mě potěšil fotoaparát
Polaroid a knížku jsem dostala
,,Láska a gelato" .
Anička, VII.A
 
 
K Vánocům jsem dostala stolní hru
Cluedo a knihy jsem dostala tři :
,,Dějiny Řeků", ,,Dějiny Římanů"
a ,,Božena Němcová očima kluka,
který nechtěl číst Babičku."
Anička, VI.B

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VII. B

Obhajujeme loňské vítězství v 
soutěži Post Bellum

Jako loni se i letos naše škola
účastní soutěže Post Bellum.
Post Bellum je nezisková
organizace, která od roku 2001
vyhledává a nahrává
vzpomínky pamětníků 20.
století. 
 
Tuto organizaci založila skupina
českých novinářů a historiků, kteří
byli přesvědčeni, že pamětníci musí
dostat příležitost svůj příběh vcelku
a souvisle vyprávět, a že je nutné
jejich vyprávění detailně zachytit.
 
Proto se žáci 9.B - Stanislav
Vašina, Uljana Riško, Anna
Halamková, Jakub Petrů a Jan
Grasser pod vedením pana učitele
Borise Hajdúka účastní této
soutěže. Loňského 7.prosince jsme

se sešli s panem Jindřichem
Homolkou, který nám řekl o svém
životě spoustu zajímavých věcí
i vzpomínek a jak to všechno
probíhalo za 2.světové války.
24.ledna jsme byli v Českém
rozhlase, kde jsme s ním nahráli
rozhovor.
 
12. března půjdeme představit
prezentaci právě o našem
pamětníkovi - Jindřichovi
Homolkovi. Doufáme, že
dokážeme obhájit loňské první
místo.

autor článku:
ANNA HALAMKOVÁ

třída IX.B

Recenze knížky: Karel Kovář - 
Ovšem
Autor Karel Kovář v této knize
popisuje celý svůj život,
od dětství až po současnost.
Když jsem knihu četla,
připadalo mi to, jako bych s ním
někde seděla a on mi povídal
o svém životě. Vypráví to
takovým pohodlným stylem,
který se moc dobře čte. Občas
jsem se i dost pobavila,
když vyprávěl o nějakých svých
trapasech například z dětství.
 
Karel natáčí videa na internet,
odkud ho vlastně znám i já.
Přezdívá si Kovy a natáčí různé
scénky a parodie, ale také i videa
o politice. V knize proto zmiňuje
i své zkušenosti s natáčením videí.
 
Kniha je skvěle zpracovaná,
příjemně se čte a jsou tam
i fotografie, které vyfotil autor sám.
Objevuje se zde i jeho vlastní
poezie, která se mi velmi zalíbila, je
výstižná a pravdivá.
 
Kniha mě opravdu moc zaujala
a dovoluji si říct, že patří k mým
nejoblíbenějším. Knížku bych vám
opravdu doporučila přečíst
a doufám, že autor vydá ještě něco
podobného.

autor článku:
NIKOL DOLEŽALOVÁ

třída VII.A

Recenze knížky: Velikáni do 
kapsy - Božena Němcová
Knihu napsal Tomáš
Němeček a ilustroval
Tomáš Chlud. Je to
knížka o nejslavnější
české spisovatelce
Boženě Němcové.  
 
Knížka je o jejím životě
od narození v Ratibořicích
přes svatbu s Josefem Němcem až
po její smrt v roce 1862. Knížku
komentuje kluk, co nechtěl číst,
a jeho paní učitelka. Jednou za čas
se objeví i komentář pana Josefa
Němce nebo samotné Boženy
Němcové.
 
V téhle knize se dozvíte většinou
věci, které vás ve škole neučili!!
A to není všechno!! Víte, že kdyby
žila dnes, byla by nejspíš
reportérkou nebo hvězdou
Facebooku? To i mnohem více se
dozvíte ve čtvrtém díle edice
Velikáni do kapsy! Knížka
zaujme převážně lidi, kteří se
zajímají o dobu kolem konce
Rakouska-Uherska a o dobu
národního obrození - dobu
českých vlastenců.

Tato knížka je velmi zajímavá
a doporučuji ji všem zvídavým
a zajímavosti hledajícím čtenářům.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VI. B
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Recenze hry: Hello Neighbor

Hello Neighbor
Vývojáři: Dynamic Pixels 
(hra je ve vývoji)
 
Hello Neighbor ("Ahoj sousede")
je horrorová stealth hra o tom, jak
se plížíte do domu svého souseda,
kde se nachází sklep, ve kterém se

skrývá tajemství.
 
Hrajete proti pokročilé Umělé
Inteligenci ( AI ), která se učí
z každého vašeho pohybu a je
schopna si to nějak hlídat. Soused
shromažďuje informace o vašich
akcích, které častěji provádíte a je
schopen vás uhlídat. Po jeho
analýze přichází nástrahy, jako
třeba kamery, pasti na medvědy
a jiné.
 
Hra je vyvíjena v Unreal Engine 4
a přichází na PC a Xbox One
8.prosince 2017.

autor článku:
DOMINIK KONT

třída VI. B

Perličkovník
Těžký příklad z hodiny
angličtiny:
"Pam si před 10 měsíci koupila
auto. O tři měsíce později ho
prodala. Jak dlouho měla auto?"
,,7 měsíců...?" ,,Ne, to není
správně." ,,Tak 13 měsíců...??"
 
Paní učitelka: "Jaká řeka pramení
na Šumavě?"
Žák: "Krkonoší!"
 
Ze žákovských výroků:
"Podnebí je část pod nebem!"
"Nerostné suroviny je špinavá
krajina."
"Člověk, co předpovídá počasí, je
mykolog!!"

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VII. B

Hádanky
1. Chodí ven každý den,a přece je
doma.
2. Chodí v koruně, král není. Nosí
ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar
není. K ránu budívá, ponocný není.
3. Má to hlavu jako kočka, má to
ocas jako kočka, mňouká to jako
kočka, a není to kočka!
4. Aby vlezl, v leb ho bili, aby
vylezl, za hlavu ho táhli.
5. Jen jedna řada zubů, a přece to
tuze kousá.
6. Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě
běží, v létě leží.
7. Kořeny má skryté v zemi,
vypíná se nad jedlemi, stoupá
pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VII. B

Z naší literární tvorby.  Marie 
(povídka, dokončení)

dorazili do hlavního města.
 
Vešli do hradu vchodem pro sluhy
a služky, kde jim otevřel starý
komorník. Ten tuto funkci zastával
už v dobách vlády dědečka našich
tří hrdinů a byl také velmi dobrým
přítelem jejich otce. Poté, co
vstoupili do zámku, je zajaly
stráže! Odvedly je do trůnního
sálu, kde na trůnu seděla
čarodějnice. ,,Ale jací hlupáčci
jsou v mém zámku!" začala je
urážet čarodějnice.
 
A to se Marii přestalo líbit! Vší
silou (pomocí zlosti také,
samozřejmě) přetrhala pouta,
vytáhla svůj meč z pochvy a vrhla
se po čarodějnici. Začala sekat
na každé místo, kde se jenom
čarodějnice zastavila, aby se
nadechla. Po čase ji však přece jen

zasáhla (sice jen do šatů, ale
zasáhla!). Poté řekla:
"Čarodějnice, svými činy jsi udělala
spoustu lidí nešťastnými, a proto tě
nechám vsadit do vězení! Stráže!!"
Poté stráže odvedly čarodějnici
do vězení. Poté byli král a královna
propuštěni z vězení. A vše začalo
být normální jako dřív. A to byl
zvonec a pohádky je konec!!

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VI. B

Poté, co se všichni shledali, se
rozhodli vyrazit do hlavního města
a čarodějnici porazit!
 
O pět dní později:
 
Poté, co naši tři hrdinové vyrazili
na cestu do královského hradu, se
objevily první problémy.
Čarodějnice byla na jejich příchod
připravená! Podél cesty
do hlavního královského města
nechala postavit dvě až tři linie
vojáků s meči a kušemi, aby
princezně a jejím bratrům zabránili
v cestě do královského města. To
by se jim i podařilo nebýt nebývalé
statečnosti princezny Marie. Ta

odrážela štítem šípy, a tak chránila
své dva bratry, aby se jim nic
nestalo. Bohužel není zrovna
dvakrát lehké hlídat dva bratry
a dávat pozor, aby ji nepřítel
nezranil. Tak se stalo, že jeden rytíř
s kuší zasáhl Karla, když se zrovna
Marie snažila bránit Matěje.
Naštěstí byl zasažen jenom
do nohy.
 
Když bylo po vítězném boji, Marie
Karlovi ránu obvázala. Poté šli
trochu pomaleji. Bylo to ovšem
velmi obtížné s Karlovou zraněnou
nohou. Ovšem museli se skrývat,
aby je nikdo z rytířů nenašel. Ale
dokázali to! A za dva dny už

Anketa: Místa pro relaxaci a odpočinek byla klidná místa. Mohla by být
na konci chodeb u oken, aby bylo
vidět na knihy, časopisy a komiksy.
Sedačky by mohly být stejné jako
jsou u družin, malé stolky
nebo fatboy a pod tím koberec.
(Jakub, 5.A)
 
 
Odpovědi na hádanky: 1. šnek,
2. kohout, 3. kocour, 4. hřebík, 5.
pila, 6. sáňky, 7. hora.

autor článku:
NIKOL DOLEŽALOVÁ

třída VII.A

autor článku:
ANNA HÁJKOVÁ

třída VII. A

Co si myslíte o vytvoření
čtenářských koutků
na chodbách školy? Ocenili
byste, kdyby bylo ve škole víc
míst pro klidné posezení
a relaxaci? Jak byste si takové
místo představovali a kde?
 
Ano, je to dobrý nápad.
Nejvhodnější je podle mě 1.patro
u automatu. Představuji si
pohodlné místo s wifi. (Eliška,
7.A)
 
Myslím si, že je to dobrý a bylo by
to fajn. Ale nevím, jestli se dá
ve škole relaxovat. Ráda bych si
v klidu četla nebo si tam povídala
s kámošema. Asi by byly dobré
sedací pytle nebo tak něco. (Julča,
5.A)

Je to super nápad. Líbilo by se mi
více míst pro posezení. Představuji
si na chodbách hezké místo s wifi.
(Nikol, 7.A)
 
Ano, bylo by úžasné, aby byla
na každém patře taková knihovna,
kde by si člověk mohl něco
přečíst. Měly by tam být knihy
naučné, dobrodružné a komiksy.
V té knihovně by měly být sekce.
Každá třída na patře by měla svou
sekci a tím by se předešlo
konfliktům. Knihy by měly být
k zapůjčení domů. Vše by se řešilo
přes nějakého učitele. (Michal,
5.A) 
 
Ano, dobrý nápad. V 1. patře
místo automatů, aby tam bylo
hodně pohodlného místa na sezení
a možnost připojení k wifi. (Vendy,

7.A)
 
Byl bych rád, kdybych si mohl
někde o přestávce sednout. Židle
by byly vždycky na konci chodby
a v každém patře. Podobné jako
naproti ředitelně. (Marek, 5.A)
 
Určitě bych to ocenila. Navrhuji
místo automatů sedací pytle.
(Veronika, 7.B)
 
Já bych si to představoval
v 1.patře místo první družiny. Ještě
bych tam udělal posilovnu. (Filip,
5.A)
 
Ano, stoprocentně. Líbilo by se mi,
kdyby například místo automatu
byly sedací pytle. (Kristýna, 7.B)
 
Ocenil bych, kdyby na chodbách
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Jak si představujeme příjemné 
místo pro odpočinek?
Na těchto dvou stranách
najdete práce žáků 7. a 9. tříd
z hodin výtvarné výchovy. Žáci
navrhli, jak by se mohla upravit
místa ve škole tak, aby
vznikaly příjemné odpočinkové
zóny. V těchto čtenářských
koutcích by bylo možné v klidu
trávit čas přestávek i půjčovat
si knížky.
 
Žáci navrhli veselá barevná zákoutí:
kromě sezení by místo bylo

vybaveno i knihovničkou. Žáci by
si zde mohli prohlížet knížky
a časopisy a v klidu si povídat.
Vlevo shora dolů: M. Hruška
(7.A), R.Pechová a K. Steinerová
(obě 7.B). Vpravo: N. Doležalová
(7.A), T. Le, T. Šťástková (oba
7.B) a U. Riško (9.B)
Protější strana vlevo dolů: A.
Hájková a V. Cuomo (obě 7.A).
Pravý sloupec dolů: K.
Matějková (7.B) a S. Šantrůček
(7.A)
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