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PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU
Naše škola pomáhá
ČTĚTE NA STRANĚ 3

VÝTVARNÁ PŘÍLOHA
Vytváříme logo školy. Naše
příspěvky do soutěže komiksů.
ČTĚTE NA STRANĚ 5 - 8

Rybí zpravodaj č. 23
Dobrý den, 
toto číslo jsem se rozhodli
věnovat programu, který je
součástí života naší školy již
několik let. Jedná se o projekt
Adopce na dálku. V tomto
časopise se dočtete, jaká je
historie tohoto projektu u nás,
komu projekt již pomohl a o
komu pomáháme v tomto
školním roce.
 
Dále tu samozřejmě najdete
informace o probíhajících
soutěžích, akcích tříd jako je
lyžařský kurz, Klub mladého
diváka, dále rozhovor o novém
pražském muzeu, které se chystá,
a spoustu dalších článků.

Přejeme příjemné čtení!  
 
ZE ŽIVOTA ŠKOLY:
Soutěž Post Bellum
Pyžamový den
Lyžařský kurz sedmých ročníků
 
SPORT:

Dětský fotbalový pohár pro žáky
1.stupně; turnaj starších žákyň
v basketbale; žáci 1. stupně
v okresním kole vybíjené
 
PROJEKT ADOPCE
NA DÁLKU:
O projektu na naší škole.
Uganda a dopis Bridget.
 
KULTURA:
Anketa: Co byste chtěli číst
v našem školním časopise?
Představení KMD Tajný deník
Adriena Molea
Nové muzeum MHD
na Vinohradech
 
ZÁBAVA A LIT. TVORBA
A.Doucková: Pohádka o ševci
Recenze knížky R.L.Stine: Maska
Recenze hry Far Cry PRIMAL
Hádanky
 
VÝTVARNÁ PŘÍLOHA:
Vytváříme nové školní logo
Naše příspěvky do letošního
ročníku soutěže ,,Vykoumej
komiks".

Jak probíhal únor a březen na 
naší škole?

Dne 9. března se vybraní žáci
4. a 5. tříd zúčastnili okresního
kola ve vybíjené. Zde
vybojovali krásné 2. místo
a jen jediný bod chyběl
k postupu na krajské kolo.
 
Na konci ledna, přesněji den
před tím, než jsme dostali svá
krásná vysvědčení, školní
parlament uspořádal v malé
tělocvičně menší diskotéku
pod vedením paní učitelky
Jolany Bláhové.
 
23.března se sedmé třídy vrátily
z lyžařského kurzu, který tento
rok probíhal opět v Krkonoších,

avšak letos poprvé v Rokytnici
nad Jizerou, a to v hotelu
Štumpovka a na boudě
Dvoračky. Lyžovali jsme
na Lysé hoře a chodili i na
běžky. Počasí bylo velmi dobré
a celý kurz SKVĚLÝ!!
 
Nesmíme zapomenout
na 1.ročník pyžamového dne!
Žáci i učitelé se ten den sešli
v hodně netradičním oblečení
a užili tak spoustu legrace.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VII. B

Závěr letošního ročníku soutěže 
Post Bellum

Tento rok jsme opět
spolupracovali na projektu
Příběhy našich sousedů, který
pořádá organizace Post
Bellum. V rámci občanské
výchovy pod vedením p.učitele
B.Hajdúka náš tým z IX.B
během šestiměsíčního projektu
zpracoval audioreportáž
o životě pamětníka ing.
Jindřicha Homolky
a zdokumentoval jeho poutavý
životní příběh.

12. března se jsme se
ve Vršovickém divadle Mana
zúčastnili závěrečné prezentace
projektu. Na něm se kromě nás
představily i ostatní žákovské
týmy škol Prahy 10. V letošním
ročníku jsme obsadili 3.místo.
 
Foto: Náš tým 9.B na závěrečné
prezentaci s p.učitelem
Hajdúkem a pamětníkem p.
J.Homolkou. Společně
při natáčení audioreportáže
v Českém rozhlase.

autor článku:
ANNA HALAMKOVÁ

třída IX.B

Anketa: Co byste si přáli číst v 
dalších číslech našeho školního  
časopisu?
Dnes jsme se zeptali několika
dětí a učitelů na to, co by rádi
četli v našem školním časopisu.
Zde jsou jejich odpovědi a přání.
 
Chtěla bych více zajímavých
věcí.
(Anička VII. B)
 
Víc článků o sportu!
(žák z VI. A)
 
Vtipy, fake news a černý humor!
(kluci z VI.A)
 
Přál bych si v časopise více
sportu a novinky.
(kluci z VI.B)
 
Chci fake news!!!!! 
(žák z VI.B)
 
Chtěl bych si v časopise číst
vtipy a fake news!
(žák z VI.B)
 
Ráda bych něco o Harrym
Potterovi 

(žákyně 2. stupně)
 
Více věcí o tom co se děje
na naší škole 
(pan učitel Vosátka)
 
 
Protože se častokrát opakovalo
téma fake news, rozhodli jsme
tomuto tématu více věnovat
v některém z článků v příštích
číslech.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VI. B
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Dětský fotbalový pohár pro žáky 
1. stupně pražských ZŠ
Dne 23. ledna se vybraní žáci
1. a 2. tříd zúčastnili
základního kola Dětského
fotbalového poháru. Zápasy se
odehrávaly v krásném
prostředí moderní sportovní
haly Jedenáctka na pražském
Chodově.
 
Naši malí fotbalisté ve složení
M.Šrankota, A.Zlatohlávek,
V.Prachař, P. Pidliaskyy,
J.Strnad, Š.Hájek, M.Kačírek, D.
Všianský, R.Zadina

a D.Brandejs s přehledem
ovládli základní skupinu
a nakonec prošli celým turnajem
bez jediné porážky.
 
Zaslouženou odměnou byl
postup do semifinále turnaje. To
proběhlo 27.února opět
ve sportovní hale na Chodově.
Po čtyřech napínavých zápasech
nakonec naše družstvo obsadilo
mezi osmi týmy celkové páté
místo.
(foto archiv školy)

Klub mladého diváka: Tajný 
deník Adriena Molea
V neděli 14. ledna se naši žáci
v rámci Klubu mladých
diváků zúčastnili divadelního
představení Tajný deník
Adriana Molea ve věku 13 a ¾
v divadle V Dlouhé.
 
Toto představení je muzikál
a komedie zároveň, takže
každou chvíli slyšíte nějaký vtip
a do toho vám tam hraje často
hudba a nějaké písničky. Toto
vystoupení sleduje život

mladého chlapce Adriana
Molea, když mu je přibližně 14
let. Velice se mi toto představení
líbilo a doporučuji ho ke
zhlédnutí.

autor článku:
DANIEL HORT

třída VIII. B

Turnaj v 
basketbale

J.Anderlová, V.Mandíková,
K.Konopíková, B.Vondráčková
a K.Marečková, foto archiv
školy)

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VII. B

Starší žákyně ze 7.a 8. tříd se
9. 2.zúčastnily okresního kola
v basketbalu, kde jsme
vybojovaly krásné 2. místo!
 
Turnaj se konal v ZŠ Hostýnská.
Zúčastnilo se dalších 8 škol.
Utkání byly velmi vyrovnané,
někdy s rozdílem pouze o jeden
koš. 1.místo zaslouženě vyhrála
škola Eden, 2.místo získaly naše
žákyně, na 3.místě skončila ZŠ
Dubeč. (A.Nová, A.Matoušková,

Žijeme v Praze: Na Vinohradech vznikne nové muzeum MHD!

Mnohé z vás určitě zajímá, co
nového se v Praze děje, kam
byste s rodiči nebo s kamarády
mohli vyrazit v době volna.
Zaujal mě projekt stavby
nového muzea MHD, které
mají v plánu vybudovat
Dopravní podniky města
Prahy. 
 
Najdeme ho v Praze
na Vinohradech. Rozhodl jsem
vám o něm něco napstat,
a proto jsem položil pár otázek
tiskové mluvčí DPP, paní
Anetě Řehkové.
 
Je již povolení k úpravám
pozemku?
V současné době se dopracovává
studie přestavby areálu Orionka
na využití pro muzeum MHD.
Tato studie má zejména prověřit

stavební a technické možnosti
areálu, určit rámcové investiční
náklady a případné možnosti
financování této stavby
z dotačních programů v oblasti
kultury.
 
Studii zpracovává firma VPÚ
DECO Praha, a.s. a podílí se
na ní kromě stavařů a statiků
zejména architekti, a to
z důvodu potřeby podchycení
historického rázu areálu.
 
Jaké výstavy a exponáty
budou moci návštěvníci vidět?
Primárním cílem projektu
využití vozovny Vinohrady, je
vyřešení kritického nedostatku
místa ve stávajícím provozu
Muzea MHD a zázemí
smluvních jízd historickými
tramvajemi – tento problém již
nelze řešit v rámci areálu
vozovny Střešovice.
 
Dalším důležitým cílem je
vytvoření prostoru, který bude
MHD, její historii i současnost
představovat více interaktivní
formou, bude moci více
reflektovat i současné problémy
(bezpečnost, dopravní výchova
dětí a mládeže, řízení

a pravidelnost MHD, nové
projekty atd.).
 
Kdy plánuje DPP areál
zpřístupnit?
Areál bývalé vozovny
Vinohrady nabízí vhodné řešení
tohoto záměru neboť je
ve vlastnictví DPP, je poměrně
dobře udržovaný, historicky
cenný (jedná se o vůbec nejstarší
provozní areál DPP vybudovaný
v letech 1897 až 1898),
posazený v atraktivní lokalitě
Královských Vinohradů s pěší
dostupností MHD včetně metra,
s možností napojení
na kolejovou síť tramvajové
dopravy i zřízení zázemí
pro silniční vozidla (včetně

trolejbusů).
 
Tyto vstupní předpoklady by se
velmi těžko hledaly u jiných
objektů či pozemků vhodných
ke stavbě čistě depozitární haly
mimo centrum města. S ohledem
na jistou výjimečnost areálu
vinohradské vozovny i jejího
nejbližšího okolí byly zamítnuty
dřívější úvahy, že areál bude
pouze nepřístupný depozitář
vozidel a Střešovice zůstanou
jedinou veřejně přístupnou
expozicí.
(foto www.dpp.cz)

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída VIII. A
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Uganda: její 
poloha a 
obyvatelstvo

a nilotské (sever).Náboženství
vévodí křesťanství(65%),
animismus - je víra v existenci
nesmrtelné, samostatné duše
a duchovních bytostí (20%)
a islám (15%).

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VII. B

Uganda je prezidentská
republika, nacházející se
ve východní Africe.
Hraničí s Keňou na východě,
s Jižním Súdánem na severu,
s Demokratickou republikou
Kongo na západě, se Rwandou
na jihozápadě a s Tanzanií
na jihu.
 
Součástí Ugandy je
i nezanedbatelná část Viktoriina
jezera, kterým také procházejí
hranice s Keňou a Tanzanií.
Uganda má rozlohu 236 040 km²
a žije tu 35,8 milionů lidí.
Obyvatelstvo tvoří z 99 %
přes 20 černošských kmenů
dvou základních etnických
skupin: bantuské (jih země)

Stát Uganda

Název Ugandy je odvozen
z názvu tradičního království
Buganda, jehož součástí je jižní
část země včetně hlavního města
Kampaly.
 
Hovoří se zde přibližně 40
různými jazyky.
Po osamostatnění Ugandy se
stala angličtina úředním
jazykem.
 
Na vlajce Ugandy vidíme tři

barvy: žlutou, červenou
a černou. Tyto barvy znamenají
slunce a bratrství a také barvy
ugandského lidu. Ve středu
vlajky můžeme spatřit bílý kruh
s jeřábem královským. Jeřáb je
pozůstatek z dob britské kolonie
– symbol, který měli ugandští
vojáci na svém odznaku.

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VII. B

Projekt ,,Adopce na dálku" na naší škole autor článku:
ANNA HALAMKOVÁ

třída IX.B
Málokdo z nás ví něco
určitějšího o projektu, který je
už několik let součástí života
naší školy. Jde o organizaci
podpory dětí z projektu
,,Adopce na dálku".
Proto jsme se zeptali paní
učitelky Jolany Bláhové, která
má toto na starosti za naši
školu, na několik informací -
jaká je historie tohoto 
projektu na naší škole a čím se
nás týká. 
 
Jaká je historie sponzorování,
adopcí dětí z rozvojových
zemích na naší škole?
Od školního roku 2007/8 až
po školní rok 2012/13 naše škola
sponzorovala chlapce jménem

Rabby, který byl ze Zambie.
Koho nyní škola sponzoruje?
Nyní sponzorujeme dívku
Bridget, která je z Ugandy
a nyní chodí do třetí třídy.
Posíláme jí sedm tisíc korun
ročně. Tyto peníze jdou
na učební pomůcky, uniformu,
stravné a dopravu.
 
Z jakého zdroje škola podporu
financuje?
Každá třída třídí papíry, plasty
a směs. Potřebné finance bereme
právě z roztříděného papíru.
 
Kdo zprostředkovává kontakt
mezi námi a podporovanými
dětmi ?
Bridget i Rabbyho jsem našli

přes společnost Charita Praha.
Charita Praha se stará o odeslání
peněz do Ugandy a o to,
abychom dostávali dopisy, co
nám Bridget posílá, a aby ona
dostávala ty od nás.

Nejnovější dopis od Bridget

Dear Friend,
 
I am Bridget in Uganda. How
are you? I thank for helping me
to pay my school fees, uniform,
books and lunch at school. I am
happy with my friend.
 

 
I am happy to tell you that I am
now in primary three. I like
school and I play with my
friends many things like
counting numbers, English,
Science to keep your bodies
clean and to keep our homes
clean.
 
In social studies I learn about
our sub-county, about the things
the people do.
 
I learn reading and writing and
drawing and singing. Everyday
I go from home to school from
Monday to Friday. I wish you
happy Christmas.
 
Bridget

... a jeho překlad

Milý příteli,
 
jmenuji se Bridget a jsem
z Ugandy. Jak se máte?
Děkuji Vám za Vaši pomoc, že
mi platíte moje školné, školní
uniformu, knihy a oběd ve škole.
Jsem ráda, že jsi můj přítel.

S radostí Vám mohu říci, že nyní
chodím do třetí třídy na prvním
stupni školy. Mám školu ráda,
hraji si se svými kamarády
mnoho her: počítání číslic,
angličtinu, jak se starat o své
tělo i o svůj domov.
 
Ve vlastivědě se učím o našem
kraji a o tom, co lidé dělají.
Učím se číst a psát a kreslit
a zpívat. Do školy chodím každý
den od pondělí do pátku.
 
Přeji Vám veselé Vánoce.
 
Bridget
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Literární příloha:  
Pohádka o hloupém ševci
Bylo, nebylo, byl jeden švec.
Byl to hodný a poctivý švec, ale
byl také hloupý a důvěřivý.
Upřímně důvěřoval hlavně lidem
zlým, a ne těm hodným. To se
mu ale mělo brzy oplatit
osudem.
 
Jednou ho navštívily dvě ženy.
Jedna byla mladá, krásná
a roztomilá. Druhá byla starší,
vrásčitější a se šedivou pletí.
Obě požádaly o almužnu. Kéž
by však švec důvěřoval té starší
ženě! To on ale neudělal.
 
Dal almužnu jenom té mladší
a krásnější. Ta se ale poté
proměnila ve zlou a krutou
čarodějnici. Zasmála se
a odletěla na koštěti.

 
Něco takového švec nečekal!
Když se vzpamatoval, začala
na něj mluvit ta starší žena.
 
,,Ševče, co jsi to provedl? Dal jsi
moc té nejhorší čarodějnici!!
Měl by ses za sebe stydět!!
Slyšel jsi přece o čarodějnici
ze Zbytovic! Nebo snad ne?"
Švec se jen zastyděl a nemluvil.
 
(Pokračování příště)

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VI. B

Hádanky
1. Když se černoušek narodí, tak
má černé tělo, černé ruce, černé
nohy, černou hlavu. Jaké má
zuby?
 
2. Co můžeš chytit, avšak
nemůžeš to hodit?
 
3. Která tři písmenka změní
dívku v ženu?
 
4. Nakrm mě a budu žít. Dej mi
vodu a zemřu. Co jsem?
 
5. V masně je prodavač. Měří
180 cm, má nohu velikosti 12.
Co váží?
 
6. Čím rychleji běžíš, tím těžší je
to popadnout. Co je to?
 
7. Tři muži se potápějí v řece,
ale když vylezou z vody, jenom
dva mají mokré vlasy. Jak je to

možné?
 
8. Kolik v průměru můžeme
vložit knih do prázdného
batohu?
 
9. Vyjmenuj tři dny v týdnu, co
jdou po sobě. Pozor! Nesmíš
použít slova: pondělí, úterý,
středa, čtvrtek, pátek, sobota,
neděle, ani jejich zdrobněliny.
Dokážeš to?

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VI. B

Šimonův koutek - recenze knížky. 
R. L. Stine: Maska (edice Děsivé storky)

autor článku:
ŠIMON KAČUR

třída VI.A

Pro začátek krátce něco
o autorovi. R. L. Stine, celým
jménem Robert Lawrence
Stine, se narodil 8. října 1943
v USA. Píše knížky pro děti
v hororovém stylu. Jeho slavné
dílo je série Husí kůže (Děsivé
storky).
 
Kniha Maska vypráví příběh
o jedenáctileté dívce Betty, která
se leká čehokoli. Má nejlepší
kamarádku Sabrinu, která ji ale
straší. Taky tam jsou dva kluci
Chuck a Steve, kteří ji také rádi
vylekají (např. jí dají do jídla
živého tlustého červa). A tak se
Betty rozhodne, že se pomstí.

O Halloweenu jde do nového
obchodu u školy, kde najde
pravou strašidelnou masku. Tak
strašidelnou, až z toho máte
,,husí kůži" :)
 
Maska je ale neprodejná, a tak
Betty přemlouvá prodavače, ať jí
ji prodá. Nakonec si prodavač
přece jen vezme třicet dolarů
a Betty si masku nakonec koupí.
Ale prodavač ji varuje, že bude
litovat.
 
Betty si chce masku hned
vyzkoušet na bratrovi. Když si ji
zkouší, zjistí, že je maska vážně
strašidelná a že vám dokonce

mění hlas. Přišlo jí divné, že
vypadá jako z pravé kůže. A ona
i je. Když si ji vezmete, přilepí
se vám na obličej a vůbec nejde
sundat dolů. Máte pak vražedné
sklony a jste strašně rozzuření.
Zbytek knihy si však musíte
přečíst sami, nebo si vyberte
jinou knihu tohoto autora.
 
Kniha se mi moc líbila: 5 ze 6 *.
Je napínavá, dobrodružná
a strašidelná. Doporučuje ji 9/10
Šimonů, a to ten desátý si ji
nepřečetl. Určitě neváhejte
a zakupte si ji.

Recenze hry Far Cry PRIMAL
Far Cry je počítačová herní
série tento její díl s podtitulem
,,PRIMAL‘‘nás zavede 10.000
př.n.l. do doby kamenné. 
 
Tento díl není nejnovější. Je už
z roku 2016, ale já o něm píši,
jelikož je jiný: tento se na rozdíl
od ostatních odehrává v pravěku.
 
Začnu prvním rozdílem: můžete
si ochočit až osmnáct druhů
zvířat: například Dhoula,
Pravlka, Jaguára, Levharta,
Jeskynního lva a mnoho dalších.
Tito jsou nejsilnější: Šavlozubý
tygr a Krvavý tesák, Pravlk
sněžné krve a Velký zjizvený
medvěd. Místo dnešních zbraní
(například samopalu) máme luk
apod.

 
Celá hra se odehrává ve střední
Evropě. Hrajete za hrdinu země
,,Oros‘‘ (tak nazývali svou zemi)
Takkara. Zemi Oros musíte
dobýt zpět, protože ji obsadily
dva nepřátelské kmeny:
,,Udam‘‘ (cituji kmen
,,Člověkožrout, Válečník‘‘)
a kmen ,,Izzila‘‘ (cituji
,,Válečník s Ohněm‘‘).
 
Vy jako Takkar jste v kmenu
,,Wenja‘‘. Jde o to, že se musíte
utkat v boji s hlavním vůdcem
Udamů Ullem a s vůdkyní Izzilů
Btari. Vývojáři si vymysleli
dokonce vlastní pravěký jazyk,
kterým tam všichni mluví.
Naštěstí se hra dá dát i do
češtiny, ale jen s titulky.

Příběh je skvělý, 4,5 z 5
hvězdiček. Hratelnost je dobrá,
ale já mám hru na herní konzoli.
Takže bych řekl, že hratelnost
na PC bude těžší. Jestliže budete
kupovat, doporučuji konzolovou
verzi. Hra je celá ve stylu RPG -
je to pravěká střílečka.
 
Vývojáři: Ubisoft
Vydání: 23. února 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁDANKY -
ODPOVĚDI
(DOKONČENÍ):
 
1. Žádné!
2. Nemoc.
3. Věk.
4. Oheň.
5. Maso.
6. Dech.
7. Třetí muž je holohlavý.
8. Jen jednu, potom už batoh
není prázdný.
9. Včerejšek, dnešek a zítřek.
 
Autorka hádanek: A.Doucková

autor článku:
ŠIMON KAČUR

třída VI.A
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Naše návrhy na nové logo školy
V tomto školním roce žáci naší
školy dostali příležitost podílet
se na návrhu školního loga.
 
Jak se nám to povedlo, můžete
posoudit na následujících
stránkách. Už u současného loga
najdete symboly vody. Proto
rybky, rybičky a vodu najdete i v
našich návrzích - i my jsme se
často nechali inspirovat názvem
ulice, kde je naše škola.
 
Autoři a autorky návrhů:
N.Dušková (9.B),

A.Matoušková (8.A),
J.Anderlová (8.B), P. David
(9.A), O.Cavallo (9.A),
M.Ch.Nguyen (9.B), L.Klím
(7.A).
 
Na další straně: 
T.Svobodová (7.A), J.Hunal
(8.A), I.Konečná (7.B), T.Le
(7.B), A.Cao (7.B), A.Nová
(8.B), N.Doležalová (7.A).
(red)
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Vykoumej 
komiks - 
2018
I tento rok se účastníme
soutěže pořádané Domem dětí
a mládeže Prahy 2.
Vybrané práce v tomto čísle
jsou příspěvky žáků a žákyň
všech ročníků druhého stupně.
 
Komiks ,,Bomba" N.Dostála
ze 7. B, ,,Noob" T. Sťástkové
z 6. B a ,,Black Panther" T.Le
z 7. B.
(red)

ilustrace: N.Dostál, VII.B

ilustrace: T.Šťástková, VI.B ilustrace: Tomáš Le, VII.B
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Zápletku příběhu v komiksu
,,Nerostné nešvary"
od S.J.Vašiny z 9.B ocení
společně s paní učitelkou
Kosovou hlavně deváťáci a další
příznivci přírodopisných dramat.

Dobrodružství mimozemšťanů
od J.Hunala z 8.A.


