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DEN EKOLOGIE
Exkurze osmých ročníků
ČTĚTE NA STRANĚ 3

ČTEME A TVOŘÍME
Recenze, literární a výtvarná tvorba
ČTĚTE NA STRANĚ 6 - 10

Rybí zpravodaj č. 24
Dobrý den, 
 
co zajímavého najdete v tomto
čísle v závěru školního roku?
Samozřejmě opět tu je spousta
zpráv ze sportovních událostí,
soutěží, z návštěv koncertů
a divadelních představení.  
 
Velká reportáž je věnovaná dnu
ekologie. Žáci a žákyně osmých
tříd se vydali na celodenní
exkurzi: nejprve zavítali
do čistírny odpadních vod, pak
navštívili známou sklárnu
a nakonec nahlédli do provozu
bioplynky.
 
Naši redaktoři také zašli

na knižní veletrh, najdete tu
recenzi knih a her, opět jsme
místo vyhradili pro anketu, vtipy,
komiksy a volnou tvorbu.
 
Najdete tu básnické pokusy
šestých tříd, příběhy a pohádku.
Ve výtvarné příloze si můžete
prohlédnout fotografie
z projektu výtvarné výchovy,
ve kterém sedmé třídy
navrhovaly dětské hřiště.
 
Přejeme příjemné čtení!

Olympiáda z 
matematiky a 
biologie a 
Pythagoriáda
Pythagoriáda je matematická
soutěž pro žáky pátých až
osmých tříd. Čtyři nejlepší žáci
pak postoupili do obvodního
kola. To proběhlo 28. května
na ZŠ Hostýnská, bohužel se
zástupci naší školy neumístili
na předních místech.
 
Ve školním kole matematické
olympiáda zvítězili Bohan, Jolana
a Tereza z osmého ročníku
a postoupili do obvodního kola. To
se konalo v ZŠ Kodaňská, ale
do dalších kol se nedostali.
 
Školní kolo biologické olympiády
se konalo 13.dubna. Na 1. místě
byla Klára, druhý se umístil Jakub,
oba ze sedmé třídy. Oba postoupili
do obvodního kola, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 21.dubna
na ZŠ Hostýnská. Klára zde
skončila na skvělém čtvrtém.místě,
Jakub na dvanáctém.
 
(text Barbora, 7. tř.)
(ilustrace archiv školy, Sára,
5.tř.)

KULTURA:
Návštěva koncertu F.O.K. -
Pohyblivé obrázky
The Fortyfingers
Tam Tam Orchestra
Klub mladých diváků
 
ZE ŽIVOTA ŠKOLY:
Olympiády, Pythagoriáda
Projekt Moje stopa
 
MIMOŠKOLNÍ EXKURZE:
Den ekologie - exkurze osmých
tříd
 
SPORT:
Pohár rozhlasu
Turnaj v atletice na stadionu
v Edenu
Školní turnaj v badmintonu

 
LITERATURA:
Navštívili jsme veletrh Svět knih
Recenze knížky Harry Potter
 
ZÁBAVA:
Recenze hry ZOO Tycoon
Parody zprávy
Anketa: Nejoblíbenější jídlo
ve školní jídelně
Vtipy
Komiks
 
VOLNÁ TVORBA:
Básničky šestých tříd.
O hloupém ševci (pohádka).
Přátelství (povídka).
 
VÝTVARNÁ PŘÍLOHA:
Návrhy a modely dětských hřišť
(7. třídy)

Navštívili jsme koncert ,,Tam tam Orchestra" a ,,The Fortyfingers"
Dne 21. března žáci
šestých tříd zašli
do Národního domu
na Vinohradech
na koncert Tam Tam
Orchestra ,,Do světa
perkusí".  
 
Tři hudebníci nám tu předvedli hru
na rozličné bicí nástroje. Některé
mají původ na Kubě, jiné
v západní Africe, Brazílii nebo v
Arábii.
 
Všechny nástroje nám ukázali,
seznámili nás s jejich historií
a současností a vysvětlili, odkud

který nástroj pochází, jak se na něj
hraje. Potom nám předvedli
ukázky skladeb. Koncert byl dost
zvláštní, dynamický a rytmický;
některým se koncert moc líbil, ale
někoho bohužel moc nezaujal.
 
(Šimon, 6 tř.)

Koncert ,,The
Fortyfingers"
v Národním domě
na Vinohradech 
 
Týden před šesťáky vyrazili
do Národního Domu
na Vinohradech také sedmáci
na koncert The Fortyfingers.
Název můžeme přeložit z angličtiny
jako ,,Čtyřicet prstů". Jedná se
o skupinu čtyř mladých lidí, kteří
hrají na klavír. Ten dostává
opravdu hodně ,,zabrat"
provedením skladeb, které na něj
hrají. Dokonce si tyto muzikanty
zvou výrobci klavírů na zkoušky
svých nástrojů.

 
Koncert byl velmi pěkný, The
Fortyfingers zahráli mnoho
známých skladeb i znělek
z pohádek a filmů. Koncert se nám
velmi líbil.
 
(Filip, 7.tř.)
(foto www.fortyfingers.cz)
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Atletika v Edenu: bojovali jsme o 
Pohár rozhlasu

10. a 11. května vybraní žáci
a žákyně 2.stupně
reprezentovali naši školu
v okresním kole 50. ročníku
,,Poháru rozhlasu" v atletice.
Akce se konala na stadionu
ASK Slavia v Edenu
a zúčastnilo se několik škol
z Prahy 10, 15 a 22.
 
Disciplíny starších žáků byly: běh
na 60 a 1500 metrů, skok vysoký
a daleký, vrh koulí 4 kg a štafeta 4
x 60 metrů. Mladší žáci soutěžili
v běhu na 60 a 1000 metrů,
ve skoku vysokém a dalekém,
v hodu míčkem 150 g a ve štafetě
4 x 60 metrů. Měli jsme zastoupení
v obou věkových kategoriích. A i
přes konkurenci obsadili mladší
i starší žáci první místo!! Teď jen

doufáme, že se dostaneme
do krajského kola. A třeba se
můžeme dostat i do
celorepublikového kola jako loni!!
 
V pátek 11. května soutěžily
žákyně 7. a 8. tříd v kategoriích
mladší a starší žákyně. Soutěžilo se
v běhu na 60 a 600 metrů,
ve skoku vysokém a dalekém a ve
štafetě 4 x 60 metrů. Účastnilo se
šest škol a naše se umístila
na úžasném 1.místě a postupujeme
do pražského kola! Všem
účastníkům děkujeme a přejeme
hodně štěstí v dalších soutěžích.
 
(Barbora, 7. tř., Daniel, 8.tř.)

Školní utkání v badmintonu

Dne 17. května se přes čtyřicet
dětí z naší školy - dvacet dětí
ze čtvrtých a pátých tříd
a dalších dvacet z šestých
a sedmých tříd - účastnilo
utkání v badmintonu. Trénink
a následující turnaj se konal
v badmintonové aréně Skalka. 
 
První dvě hodiny jsme se učili
základní údery a smeče i to, jak se
správně drží raketa. Po krátké
přestávce na svačinu se začalo
hrát.
Byli jsme rozděleni na 1.a
2.stupeň. Postupovaly vždy dvě
dvojice z každého stupně. Toto
kolo bylo pouze školní, ale
30.května se konalo kolo už
pro celou Prahu 10 se školami
z naší městské části. Všem
účastníkům přejeme hodně štěstí
v dalších soutěžích!
 
(Barbora, 7. tř.)

Atletický víceboj - turnaj v Edenu

Dne 22. května se na stadionu
v Edenu uskutečnil atletický
víceboj. Chlapci osmého
a devátého ročníku se zúčastnili
atletického víceboje
pod vedením pana učitele V.
Vosátky.
 
Z osmého ročníku to byl Jakub a z
devátého Martin, David, Maxym
a Lukáš. Ve vrhu koulí soutěžil
Martin, Maxym a Jakub, v hodu
kriketovým míčkem David
a Lukáš, ve skoku vysokém
Martin a Maxym a ve skoku
dalekém David a Jakub. Sprint
na 60 a 1000 metrů běželi všichni
účastníci.

 
Klukům se to velmi všechno
povedlo, a proto zaslouženě získali
1. místo. Jsme na ně moc hrdí!
 
(Anna, 9. tř.)

V čísle 23. zpravodaje jsme
přinesli informaci o absolvování
březnového lyžařského kurzu
sedmých ročníků. V červnovém
vedru připojujeme vzpomínkovou
fotografii.
 
(fotografie na této straně archiv
školy)
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Den ekologie: exkurze osmých ročníků
Dne 26. března 2018 navštívily
třídy 8.A a B v rámci
ekologické výchovy tři provozy,
z nichž dva jsou spojené
s likvidací odpadu. Všechna
tato místa jsou
ve Středočeském kraji. Jednalo
se o čistírnu odpadních vod
ve Vraném nad Vltavou,
sklárnu Kavalier v Sázavě
a bioplynku u Benešova.
 
Celou akci zaplatil magistrát
hlavního města Prahy v rámci
školní ekologické výchovy.
Všechna místa jsme
během jednoho dne objeli
autobusem společnosti Jan Kukla,
který řídil skvělý pan řidič.
 

Návštěva čistírny
odpadních vod
ve Vraném 
 
Na prvním zastavení jsme se
přijeli podívat do čistírny
odpadních vod ve Vraném
nad Vltavou, která čistí odpad
z tohoto města a okolí. Čističku
jsme si prohlédli zvenčí,
protože dovnitř je
pro návštěvníky vstup zakázán.
 
Do česlovny přijde špinavá voda
a pomocí sít a hřebenů se zde
odstraní základní nečistoty. Pak jde
voda do velké oválné nádrže, která

je zapuštěná do země, voda zde
rychle proudí rychlostí až 25 km
za hodinu a točí se dokola.
 
Bakterie tady rozežírají složitější
nečistoty. Pak voda postupuje
do nádrží, kde se dál čistí chlorem
a jinými chemickými přísadami,
a pak se vypouští do řeky.
 
Vše je zautomatizované a není
potřeba žádná přímá těžká práce,
je zde potřeba jen dohled na práci
strojů. Jediné co není
zautomatizované, je česlovna,
na kterou zaměstnanci musejí
dohlížet.
 
Zajímalo mne, proč je například
zakázáno lít do vody olej. Příčina
je, že čištění vodou je velmi
náročné, olej se velmi špatně

odstraňuje a ničí čerpadla. Když se
zjistí vyšší přítomnost oleje, mohou
dokonce přijet pracovníci z České
inspekce životního prostředí, kteří
pak zjišťují původce znečištění.
 
Zajímavé bylo, že nás prováděl
pán, který se podílel na stavbě
čistírny již v šedesátých letech
a nyní zde provádí školní exkurze.
 
(Antonín, 8.tř.)
(ilustrace archiv školy)

Návštěva sklárny Kavalier v 
Sázavě

dokonce vyrábějí skleněné
výrobky pro řetězec IKEA:
hrnečky, mističky, skleněné
kojenecké lahvičky, zavařovací
sklenice i varné sklo.
 
Také se zde vyrábí laboratorní
sklo. Nesmíme zapomenout
na výrobu tvarovek pro Novou

scénu Národního divadla a trasu B
pražského metra, které se tu
vyráběly v 80. letech .
 
Zajímavé bylo, že se přesně
eviduje, kdo vyrobil který
výrobek. I zpětně se proto dá
dohledat pracovník, který ho
vyrobil.
 
(Antonín, 8.tř.)

Další zastávkou na naší cestě
byla sklárna Kavalier ve městě
Sázava. Paní, která nás
doprovázela, nám představila
celou kompletní výrobu této
sklárny. Prošli jsme celým
provozem a vyslechli si výklad
o historii sklárny. 
 
Při prohlídce jsme mohli
nahlédnout přímo pod ruce sklářů.

Viděli jsme rozpálené pece i skláře,
kteří tu ručně vyfukují své výrobky.
Při naší návštěvě foukali právě
laboratorní sklo.
 
Pak jsme si prohlédli i model
sklárny, na kterém nám paní
průvodkyně ukázala historický
vývoj budov sklárny.
 
Zajímavostí je, že se v této sklárně

V bioplynce u Benešova nákladní auto, které vysypalo
obsah své korby do nádrže.
 
Pak jsme šli po schodech dolů,
abychom si prohlédli spodek
nádrže. Na ni pak navazovalo
zařízení, kde se od nesnědeného
jídla oddělují obaly. Pak vyčištěný
obsah postupuje do velkých
válcových nádrží, kde se vytříděný
materiál zpracovává na zemědělské
hnojivo a na plyn.
 
Vše je opět napojeno na počítače,
které diagnostikují možné závady.
V tomto případě okamžitě zastaví
provoz daného úseku, dokud se
problém nevyřeší.

 
Zajímavostí je, že tento provoz
jede nepřetržitě celý rok i během
všech svátků, protože procesy
probíhají průběžně celý rok.
 
(Antonín, 8.tř.)

Jestliže jedete po silnici z Prahy
do Českých Budějovic, určitě
nemáte tušení, jaké místo
nedaleko míjíte. 
 
Autobus nás dovezl do malé
vesnice Přibyšice, kde jsme
vystoupili před budovou místní
bioplynky. Tato stanice je jedna
ze dvou v republice, co se
zaměřuje na zpracování
nespotřebovaného jídla. Své prošlé
jídlo sem vozí například i obchodní
řetězce. Ostatní bioplynky v České
republice jsou zaměřené jen

na zemědělství. Zpracovávají
například zbylou trávu, která se už
nedá použít ke krmení, výkaly
zemědělských zvířat a podobně.
 
Součástí areálu navštívené
bioplynky jsou dvě budovy.
V jedné je sklad odpadu a viděli
jsme i depo strojů: je tu bagr
na promíchávání nádrží, nákladní
auta, dodávky a podobně.
Ve druhé budově je vlastní
bioplynka - zastřešená nádrž
pro dovezený odpad. Při naší
návštěvě právě dorazilo další



STRANA 4 / 10

RYBÍ ZPRAVODAJ, ČÍSLO 24, 2017/2018, ŠKOLNÍ ČASOPIS

Anketa: Jaké je tvé oblíbené jídlo ve školní jídelně? 
Jaké jiné jídlo byste si přáli na školním jídelníčku?

a chtěla bych více salátů
(Emma, VI. A)
 
Mám ráda krupicovou kaši
a chtěla bych častěji kuře
na paprice s rýží
(Julie, VI. A)
 
Anketu zpracovala Barbora
(7.tř.)

Chceme zlepšit školní jidelnu,
proto se ptáme vás, žáků, co
máte rádi za jídlo a co byste
rádi přidali do jídelníčku.
 
Mám rád krupicovou kaši a chtěl
bych častěji buchtičky se šodó.
(Pepa, VII. B)
 
Mám ráda špagety bolognese
a chtěla bych více zdravější jídlo.
(Radka, VII. B)

Mám ráda svíčkovou a chtěla bych
více zdravého jídla.
(Veronika, VII. A)
 
Mám ráda špagety a chtěla bych
milk shake
(Anna, V. C.)
 
Mám ráda salátový bar a chtěla
bych do jídelníčku chřest a více
ryb.
(Bára, VII. B)

Mám rád kuřecí stripsy a chtěl
bych hranolky.
(Marek, V. C)
 
Chutnají mi uzené knedlíky a chtěla
bych častěji zmrzlinu a hranolky.
(Linda, V. C)
 
Mám rád kuřecí stripsy a chtěl
bych domácí pizzu.
(Štěpán, V. C)
 
Mám ráda bramborovou kaši

Návštěva divadelního představení 
,,Idiot" v divadle Rokoko a ,,Ples 
upírů" v Goja Music Hall

se mi líbilo.

Ples upírů
 
Dne 27. května, tentokrát
v nedělním odpoledni, jsme opět
v rámci KMD navštívili
představení, tentokrát to byl
muzikál ,,Ples upírů" v Goja
Music Hall na Výstavišti
v Holešovicích. 
 
Toto představení je založené
především na hudbě, která se
podle mě dost povedla a líbila se
mi, stejně tak jako obsazení rolí.
Ovšem děj tohoto představení byl
celkem zdlouhavý a chvílemi

o ničem.
 
Nepříjemné pro nás bylo také
veliké vedro a dusno uvnitř
divadla. Ten den v Praze teploty
vystoupaly nepříjemně vysoko.
Tento muzikál by podle mě mohl
být o něco lepší.
 
(Daniel, 8.tř.)
(foto
www.mestskadivadlaprazska.cz)

Idiot
 
V pondělí 23. dubna žáci
osmých a devátých tříd v rámci
Klubu mladých diváků zhlédli
představení ,,Idiot" v divadle
Rokoko. Představení
pojednává o knížeti Myškinovi
a jeho návštěvě Moskvy.
Herecké obsazení bylo celkem
dobré. Hudba se podle mého názoru povedla. Toto představení

Náš návrh sportovně-relaxační 
zóny uspěl v hlasování projektu 
Prahy 10 "Moje stopa"!

nakonec v březnu proběhlo
hlasování pomocí online aplikace.
 
Co bylo cílem našeho
předloženého projektu? Šlo o to,
aby i místní obyvatelé měli možnost
na školní zahradě aktivně trávit
svůj volný čas. Na pozemku budou
instalovány outdoorové cvičební
stroje, které podpoří zdravý životní
styl a kondici. Plocha 30 x 4 metry
bude opatřená tartanovým
povrchem a na něm budou
instalovány cvičební stroje určené
k rozvoji koordinace těla,
posilování svalů a činnosti srdce.
V prostoru budou také umístěné
i informační tabule,kde bude

popsaná funkce a použití strojů
včetně popisu správného
provádění cviků.
 
Zóna bude vhodná i pro rodiny
s dětmi, protože v areálu zahrady
jsou herní prvky pro menší děti.
K dispozici jsou také pingpongové
stoly a pítko.Pro veřejnost bude
zóna přístupná v letních měsících
od 15 do 19 hodin a v zimním
období od 15 do 17 hodin.
 
(red)

Co je to projekt ,,Moje stopa"? 
Jde o projekt Prahy 10, kde
soutěží o schválení a finanční
příspěvek z obecního rozpočtu
návrhy místních obyvatel.
Cílem návrhů je vymyslet, jak
zlepšit prostředí města, jak
účelně vylepšit veřejný prostor.
 
Letos proběhl již 3. ročník.
Návrhem do něj přispěl i žákovský

parlament naší školy, a to tématem
sportovně-relaxační zóny.
V konkurenci dalších návrhů jsme
uspěli a projekt v hodnotě
955.000 Kč se bude realizovat.
 
Jak to celé ale od začátku
probíhalo? V průběhu září naše
škola podala návrh a pak proběhla
jeho technická analýza - projekt
byl prověřovaný, zda jde vůbec
zrealizovat. Po veřejné diskusi

Fotografie části zahrady, kde
budou instalovány cvičební stroje
z projektu Moje stopa.
 
(fotografie archiv školy)
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Vtipy - ...
- ,,Všichni, mrakodrap skákat
neumí!!"
 
,,Proč šnek nemůže utíkat?"
,,...protože by mu vlály oči."
 
Chuck Noris se umí probudit tak
rychle, že přistihne sám sebe, jak
spí.
 
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá. Chudák hrobař!
 
Pan učitel se ptá Karla:
"Můžeš mi na mapě ukázat
Olomouc?"
"Můžu, ale vlakem tam budete

dřív!"
 
"Pane doktore! Jsem neviditelný!"
"Kdo to mluví?"
 
98% lidí na světě je hloupých.
Naštěstí pro mě jsem zbylých 5%.
 
(text Anička, 6. tř.)
(ilustrace na této straně Sára,
5.tř.)

"Víte kdy kuře pípne naposledy?"
- ??
"V Tescu na pokladně."
 
Ptá se učitel dějepisu:
"Co víme o lidech,kteří žili
ve starověku?"
"Že už vymřeli."
 
V matice se nikdo nediví, že si
koupíte 1000 banánů nebo že
kniha váží 8 486 kg.
 
- ,,Víte, kolik klokanů vyskočí výš
než mrakodrap?"

Nejhloupější zprávy /parody 
zprávy/

CHEESEBURGEROVÁ smršť!!!
Dnes by to bylo vše, přejeme
rušnou a neklidnou noc.
 
Chcete nám říct že jste spatřili
něco nevídaného? Tak napište
na náš e-mail:
tentoemailneexistuje@tecka. net
 
(Šimon, 6. tř.)

/V poslední anketě z minulého
čísla jste nám psali, že byste
v časopise rádi četli i netradiční
zpravodajství, proto přinášíme
poslední várku osobitých zpráv/
 
Ahoj, máme pro vás novinu!!!
Na staveništi v ulici U čtvrti se
z ničeho nic začaly objevovat
bagry!!! Tady ve studiu máme
podezření, že je to invaze! Budeme
muset vzít armádu a letectvo
a zničit je! Tyto stroje si podmanily

dělníky! Nyní k dalším zprávám.
 
Dnes je sice normální, že lidé chodí
po chodníku, ale krakatice?!?
A chodit po chodníku?!? No je to
zkrátka skandál! Z ničeho nic
vylezla z hlubin oceánu a začala
terorizovat lidi.
 
Nyní počasí. Podle našich
astronomů Kakadua a Pana
Svíčky se blíží bouře, která přinese
zkázu lízátkům, přichází

Šimonův koutek: Recenze hry ZOO TYCOON 2
Jestli ZOO TYCOON 2
neznáte, tak ji poznáte. Je to
hra, která byla vydána už
v roce 2004, takže žádná
novinka. Ve hře hrajete
za majitele Zoo, kterou si
postupně stavíte a vylepšujete.
 
Hra samotná ale po čase unavuje,
proto v letech 2005, 2006 a 2007
přišly další díly s podnázvy ,,ZT2
Extinct Animals", ,,Marine Mania",
,,African Adventure"
a ,,Engandered Species".

Někteří hráči si ale nechtěli
kupovat jednotlivě všechny díly,
a tak v roce 2008 vyšla ,,ZT2
Ultimate Collection", která
obsahuje všechny předchozí díly.
 
Hra je velmi zábavná. Dají se do ní
stahovat vylepšené verze zvířat
anebo i jiné objekty, vegetace
a další zvířata, co hra samotná
nenabízí.
Hru tentokrát doporučuje 11 z 10
Šimonů.
 
Hra se bohužel špatně shání, ale

nějaké to demíčko snad seženete.
Pokud nechcete demo, tak myslím,
že Ultimate Collection se někde dá
sehnat.
 
Vývojáři: Blue Fang Games
a MacSoft GAMES
Platformy: Microsoft Windows,
Mac OS, Windows mobile,
nintendo DS
Datum vydání: 9. listopadu 2004
Předchůdce: ZOO TYCOON
 
(Šimon, 6.tř.)
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V minulém čísle jste si mohli
prohlédnout Standův komiks
,,Nerostné nešvary". Máme radost,

že v letošním ročníku soutěže
Vykoumej komiks získal ocenění
za nejlepší edukativní komiks!

Příspěvek v tomto čísle (autorem
je Oliver z deváté třídy) byl oceněn
jako nejvtipnější strip. Oběma

výhercům gratulujeme!
(red)

Veletrh ,,Svět knih" na Výstavišti
O víkendu 11. - 13. května jsem
navštívila na Výstavišti
v Holešovicích veletrh ,,Svět
knih." Byla zde k vidění
spousta vydavatelství a tolik
knih, že by je ani za víkend
nikdo neprohlédnul.
 
Bylo tu knih tolik, že každý, kdo
tento veletrh navštívil, si musel
koupit minimálně jednu krásnou
knížku. Já osobně jsem si koupila
knížek sedm: zaujaly mě knížky
od J.K. Rowlingové, R.Dahla,
koupila jsem si i další díl z edice
,,Velikáni do kapsy" a ještě několik
dalších knížek. Jsem za to moc
ráda, protože mám zase co
zajímavého číst.
 
Veletrh byl skvělý. Lidí, které
zajímá literatura, jako mě, tu byla
spousta a zaslechla jsem i spoustu
cizích jazyků. Ze zahraničních
spisovatelů tam měl stánek se
svými knížkami například Stephen
King. Z jeho knížek se tu nejvíc
prodávala knížka To, která byla
loňský rok dokonce zfilmována.
Tento film byl velmi dobře
hodnocený.
 
O svých knížkách a jejich vzniku
zde vyprávěli samotní autoři.
Odpovídali na otázky diváků,
svých čtenářů, a reportérů novin.

Výstava byla tak významná, že se
dostavila i média. Televizní štáby
natáčely zpravodajství
o vystavených knihách, autorech
i nakladatelstvích.
 
Na veletrhu byly k vidění a k
dostání nejen knížky, učebnice
nebo komiksy, ale návštěvníci měli
také možnost si prohlédnout, zkusit
a zakoupit spoustu deskových her.
Na stolcích tu byly rozloženy hry,
u kterých čekali instruktoři
a pomáhali vysvětlovat pravidla
hry. Byly zde k dostání logické hry,
akční i znalostní. Kdo si chtěl
od prohlížení a nakupování knížek
chvíli odpočinout, mohl navštívit
v prvním patře kavárnu i restauraci
a posedět u stolečků.
 
Po tomto dni jsem byla opravdu
ráda, že můžu být doma a začíst se
do nových knih. Tento veletrh bych
doporučila těm, co mají rádi knížky
nebo hry. V neposlední řadě
můžete i ušetřit, vystavené knížky
se prodávají se slevou.
 
(Anička, 6. tř.)

Recenze knížky Harry Potter a 
Kámen mudrců
Napsala: J. K. Rowlingová
Ilustrace: J.Doodle, v novějším
vydání jenom na obalu
 
Kdo by neznal čarodějného učně
Harryho Pottera! Ten se stal
slavným už jako malé dítě, v době,
kdy mu byl zrovna jeden rok a zlý
Lord Voldemort mu zabil oba
rodiče. To byl také důvod, proč
musel malý Harry zůstat u svých
mudlovský příbuzných.
 
Ti ho skrývali před světem, odkud
jeho rodiče pocházeli. Také ho
šikanovali a vůbec se k němu
chovali tak, jako by ani nebyl
z jejich rodiny. To se však mělo
brzo změnit. Harry měl konečně
poznat, co je zač a proč je
ve světě kouzelníků slavný,
i když o tom až do svých
jedenáctých narozenin vůbec nic
nevěděl.
 
To se stalo, právě když listonoš
doručoval poštu jako vždy. Tehdy
Harry poprvé dostal dopis. Do té
doby nebyl nikdo, kdo by mu
dopisy posílal. Pak přišel obr
Hagrid a řekl mu celou pravdu
o tom, že je kouzelník a že má
nastoupit do školy čar a kouzel
v Bradavicích. Od té doby čeká

malého Harryho spousta
dobrodružství.
 
Mně se osobně knížka líbila
a doporučuji ji každému, kdo rád
čte a kdo dokáže přečíst knihy
velmi rychle jako já :)
 
(Anička, 6.tř.)
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Ze života zvířat (tvorba žáků šestého ročníku)

Chameleon
 
Byl jeden malý chameleon,
ten rád jedl maršmeloun.
Tak po každém soustu,
a že jich bylo spoustu,
pomaličku, po krajíčku,
začal měnit svou barvičku,
až nakonec zrůžověl,
to protože zapomněl,
že stravovat se zdravě
mělo by jít hravě.
 
 
Užovka
 
Já mám známou užovku,
hraju si s ní na schovku.
Dřív než stačím přejít louku,
schová se mi do klobouku.
 
A když učím štěkat psy,
schová se mi do kapsy.
Scházíme se u splavu,
pěkně si s ní zaplavu.
 
Ať je léto nebo zima,
s užovkou je život prima.
S užovkou se užije,
nashledanou adié!
 
 
 
 
 
 
(ilustrace: archiv ZŠ
V Rybníčkách, 7. tř.)
 
 

Klokan
 
Byl jeden klokan
a ten byl skokan.
Skákal ve víře,
že spatří rytíře.
 
Ten už ale není,
to on ale neví.
A tak skáče dál,
až má z toho hlad.
 
 
Delfín
 
Ať děje co se děje,
delfín, ten se pořád směje.
Vždyť s úsměvem na tváři,
všechno se mu podaří.
Všechno se líp naučí,
třeba skákat obručí.
 
 
Myška
 
Jednou si šla lesem myška
bohužel trefila ji šiška.
Asi bude obědem,
tak to ji radši objedem.
 
Náhle se však myška zvedla
a zase si zpátky sedla.
Asi nemá žádné svaly,
měla by jít cvičit do haly.
 
 
 

 
Jednorožec
 
Jednorožec je bytost bájná,
ale taky velmi známá.
Jeho nejlepší kamarád je Pegas,
velmi rád lítá do Las Vegas.
 
Jednorožcova máma je obyčejný
kůň,
ale táta, ten má kouzelnou tůň.
Jednorožec je nebezpečný,
ale přece jen je krásný.
 
 
Kouzelný pes 
 
Před chalupou sedí pes,
za chalupou temný les.
Je to pěkný cvalík,
říkáme mu Alík.
Občas sedí pod dubem,
a hraje tam na buben.
Má pěkného kamaráda motýlka,
protože má také vzácná křidýlka.
Zůstanou spolu navěky,
zalezou si do deky.
 
 
Králíček
 
Náš malý králíček,
snědl hodně mrkviček.
Proto skákat nemůže,
kdo mu asi pomůže?
Jen si trochu odpočal,
a zas může skákat dál.
 
 

Panda červená
 
Byla jednou jedna
panda červená,
ráno se však probudila
celá zelená.
Že jí bylo špatně,
netvářila se moc šťastně.
 
K doktorovi nechtěla,
doma ležet jen chtěla.
Doktorů se velmi bála,
doma jenom hloupě stála.
 
Však nedalo se to vydržet,
k doktorovi musela běžet!
Když k doktorovi přišla,
strachem málem pošla.
 
Nakonec to dopadlo dobře,
pandu přešlo její hoře.
Doktor jí totiž pozdravil,
a ihned jí pak uzdravil.
Dokonce hračku za statečnost jí
dal,
a panda si s ní hraje dál.
 
 
 
Králík
 
Hrál králík karty,
a lízl si kartu žolík.
Vyskočil ze židle,
skočil rovnou na vidle.
Ježek zvolal ,,Sanitku!!"
dal králíkovi orbitku.

Pohádka o hloupém ševci
(pokračování)
 
,,Co ale budeme dělat?" zeptal se
švec.
,,My?" řekla dobrá čarodějnice.
,,My nebudeme dělat nic, ale ty
máš před sebou spoustu práce,
jestli chceš zachránit svou duši
a duše celého světa! Takže bys měl
máknout, protože jestli to nestihneš
do tří dnů, tak se čarodějnice vrátí
a zabije tě!"
 
,,Proč do tří dnů?" zeptal se švec.
,,Trojka je čarodějné číslo! Ovšem
pokud splníš tři úkoly, které ti hned
řeknu. Zaprvé musíš rozpoznat
dobré a špatné lidi. Zadruhé musíš
zahodit vše, co máš, do řeky.
A zatřetí, musíš se čarodějnici
postavit tváří v tvář."
,,Ale," řekl švec, ,,to je hrozně
těžké!"

 
"Pokud, ale si chceš zachovat svůj
život, tak to musíš dokázat," řekla
dobrá čarodějnice, ,,nebo zde
zůstaneš a zemřeš. Je to jen
na tobě a je to také tvé rozhodnutí.
Já tě samozřejmě ovlivňovat

nebudu." Po těchto slovech dobrá
čarodějnice zmizela a švec se
rozhodl, že se pokusí zachovat si
svůj život.
 
(pokračování příště)
(Anička, 6. tř.)
(ilustrace archiv školy)
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Přátelství  
„Hele, ty fakt pečeš?“
„A co je ti po tom?“ odsekl Matěj
Y a chystal se co nejrychleji
zmizet.
„No, víš… já taky rád peču.
Sladký. I loupák s mákem jsem už
dělal. Naši maj pekařství. Chodím
tam i před školou,“ povídá Matěj
X. Matěj Y se zarazil a po chvíli
mlčení se váhavě ozval:
„To jako fakt jo?“
„No jasně.“
 
„To máš boží! Já můžu píct jenom
doma občas. O víkendu.
Do trouby mi plech tedy dává
maminka, sám se ještě bojím.
A taky mi občas vynadá, že je
těsto na zemi,“ roztál Matěj Y.
„A nechceš se podívat dneska
k nám do pekárny?“ navrhl X.
 
A od té doby to bylo jasné. X + Y
= přátelství. O přestávkách vedli
debaty, které se často točily kolem
pečení a vůbec kulinářství.
Posměch ve třídě záhy utichl.
A nejen to: po jistém váhání se
ve třídě rozmohl zcela nový
koníček…
 
(Jáchym, 3. tř.)
   

 
Zpočátku se spolu nebavili.
Vlastně nejen zpočátku, ale
dokonce několik dalších měsíců
poté, co se vzali na vědomí. To
bylo první den školy v první třídě.
Při představování o první hodině
jeden říkal, že se jmenuje Matěj,
a když se představoval druhý, tak
také řekl, že je Matěj.
 
Paní učitelka povídá, že třídu se
dvěma Matěji ještě neučila, a že je
musí nějak rozlišit, aby se vždycky
nehlásili oba, a proto se zeptala,
jestli jim třeba doma říkají rodiče
ještě jinak.
 
A ten první Matěj prozradil, že mu
doma říkají Matýsku. Načež ten
druhý volá, že to nejde,
protože Matýsku říkají doma
i jemu A tak paní učitelka řekla, že
je tedy musí nějak odlišit sama,
aby bylo vždycky jasné, jestli mluví
na Matěje, nebo na Matěje.
 
A navrhla, že toho prvního bude
oslovovat Matěj X a druhého
Matěj Y. Na to oba kývli. Co jim
také jiného zbývalo.
 
To označení se ujalo i ve třídě.
Akorát tedy zakrátko si to
spolužáci zkrátili a říkali těm
Matějům už jenom X nebo Y. Ono
taky proč vůbec říkat Matěj,
když to bylo jasné, že jeden je
Matěj a druhý je taky Matěj.
 
Při debatách, a pochopitelně
i různém pořvávání a povykování,
tedy létala jména jako Kryštof,
Lukáš, Marie, Daniel, Natálka,
Vole, Martin, Petr, Sebastian, a do
toho také „Iks“ a „Ypsilon“.
 
Ale jak jsem upozornil na začátku,
X a Y se spolu skoro nikdy
nebavili a dívali se na sebe trochu
nevraživě, protože co se někdo
jiný má jmenovat stejně jako já?
Matěj jsem přece já, a ne nikdo
jiný. Mluvili spolu leda tedy
při práci ve skupinách, kdy měli
například popisovat různé země

nebo při sázení kytek. I když tedy
sázení kytek zvládli úplně beze
slov.
 
Jednou se přihodilo, že se paní
učitelka ptala třídy, co je baví
dělat, tedy samozřejmě mimo
matematiku, prvouku, český jazyk
a další školní předměty. Ty se
do toho nepočítají.
 
A žáci odpovídali jeden
po druhém. Jeden řekl, že ho baví
fotbal, druhý hokej,
nebo Pokémoni, jiný zase dělá
judo, a hraní s hračkami
z kindervajíček, holky zase
zmiňovaly balet, vystřihování
nebo cestování, samozřejmě zatím
stále s rodiči.
 
No a přišla řada na Matěje Y, tak
ten řekl, že peče. Na pár sekund
se ve třídě rozhostilo ticho, které
po pár sekundách vystřídal smích
a výkřiky: „Štrúdl Y!“,
„Bábovka!“, „Bublanina!“,
„Rozpláclý muffin!“, „Čokoládová
nudle!“ a další. Na nelichotivé
a lepkavé přezdívky bylo zaděláno.
 
Povyk utnula až paní učitelka.
A když už se všichni zklidnili,
začalo zvonit, takže na další žáky
se s jejich koníčky už ani
nedostalo.
 
Matěj Y se po této poslední
hodině snažil všech co nejvíc stranit
a byl hrozně rád, když jej z družiny
vyzvedl dědeček Kája a odvedl ho
domů. A je jasné, že druhý den se
mu do školy nechtělo.
 
Jenže druhý den, jak už to bývá,
nastal. Matěj Y se neochotně
s maminkou a bratrem loudal ke
škole. U vchodu zamířil do šaten
a snažil se pokud možno vyhnout
všem spolužákům. I spolužačkám.
 
V šatně potkal Matěje X. A dělal
že ho nevidí. Jako ostatně celých
těch pár měsíců od začátku školy.
Jenže Matěj X ho oslovil:

Soutěž Bambini 
litera

do soutěže, bude vybráno dvacet
nejlepších, které vyjdou jako
knížka. Výtěžek z prodeje pak
půjde na nějakou dobročinnou
akci. Zisk z minulých ročníků
pomohl například dětem
z dětských domovů
a pěstounských rodin nebo dětem
se zrakovým postižením.
(red)

Literární příspěvek, který si
můžete přečíst na této straně, je
vybraný z povídek, které žáci
prvního stupně napsali
do letošního ročníku soutěže
,,Bambini litera." 
 
Soutěž je určená dětem 1.stupně
základních škol a jejím
pořadatelem je Skanska Reality.
Tento rok probíhá již 3.ročník.
Letošním tématem je přátelství.
Ze všech literární prací, zaslaných

Koncert ,,Pohyblivé obrázky" v 
kostele sv. Šimona a Judy
Dne 8.března navštívily osmé
třídy koncert v kostele sv.
Šimona a Judy. Šlo
o komentovaný koncert,
jmenoval se ,,Pohyblivé
obrázky aneb o filmové hudbě".
 
Hodinový program byl zaměřený
speciálně na filmovou hudbu. Hrál
ji Symfonický orchestr F.O.K.
a program byl o tom, jak se
filmová hudba skládá, jak zní jinak,
když se vynechají některé hudební

nástroje a podobně. Poslechli jsme
si i některé slavné melodie z filmů
a pohádek.
 
Bylo to velice zajímavé, přiučili
jsme se určitě spoustu nových věcí.
 
(Antonín, 8. tř.)
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Návrh hřiště
V hodinách výtvarné výchovy
se žáci 7. tříd zamýšleli nad tím,
jak by mohlo vypadat zajímavé
hřiště pro děti kolem deseti let. 
 
Žáci se snažili, aby jejich návrhy
byly zábavné, pestré a originální.
V kresbách najdeme různé
houpačky, věže, tobogány
a lanovky. Po kreslení přišel čas
na realizaci: ve skupinkách
po dvou vytvářeli malé modely.
 
Cílem bylo naučit si organizovat
práci, umět spolupracovat
a úspěšně úkol dokončit. Jak se
jim to povedlo, můžete posoudit
na výtvarné dvoustraně.(red)

(foto prací žáků na str. 9 a 10
archiv školy)
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Na práci jsme použili tvrdý karton,
vlnitou lepenku, čtvrtky, roličky
od toaletního papíru, krabičky,
špejle, provázek a lepidlo. Někteří
z nás pak hřiště ještě dokončili
barevně.


