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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Přečtěte si zprávy z turnajů v malé
kopané, stolním tenise a závodu v
přespolním běhu
ČTĚTE NA STRANĚ 2-3

PŘISPÍVÁME NA PSÍ ÚTULEK
8. B organizuje celoškolní sbírku
ČTĚTE NA STRANĚ 6

Rybí zpravodaj č. 28
V novém školním roce
2019/2020 k vám dorazilo další
číslo našeho zpravodaje. Jaké
zajímavé informace o tom, co se
děje u nás ve škole, si můžete
přečíst?  
 
Spousta článků se věnuje sportu
a sportovním úspěchům našich
žáků. Několik článků a obrázků
se zabývá sbírkou pro opuštěné
psy, nechybí tradiční podzimní
Talentshow a samozřejmě
najdete zde spoustu zpráv
z exkurzí a výletů tříd. Anketa
čísla se věnuje oblíbenosti
předmětů žáků na druhém
stupni. Vše doplňují fotografie
z akcí, kresby a malby žáků. 

S.Pánková (VII. A)

 
Přejeme vám příjemné podzimní
čtení!

Zprávy ze školního parlamentu
Jako každý školní rok, i letos
se v září sešel školní
parlament, složený ze zástupců
z každé třídy od třetího až
do devátého ročníku.
 
Rozvrhli jsme plán na celý
školní rok, aby na každý měsíc
připadala alespoň jedna
celoškolní akce. Stejně jako loni
nám s výběrem pomáhala paní
učitelka Bláhová.
 
Tento rok se můžeme opět těšit
na oblíbenou soutěž talentů -
Talentshow, srdíčkové dny,
sbírku pro pejsky, vánoční
dílničky, koncerty aj.
 
Nejdůležitější a jednou
z nejoblíbenějších akcí je sbírka
na pomoc pejskům z útulků.
Naše škola minulý rok úspěšně
uspořádala tuto dobročinnou
akci, která se zameřila na pejsky
a štěnata v nouzi. Každý nemá
příležitost mít doma pejska,
proto se děti na závěr sbírky
moc těšily na jejich návštěvu.
 
Abych vám rychle připomenula,
o co šlo, první a druhý stupeň
sbíral různé věci vhodné
pro pejsky - stará prostěradla,
pelíšky, kdo chtěl, mohl koupit
i granule nebo piškoty, prostě to,
co pejskům chutná.
 
Protože jste donesli hodně
užitečných a dobrých věcí, paní
z útulku pak přišla do školy
ukázat štěňátka.

 
Skvělé je,že radost byla na obou
stranách. Proto jsme se letos
rozhodli tuto úspěšnou akci
zopakovat.
 
Další oblíbenou akcí prvního
pololetí je soutěž Talentshow,
o které se můžete dočíst už
v tomto čísle. Najdete zde
výsledky i fotografie z průběhu
soutěže.
 
A v příštím čísle zpravodaje se
opět můžete těšit na další
informace z našeho parlamentu.

autor článku:
BERENIKA HRUBÁ

třída VIII.B

Vánoce na Kubánském náměstí
Školy zřizované městskou částí
Praha 10 zapojené do MAP II
zdobí od úterý do pátku 26. až
29. listopadu vánoční
stromečky na Kubánském
náměstí.
 
Část z nich také vystoupí se
svým programem na pódiu
a zpříjemní adventní čas všem
přítomným. Přijďte je podpořit!

Talentshow 
2019!

V pondělí 2. prosince proběhl
další ročník školní Talentshow .
Publikum pozorně sledovalo
všechny výkony a soutěžící
nadšeně povzbuzovalo
potleskem.
 
O tom, jak soutěžní klání
proběhlo a kdo zvítězil, si můžete
přečíst na str. 4.

Vítězná práce S. Pánkové (VII.A)
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V říjnu proběhl celoškolní turnaj ve stolním tenise

S.Pánková (VII. A)

autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VII.A

Turnaj ve stolním tenise se
na naší škole koná každý rok.
První i druhý stupeň soutěží
jako oddělené kategorie.
 
Pro první až páté třídy se turnaj
konal v úterý 22.10., pro šesté až
deváté třídy v pondělí 21.10.
 
Všichni účastníci se sešli
v hemžírně a vybavení - pálky, si
mohli i vypůjčit, ale většina
účastníků si přinesla své.
 
Výsledky: 
Mladší žáci - 1. O. Motl (4. A),
2. T. Kocourek (5. B),
3. A. Zlatohlávek (4. B).
Starší žáci - 1. J. Smeták (9. B),
2. L. Klím (9. A),
3. F. Okrouhlík (9. B).
 
 
 

Turnaj ve stolním tenise je
u nás brán jako tradice a tak
se samozřejmě konal i tento
rok. Chtěli jsme zjistit něco víc
o jeho průběhu, a proto jsme
se zeptali jedné z účastnic,
žákyně sedmé třídy. 
 
Připadal ti turnaj těžký?
Celkem ano, ale samozřejmě
hodně záleží na tom, s kým
zrovna hraju.
 
Umístila jsi se?
Tenhle rok bohužel ne.
 
Po kolikáté jsi se zúčastnila?
Tento rok to bylo po druhé, ale
stolní tenis jsem hrála už
předtím.
 
Proč si se se stolním tenisem
rozhodla začít?
Nevím, vždy mě to bavilo a hrála

jsem už od mala.
 
Bavil tě turnaj?
Ano, byla to zajímavá zkušenost.
 
Šla by jsi příští rok znovu?
Ano, určitě bych to chtěla zkusit.
 
Doporučila bys ostatním se
zúčastnit?
Samozřejmě, pokud jste už někdy
hráli nebo to alespoň zkoušeli,
byla by škoda turnaj zameškat.
 
Děkujeme za rozhovor.

Finalisté z 8. a 9. tříd na florbalovém turnaji

Starší žáci 
odehráli finále 
ve florbalu. Jak 
se jim vedlo?

.

Ve středu 20.11. se vybraní
žáci 8. a 9. tříd zúčastnili finále
florbalového turnaje. 
 
Turnaj pořádal Dům dětí
a mládeže Praha 10 – Dům UM
ve spolupráci s Asociací
školních sportovních klubů
a Základní školy U Obory.
Žáci podali fantastické výkony
a umístili se na skvělém 2.
místě! Gratulujeme!
 
Václav Vosátka

Žáci ze škol Prahy 10 soutěžili v 
přespolním běhu
Každý rok se žáci naší školy
účastní přespolního běhu
v Hostivařském lesoparku,
který pořádá DDM Praha 10 –
Dům UM ve spolupráci
s AŠSK a ZŠ Nad Přehradou.
Závod se letos konal 25. a 27.
září. Soutěžící doprovázel pan
učitel J. Svoboda a V. Vosátka.
 
První závodili chlapci. Mladší
žáci z 6. a 7.tříd po vynikajících
výkonech obsadili druhé místo,
starší žáci z 8. a 9. tříd byli třetí.
 
V závodu žákyň se na výborném
prvním místě umístily žákyně 6.
a 7. tříd, starší žákyně (8. a 9.
třídy) na druhém.
 

Na zážitky ze závodu jsme se
zeptali jedné ze soutěžících,
Veroniky ze 7. A.
 
Kolik lidí se závodu
zúčastnilo?
Nevím přesně, v naší kategorii
vyběhly na trať tři trojice, které
soutěžily za naši školu.
 
Jaké bylo počasí?
Bylo celkem hezky, ale když jsme
dobíhaly, udělala se zima.
 
Pokolikáté jsi se tohoto běhu
účastnila?
Tenhle rok jsem běžela poprvé,
ale původně jsem měla být jen
náhradnice.
 

Soutěžící v kategorii mladší a starší žáci obsadili 2. a 3. místo.

Jak náročná byla trať?
Celkem těžká, hlavně ke konci.
 
Kolikátá jsi se umístila?
Byla jsem na 8. místě.
 
Chceš se příští rok zapojit
znovu?

Nevím, asi ne, i tak je to ale
dobrá zkušenost.
 
Děkuji za rozhovor.

autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VII.A
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Osmé třídy si 
prohlédly čtvrť 
Malešice
Žáci 8. tříd v rámci výuky
dějepisu absolvovali
kulturně-historickou
prohlídku Malešic.
V průběhu odpoledne mohli
vidět mnoho pamětihodností
sousední čtvrti. Za poučné
a poutavé vyprávění při putování
děkujeme naší průvodkyni MgA.
Márii Uhrinové ze spolku Kaple
Rektorská.

Zapojili jsme se 
do projektu 
eTwinning!

Španělska, Řecka, Polska,
Severní Makedonie či Rakouska.
 
Na hodinách angličtiny jsme si
povídali o českých vánočních
zvycích a tradicích a snažili se
dětem v zahraničí přiblížit, jak
české Vánoce vypadají.
V německém jazyce se jedná
o žáky začátečníky, proto se
každý žák zaměřil hlavně na to,
aby v krátkosti představil sám
sebe či popřál veselé Vánoce.
Doufáme, že naše snaha bude
odměněna krásnými přáníčky,
které nám pošlou žáci
z ostatních škol, zúčastněných
na projektu.

Žáci tříd 5. C a 7. B se zapojili
v rámci anglického
a německého jazyka
do mezinárodního projektu
na platformě eTwinning.
 
Naším úkolem bylo vytvořit
vánoční přáníčka pro žáky
stejného věku. Ty jsme pak
odeslali do různých základních
škol v EU, např. do Itálie,

Žáci z V. C při práci na projektu eTwinning

Všem, kteří se do projektu
zapojili, děkuji za spolupráci.

Alžběta Šmahová

Návštěva filmových ateliérů v Hostivaři
Dne 15. října měla možnost
třída 8. B nahlédnout „pod
pokličku“ natáčení známého
seriálu Ulice, který běží na TV
Nova již od roku 2005.
 
Ateliéry v Hostivaři nás ochotně
provedl pan Viktor Snížek,
od něhož jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací.
 
Žáci mohli dokonce nahlédnout
i do zákulisí – do střižny
a produkce, kde na nás byli
všichni velmi milí a ukázali

nám, co obnáší jejich práce.
 
Byla to opravdu zajímavá
zkušenost a to nejen pro ty, kteří
se na tento seriál rádi dívají.
 
Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat nejen již výše
zmíněnému panu Snížkovi, ale
i paní Koppové, která nám tuto
akci domluvila a zajistila.
 
Jana Pelešková

Turnaj v malé 
kopané
V pátek 4. října se vybraní
žáci šestých a sedmých tříd
zúčastnili turnaje v malé
kopané. Turnaj se uskutečnil
na fotbalovém hřišti s umělým
povrchem SK Slavia Praha.
 
Soutěž pořádal DDM Praha 10
a Dům UM ve spolupráci
s AŠSK. Po bojovných
výkonech žáci bohužel vypadli
v prvním kole play off.

Žáci 8. a 9. tříd v turnaji obsadili 3. místo.

Následující týden, v úterý 8.října
se stejného turnaje účastnili
starší žáci a mladší a starší
žákyně (7. - 9. třídy). Turnaj
probíhal na stejném místě.
 
Po senzačních výkonech žáci 8.
a 9. tříd skončili na 3. místě
a žákyně dokonce v turnaji
zvítězily a obsadily vynikající
první místo! Gratulujeme!
 
Václav Vosátka
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Zeptali jsme se, 
jaký je váš 
nejoblíbenější 
předmět. K.Matějková, T.Šťástková (IX. B)

a proto jsme se zeptali našich
žáků, jaký předmět mají
nejraději a proč.
 
Všichni se shodli na tom, že
každý předmět může být
zábavný, pokud ho učí milý
učitel, kterému se podaří žáky
zaujmout.
 
Aby nebyla anketa jednotvárná,
vyloučili jsme výtvarnou,
hudební a tělesnou výchovu.

A. Cao (IX. B)

"Nejvíc se mi líbí angličtina"
Šárka Z., VII. A
 
"Mám ráda hodiny zeměpisu "
Emma K., VII. A
 
"Můj oblíbený předmět je
angličtina" Adéla R., IV. C
 
"Nejvíce mě zajímá němčina
a zeměpis " Dominika A., VIII. A
 
Výsledky: 1. místo - anglický
jazyk
Největší počet žáků má v oblibě

anglický jazyk. Domníváme se,
že je to protože je to nejvíce
používaný jazyk a slyšíme ho
od většiny populárních zpěváků.
 
2. místo - přírodopis
Na 2. místě skončil přírodopis.
Myslíme si, že je to velmi
důležitý předmět, a mnoho žáků
se o něj zajímá kvůli tomu, že
tráví spoustu času v přírodě.
 
3. místo - zeměpis
Na 3. místě je zeměpis. Je to
velmi důležitý předmět a určitě
se nám bude moc hodit, pokud
se rozhodneme cestovat mimo
Českou republiku.

autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VII.A

R. Pechová (IX. B)

Přemýšleli jste někdy o tom,
jaký předmět je v naší škole
nejpopulárnější? Každý má
určitě alespoň jeden oblíbený,

"Po stopách listopadů"
Vybraní žáci z 8. B se
zúčastnili projektového dne
„Po stopách listopadů“,
zaměřeného na bližší
seznámení s moderními
československými dějinami,
především se zlomovými
okamžiky let 1939 a 1989. 
 
Zašli jsme na Staroměstské
náměstí a prohlédli si orloj. Pak
jsme na radnici navštívili
místnosti, do kterých se můžete
dostat jen výjmečně.
 
Čekaly na nás dvě slečny
s výkladem o první republice,

protektorátu a komunistické
nadvládě. Během jejich
vystoupení občas přišli herci
a sehráli nám scénky
ze zlomových událostí.
 
Poté jsme si mohli vyslechnout
třeba hlasy Milady Horákové
a Václava Havla. Výlet byl
velikým úspěchem.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VIII. B

Talentshow 
2019

Vítězné kvarteto v kategorii zpěv

pozorně sledovali všechny
výkony a podporovali odvážné
účinkující.
 
Umístění a výherci:
V kategorii zpěv po zásluze
vyhrálo dívčí kvarteto z 6. A ve
složení N. a V. Banková, K.
Červenková a P. Matějková,
které zazpívalo oblíbenou
Půlnoční. 2. místo obsadila E.
Bencová (4. B), 3. M. Doležal
(5.A).
 
 

Vítězové v kat. hra na hudební nástroj

V pondělí 2. prosince proběhl
ve škole další ročník školní
Talentshow. Žáci soutěžili
ve čtyřech kategoriích, a to
bez rozdílu věku: zpěv, tanec,
hra na hudební nástroj
a výtvarná soutěž. 
 
Jako vždy se soutěžilo v učebně
přírodopisu. Na soutěž dohlížela
tříčlenná porota ve složení H.
Znamenáčková, J. Bláhová a R.
Schillerová. Tento rok
převažovali soutěžící 1. stupně.
V zaplněné třídě spolužáci

Vítězové z 9. A a B v kategorii tanec

V taneční kategorii 1. místo
vybojoval početný tým
z devátých tříd se svou
choreografií na pásmo písniček.
2. místo: duo M. Geply a K.
Johnová z 5. A, 3. místo: trio M.
Kutnarová, E. Hroudová a E.
Hajnová.
 
V kategorii hra na hudební
nástroj se umístila na 1. místě
B. Petříková s hrou na klavír,
druhé a třetí místo patřilo hře
na trubku: K. Jelínek ze 4. A byl
druhý, A. Kočí ze 7. A třetí.

 
Ve výtvarné kategorii
přesvědčivě zvítězila S. Pánková
ze 7. A, druhé místo patřilo D.
Poljanskému, třetí obsadila K.
Kučerová (oba ze 4. C).
 
Všem účinkujícím i divákům
děkujeme za účast, gratulujeme
vítězům a těšíme se na další
ročnik 2020! 
 
(red)
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Deváté třídy si prohlédly 
vojenské muzeum  
v Lešanech

Dne 26. září navštívily deváté
třídy vojenské muzeum
v Lešanech. 
 
Žáci viděli mnoho zajímavých
exponátů, ale také kompletní
výzbroj Československa od roku
1918 až po dnešní moderní
techniku.
 
Muzeum je rozděleno do deseti
hangárů a mnoha dalších

expozic. V hangárech je
vystavena technika používaná
od roku 1918 až po současnost.
 
Nejvíc žáky zaujal hangár
s ukázkou tankové bitvy
u Ostravy. Výlet se žákům moc
líbil.

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída IX. B
Plakát s kresbami 7. tříd ke sbírce pro psí útulek

Žáci z 8. A v Senátu

Paměť národa
 
ZŠ V Rybníčkách získala jako
jedna z deseti škol v ČR
ocenění „Škola Paměti
národa“. 

Jedná se o cenu pro základní
školy, které se kvalitně
a systematicky věnují výuce
moderních dějin. Slavnostního
předávání se účastnil pan učitel
Jan Makovský. (red)

Osmé třídy na exkurzi  
v Senátu
Ve dnech 11. a 22. listopadu
jsme navštívili se žáky osmých
ročníků nádherné prostory
Valdštejnského paláce,
současné sídlo horní komory
Parlamentu České republiky –
Senát. 
 
I když už v hodinách ORV jsme
si se žáky povídali o pravomo-
cích a funkci Senátu, dozvěděli
jsme se na místě mnoho dalších
zajímavých informací. Prohlédli
si v doprovodu velmi
sympatické a erudované
průvodkyně jednotlivé místnosti
a „nasáli atmosféru“ tak
významného místa, kterým
Senát beze sporu je.
Jana Pelešková
 
Připojujeme i žákovské  dojmy
z této návštěvy: 
V budově Senátu jsme si
prohlédli nádherné obrazy,
lustry, truhlice a krby.
Průvodkyně nám vyprávěla i o
původním majiteli paláce,
generálu Albrechtovi
z Valdštejna, o jeho zajímavém
životě a o kariéře od chudého
ambiciozního šlechtice až
po bohatého a úspěšného

vojevůdce. Samozřejmě
nechyběla slova o jeho
tragickém konci.
 
Po estetické stránce byly
jednotlivé místnosti
dechberoucí. Malby byly
namalované jako by to bylo
včera, kdy malíři dokončili svou
práci.
 
Nesmíme zapomenout na Senát
samotný. Od průvodkyně jsme
se dozvěděli historii místností,
popis vzhledu i jejich zaměření.
Od funkcí jednotlivých běžných
zaměstnanců, jako jsou třeba
zapisovatelé, až po ne tak
obvyklé profese, jakými jsou
třeba překladatelé, kteří tlumočí
do sluchátek lidem, co nerozumí
češtině.
 
Jediné zklamání bylo asi to, že
jsme nebyli přímo v přízemí
hlavního sálu Senátu, ale jen
v místech, kde sedí veřejnost
a média. Jinak ale byl nevšední
výlet vskutku impozantní.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VIII. B
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Na této straně najdete ilustrace
žáků a žákyň  šestých a sedmých
ročníků.

V prosinci opět 
probíhá sbírka 
pro psí útulek

zvířat v Libni.
 
Celá akce bude před Vánocemi
zakončena besedou se
zástupkyní péče pro zvířata
v nouzi. Ta navštíví v doprovodu
psího kamaráda tři nejštědřejší
třídy z prvního stupně. 
(red)

Na přelomu listopadu
a prosince probíhá sbírka
pro opuštěné a týrané pejsky.
 
Zapojit se a přispět v rámci
svých možností může každý žák.
Letos sbíráme pelíšky, deky,
ručníky, vodítka, pytle, papírové
utěrky nebo piškoty. Pomoc
útulku organizuje opět třída 8. B
spolu s paní učitelkou
J.Peleškovou.
 
A komu letos pomáháme?
Podpora tentokrát směřuje
do útulku Azyl opuštěných

RYBÍ ZPRAVODAJ. Vyšlo
5.prosince 2019 jako 28. číslo
školního časopisu Základní
školy V Rybníčkách, Praha 10.
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Žákovská redakce: S. Pánková
(VII. A), A. Doucková a B.
Hrubá (obě VIII. B), a F.
Okrouhlík (IX. B).
 
Výtvarné příspěvky: žáci 6. a 7.
ročníků, dále A. Cao, K.
Matějková, T. Šťástková (všichni

IX.B) a S. Pánková (VII.A).
 
Fotografie archiv školy, není-li
uvedeno jinak.


