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Jak jsme obstáli v soutěži školních časopisů?

Naše školní redakce se
účastnila soutěže školních
časopisů. První kolo se konalo
na pražské Vyšší odborné
škole publicistiky, kde jsme
vyhráli 1. místo za 2. stupeň
základních škol v Praze. 
 
Po vyhlášení se konaly různé
workshopy, například
o pracovních pozicích v redakci.
 
Do redakce patří
(zjednodušeno):
šéfredaktor - hlavní redaktor,
redaktor - píše články,
korektor - opravuje chyby,
grafik - stará se o grafickou
stránku časopisu,
fotograf,
editor,
produkční,
koordinátor.
 
Další workshop, kterého jsme se
zúčastnili, byl
o videoreportá-žích do televize. Přednášel

redaktor Roman Bradáč, bývalý
zahraniční zpravodaj České
televize.
 
A protože jsme vyhráli 1. místo,
postoupili jsme
do celorepublikového kola. To
se konalo na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity
v Brně.
 
Jeli jsme brzy ráno vlakem.
V atriu školy jsme si mohli
prohlédnout časopisy, které
postoupily do celostátního
finálního kola. Bohužel témata
workshopů se ukázala jako
náročná, protože byla zvolená
pro studenty středních škol. Víc

nás v atriu zaujal Mediální
jarmark. Stánky zde měla ČTK,
Mladá fronta Dnes, Česká
televize a další.
 
Poté už bylo vyhlášení
celorepublikového kola. Za náš
časopis jsme si odnesli Ceny
poroty. Jinak jsme se celkově
umístili v kategorii časopisů 2.
stupně základních škol jako 16.
z 19.
 
AUTOR:
Ema HROUDOVÁ (7. A)

Editorial - č. 33
Dobrý den, 
v ruce držíte další číslo našeho
školního časopisu. Snažili jsme
se, abychom Vám opět přinesli
co nejvíce zajímavých
informací o dění na naší škole.
 
Najdete zde několik reportáží:
z naší cesty do Brna,
ze sportovních turnajů,
prohlédnout si můžete
fotoreportáže, komiks, recept
na něco dobrého a spoustu
dalšího.
 
Přejeme Vám chvíle
příjemného a zajímavého čtení
Za redakci 
Hana Zítová
 

OBSAH:
Soutěž školních časopisů -
Zahradní setkání s rodiči -
Reportáž ze sportovního turnaje
ve florbalu a Plej4bolu - Den
originálních čepic - Vánoční
koncert - Zájezd do Drážďan -
Procházka Prahou - Rozhovor
s paní učitelkou Marcelou
Holubovou - Rozhovor se
Saulem Veloso
 
LITERÁRNĚ VÝTVARNÁ
PŘÍLOHA:
Hledáme literární postavy -
Četba na pokračování - Recepty
- Hrátky se slovy - Anketa -
Komiks - Recenze - Křížovky

Vybírali jsme 
nejlepší nápad 
pro projekt 
Moje stopa

druhého stupně promyslely, co
by naší škole chtěly změnit.
 
Svých pět vybraných návrhů
měly do konce téhož měsíce
odevzdat školnímu parlamentu
a ten měl spolu s vedením školy
za úkol posouzení
realizovatelnosti projektů.
 
Některé projekty však
nesplňovaly kritéria - dodržení
rozpočtu 35 000 Kč a žádné
rozsáhlejší stavební úpravy.
 
Do finálního hlasování nakonec

postoupily pouze tři projekty-
oprava pítka, obměna míčů
na TV a nové pytle na chodby.
 
Třídy, jejichž projekty
postoupily, měly za úkol vytvořit
letáčky s informacemi o svém
projektu a rozmístit je
po chodbách nebo je
o přestávkách rozdávat.
 
Této možnosti využila 5.A, která
k letáčkům dávala i bonbóny.
6.B zase nabízela ochutnávku
nápojů a 7.B domácí perníčky.

Na konci měsíce proběhlo
hlasování. Na třetím místě
skončily vaky (202 hlasů),
na druhém místě se umístily
nové míče (270 hlasů) a zvítězila
oprava pítka (274 hlasů).
 
Od Městské části Praha 10, která
financuje projekt Moje stopa,
bychom měli peníze obdržet
v lednu 2023.
 
AUTOR:
Ema ZEMÁNKOVÁ (7. B)

Školní projekt Moje stopa už
má svého vítěze. Jak to ale celé
probíhalo a kolik příprav to
obnášelo?
 
Veškeré přípravy začaly už
na začátku října, kdy si třídy

Před finálním hlasování jsme
na nástěnce představili ostatním
ty nejzajímavější projekty „Mé
stopy“.
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Reportáž z florbalového turnaje
Dne 1. 12. jsem se zúčastnil
finále florbalového turnaje
za naši školu V Rybníčkách.
Ve finále šlo o vše,
a proto jsme se museli snažit
co nejvíce to šlo.
 
První zápas ve finální fázi se
nám zdařil. Remizovali jsme
v něm s naším nejtěžším
soupeřem 1:1. Byl jsem mírně
smutný, protože zápas jsme
mohli vyhrát, ale udělali jsme
malou chybu a ta nás stála
inkasovaný gól.
 
Paní učitelka Jakoubková nás
chtěla podpořit a řekla nám:
„Kluci, hráli jste skvěle! Je to
zatím jen jeden zápas, ještě není
vše ztraceno.“ Zvedli jsme hlavy
a nastoupili do druhého zápasu
v plné síle. Zápas jsme vyhráli
a chyběl jeden, který rozhodne,

jestli budeme bojovat o první
místo, nebo až o třetí.
 
Chytili jsme těžkého soupeře
a zápas jsme prohráli o malý
chloupek. Byli jsme zase smutní
a moc nás mrzelo, že nemůžeme
hrát o první místo, na kterém
nám hodně záleželo.
 
Paní učitelka nás zase podpořila:
„Kluci, nevadí, pojďte zabojovat
alespoň o to třetí místo. Věřím
vám, že to dokážete, protože by
byla škoda si odsud nic
neodvézt, když jste to dotáhli až
sem. Pojďte, to dokážete!“
 
Byl jsem ve stresu, myslím, že
jsem nebyl sám, ale stejně jsem
se snažil co nejvíce to šlo.
 
Zápas byl velice napínavý a po
skóre 1:1 muselo dojít

na nájezdy. Vyhlásili se tři kluci,
kteří pojedou nájezd. Já
mezi nimi bohužel nebyl, proto
jsem nájezdy musel sledovat
a fandit klukům, kteří byli
vybráni.
 
Oba nájezdy kluci proměnili
a soupeř bohužel oba také
proměnil. Byli jsme ve stresu,
báli jsme se chyby, ale ta naštěstí
nepřišla.

Soupeř byl pod tlakem, naši
všichni dali a zůstalo to pouze
na našem brankáři. Soupeř nedal
a všechna nervozita z nás spadla.
Měl jsem neskutečnou radost.
 
Paní učitelka nás pochválila
a řekla: „Tímhle jste udělali
radost mně i panu učiteli
Vosátkovi, myslím si, že by
na vás byl pyšný.“
 
AUTOR: Jakub HAPALA (8. A)

Vánoční soutěž 
tříd v Plej4bol 

Foto z utkání druhého stupně (8. B) ve
velké tělocvičně

 
Děkujeme učitelům tělesné
výchovy za uspořádání turnaje
a netradiční sportovní zážitky!
(red)

Poslední předvánoční školní
den proběhl turnaj
v originální míčové hře
Play4bol. 
 
Turnaj probíhal v obou
tělocvičnách. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích - šesté třídy
soutěžily se sedmými, osmé
s devátými.
 
V první kategorii zvítězila 7.A,
ve druhé 8. A.
Vrcholem turnaje byl zápas
absolventů proti nejlepším
hráčům z řad současných žáků.
 

Foto z florbalového turnaje v Edenu

Pozvali jsme 
rodiče na 
setkání  
do Rybníčků

v historii školy, jsme se sešli
v hojném počtu. To překvapilo
hlavně dobrovolníky, kteří měli
práce až po uši.
 
Všechno se ale podařilo skvěle.
Kromě občerstvení v rámci
školní kavárny (a vynikajících
palačinek, na které se stála
fronta až ke školnímu hřišti)

6. října se na oslavu začátku
školního roku pořádala
slavnost. Počasí nám přálo
a tak se slavilo na školní
zahradě. 
 
I přesto, že byla oslava
zorganizována vůbec poprvé

jsme si mohli rozšířit obzory
v dějepisném, přírodopisném
a jazykovém kvízu.
 
Na své si přišli i ti, kteří si chtěli
užít posledních pár slunných dnů
a trochu si zasportovat.
Účastníci oslavy si mohli
například zajezdit v zahradním
kolečku, shodit pár plechovek

nebo zkusit chodit na chůdách.
 
Školní rok ale uplyne opravdu
rychle a než se nadějeme,
budeme ho uzavírat májovou
slavností. Těšíme se na všechny!
 
AUTOR: Ema ZEMÁNKOVÁ
(7. B)
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Užili jsme si 
Den 
originálních 
čepic
Dne 25. 11. na Základní škole
V Rybníčkách proběhl Den
originálních čepic, na který se
těšilo mnoho dětí z celé školy.
Jak děti a učitelé z prvního
stupně, tak i ze druhého.
 
V ten den jsme zde mohli vidět
spoustu čepic. Od těch
normálních (klobouky a různé
pohádkové čepice), až po ty
nejbláznivější, a tedy
nejoblíbenější mezi dětmi.
 
Dětí jsme se zeptali: „Jaká
čepice je podle vás ta
nejvtipnější?“ Podle nich byly
ale všechny krásné.

 
Zajímavým příkladem ozdoby
hlavy mezi dospělými byla
sýrová čepice paní asistentky
Vacovské nebo lední hokejová
maska, kterou si nasadil pan
učitel Vosátka.
 
Objevil se tady také pytlík

na hlavě, různé vánoční čepice,
ale také motokrosové helmy
a zlatá helma. Našlo se i pár
studentů, kteří to pochopili
trochu jinak a vzali si třeba jen
sluneční brýle.
 
Za nejpodivnější ze všech masek
považuji svoji masku; jednalo se

o plynovou masku, kterou jsem
si kdysi náhodou koupil .
Na závěr chci poděkovat našemu
školnímu parlamentu
za zajímavý nápad uspořádat
opravdu netradiční školní den.
 
AUTOR: Šimon ŠMÍD (8. A)

Po dvou letech jsem se opět mohli setkat na vánočním koncertu
Dne 14. prosince se konal
vánoční koncert žáků naší
školy. Jako v předchozích
letech proběhl opět v Husově
sboru na Vršovickém náměstí. 
 
Pod vedením paní učitelky J.
Kotové vystoupili žáci prvního
stupně, druhý stupeň vedla paní
učitelka R. Šillerová.
 
Vyslechnout si vánoční koledy
i další písně přišla spousta
rodičů i bývalých žáků.
Atmosféru koncertu můžete
posoudit, pokud si pustíte video,
které najdete na stránkách školy.
(red)

Z Čech do 
pohádkového 
města
V prosinci loňského roku se
sedmé ročníky vydaly
na celodenní zájezd
do německých Drážďan. 
 
Počet míst byl omezen
a zájemců se přihlásilo mnoho.
V 6.30 byl odjezd od školy.
Všichni v pořádku dorazili
a moc se těšili.
 
Jela s námi také průvodkyně,
která nám vyprávěla po cestě
různé zajímavosti. Například
nám prozradila, že na zámku
Moritzburg najdeme mimo jiné
i Popelčin střevíček.

Zámek všechny moc zaujal,
hlavně sbírky a také slavnostní
nábytek.
 
Pak jsme pokračovali do centra
Drážďan na prohlídku památek
města a také do obchodního
domu Primark. Tam se hlavně
holky moc těšily.
 
Počasí nám moc nepřálo, ale
přesto jsem si to všichni užili
a vrátili se v pořádku plni
dojmů.
 
AUTOR:
Ester VALENTOVÁ (7. A)
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ROZHOVOR S...  
paní učitelkou 
Marcelou 
Holubovou
... s paní učitelkou
němčiny a angličtiny,
Marcelou Holubovou. 
 
Když jste chodila do školy,
které předměty vás nejvíce
bavily?
 
Mezi ty nejoblíbenější patřil
tělocvik. Milovala jsem soutěžit
a samozřejmě vyhrávat. :D
 
Jak dlouho učíte němčinu?
 
Na plný úvazek druhým rokem.
 
Proč je Vám němčina blízká?
Jak Vás napadlo si ji zvolit? 
 
Narodila jsem se v pohraničí
a díky tomu se mnou rodiče
trávili za hranicemi hodně času.
 
Německo se mi líbilo, bylo čisté,
vesničky minimalistické, mělo
svůj „rytmus“, pravidla, která se
striktně dodržovala a lidi
s pevnými hodnotami.
 
Němci mě inspirovali, chtěla
jsem jim rozumět, povídat si
s nimi, pracovat za lepší peníze,
a tak jsem si jednoho dne řekla,
že se němčinu naučím. Jedno
z mála předsevzetí, které se mi
podařilo dodržet.
 
Měla jste možnost delšího
pobytu v Německu? 
 
Ano, rok jsem navštěvovala
gymnázium v německém
Passau.
 

A jaké máte z Německa
zážitky?
 
Vzpomínám si, že jsem
ze začátku opravdu nic
nerozuměla, online slovník
a data jsem tehdy ještě neměla
a nikdo kolem mě neuměl česky.
 
Hned první týden ve škole se mě
zástupce ptal, jak to budeme
dělat s „Noten“ (známkami). Asi
půl hodiny jsem se mu snažila
vysvětlit, že na klavír hraji, ale
noty jsem si do školy nepřinesla,
že mi to nikdo neřekl.
 
Chtěla byste, aby výuka
němčiny byla ve škole víc
rozšířená?
 
Přála bych si to. Němčina je
těžká a potřebuje dostatečnou
dobu zrání, proto by se s výukou
mělo začínat dřív. Děti nemají
dostatek času jazyk dostat
pod kůži.
 
Na naší škole učíte nejen
němčinu, ale i angličtinu, a to
na 1. stupni. Jaké máte
zkušenosti s menšími dětmi
a kde vás to baví víc - na 1.,
nebo na 2. stupni?
 
S výukou malých dětí jsem se
seznámila až v posledním roce
a půl. Učit malé děti je úplně
něco jiného.
 
Baví mě jejich bezprostřednost,
prostá moudrost a radost
z maličkostí, která vrací člověku
krev do žil. To se vám hodí
na druhém stupni. :D

 
Tam si užívám, že jsou děti
vyzrálejší a práce s nimi o dost
sofistikovanější.
 
Co radši učíte, angličtinu,
nebo němčinu, a proč?
 
To je těžké soudit, obojí je
zábavné a v mnoha ohledech
podobné. Záleží také, jak se
vyspí děti i já.
 
Je nějaký další jazyk, který
byste se chtěla naučit?
 
Ano, italštinu. Baví mě stejně
jako italské jídlo.
 
Víme o Vás, že se ve svém
volném čase věnujete sportu.
Kterému se věnujete nejvíce
a který vás nejvíce baví? 
 
Momentálně asi beachvolejbalu,
který mě i nejvíce baví. Dá se to
poznat podle toho, že mám plné
auto písku.
 
Kdybyste měla tu možnost,
změnila byste něco ve škole?
 
Přála bych si svoji jazykovou
učebnu, abych nemusela každou

přestávku běhat mezi třídami.
 
Děkujeme za rozhovor.
 
Za redakci se ptaly E.
Zemánková, E. Hroudová, E.
Bencová, K. Bartoňová a E.
Valentová.

foto: Pixma

Hledáme nové 
redaktory!

rozdělujeme si články,
na kterých následně doma
pracujeme.
 
Naučíme tě dělat anketu,
nebudou chybět ani zajímavé
rozhovory a svojí kreativitu
můžeš uplatnit při vytváření
kvízů, hádanek, vtipů nebo třeba
křížovek.
Tak se přidej do našeho týmu,
rádi tě mezi sebou uvidíme!
 
AUTOR:
Ema ZEMÁNKOVÁ (7. B)

Baví tě psát, fotit nebo kreslit?
Staň se součástí redakce
školního časopisu Rybí
zpravodaj!
 
Scházíme se každý čtvrtek od 14
hodin v učebně výtvarné
výchovy. Na našich schůzkách
vybíráme témata a fotografie
do příštího vydání, hodnotíme
obrázky, které jsou nezbytnou
součástí literárně-výtvarné
přílohy, hovoříme o obsahu,
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Najdi známou literární postavu!
Na hodině českého jazyka
jsme dostali velmi zajímavý
úkol. Jeho první částí bylo
rozdělit se do libovolných
skupinek po čtyřech lidech. 
 
Každá skupinka si poté
vylosovala papírek, na kterém
byly napsané dvě indicie.
Pomocí této nápovědy jsme měli
odhalit známou literární postavu.
 
Všechny skupiny uhodly
ve velmi krátkém čase, o jakého
hrdinu se jedná. Tím naším se
stala babička ze známé
stejnojmenné knihy od Boženy
Němcové.
 
Třetí částí úkolu bylo vytvořit
prezentaci, plakát a povídání
o všem, co se ke knize a hlavně
postavě vztahovalo. Tato část
byla nejtěžší a časově
nejnáročnější.
 
Začali jsme okamžitě. Četli jsme
články, koukali na videa,
shromažďovali co nejvíce
zajímavých informací.
 
Nakonec jsme celý projekt
představili třídě. Musím říct, že
splnit takto náročný úkol nebylo
vůbec jednoduché. Všechno

jsme zvládli jen díky dobré
a efektivní práci ve skupině.
Každý splnil svůj úkol a bylo
skutečně skvělé vědět, že se
na tyhle lidi můžete spolehnout.
 
Celkově se mi tento úkol moc
líbil. Dozvěděla jsem se
obrovské množství informací
a určitě si jich zapamatuji více
než z normální hodiny.
 
AUTOR:
Ema SÝKOROVÁ (9. A)
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Rozhovor 
se... 
Saulem 
Veloso

ilustrace: gybot.cz

 
Do soutěže jsem se dostal
díky paní učitelce Kosové. Dala
mi totiž test pro školní kolo a až
potom jsem se dozvěděl, že jsem
postoupil do finálního kola.
 
 
Potřeboval jsi na soutěž
nějakou speciální přípravu?
 
Myslím, že ne. Některé věci
jsem věděl už dřív, než jsem se
vůbec o soutěži dozvěděl,
a přednášky, které na gymnáziu
připravili, byly velmi podrobné
a informativní.
 
Navštívili jste v průběhu
soutěže nějaká zajímavá
místa?
 
Ano, na konci prvních dvou dnů
nás vzali do Muzea smyslů a pak
do Biologické sekce Karlovy
univerzity. Poslední den soutěže
jsme museli jet do pražské zoo,
jelikož jsme tam měli
vypracovat konečný test.

 
Z popisu soutěže víme, že jste
také pracovali i v nějakých
laboratořích. Jaké jste tam
prováděli pokusy? Bylo to
náročné? A potřebovali jste
k tomu nějaké pomůcky?
 
Většina pokusů byla snadná.
Zkoumali jsme, jak funguje oko
a pak jsme i jedno pitvali.
Samozřejmě to lidské oko
nebylo, bylo prasečí, ale bylo
dost podobné. Nejtěžší bylo
rozříznout bělimu, abychom
mohli zkoumat vnitřek. Bělima
byla totiž velmi tuhá a dokázala
na chvíli odolat řezům skalpelu.
 
Museli jsme pracovat
ve dvojicích, aby jeden z nás
přidržoval oko, zatímco ten
druhý ho rozřezával vpůli. Také
jsme míchali různé chemikálie,
abychom simulovali rozličné
vůně.
 
Tento pokus byl o něco
nebezpečnější, protože bylo
potřeba použít velmi silné
kyseliny pro vytvoření
konečných roztoků. Mohli jsme
si přinést svoje vlastní pomůcky,
ale na gymnáziu nám je poskytli
také.
 
Jaký pokus tě nejvíce zaujal?
 
Nejvíce mě zaujal pokus,
ve kterém jsme pohybovali
čočkami před svíčkou. Obraz
svíčky byl pak promítán na kus
papíru a měnil ostrost podle
toho, jak daleko byla čočka
od papíru a jak silný byl lom
světla čočky samotné.
 
K čemu tento pokus sloužil?
 
Tento pokus nám pomohl

vysvětlit, jak lidské oko a brýle
fungují. Také sloužil k tomu, aby
ukázal, co se děje v oku
dalekozrakého a krátkozrakého
člověka. Bylo hezké zjistit, proč
mám tak špatný zrak a taky to,
že mobil za to nenese všechnu
vinu.
 
Jak tě tato soutěž zaujala?
Bylo její finální kolo podle
tebe zábavné?
 
Rozhodně, přednášky určitě
dokázaly upoutat pozornost
a pokusy a praktické úlohy byly
jedinečnými zážitky.
 
Děkujeme za zajímavý
rozhovor.
 
Za redakci se ptali Petr
PATERA z 8. A a Ema
HROUDOVÁ a Ema
ZEMÁNKOVÁ ze 7. B. 

Dne 29. listopadu se
uskutečnilo finálové kolo 15.
ročníku soutěže Pražský
pramen. Tento ročník byl
tematicky zaměřen na smysly.
Z téměř 3 800 žáků, kteří se
účastnili školních kol, byly
z 26 základních škol vybrány
tři desítky žáků.
 
Naši školu reprezentoval Saul
Veloso, žák 9. B. Ten, spolu
s ostatními účastníky finálového
kola, dorazil do Gymnázia
Botičská, které tuto soutěž
tradičně pořádá.
 
Finálové kolo bylo třídenní.
Obsahovalo náročný program
přednášek, pokusů a exkurzí.
Saul se nakonec umístil
na výborném 4.- 6. místě.
Požádali jsme ho, aby nám
přiblížil atmosféru a průběh této
soutěže.
 
Saule, řekni nám prosím
nejprve něco o sobě. Zajímá tě
už dlouho přírodověda? Jak
ses vlastně do soutěže dostal?
 
Přírodověda mě zajímala ještě
než jsem se dostal do této školy.
Zajímají mě hlavně živočichové,
ale taky mě zajímají některé
rostliny a jak fungují těla
různých organismů.

Připoj se také  
k akci Dny 
cizích zemí!

Chceš se podívat, jak to
vypadá na Havajských
ostrovech? Navštívit
zemi vycházejícího
slunce? Nebo zjistit,
jakým jazykem se mluví
ve východní Africe?
Chceš ochutnat
marockou či italskou
kuchyni? 
 
Přijď se podívat na Dny cizích
zemí. Tvoji spolužáci z prvního
i druhého stupně ti představí
zajímavé exotické i evropské
země.
 
Akce probíhá od 6. do 9. března
ve 3. a 4. patře. Pro zájemce
dozvědět se ještě víc bude
připraven kvíz s možností výhry.
(red)

ilustrace: Canva
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„Ukliďme 
Česko!“  
Poznejte s námi 
mokřad Triangl

uklidmecesko.cz

a další druhy obojživelníků,
z ptáků zde sídlí slavík obecný,
pěnice, mlynařík dlouhoocasý
a další.
 
Pro svůj význam bylo toto místo
vyhlášeno tzv. významným
krajinným prvkem. Vlastníkem
lokality je Český svaz ochránců
přírody.
 
Úklid proběhne v sobotu 1.
dubna mezi 10 a 12 hodinou.
Sraz je u podchodu železnice -
brány přímo před vstupem
do mokřadu.
 
Místo srazu je zároveň i místo
odvozu odpadu. Pro každého
účastníka bude připraven pytel
na odpad, rukavice a na závěr
drobné občerstvení.
 
Těšíme se na vás!
(red)

Pod vedením pana učitele
Pavla Hájka se naše škola
pravidelně zapojuje
do celostátní akce Ukliďme
Česko. Letos na jaře - v sobotu
1. dubna - vás chceme pozvat
na úklid mokřadu Triangl.
 
Musíme poděkovat všem
účastníkům, které loni
na podzim neodradilo nevlídné
počasí a zúčastnili se v listopadu
této akce. Tehdy pomohli uklidit
okolí budoucí Drážní promenády
ve Vršovicích. Letos pomůžeme
úklidem zajímavému mokřadu.
 
Tento areál má i s jezírkem
rozlohu 0,15 hektarů. Žije zde
například žába kuňka ohnivá ilustrace: O. Paievskiy

Anketa:  
Co rádi čtete?

 
Dále nás zajímalo, jak naši
spolužáci navštěvují školní
knihovnu. Položili jsme jim
tyto otázky:
Navštěvujete školní knihovnu?
Jak se vám líbí její nové
zařízení? Chtěli byste
případně upravit výpůjční
dobu? 
 
- Rád čtu vtipné a veselé knížky,
jako je například knížka Jakub
a obří broskev. Tuto knížku jsme
četli celá třída. Půjčili jsme si ji
ze školní knihovny. Já v ní ale
nebyl, proto ji neumím
zhodnotit. (Jáchym 4.B)
 
- Moje oblíbená knížka je
Babička Drsňačka. V knížce se
mi nejvíc líbilo, jak lhala svému
vnukovi. Ze školní knihovny ji
nemám, ale knihovna se mi líbí.
(Jakub 4.C)
 
- Ráda čtu Děsivé povídky 3,
půjčila jsem si ji ze školní
knihovny, moc se mi líbí.
(Zuzana Novotná)
 
- Mám ráda edici Kouzelný atlas
putování časem, kterou napsala
Veronika Válková. Je to
historická kniha. Knížku
ze školní knihovny nemám, ale
už jsem si jednu ze školní
knihovny půjčila. Nová školní
knihovna je super. (anonym)

Zima je obdobím dlouhých
večerů. Spoustu času můžete
strávit čtením zajímavé
knížky. Kterou byste ostatním
rádi doporučili? Co rádi čtete?
 
Mezi nejoblíbenější žánry
mezi žáky, kterých jsem se ptali,
patří fantasy. Zvolila ji víc než
polovina z žáků. Mezi další
oblíbené žánry patří sci-fi,
dobrodružná a akční literatura.
 
Odpovědi žáků ze 4. A:
María Maneru: Tajemství
záhadné sošky (Terka, 4. A)
Soman Chainani: Škola dobra
a zla (Zuzka, 4. A)
Vojtěch Matocha: Prašina
(Martin, 4. A)
Sabine Zett: Hugův geniální svět
(Matyáš, 4. A)
David Williams: Babička
Drsňačka (Mia, 5. A)
David Williams: Pan Smraďoch
(Sofie, 5.A)
Jack London: Volání divočiny
(Adam, 5. A)
Petr Kten: Basketbal: Velký
americký příběh (Jáchym, 5. A)
 
Za redakci se ptaly Karolína
BARTOŇOVÁ a Iryna
YAREMINETS ze 7. A.

foto: E. Hroudová

 
- Ráda čtu knihu Nejhorší učitelé
na světě. Ve školní knihovně už
jsem byla, docela se mi líbí.
(Angelina R.)
 
- Ráda čtu knížku Babička
Drsňačka. Je moc zajímavá
a dobrodružná. Ze školní
knihovny ji nemám, ale už jsem
v ní byla a líbí se mi.
(Sylvie P., 5.B)
 
- Moje oblíbená knížka je Deník
malého poseroutky, ten
sportovní díl s basketbalem.
Mám ji půjčenou od sestřenice.
(Honza N., 4.C)

- Mám ráda knížku Kamenní
andělé a je ze školní knihovny.
Školní knihovna je super! (Adéla
H.)
 
- Rád čtu Deník malého
poseroutky, ten poslední díl
o sportu. Koupil jsem si ho.
(Karel S., 4.C)
 
Za redakci se ptaly Ema
HROUDOVÁ a Ema
ZEMÁNKOVÁ ze 7. B.
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Duch Ducháček 
v Divadle 
Kampa

Vltavě do Hamburku (do
německého přístavu), kde nasedl
na větší loď.
 
Tou větší lodí plul až
do francouzského přístavu
Callais, odkud pokračoval
přes Středozemní moře
a Suezský průplav do přístavu
Karáčí v jižním Pákistánu.
Z přístavu Karáčí jel
na velbloudech do Tibetu, odtud
tobogánem do Alp a do Prahy
do divadla Kampa, kde už
skončily prázdniny.
 
Toto divadelní představení bych
doporučil spíše mladším
divákům od 4 do 10 let, jelikož
představení je moc krásné, hrají
v něm milé postavy a je to
vtipné. Ale toto představení
mohou zhlédnout i starší diváci,
určitě se jim bude také líbit.
 
AUTOR:
Petr PATERA (8. A)

Už jste někdy slyšeli o Duchu
Ducháčkovi, který žije na půdě
divadla Kampa v Praze
na Malé Straně? A chcete
vědět, co dělá o letních
prázdninách? Jděte se podívat
na představení, které vás
společně s Duchem
Ducháčkem zanese po řece
Čertovce směrem od Vltavy
k divadlu Kampa a dále. 
 
V řece Čertovce bydlí Čertice.
Když slyšela Ducha Ducháčka
brečet, zeptala se ho, proč brečí.
On jí odpověděl, že ho pan
vrátný nepustil do divadla
Kampa, že jsou prázdniny a on
si je má taky udělat. Tak tedy
Duch Ducháček plul po řece

Literárně 
výtvarná 
příloha

Zvířecí 
pohádky

krku). Ještě ve vedlejší zahradě
kocourkovi říkali takzvaný
„Čertík“. A teď začíná náš
příběh, lépe řečeno, můj
příběh…
 
Bylo léto – začátek našich
letních prázdnin. Kocourek, lépe
řečeno Puntík, na konci našich
letních prázdnin odešel... Není
známo proč. Nelíbilo se mu
u nás? Dostával u nás málo
jídla? Byli jsme na něj zlí? Našel
si jiné místo? Manželé
vzpomínali na krásné letní
večery, během kterých mu
vyprávěli pohádky. Jednu z nich
vám povím teď já.
 
POHÁDKY PRO PUNTÍKA,
ABY HEZKY SPINKAL
 
Kačka a Kočka

Byla jednou jedna Kačka. Nastal
den Kaččiných narozenin.
„Dobré ráno, mami, já mám
dneska narozeniny,“ oznámila
Kačka ráno mamince, která ještě
byla v posteli (to už bylo půl
jedenácté). „Ale neříkej, Kačko!
Vlastně nemáš, protože včera
večer, když ty už jsi spala,
v Událostech Komentářích Kuba
Železnej říkal, že svátky,
narozeniny a dny (otců,
matek,…) se ruší!! A dokonce to
psali i v novinách,“ odpověděla
maminka.
 
Celý den rodiče dělali jako
kdyby Kačka narozeniny
neměla. A přitom Kačka pořád
dokola opakovala: „Já chci
dárky!“ „Jaký??“ ptali se rodiče.
Až večer, nakonec, maminka
s tatínkem Kačce dárky dali

(mezi nimi byla i Kočka
Mourek, které řekli: „Trhej“ –
maminka s tatínkem).
 
Kačka je prezidentka
Byla jednou jedna Kačka, která
chtěla být prezidentkou České
republiky. Tak se tedy jednoho
dne přihlásila do soutěže o to,
kdo se stane
prezidentem/prezidentkou.
 
Každý musel napsat nějakou
knížku. A představte si, že
Kačka měla nejlepší knížku
z tisíců a tisíců lidí. Název její
knížky: Kočka a Myš. Dalším
úkolem bylo předvést/říct to,
na co se tě bude ptát nynější
prezident. A Kačka zase vyhrála.
(Dokončení příště)
 
AUTOR: Petr PATERA (8. A)

(Příběh na pokračování) 
 
Byli jednou jedni manželé
jménem Rejmonovi, kteří měli
psa a na chatě k nim ještě chodil
kocourek, vlastně, oni si mysleli,
že to je kočka. Protože měli
pejska, nechtělo se jim starat
o kocourka. Tak tedy kocourek
začal chodit na jídlo (a ne jenom
na jídlo) do vedlejší zahrady.
 
Ve vedlejší zahradě, kde bydleli
manželé Kalouskovi, vlastně i s
Háňou (mou tetou), se
kocourkovi začalo říkat Puntík.
Proč? Protože byl celý černý
a na sobě měl bílý puntík (na

Zkuste recept 
na muffiny do 
hrnku!

kromě posypu dejte do misky
a důkladně promíchejte. Těsto
by mělo být trochu tekuté.
Když by bylo moc husté,
přidejte trochu mléka, a kdyby
bylo moc tekuté, přidejte trochu
mouky.
 
Těsto nalijte do 3/4 (a pak že
nebudeme matematiku v životě
potřebovat :D) hrnku
nebo silikonové formičky.
Naplněné hrnky dejte
do mikrovlnky na 3 minuty,
na maximální výkon 750 W.
Po třech minutách vyndejte
hrnky/formičky z mikrovlnky
a špejlí zkuste, jestli jsou
muffiny hotové. Nakonec
muffiny ozdobte dle chuti.
Dobrou chuť!
Zatím na viděnou, mlsouni! ;)
 
AUTOR:
Ema BENCOVÁ (7. B)

Ahoj, moji mlsouni!
Poprvé Vám napíšu recept
na muffiny do hrnku, neboli
Mug Cake.
 
Na 6 muffinů budete potřebovat:
4 lžíce polohrubé mouky
6 lžic mléka
4 lžíce oleje
1 balíček vanilkového cukru
1 balíček skořicového cukru
1 lžička prášku do pečiva
na posyp: čokoláda, granko,
oříšky, lentilky, cukrové zdobení
nebo šlehačka
 
Postup:
Všechny ingredience foto: E. Bencová
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Hry se slovy nejen literární

K. Menoušková (9. B)

B. Bencová (9. B)

S texty a se slovy si hrajeme
nejen při psaní časopisu
a v hodinách slohu, ale i při
výtvarné výchově. V devátých
třídách jsme si zkoušeli hru
s písmeny a s významem slov. 
 
Stříháním písmen z novin
a časopisů jsme vytvářeli koláže.
Jak se nám povedlo zachytit
pohyb nebo myšlenku pomocí
písmen, můžete posoudit na této
straně. (red) D. Buchtová (9. A)

N. Kudryashov (9. B) S. Veloso (9. B)

Š. Vachtová (9. B) D. Fajt (9. A)
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Ve školním kole 
jsme soutěžili v 
recitaci

a nebo básně sami skládají.
Těmto žákům byla věnována
soutěž, která proběhla 17. února.
 
V kategorii 6. a 7. třída zvítězila
Magda V., v kategorii 8. a 9.
ročník Katka Hanušová.
Všem velmi děkujeme za účast
a hezké výkony!
(red)

Mezi mladými lidmi a dětmi je
stále dost těch, kteří mají rádi
poezii, baví je recitovat básně

Hádanky, křížovky

1.
 
Autorka hádanek:
Ema HROUDOVÁ, 7. B
 
Autorka křížovky:
Ema ZEMÁNKOVÁ, 7. B.

2.
 
(Řešení najdete na této stránce
pod komiksem)

Recenze hry pro mobil z aplikace 
2 3 4 Player Games
Hru 2 3 4 Player Games si
můžete stáhnout do mobilu
s Androidem z Google Play.
 
Tato aplikace obsahuje třicet šest
her. Popíšu vám jednu z nich,
kde máte postavu slepice,
za kterou hrajete. Hra je
zaměřená na postřeh a rychlost.
Můžete hrát buď jako jeden hráč
sám proti sobě, nebo spolu
ve skupině dvou až tří hráčů,
kdy všichni hrají nezávisle
na sobě.
 
Hra spočívá v tom, abyste
po cestě došli do cíle a překonali
všechny překážky. Když nějakou

překážku nezvládnete,
vypadáváte a do hry
proti ostatním spoluhráčům se
v tomto kole už nemůžete vrátit.
Připojit do hry se můžete zase
v dalším kole.
 
V každé úrovni jdete po různě
klikaté cestě s překážkami, které
musíte skákáním překonat.
Narazíte třeba na ufony,
před kterými uniknete tak, že
kliknete do rohu s příslušnou
barvou. Když hrajete například
za modrou slepici, kliknete
na modrou barvu. Když se vám
to nepovede, slepice se otočí
a jde na začátek cesty.

ilustrace: apkdone.com

Když se vám to nepovede,
slepice se otočí a jde na začátek
cesty a vy vypadáváte ze hry.
Na konci hry se objeví pořadí
vítězů a začíná další kolo s vyšší
obtížností.
Hra je skvělá, moc se mi líbí.

I když je jednoduchá, je velmi
zábavná.
 
AUTOR:
Petr PATERA (8. A)

ilustrace: A. Kurucová

Odpovědi na hádanky: 1. sněhová vločka, 2. kocour
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Prošli jsme se tajemnou Prahou

Foto z Prašného mostu

Pokud chcete vidět Prahu
nejvíce tajemnou, vydejte se
na procházku po setmění.
Nejlépe je začít od Pražského
hradu, protože tam se psala
historie již od doby
středověku. 

V okolí Hradčanského náměstí
je prý často vidět tajemný pán
s velkým černým psem. S naší
třídou jsme se vydali právě tímto
směrem. Paní učitelka Kosová
zavelela:“Za mnou“ Všichni
jsme společně vstoupili
do areálu Pražského hradu.

Na druhém nádvoří je prastará
mříž, kde údajně zavírali
ve středověku zlobivé ženy.
 
Když jsme vstoupili na třetí
nádvoří, několik dětí vykřiklo:
„Jé, to je vysoké...!“ Před námi
se tyčily dvě hlavní věže
největšího kostela České
republiky, Chrámu svatého Víta.
Říkal jsem si: „Jak to mohli
tenkrát postavit?“ Moc mě
zaujalo, že v chrámu jsou
pohřbeni naši slavní panovníci
včetně Karla IV.
 
Na čtvrtém nádvoří jsme viděli
jeden z nejstarších klášterů
v Čechách, klášter svatého Jiří,
kde nyní sídlí galerie českých
barokních umělců.
 
Na Starých zámeckých schodech
jsme si udělali fotku s celou
třídou a dostali jsme se
na Malou Stranu. To už byl
kousek ke Karlovu mostu.
 
Sice nás zdržel nákup trdelníku,
ale pak jsme mohli obdivovat
krásu druhého nejstaršího mostu
v Evropě. Z něj je vidět
osvětlený celý Pražský hrad
a opravdu vypadá tajemně.
 
Skončili jsme na Staroměstském
náměstí a jeli jsem domů.
Cestou metrem jsem se bavil se

spolužáky a všichni říkali:
„Noční Praha je super.“
 
Už chápu, proč sem jezdí turisti
z celého světa. Praha je opravdu
nádherná.
 
AUTOR: Daniel
APOSTOLAKIS (8. A)

ilustrace: E. Němcová
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