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ČEKÁNÍ NA VÁNOCE
tvorba žáků
ČTĚTE NA STRANĚ 2

PŘÍBĚH PODLE ABECEDY
tvorba žáků
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Barevný den

foto: Barevný den

V pátek 13.11. jsme prožili
barevný den. Podle fotografie
můžeme vidět, že se žáci i učitelé
zapojili s nadšením.

Vážení čtenáři, V dalším vydání by se měly
objevit následující rubriky:
Novinky ze života školy, Máme
to za pár....aneb My deváťáci,
Literární a výtvarné práce žáků,
Sport a sportovní úspěchy, DEF
aneb Deutsche, English,
Francais, Nabídky doučování,
Vtipy, anekdoty, křížovky,
rébusy, žákovské a učitelské
perličky, Rozhovory a ankety,
Cykly fotografií ze života školy
či třídy, Komiks o dětech i
učitelích apod.
Kdokoli ze žáků má zájem
publikovat pravidelně či
jednorázově, přihlašovací údaje
dostane od pí učitelek L.
Bartákové a P. Hanzlovičové,

nebo je naleznete na nástěnce u
školní knihovny.
Tak neváhejte a zapojte se,
třeba zrovna tvůj článek bude
vybrán do rubriky Lidových
novin. Těšíme se na vaše
nápady, fotografie a připomínky,
jak naše noviny vylepšit!
 
 

vítáme Vás na stránkách nultého
vydání školního časopisu
Ústavník. Tento časopis zatím
vznikl jako zkušební verze. Do
dalšího čísla doufáme, že se
zapojí více žáci naší školy.

Naše lípa

foto: Naše lípa

C a objímaly mě, hladily, laskaly,
mluvily se mnou a ba co víc,
fotily mě. Od té doby se můj
život zcela změnil, nebyla jsem
ani divná, ani jiná a necítila jsem
se opuštěně. Děti mne každý
týden fotily a každý den
pozorovaly. Od té doby se těším
na každý nový den, protože
jsem toho tolik zažila a mám
stále co vyprávět."
 

 
 
 
 
 
Letošní osmá třída se na podzim
roku 2012 pustila do projektu:
Pražské stromy vyprávějí, žáci
napsali krásná povídání,
zasloužili se o zasazení nové lípy
pro budoucí generace a
dokonce v rámci českého jazyka
napsali panu starostovi dopis,
kde ho požádali o nové lavičky
pod naši lípu. V letošním roce se
chlapci rozhodli v dílnách
vyrobit na lípu krmítko. Práce to
je zábavná, zatím žádné úrazy,
díky kterým je právě VIII. C
vyhlášená. Možná, že již v
příštím čísle uvidíme, jak s
výrobou uspěli.
 
Za připomenutí stojí i povídání,
které napsala Agáta
Purnochová, dnes již žákyně
osmé třídy:
"Narodila jsem se 5. 5. 1975.
Na svět mi pomohl školník pan
Jindřich Dvořák a první děti ze
ZDŠ Ústavní. Moji maminkou
byla Hildegarda Wařechová,
tehdejší soudružka ředitelka.
Čas utíkal a já pomalu rostla.
Jednoho dne však přiběhl pes a
snad se nudil nebo si mě spletl s
kostí a zahryzl se do mě. Cítila
jsem se velmi zraněná. Moje
podoba se začala pomalu měnit
a z jednoho kmene začaly
vyrůstat čtyři. Ostatní stromy se
mi posmívaly. Vím ale o životě
své, a tak mi to příliš nevadilo.
Uteklo 37 let od mého narození
a já se dočkala. Přišly děti z 5.

foto: Jakub Šulc, VIII.C



STRANA 2 / 4

NULTÉ VYDÁNÍ 2015, ÚSTAVNÍK WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM  |  CENA 18 KČ

Těšíme se na Vánoce
Čekání na Vánoce, vyprávění
podle abecedy
 
A je tu zase zima.
Bylo sice krásné ráno, vstát a
nechat se ozařovat teplými
slunečními paprsky, ale teď se
už těším na Vánoce.
Cecilka, to je má sestra, si ze
všeho nejvíce užívá vánoční
nakupování.
Dárky od ní mě vždy hrozně
moc potěší.
Hloupé je, že vánoční prázdniny
začínají dva dny před Vánocemi.
Jaký člověk toto vymyslel?!
Klid, klid.....hlavní je myslet
pozitivně na to, že za chvíli
budou Vánoce.
Líčidla, župan, kniha, nový
mobil, to vše bych si hrozně
přála.
Mamince, teda Ježíškovi, jsem si
napsala ještě o víc věcí, ale
uvědomila jsem si, že jsou to
zbytečně vyhozené peníze.
No a ted už stačí jenom čekat
osm dní!!!
Popravdě, pro mě je dlouhá
doba i 24 hodin, natož osm dní.
Ryba a bramborový salát, to už
je tradiční jídlo naší rodiny.
Štědrý den vždy s maminkou

foto: Vánoce

obalíme kapra, uvaříme polévku
a naservírujeme bramborový
salát na talíře po babičce,
abchom si připomněli, že je tu
vždy s námi.
Tuto tradici s talíři děláme kvůli
naší milované zesnulé babičce
každý rok.
U večeře se pomodlíme a
pustíme do jídla.
Vánoční dárky rozbalujeme vždy
po osmé hodině večerní.
Zazpíváme si koledy a užíváme
vánoční, večerní pohodu.
Dominika Hejlová, VIII.C

foto: Vánoce

BELETRIE

foto: Vánoce

Někdy bývá čekání na Vánoce
opravdu dlouhé, vymylet seznam
dárků Ježíškovi a ještě doma
pomáhat s úklidem a cukrovím.
Pro někoho zábava, pro někoho
strašná otrava. Co takhle zkrátit
si čas ...
 
Vánoční příběh podle abecedy
 
A zase po roce opět tu jsou
Vánoce.
Babička napeče plno vánočního
cukroví.
Cukrátka budou viset na
vánočním stromečku.
Děda koupí kapra, nebo lososa
a babička ho připraví.
Eventuelně bychom nepohrdli
ani filetem z tresky.
Františky provoní celý byt, o to
se postará mamka.
Gustava Mahlera si pustí
babička až po vánočních
koledách.

Hod vánoční bude probíhat u
vánočního krbu.
Chudáci děti, co stráví svátky v
dětských domovech.
I zvířátka mají dostat něco
dobrého na zub.
Jan Jakub Ryba složil vánoční
mši Hej mistře.
Kromě toho mám ráda i skladbu
Tichá noc.
Lucie Bílá by měla uvádět pořad
v televizi.
My všichni se těšíme, až se
sejdeme u vánočního stolu.
Nový rok oslavíme přípitkem.
Taťka bude na skypu a podělím
se s ním o vánoční zážitky.
U stolu si všichni připijeme na
zdraví.
V noci se půjdeme podívat na
ohnostroj.
Zážitky si uchovám na celý
život.
Život se musí žít a to nejen o
svátcích.
Nikoleta Konstantinidu, VIII.C

foto: Jakub Šulc, VIII.C
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Postřehy ze školy

foto: Adventní věnce

Větvičky jehličnanů a některých
neopadavých keřů, dekorační
materiál přírodní i umělý,
slaměné korpusy věnců,
zápichové bodce, svíčky, stuhy a
šikovné ruce – to vše je potřeba
k výrobě adventního věnce. Jak

foto: Adventní věnce

dokazují fotografie, žákyním 8.
B, C a 9. ročníků se adventní
věnce povedly.

Advent - beseda v kostele sv. 
Petra a Pavla
Dne 1. prosince jsme navštívili
kostel sv. Petra a Pavla v
Bohnicích, kde jsme absolvovali
předvánoční besedu s bývalou
ředitelkou naší školy. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavých
informací o vzniku křesťanství,
ukřižování Ježíše Krista a také o
historii tohoto významného
kostela. Hlavním tématem byl
adventní čas a tradice Vánoc.
Měli jsme možnost podívat se na
tento tradiční svátek z trochu

jiného úhlu a pochopit, že doba
Adventu by měla být dobou
konání dobrých skutků,
posilování rodinných a
přátelských vztahů a také i
dobou odpočinku.
Tereza Kolková, 9.B
Někdy stačí jen velmi málo k
tomu, abychom druhým
zpříjemnili den. Cronin kdysi
řekl: "Úsměv stojí méně než
elektřina a dává více světla."

D E F aneb Deutsche, English, 
Francais

foto: English

D E F

foto: Francais

Co nás čeká

foto: Hudba nás baví

V lednu 2016 se žáci naší
školky mohou těšit na hudební
soutěž. Nyní probíhají třídní
kola, děti si připravují jednu

povinnou písničku, druhou podle
vlastního výběru. V letošním
roce nás čeká na soutěži ještě
jedno překvapení, ale to si zatím
necháme pro sebe.
Než si ale zazpíváme, tak si
dáme šachvou partii. Zástupci
tříd se utkají v šachovém turnaji
11. prosince.
16. prosince se školní jídelna v
odpoledních hodinách promění
na vánoční pracovní dílnu.
Před vánočními svátky se
naladíme vánočním zpíváním pod
schody.

D E F

Deutsche

Úspěchy ze sportu

foto: Sportovní den 2015

Vynikající turnaj dívek v
basketbalu začal velmi

nepovedeným úvodním výkonem
proti ZŠ Mazurské, prohráli
jsme 0:18. Následný proslov,
kde jsme si ujasnili, co a jak
hrát, proměnil turnaj v asi
nejkrásnější turnaj našich dívek
za posledních sedm let.
Vynikající obranná dvojce
Kačka Švestková a Lucie
Špůrková pustila za svá záda jen
málo soupeřek, a když už se tam
nějaká soupeřka dostala, její
naděje hasly na ...

Úspěchy ze sportu
... fantasticky hrající Kláře
Veselé.
Úžasný výkon předvedla Petra
Sedláčková, která dala nejvíce
bodů z našeho týmu. Naprosto
fenomenální hru na hranici
neskutečné obětavosti pro tým
předvedla Tanita Tejnorová. V
týmu si své odehrály i ostatní
hráčky jako Denisa Nekolová,
Simona Nekolová, Natálie
Dyxová, Nikola Brdková a Míša
Černá, která nepokazila jediný
míč a odehrála tak vynikající
turnaj. Druhé místo je tedy

naprosto užasným
výsledkem.Holky si zaslouží
velkou pochvalu.
Neměli bychom zapomínat ani
na chlapecké týmy, které nás
reprezentují ve floorbale, ale o
tom třeba zase až v příštím
vydání. Možná, že se nám tady
ve škole rodí nové sportovní
hvězdy. Každopádně všem
přejeme hodně úspěchů nejenom
ve sportu, ale i ve škole a těšíme
se na další úspěchy.
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Prožili jsme.... 
40. výročí školy

naší školy. Učitelé i žáci
připravili pro všechny
návštěvníky z řad rodičů,
bývalých zaměstanců školy i
absolventů velmi pestrý
program. Nechyběly soutěže,
pohybové aktivity, fotografie a
prezentace úspěšných akcí. Celá
akce byla sice velmi náročná na
přípravu, ale úsměvy na tvářích
návštěvníků dokazovaly, že se
celá akce velmi vydařila.

foto: Výročí školy

V prosinci loňského roku jsme si
připomněli 40. výročí založení

foto: Výročí školy
foto: Výročí školy

Prožili jsme....Astronomická 
přednáška
Astronomická přednáška
s Lenkou Zychovou se
konala na jaře 2015 a
byla určena jak žákům
1.ročníku, tak i
deváťákům, kteří se tak
zajímavou formou
seznámili s blízkým i
vzdáleným vesmírem.
 

foto: Astronomická přednáška foto: Astronomická přednáška

Prožili 
jsme.....Anglie 
2015

foto: Anglie 2015

naobřím kole nazývaném
London Eye. Po úžasném, leč
vyčerpávajícím dni nás autobus
rozvezl do rodin.
Druhý den nás čekal výlet do
Canterbury a na zámek Leeols.
 

V neděli jsme vyrazili na cestu
do Londýna. Po 20ti hodinové
cestě přes Německo až do
francouzského přístavu Calais,
cestě trajaektem do přístavu
Dover jsme konečně dorazili do
Anglie a pokračovali směrem do
Londýna. V Londýně jsme viděli
Big Ben, Westminster Abbey,
Downing Street, Buckingham
palace a nakonec jsme se svezli

Třetí den patřil k našim
nejoblíbenějším. Navštívili jsme
totiž přímořské letovisko
Brighton, zde jsme si prohlédli
podmořské akvárium se žraloky.
Při procházce po útesech se
nám úplně tajil dech, neboť pod
námi burácel rozbouřený oceán.
Další den byl v plánu Legoland.
Nejlepší atrakcí byli poníci.
Jednalo se o atrakci, která se
nejen otáčela, ale navíc jezdila
velikou rychlostí dolu a nahoru.
Náš poslední den jsem zakončili
procházkou po Londýně, Tower
Bridge, jízdou doubledeckrem a
na skok do největšího nákupního
centra v Evropě. Pak už nás

foto: Anglie 2015

čekala jen cesta domů. Celý
výlet byl naprosto úžasný a
doufáme, že se do Anglie znovu
podíváme.
Denisa Nekolová a Viktoriya
Kovach, 9.B

Partneři
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