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PIKANTNÍ DEN
ČTĚTE NA STRANĚ 3

CO NÁS 
ČEKÁ?

ilustrace: www.google.com

V červnu se těšíme na sportovní
den, tedy den ve znamení soutěží
a zábavy. Hlavně aby nám přálo
počasí. A červenec a srpen?
Vytoužené, všemi dlouho
očekávané prázdniny. A co nám
všem popřát? Hodně sluníčka
a řadu skvělých zážitků.

Prožili 
jsme

foto: Lena Usakovská

a japonské školy nemají šanci se
domluvit, jelikož paní učitelka
z japonské školy ovládá jen
základy angličtiny a několik slov
česky a paní učitelka z české školy
zase jen několik vět japonsky.
Na tuto situaci jsme nebyly vůbec

připravené...
Ze dvou možností, tedy nedělat nic
a vzdát se spolupráce, nebo se
začít učit cizí jazyky, jsme vybraly
tu druhou.
Kdo si myslí, že učit se cizí jazyky
bylo pro paní učitelky lehké, hodně
se mýlí. Ale o tom si povíme
jindy....
 
Půl roku si paní učitelky dopisovaly
převážně v japonštině a setkávaly
se, aby vytvořily společný
program. Žáci při tom také měli
práce až nad hlavu. Prvňáčci
z družiny a žáci prvního stupně
z různých tříd kreslili obrázky
s hrdiny českých a japonských
pohádek, žáci 3.B psali pohledy
a dopisy pro japonské žáky
v angličtině a japonští žáci druhého
ročníku jim odpovídali v angličtině
a japonštině.
 
pokračování na str. 2

foto: Lena Usakovská

PŮJDEM SPOLU
DO JAPONSKA 
Letošní setkání se žáky japonské
školy v Praze se hodně lišilo
od všech předchozích.
Na začátku školního roku
při prvním setkání pedagogů se
zjistilo, že paní učitelky z české

NAŠI 
DEVÁŤÁCI 
aneb Máme to 
za pár...

foto: Ludmila Bartáková

Moje milá 9.A! 
 
Pokaždé, když nastane den, kdy
přijdou moji deváťáci do naší
školy naposledy, vcházím do třídy
se smíšenými pocity. Na jednu
stranu, kdy se konečně známe tak,
že už spolu nemusíme řešit žádné
spory a jsou z vás parťáci, se

kterými jsem opravdu ráda,
najednou vás ztrácím a vy mi
odcházíte. Také mi proběhne
před očima ještě jiný den – ten
před čtyřmi roky, kdy tam seděli
malí rozesmátí cvrčkové, kteří si
říkali, jak nám to ještě ukáží. A že
také ukázali – nuda s vámi
rozhodně nebyla!!!
Na druhou stranu jsme si spolu užili
spoustu legrace – na raftech, kdy
jsem ani netušila, jak skvělé mám
ve třídě vodáky, nebo když jste
použili naprosto vše, abyste zacpali
ty zpropadené dírky na trubce
v Březové. Kdybyste jen mohli
vidět ten úžas v mých očích
pokaždé, když vidím, jak jste se
proměnili a jací z vás vyrostli fajn
mladí lidé!!! Najednou mám

před sebou mladé slečny
a mladíky, kteří opět čekají, jak to
všem natřou!
 
Přeji vám, abyste vykročili do další
fáze svého života plnou parou
a energií. Prožívejte svět naplno,
jděte za svými sny, objevujte
a nebojte se toho!
 

Držím vám palce
a věřím, že na vaší další
cestě životem
neškobrtnete !!!! 
 
 Vaše  
 Pavla Dobrovolná  
 třídní učitelka  

 

NAŠI 
DEVÁŤÁCI 
aneb Máme to 
za pár... foto: Ludmila Bartáková

dobrý kolektiv. Když se před námi
objeví problém či nějaká
překážka, dokážeme táhnout
za jeden provaz a vyřešit to
s úsměvem na tváři. Samozřejmě
jsou tu i horší dny, kdy se
nedokážeme na ničem shodnout či
se naše názory velice liší. Jsme
průměrně dobrá třída a budeme si
chybět.

Třída 9. B vznikla spojením tří částí
6. tříd. Třídní této skupiny dětí 13
dívek a 13 chlapců jsem se stala
v 8. ročníku. Práce pro učitele
a rodiče bylo dost, ale přesto se
podařilo třídu stmelit a vytáhnout
i prospěch. Kolektiv si vzájemně
pomáhá – jak říkají, dokážou
táhnout za jeden provaz a dokážou
pomoci se vším. Tak jako každá 9.
třída říkají, že si budou chybět.
 A já jim věřím. 
Eliška Pokorná  
 
Loučím se s další devátou třídou -
partou mladých lidí z 9.B, kterou
jsem měla možnost během dvou let
poznat v hodinách českého jazyka.
Nebylo vždy vše zalité sluncem, ale
domnívám se, že jsme si rozuměli.

Vidím, jak za ty dva roky vyspěli
nejen fyzicky, ale hlavně mentálně.
Poznala jsem děti a loučím se
s mladými slečnami a mladými
muži, kteří mají své ideály, názory
a představy o životě.
Kéž by jim vše vyšlo tak, jak si
vysnili. Kéž by si uvědomili, že vše
vždy nebude tak, jak si přejí,
dokázali zdolávat překážky
a naučili se před nimi necouvat.
Kéž by poznali, že to, co je
snadné, nemusí být vždy dobré.
Kéž by měli na paměti, že život se
má žít poctivě a ne jej nudně
přežívat.
Moji milí "BÉČÁCI", přeji
Vám z celého srdce, aby se
všechna Vaše přání splnila! 
Marie Gebauerová  

My z 9. B 
Když jsme se v 6. třídě spojili,
nikdo netušil, že se z nás vyvine tak
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Sportovní úspěchy

foto: Petr Salaquarda

JARO 2018 
 
Naši žáci se zúčastnili mnoha
soutěží, v nichž úspěšně
reprezentovali naši školu.
O největší úspěch se zasloužili
dívky a chlapci v atletické soutěži
Pohár rozhlasu.  Naše slečny
dosáhly historického úspěchu,
když poprvé v éře naší školy
soutěž vyhrály. Kolektivní výkon
byl podpořen vynikajícími
individuálními výkony.
Dívčí štafeta ve složení   Jana
Shkvarok, Anička Skálová,
Milada Kočárková a finišující
Kristýna Koutníková  překonala
časem 31,80 sekundy 44 let starý
rekord Prahy 8. Dívky tímto
výkonem vybojovaly  nejen
postup na finále Prahy, ale také
pochvalu ředitele školy. 

foto: Petr Salaquarda

 
Mladší kategorie chlapců soutěž
opět po třech letech vyhrála.
Vynikajícím výkonem se
prezentoval celý tým, na stupni
vítězů se umístili   Petr Labuť,
Martin Kumšta, Marek Neužil,
Andrei Ciuntu a Jakub Tomšů.  
 
Starší kategorie chlapců obsadila
3. místo. V týmu ve složení   
Martin
Kliský, Filip Šmida, Šimon
Hudecký, Filip Kučera, Adam
Sivák, Jan Kolek a Adam Tišer   
individuálně zazářil  Filip Šmida
a Martin Kliský  , oba se
společně přetahovali o zlato
ve skoku vysokém, Filip navíc
přidal i bronz ve sprintu na 60 m.
V soutěži olympijského víceboje
OVOV postoupil  Erik Šturma  do
celopražského kola.

foto: Petr Salaquarda

 
 
 
 

Dále se žáci naší školy
zúčastnili horolezeckých
soutěží, a to venkovního
lezení KARAKORAM
a Poháru Boulder baru,
kde statečně bojovali
o nejlepší umístění.
V soutěži
KARAKORAM získali
2.místo, v soutěži
v boulderování stále
bojují o postup
do celopražského kola.
 
napsala Eva Bočková

DEF

ilustrace: www.google.com

DEF

ilustrace: www.google.com

DEF

ilustrace: www.google.com

Půjdem spolu do Japonska

foto: Lena Usakovská

pokračování ze str. 1
Velkým hitem se stala písnička
o japonském klukovi - hrdinovi
Momotarovi, kterou se všichni
naučili zpívat v japonštině a češtině.
Binh jako držitel mezinárodního
ocenění připravoval ukázkovou
sestavu v karate a Maruška, Sára
a Denisa cvičily sestavu v hip hopu.
Žáci 4.C nacvičili představení
podle pohádky o Momotarovi,
žáci 6. tříd vyrobili pro naše
japonské přátele celou rodinku
sněhuláčků s vůní bylinek ze školní
zahrádky. A tak na den D jsme
byli dobře připraveni a moc jsme
se těšili!
Společně s japonskými dětmi jsme
zpívali česky i japonsky, vyráběli
origami a papírové sněhové
vločky, navzájem si ukazovali
rodinné fotky a dopisy, vybarvovali
státní vlajky.

foto: Lena Usakovská

Dozvěděli jsme se, jak se píší
jména ve třech japonských
abecedách a obdivovali jsme
šikovnost japonských žáků,
když nás učili hrát kendamu.
Společně jsme tleskali hercům
ze 4.C po představení
o Momotarovi a ochutnávali
pohádkové knedlíčky kibidango
podle zapomenutých japonských
receptů, které pro více než 50
účastníků připravily Bára a Sofie
ze 4.C.
Překvapením tohoto dne se stala
krátká návštěva pana ředitele
japonské školy, který se přijel
rozloučit s naší školou před svým
návratem do Japonska.
A víte, co se mu na naší škole líbilo
nejvíc? Na fasádě naší školy je
napsáno slovo škola i v japonském
jazyce. Již před dvěma lety pan

foto: Melanie Černá

ředitel Saito řekl, že to není
náhoda, že jsme se potkali.
Po společném obědě ve školní
jídelně jsme naše hosty doprovodili
k autobusu. Všem se najednou
zdálo, že den utekl příliš rychle.
Vůbec by nám nevadilo společně
strávit více času.
Odvedli jsme velký kus práce,
za kterou nás japonští přátelé
odměnili papírovými medailemi.   
 
 A jak se náš projekt zrodil? Jak
to vše začalo? 
Všechno začalo tím, že
před dvěma lety do školní
knihovny přišel Daniel Gritsuk,
tenkrát žák 3.třídy, a chtěl si půjčit
japonské pohádky.
Dlouho jsme povídali o tom, proč
se o Japonsko zajímá, a pak
na základě našich rozhovorů

 
 
vznikl v roce 2016 projektový den
a následně i celoroční celoškolní
projekt Půjdem spolu
do Japonska, do kterého se spolu
s učiteli a žáky zapojili i rodiče.
Informace o celém projektu je
umístěna na školním webu.
Inspirací pro letošní pokračování
projektu se stal zájem o japonskou
pohádku v angličtině Tomáše
Kamaráda, který chtěl po mamince
jako odměnu za dobré vysvědčení
ve 4. třídě knížku v anglickém
jazyce o japonském klukovi
Momotarovi. A tak se Momotaro
stal i hlavním hrdinou našeho
setkání s japonskými žáky 26.
února roku 2018.
A jak to bude dál? Tak to záleží
jen na nás. Každou středu o velké
přestávce jsou dveře školní
knihovny otevřeny pro další
nápady a návrhy, kam dál se má
projekt Půjdem spolu do Japonska
ubírat.
Všichni, kdo máte skvělé nápady
a chuť poznávat a tvořit něco
nového, jste srdečně vítáni!!!!
 
napsala Lena Usakovská 
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PIKANTNÍ 
DEN

foto: Ludmila Bartáková

Skupina dívek naší školy prožila
zajímavý a fyzicky náročný den

foto: Ludmila Bartáková

v Centru tance v Praze 1, kde si
dívky pod vedením rázné lektorky
Denisy zkusily základní prvky
akrobacie na tyči, pole dance.

foto: Ludmila Bartáková
foto: Ludmila Bartáková

PIKANTNÍ 
DEN

foto: Renata Koubová

Fata Morgana v Botanické
zahradě v Praze 8. Motýli
a květiny, co může být
krásnějšího?
 
Starší žáci se zájmem o fyziku
a astronomii se vydali na exkurzi
do hvězdárny v Ďáblicích. Cestou

foto: Zdeňka Kamarádová

žáci řešili záludné astronomické
otázky, např. jak dlouho trvá den
na Měsíci, zkoušeli si i rovnováhu
na páce. Na hvězdárně pak
pozorovali Slunce a Venuši, zhlédli
i pořad o Slunci.

foto: Adéla Řezníčková

 
Někteří žáci si vybrali jako
program Pikantního dne návštěvu
Muzea čokolády. Již podle
fotografie je patrné, že činnostmi
a asi i ochutnáváním byli velmi
zaujati.

foto: Renata Koubová

Dalším zajímavým místem, které
naši žáci mohli v pátek 18.května
v rámci Pikantního dne navštívit,
byla výstava motýlů ve skleníku

PIKANTNÍ 
DEN

foto: Jana Kolková

foto: Eva Bočková

po stěně (bouldering v Boulder
Baru) a projížďka kolem Vltavy
na kolečkových bruslích rozhodně
nemohly chybět. foto: Eva Bočková

foto: Jana Kolková

A další sportovní aktivity? Lezení

PIKANTNÍ 
DEN

foto: Pavla Dobrovolná

foto: Denisa Mervartová

kresby keltských ornamentů
a pletení copánků, výroba "lapačů
snů" a batikování. foto: Denisa Mervartová

foto: Pavla Dobrovolná

Mnohé zajímavé aktivity proběhly
i v budově naší školy, například
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Řešení hádanky z minulého čísla ze dvou funkčních lodních výtahů
ve Velké Británii. Tento lodní výtah
propojil po skoro sedmdesáti
letech průplavy Forth and Clyde
Canal a Union Canal a nahradil
dřívější soustavu jedenácti
zdymadel, která překonávala
24metrový rozdíl hladin obou toků.
 
napsala Zdeňka Kamarádová

foto: www.google.com

 
Jáchym Král z 6.B donesl
řešení úlohy z posledního
Ústavníku. 
Město Falkirk se zapsalo
do britských dějin už 12. července
1298, kdy tu skotský národní

hrdina William Wallace svedl
hrdinnou bitvu s Angličany.Většina
turistů sem však přijíždí
za technickou zajímavostí zvanou
Falkirk Wheel.  Falkirk Wheel  je
první a stále ještě jediný  rotační
lodní výtah na světě  a jeden

Práce našich žáků
 Albert 
 
Albert neměl moc hezký život.
Na své dětství zapomněl, zapomněl
i na to, kde bydlel, na svou rodinu
i kamarády, jestli vůbec někdy
nějaké měl. Albert je zajímavý
člověk, neví totiž nic, ale zároveň ví
vše... Nezabývá se tím, co bylo,
ale tím, co je a kde bude příští noc
spát.
Neustále s sebou nosil tvrdý
karton, který mu umožňoval
alespoň trochu měkčí místečko
na spaní.
Nosil s sebou také tmavou igelitku,
do které ukládal věci, které našel
v kontejneru či popelnici. Jenou
ráno Albert spatřil několik
kontejnerů a vydal se k nim.

Otevřel ten svítivě žlutý a začal
hledat něco, co by se mu hodilo.
Našel několik prázdných lahví
a taky... dopravní značku. Albert
neměl ani nejmenší tušení, co by ta
věc mohla být. Ale protože tam byl
zvláštní panáček, připadala mu
zajímavá, a tak ji vzal s sebou.
Našel si suché místo pod mostem
u řeky. Odložil značku a posadil se
na karton. V trávě u břehu něco
zahlédl, chvíli váhal, ale potom se
vydal blíž. Bylo to rádio... jenže to
Albert nevěděl, a tak zkusil, jestli
ta věc není k jídlu. Zakousl se
do ní, ale vzápětí ji odhodil na zem.
Albert měl pocit, jako by si
vylámal všechny zuby...

Práce našich žáků
Dopis
Ahoj,
jmenuji se Roman Černý a posílám
Ti pozdrav z budoucnosti. Narodil
jsem se přesně v roce 3000 a za
14 dní mi bude 12 let. Do školy
jsem se dnes obzvlášť těšil,
protože vynalezli teleportační
zařízení, které mi umožňuje rychlý
přesun do speciální školy
na Marsu. Ve škole jsme měli
tělocvik a tam jsme se učili létat
na létajícím skateboardu. Pak jsme
měli hodinu kosmické fyziky, kde
jsme si ukázali, jaký je rozdíl
mezi zemskou gravitací a gravitací
na Marsu. Třetí hodinu jsme měli
zajímavý předmět - příroda
na Marsu. Tam jsme si ukázali, jak
rudá růže roste 50x rychleji

na Marsu než na Zemi. Čtvrtou
hodinu jsme se vrátili zpět na Zemi.
Po škole jsme šli s kámošem ven
na elektromagnetických
koloběžkách do horního obchodu.
Jak jsem už psal, budu mít brzy
narozeniny a přál bych si k nim
chytré boty, které se přizpůsobí
podle povrchu a aktivity.
Například když půjdu na výlet, tak
se změní na pohorky, nebo když
půjdu s klukama ven si zakopat,
tak se změní na tenisky.
Nebo když s nimi vlezu do vody,
tak se změní na holínky atd.
Jestli se mé přání splní, pošlu ti
v dalším dopise fotku, co všechno
nové boty umí.
Čau Roman
Roman Černý, 6.B

Práce našich žáků
Jen co rádio dopadlo na zem,
začalo chrčet a potom se ozvala
hudba. A tak šel Albert spát
s doprovodem krásné melodie,
pozoroval hvězdy a nechal si zdát
krásný sen. Druhý den ráno se
opět vydal na průzkum popelnic
a kontejnerů, když v tom spatřil
plačícího chlapce. Bylo mu ho líto,
nerad viděl někoho smutného,
a tak se rozhodl mu něco darovat.
Sáhl do své černé igelitové tašky
a vytáhl trochu zašpiněné, ale stále
hezké plastové letadýlko. Dal mu
je a chlapeček se celý šťastný
odebral pryč.
Odpoledne začalo pršet a chudák
Albert zůstal v dešti. Schoval se
za černou popelnici a čekal, až
zase vyjde to krásné zlaté

slunce...Když už byl celý
promočený, přišla k němu
holčička. Vzhlédl a podíval se
na ni, holčička se usmála a podala
mu fialovou květinu. Potom se její
úsměv rozzářil jako slunce
a odběhla pryč.
Když zmizela z dohledu, mraky se
rozestoupily a slunce ozářilo svými
zlatými hřejivými paprsky tu
fialovou květinu a kapky deště, co
na ní zůstaly, se zatřpytily. Albert
se usmál, byl šťastný a byl rád, že
se může radovat, i když je pořád
sám...
 
Karolína Kaiserová, 7.A

Práce našich žáků

ilustrace: Kateřina Poppová, 6.C

ilustrace: Jana Shkvarok, 6.C ilustrace: Kateřina Holanová, 6.C ilustrace: Vít Syrovátka, 8.B ilustrace: Jakub Tomšů, 7.C


