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Prožili jsme - úvodník

foto: L. Bartáková

Mílé žákyně a žáci, vážené
kolegyně a kolegové, tak se nám
další školní rok chýlí ke konci.
Snad byl pro nás všechny
zajímavý, nabitý zážitky a úspěchy.
Co vše jsme letos prožili?
Nedávno to byl Pikantní den
s velmi pestrou nabídkou
programů. První fotografie

zachycuje naše žáky u Lennonovy
zdi na pražské Kampě, druhá naše
sportovce na bruslích u Vltavy, třetí
návštěvu muzea vrtulníků a čtvrtá
kresby keltských ornamentů. A co
nás kromě vytoužených
a zasloužených prázdnin ještě
čeká? Necháme se překvapit!!!

Co nás čeká 
příští rok?
 Fyzika, chemie, technika, že se
nás to netýka? 
Toto bude téma jarního čísla
našeho Ústavníku v dalším školním
roce 2017/2018. Už se těšíme
na zajímavé příspěvky!!!

POVÍDKY

ilustrace: www.google.com

 PŘÍBĚHY OBYTKY LÍZY 
Alexandra Lojínová 3.B
 
Začátek
Ahoj! Jsem obytné auto, ale mí
majitelé mi říkají Obytka. Jo
a jmenuju se Líza. No, a teď vám
povím, jak to všechno začalo.
Mně takhle jednou přivezli
podvozek z Itálie a v Německu mě
začali skládat. Takzvaně mě
vyhmotnili. Pak na mě začali stříkat
laky a já jsem si řekla, že chci být
modelkou. Slyšela jsem, že mě
vezmou do showroomu. Super,
splní se mi sen. Vyluxovali mě,
vytřeli mě a vyparádili tak, že jsem
byla krásná i vevnitř. Jenomže
showroom není přehlídkové molo
pro modelky, to je výstava obytek
k prodeji! Fuj! Místo toho, abych
měla korunku krásy na střeše, tak
budu jezdit po zablácených cestách
na výlety. Ach bože, to je osud!
 

Další rána! Dozvěděla jsem se, že
jedním z mých majitelů bude
i nějaký malý kluk. Nic horšího mě
nemohlo potkat! On po mně určitě
bude skákat, dupat, v zimě po mně
bude házet koule, na jaře a na
podzim po mně bude šlapat
v zablácených botách a v létě
do mě bude chodit mokrý
a mastný od voděodolných krémů.
Co jsem komu udělala? Proč mám
takovou smůlu?
 
Pak si mě mí noví majitelé měli
vyzvednout. Byla jsem nervózní
a tak jsem vypila jenom pár litrů
nafty. A pak jsem je uviděla! Šel
ke mně jeden velký člověk, pak
trošku nižší a pak nějaký liliput,
který vůbec nevypadal jako kluk!
Jen co ke mně přišli, slyšela jsem,
jak ten velký říká tomu liliputovi, že
mi na zadek připevní nějaké surfy!
Co to je??? Anebo je prý dají
do mé garáže a přidají k nim
plachty, ráhna a stěžně! Vůbec
nevím, co to je! Ale když ten liliput
přišel blíž a dotkl se mé kapoty,
zjistila jsem, že to je holka!
Pak se mnou jeli domů.
 
Myslela jsem, že mě dají do nějaké
smradlavé garáže, ale oni mi udělali
krásné místečko, ze kterého vidím
do pokojíčku toho liliputa.
Zaparkovali mě, sedli si do mě,
otočili si přední sedáky a dali si
pizzu se šampaňským. Pak vyšli
ven a pokřtili mě na Obytku 87.

foto: www.google.com

Proč zrovna 87? Ani nevím, jaký
to má význam. Pche, 87, Líza je
hezčí!
 
Připomínka: mají psa, který mi
hned občůral všechna kola. No
hrůza.
 
Toto povídání sice nemá
s povídkou nic společného, ale
už se nám nevešlo do části
určené našim deváťákům. Velmi
pěkně napsala Dominika
Hejlová z 9. C
 
 VELKOLEPÉ PŘÍPRAVY
DO DOSPĚLOSTI 
Každý vyrůstáme už od malinka
obklopeni hromadou dětí,
dospívajících a i dospělých. Tito
lidé nás potkávají po celém světě
i v každém roce našeho života.

Začínáme hraním si s panenkami
ve školce, prvními sladkými
pusinkami na prvním stupni a ani
nestačíme vyplnit test a už jsme
v devátém ročníku základní školy.
Ale povídám vám, není to tak
lehké se přes těchto devět let
dostat. Chce to hodně trpělivosti,
pilnosti a hlavně aspoň
trošičku...říkám trošičku, bystrého
mozku. Víte, ono abyste uspěli,
devět let povinné docházky
opravdu nestačí. Od tohoto roku
musíte uspět i ve zkouškách
dospělosti. Ano, když řeknu
´zkoušky dospělosti´, každý si
vybaví maturita? V devítce?
Nene...jedná se o zkoušky
na střední školu, jak tomu říkají
puberťáci, tak příjímačky. Co vám
budu povídat, nic lehkého to není,
ale nechci strašit budoucí
deváťáky. Když jsem to dala já,
myslím, že by neměl problém je
udělat ani papoušek. Jedná se
hlavně o spoustu příprav. Z vlastní
zkušenosti...neodkládejte to
na pozítří ani na další
měsíc...nevyplatí se to. A hlavně
nezapomeňte, že pokud něco
opravdu chcete, tak si za tím jděte
a ani ty příjimačky vám to
nepokazí. Říkám vám, budoucí
studenti a nastávající deváťáci, ani
se nebojte jít poprosit učitele
češtiny a matiky o pomoc,
protože bez nich bych už skončila
někde bůh ví kde...oni pomoci
dokáží.

Pikantní den

foto: E. Bočková

Pikantní den

foto: Z. Kadlecová

Pikantní den

foto: P. Dobrovolná

Krásné 
prázdniny!!!

foto: www.google.com
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MÁME TO ZA 
PÁR... aneb 
Naši deváťáci

písemku...Je to strašný pocit, že
mám za pár týdnů opustit třídu lidí,
se kterými jsem vyrůstala celých 9
let, zažívala s nimi nejlepší roky své
puberty a tak dokonalá spolupráce
při písemkách. Někomu se možná
udělá dobře až z týhle školy
odejdeme, možná už bude moct
přestat navštěvovat psychology, ale
nám to bude chybět. Přiznejme si,
pedagogové, že i Vám budeme
nějakým způsobem chybět. A co
teprve naší paní učitelce
Hanzlovičové... nebudete
na každých hodinách pozorovat
naše otrávené pohledy a naše
unavené oči, které skoro spí
na lavicích a co teprve naše drzé
odporování. I když jsme se
nějakým způsobem nemuseli, ať
s učiteli nebo i mezi sebou, budeme
si chybět. Je to přeci devět let,
devět let pomáhání si, devět let si
lámání celého těla, devět let tahání
za jeden provaz...prostě jako
rodina.
Dominika Hejlová, 9. C 

Těch strastiplných dvět let už běží
pomalu ke konci. Od šesté třídy
jsem vyrušoval, zlobil, prostě jsem
nebyl nejlepším žákem. Postupně
jsem se v chování zlepšoval a na
učitele si zvykal. Ale i tak tu pořád
zůstávali učitelé, o kterých jsem se
nebál na veřejnosti říct i sprostá
slova. Ale i přes mnohé spory jsem
si nejen devátou, ale i ostatní třídy
druhého stupně užil, samozřejmě
mimo školní řád.
 Martin Janoušek, 9. B 
 
 ŠKOLA KONČÍ, ZVONEK
ZVONÍ, PO SCHODECH SE
BĚŽÍ... 
To už je květen? Tomu se mi
nechce ani věřit. Ještě
před chvilkou jsme psali naší první

SPORTOVNÍ 
ÚSPĚCHY

foto: P. Černý

probojovali 4 naši žáci
do celopražského finále.
Finále se bude konat na velké
pódiové scéně v rámci třídenního
lezeckého festivalu v Praze
na Letné. V pátek 23.6. 2017
nás zde bude reprezentovat naše
čtveřice ve složení: Matyáš
Machek  6.A, Jakub Tomšů
a Aleš Čech  ze 6.C a Matyáš
Král  z 8.B.
 
Přijďte fandit a podpořit naše
žáky v jejich skvělých
výkonech.
Napsal: Pavel Černý

foto: P. Černý

 
Boulder pohár 2017   
 
28. dubna 2017 se konal
meziškolní závod Boulder pohár
2017  ( pro laiky: jedná se o lezení
na 4 metrové stěně bez lana
s dopadem do žíněnek). Tohoto
poháru se zúčastnilo téměř 30 škol
z celé Prahy. Pod vedením
zkušeného a zároveň aktivního
lezce, pana učitele Černého, se
v této obrovské konkurenci

Blíže k přírodě

foto: J. Stehnová

šestých až devátých tříd se
základům pěstování rostlin učí
v předmětu pěstování rostlin
a pracovní činnosti.
V tomto předmětu získávají žáci
teoretické i praktické znalosti
související se základními principy
pěstování rostlin. Začínáme tím co
je pro pěstování základem, tedy
půdou, učíme se, jaké jsou druhy
půd, jaké jsou jejich vlastnosti a co
rostliny potřebují pro zdárný růst

a vývoj. Nejzajímavější část
předmětu začíná v předjaří. To
přesazujeme pokojové květiny
a vylepšujeme tak estetický vzhled
společných prostor ve škole.
A když nastane příznivé počasí,
vyrážíme ven. Jsem ráda, že
od letošního roku nám pro účely
pěstitelství slouží obnovená školní
zahrada. Na tomto pozemku se
žáci učí, jak správně vysévat
a vysazovat okrasné rostliny,
bylinky, a až bude zahrada
kompletně dokončena, přijde
na řadu i zelenina. Ta bude
zpracována ve školní jídelně a žáci
si tak budou moci pochutnat
na výpěstcích, k jejichž zdárnému
růstu přiložili vlastní ruku.
Nevěnujeme se ale jen pěstování
rostlin, některé rostlinné produkty
i zpracováváme. Letos jsme si
vyrobili bylinkový olej a ocet a též

bylinkovou sůl. A tyto, zejména
pro maminky jistě zajímavé
výrobky, si žáci odnesli domů.
A abychom se na školní zahradě
dobře zorientovali, děti vyrobily
pěkné dřevěné tabulky s názvy
rostlin. Práce na školním pozemku
budou pokračovat až do konce
školního roku a započnou zase
na podzim. Žáci tak budou moci
sledovat pěstební cyklus rostlin
a sami se podílet na všem, co
s pěstováním rostlin souvisí. Trochu
si přitom i protáhnou tělo. Až si
pak koupí zeleninu v obchodě,
budou vědět nejen to, jak vypadá
její plod, ale možná si vzpomenou
i na to, jak vypadá rostlina a co
pro svůj zdárný růst potřebuje.
Myslím, že pak budou mít zase
o něco blíže k přírodě.
napsala Jaroslava Stehnová

foto: J. Stehnová

Současná generace dětí, zejména
těch co žijí ve městech, není příliš
obeznámena s tím, co obnáší
pěstování rostlin. Ovoce či zelenina
se kupují v obchodech, stejně tak
okrasné rostliny. Přitom pěstování
řady rostlin není nikterak náročné,
a když se zdaří, mají z něj dobrý
pocit žáci i jejich učitelé. Žáci

REPORTÁŽ nic lehkého to nebylo. Zkrotit 17
uječených puberťáku, kteří jsou
na mobilech nebo štouchají
spolužákům propiskou do zad
není, nic lehkého...co vám budu
povídat. Ale pohrozit malým
testíkem, a jak vám celá třída
padne do ruky! Hodina začala
vcelku dobře. Na naše velkolepé
divadélko se přišla podívat i paní
zástupkyně, kterou jsme svým
výstupem ohromili. Hodinu jsme
s Míšou uvedli a pustili se do své
práce učitelů. Nejprve jsem
vysvětlila vše o mineralogii a můj
kolega si připravil pracnou
prezentaci na téma prvky. V té vše
o nich vysvětlil a na pár obrázků
k nim také nezapomněl. Poté
následovaly pracovní listy
na známky. Trošku jsme je
poškádlili a připravili si pro ně
menší hru, kdo první vyplní
pracovní listíky, dostane sladkou
odměnu.

I v letošním školním roce měli
možnost žáci z 9. C odučit jednu
vyučující hodinu místo učitele.
V kůži učitele 
Předmět, který jsem vyučovala,
a tudíž se stala na pár minut
učitelkou, byl přírodopis. Naší paní
učitelkou tohoto předmětu je
vyškolená, milá paní učitelka
Pokorná. Vyučujícím jsem se
nestala pouze já, ale i můj spolužák
Michal. Společně jsme si vybrali
téma, které nám nebylo neznámé,
a to mineralogii. Tuto látku jsme už
měli s paní učitelkou probranou
ze začátku školního roku, proto
jsme se v něm lépe zorientovali.
Všechno jsme si s Míšou připravili
a zorganizovali, ať už různé
pracovní listy nebo vysvětlení
vybraného tématu, tak i pořádek
a klid ve třídě. Musím vám říct, že

REPORTÁŽ trumfy do karet. O několik týdnů
později, konkrétně den,
před kterým jsem podle dohody
s učitelem měl učit, jsem si řekl, že
už bych si měl udělat přinejmenším
chabou přípravu. Trochu mi
pomáhalo opakovat si, že mám
udělat jen půl práce. (Ono se totiž
učilo ve dvojících.) Na učení jsem
si vždycky chtěl vyzkoušet hlavně
diktování zápisků. Vypsal jsem si
tedy několik hlavních bodů, ale
problém nastal až s mou
schopností diktovat, která selhala
víc, než jsem si jen dokázal
představit. Poté jsem ale vsadil
na jistotu. Pustil jsem video.
Nakonec zbýval už jen test. Kdyby
ale přesto zbyl čas, byl v záloze
ještě pracovní sešit.(Na něj už čas
ale nezbyl.) Musím říct, že
i když to nebylo zrovna podle
mých představ, zkušenost to byla
skvělá.
Napsal Dominik Švestka, 9.C 

To jsem jim ale neřekla, že ta
sladká odměna bude spíš
pro nás...také že byla, malé
zkoušeníčko. Naší žákyni, Elišce
Pokorné, se hodina dost zalíbila
a mně též. S Míšou byla úžasná
spolupráce a pochopila jsem, že
kluci u nás ve třídě jsou celkem
dost spolehliví, a když je potřeba,
tak pomůžou. Celkově se mi tento
projekt líbil.
Napsala Dominika Hejlová, 9.C 
 
  Dějepisná reportáž  
 
Už dříve jsem přemýšlel, jaké by
to bylo být učitelem. A v tu chvíli,
když jsem se doslechl, že si to
vyzkouším, jsem byl opravdu rád.
Když jsem se ještě dočetl, že mám
navíc k tomu dějepis, uvědomil
jsem si, že mi hrajou všechny
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DEF 
Bienvenu en 
France

foto: L. Bartáková

train.
 
Grasse est très connue, parce que
il y a une grande production de
parfums. Nous connaissons par
exemple les parfumerie Fragonard
ou Galimard. Ces parfums sont
très légèrs et très fleuris.
À Grasse il y a aussi beaucoup de
monuments historiques, de petites
rues très pitoresques avec
beaucoup de magasins, de
souvenirs, des églises, des parc
etc. Il y a des petits restaurants et
des cafés. Les repas sont

foto: L. Bartáková

magnifiques. J´aime beaucoup par
exemples les galettes salées ou
sucrées, avec des fruits. On mange
aussi des spécialités provençales.
Au marché, nous pouvons acheter
des produits régionaux. Une fleur
typique est la lavande. Au marché
il y a des produits à base de
lavande, des savons, du miel etc.
 
Sur la Côte d´Azure il y a des
autres villes inéressantes. J´adore
Cannes, avec dses plages, une mer
propre et chaud, avec des gens
très aimables et gentils. Nous

foto: L. Bartáková

pouvons visiter le Palais de festival.
Sur le trotoir nous pouvons voir
des étoiles avec des noms des
acteurs et actrices connus.
 
Dans une autre ville, à Antibes, il y
a un beau palais où se trouve le
Muséé Picasso, avec beaucoup de
peintures de Picasso et d´autres
peintres modernes.
 
Ludmila Bartáková

foto: L. Bartáková

 
Vacances en France  
Je vais en France pendant les
vacances chaques années. Je
préfère la Côte d´Azure. Je vous
recommande un petit village,
Grasse. Ce village est pas loin de
la Côte dˇAzur, à trente minutes en

DEF

foto: www.google.com

entstanden sind, wurde heute
etwas Anderes bekannt: Seit dem
Jahr 1800 reisten viele Deutschen
nach Amerika. Es wäre also
möglich, dass die Deutschen den
Hamburger in die USA gebracht
haben. Eins ist aber ganz sicher:
Jeder Amerikaner isst jährlich 150
Hamburger. Das heißt jeden
zweiten Tag ein Stück!
entdecken - objevit, stimmen -

richtig sein, entstehen (sind
entstanden) - vzniknout 
Was unterscheidet ein
Kaninchen von einem Hasen? 
Das ist eine iteressante Frage.
Kaninchen und Hasen fressen das
gleiche Futter. Sie haben auch die
gleiche Größe. Wo liegt also der
Unterschied? Die Pfoten und die
Ohren eines Kaninchens sind
kürzer und kleiner. Kaninchen
leben immer in Gruppen. Hasen
leben alleine, sie können viel
schneller als Kaninchen laufen und
sie leben nur in der Wildnis.
fressen - žrát, die Pfote - tlapa,
pracka, die Wildnis - divočina
Woher stammt der Name
Waschbär? 
Die Waschbären fressen Frösche,
Würme und Fische. Das Futter
suchen die Waschbären im Wasser.
Wenn sie mit dem Fressen fertig

sind, "konrtolliern" sie ihre Pfoten.
Es sieht so aus, als ob sie ihre
Pfoten waschen und sehen wollen,
dass diese ganz sauber sind. Und
so entstand auch der Name: Der
Waschbär.
der Waschbär - mýval, der
Frosch - žába, der Wurm - červ,
entstehen (entstand) - vzniknout
Wie lange leben
Schmetterlinge? 
Die Forscher haben festgestellt,
dass die Schmetterlinge
durchsnittlichen einen Monat leben.
In dieser Zeit paaren sich die
Schmetterlinge und dann legen sie
die Eier. Die Larven schlüpfen aus
den Eiern aus.
der Forscher - vědec, feststellen
-stanovit, der Schmetterlinge -
motýl, sich paaren - pářit se,
ausschlüpfen - vylíhnout se
zdroj: časopis Hurra!

ilustrace: www.google.com

 Wer hat den Hamburger
erfunden? 
Die Amerikaner sind sicher: Den
Hamburger haben wir endeckt!
Stimmt es aber wirklich?
Aus schriftlichen Informationen, die
im Jahre 1830 in Hamburg

DEF

foto: Globe, www.google.com

Westminster Abbey or spent 6
hours in the British Museum. But
even if you don´t prefer history so
much it is definately good to visit
places such as the Tower Bridge
Exhibition where you can walk on
the glass floor or Cutty Sark,
a famous tea clipper, where you
can enjoy the interactive exhibition
and become a captain of the ship.
Personally, I really enjoyed the visit
to the Tower because the tour was

foto: www.google.com

guided by beefeaters which was
really funny. Also The Globe,
Shakespeare´s theatre, is perfect
because the real actors tell you
how the theatres worked in Tudor
times and again you laugh all the
time!!!
But if you don´t like any of these,
you can visit the horrifying London
Dungeon, the famous London

foto: www.google.com

ZOO, Toy Museum and
shopaholics will definatelly enjoy
numerous London´s shops. Every
atraction in London is also
designed for young children so that
they could experience it as well as
adults. So don´t be afraid of going
to London and be a cultural person
– it is much easier than you would
think!!

foto: Westminster Abbey,
www.google.com

 
Invitation to London  
 
by Pavla Dobrovolná
 
This Easter holiday I visited one of
the oldest and most magnificent
towns in Europe – London. You
don´t have to be a sighseeing fan to
enjoy it. Certainly, as a History and
English teacher I simply had to see
all the historic attractions such as
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VÍTĚZNÉ 
FOTOGRAFIE 
MISS 
MAZLÍČEK 
2017 foto: 1. místo Tomáš Vojáček, 1.B

 
Blahopřejeme vítězům
naší malé soutěže
o nejroztomilejšího
domácího "kamaráda".  
 
 

foto: 2. místo Karolina Linhartová, 4: B

Zvláštní poděkování věnujeme
panu učiteli Bohuslavu
Karvánkovi , který se se svým
pejskem také soutěže zúčastnil.
Řekněte, není roztomilý?
 

foto: 3. místo Veronika Bucková, 1. A

Dále na této stránce najdete
další velmi pěkné práce žáků
5.C a další fotografii mazlíčka,
která velmi zaujala naši
redakci.

foto: B. Karvánek
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foto: Š. Bednařík, 5. A


