
ÚSTAVNÍK, HLIVICKÁ 400/1, 181 00 PRAHA 8 - BOHNICE

18. VYDÁNÍ 2021/2022, ÚSTAVNÍK CENA 20 KČ

TROCHA HISTORIE NIKOHO
NEZABIJE
ČTĚTE NA STRANĚ 1,2,3,4

TROCHA 
HISTORIE 
NIKOHO 
NEZABIJE

foto: www.google.com

Ano, to je hlavní téma našeho
nového čísla časopisu Ústavník.
A co vás v tomto čísle čeká?
Zajímavosti z historie školy,
úkol nejen pro tým Betty
a mnoho dalších informací,
samozřejmě také ukázky
ze zajímavých prací našich žáků.

ANTROPOCÉN

foto: www.google.com

Úkol pro badatele
z týmu BETTY:

1) Zjisti, co znamená
pojem ANTROPOCÉN

2) Najdi jednu až dvě

foto: www.google.com

zajímavé fotografie,
které tento pojem
dokumentují
 
 Zajímavé fotografie pošli jako
obrázek ve formátu .jpg jako
přílohu do mailu na adresu:
bartakova@zs-ustavni.cz. 
 Nejvýstižnější fotografie
budou uveřejněny v dalším
čísle!!! 
 
Pátrat po významu slova
ANTROPOCÉN samozřejmě
nohou i ostatní žáci, i oni mohou
posílat zajímavé fotografie.

foto: www.google.com

Co je ANTROPOCÉN? 

Potkal se někdo z vás
s tímto pojmem? Možná
znáš z encyklopedií
pojmy jako
PALEOCÉN,
PLEISTOCÉN,
HOLOCÉN, ale
ANTROPOCÉN?
Napovědět může třetí
fotografie v tomto
článku. 
 
 

Z historie 
naší školy

foto: www.google.com

pod jedno ředitelství
jako ZŠ Ústavní.
Ulice Ústavní je nazvána podle
původního názvu Královského
českého zemského ústavu
pro choromyslné v Bohnicích,
dnes Psychiatrické nemocnice
Praha – Bohnice, která sídlí
hned vedle školy.
ZŠ Ústavní navazuje na tradici
původní bohnické školy “Na
náměstí” (založena r. 1839),
později v ulici “Na Bendovce”
(postavena r. 1920). Tato stará
škola, dnes již zrekonstruovaná,
je součástí ZŠ Ústavní dodnes
a učí se zde už řadu let žáci 2.
ročníku. Ve starých Bohnicích,
na starém bohnickém “náměstí”,
právě v bývalé budově staré
bohnické školy, sídlí dnes
Kolpingův dům, potřebné
azylové zařízení pro matky
s dětmi.

foto: www.google.com

 

Na budově školy
Na Bendovce byla
na jaře roku 1995
odhalena pamětní deska
bývalého žáka, který
školu navštěvoval
v letech 1920 až 1925.
Byl to plukovník Václav
Jícha, který v době
druhé světové války
bojoval jako letec-stíhač
proti fašistickému
Německu
v československé
jednotce letců v Anglii.
Václav Jícha zahynul
ve Skotsku v únoru
1945, krátce
před koncem války.
Ludmila Bartáková

foto: www.google.com

Základní škola Ústavní
I. byla otevřena již 1.
února 1974.  
 

Byla to první postavená
škola v tehdy novém
sídlišti Bohnice, o rok
později byla otevřena
ZŠ Ústavní II. Tyto dvě
školy existovaly vedle
sebe jako samostatné
školy až do roku 1991,
kdy byly sloučeny

Kronika naší 
školy

foto: Ludmila Bartáková

V několika svazcích Kroniky
naší školy se můžeme blíže
seznámit s historií školy, se
školními událostmi, podívat se
i na zajímavé fotografie.
V kronikách byla také
připomínána významná výročí či
aktuální události, například
v roce 1978 to byla účast
prvního československého
kosmonauta Vladimíra Remka
při letu kosmické lodi Sojuz 28.
Ludmila Bartáková
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ODPADKY VČERA, DNES A 
....ZÍTRA?

foto: www.google.com

 Jak vypadalo nakládání
s odpadky v minulosti?
Například ve středověkých
městech?  
Historička a profesorka
na univerzitě ve Stavangeru
Dolly Jørgensenová zkoumala
nakládání s odpady
ve skandinávských
a severoevropských
středověkých městech.
Poukazuje na to, že
ve středověkém městě s 10 000
obyvateli lidé obvykle
vyprodukovali 900 000 litrů
exkrementů a téměř tři miliony
litrů moči ročně.
dolly.jorgensenweb.net
Tak obrovské množství
všemožného odpadu zní děsivě
i dnes, jenže tehdejší města ještě
neměla podzemní kanalizační
systémy. K tomu všemu se ještě
přidalo velké množství hnoje
z hospodářských zvířat
chovaných ve městech, z prasat,
koní, krav a drůbeže. Lidé se
brodili po kotníky hluboko
v hnilobné směsi mokrého
bahna, shnilých ryb, odpadků,
vnitřností a zvířecího hnoje.

foto: www.google.com

Obyvatelé měst vylévali kbelíky
s výkaly a močí na ulici
nebo jednoduše z okna.
Hnůj nebo výkaly nebyly
jediným znečištěním, které se
ve středověkých městech
hromadilo. Různá řemesla jako
například koželuhové, textilní
výrobci a hlavně jatka čistotu
také nepodporovala. Například
v roce 1371 městská rada
v Yorku zakázala řezníkům
vyhazovat odpadní produkty
do řeky poblíž kláštera. Ti
zareagovali tak, že začali házet
střevní a krvavý odpad poblíž
zdí a bran a na jiném místě
do řeky. Nakonec to řezníci
vyřešili tak, že zbytky zvířat
vysypávali na hřbitov. Hladoví
psi a ptáci pak kosti roznášeli
po celém okolí.
Navzdory tomu si Dolly
Jørgensen stále myslí, že
středověká města nebyla tak
nechutná. „Základy tohoto mýtu
vznikly v době, kdy byla
viktoriánská města idealizovaná

jako jejich opak. Středověká
města byla doslova popsána jako
páchnoucí žumpy,“ vysvětluje.
Městské ulice totiž byly často
dlážděné kameny
nebo dřevěnými prkny, aby
měšťané nechodili v odpadcích
a blátě. Nejstarší úklidová
vyhláška se nachází
v předpisech města Magnuse
Lagabøte (Law-Mender's)
pro Bergen z roku 1276.
Stanovuje, že veřejnost musí
o vánočních svátcích udržovat
ulice čisté a bez zboží, a že
povrch ulice musí být rovný.“
www. dotyk.cz
 
 Dnes? 
Než lidé začali vysílat
na oběžnou dráhu Země první
družice a další objekty, byl
vesmír kolem naší planety
průzračně čistý a jasný. Se
startem Sputniku 1 v roce 1957
se to však navždy změnilo.
Vesmírný odpad se od té doby
dále a dále hromadí a hrozí

foto: www.google.com

nejenom kolizemi s jinými
objekty nebo se Zemí, ale
i něčím horším. K následnému
problému přispěly všechny
národy, jež nějakým způsobem
využívají vesmír. Jak vesmírný
prostor kolem Země zahlcuje
stále více a více nepoužívaných
a vyřazených vesmírných
objektů, zvyšuje se riziko
srážky. Úlomky a trosky
z vesmírných kolizí pak násobně
zvyšují množství vesmírného
odpadu, takže vzniká
začarovaný kruh.
„Máme-li i nadále těžit
z vědeckých objevů
a technologií, které s sebou
provozování vesmírných letů
přináší, je zcela zásadní, aby se
konstrukce i provoz vesmírných
lodí dostal do většího souladu
s pokyny pro zmírňování
vesmírného odpadu.
Pro udržitelné využívání
vesmíru je to nezbytné,“ uvádí
Tim Florer, vedoucí kanceláře
vesmírného odpadu ESA,
Evropské vesmírné agentury.
„Vesmírný odpad představuje
problém v globálním měřítku,
k němuž přispěly všechny
národy využívající vesmírné lety
a odpovědí může být pouze
globálně podporované řešení,“
píše ESA ve své zprávě.
www.deník.cz

 
A co zítra???? Budeme
žít na hromadě
odpadků???  

Historické 
anekdoty
Ptá se pan Vomáčka průvodce:
„Kdy postavili tenhle zámek?“ 
“Ve 14.století.“ 
“A to ho museli stavět tak
blízko dálnice?“ 
Hodina dějepisu: „Co se stalo
7. 4. 1348?“ 
“Byla založena Univerzita
Karlova.“ 
“A co se stalo v roce 1357?“ 
“Slavili deváté výročí založení
univerzity!“ 
Angličan, Němec a Čech střílí
z luku a soutěží, kdo je lepší.
Angličan střelí, strefí střed
a povídá: „I´m Robin Hood.“
Němec střelí, strefí Angličanův
šíp a říká: „I´m Vilem Tell.“
Střelí Čech, strefí jednoho
do oka a povídá: „I´m sorry.“

Historické 
hádanky
Sloužím často u muziky,
svolávám i bojovníky, dunivý
mám silný hlas, ať je bitva
nebo kvas.
(nebub)
 
Mokrý živel je můj svět, uloví
mě hoch i kmet, o půstu všem
zachutnám, zkažená však
zapáchám.
(abyr)
 
Honosím se barvami, jednou, ba
i různými, po větru se obracím,
ale věrnost neztrácím, nosím
znaky, figury, kříže, světce,
příšery, nad vojskem se
postavím, kdo jsem, když mu
nevelím?
(ceroparp)

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

foto: žáci 9.B

V letošním školním roce se dva
týmy z 9. B zapojily opět
do projektu Příběhy našich
sousedů. Prvním pamětníkem, se
kterým proběhl více než
hodinový rozhovor, byl
Ladislav Vízek , známý český
fotbalový reprezentant a držitel
zlaté olympijské medaile z roku
1980.

foto: Ludmila Bartáková

Druhou pamětnicí byla paní   
Naděžda Hubáčková , která
působila v 90. letech jako
starostka Rybitví.
 
Výsledek práce obou týmů, tedy
rozhlasové reportáže, si můžete
poslechnout na stránkách Paměť
národa/Příběhy našich sousedů.
 
napsala Ludmila Bartáková
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HALLOWEEN 
V NAŠÍ 
ŠKOLE

stírá hranice mezi světem živých
a mrtvých. Stavěli proto oltáře,
které obsahovaly ptačí pera, či
zvířecí lebky, a měly za účel
navázat spojení s mrtvými,
pro které se pak pořádaly
obřady.
Komercializace svátku začala
počátkem 20. století,
od třicátých let začíná být
populární nošení kostýmů. Děti
se oblékají do strašidelných
kostýmů a chodí od domu
k domu s tradičním pořekadlem
Trick or treat = koledu,
nebo něco provedu, a „koledují“
o sladkosti. Tradičními znaky
Halloweenu jsou vyřezané dýně
se svíčkou uvnitř, dále
čarodějky, duchové, černé
kočky, košťata, oheň, příšery,
kostlivci, sovy, výři atd.
Typickými barvami jsou
oranžová a černá, oranžová
symbolizuje podzim a černá
temnotu a smrt.
www.wikipedie.cz

foto: www.google.com

Halloween je původně keltský
lidový svátek, který se slaví 31.
října, tedy den před křesťanským
svátkem Všech svatých. Den 31.
října byl hranicí mezi dvěma
hlavními ročními dobami, zimou
a létem. Keltové tento den
vnímali jako pomezí, kdy se

Hallowen in 
USA

foto: Martin Timothy Veteska

For adults, we get to put our
very serious life’s behind us and
for one day let loose! If you ask
any American „what is their
favorite holiday?“ it’s most
likely Halloween.
Here are some of the students art
that we used for decorations!
 
napsal Martin Timothy Veteska

foto: Martin Timothy Veteska

Halloween isn’t only a day for
kids, it’s an exciting day for
everyone! Halloween is a day
where we can be whatever we
want and everyone supports it.
Kids dress up as their favorite
cartoon character, or something
straight out of their imagination!

Reportáž z 
projektového 
dne

foto: Jaroslava Stehnová

- s tím, co vše je odpad 
- s druhy obalů a odpadů 
- se tříděním odpadu a jeho
recyklací 
- s jeho dalším využitím, 
také i s tím, JAK BY SE DALO
MNOŽSTVÍ OBALŮ
OMEZIT.
Snažíme se probudit v žácích
naší školy ekologické myšlení
a chování, které je šetrnější
pro naši planetu a tím i pro nás

všechny. Cílem všech našich
projektů i samotného kroužku
BETTY je vést žáky směrem
k tomu stát se zodpovědnými
spotřebiteli, kteří berou ohled
na přírodu a naši planetu.
POKUD CHCETE NĚCO
ZMĚNIT, PŘIDEJTE SE
K NÁM!
 
 Členové kroužku BETTY
v pátek 19.11. 2021 vybrali
z nejlepších návrhů modelů
odpadkových košů, které
dodali žáci 7. ročníků, ty
nejvhodnější. 
Realizace:
- bílé plastové koše budou
označeny správnými symboly
a nápisy (nehořlavými barvami)
a budou umístěny do učeben
na 2. stupni naší školy
- plastové troj-koše s víky

foto: Jaroslava Stehnová

pro tříděný odpad
- do učeben budou umístěny
koše na tříděný odpad: papír,
plast, karton
- v učebnách budou černé
odpadkové koše na směsný
odpad
Tento návrh bude brzy předložen
vedení školy.
 
napsala Jaroslava Stehnová

foto: Jaroslava Stehnová

O PROJEKTOVÉM DNI
„JAK NESKONČIT V KOŠI –
ODPADY“
Tohle je náš první větší projekt,
rozhodně ale nebude poslední.
Účelem tohoto projektového dne
bylo seznámit žáky naší školy:

Práce našich 
žáků aneb 
Vzpomínka na 
distanční 
výuku

foto: žáci 6.C

V loňské distanční výuce
vytvořili žáci 6. ročníku
během skupinové práce
zajímavé nástěnky v Padletu
na téma Breakfast.

foto: žáci 6. ročníku

Práce našich 
žáků - verše v 
6. A

V jedné hodině českého
jazyka byla zadána 4
slova: PAPRIKA,
SVĚTLOMET, VOLBY,
KOLENA. Úkolem žáků
bylo použít všechna
slova v krátké básničce.
A zde je jeden podařený
výsledek:
 
Na volbách byla hostina 
a na hostině se podávala
kolena. 
Kolena byla ze slepice 
a chutnala jim převelice. 
 
Najednou všem ozářil oči
světlomet, 
to se zjevil pan prezident. 
A řekl:“ Paprika je červená, 
pro volby jak stvořená!“ 
 
napsala Klára Polívková, 6.Afoto: www.google.com
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PRÁCE 
NAŠICH 
ŽÁKŮ

ilustrace: Veronika Šrámková, 8. C

foto: práce žáků 8.A

Žáci 8. ročníku se s paní
učitelkou Bolkovou
snažili (a velmi
úspěšně!!!) o recyklaci

ilustrace: Matěj Holý, 8.A

plastů, tvořili prostorové
busty. A téma  Napůl
život, napůl stroj 
přineslo také velmi
zajímavá díla.

ilustrace: Kateřina Kučerová, 8.C

PRÁCE 
NAŠICH 
ŽÁKŮ

Za devatero továrnami
a devatero bytovkami byla
na vysokém kopečku jedna
skládka. Ta skládka nebyla moc
velká, ale poměrně otravná. Jak
už jsem řekla, skládka byla sice
malá, ale lidi na vedlejším
sídlišti otravovala. Velmi páchla
a lidé si třeba kvůli tomu
nemohli pořádně vyvětrat
nebo si ven pověsit prádlo
na šňůru, aby hezky uschlo, ale
ono spíše načichlo smradem.
Lidé, co kolem skládky
procházeli, si na ni vždy
stěžovali a ofrňovali se nad ní.
Různé odpadky se na skládce
přátelily a stále nechápaly, proč

vždy o nich lidé tak nepěkně
mluví. Ohryzek od jablka si
jednou stěžoval igelitovému
sáčku, že ho to zde nebaví, a že
by se chtěl, ještě než se rozloží,
někam přestěhovat. Tato zpráva
se rychle roznesla a časem
i ostatní odpadky začaly
uvažovat o stěhování.
Domluvily se, že vyrazí někam
na vandr. Ovšem nevěděly, kudy
a kam, a tak se jednoho dne celá
skládka vydala neznámo kam.
Procházela ulicemi, podchody,
přes mosty dál a dál. Ale časem
některé odpadky začaly bolet
nožičky a naříkaly, že už dál
nemohou. Spousta odpadků si

foto: www.google.com

všimla, že si lidé někdy
stoupnou k silnici a čekají, až
jim nějaké auto zastaví.
Čekali, čekali a čekali, možná
tam čekají dodnes.
Karolina Linhartová, 9.B

foto: www.google.com

 
Jak šla skládka
na vandr  

PRÁCE 
NAŠICH 
ŽÁKŮ

ilustrace: Lucie Hrabánková, 6.A ilustrace: Věra Masopustová, 6.A ilustrace: Sofia Zhelnarchuk, 6.A

ilustrace: Jakub Kostroun, 6.A

Malá ochutnávka ze třídy 6. A -
malby inspirované zvířecí říší
a vesmírem

PRÁCE 
NAŠICH 
ŽÁKŮ

foto: Lukáš Chládek

ročníku s návrhy
předmětů pro 3D
tiskárnu. foto: Lukáš Chládek

foto: Lukáš Chládek

Určitě by si uveřejnění
zasloužily i další návrhy
našich deváťáků, snad
se vejdou do dalšího
čísla!!!

foto: Lukáš Chládek

V předmětu mediální
tvorba pracují žáci 9.


