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OSMIČKOVÁ VÝROČÍ
Články k oslavám stého výročí
samostatnosti naší republiky
ČTĚTE NA STRANĚ 3 - 4

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ
PŘÍLOHA
ČTĚTE NA STRANĚ 6 - 8

Co si přečtete v tomto čísle? 
Hlavním tématem jsou oslavy
stého výročí samostatnosti naší
republiky. Dočtete se, jak jsme
si tuto dobu připomínali
na naší škole. Dozvíte se, co to
jsou osmičková výročí a proč
jsou tak významná. 
 
Z aktualit se seznámíme se
třídou - "přípravkou", přečtete
si, nač je SOS schránka, jak
prožili "šesťáci" adaptační kurz,
kde byly sedmé a deváté třídy
na exkurzi a jak dopadli zástupci
naší škole v turnajích
v minifotbale a v přehazované.
Samozřejmě nechybí zábavné
čtení, literární i výtvarná příloha.
 
Přejeme zajímavé čtení!
(red)

Rybí zpravodaj č. 25 a městského plánování
(C.A.M.P.)
 
KULTURA A LITERÁRNÍ
PŘÍLOHA:
Získejte příspěvek na nákup knih
Recenze knížky Třinácté nebe
 
VÝTVARNÁ PŘÍLOHA: 
Školní výstava ke stému výročí
samostatnosti naší republiky
 
ZÁBAVA:
Vtipy a hádanky

NOVINKY A AKTUALITY
ZE ŽIVOTA ŠKOLY:
Adaptační kurz šestých ročníků
Taneční workshop
SOS schránka
Vítáme přípravku na naší škole!
 
SPORT: 
Přespolní běh
Sportovní turnaje v minifotbale
a v přehazované
 
EXKURZE A VÝLETY:
Exkurze devátých tříd
do Vojenského technického
muzea v Lešanech
Družina na návštěvě Muzea
hlavního města Prahy

Sedmé třídy navštívily Trmalovu
vilu
 
TÉMA TOHOTO ČÍSLA:
STÉ VÝROČÍ
SAMOSTATNOSTI NAŠÍ
REPUBLIKY 
Oslavy 100. výročí vzniku
samostatné republiky na naší
škole
Jak jsme vybírali jméno
pro strom republiky
Zasadili jsme památnou lípu
Osmičková výročí
Prezidentský vlak
 
ZAJÍMAVÁ MÍSTA PRAHY:
V Centru architektury

Adaptační kurz 
šestých ročníků

nebo procvičování paměti.
Účelem adaptačního kurzu bylo
seznamování se a spolupráce,
proto děti hrály i různé týmové
hry a hned po tom šly na oběd.
Po obědě program pokračoval až
do tří hodin odpoledne.
 
Dětem se adaptační kurz líbil
kvůli nabitému programu
a zaujaly je zajímavé hry, které
pro ně lektoři připravili.
Byla to také dobrá příležitost
seznámit se s nově příchozími
dětmi a vyzkoušet si pracovat
jako tým, což se podle názoru
všech podařilo.

autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VI.A

Co je to vlastně adaptační
kurz? Je to soustředění,
při kterém by se měla skupina
lidí naučit spolupracovat
a pomáhat si.
Proto je pravidelně zařazován
do výuky i na naší škole.
 
Tento rok proběhl 10.,17. a 24.
září na školní zahradě od osmi
hodin ráno do tří hodin
odpoledne a zúčastnili se ho žáci
šestých tříd. Nejdříve se děti
seznámily s lektory a potom
hrály hry, například stavění
dráhy pro roboty,

Taneční ,,Workshop s Honzou 
Onderem"

Dne 6. a 9. listopadu proběhl
na ZŠ V Rybníčkách taneční
,,Workshop s Honzou
Onderem."
 

Žáci prvního stupně si tak mohli
vyzkoušet základní prvky
společenského tance a seznámit
se s jedním z účastníků
zábavného pořadu České
televize StarDance.
 
Zuzana Kolská
(foto archiv školy)

SOS schránka například šikana, ve vaší třídě.
Také tam ale můžete hodit
i návrhy na změnu ve škole.
 
Co se stane s dopisem?
Každý týden schránku vybírá
a vzkazy a dotazy prohlíží pan
učitel Makovský. Pokud je něco
vážného nebo zajímavého,
přednese dopis ostatním
vyučujícím a společně se snaží
problém řešit.
 
Mám se podepsat?
Všechny vzkazy by měly být
anonymní. Pro ně je schránka
určená, takže se nemusíte stydět
tam cokoliv napsat.
 
Mají podobnou schránku
i jinde?
Na ostatnich školach se tato
schránka objevuje jen zřídka,

a tak pokud je nějaký problém,
nebojte se ji využít.
 
Má to smysl?
Dotazy nebo i návrhy se určitě
vyplatí do schránky házet,
protože když to učitelé zaujme,
můžou pomoci problém vyřešit.
Všichni učitelé prosí, abychom

tam ale neházeli žádné hloupé
dotazy. Je to naprosto zbytečné.
 
Když budete mít nějaký dotaz,
návrh nebo problém, určitě
schránku použijte!
(foto archiv školy)

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Tento školní rok se na naší
škole nově objevila SOS
schránka. Odpovědi na otázky,
k čemu je schránka určená,
jsme získali od pana učitele J.
Makovského, který ji má vyní
na starosti.
 
 
Kde SOS schránka je?
SOS schránku najdeme u jídelny
před sborovnou.
 
Co do schránky mohu hodit?
Pokud máte problém, se kterým
se obáváte někomu svěřit,
můžete vhodit vzkaz nebo dotaz
právě do této schránky, ať už je
to ohledně vyučovaní učitelů
nebo jakýkoliv problém, jako
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Přespolní běh běželi jeden okruh. Starší žáci
a žákyně museli běžet dva
okruhy. Z každé kategorie mohlo
startovat šest závodníků z jedné
školy.
Mladší žákyně obvodní kolo
vyhrály. Mladší žáci obsadili
pěkné třetí místo. Starší žákyně
obsadily páté místo. Starší žáci
byli čtvrtí.

Naše gratulace patří družstvu
úspěšných vítězek v kategorii
mladších žákyň!

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B
Ve středu 26. a ve čtvrtek 27.
září se konalo obvodní kolo
v přespolním běhu. Běhalo se
v lesoparku v Hostivaři.
 
Okruh byl dlouhý jeden
kilometr. Mladší žáci a žákyně

Sportovní 
turnaje v 
minifotbale a v 
přehazované

Dne 12. října se také uskutečnil
turnaj v přehazované mladších
žaček ve škole ZŠ Hostýnská.
Naše děvčata se umístila
na pěkném 3. místě.
 
Gratulujeme!

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B
Dne 9. a 12. října se konal
turnaj v malém fotbale.
Turnaj se hrál na umělé trávě
v Edenu. 
 
Starší žáci turnaj hráli v úterý 9.
října a umístili se na 6. místě,
mladší žáci hráli 12. října
a umístili se na 7. příčce. Oba
turnaje zaslouženě vyhrála škola
ZŠ Eden, která ukázala svoji
kvalitu.
 Exkurze v muzeu v Lešanech

Exkurze 9. tříd do Vojenského 
technického muzea v Lešanech
Dne 17. listopadu v pozdním
čase slunečného a teplého
babího léta navštívili žáci
devátého ročníku Vojenské
technické muzeum Lešany. 
 
Žáci měli možnost obdivovat
zejména obsáhlou sbírku
československých
prvorepublikových vojenských
vozidel (tanků, džípů,
motocyklů, nákladních
automobilů aj.), mezi kterými se
nachází nejeden světový unikát,
např. plně provozu schopné
lehké tanky LT-35 a LT-38.
Období studené války pak
reprezentovaly tanky a vozidla

Varšavské smlouvy
i Severoatlantické aliance.
 
Působivá byla pro žáky zejména
raketová technika krátkého
a středního doletu schopná nést
nejenom konvenční, ale
i „zkázonosné“ jaderné hlavice
s doletem až 1000 km!
Již vychladlé prostory expozic
oživil záživný výklad průvodce
a my tak můžeme hodnotit
exkurzi jako velmi vydařenou.
 
Jan Makovský

foto: archiv školy

Vítáme "přípravku" na naší škole!
Letos je poprvé na naší škole
zřízena přípravná třída. Je
umístěna v klidném prvním
patře, trochu stranou
od velkého ruchu z 1. a 2.
stupně. Přinášíme krátký
rozhovor s její třídní paní
učitelkou Mgr. Zuzanou
Kolskou. 
 
 
 
 
 

Pro děti jakého věku je určena
tato přípravka?
 
Ve třídě máme děti od šesti
do sedmi let.
 
Co se tu děti učí?
 
Děti nemají rozvrh, ale učí se tu
například tvary, rozpoznávat, co
je malé a co je velké, a rozvíjejí
svou fantazii. S dětmi chodíme
i ven a máme i výtvarnou
výchovu.

Proč jsou děti tady a ne
ve školce nebo už v první
třídě?
Většinou měli odklad, ale chtěli
se už trošku připravit. Proto také
chodí do této přípravky a každý
všední den mají čtyři vyučovací
hodiny
 
Kolik dětí je ve třídě a stíhají
si i hrát?
 
Ve třídě je osm žáků a čas
na hraní mají děti

o přestávkách.
 
S čím v hodinách pracujete?
Máme speciální učebnice
pro přípravku, ale občas děláme
s pracovními listy nebo na
interaktivní tabuli.
 
Děkuji Vám za rozhovor.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B
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Osmičková 
výročí

foto: archiv školy

v Mnichově, proto je nazývaná
Mnichovská ("o nás,bez nás").
Pohraničí tedy připadlo
Německu. I přes náš nesouhlas
jsme tak přišli o veliké území.
Lídři Itálie, Francie a Anglie
předpokládali, že Adolf Hitler
nebude po tomto rozhodnutí
s nimi bojovat. To se však
zmýlili.
 
Rok 1948 - nástup
komunistické vlády
a připojení k sovětskému
mocenskému bloku. Je to
počátek útlaku našeho
obyvatelstva a začátek krize
ekonomiky. Den nástupu
komunistů k moci, 25. únor,

býval slaven jako významný den
"vítězství československého
pracujícího lidu".
 
1968 - invaze vojsk Varšavské
smlouvy do Československa.
21. srpna - první den invaze.
V letech 1967 - 68 čeští
komunisté pod vedením
Alexandra Dubčeka chtěli
změnit způsob vlády. Usilovali
o změny, ale komunisté
z východního bloku
pod vedením Sovětského svazu
vše ukončili. Poláci, Madaři
a Bulhaři souhlasili
s uskutečněním okupace
Československa - s tzv. Operací
Dunaj. Dne 21. srpna vtrhly
sovětské tanky a vojska dalších
států do Prahy a ostatních měst
Československa, které obsadily.
Tato okupace se pokládá
za největší nasazení vojsk
od dob 2. světové války.
 
Rok 2018 - tento rok si
připomínáme všechny tyto
významné dny a roky a každý
tento den bychom si měli
připomínat. Protože to jsou dny,
ve kterých nám šlo o život
a bojovali jsme za svobodu
a demokracii.
 
Doufám, že jste alespoň dvě
z těchto dat znali a připomněli si

je. Pro zajímavost připojím
výsledky testů
pro středoškoláky, jak ti znají
naše "osmičková výročí." Mladí
lidé ve věku 18-24 let
podstoupili testy znalostí
o letech 1918, 1938, 1948
a 1968.
 
Rok 1918: téměř 80%
dotazovaných vědělo, co se
v tomto roce stalo.
Rok 1938: pouze 54% vědělo,
co se stalo roku 1938. Toto číslo
je neuvěřitelně nízké a učitelé
na středních školách se ho
pokusí zvýšit.
Rok 1948: jen 65% vědělo, co se
stalo v tento významný den.
A rok 1968 vědělo 76%.
 
Tyto výsledky nikdo nečekal.
Průzkumníci je hodnotí jako
špatné a budou je chtít určitě
zlepšit. Nebo se vám zdá, že tato
čísla jsou dostatečně vysoká? To
ale nejsou, přece každý Čech
i Slovák by měl znát VŠECHNA
tato data a umět o nich vyprávět.
Učitelé na středních školách
dokonce po tomto testu zavádějí
speciální programy a věnují
hodiny osmičkovým výročím.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

V tomto roce si připomínáme
několik významných událostí
našich moderních dějin -
připomínáme si tzv. osmičková
výročí. Jde zejména o roky
1918, 1938, 1948 a 1968.
 
Rok 1918, 28.říjen a vznik
Československé republiky.
Prvním prezidentem se stal
Tomáš Garrigue Masaryk. Právě
díky němu a spoustě dalších lidí,
jako byli např. Alois Rašín,
Karel Kramář a Edvard Beneš,
vznikla Československá
republika. Toto datum bychom si
měli i nadále připomínat,
protože jsme se osamostatnili
a dokázali, že jsme schopný
národ.
 
Rok 1938, 29.říjen
a Mnichovská dohoda. Zrada
ze strany Itálie, Anglie a Francie
ohledně českého pohraničí.
Zástupci těchto států podepsali
smlouvu a tím souhlasili, že
Německo Čechoslovákům
odebere pohraniční území, města
i vesnice a posune tak
československé hranice.
Smlouva byla podepsána

„Prezidentský vlak 2018“

Dne 17.září 2018 se konala
v prostorách bývalého depa
a dílen na Masarykově nádraží
vernisáž výstavy
o Prezidentském vlaku.
Prezidentský vlak byl unikátní
projekt Národního
technického muzea, Českých
drah a Železnic Slovenské
republiky, který jezdil po celé
dva měsíce po České
a Slovenské republice.
 
Za dva měsíce vlak najezdil
celkem čtyři tisíce kilometrů,
poté se vrátil do prostor
Masarykova nádraží, kde se
v roce 2026 otevře Muzeum
elektrotechniky a železnice
Národního technického muzea.
Prezidentský vlak byl složen
ze salonního vozu Františka

foto: A. Pacík

Ferdinanda D´Este, Salonního
vozu T.G. Masaryka vozu Ce
a Prezidentského vozu z roku
1968, které táhla lokomotiva 464
102 přezdívaná Ušatá.
 
Také byla k vidění lokomotiva
751 010 přezdívaná Bardotka se
zapřaženým lůžkovým vozem.
 
Mimo tyto exponáty byla
k vidění i vizualizace, jak bude
Muzeum elektrotechniky
a železnice Národního
technického muzea vypadat.

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

Družina na návštěvě Muzea 
hlavního města Prahy

foto: archiv školy

Dne 31. října děti z druhého
a šestého oddělení školní
družiny navštívily Muzeum
hlavního města Prahy.
 
Program obsahoval návštěvu
expozice „Praha v pravěku“
a vyprávění z výběru pražských
pověstí, které bylo doplněno
loutkovými výstupy.
 
Děti se dozvěděly spoustu
zajímavostí a návštěva muzea
pro ně byla pěkným zpestřením
středečního odpoledne.
 
Eva Kudláčková a Anna
Michalíková
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Jak jsme vybírali jméno pro 
strom republiky

 
Děti z naší školy 24. září
za podpory městské části
Praha 10 a Nadace Partnerství
zasadily památnou lípu jako
připomínku 100. výročí
založení republiky. 
 
Školní parlament při té
příležitosti vyhlásil soutěž

o výběr jména pro strom, který
bude zasazený při příležitosti
tohoto významného výročí.
 
Jak návrh a výběr jmen
probíhal?
Každá třída má svého
parlamentáře a ten se měl ve své
třídě zeptat na návrh na jméno
lípy. Žáci si měli připravit svoje
nápady a návrh s největší
podporou třídy parlamentář řekl
na schůzce školního parlamentu.
Zástupcí tříd potom hlasovali
pro jednotlivé návrhy. Jméno
lípy vyhrálo jméno Charlotta -
podle Charlotty Garrigue
Masarykové, manželky T.G.M.

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B

Zasadili jsme památnou lípu
Dámy a pánové,
 
vítám vás na dnešním
slavnostním setkání
při příležitosti sázení lípy,
kterou jsme se rozhodli
pojmenovat Charlotta. Zvolili
jsme toto jméno podle
manželky prvního prezidenta
samostatné Československé
republiky.
 
Paní Charlotta Garrigue
Masaryková se po sňatku
s Tomášem Masarykem v roce
1881 přestěhovala do Prahy, kde
se hned zapojila do veřejného
života a bojovala za práva žen.
 
V období hilsneriády byl
Masaryk rozhodnut emigrovat,
ale Charlotta řekla rázné ne.
„Tvé místo je tady v českém
národě, musíš tady zůstat a při

hájení pravdy nesmíš ustoupit.“
 
Po 1. světové válce se stala první
dámou samostatného
Československa a hned v roce
1920 měla možnost zasáhnout
do tvorby první československé
ústavy. Prosadila, aby zde byla
žena ve všech oblastech
postavena na roveň muži.
Zasloužila se také o rozvoj
českého ženského školství.
 
Zemřela v roce 1923 na zámku
v Lánech a prezident Masaryk
prohlásil: „Charlotto, děkuji ti
za vše, co jsi pro mě udělala!
Vím a říkám ti to, že bych
nemohl dosáhnout toho, čeho
jsem dosáhl, bez tvé pomoci.“
 
Berenika Hrubá, VII.B
předsedkyně školního
parlamentu

Oslavy 100. výročí vzniku samostatné republiky na naší škole
I naše škola se svými projekty
zařadila mezi ty, kteří si
připomněli významné výročí
naší republiky. Ať už se jedná
o projekty v rámci vlastivědy,
občanské výchovy, dějepisu
nebo výtvarné výchovy.
V těchto pracích jsme se
seznámili se vznikem naší
republiky, životem v době tzv.
1. republiky, s okolnostmi
vzniku našeho státu i s
významnými osobnostmi,
které stály u jejího založení.
 
Dne 24. září jsme za podpory
městské části Praha 10 a Nadace
Partnerství zasadili památnou
lípu jako připomínku 100.
výročí založení republiky.

Slavnostní zasazení lípy Charlotta na
pozemku školy (foto archiv školy)

Při této příležitosti přednesla
projev předsedkyně školního
parlamentu, Berenika Hrubá.
Projev si můžete přečíst na této
stránce.
 
Na začátku listopadu proběhla
na pozemku školy slavnostní

Charlotta Garrigue Masaryková
(www.pinterest.com)

vernisáž výstavy, která byla
věnovavaná vzniku ČSR
a období 1. republiky. Školní
sbor žáků z 1. stupně
pod vedením paní učitelky Jany
Kotové ji doprovodil pásmem
lidových písní.
Na výstavě jsme si mohli

prohlédnout práce našich
spolužáků: portréty slavných
osobností 1. republiky -
prezidenta Masaryka a Beneše,
předsedy vlády Karla Kramáře
a "Mužů 28. října." Portréty byly
doplněny obrázky státních
symbolů, prvních známek
a bankovek. Atmosféru 1.
republiky dokreslovaly obrázky
atomobilů, ukázky techniky
nebo dobové módy. Po vernisáži
byly panely umístěny do haly
u vstupu do školy.
(red)

Dne 2. listopadu jsme
na zahradě školy slavnostně
zahájili výstavu k výročí 100 let
od vzniku ČSR. Na vystavených
výtvarných dílech se podíleli
žáci všech ročníků. Po krátkém
projevu ředitele školy Mgr.

Luďka Doležala vystoupil
dětský sbor pod vedením Mgr.
Jany Kotové. Po ukončení
slavnostní vernisáže byla
výstava umístěna ve vestibulu
školy. (foto archiv školy)
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V Centru architektury a městského plánování (C.A.M.P.)
Loňský školní rok jsem se
v Centru architektury
a městského plánování CAMP
účastnil akce nazvané Šotouš.
Místo konání i navštívená
beseda mě zaujaly,
a proto jsem se rozhodl vám je
popsat a v reportáži vám toto
místo i akci přiblížit.
 
CAMP se nachází kousek
od stanice metra Karlovo
náměstí a Všeobecné fakultní
nemocnice. Konají se tu různé
akce jako besedy s architekty,
kde se jako Pražané můžeme
seznámit s tím, jak se budou
měnit různá místa v Praze atd.
 
Také je tam možno prohlédnout
si různé výstavy a Pražané se
tam mohou zdarma jít podívat,
koupit si nějaké publikace, najíst
se sladkostí a dát si kávu
v kavárně.
 
V současné době se tu koná
interaktivní výstava. Tu jsem ale
zatím nenavštívil, proto vám
popíšu besedu, které jsem se
zúčastnil. Pro toto místo ji
připravil Regionální organizátor
pražské integrované dopravy
(ROPID) ve spoluprácí

 
Na závěr bych rád vysvětlil, co
znamená slovo šotouš. Označuje
to příznivce dopravy, tento výraz
pochází z anglického slova shot,
což znamená fotografický záběr.
(foto A. Pacík)

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

s Institutem plánování a rozvoje
hlavního města Prahy (IPR).
Jmenovala se "Šotouš".
 
V amfiteátru se konaly besedy
s architektem Petrem Kučerou
o historii MHD, se zástupcem
ředitele ROPIDu panem
Martinem Šubrtem o tom, kolik
stojí pražská MHD za rok,
s panem Janem Barchánkem
o vizi a vývoji elektromobility
v Praze a s panem Lukášem
Tittlem z IPR o budoucnosti
příměstské železnice a výstavbě
nových vlakových zastávek.
Na této akci byly tři
komentované ukázky tras
dopravních prostředků, se
kterými se setkáváme každý den,

konkrétně metro, tramvaj a vlak.
Mělo se dát svézt autobusem
Praga RND, který nakonec
nemohl vyjet, protože se rozbil,
i přes snahu opravářů muzea
ve Střešovicích nakonec
nepřijel.
 
Zábavnou formou byly
provedeny dva šotokvízy,
ve kterých bylo několik otázek
z Pražské integrované dopravy
a na závěr dopravního
odpoledne a akce Šotouš byla
možnost se zeptat na pár otázek
pánů Martina Šubrta, Jana
Barchánka a Lukáše Tittla. Tato
akce byla velmi zajímavá a byla
navštívena hojným počtem
návštěvníků.

Sedmé třídy navštívily Trmalovu vilu

 
Dne 21. září jsme se třídou 7.
A šli na přednášku o bratrech
Čapkových. Prezentace
probíhala ve Strašnicích
v Trmalově vile. Ta se nachází
asi čtvrt hodiny chůze od naší
školy poblíž stanice metra
Strašnická. Vila bratří Čapků
se nachází také ve Strašnicích,
ale zatím v ní probíhá
rekonstrukce.
 
Přednáška, kterou jsme si
vyslechli, probíhala v jednom
větším pokoji, kde jsme se
usadili na židle. Tématem byl
život a tvorba bratři Čapků
a jejich rodinné vztahy.
 

foto: www.trmalovavila.eu

Prezentace byla doplněna
promítáním fotografií a obrázků.
Viděli jsme například jejich
rodinné fotografie, fotografie
jejich manželek, malby Josefa
Čapka i fotografie domů, kde
bratři společně bydleli.
I když byl mezi nimi mnohaletý
rozdíl, oba bratři k sobě měli
velice blízko. Díky tomuto
celoživotně hezkému vztahu
proto dělali mnoho věcí
společně.
 
Na přednášce jsme si mohli také
poslechnout hlas Karla Čapka
asi z r. 1936 nebo 1938. Bohužel
nahrávka pro svoje stáří byla hůř
srozumitelná. Na závěr jsem si
ještě vyslechli přednes několika

úryvků z děl Karla Čapka.
Nakonec jsme dostali výtisk
novin "Pátečníci".
 
Tato akce byla moc zajímavá,
ale na náš věk nám přišla hodně
dlouhá. Nejvíce nás zaujaly
promítané obrázky a rodinné
fotografie.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VII. B
autor článku:

VOJTĚCH LUNDÁK
třída VII.A
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Recenze knížky Třinácté nebe autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B
Knihu Třinácté nebe napsal
kanadský spisovatel Neil
Smith. Vypráví o třináctiletém
Oliveru Dalrymplovi alias
Bubu. Ten je velmi
inteligentní, ale trpí srdeční
vadou. Svoji přezdívku má
díky úplně bílým vlasům
a bledé pleti. 
 
Jednoho normálního dne stojí
ve škole u své skříňky
a najednou se něco stane...
Naráz se ocitne v cizí posteli a v
křesle. Vedle něj spí cizí holka.
Později zjistí, že dívka se
jmenuje Thelma, a oba se brzo
spřátelí.
 
Thelma mu říká, že prošel
a Oliver nejprve myslí, že
zemřel na srdeční vadu.
Uvědomí si, že se ocitl v ,,nebi",
ve kterém se Bůh jmenuje Zig,
a všechno tu funguje úplně jinak
než na Zemi.
 
Thelma je jedna z dobrodějců -
lidí, kteří jsou výše postavení
v této společnosti a pomáhají
ostatním. Brzy se stane jeho
kamarádem i Johnny, který
zemřel ve stejné škole. Oba si
uvědomují, že nejspíše zemřeli

ve stejnou dobu. Johnny si
pamatuje i tvář střelce.
 
Ostatní dny prozkoumávají
nemocnice a hledají lidi, kteří
zemřeli ve stejnou dobu jako
oni. Další pátrání přinese
zajímavé důkazy. Na konci
knihy příběh přinese nečekané
odhalení.
 
Kniha se mi moc líbila. Vřele ji
doporučuji ostatním čtenářům.

foto: /akce do konce listopadu/
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Výstava ke stému výročí 
samostatnosti naší republiky

foto: archiv školy
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Vtipy
Jede takhle blondýnka autem
a narazí do stromu.
Poté vyleze z auta, obejme strom
a povídá: "Strome, stromečku,
promiň, promiň, ale já troubila!"
 
"Pepíčku, nakrmil jsi rybičky?
"Ano maminko, ale zapomněl
jsem jim dát napít!"
 
Dopravní inženýři vymysleli
pro blondýny novou dopravní
značku: KONEC
KRUHOVÉHO OBJEZDU.
 

Potkají se dva ježkové. Jeden má
obvázanou packu.
"Co se ti stalo?" ptá se jeden.
"Ale, zapomněl jsem a podrbal
jsem si záda!!!"
 
Přijde zajíc do baru, vykasá si
rukávy a zařve: "Kdo mi zmlátil
bráchu?"
"Já!" zvedne se medvěd, "a co
má být??"
"Ále .......nic......dobře jsi
udělal."

Hádanky
1/ Vždy je to před námi,ale
nevidíme to. Co je to?
2/ Co vypadá jako půlka
jablka??
3/ Co mají společného psi, pivo
a peníze??
4/ V jakém případě řekneme
"10", když se díváme na 2?
5/ Co patří tobě, ale ostatní to
používají častěji než ty??
6/ Chlapci je 12 let, ale za svůj
život slavil narozeniny pouze 3x.
Jak je to možné??
7/ Které zvíře skáče výše než
budova??

8/ Kolikrát můžeš odečíst číslo 2
od čísla 10??
9/Neustále to mění tvar, ale
přesto je to stále kulaté.Co je to?
10/ Přišel k nám bílý kůň, zalehl
nám celý dvůr. Co je to?
11/ Kolik udělá vrabec kroků
za 100 roků?
12/ Má to rohy, žádné nohy, co
je to?
13/ Heboučké je jako z vaty,
kožíšek má mourovatý.Co je to?
14/ Táta dlouhý, máma krátká,
děti jako pimprlátka.
15/Dřevěnou má v břiše duši,
dlouhý krk a čtyři uši. Co je to?

"Mami, hoří stromeček!"
"Neříká se, že hoří, ale že svítí."
"Mami, záclony už taky svítí!"
 
Může slon chodit do základní
školy??
- Nemůže, protože neprojde
dveřmi.
A může slon chodit na střední
školu??
- Nemůže, protože nevychodil
základní školu!
 
Pan učitel se ptá Pepíčka: "Když
máš v jedné kapse 100 Kč a v
druhé kapse také 100 Kč, co
dohromady máš??"
"Cizí kalhoty!"

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Odpovědi na hádanky
1/ budoucnost
2/ druhá půlka jablka
3/ začínají na P a mohou být
nejlepším přítelem člověka.
4/ když se díváme na hodiny
5/ tvé jméno
6/ narodil se 29. února
7/ téměř všechna zvířata, budovy
totiž neskáčou.
8/ pouze jednou 10 - 2 = 8,
potom bychom odčítali od 8
9/ Měsíc
10/ sníh
11/ žádný, protože skáče
12/polštář

13/ kotě
14/hrábě
15/ housle

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Portréty významných osobností vzniku samostatné ČSR

V průběhu školní výuky a v
rámcí výtvarné výchovy se žáci
prvního a druhého stupně
seznamovali s významnými
osobnostmi, které stály u vzniku
naší samostatné republiky (zleva
doprava portréty Aloise Rašína,
T.G.Masaryka, M.R.Štefánika
a Karla Kramáře).
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