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Dobrý den,
 
co zajímavého najdete
v novém čísle? Hned na první
straně vám Sára představí
naše nové logo. V jejím článku
se můžete dočíst, jak vznikalo. 
 
Bára pro vás napsala článek, jak
proběhla školní Talentshow a jak
jsme pomáhali psímu útulku.
V článku s anketou se dozvíte, co
je to školní klub, Anička vám
doporučí nový časopis a Richard
a Toník připojují recenze
na zajímavé knížky. Nechybí
informace o posledních
sportovních a kulturních akcích.
Na závěr vás čekají vtipy, komiks
a hádanky.
 
Přejeme příjemné čtení.
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LITERÁRNÍ PŘÍLOHA 

Máme nové 
logo! Přečtěte 
si, jak vznikalo.

Žáci se nejprve zamýšleli, jakou
funkci loga plní, jak poznají
správné a špatné logo. Nakonec
zkusili vytvořit hezké,
zapamatovatelné a originální
logo. Jejich návrhy jste si mohli
prohlédnout v RZ 23.
 
Změnilo se logo i vstup 
 
V tomto školním roce došlo
k výměně vstupních dveří a nad
vchod byly nově umístěny dva
stožáry. Na jednom vlaje vlajka
naší republiky, druhý je určen
pro vlajku naší školy.
 
Nad vchod také přibyla písmena
názvu školy. Za setmění si nelze
nevšimnout písmen, která svítí
daleko do tmy.

Proč bylo potřeba nové logo?
Aneb vizuální proměna naší
školy
 
V prvním pololetí loňského
školního roku dostali žáci naší
školy možnost během hodin
výtvarné výchovy zahrát si
na grafiky a vytvořit pro školu
nové logo. Staré bylo graficky
nevýrazné, proto vedení školy
navrhlo, že by se žáci na jeho
tvorbě mohli podílet. Nové velké logo v barvě. Malé

logo si můžete prohlédnout
nahoře na titulní straně
v hlavičce časopisu.

Vytvářeli jsme 
logo pro naši 
školu

 
Jaké obrázky jsou v novém
logu a čím se liší
od předchozího?
 
Nové školní logo si ponechalo
z toho starého oválný tvar
a motiv vodní hladiny. Původní
logo mělo jednodušší vzhled.
 
Nové logo je obohaceno o další
vodní motivy - ryby a rostliny -
vycházející z názvu školy.
Ze stejných důvodů byla
pro logo vybrána modrá barva.
 
Nové logo má i zjednodušenou
jednobarevnou verzi pro tisk
(malé školní logo) na hlavičkový
papír a podobné použití.
 
Kde všude se s logem můžeme
setkat?

 
Jak už jsme zmínili, byly
vytvořeny dvě varianty - jedna
větší a druhá menší,
zjednodušená.
 
S velkým logem se setkáme
na školní vlajce, vyvěšené
nad vchodem do budovy a na
plakátech nebo se také používá
při reprezentaci naší školy.
 
Velké logo můžeme také vidět
na webových stránkách školy.
 
Malé logo se používá hlavně
v tiskopisech, nebo v hlavičce
školního časopisu, na plakátech
ho proto neuvidíme.
 
Doufáme, že vás naše nové logo
zaujalo a že se vám bude líbit.

autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VI.A

Jak logo vznikalo?
 
Na vzniku nového loga se
v loňském školním roce podíleli
žáci a žákyně z druhého stupně.
Z finálového výběru
nejzajímavějších prací byl
nakonec jako nejlepší vybrán
návrh Adély Matouškové
z loňského osmého ročníku.
 
Profesionální grafik pak na její
motivy zpracoval dvě finální
verze. Ty škola používá
od začátku tohoto školního roku.
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Florbalový 
turnaj

Florbalový turnaj pořádal DDM
Prahy 10 - Dům UM
ve spolupráci s AŠSK a ZŠ
U Obory.
 
Zúčastnilo se celkem deset škol
a naše žákyně se umístily
na krásném 3. místě. Na druhém
místě byla ZŠ Eden. Turnaj
vyhrály žákyně ze ZŠ

Hostýnská. Našim žákyním ještě
jednou blahopřejeme.
 
Ve čtvrtek 1.listopadu se žáci
z šestých až devátých tříd
zúčastnili florbalového turnaje.
Žáci podali velmi dobré výkony
a vítězstvím ve své skupině si
zajistili účast ve finálovém
turnaji, který se hrál pro obě

kategorie 16.listopadu. Ze šesti
týmů mladši žáci skončili pátí,
starší čtvrtí. Účastníkům turnaje
děkujeme za reprezentaci školy.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Ve čtvrtek 7. listopadu se
žákyně osmých a devátých
ročníků zúčastnily
florbalového turnaje, který se
konal v hale Hagibor. 

KMD v Divadle 
ABC

www.mestskadivadlaprazska.cz

oslavit tyto svátky, které zdejší
lidé neznali.
 
Představení se žákům líbilo a už
se těší na další.

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B

Dne 29. listopadu navštívili
někteří žáci Divadlo ABC
a shlédli tam představení České
Vánoce.
 
Děj se odehrával v hospodě
v malé české vesnici. Popíjeli
zde starosta s manželkou, pekař,
kovář a další obyvatelé této
vesnice, když tu náhle vtrhl
do hospody pastýř ovcí, který
viděl na obloze velikou hvězdu.
 
Obyvatelům této vesnice musel
anděl, který sem také přišel,
vysvětlit, co se stalo a co je
potřeba udělat - například
postavit kostel a později jak

Koncert Hana 
Robinson Trio

foto: hanarobinson.cz

byl novinkou a překvapením.
Přivítali bychom, kdybychom se
v průvodním slově dozvěděli víc
informací o hraných skladbách.

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

Dne 7. ledna navštívily deváté
třídy v Národním domě
na Vinohradech koncert
jazzové skupiny Hana
Robinson Trio.
 
Toto trio se skládá z jazzové
zpěvačky a pianistky Hany
Robinson, saxofonisty
a bubeníka. Hudebníci nám
představili jazzové a swingové
skladby, dozvěděli jsme se
o vývoji těchto hudebních stylů,
o kořenech jazzu a o jeho
původu v Africe. 
 
Žáci naší školy navštívili tento
koncert poprvé, proto pro nás

Jak jsme  prožili Vánoce ve škole

Vánoční koncert v kostele
Husův sbor
 
Dne 12. prosince se konal
tradiční vánoční koncert. Stejně
jako minulý rok se konal
v kostele Husova sboru
ve Vršovicích. Vystoupil mladší
pěvecký sbor pod vedením paní

učitelky Jany Kotové a starší
pěvecký sbor pod vedením paní
učitelky Radky Šillerové.
Koncert byl jako vždy pěkný.
Vernisáž výstavy betlémů
Třídy 1. stupně měly za úkol
vytvořit vánoční betlémy.
Všechny práce si mohla
veřejnost prohlédnout
na vernisáži, která byla
uspořádaná dne 13. prosince
ve vestibulu školy. Všem třídám
se betlémy moc povedly. Celou
akci podpořili žáci 8. a 9. tříd
přípravou pečeného čaje
a malého občerstvení.

autor článku:
RICHARD MOJŽÍŠ

třída VII.A

Turnaj ve hře 
Play4ball

třídy se poté utkaly v napínavém
superfinále, které nakonec
vyhrála 8.A.
 
Turnaj si všechny třídy užily
a příjemně tak strávily část
dopoledne posledního školního
dne před vánočními svátky.

autor článku:
RICHARD MOJŽÍŠ

třída VII.A

Dne 21. prosince se na naší
škole poprvé konal turnaj tříd
ve hře Play4ball. 
 
Soutěže se zúčastnily všechny
třídy druhého stupně. Z utkání
šestých a sedmých ročníků vyšla
vítězně 7.A, souboje osmých
a devátých tříd zvítěila 8.A. Obě

Navštívili jsme 
koncert 
hudební 
skupiny The 
Beatles Revival

ilustrace: K. Krupinevych

Kapela The Beatles Revival
pochází z Kladna a vznikla už
v roce 1992. Skládá se stejně
jako její vzor ze čtyř členů
a hraje nejen v České republice,
ale i v zahraničí.
 
Koncert se nám líbil, protože se
konal v nádherné budově, ale
i tím, že kapela zahrála
nejznámější hity skupiny
Beatles.

autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B

Dne 14. listopadu navštívily
osmé třídy koncert The
Beatles Revival. Koncert se
konal v Národním domě
na Vinohradech.
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I tento školní rok proběhla ve škole Talentshow!

Všem úspěšným soutěžícím
blahopřejeme a přejeme spoustu
dalších úspěchů. Šikovným
účinkujícím děkujeme za účast,
gratulujeme vítězům a těšíme se
na další ročnik!

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

I tento škoní rok byla na naší
škole uspořádaná Talentshow,
na kterou přišla spousta žáků
ukázat a předvést svůj talent
i podpořit snahu a dovednost
ostatních. Akce se uskutečnila
během 1. pololetí.
 
Stejně jako minule i tento školní
rok se Talentshow odehrála
v učebně přírodopisu. Ani porota
se proti minulým letům
nezměnila. Porotkyněmi tedy
byly: paní uč. Znamenáčková,
paní uč.Šillerová a paní učitelka
Bláhová.
 
Letos se také soutěžilo ve zpěvu,
tanci, kreslení a hře na hudební
nástroj. Soutěžící žáky přišlo
podpořit spousta kamarádů

a spolužáků z celé školy.
Umístění a výherci:
Kategorie zpěv - 1. místo K.
Koppová, 2. místo N.Brejlová,
3. místo A. Mojžíšová.
 
Kategorie tanec- 1. místo K.
Marečková, 2. místo S.
Kalašová, 3. místo K.Soukupová
a N.Vachatová.
 
Výtvarná kategorie - 1. místo
M.Hruška, 2. místo
T.Svobodová, 3. místo S.
Panková
 
Kategorie hra na hudební
.nástroj - 1. místo A. Malková,
2. místo E. Pohlová (flétna), 3.
místo J. Macovič (klavír).

Návštěva 
Švandova 
divadla: 
Hamlet

foto: www.svandovodivadlo.cz

Dne 6. února jsme v rámci
Klubu mladých diváků
navštívili představení Hamlet,
kterou uvádí Švandovo
divadlo na Smíchově.
 
Podtitulem hry je "Shakespeare
jako současné rodinné drama tak
trochu na skandinávský způsob".
 
Celá inscenace se nám moc
líbila zejména pro zajímavé
herecké výkony a těšíme se
na další představení.
(red)

Pomáhali jsme 
psímu útulku

dekou nebo čímkoliv, o čem si
myslel, že by pejsky potěšilo

a co by jim pomohlo. Vše, co
jste přinesli, vybírala třída 7. B,
které v organizaci pomáhala její
třídní paní učitelka J. Pelešková.
 
Vše se postupně odváželo
do psího útulku. Nejvíce toho
přinesla třída 1. B, bylo to
nejvíce hraček a pamlsků.
Za odměnu pak do prvních tří
vítězných tříd zavítali pejskové
i kočičky z útulku a na závěr
byla v malé tělocvičně pro žáky
uspořádaná beseda.
 
Celý psí útulek všem žákům,

kteří se do akce zapojili, moc
děkuje za pomoc. Prý si
pejskové hned se vším hráli
a vše snědli.
 
Psímu útulku se spolupráce
s námi velmi líbila a doufá, že
i v příštich letech budeme mít
zájem se zapojit a pomoci
opuštěným pejskům a kočičkám.

autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Na podzim u nás ve škole
proběhla sbírka na pomoc
obyvatelům psího útulku. Tato
akce se na naší škole koná
každý rok. Na parlamentu se
domlouvalo, kdo si tuto akci
vezme na starost. Nakonec
byla zvolena 7. B.
 
Každý z naší školy mohl přispět
jakoukoliv hračkou, jídlem,

ilustrace: N. Doležalová ilustrace: Z. Vacek
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Recenze knížky "Andělé a démoni" Roberta Langdona se dozvíte
po dočtení této knihy.
 
V případě, že máte rádi tajemné
příběhy, dobře vystavené
zápletky a překvapivé zvraty, tak
tato kniha nesmí chybět ve vaší
knihovně. Přeji Vám
dobrodružné čtení zahalené
tajemnem( ͡° ͜ʖ ͡°).

autor článku:
RICHARD MOJŽÍŠ

třída VII.A

V knížce Andělé a démoni
spisovatel Dan Brown poprvé
představil hardvardského
symbologa Roberta Langdona.
 
Celý příběh začíná v CERNU,
což je Evropská organizace
pro jaderný výzkum. Na tomto
místě se stane brutální vražda
vědce, který se snažil dokázat,
že věda a církev si neodporují.
Obětí byl Leonard Vetra. S jeho
dcerou Vittorií zopakovali
v laboratoři velký třesk, čímž
dokázali existenci Boha.

Kromě hmoty sestrojili
i antihmotu, která byla ukradena.
A o tomto je celá kniha.
Na místo byl přizván Robert
Langdon. Ten zjišťuje, že vraždu
mají na svědomí Ilumináti, tajné
bratrstvo, které se skládalo
z mnoha vědců, kteří chtěli
zahubit církev.
 
Langdon byl pozván ředitelem
Maxmiliánem Kohlerem. Ten
následně obdrží anonymní
zprávu, že ukradená antihmota je
ve Vatikánu.

Následně odletí Kohler,
Langdon a Vittorie, která
v průběhu vyšetřování dorazila
za svým mrtvým otcem. Poté co
doletí do Vatikánu, začíná
přemlouvání gardy. Ta nemůže
uvěřit všem těm podivným
okolnostem.
 
Přemlouvají je, aby jim pomohli
vypátrat jejich antihmotu, která
může po střetu s hmotou vyvolat
explozi, která by zapříčinila
zánik Vatikánu. Zbytek
překrásného příběhu z pohledu

Recenze knihy "Černý obelisk" vlastní jeho kamarád z války Jiří
Kroll se svým bratrem
Jindřichem.
 
Příběh se odehrává ve fiktivním
městě Werdenbrück v roce 1922,
kdy se Německo vzpamatovává
z první světové války. Ludvík
chodí hrát na pobožnosti
do ústavu pro duševně choré,
kde potká schizofreničku
Terhovenovou, do které se
zamiluje, ta se však ze své
nemoci vyléčí a odjede
do Alsaska.
 
Po večerech chodí s Jiřím
a jejich kamarádem Willim

s jeho snoubenkou Reneé de la
Tour do hospody. Tam pozná
svoji další milenku, hadí ženu
Gerdu Schneiderovou, která je
sestra Reneé. Gerda později
odjede. Ludvíkovi poté
dodavatel odenwaldské žuly
dohodí práci v berlínských
novinách. Tím kniha končí.
 
Dle mého by tuto knihu měl
přečíst každý, kdo rád čte
zahraniční literaturu, protože je
velice zajímavá.

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

Erich Maria Remarque:
Černý obelisk 
 
Černý obelisk je jedna
z Remarkových knih. V knize
se píše o příbězích dvou
kamarádů z války, kteří mají
firmu, zaměřenou na výrobou
a prodej náhrobků.
 
Hlavním hrdinou knihy je
Ludvík Bodmer, který hraje
na varhany a klavír, píše básně
v tamějším klubu básníků
a pracuje ve firmě Kroll. Tu

Znáte Časostroj? Zajímavý tip 
na časopis pro zájemce o historii

Zároveň na konci každého
vydání je test, abychom si
ověřili, jak moc pozorně jsme
četli.
 
Tak na co čekáte? Podívejte se
sami na Časostroj a ohodnoťte,
jak se vám líbí.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VII. B

Pokud hledáte časopis co vás
obohatí o znalosti z dějin
českých i světových, tak
Časostroj je to pravé pro vás! 
 
Časostroj vychází každý měsíc
a speciál asi jednou za půl roku.
Redaktorky jsou Helena
Plocková a Tereza Nickel.
A dělají sakra dobrou práci!
 
Časostroj je velmi velmi
zajímavý a zábavný časopis.

Navíc každé číslo je zcela
jedinečné!
 
Mezi články vydávají i top 6.
Tedy třeba top 6 nemocných
panovníků aj. Dále tu jsou
recenze her co mají historický
základ. A v posledním případe
rozhovory s mrtvými
historickými osobnostmi, kde se
o nich můžeme dozvědět ty
nejrůznější zajímavosti o jejich
životech, ale i době ve které žily.

ilustrace: J. Demeter

ilustrace: Ś. Kačur

Ilustrace žáků sedmých tříd,
vytvořené pro plakát pro akci
na pomoc psímu útulku.

ilustrace: I. Hrdinová
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Svátek učilišť, gymnázií a 
středních škol Schola Pragensis 
ve vyšehradském Kongresovém 
centru. 

ilustrace: J. Novotný

autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

V těchto dnech žáci devátých
i nižších ročníků podávají
přihlášky na střední školy.
Pro ty z vás, které výběr školy
teprve čeká, přinášíme
krátkou zprávu z návštěvy
akce, která pomáhá žákům
základních škol zorientovat se
mezi středními školami
a vybrat si tu nejvhodnější.
 
Ve dnech 22. - 24.listopadu se
v Kongresovém centru u stanice
metra Vyšehrad konal veletrh
středních škol, gymnázií
a učňáků Schola Pragensis 2018.
Na tomto veletrhu se
prezentovalo na 200 škol
z Prahy a Středočeského kraje.
Školy zde prezentovaly své
obory, mohli jste pohovořit
s jejich učiteli a žáky.
 
Na tomto veletrhu mě zaujato to,
že se jeden malý dům změnil
v dům, ve kterém se najednou
objevilo tolik malých i velkých
bytů v podobě stánků, kde se
prezentovaly školy.
 
Nejvíce mě zde zaujal stánek
motolské Střední průmyslové
školy dopravní, ve kterém jsem

si mohl vyzkoušet nastavování
vozidlových informačních
systémů, a také stánek Střední
školy mediální grafiky a tisku,
na kterém jsme si mohli vzít
letáčky, které vyrobili žáci této
školy.
 
Tento veletrh je velice
zajímavým nápadem. Koná se
každý rok v listopadu a pokud
vybíráte nebo si nejste jisti,
jakou školu vybrat, tak na tento
veletrh alespoň nakoukněte.
Nebudete platit vstupné,
protože na veletrh je vstupné
zdarma.

Hádanky
Když se černoušek narodí tak
má černé tělo, černé ruce, černé
nohy, černou hlavu. Jaké má
zuby?
 
***
 
Co můžeš chytit, avšak nemůžeš
to hodit?
 
***
 
Kdy je L větší než XL?
 
***
 
Jsi v uzavřené místnosti
s trpaslíky. Jsou děsně otravní.
Pořád něco řvou a chodí sem
a tam. Bob měří 43 cm, Andrea
38 cm, Kim 66 a Dafy měří 44,5
cm. Kdo je nejvyšší?
 
***
 
Tadeáš je starší jak Sisy. Sisy je
mladší jak Marta, která je starší
jak Tadeáš. Kdo z nich je
nejstarší?
 
***
 
Čtyři rohy, žádné nohy,
chaloupkou to pohne. Kdo je to?

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VII. B

ilustrace: M. Hruška
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Anketa: Chtěli byste mít ve škole 
odpolední klub? Jaké zaměření 
by se vám líbilo?

kde bychom se naučili spoustu
dalších jazyků.
(Karyna, 7. B)
 
My bychom chtěli hrací klub!!!
Tam by byla sranda!
(Kluci ze 7. B)
 
Nám se nápad s hracím klubem
taky hodně líbí!
(Kluci z 5. C)
 
Nám by se líbil plavací klub, kde
by se dalo plavat!
(Holky z 8. B)
 
Já si myslím, že čtecí klub by byl
výborný nápad.

(Žákyně druhého stupně)
 
Mě by bavil fotografický klub.
Kde bychom fotili skoro
všechno!!
(Bára a Linda, 7. A)

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VII. B

Školní klub. Co to vlastně je?
To je klub, který bývá otevřen
v prostorách školy
v odpoledních hodinách a je
určený pro žáky 4. až 9. tříd.
Zaměřuje se na nejrůznější
aktivity podle zájmů
a zaměření dětí.
 
Náplní klubu bývají například
různé výtvarné dílny,

fotografování, dílna šití,
sportovní hry, čtení
nebo anglická konverzace. Je
obvykle vedený vychovatelkou,
případně žákem, který má
odpovědnost za to, že nebude
žádný majetek poničen.
 
Odpovědi žáků a žákyň:
 
Ano, přála bych si školní klub.
Byla bych ráda za klub jazyků,

Šílené zprávy máme pro vás zprávy z domova,
ze země vylezl krtek, lid se ptají:
Co máme dělat??? Vždyť nemá
kalhotky?! Ale to, dáme
a pánové, nevadí, protože z
místa činu máme rozhovor
s expertem na krtky, panem
Šimonem Zahradníkem.
 
R- reportér
Š- Šimon Zahradník
R- Dobrý den.
Š- Brý večír.
R- Tak co hodláte dělat s tím
krtkem?
Š- Tak určitě.
R- Dobře, takže co budete dělat?
Š- Tak určitě.

R- Ehm pane, jste v pořádku?
Opakujete pořád jedno a to
samé. Takže ještě jednou. Co
hodláte dělat s tím krtkem?
Š- Tak určitě.
R- Pane dochází nám trpělivost!!
Š- Tak určitě.
 
Promiňte, ale zbytek nahrávky
se nám nedochoval. Takže asi
nebudeme dělat nic.
 
No nic, děkujeme za pozornost
a přejeme vám hezký zbytek
dne.

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ
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Vážení dámy a pánové, dovolte
mi vás přivítat u dalších zpráv
televize Crazy News Ala
Nothing Smart In This News.
 
Dnes vám na začátku řekneme,
jaké bylo včerejší počasí. Bylo
hnusně, pršelo, sněžilo a svítilo
slunce. A to všechno najednou!!!
Musíme vám oznámit, že je to
rekord světa a vesmíru.
Zítra na základní školu
V Rybníčkách spadne Titanic.
 
Ale pozor, dámy a pánové,

Vtipy - ??
- Žádný, v obou sedíte a nevíte
za co!
 
Ptá se paní učitelka při zkoušení
žáka: "Proti komu bojovali
husité?
Žák odpoví: "Proti křižákům!"
Jiný žák se přihlásí a řekne: "Oni
umí pavouci bojovat???"
 
Pan učitel u hodiny matematiky:
"Když sním 10 pomerančů a 15
jablek, co dostanu???"
A na konci třídy se hlásí Pepíček
a odpoví:"Kopřivku!!!"
 
Pepíček říká svému učiteli:

- "Nechci vás strašit, pane
učiteli, ale tatínek říkal, že
když nebudu nosit lepší známky,
tak někdo dostane výprask... "
 
Matka uspává malého Davídka.
Přezpívala už třetí ukolébavku,
ale syn ne a ne usnout. Pak se
Davídek otočí a řekne: "Mami,
můžu už spát nebo budeš ještě
zpívat?"

autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

třída VII. B
autor článku:

VOJTĚCH LUNDÁK
třída VII.A

Hodina dějepisu: "Co se stalo 7.
4. 1348?
"Byla založena Univerzita
Karlova."
"A co se stalo v roce 1357?"
"Slavili deváté výročí založení!"
 
"Moje máma jezdí autem jako
blesk!"
"Tak rychle?"
"Ne, ale každou chvíli s ním
práskne někam do stromu!"
 
- Víte, jaký je rozdíl mezi školou
a věznicí?

ilustrace: T. Beránková ilustrace: K.Koppová ilustrace: S.Kalašová

 
Odpovědi na hádanky ze str. 5.
 
- Při narození přece žádné zuby
nemá!
 
- Chřipku (nebo jinou nemoc)
 
- V římských číslicích.
 
- Ty!
 
- Marta
 
- Šnek
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