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"CO PRO MĚ ZNAMENÁ
LITERATURA"
Příspěvky do literární soutěže
ArtBotič
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Rybí zpravodaj č. 27
Dobrý den,
co zajímavého si přečtete
v tomto čísle? Najdete zde
samozřejmě jako vždy tradiční
rubriky a témata. V tomto
čísle je několik člálnků
věnováno soutěži "Staň se
strážcem pralesa!". Dočtete se,
jak naše škola byla úspěšná,
kolik elektroodpadu a mobilů
se vybralo, kdo vyhrál a jakou
získal odměnu za vítězství.
Jako v každém čísle i nyní
najdete články věnované kultuře
- divadelním představením
v rámci Klubu mladých diváků.
Výjimečná byla prezentace
dravých ptáků, která

Zapojili jsme se
do akce
pražské ZOO
Měsíce březen a duben se
na naší škole nesly ve znamení
ekologie. Připojili jsme se totiž
k programu pražské ZOO
"Staň se strážcem pralesa!"
a společnosti Rema "Sběr
elektroodpadu".
Cílem těchto programů je omezit
kácení pralesů kvůli těžbě
surovin pro elektroniku
a elektrotechniku. Díky nalezení
ložisek strategických surovin
(např. rudy lithia a koltanu,)

Soutěž "Staň se
strážcem
pralesa!"
Den dětí
Dne 17. dubna skončila soutěž
ve sběru mobilů a elektroodpadu. Která třída se
umístila jako první a jak sběr
celkově dopadl?
V celoškolní soutěži zvítězila
2.B, které se podařilo vybrat 29
mobilů a 7 notebooků. V rámci
celostátního kola umístili
na výborném pátém místě.
V celoškolním kole se jako
druhá umístila 1.C s 25 mobily

díky dobrému počasí mohla
proběhnout na školní zahradě
a díky níž jsme mohli dravce
obdivovat z bezprostřední
blízkosti. Jejich chovatelé je
dokonce na naší zahradě nechali
prolétnout.

ŽIVOT VE ŠKOLE

Ze sportovních akcí stojí za to
zmínit se o turnajích
ve volejbale a basketbalu
a lyžařském kurzu sedmých tříd.
Příznivce počítačových her
potěší recenze hry na mobil. Ti,
kdo mají zálibu v hádankách,
zde najdou zajímavé šifry
na luštění.
Přejeme Vám příjemné čtení!

KULTURA

a jejich těžbě jsou káceny
pralesy. Tím pralesní zvířata
ztrácejí přirozené prostředí
k životu.

Navštívili jsme představení
Romeo a Julie ve Vinohradském
divadle
Premiéra představení Kytice
v Národním divadle
Anglické divadlo "The History
of England" v Redutě
Čtvrté třídy v divadle Gong
na představení Elektrický Emil
Osmé a deváté třídy na výletě
v Drážďanech

Tyto akce podle mě hodně ušetří
přírodu a omezí vymírání
ohrožených pralesních zvířat
a rozšíří povědomí
o odlesňování naší planety.
autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

a 3 notebooky a třetí skončila
5.A s 15 mobily.
Do soutěže se zapojilo celkem
17 tříd z 24 a vybralo se celkem
141 mobilů, 11 notebooků a 1
tablet. Ve sběru elektroodpadu se
v celé škole vybralo 136 kg
starých spotřebičů.
Za první místo získala třída 2. B
celodenní volný vstup
do pražské zoo. Odměnou jim
byl zvláštní program - cvičení
malých lachtánků a návštěva
areálu "Rezervace Bororo" se
zvířátky jako lama, káně, fretka
aj. Děti si odnesly také různé
upomínkové předměty, plakáty,
obrázky a samolepky. Všechny
děti byly nadšené a moc se jim
prohlídka líbila.
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OBSAH
Zapojili jsem se do akce pražské
ZOO
Soutěž "Staň se strážcem
pralesa!" a dětský den
I letos jsme se připojili
k charitativní akci "Srdíčkové
dny"
Jak jsme prožili školní den
v pyžamu: náš pyžamový den.
Akce "Sbíráme elektroodpad
a staré mobily"
Recitační soutěže - školní kolo
v recitaci a soutěž Stradea
v Ypsilonce
Návštěva dravých ptáků
na školní zahradě

Proto jsme od 18. března do 17.
dubna nosili do školy
elektrospotřebiče jako např.
mobily, tablety, fény, kabely,
nabíječky apod.

DRAVCI V LETU
Návštěva dravců na zahradě naší
školy

SPORT
Volejbalový turnaj starších žáků
a žákyň
Lyžařský kurz sedmých tříd
na Lysé hoře
Krajské kolo turnaje
v basketbalu
Mezinárodní den dětí
3. června se žáci devátých tříd
podíleli na organizaci dětského
dne v MŠ Nučická.
Hry připravily paní učitelky
ze školky. Tématem byly
pohádky: Tři zlaté vlasy děda
Vševěda, Zlatovláska a Popelka.
Děti plnily různé zábavné úkoly.
Popelce pomáhaly třídit čočku,
namotávaly rybičku
na provázek, přeskakovaly
překážky aj. Děti byly nadšené
a my jsme si toto dopoledne také
moc užili.
V pátek 7. a 14. června pak
oslava Mezinárodního dne dětí
pokračovala na naší školní
zahradě. Přišly děti z MŠ
Štěchovická, Rembrandtova,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, V RYBNÍČKÁCH 31/1980

ilustrace: O.Jáchymová, VII. B

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ
PŘÍLOHA
Literární soutěž ArtBotič
na téma "Co pro mě znamená
literatura?" - příspěvky žáků I.
stupně
Básničky žáků 6. C
Práce z hodin výtvarné výchovy
ZÁBAVA
Recenze hry na mobil: Diggy´s
Adventure
Vylušti rébusové šifry!
Anketa: Jak moc se doma učíš?
Vtipy

Nučická a Nedvězská. Někteří
žáci z 9. tříd děti doprovázeli,
další pomáhali s organizací
disciplín. Předškoláčci plnili
úkoly jako hod míčkem, hod
na plechovky, skákání v pytlích,
kopání na bránu a další.
Po splnění úkolů si pak vyhráli
na školním hřišti.
Bylo pro nás dost náročné dobře
se postarat o děti, ale současně
bylo i zábavné vyměnit učení
ve školních lavicích za pomoc
malým a organizování jejich her.
Doufáme, že se dětem toto
dopoledne líbilo tak, jako nám.
autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A
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Navštívili jsme
představení
Romeo a Julie
Dne 12.3. žáci 8. a 9. tříd, kteří
se pravidelně scházejí a jsou
členy KMD, navštívili v úterý

12.března další představení
Williama Shakespeara,
tentokrát ve Vinohradském
divadle.

jinak se držela hlavního pojetí.

Při návštěvě jsme ocenili, jak je
Vinohradské divadlo krásné;
představení v něm odehrané se
nám moc líbilo. Inscenace byla
sice trochu zmodernizována, ale

Herecké obsazení bylo skvělé
a výkony taktéž. V představení
byly samozřejmě slavné citáty
jako např. ”Romeo, proč jsi
Romeo?” a jiné.

bylo lepší, jestli Hamlet, anebo
právě Romeo a Julie.
Představení se nám velmi líbilo
a těšíme se na další.
autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Všichni žáci se po skončení
dohadovali, které představení

Premiéra představení Kytice v
Národním divadle

Anglické divadlo The history of
England v Redutě

Dne 1.března se v Národním
divadle konala premiéra
činoherního představení
Kytice podle stejnojmenné
sbírky balad Karla J. Erbena.

Dne 15.3. navštívily třídy 9.
A a B anglické divadlo
v Jazzklubu Reduta
u obchodního centra My
na Národní třídě.

Toto divadelní představení
pochází z pera režisérského dua
SKUTR Martina Kukučky
a Lukáše Trpišovského.
Zazněly v něm balady Záhořovo
lože, Zlatý kolovrat, Polednice,
Vodník, Dceřina kletba, Svatební
košile, Holoubek a Štědrý den.

kromě ostřílených herců, jako je
Fr. Němec, J. Preissová nebo I.
Janžurová, si zde zahráli i herci
mladí.
Představení je dlouhé něco
přes dvě hodiny. Tento čas se dá
velice dobře strávit, protože se
na divadlo dá koukat, aniž byste
usnuli, nuda to rozhodně není.
Představení je velmi zajímavé
a doporučil bych ho i mladším
spolužákům.
autor článku:
ANTONÍN PACÍK

Obsazení tohoto představení
bylo zajímavé,

třída IX. A

Ještě než jsme dorazili
do divadla, museli jsme se
prodírat davem, který
demonstroval proti globálnímu
oteplování.
Usadili jsme se v sále a divadlo
začalo. Celým divadlem nás
prováděli tři anglicky mluvící
herci: dvě ženy a jeden muž.

od roku nula do období vlády
Alžběty I.
Do představení jsme se mohli
zapojit i my. Když se hrálo
o jedné bitvě, mohli se připojit
i dva naši žáci. Poté následovala
aktivita o původu anglických
slov.
A malé hodnocení na závěr:
bohužel nás toto představení
moc nezaujalo, mohlo být
zpracováno poutavěji.
autor článku:
ANTONÍN PACÍK

třída IX. A

Divadlo bylo o historii Anglie

I letos jsme se zapojili do charitativní akce "Srdíčkové dny"

Jak jsme prožili školní den
v pyžamu - Pyžamový den

Srdíčkové dny na naší škole
probíhají každý rok
a tentokrát to bylo od pondělí
do pátku 25.-29.března.

V minulém školním roce
na naší škole proběhl první
pyžamový den. A protože se
spoustě dětí líbil, žákovský
parlament navrhl ho
uspořádat i letos. Nakonec
proběhl v pátek 29. března.

Během srdíčkových dnů obchází
skupiny tří nebo čtyř žáků
jednotlivé třídy a prodávají
drobné předměty, jako třeba
propisky, magnetky a spoustu
jiných věcí. Vše má jednotnou
cenu 30 Kč.
Na konci týdne se vždy spočítají
vybrané peníze a pošlou se
na charitu. Tento rok se vybralo
skoro 4.000 Kč a prodaly se
všechny věci, které byly

dostupné.
Škola by chtěla poděkovat všem,
kteří si nějaký produkt zakoupili
a podpořili tak dobrou věc.
autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VI.A

Školní kolo recitační soutěže
a soutěž Stradea

Porota se skládala z paní
učitelky Znamenáčkové. Všichni
zúčastnění si pečlivě
před soutěží své básničky
zkoušeli a také to bylo vidět,

autor článku:
SÁRA PÁNKOVÁ

třída VI.A

Děti mohly v tento den přijít
do školy v pyžamech, nočních
košilích nebo županech.
Stejně jako minulý rok, i letos
dorazilo do školy v pyžamech
spousta žáků. Do pyžam se
neoblékli jen studenti, ale
i někteří učitelé.

Filip Okrouhlík, VIII.B

v recitaci. Vystoupení všech dětí
byla výborná!
Hana Znamenáčková

SOUTĚŽ STRADEA
Dne 5. března se uskutečnilo
školní kolo recitační soutěže.
Vybraní žáci tříd se naučili své
oblíbené básničky a o první
hodině je recitovali porotě,
která je už stálá několik let.

Všem se pyžamový den líbil
a doufají, že se bude konat
i příští rok.

protože nebyl nikdo, kdo by
svoji básničku neuměl. Je jasné,
že porota měla s rozhodováním
velké potíže, ale nakonec
rozhodla takto: na 1. stupni
postoupili M. Hes, A. Petráš, A.
Mráz a z 2. stupně E. Klečková
a K. Marečková. Ti všichni se
dostali do obvodního kola. Z něj
pak dál postoupili na galavečer
do divadla Ypsilon A. Petráš a E.
Klečková.

Dne 20. května proběhl Dětský
galavečer v divadle Ypsilon,
který zorganizovala pro děti
z Prahy 10 Strašnická dětská
agentura Stradea.
Vystoupily zde děti, které byly
nejúspěšnější v obvodním kole
v recitaci a ve zpěvu,.za naši
školu A.. Petráš z 2. C a E.
Klečková ze 6. B – oba

STRANA 2 / 8

RYBÍ ZPRAVODAJ, ČÍSLO 27, 2018/2019, ŠKOLNÍ ČASOPIS

Volejbalový
turnaj

proti ZŠ Olešská. Hrálo se na tři
sety, protože byl zápas velmi
vyrovnaný, nakonec naše dívky
neobstály a prohrály. Skončily
tedy druhé, po smutném konci se
dívky zotavily a šly si pro krásné
stříbrné medaile a diplom.
Do krajského kola postupovalo
však jen první místo, a tak si
dívky zahrají volejbal zase až
za rok.

Žáci i žákyně 8. a 9. tříd se
zúčastnili obvodního kolo
ve volejbalu. Hrálo se
na základní škole Hostýnská,
která měla zapůjčenou halu.
Chlapci i dívky se skvěle
umístili a turnaj si moc užili.

Turnaj starších žáků

Turnaj starších žákyň
Dívky se v březnu zúčastnily
obvodního kola ve volejbale.
Na turnaji, který se konal na ZŠ

Hostýnská se sešlo mnoho
známých rivalů, přes které se
dívky probíjely až do samotného
velkého finále. Finále se hrálo

Dne 22. března se vybraní žáci
8. a 9. tříd zúčastnili
volejbalového turnaje. Společně
se s žákyněmi na tento turnaj

připravovali, ale bohužel první
zápas jim nevyšel a kvůli prohře
nepostoupili do semifinále, a tak
hráli o páté místo s domácím
týmem ZŠ Hostýnská. Tento
zápas vyhráli a získali pěkné
páté místo.
autor článku:
FILIP OKROUHLÍK

třída VIII. B
autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Lyžařský kurz sedmých tříd

Letošní rok jsem si zimu užil
jak já, tak doufám i ostatní
moji spolužáci na lyžařském
kurzu na Lysé hoře.

Každé ráno po snídani jsme se
převlékli do lyžařského oblečení
a vyrazili na svah na dopolední
program. První den jsme byli
rozděleni do družstev podle
našich lyžařských dovedností.
Než jsme získali větší jistotu
v lyžování, pohybovali jsme se
pouze na menším svahu
nedaleko chaty, kde jsme byli
ubytováni.
Po obědě následoval polední
klid, který jsme častěji využívali
spíše k aktivní zábavě se

spolužáky, než abychom
po obědě odpočívali.
Odpoledne jsme se vrátili
na svah, kde jsme si užívali
sněhu a lyžování až do večeře.
Takto probíhalo několik dní.
Zajímavým zpestřením byla
možnost vyzkoušet si i jízdu
na běžkách.

plná občerstvení, hudby a tance.
Ačkoli mne lyžování bavilo,
uvítal bych možnost brázdit svah
také na snowboardu, který je
mým oblíbeným prostředkem
k zimní zábavě.
autor článku:
RICHARD MOJŽÍŠ

třída VII.A

Strava byla pestrá, dobrá a bylo
jí dost. Zato místa na pokoji bylo
poněkud méně. Největším
zážitkem byla závěrečná párty

V březnu naše starší žákyně bojovaly
v krajském kole turnaje v basketbalu
V březnu se naše žákyně z 8.
a 9. tříd zúčastnily krajského celopražského - kola turnaje
v basketbalu. Ten se konal
v Sokole na Žižkově.
Do krajského kola se starším
žákyním podařilo postoupit
díky výbornému prvnímu místu
v obvodním kole Prahy 10.
Jelikož do krajského kola
postupovaly z každého

obvodního kola pouze první dva
týmy, náš výběr se dostal
do naprosté elity. Děvčata tak
před turnajem pilně zlepšovala
své výkony díky poctivému
tréninku.
Zápasy byly těžké. Ale i přes to
žákyně dokázaly zabojovat
a uhrát 3. místo. Vedení zápasu
bylo ale matoucí a ne moc dobře
provedené, ale i přes to si to celý
náš tým velmi užil.

Jelikož postupovaly opět pouze
první dva týmy,
do celorepubli-kového kola se našemu výběru
bohužel postoupit nepodařilo,
což všechny dívky velmi mrzelo.
Přestože žákyně nepřivezly
medaile, i tak byly spokojeny se
svými výkony, které předvedly
proti špičce dívčího basketbalu
pražských škol. Už to, že
postoupily do krajského kola, je
velký úspěch.

V průběhu dívčích zápasů hráli
ve vedlejší tělocvičně i kluci starší žáci z naší školy. Bohužel
těm se do krajského kola
postoupit nepodařilo.
autor článku:
BARBORA VONDRÁČKOVÁ

třída VIII. B

Z hodin výtvarné výchovy prostorová práce (Labyrint)
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Recenze hry na mobil:
Diggy's Adventure

Diggy's Adventure je logická
dobrodružná a poutavá hra
na mobil, kterou si prostě
musíte zamilovat!
Hrajete za mladého Diggyho,
který přijel do Egypta hledat
svého ztraceného otce
s profesorem a robotem Rustym.
Jelikož je tvůj otec archeolog,
tak tě nepřekvapí, že stopy
povedou do staré pyramidy. Tam
se ti ale stane nehoda a ty
omylem uvrhneš na celý Egypt
kletbu.

Vylušti rébusové šifry!

tabulek a kletbu zlomil.
Ovšem máš jen omezené
množství energie. Abys jí měl
víc, musíš vylepšovat kemp tím,
že přidáváš různé artefakty. Ty
buď zvýší tvoji maximální
kapacitu energie nebo urychlí
regeneraci.
Hra je velice dobrá a velice ji
doporučuji.
autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

Povede se ti vyluštit tyto
hádanky? V šifrách je ukryto
dvanáct známých českých
přísloví.
Ve výhodě je ten, kdo dokáže
číst matematické a chemické
značky a symboly. Odpovědi
na hádanky najdeš na poslední
stránce časopisu.

třída VII. B

Proto ti nezbývá nic jiného, než
pozastavit pátrání a plnit různé
úkoly, abys našel úlomky

(nápověda: obrázek D
představuje hory, obrázek H
ústa, obrázek K hodiny).

Básničky z 6. C
Panda
(Karolína V.)
Panda žije v divočině,
ráda chodí po lučině.
Panda ráda bambus jí,
s kamarády závodí.
Panda sedí tiše mile,
zbarvená je černobíle.
Má malinká mláďata,
chlupatá jak koťata.
Králík
(Jana S.)
U domečku se schovává,
na hluk z venku nadává.
Strká přes klec hlavičku,
loudí po mně mrkvičku.

Pes
Jel jsem metrem
se svým setrem
Byli jsme tam přesně ve tři,
čekali tam další setři.
Sova pálená
(Veronika T.)
Sova pálená
není spálená.
Leží támhle v trávě,
krmí tam své mládě.
Sova je náš noční dravec,
za chvíli s ní bude konec.
Člověk je nebezpečný druh,
ochrání ji jenom duch.
Křeček (Linda H.)

Když je králík veselý,
hopsá po mé posteli.
Králíček je kamarád,
proto ho má každý rád.

Běhá furt jen v kolečku,
nespí ani chviličku.
Všechno jídlo si syslí,
a na jídlo stále myslí.

Ryba
Ve vodě si ryby plují,
občas také vyskakují.
Pro ryby i rybičky,
k pohybu jsou ploutvičky.
Rády špulí pusinky,
mají kůži, šupinky.

Má teplý kožíšek,
hlaďoučký jak pelíšek.
Občas rychle utíká,
za okurkou pospíchá.

ilustrace: T. Beránková, VII. B

ilustrace: K. Krupinevych, VII.B

Tučňáci

Kočičí radovánky

Tučňáci se dobře mají,
rádi si spolu zazpívají.
Všichni se tam mají rádi,
jsou to však jen kamarádi.

Kočka doma tancuje,
ve sněhu se raduje.
Udělá tam otisk tlapky,
už jí vážně zebou packy.
U krbu si jen tak leží,
leží i když venku sněží
urychlí regeneraci.

Ještě než jdou všichni spát,
tak se jdou do moře vykoupat.
Bohužel se občas někdo ztratí,
ale naštěstí se většinou vrátí.

Básničky pro vás vybírala
Sára Pánková
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Osmé a deváté třídy vyrazily na výlet do Drážďan
Dne 11.6. se ZŠ V Rybníčkách
zúčastnila jednodenního výletu
do Drážďan.
Žáci osmých a devátých tříd se
podívali do Galerie starých
mistrů, společně s panem

Anketa
Pro toto číslo jsme
spolužákům položili otázku
"Jak moc se doma učíš?". Zde
jsou jejich odpovědi:
Já se doma moc neučím,
protože to nepotřebuji, jsem
na to moc líný.
(žák z 2. stupně)
No, já se učím asi 5-10 minut,
déle to nedám!
(žačka z 2. stupně)
Mě se moc učit nechce, ale
mamka mě vždycky donutí,
takže asi 30 minut.
(Vojta, 7. A)

průvodcem si prohlédli
historické centrum a dozvěděli
se informace o nejdůležitějších
památkách a historii města.

znalosti cizích jazyků při nákupu
suvenýrů a německých specialit.
Jitka Křesťanová

V závěru výletu si žáci také
mohli v praxi vyzkoušet své

Nejspíš proto, že nejsem žádnej
chytrolín.
(Honza, 5. třída)
Učím se jenom o víkendu
(Jana, 7. B)
Já se učím asi 20 minut.
(Natálka, 1.C)
Já nevím jak dlouho se učím, ale
asi 50 minut.
(Filip, 1.B)
Já mám za to, že se učím denně
asi 15 minut.
(Sára, 1.A)
autor článku:
ANNA DOUCKOVÁ

- „Pepíčku, učil ses vůbec?“
- „Ano.“
- „A proč máš v domácím úkolu
tolik chyb?“
- „Protože chybami se člověk
učí!“
- "Řekls doma, žes dostal pětku
z matematiky?" ptá se učitelka
Pepíčka.
- "Řekl."
- "A co rodiče? Co říkali?"
- "Nic! Nebyli zrovna doma!"
Pan učitel zkouší Pepíčka

Dne 28. května žáci čtvrtých
ročníků navštívili představení
Elektrický Emil v divadle
Gong.
Pohádka vyprávěla skutečný
příběh Emila Kolbena, který
odcestoval do Ameriky a tam se
stal parťákem největších
vynálezců všech dob – Thomas

třída VII. B

Já se učím asi 1 hodinku.

Vtipy

Čtvrté třídy v divadle Gong

z dějepisu: "Jaké znáš Slovany?"
- "Slovan Liberec a Slovan
Bratislava!"
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Během představení došlo i k
vyrobení elektrické lokomotivy.
Dětem se představení moc líbilo.
V závěru výletu došlo i na
zmrzlinu.
(red)

Když vyjdou společně až
do osmého patra, chlapeček
ukáže na dveře a povídá: "No,
tak tady bydlí ten pan Novák, ale
jestli s ním chcete mluvit, tak
sedí na lavičce před domem."

Pepíček vybírá v obchodě
pro maminku kuchařskou knihu.
Prodavačka se ho ptá:
„Chceš tu za osmdesát, nebo za
padesát?"
„Stačí ta menší, my tolik
nejíme."
Přijde pán k chlapečkovi a ptá se
ho: "Nevíš, kde tady bydlí pan
Novák?"
- "Vím, pojďte, já vám to
ukážu."

Alva Edison a Nikola Tesla.

Vtipy pro toto číslo vybíral A.
Pacík (IX.A)

ilustrace: E. Klečková, VI. B
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Co pro mě znamená literatura
Skoro každý večer,
když usínám, dívám se
směrem, kde máme s mladším
bráškou naši knihovnu
s knížkami. Maminka
s tatínkem nám je pravidelně
kupují, takže jich máme
hodně. Dostáváme je i od
Ježíška každý rok.
Přiznávám se všem bez mučení,
že čtení jsem vůbec neměla
ze začátku ráda. Možná že
i můžu říct, že jsem ho
nenáviděla. Čtení v první
a druhé třídě bylo taaaaak těžké!
Nesnášela jsem připomínky, že
mám uklidit mobil a vzít si
místo toho knih do ruky a číst.
Tssssss, neměla jsem ráda,
když někdo řekl, že knížka byla
ale lepší než film. Tssssss.
Otáčela jsem se okamžitě,
když mamka říkala větu, že je jí
to líto a kdyby ona měla čas, čte
pořád a až budu velká, tak to
pochopím. Tssssss.
Ach jo, naše máma je knihomol
a na nočním stolku má rozečtené
čtyři knížky. Nikdo z rodiny
na ni nemá. Na dovolenou,
do auta při delší cestě, na chatu,
všude si bere s sebou knihu,
anebo alespoň časopis. To já,
když si vezmu knihu, tak hned
v autě usnu. Takže do auta zatím
vyhrávají sluchátka a muzika.

častěji. Asi je to tím, že
když něco není povinnost, tak je
to lepší a bez mých připomínek.
Včera večer jsem v posteli
před usnutím přemýšlela, co
všechno mám na knihách a čtení
ráda. Kniha jsou písmenka,
slabiky, slova, jednoduché věty,
souvětí, odstavce, stránky,
kapitoly a ještě obrázky, hodně
obrázků, hodně barevných
obrázků.
Kniha bez obrázků je pro mě
nezajímavá. Nejdřív si prolistuji
a projdu obrázky a až potom
začnu číst. Když se mi nelíbí
obrázky, knihu vracím zpátky
a číst ji nechci. Před rokem by
mě to vůbec nenapadlo, ale teď
to můžu říct.
Mám ráda knížky, mám ráda
čtení, mám ráda vtipné příběhy.
Konečně, řekla by maminka.
Hurá, řekl by tatínek. Díky, pane
Davide Walliamsi, říkám já.
Díky vašim vtipným knížkám
mě to začalo bavit.
(Tereza Hejduková, V. A)

ilustrace: K. Koppová, VII. B

Ty voňavé, někdy tlusté, někdy
tenké, vždy srovnané knihy
v knihovně, zabírající skoro
celou zeď v mém pokoji, jsou
únikem z reálného světa.
Jak ráda se stávám v bezpečí
mého pokoje třeba Robinsonem
na pustém ostrově, který nemá
zajištěné životní potřeby. Ráda
prožívám nejistotu jeho dnů
a přitom vnímám sluneční
paprsky, které na mě dopadají
ze staré knihy.
Ráda jsem i mladou císařovnou
Sissi, která se právě provdala
za Františka Josefa I. Jak ráda
jsem jezdila s čistou hlavou
na koni a teď mám na srdci celé
Rakousko. Naštěstí má láska
k Františkovi mi pomáhá stesk
po domově zmírnit.

Ale minulý rok jsem čtení přišla
na chuť a snažím se víc a víc
číst. Ze začátku to bylo povinně
do čtenářského deníku ve škole,
ale nevím, čím se to stalo, ale
najednou knihu beru do ruky

A teď, když vrcholí příprava
na přijímací zkoušky a já
k večeru uléhám do postele,
v ten okamžik se kniha v mé
ruce mění na kouzelnou hůlku

a ocitám se v Bradavicích a stres
z přijímacích zkoušek
na gymnázium je alespoň
pro tenhle okamžik začarován.
Já, Hermiona a Ron si dáváme
závod nad školou na košťatech.
Zrovna když jsem byl skoro
u cíle, zasáhl Voldemort
a málem mě shodil z koštěte.
Ještě, že jsem byl nejlepší
ve famfrpálu, jinak by mě jistě
shodil až dolů.
Vtom nás paní profesorka zavolá
na další hodinu čar a kouzel. Jdu
se učit. A to i jako Adéla
Málková, žákyně 5. A, která
miluje knihy proto, jak
obohacují můj život, proto, jak
vyplňují můj volný čas, proto,
jak mi dávají nahlédnout
do mysli autora.
Jsou to mé báječné kamarádky.
(Adéla Málková, V. A)

ArtBotič
Dne 27. května byli zástupci
naší školy pozváni
na Galavečer ArtBotič
v refektáři Emauzského
opatství v Praze. Při této
příležitost byli oceněni výherci
8. ročníku literární soutěže
ArtBotič.

ilustrace: E. Krocová, VII. A

ilustrace: T. Zhou, VII. A

ilustrace: Z.Urbánek, VI. C

Soutěž je pořádána pod záštitou
Magistrátu hl. m. Prahy a MČ
Prahy 2. Naše škola zaslala 28
prací od žáků I. stupně.
V I.kategorii se umístily čtyři
žákyně ze tříd II. C, IV. A a V.
A a získaly druhá a třetí místa.
V I. kategorii naše škola získala
i zvláštní ocenění poroty. Dvě
práce, zaslané do soutěže, si
můžete přečíst na této straně.
Děkujeme všem, kteří přispěli
svou prací do této soutěže.
(red)
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Návštěva
dravců na
školní zahradě

v letu jakoby stát). A také to, že
na naší škole zřejmě nějaké
poštolky hnízdí, protože během
programu nad námi létaly, a pak
opatrně koukaly odněkud
ze střechy.

Dne 10. května se konal
na zahradě naší školy program
,,Dravci v letu".

Byl to zábavný a zajímavý
program a na chvíli nám všem
přiblížil ,,divokou přírodu". Asi
každý si uvědomil, jak jsou
dravci krásní a jak moc si
zaslouží naší ochranu.

Dva průvodci, kteří vedli celý
program, nám představili
dvanáct dravců. Měli s sebou
poštolky, káňata, jestřáby,
luňáka, supa a orly.
Akce byla určená pro první až
sedmé ročníky. Každá přednáška
trvala hodinu a celkem byly
čtyři. Myslím, že díky velmi
příjemným a milým průvodcům
si tenhle program opravdu
všichni užili.
Někdo měl to štěstí, že mu mohl
dravec přiletět až na ruku. To

Jsem ráda, že nám vyšlo i počasí
a že dravci dlouhé přednášky
vydrželi.
autor článku:
BERENIKA HRUBÁ

třída VII.B
bylo samozřejmě dopředu
domluvené a pod dohledem
průvodců - chovatelů. Musel to
být nezapomenutelný zážitek.

Také jsme se dozvěděli různé
zajímavosti - třeba původ jmen
některých dravců ( např.
poštolka že byla původně
,,postojka", protože dokáže

Plakáty žáků osmých a devátých
tříd, skupinová práce z hodin
výtvarné výchovy na téma "Staň
se strážcem pralesa!"
a "Sbírejme elektroodpad!"
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ilustrace: T. Beránková, VII. B

ilustrace: J. Doucková, VII. B

ilustrace: T. Košatková, VII. B

ilustrace: K. Hamarčák, VII. B

Řešení rébusů ze str. 4.

Návrhy čtenářských koutků
a odpočinkových zón,
práce žáků sedmých tříd.

A. Láska prochází žaludkem.
H. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
B. Sytý hladovému nevěří.
I. Ráno moudřejší večera.
C. Jednooký mezi slepými
králem.

J. Co oči nevidí, to srdce nebolí.

D. Láska hory přenáší.

K. Ranní ptáče dál doskáče.

E. Dvakrát měř, jednou řež.

L. Bez peněz do hospody nelez.

F. Lež má krátké nohy.

Kolik se ti povedlo vyluštit
rébusů? Zjistil jsi alespoň
polovinu? Nebo jsi uhodl
všechna?

G. Darovanému koni na zuby
nekoukej.

RYBÍ ZPRAVODAJ. Vyšlo 25.
června 2019 jako 27. číslo
školního časopisu Základní školy
V Rybníčkách, Praha 10.
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31/1980, Praha 10, 100 00.
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