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Slovo šéfredaktora

Skončily prázdniny a se začátkem školního roku přišlo mnoho změn. 
Mimo jiné se změnil redaktorský tým školního časopisu. S touto 
změnou přišlo mnoho nesnází, chvílemi to vypadalo, že časopis ani 
nevydáme. Avšak nakonec se nám ho povedlo zhotovit. Toto vydání 
jsme i přes velká úskalí naplnili všelijakými zajímavostmi a informacemi 
ze školních lavic. Můžete si například přečíst  rozhovor s novým 
vedením školy a s čerstvými přírůstky do učitelského sboru. Kromě 
toho můžete s námi nahlédnout do zákulisí školních voleb. Chcete-li 
můžete také vzpomenout na bývalé deváté ročníky v našem článku o 
posledním zvonění. Nezapomněli jsme ale ani na čerstvé první ročníky. 
V tomto čísle také najdete všechny své oblíbené rubriky z minulých 
vydání školního časopisu .   Doufám, že se vám toto číslo bude líbit. 
Krásné a veselé Vánoce přeje celý redaktorský tým!

Dne 26.9. ve škole proběhly 
volby do školního parlamentu. 
Zúčastnilo se šest žáků, čtyři za 
1.stupeň a dva za 2. stupeň. Z 
prvního stupně jsme si 
odhlasovali Antonii Mecerovou a 
Tomáše Mykytyna a z druhého 
stupně to je Michal Nováček. 
Nováček prohlásil, že hned 
začne s celoškolní hrou a také, 
že bude více sportovních aktivit. 
Antonie řekla, že se bude co 
nejvíce snažit vyhovět všem 
naším návrhům. Mykytyn zase 
oznámil, že zlepší okolí školy. 
Parlament se bude snažit to vše 
zařídit. Tak se máme na co těšit. 

Aktuální dění



Zachyceno objektivem



Poslední zvonění

Minulý rok jsme během posledního zvonění měli možnost 
se naposledy rozloučit s  žáky devátého ročníku. Letošní 
zvonění bylo vskutku velice dojemné. První část 
triumfálního, ale zároveň velice smutného a dojemného  
pochodu byla inspirována muzikály. Žáci nejdříve volnou 
chůzí dokráčeli k začátku hlavní cesty ze školy. Poté 
synchronizovaně dotančili až k východu ze školy, tam 
netrpělivě čekali na příchod druhé třídy. Ta na sebe 
nenechala dlouho čekat. Tato skupina spořádaně došla 
téměř k východu ze školy.  Pak ale došlo k náhlému zvratu. 
Žáci začali zničehonic rychle rozhazovat různé věci do 
davu.To, ale nejspíš nikoho moc nepřekvapí,  jelikož to 
není poprvé,  co k něčemu podobnému došlo.A již nyní se  
můžeme těšit, co pro nás připraví současné  deváté třídy 
za show.



Sport
Dne 17. Září jsme sehráli školní turnaj v malé kopané. Měli jsme hrát zápasy 
se čtyřmi školami. Jeden zápas trval 20 minut. První zápas jsme vyhráli 5:0, 
druhý zápas jsme vyhráli 7:0, třetí zápas jsme vyhráli 6:0 a poslední čtvrtý 
zápas jsme vyhráli 10:2. Z turnaje jsme postoupili dále do finále Prahy 4. 
Zápasy byly lehké a neměli jsme problém soupeře porazit. K výhře nám 
pomohla bujaré fandění a  excelentní trénink pana učitele Voštiňáka. Věřim že 
příští utkání dopadnou stejně. Držte nám palce. Sportovali jsme i jinak. Stolní 
tenis se u nás ve škole teprve rozvíjí, ale florbal už hrajeme dlouho.



Ze života tříd 

prvňáci druháci

                třeťáci                 čtvrťáci

text nebo foto:

                 páťáci                šesťáci

text nebo foto:

text nebo foto: text nebo foto:



Ze života tříd 

                                         sedmáci

                                          osmáci

text nebo foto:

                                         deváťáci

text nebo foto:

text nebo foto: text nebo foto:



Rozhovory

Paní ředitelka - Mgr. Markéta Benešová

Je to velká změna stát se ze  
zástupkyně ředitelkou školy?

Ano,  je velká. 

Kdy bude postavená nová 
tělocvična?

Na to já vám nemůžu odpovědět, 
to nezáleží na mě, ale na městské 
části Praha. Mělo se začít stavět, 
ale zatím se nic neděje. Máme to 
ale přislíbené. Tak musíme doufat, 
že nezůstane jen u slibu.

Jaké akce chcete ve škole 
pořádat v tomto roce?

Zahradní slavnosti, školní ples a 
plánujeme spoustu dalších 
kulturních  akcí, nějaké turnaje.

Co si myslíte o našem 
časopise? 

Když jsem četla předcházející díly, 
jsem ráda, že školní časopis začal 
fungovat, ale myslím si, že je tam 
spousta věcí, které by se daly 
zlepšit,



Rozhovory

 Paní učitelka - Kamila Bindrová

Jak se vám na škole líbí? 

Děkuji. Na škole se mi líbí.

Máte nějaké záliby? 

Mám. Například literatura, 
divadlo. Ze sportů mám velice 
ráda lyžování, karate a jízdu na 
kole. Ráda chodím na procházky 
do přírody a také do hor. 

Myslíte si, že je tělocvik 
důležitý?

Ano, myslím si, že je. Kvůli tomu, 
že při tělocviku se naučíme 
správné držení těla, vidět sami 
sebe v pozitivním světle a být 
vnitřně vyrovnaní sami se sebou.

Co byste chtěla na této škole 
změnit?

Myslím si, že není třeba něco 
měnit. Ale rozhodně budu ráda, 
když se žáci budou učit a budou 
vnímaví při mých hodinách. 
Protože takto se můžou 
posunout sami vpřed.

Paní učitelka si nepřála zveřejnit 
svou fotografii

Co jste dělala předtím, než jste 
sem přišla?

Mé vzdělání mi umožnilo 
pracovat ve vícero oblastech, a 
toho jsem využila. Mám za 
sebou působení na školách 
základních, středních a pak jsem 
pracovala dva a půl roku v 
instituci muzea kde jsem dělala 
animátorské programy.



1.B  
Jaké máte rádi roční období?
Máme rádi zimu.

Jak se k vám chová vaše paní 
učitelka? Líbí se vám?
Paní učitelka je super.

Jak vycházíte jako kamarádi? 

Vycházíme dobře.

Jak  se k vám chová druhý 
stupeň?
Většinou dobře.

Rozhovory

Prvňáci

1.A  
Jaké máte rádi roční období?
Máme rádi léto a zimu. Léto, 
protože se můžeme koupat a 
blbnout ve vodě, nebo chození do 
lesa, protože tam občas vidíme 
zvířátka a nebo taky můžeme 
jezdit na skateboardu. Jak se k 
vám chová vaše paní učitelka? 
Líbí se vám?
Paní učitelka je na nás hodná. 
Dává nám pěkné známky a je 
spravedlivá. Taky nám hodně 
pomáhá, má dobré nápady a je 
laskavá. 
Jak vycházíte jako kamarádi?
Vycházíme hezky. Pomáháme si, 
když je potřeba. Taky si rádi 
společně hrajeme venku a rádi 
malujeme. Ale někdy se i 
pohádáme kvůli něčemu.
Jak  se k vám chová druhý 
stupeň? 
Někdy dobře a někdy špatně. 
Jak to myslíte?
No prostě, rádi s námi hrají fotbal 
a taky nám rádi pomůžou, když 
se něco děje a někdy nás 
šikanují.

Fotografie: ?

Fotografie: ?



Cesta za zlatem
Jestřábí oko se zahleděl do dálky. To co zahlédl, ho silně znepokojilo. 
Naskočil na svého koně. Chopil se otěží a vykřikl povel. Jeho hřebec 
okamžitě vyrazil rychlým cvalem na sever.

James Baxter byl velice rozrušen, měl totiž pocit, že na nedalekém kopci 
zahlédl rudou kůži.

Rozhodl se, že se podělí se svými obavami. Oslovil tedy svého parťáka. „ 
Same viděls to taky“. „Co bych měl vidět Jamesi?“ „Rudocha, odpověděl 
James.“ „Jamesi jsi hrozně podezřívavý za každým stromem a kamenem 
vidíš rudocha nebo banditu“. „Možná máš pravdu Same, ale pořád je lepší 
být podezřívavý než mrtvý. „Neboj se starý brachu, až nalezneme důl 
starého Auruma Golda, tak budeme žít jako boháči.

Mezitím Jestřábí oko dorazil do indiánské vesnice. Hned po tom co slezl z 
koně si to namířil do náčelníkova týpí . Vtrhl dovnitř a zvolal „Velký bizone 
nesu špatné zprávy“. Bratře jak zní zprávy, které neseš. „Viděl jsem dva 
bělochy, kteří mířili směrem do jeskyně Prokletého horníka. To je skutečně 
velmi znepokojivé. Jak tito běloši vypadali. Jeden měl hnědé kožené 
oblečení a žlutý klobouk, ten druhý  měl na sobě dlouhý černý kabát a na 
hlavě rudé sombrero , ale jako mexičan  nevypadal. To není možné,  
přesně takhle mají vypadat muži z proroctví moudrého šamana. Náčelníku 
přísahám, že vypadaly takto. Nemůžeme jim dovolit vstoupit do jeskyně, to 
by mohlo znovu probudit pradávnou kletbu.

Náčelník ukázal prstem na indiána s rudou čelenkou a řekl. „Rychlý stíne 
vezmi  si sebou Medvědí tlapu a vystopujte ty bílé kůže, potom co je 
najdete , tak z nich nesmíte spustit oči a musíte o nich zjistit úplně 
všechno“. Rychlý stín kývl hlavou, vyskočil na nohy a najednou byl pryč.

 James Baxtr nemohl vůbec usnout . Už to byli tři dny, co zahlédl v dáli 
toho indiána.  Od té doby měl pocit jako by ho někdo pořád sledoval. Sam 
nad jeho obavami pořád jenom kroutil hlavou. Tento večer se, ale James 
rozhodl, že dokáže, že jeho obavy jsou opodstatněné, nalíčil past. 
Pokračování příště 

autor Ondřej Švec

(příběh na pokračování)



Recenze filmu - Titanic 2
Vítám Vás při první epizodě „Nejhorší filmy všech dob“.Neexistuje lepší 
začátek nežli neoficiální a kruto přísně pitomé pokračování
druhého nejúspěšnějšího filmu všech dob: Titanic 2. Shane Van Dyke si 
v 2010 všiml, že se zatím nikdo nepustil do pokračování
legendárního Titanicu, nechal za sebou svůj celý život, sesbíral si 
pseudo-herecké pumpanikly, vybral svou kasičku, ve které měl 
kapesné, a pustil se do sepsání scénáře. Bohužel si sedl i na 
režisérskou židli. A ke všemu převzal hlavní roli. Začneme tedy na 
začátku: Hayden Walsh (Shane Van Dyke), bohatý beach-boy a 
kreativní stavitel, dokončil svůj životní projekt: Postavil si
druhý, podle vlastních slov, monumentální Titanic.Lidi nastoupí (mezi 
nimi Haydenova ex-přítelkyně Amy), loď vypluje z New Yorského 
přístavu a vydá se na zhoubnou cestu přes ledově studené atlantské 
peklo.Mezitím se v Grónsku utrhne ledovec , který se řítí na Titanic. Na 
lodním můstku se dozvěděli o nebezpečí. Hayden lehkomyslně 
rozhodne pustit všechny motory (kapitán ho ještě varuje, že motory 
doposud nejsou dostatečně připravené na takovou zátěž) a stane se co 
se stát musí: Kolosální kánoe  krachne. Junácká jachta zůstala stát. 
Kapitán ihned vyhlásí, ať se každý cestující v klidu dostaví do své kajuty 
. Velký showdown se blíží, ledový blok ve vlně vs. Dračí loď z železa. 
Očekává se nehorázný náraz . Všichni umřou. Rychle. Film se s tím ani 
moc nezabývá,  prostě žbluňk – smrt. Film končí nepovedenou 
kardiopulmonální resuscitací a mimo Amy umřeli všechny cestující.V 
celku se Titanic II představuje jako festival filmových chyb. Kdyby ten 
film neměl ikonu bezvýznamnosti za režiséra, producenta, scénáristu a 
hlavního hrdinu, slepého šimpanze za animátora,  pseudo-prominentní 
repliky herců jako „postavy“ a celkový vzhled všech hloupých, mozek 
devastujících devadesát minut by nepřipomínal frontální autonehodu  
intelektuality, mohl být cineastický cizopasník „Titanic II“ docela dobrý. 
Bohužel to všechno má, takže dobrý opravdu není. 9 % na ČSFD je v 
tom případě vlastně lichotivý výsledek.



Na pokec s redaktorem

Jaké máš rady pro začínající 
judisty? 
Začínajícím judistům bych 
doporučila poctivě trénovat a 
nevzdávat to. 

Děkuji  ti za tvůj čas. 

Nemáš zač :) 

Tereza Dolejšková:
Ahoj Terezo. Dnes se tě chci 
zeptat na pár otázek ohledně 
tvého koníčka juda. Byla jsi 
vybrána do reprezentace v 
tomto věku.

V kolika letech jsi začala s 
judem?
Začala jsem ve čtvrté třídě. To 
mi bylo devět let. 

Jak často máš trénink? 

Každý den hodinu a půl.

Chodíš na nějaké závody?
Skoro každý víkend, většinou 
po České Republice.

Byla jsi někdy na závodech v 
zahraničí?
Ano, každý rok cestujeme s 
naším týmem. 

Jaký je tvůj největší úspěch?
Můj největší úspěch je,že jsem 
byla na Mistrovství České 
republiky.

Na jaké pozici jsi skončila?
Byla jsem třetí ze sedmnácti ve 
váhové kategorii do 44kg .



Zdvojené jako 
náušničky je nosí 
dívky na uších . 
Špaček a kos je 
kradou sadařům po 
koších . 

Má tvar pistole 
nastříkané žlutě. 
Když je na stole, tak 
nám dělá chutě. V 
horké černé Africe 
živí se jím opice. 

Hlavolamy

Magické čtverce

Hádanky pro první stupeň



Hádanky pro 2. stupeň
Požár 

V domě, kde slaví čtyři přátelé, začne hořet. Všichni se chtějí 
dostat ven, ale chodba je celá v plamenech. Mezi přáteli je 
hasič, kterému cesta chodbou trvá 1 minutu. Jeho kamarád je 
také korba a chodbou proběhne za 2 minuty. Je tam však také 
důchodce, kterému cesta trvá 4 minuty, a opilec, který se bude 
chodbou potácet dokonce 5 minut. Chodba je úzká a mohou jít 
maximálně 2 lidé najednou. Pokud jde dvojice, pohybuje se 
vždy rychlostí pomalejšího. Plameny v chodbě je možné krotit 
hasicím přístrojem, který je však v domě jen jeden. Proto vždy 
jeden, který chodbou projde ven, se musí vrátit s přístrojem 
dovnitř. Jak to mají přátelé udělat, aby se stihli dostat ven do 12 
minut, než dům spadne?

Vesničan
Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce 
hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou 
malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada 
opouští. Důvodem zhoršení nálady je, že se do té lodičky 
všechno naráz nevejde. A když tu nechá vlka samotného, vlk 
sní kozu. Když tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak dostane vlka, 
kozu i zelí na druhou stranu? Do loďky se mu vejde jen jedna 
věc. A na žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s 
kozou nebo kozu a zelí.



Foto s bublinou: Matyáš Rychnovský

Foto s bublinou 

Co nás čeká v příštím čísle

Osmá B už se začala 
připravovat na své první číslo. 
Vymyslela spoustu různých 
lákadel a rozhovorů. Objeví 
se i sportovní aktuality a 
ledacos o životě ve škole. 
Také budeme sledovat jak se 
vyvíjí případ nové tělocvičny 
a povíme si něco o Vánocích, 
které v té době už budou 
minulostí. Věříme tomu, že se 
nám číslo povede a že se 
konečně náš časopis bude 
víc číst.


