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Okénko parlamentu

Dne 4.5. se uskutečnila schůze 
parlamentu, kde se vymyslela 
další sportovní výzva na květen 
a je to 15 angličáků. Dále se 
jednalo o slepém dni. Každý, 
který si zahraje na slepého, si 
bude muset přinést šátek na 
zavázaní očí.
Dále se chystá na příští rok 
celoškolní hra, která spočívá v 
tom, že každá třída bude sbírat 
body, třeba za sběr, za 
vymyšlení akce, … Na konci 
roku se vyhlásí vítěz, který 
dostane nějakou odměnu.
                             Miloš Nováček

Slovo šéfredaktora

Lepší místo

Žáci 8.B se zapojili do projektu 
Lepší místo a společně s celou 
školou dokázali shromáždit více 
než 18 nápadů. Celý projekt se 
projednává s celým vedením 
školy a to i s panem ředitelem.
Po několika schůzkách a 
dlouhých jednáních jsme se 
usnesli, že mezi top návrhy jsou:
Workout hřiště, relaxační zóna 
okolo pítka a truhlíky s kytkami 
po celé škole.
Teď je na vás, aby jste vybrali 
nápad, který vám zpříjemní 
pobyt ve škole. Děkujeme.
Adél Malinková a Miloš Nováček

Ahoj, máme tu další díl školního 
časopisu Prima Želva.
Školní rok pomalu končí a my 
předáme školní časopis do rukou 
budoucím osmákům.
V tomto díle vám sdělíme pár 
informací o jiných třídách, jaké 
sportovní akce se konaly a 
nakonec si můžete procvičit vaše 
mozkové buňky na pár 
hlavolamech.
Zároveň jsem se chtěla za celou 
8.B rozloučit, protože tohle bylo 
od nás poslední číslo. Užijte si 
prázdniny, Leona Mahulíková  



Zachyceno objektivem



Dětský den

Dětský den se konal 31.5 pro 2. stupeň a pro první stupeň 1.6. Ve 
sportovním dnu pro 2. stupeň se soutěžilo ve 3 disciplínách. OVOV, 
fotbal a šifry. První místo ve fotbalu obsadila 9.A, hned za nimi se 
umístila 8.B a krásné třetí místo 6.A. V šifrách zvítězila 7.A , druhé 
místo obsadila 8.B. OVOV vyhrála třída 9.B, na druhém místě skončila 
8.B. Dětský den pro 1. stupeň se slavil tradičně. Děti dostaly balonek ve 
tvaru, který chtěly a samozřejmě nechyběla ani zmrzlina a spousta 
zábavy.



Neočekávané aktuality

Ve středu 11. dubna se v TJ Tempo Praha konal turnaj v softballu. 
Vyhrál tým ZŠ Filozofská a naše škola se umístila na 4. místě. 
Zúčastnilo se 5 týmů.Sice jsme skončili na předposledním místě, ale i 
tak je to velmi pěkné.

15.5.2018 se hrálo finále McDonald Cupu (21. ročník). Zápas se konal 
na hřišti na Letné. Zúčastnilo se několik základních škol. Na prvním 
místě skončila ZŠ Klegova z Ostravy.

Fotografie: ? Fotografie: ?

Fotografie: ? Fotografie: ?

Fotografie: ? Fotografie: ?
V



Výměna generací

Tajemství ze života deváťáků

Michal: „Jak se jmenuješ?”
Markéta: „Jmenuji se Markéta 
Cílková.”
Michal: „Byly těžké přijímací 
zkoušky?”
Markéta: „Ano, ale nebylo to až 
tak těžké.”
Michal: „Jakou střední školu jsi si 
vybrala?”
Markéta: „Vybrala jsem si 
gymnázium.”
Michal: „Jaké gymnázium jsi si 
vybrala?”
Markéta: „Gymnázium 
Postupická.”
Michal: „Co by jsi chtěla dělat 
potom?”
Markéta: „Ještě nevím, ale něco s 
jazyky.”
Markéta: „Děkuji ti za rozhovor.”
Michal: „Také děkuji.”

Michal: „Jak se jmenuješ?”
Václav: „Václav Pokorný.”
Michal: „Byly těžké přijímací 
zkoušky?”
Václav: „Bylo to těžké.”
Michal: „Jakou střední školu jsi si 
vybral?”
Václav: „Vybral jsem si střední 
průmyslovou školu dopravní.”
Michal: „Jaký obor?”
Václav: „Letecká doprava.”
Michal: „Myslíš, že to bude 
těžké?
Václav: „Důležité je se na škole 
udržet
Michal: „Co by si chtěl dělat 
potom?”
Václav: „Ještě nevím.”



Třídní život

prvňáci druháci

třeťáci čtvrťáci

Němeček

páťáci šesťáci

Andrea

text nebo foto:? Dominika



Třídní život

sedmáci

osmáci

deváťáci



Vlastní tvorba

Záhada zavražděného čuníka
Jan Beldík a Jan Konvalina 3B

Byla půlnoc, když někdo zavolal do kanceláře detektiva Vajgla. Detektiv 
zvedl sluchátko a poslouchal. Ze sluchátka se ozvalo: „Někdo zabil 
prase!“ Hlas ze sluchátka byl strašně hlasitý. Byl tak nahlas, že detektiv 
Vajgl musel položit sluchátko na stůl, aby mu nepraskly ušní bubínky. 
Hlas ze sluchátka se konečně ztišil. Detektiv se začal ptát. „Kdy se to 
stalo?“ „ O půlnoci mě něco vzbudilo. Něco jako kvíknutí. Šel jsem se 
podívat z okna a uviděl jsem mrtvé prase.“
Detektiv se zeptal: „Kde se to stalo?“ „Ve Vyhořelé ulici číslo 25“ 
odpověděl hlas. „A komu prase patří?“ ptal se dál detektiv. „To nevím“ 
odpověděl hlas v telefonu. Detektiv řekl „Jedu tam“. Vajgl dojel na místo 
činu, a když vystoupil z auta, první co uviděl, bylo prase, ve kterém byl 
zapíchnutý nůž. Přistoupil blíže a řekl: „Prase a nejspíš zavražděné!“ 
Chvíli si prase prohlížel a všiml si, že prase má něco okolo krku. Byla to 
nějaká poznávací značka? Ne. Byl to řetízek, na kterém bylo napsáno 
611. Jak byl detektiv Vajgl zamyšlený, tak v tom okamžiku mu několik 
milimetrů od hlavy proletěl nůž. Detektiv se ohlédl, ale nikoho neviděl. 
Pomyslel si „Byl tu někdo?  Nebo ne?“
Vrátil své myšlenky k číslu 611. Prase leželo přímo pod lampou, na 
které byl plakát s nápisem „Hledá se prase domácí s číslem 611. 
Detektiv Vajgl si pomyslel „Takže to prase se zaběhlo a nejspíš nějaký 
řezník si ho všiml a zabil ho. Ale když uviděl toho pána, tak se lekl a 
utekl. No jasně.“
Detektiv Vajgl šel ještě blíže k mrtvému praseti a vytáhl z něj nůž. Na 
noži byly vyryty iniciály: KB. Detektiv Vajgl si řekl: „Pojedu zpátky do 
kanceláře a prověřím to.“ Přemýšlel a hledal až do rána, ale nikoho s 
iniciály KB nenašel. Nikdo s takovými iniciálami ve městě není. Pak si 
ale všiml, že vedle KB je malým písmem napsáno: OBRÁCENĚ. 
Detektiv Vajgl přemýšlel, hledal a po pěti minutách mu to docházelo. Ve 
městě není sice nikdo KB, ale s iniciálami BK ano, řezník! Detektiv Vajgl 



hned ten den šel k řezníkovi Borisovi Konigovi, protože to byl jediný 
člověk ve městě, který má iniciály: BK. Přes okno nahlédl do krámu, ale 
nikoho neviděl, přestože byla středa. Dveře byly pootevřené, detektiv 
vešel dovnitř. Najednou mu kolem hlavy proletěl nůž. A hned na to ho 
někdo odstrčil a proběhl dveřmi. Detektiv Vajgl běžel za ním. Proběhli 
okolo banky, smíšeného zboží, galanterie, hračkářství, drogerie, 
zlatnictví, železářství až vyběhli ze Starolipského náměstí. Přeběhli 
přes most nad řekou Lípou a ocitli se ve Starolipském lese, který byl 
napříč městem. Když byli na kraji lesa, řezník popadl klacek, o který 
zakopl. Detektiv Vajgl chvíli hleděl s prázdnýma rukama na řezníka 
Koniga. Když v tom mu najednou někdo hodil klacek. Byl to jeden ze 
skupinky mužů, kteří se v tom místě na kraji lesa zdržovali. Detektiv 
Vajgl a řezník Boris Konig spolu začali šermovat. Souboj byl vyrovnaný, 
ale najednou jeden z diváku, který jedl banán, odhodil slupku. Řezník, 
který si banánové slupky nevšiml, na ní šlápl a uklouzl. Detektiv Vajgl 
využil situace a zalehl ležícího řezníka. A hlasitě se ho zeptal: „Zabil 
jste to prase,“ Řezník odpoví: „NE! O žádném praseti nic nevím.“ V tom 
se začal smát, jelikož jeden
z přihlížejících pánů začal řezníka lechtat. Řezník začal křičet: „ANO, 
ANO, ANO!“ To prase mělo řetízek a na něm bylo číslo 611.
A tak detektiv Vajgl zdárně vyřešil další případ!

Vlastní tvorba



Básnička na slova

Báseň na téma lepší místo
Miloš Nováček

Úvodem vás pozdravujeme,
Zároveň ale děkujeme.

Za vaše krásné nasazení,
A  taky dobré přemýšlení.

Celkem osmnáct krásných nápadů, 
Za našich velkých předpokladů,

Můžeme vyhrát i dotace,
Třeba k pítku na lavice.

Zpříjemnit si pobyt ve škole,
Zahrát si nové monopole,

Povídat si s kamarády,
A mít dvě tuny čokolády.
Děkujeme za spolupráci,
Vy jedni malí darebáci.

Vizualizace projektu Lepší místo

Bohužel jsme v soutěži prohráli. :( Tak snad příště...



Fotokomix

Těpéro, Pepane 
a Vendelíne

Ahoj 
Barnabáši

Čau kluci

Máš taky 
takový hlad?

Jo mám, tak se 
jdeme najíst 

Nebojte, babička s 
obědem je už na cestě

Huráááá

Už ji vidím 

Letí jako 
tryskáč

Hej, nejez mi to 
jídlo babi

Chci se taky 
najíst,jsem jen 
stará bába. Máš 
nějaký problém.

To jsem se kvůli 
vám tak nalítala a 
vy mi nenecháte 
ani kousek. Jen 
počkejte …….

Pomoooc!

Tak a ted’ jsem se 
urazila, jdu domů 

Tak ahoj

Čau



Projekt Ohrožené zvíře

28.3. 2018 se ve školní jídelně uskutečnil Projektový den ke dni země, 
na který si žáci tříd 2. stupně připravili prezentace o dříve vylosovaném 
zvířeti. Dne se zúčastnila i porota, která všechny prezentace zhodnotila 
a  obodovala, aby vybrala vítěze. Porota se usnesla na tom, že ze 
šestých a sedmých ročníků vyhrává třída 6.B se svým projektem na 
ohroženou gorilu nížinnou. Ze tříd osmých a devátých vyhrály třídy 8.A 
se svým nosorožcem dvourohým a třída 8.B se svým tygrem 
sumaterským. Všem děkujeme za účast.



Hlavolamy

 

16 zvířat

Sčítání



Foto s bublinou (text zašlete do 30.7.)

Co nás čeká v příštím čísle

Poslední zvonění a zahájení 
nového školního roku. Příhody z 
prázdnin. Informace o výstavbě 
nové tělocvičny. Náhradní řešení 
pro případnou výstavbu 
relaxační zóny. Rozhovor s 
vedením školy. A mnoho dalších 
informací.

Text “B”Text “A”

S novým rokem přijde i nové 
vedení. Šéfredaktorem za 8.A 
bude Ondřej Švec a jeho 
zástupcem Eliška Simmerlová. 
(viz foto vpravo)  Šéfredaktora 
za 8.B vám prozradíme příště. 


