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březen 2019

Okénko parlamentu
Zatím jsme vymysleli dva
převlékací dny. Na začátku
listopadu jsme měli ve škole
halloweenský den. Děti se mohly
převléct za čarodějnice, upíry
nebo nějaké jiné příšery. Byl to
velmi úspěšný převlékací den.
Děkujeme všem za účast!
Další převlékací den byl 21.3.
Žáci se převlékli do předem
vylosovaných barev.
Každý žák se oblékl do své třídní
barvy,
jako
je
například
oranžová, žlutá, zelená a modrá.
Fotografie už je na stránkách
školy.
Elitsa Trifonova

Vánoční trhy
Vánoční trhy se konaly 3.12.
2018 od 16:00 do 17:30 ve
školní jídelně.
Ten, kdo se byl na vánočních
trzích podívat, mohl si od dětí
koupit krásné výrobky, které
samy vyrobily.
Poměrně dost lidí si stěžovalo na
nový předpis, kvůli kterému se
na trzích nesmějí prodávat
vlastnoručně vyrobené potraviny.
Své výtvory si každý mohl
přihlásit do soutěže.
Na trzích se svým pěkným
vystoupením představili i žáci
6.A
Natálie

Slovo šéfredaktora
Vítám vás a přeji vám krásný
jarní den. Pokud čtete tento
časopis od 8.B, tak si můžete být
jistí, že před vámi stojí četba
plná událostí z naší školy.
Při čtení tohoto časopisu, zjistíte
co ve škole bude nového a co se
již stalo. Snažili jsme se, aby
byly texty čtivé a aktuální
Doufám, že se vám budou
informace o škole líbit.
Manuel Riedmann

// fotka (Waidinger)

Zachyceno objektivem

fotka č.4

Co zlepšit
V naší škole je dost věcí, o kterých se dá říci, že jsou buď nesmírně
nedostatečné, velmi staré, příliš přebytečné, nebo opravdu otlučené. V
tomto článku časopisu chceme upozornit na potřebu zlepšení těchto
věcí. Většina všeho, co bude popsáno, jistě není opravdu drahá a určitě
se dá napravit bez výrazně velkých nákladů. Chtěli bychom v tomto
vydání poukázat na nedostatky ve školním areálu: Staré záchody a
rozbité pingpongové stoly.
Chtěli bychom zlepšit pisoáry v
pavilonu A a G. Tyhle záchody
už jsou velmi staré, špatně se
splachují a zároveň často
protékají. Pisoárů je velmi málo.
Obložení zdí je staré a zasloužilo
by rekonstrukci. Kanalizace po
letech provozu výrazně zapáchá,
a také by nejspíš potřebovala
omladit.
David
Pingpongové stoly v areálu
vedle pavilonu G ztratily za léta
kvalitu. Barva se odlupuje, chybí
síťky a k dispozici nejsou ani
pálky. Stoly by nejspíš stačilo
obnovit a doplnit venkovními
síťkami. To by nemělo stát
mnoho peněz. Pokud by se
realizace
nápadu
podařila,
prosíme žáky o podporu v této
akci a o dobrou péči o stoly.
Šárka a Manuel

Celková cena (cca.):
1 ks Záchod: 1500 - 4000 Kč
1 ks Pingpongový stůl: 8500 - 22000 Kč

Ples žáků ZŠ Bítovská
Dne 24.1.2019 se uskutečnil první ročník školního plesu pro žáky
9.ročníků. Ples se konal od 18:30 a končil kolem 21:00. Žáci si připravili
vystoupení, které se jim velmi povedlo. Paní učitelka Holanová s paní
učitelkou Boucovou předávaly šerpy a krásné tulipány. Také byla
připravena tombola s cenami, které mohli žáci i rodiče získat. Ke konci
tohoto plesu se vypouštěly balónky s přáníčky, která se jistě vyplní.
Ples se celkově velmi povedl a příští rok se těšíme na ještě výraznější
ohlasy.
Lukáš a Dita

Projekt Edison
21.11.2018 k nám přijela vzácná návštěva ze zahraničí. Cizinci pochází
z Ukrajiny, Gruzie, Nizozemí, Pákistánu, Číny a Řecka. Přijeli k nám
proto, aby nás informovali o své zemi. Představili nám své zvyky,
typické jídlo a památky. Prezentace přednášeli v angličtině. Mohli jsme
se zeptat na cokoliv, co nás zajímalo. Například jaké je jejich oblíbené
jídlo a pití. Při přednáškách jsme se i zasmáli. Byla to krásná zkušenost
a dozvěděli jsme se mnoho o jejich kultuře.
Šárka
Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Vassilis
(Řecko)

Sijra
(Čína)

Nika
(Ukrajina)

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Hamza
(Pákistán)

Daphne
(Nizozemsko)

Liza
(Gruzie)

Rozhovory
Rozhovor s cizincem: Katalin
Nichiforciuc
Manuel Riedmann:
O jakém státu budeme mluvit?
Katalin Nichiforciuc:
Moldávie.
Co je pro Vaší zemi typické?
Dobré víno a lidé, kterým je
úplně jedno, jak vypadáš, a kdo
jsi.
Jak se liší Česko a Moldávie?
Tady je lepší vzdělání a jsou
tady čistší města.
Kde jste raději?
V Česku.
Jak se vám v Česku líbí?
Tady to je hezké, ale není to
úplně takové, jak jsem si to
představoval.
Z jakého důvodu bydlíte v
Česku?
Protože v Moldávii je horší
vzdělávání.
(Manuel)

Nejnovější učitelka na škole:
Pavla Prskavcová
Manuel Riedmann:
Jak jste se k ZŠ Bítovská
dostala?
Pavla Prskavcová:
O ZŠ Bítovská jsem toho
slyšela hodně dobrého, navíc
bydlím blízko, takže když jsem
se dozvěděla, že hledají
matikáře, řekla jsem si proč ne.
Jak se vám tady líbí?
Zatím se mi tady líbí moc. Děti
jsou chytré, kolegové příjemní,
vedení skvělé. Škola je
pavilonová, což obvykle školy
nebývají, a to se mi líbí moc. Je
mi tady příjemně.
Co říkáte k celkovému
vzdělání v této škole?
Myslím, že je víc než dobré.
(Manuel)

Třídní život
prvňáci
text nebo foto:?

druháci
Dominika

třeťáci

čtvrťáci

páťáci

šesťáci

Němeček

Andrea
Do pololetí

Třídní život
sedmáci

osmáci

deváťáci

Recenze knihy
Recenze knihy Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky
Kniha je určena žákům prvního stupně, ale oblíbit si ji může každý
milovník psů.
Autorkou je Barbara Nesvadbová, která tuto knihu napsala pro svoji
dceru Bibianu.
Příběh vypráví o psu Garpíškovi, který je hlavním hrdinou a zároveň i
vypravěčem. Své příběhy začíná popisovat ještě jako nenarozené štěně
v břiše matky. Je to psí puberťák, který prožívá mnoho zážitků, které
jsou pro čtenáře vtipné a někdy i poučné. Zajímavé a zábavné je číst
určitý zážitek z pohledu psa a z pohledu člověka. Poprvé jsem tuto
knihu četla v první třídě, ale i teď mi přijde stále vtipná.
Úryvek ze cvičáku: Povely cvičitele a paničky.
ON řekl: “K noze!”
ONA: “Myšičko, pojď sem.”
ON řekl: “Sedni!”
ONA řekla: “Hačí.”
ON řekl: “Zůstaň!”
ONA: “Počkej tady na mne,
prosím.
Ruply mu nervy. Prý nic
nezvládne, ani udržet
autoritu. Nedokáže jediný
příkaz. Ne já. Ale ona!

Natálie

Povídání o cizím národu - Vietnam
Vietnam je velice zajímavé místo. Není u nás sníh, jen na jednom
místě, kde v zimě sněží a je zima. Místo toho ale máme moře, u
kterého je teplo. Ve skoro každém domě je většinou obchod s
potravinami, obuví, oblečením nebo s restaurací... Nejpopulárnější jídlo
je Phở český překlad to moc nemá, ale je to polévka s bílými nudlemi,
masem a zeleninou. Nosíme klobouky (nón lá việt nam) a barevné šaty
(áo dài việt nam) tradiční jsou bílé. Když jsem byla malá, nejvíce mě
bavilo hrát si s kamarády a s ô ăn quan, což je hra, kterou můžete vidět
na obrázku vpravo dole. Na mapě má Vietnam tvar písmene S, to
mnoho lidí neví. Hlavním městem Vietnamu je Hanoi, která na mapě
vyznačená červeným čtverečkem. Hanoi má kolem 3,5 milionu obyvatel
Vlajka Vietnamu je červená se žlutou pěticípou hvězdou uprostřed. Ve
Vietnamu se mi pokaždé líbí a už se tam na prázdniny moc těším.
Kristýna a Kačka

Povídání o cizím národu - Ukrajina
Na Ukrajině je 24 oblastí a hory Karpaty.
Hlavní město Ukrajiny je Kyjev. Na Ukrajině se nachází také jezero
Senevir a Černé a Azovské moře. V hlavním městě stojí chrám
Sofijevski Sobor. Nejznámější jídlo je boršč holubci. U nás na Ukrajině
máme hodně kostelů. Na Velikonoce lidé chodí na hřbitov a na Vánoce
si zpívají koledy. Oblečení na Ukrajině je obyčejné jako lidé, kteří tam
žijí. Jen ti lidé jsou hodnější než tady a mají k sobě blíž. Nikola a Jáchym

Fotky

Sběr papíru
Vytvořili: Matouš Michalko, Jáchym Strýček
Za poslední léta byl ve sběru nejlepší školní rok 2016/17
Jsme rádi, že takovouhle maličkostí můžeme pomoci pražským želvám

Říjen
10.října
11.října
12.října
13.října
14.října
Celkem

2 204
970
1 281
1 712
1 706
7 873 kg

Únor
6.února
7.února
8.února
9.února
10.února
Celkem

1 025
1 341
1 799
1 917
2 296
8 378 kg

Duben
24.dubna
25.dubna
26.dubna
27.dubna
28.dubna
Celkem

986
723
1 439
1 465
1 197
5 810 kg

Červen
19.července
20.července
21.července
22.července
23.července
Celkem

780
989
1 278
1 419
1 169
5 635 kg

Za školní rok nasbíráme skoro
28 tun papíru.

Co nás čeká v příštím čísle
Vážení čtenáři,
v příštím vydání časopisu navážeme na
Vaše
oblíbené
rubriky.
Budeme
pokračovat v pátrání po zajímavostech
školního života. Zkusíme vymyslet i
nějaké nové rubriky a najít nové autory
povídek nebo jiných literárních útvarů.
Připravíme pro Vás nové rozhovory s
učiteli, oslavíme příchod jara a
nezapomeneme ani na témata Malých
maturit, na které se už nějakou dobu
připravují deváťáci.
Budeme doufat, že se nám letní číslo
časopisu povede a bude se Vám líbit!

8.A

Foto s bublinou

Text “A”

Text “B”

