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OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní  družinu  navštívili  papoušci
ara
ČTĚTE NA STRANĚ 4

MOVIE TIP
Zveme  Vás  na  rodinnou  komedii
Alvin a Chipmunkové - Čiperná jízda
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Víte, že...
Víte, že žraloci ucítí kapku
krve na čtyři kilometry?
Víte, že vážka se dožívá pouze
24 hodin?
Víte, že slon africký má jen 4
zuby?
Víte, že blesk udeří do země
6000x za minutu?
Víte, že lidská stehenní kost je
pevnější než beton?
Víte, že člověk má méně svalů
než housenka?
Víte, že rozbité hodiny ukazují
dvakrát denně správný čas?
 
 

autor článku:
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autor článku:
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Projekt Edison 
2016
Jako každý rok, i v tom
letošním jsme uvítali Projekt
Edison. Na přelomu února a
března nás navštívilo několik
studentů z různých zemí.
Projekt Edison spojuje mladé
lidi odlišných kultur a
národností, aby seznámili žáky
s jejich zvyky, tradicemi a
situací v jejich zemi a stali se
tak generací, která prolomí
prohlubující se mezikulturní
intoleranci.
 
Alex Kevra (20 let,
Bělorusko), Li Yao (18 let,
Čína), Ramhar Balahivishan
(20 let, Kanada), Asli Oner
(19 let, Turecko), Daria
Krutova (19 let, Ukrajina) a
Ketevan Gatashvili (21 let,
Gruzie) nám během 3 dnů
představili svou zemi.

foto: Petra Bogarová

Poslední den se konala Global
Village, kde jsme se studentů
mohli na cokoliv zeptat a kde
nám ukázali nějaké věci z
jejich zemí, jako například
kroj z Ukrajiny. Mohli jsme si
vyzkoušet napsat čínské písmo
a mnoho dalšího.
 
My jsme si projekt Edison

užili a těšíme se na další rok.

autor článku:
JIRKA ŠINDLER

třída 8.A

autor článku:
TEREZA ZOULÍKOVÁ

třída 8.A

Návštěva žákovského parlamentu ZŠ Květnového vítězství
Dne 15. února navštívili
členové našeho školního
parlamentu Základní školu
Květnového vítězství na
Jižním Městě, abychom jim
oplatili návštěvu naší školy. 
 
Jejich škola vypadala
zvenku krásně, stejně tak i
zevnitř, kde nás hned v šatně
zaujaly pestrobarevné
skříňky. Žáci i paní učitelka
nás mile přivítali a naše
prohlídka pokračovala do
multimediální třídy, která
slouží jako místo pro
zasedání tamního
parlamentu Ptakopysk. Tam
jsme si také odložili věci a
pokračovali v prohlídce. 
 
ZŠ Květnového vítězství má
sice jen jedno patro a
přízemí, ale zato několik
„pavilónů“, které jsou
pojmenovány podle písmen.
Žáci nám ukázali také školní
jídelnu, která slouží i pro
jarmarky a koncerty.
Nezapomněli nás dovést i do
tělocvičny, která byla
opravdu veliká. Dále jsme
navštívili několik učeben
prvního a druhého stupně,
nezapomněli jsme ani na
přípravnou třídu. 

 
Velice nás zaujaly jejich
dny, ve kterých si žáci zdobí
své vlastní třídy na dané
téma, my jsme navštívili
třídu Harryho Pottera.
 
Kromě toho jsme se zašli
podívat také na setkání
Ptakopysku prvního stupně,
kde jsme si zahráli
komunikační hru. Také jsme
zasedli do učebny fyziky,
která slouží zároveň jako
učebna chemie. Zde nám
žáci předvedli prezentaci o
jejich úspěších i neúspěších a
dále jsme se dozvěděli pár
zajímavostí o jejich
každoročních akcích. 
 
Též nás poctil svojí
návštěvou jejich pan ředitel,
který - stejně jako náš pan
ředitel - podporuje školní
parlament. Poté jsme se zašli
podívat do kuchyňky, která
byla krásná a moderní.
Kromě toho nám v ní upekli
mnoho dobrot, kterými nás
pohostili.
 
Nakonec jsme šli zpět do
multimediální třídy, kde
jsme se posadili na skvělé
židličky s vysouvacími

foto: Barbora Vintrová, třída 8.B

stolky. Tam jsme se
domlouvali na společných
akcích. Brzy se s nimi určitě
a rádi setkáme na
fotbalovém hřišti.

autor článku:
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Módní policie  
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foto: Gerard Filip, třída 8.B

Izabela Filipová, 8.B
Izabela má pěknou
kostkovanou košili, která ale
moc neladí k jejím džínům.
Košile představuje elegantní
styl, zatímco džíny jsou
roztrhané a spíše sportovní.
Izabelin outfit bych ohodnotil

foto: Gerard Filip, třída 8.B

65 %.

 
Lucie Vojáčková, 8.B
Lucie má příliš krátké triko,
které se na zimu moc nehodí.
Její outfit je celý černý, mohla
by k němu přidat nějakou další
barvu.
Lucii uděluji za její outfit 50
%.

foto: Gerard Filip, třída 8.B

 
 
 
Samuel Bogner, 8.B
Samuel má moderní šedou
mikinu, která ladí k jeho
tmavě modrým džínům. Jeho
outfit je však spíše tmavší,
mohl by k tomu přidat nějaké
veselé barvy.
Samovi dávám za tento outfit
85 %.
 

Movie tip
Alvin a Chipmunkové –
Čiperná jízda
 
 
Bráchové Alvin, Simon a
Theodore mají podezření, že
jejich lidský kamarád Dave
chce požádat svou přítelkyni
o ruku. A oni touto svatbou
získají jednoho naprosto
příšerného a nesnesitelného
bratra Milese a navíc je
Dave možná opustí. K
žádosti o ruku má dojít za
tři dny až ve slunném
Miami.  Chipmunkové tak
mají velmi málo času, aby
zabránili hrozící katastrofě. 
 
 
 
I když se Chipmunkové vždy
snaží udělat správnou věc,
nakonec ji udělají tím
nejhorším možným
způsobem. Ve snaze vykonat
dobrý skutek totiž osvobodili
všechny přepravované
domácí mazlíčky a pustili je
za letu mezi cestující. Po
zbytek filmu mají proto v
patách hodně naštvaného
palubního detektiva z
letadla. 
 

ilustrace: www.youtube.com

 
 
V pořadí již čtvrtý film o
čiperných a hudebně
talentovaných veverkách
nabízí divákům bláznivou
jízdu, která je bohatá na
vtipné momenty a chytlavé
melodie. 

autor článku:
ADÉLA PROCHÁZKOVÁ

třída 7.C

autor článku:
LUCIE VENCLOVÁ

třída 7.C

Ohlédnutí do minulosti

foto: Wikipedia Commons

Tomáš Garrigue
Masaryk  
 
 
Tomáš Garrigue Masaryk,
státník, politik, filozof,
pedagog, a hlavně první
prezident Československé
republiky, se narodil 7.
března 1850. Zemřel v
Lánech 14. září 1937.
 
Za jeho zásluhy o stát mu
parlament udělil titul
„Prezident Osvoboditel“.
Celkem sedmnáctkrát byl
navržen na Nobelovu cenu
míru.
 

Pocházel z chudé
slovensko-české rodiny. Studoval ve
Vídni. Roku 1876 promoval
filosofickou prací o
Platónovi. Za studijního
pobytu v Lipsku se roku
1877 seznámil se svou
budoucí ženou, Američankou
Charlottou Garrigueovou, a
roku 1878 se s ní v New
Yorku oženil. Následujícího
roku ve Vídni habilitoval
sociologickou prací o
sebevraždě. 
 
Po vzniku české univerzity v
Praze byl v roce 1882
jmenován profesorem
filosofie. Založil a redigoval
měsíčník Athenaeum,
inicioval Ottův slovník
naučný a vstoupil do
veřejného života kritikou
tzv. Rukopisů. Rázně se
vymezoval vůči nesmyslným
antisemitským pověrám. Své
studenty vedl ke kritičnosti a
vědeckosti v duchu Augusta
Comta. 
 

autor článku:
MARTINA KUBIŠTOVÁ

třída 7.C



STRANA 3 / 4

ČAKOPIS Č. 7, ŠKOLNÍ ČASOPIS WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM

Rozhovor s paní učitelkou Karolínou 
Kumpfovou
 I v tomto čísle vám nabízíme
rozhovor s vyučujícím.
Tentokrát jsme se vyptávali
nové paní učitelky Karolíny
Kumpfové, která učí na
druhém stupni dějepis a
občanskou výchovu. 
 
 
 
Odkud pocházíte?
Z Prahy.
 
 
 
Na jakých školách jste učila?
Absolvovala jsem praxi na
jedné základní škole ve
Vršovicích. Měla jsem ale
také možnost vyzkoušet si,
jaké to je učit na gymnáziu.
 
 
 
Baví vás učit?
Baví, jinak bych to přece
nedělala.
 
 
 
Proč jste si vybrala naši
školu?
Protože se mi líbilo prostředí
školy a zároveň škola
nabízela místo pro výuku
předmětů, které jsem
studovala.
 
 
 
Jak se vám tu líbí?
Líbí se mi tady, žáci jsou
hodní, vypadá to, že mají

zájem. Hlavně o dějepis.
 
 
 
Jaký předmět učíte nejraději?
Dějepis.
 
 
 
Jaký předmět z těch, které
neučíte, máte nejraději?
Český jazyk, ale spíš
literaturu než gramatiku.
 
 
 
Máte nějaké domácí zvíře?
Mám psa. Je to peruánský
naháč.
 
 
 
Máte děti? (Chtěla byste?)
Děti nemám, ale v budoucnu
bych je určitě chtěla.
 
 
 
Jaké dívčí a klučičí jméno
máte nejraději?
Žádné jméno nepreferuji, ale
když přemýšlím nad holkou,
líbí se mi třeba Kristýna. U
kluků nevím.
 
 
 
Cestujete ráda?
Ano, cestuji velice ráda.
 
 
 
Ve které zemi se vám nejvíce

foto: Karolína Kumpfová

líbilo?
Zatím jsem moc zemí
neprojela, zůstala jsem
vždycky jenom na
evropském kontinentu. Asi
nejvíc se mi líbilo v Itálii, v
Benátkách.
 
 
 
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Těstoviny na nejrůznější
způsoby.
 
 
Sledujete nějaký seriál?
Sleduji více seriálů. Velmi
ráda mám například The
Big Bang Theory.
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Recenze počítačové hry

ilustrace: Matěj Juna, třída VIII.B

 

RUST
 
 
Rust je hra z pohledu první
osoby. Je založená na
elementu přežití, je občasně
těžká, ale zábavná. Ve hře
musíte přežít, co nejdéle se
dá, a z naprostého
začátečníka se stát

skutečným profesionálem.
 
Začínáte jako nahý muž a
postupně získáváte nástroje,
zbraně a oblečení. Ve hře
jsou monumenty, což jsou
stavby vygenerované na
mapě, ve kterých se nachází
mnoho věcí, a dále návrhy,
pomocí nichž si otevíráte
další návody na to, jak
udělat další věci, jako
například náboje, zbraně,
nástroje nebo stavby.
 
Hra dokáže zabrat velice
mnoho nahraných hodin.
Musíte postavit základnu
nebo nějaký baráček na to,
abyste měli kde spát, protože
když se ve hře odpojíte, ve
skutečnosti jste stále ve hře

a vaše postava spí.

autor článku:
MATĚJ JUNA
třída VIII.B

Školní anketa
V tomto čísle Čakopisu se
vás ptáme, jestli vám chutná
v naší školní jídelně a co
byste chtěli zlepšit.
 
,,Jídlo ve školní jídelně mi
nechutná.“ (Eliška, 8.A)
,,Ano, chutná mi moc, nic
bych neměnila.“ (paní uč.
Polanská)
,,Jak které jídlo mi chutná,
mohlo by být více kořeněné.“
(Dija, 6.A)
,,S jídlem ve školní jídelně
jsem spokojená.“ (paní uč.
Roulová)
 

autor článku:
EVA KOHOUTKOVÁ

třída 9.A
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Okénko do školní družiny

foto: Kristýna Matějíčková

ZAJÍMAVÍ HOSTÉ U NÁS
V dubnu nás navštívili
papoušci ara a předvedli nám
své dovednosti. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého z
jejich života. Na závěr setkání
se s nimi děti mohly vyfotit.
To byl zážitek s dvěma
velkými papoušky na ruce!
Také nás poctily návštěvou
strašilky a kudlanky. Přinesli
nám je představit studenti
oboru chovatel cizokrajných
zvířat. I z tohoto setkání jsme
se dozvěděli zajímavé
informace a odvážlivci si
mohli strašilky a kudlanky
rovněž „pochovat“.
 
PEČENÍ PRAVÉ ITALSKÉ
PIZZY
V rámci celoročního cestopisu
jsme s dětmi z 5. oddělení
zavítali do Itálie, země
velkolepých staveb, jako je
Koloseum či Šikmá věž v
Pise, do země milovníků sýrů,
oliv a pizzy. Rozhodli jsme se,
že si i my zkusíme upéct
pravou italskou pizzu! Jak to
dopadlo? Posuďte sami…
 
LEZECKÁ STĚNA
Každý měsíc navštěvujeme
lezeckou stěnu v Letňanech,
kde nás zkušení instruktoři

foto: Kristýna Matějíčková

motivují ke stále lepším
lezeckým výkonům. Na konci
každé lekce se vždy
zhoupneme na provazové
lanovce!
 
JARO JE KONEČNĚ
TADY!
Děti z 1. oddělení se už
nemohly dočkat, až stráví
první celé odpoledne venku na
zahradě, konkrétně na
pískovišti. Jejich nedočkavost
byla tak veliká, že za paní
vychovatelkou neustále během
oběda chodily a ujišťovaly se,
že opravdu slyšely správně a
jde se na celé odpoledne na
rozkvetlou zahradu. Jejich
nadšení ještě zesílilo, když
objevily staronové hračky na
písek, které někdo zahrabal do
písku. Rázem se z hraní na
pískovišti stal archeologický
kroužek, kdy se děti
předháněly v tom, kdo najde
více ztracených hraček.
Odpoledne vyvrcholilo
stavbou hradů, tunelů a
,,dinoparků“. První jarní
sluníčko nám příjemně zahřálo
tváře a dětem vykouzlilo
nezapomenutelný úsměv na
rtech.
 
PROBOUZEJÍCÍ SE
PŘÍRODA
Děti z 11. oddělení si povídají
o jaru, chodí na vycházky a
pozorují probouzející se
přírodu. Tou se nechávají
inspirovat při tvorbě svých

foto: Kristýna Matějíčková

jarních výkresů.
 
NÁVŠTĚVA ŠKOLY
DESIGNU
Jedno úterní odpoledne jsme
se s děvčaty z kroužku šití
vydaly na výlet do Střední
školy designu v Lysé nad
Labem. Byly jsme objednané,
a paní profesorky se proto na
nás dobře připravily. Na šicím
stroji značky Minerva nám
ušily sáčky, my jsme si
vymačkaly šablony, které jsme
po přiložení vybarvily, a poté
jsme sáčky dokreslily podle
vlastního nápadu. Pak jsme
vše vyfénovaly a zažehlily,
abychom si mohly odnést
krásnou a užitečnou památku.
Talentovaní studenti zde mají
velice dobře vybavené dílny,
vytvářejí návrhy do soutěží a
na výstavy. Vládne zde
příjemná atmosféra, paní
ředitelka, paní profesorky i
studenti se nám věnovali celé
odpoledne a my máme
nezapomenutelné zážitky.
 
JAK TO CHODÍ U
LIŠČÁTEK…
U Liščátek v 10. oddělení si v
dubnu povídáme zejména o
dopravní výchově -
poznáváme značky, pravidla
silničního provozu, zkoušeli
jsme si vymyslet vlastní
dopravní prostředky i
namalovat značky, které
bychom mohli aplikovat ve
škole. Kromě toho využíváme

foto: Kristýna Matějíčková

jarního počasí k vycházkám
po okolí školy, kdy
pozorujeme probouzející se
přírodu, k pobytu na školním
hřišti a školní zahradě.
Nezapomínáme ani na hry, ať
už pohybové, didaktické nebo
slovní a na rozvíjení fantazie.
Někdy si musíme připomenout
pravidla slušného chování,
abychom byli všichni
kamarádi a uměli spolu hezky
vycházet. Zkrátka a dobře,
Liščátka se mají dobře :)
 
DEN SV. PATRIKA
Rytíři z IX. oddělení oslavili
sv. Patrika v zeleném. Celý
den patřil návštěvě Irska,
historii tohoto svátku,
poslechu tradiční hudby a
nakonec i hrám, které
podpořily týmového ducha
celé skupiny a zakončily tak
parádní zelený den!
 
 
 
 
 
 

za tým školní družiny Kristýna
Matějíčková

Partneři
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