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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Naše  škola  hostila  obvodní  kolo
volejbalového  turnaje  chlapců  a
dívek
ČTĚTE NA STRANĚ 2

LONDÝN
Reportáž z výletu do Londýna
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Vtipy
Maminka chválí synka: "To je
od tebe hezké, že jsi tak hodný
na sousedovic kluka. Před
chvílí jsem viděla, jak mu
podáváš hrst bonbónů."
"To nebyly bonbóny, to byly
jeho zuby!"
 
Šerif hlásí policistům: "Vážení
policisté, dostali jsme nový
trezor, jehož kód jsou samé
pětky, ale kvůli utajení vám
neřeknu, v jakém pořadí."
 
"Žáne!"
"Ano, sire?"
"Ty špatně slyšíš! Já jsem
říkal zaříznout tužku a ne
služku!"
 

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 9.B

Návštěva Lidic byla kolona, a tak jsme do
Lidic přijeli až v půl desáté.
Když jsme dorazili na místo,
šli jsme nejprve do promítací
místnosti, kde nám promítli
videa a výpovědi svědků z
Lidic. Někomu se to zdálo
zajímavé, ale mnohým nudné.
Poté následovala kratší, ale o
to zajímavější prohlídka údolí,
kde Lidice kdysi stály. Byly
zde některé základy budov,
například pozůstatky školy,
nebo dokonce cihla z domu,
který kdysi stál na začátku
Lidic. Také jsme stáli u zdi,
která zůstala zachována z
Horákova statku, kde byli
všichni muži popraveni. Právě
jim je věnován pomník, který
slouží i jako jejich hrob.
Nejzajímavější je ovšem
sousoší, které je věnováno
obětem dětí 2. světové války a
obětem dětí z Lidic. Nakonec
jsme zavítali do muzea, které
se nachází nedaleko údolí.
Tam jsme procházeli

foto: Barbora Judáková

chodbami, které připomínaly
katakomby. Zde bylo mnoho
promítaných obrázků, ale i pár
věcí, které se z pohromy
zachovaly. V muzeu byly i
dveře z lidického kostela. Dále
byla na zdi dlouhá kamenná
cedule, na které byla vyryta
jména všech obětí. Náš výlet
skončil příjezdem před školu,
jen pár minut před třináctou
hodinou odpoledne.

autor článku:
BARBORA VINTROVÁ

třída 9.B

foto: Barbora Judáková

Dne 11. května se žáci 9.A a
9.B, spolu s paní učitelkou
Novákovou a Kumpfovou,
vydali do Lidic. Vyjížděli jsme
v osm hodin ráno od naší
školy. Cesta trvala déle, než
jsme očekávali, protože ráno

Rozhovor s 
paní učitelkou 
Vlašánkovou

na základní školu?
Přírodopis a tělesná výchova.
 
Jaké máte koníčky a co
děláte většinou o
prázdninách?
I když to nevypadá, mám ráda
různé sporty – spinning,
H.E.A.T, volejbal, a když mám
energii, tak běh, ale to jen s
hudbou. O prázdninách více
vyjíždíme na výlety, cestujeme,
trávím čas s rodiči.
Dodělávám resty v
domácnosti, které se mi
nahromadí v průběhu roku.
 
Cestujete ráda?
Ano, cestuji ráda.
 
Kde se vám líbilo nejvíce?
Všude je krásně. Možná v
Irsku nebo v Černé Hoře?
 
Jaký stát byste nejraději
navštívila v blízké době?
Vzhledem k tomu, že nerada
létám letadlem, asi mé
cestování skončí v Evropě. Ale
Afriku jsem zvládla. Zatím to
nemám v plánu, ale ráda bych
navštívila třeba Dánsko nebo
Švédsko.
 
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Nevím, jestli je to dobře nebo
špatně, ale když mi jídlo
zachutná, jsem schopná jej
konzumovat třeba dva měsíce

Odkud pocházíte?
Ze severní Moravy – okres
Opava, poblíž je Kružberská
přehrada. Konkrétní vesnici
asi nemá smysl říkat, má
pouze 120 obyvatel.
 
Slavíte nějaké jiné tradice,
kromě Vánoc a Velikonoc?
Většinou volám své mamce na
Mezinárodní den žen a Den
matek. Sladkost dávám dětem
na Mezinárodní den dětí.
 
Jak dlouho učíte na téhle
škole?
Tuším, že mi nabíhá čtvrtý rok.
 
Učíte ráda a proč?
Učím ráda, asi bych nemohla
dělat práci, která mě nebaví.
A proč? Mám ráda lidi, to
znamená i děti. Je příjemné
sledovat váš posun dopředu.
 
Učila jste ještě na nějaké
jiné škole?
Ano, na Základní škole v
Melči.
 
Jaký byl váš nejoblíbenější
předmět, když jste chodila

obden. Na podzim je to třeba
dýně hokkaido. Mám ráda
sýry, poslední dobou kozí.
Nemám problém jíst cokoliv.
Nejím knedlíky.
 
Máte svůj oblíbený film?
Bohužel názvy filmů většinou
časem zapomínám. A to i těch,
které mě osloví. Všeobecně
mám ráda filmy s kriminální
zápletkou. Málokdy se dívám
na jeden film dvakrát.
Momentálně se mi vybavuje
pěkný starší film Mezi řádky.

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 9.B

autor článku:
BARBORA VINTROVÁ

třída 9.B
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Návštěva Židovského muzea

Třídy 9.A a 9.B navštívily
Židovské muzeum v Praze. Po
příchodu nás paní průvodkyně
odvedla do místnosti, kde nám
vyprávěla o Ghettu Lodž, což
bylo polské židovské město
(německy Litzmannstadt
Ghetto). Rozdali nám desky s
různými vzpomínkami lidí na
to, co se jim přihodilo, když je
odváželi do koncentračních
táborů.
 
Šli jsme se podívat do
synagogy, o které nám paní
průvodkyně řekla všechno,
dokonce nám rozdali i
židovské čepice, se kterými si
spolužáci dlouho hráli, protože
jim přišlo fascinující, že
čepička drží na vlasech.
Zaskočily nás vysoké zdi na
konci synagogy, kde byla
vypsaná malinká jména těch,
kteří nepřežili druhou
světovou válku.
 
Poté jsme šli na místo, na

které jsem se těšila úplně
nejvíc, což byl židovský
hřbitov. Paní průvodkyně měla
skoro každý hrob
nastudovaný. Podle obrázků
vytesaných na hrobech se dá
poznat, jaký člověk tam leží,
zda to byl například muž,
manželka, těhotná žena, muž
bez nohy a podobně.
Průvodkyně chodila mezi
hroby s úsměvem, což jsem
nechápala a spolužáci to ani
moc nevnímali. Podle mě je
škoda, že asi nepochopili,
kolik mrtvých lidí bylo kolem
nás.

autor článku:
EVA KOHOUTKOVÁ

třída 9.A

Volejbalový 
turnaj

foto: Gabriela Střelcová

autor článku:
TEREZA ZOULÍKOVÁ

třída 8.A
foto: Gabriela Střelcová

V pátek 22. dubna se na naší
škole uskutečnilo obvodní
kolo volejbalového turnaje
chlapců a dívek. Naše škola
se sešla dohromady s 6 týmy
dívek a se 4 chlapeckými
týmy. Konkurence byla
veliká, v prvních zápasech
jsme nebyli moc úspěšní, ale
v těch dalších se to hodně
zlepšilo.
 
Přestože jsme se
volejbalového turnaje
účastnili poprvé, umístili
jsme se velice pěkně. Postup
nám unikl o vlásek, dívky
nakonec vybojovaly  druhé
místo a chlapci místo třetí.
 
I když jsme nevyhráli,
předvedli jsme profesionální
výkon a věříme, že za rok v
turnaji zvítězíme.
 

Josef Klíma
Přednáška Josefa Klímy
 
Přednáška Josefa Klímy byla
velmi poučná. Přišli jsme
kolem 10. hodiny do divadla
U Hasičů v Praze, posadili
jsme se a čekali, než
přednáška začne. Světla se
zaostřila na pódium, kam
pomalu přicházel pan Josef
Klíma.
 
Nejprve se představil. Řekl
nám, že ho můžeme znát buď
z různých pořadů, anebo jako
méně známějšího spisovatele,
protože napsal přibližně 3
knížky týkající se kriminality.
Poté nás seznámil s tématem.
 
Vyprávěl nám o
kriminalistických případech,
které zažil na vlastní kůži.
Snažil se je vyšetřit, ale
nepřišel na správný konec.
Rozpovídal se přibližně na

foto: Zdroj: Wikipedia.org

chtěli.
 
Přednáška se nám líbila, byla
velmi poučná a zajímavá. Za
negativum ale považuji to, že
pan Klíma se k jednomu
tématu vyjadřoval přibližně 10
minut (což je dobře, aspoň
bylo vidět, že toho o tomto
tématu ví spoustu), ale nám to
přišlo celkem únavné.
 
Jinak jsme byli s přednáškou
spokojení. Doufám, že s naší
třídou ještě na této škole
stihneme podobné přednášky,
jako byla tahle.

KRISTÝNA KREJČOVÁ třída 9. A

hodinku a poté přišel čas na
otázky od nás. Naše dotazy
byly většinou zajímavé,
některé i celkem legrační,
některé však vůbec
nesouvisely s tématem. Zhruba
po čtvrt až půl hodině se
přednáška chýlila ke konci.

 
Nakonec nám pan Josef Klíma
ještě představil své knihy,
které napsal. Řekl nám, že si
je můžeme zakoupit kousek od
hlavního vchodu do divadla a
že nám je může rovnou i
podepsat, pokud bychom
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Recept - buřtguláš  
Na oleji zpěníme cibuli,
přidáme brambory, koření, sůl
a chvíli restujeme. Pak vše
podlijeme vodou a vaříme
téměř doměkka.
Hladkou mouku si
rozkvedláme ve smetaně a
nalijeme k poloměkkým
bramborám. Když vše začne
bublat, přidáme točený salám
a dobře provaříme.
 
Před podáváním buřtguláš
ještě dochutíme. Můžeme ho
servírovat s chlebem, ale
buřtguláš je sytý sám o sobě.

autor článku:
SAMUEL BOGNER

třída 8.B

foto: Ilustrační fotografie

Ingredience
2 lžíce mleté papriky, 125 ml
sladké papriky, 125 ml kysané
smetany, 1 lžíce mletého

kmínu, olej, 2 ks cibule, 1
lžíce hladké mouky, 300 g
točeného salámu, 1 kg
brambor
Podle chuti: mletý pepř, sůl.
 
Postup
Cibuli oloupeme a nasekáme
najemno. Brambory
oškrábeme a nakrájíme na
kostičky. Točený salám
můžeme oloupat (ale není to
nutné), podélně ho rozkrojíme
a nakrájíme na půlkolečka.

Výlet do Anglie

Autor: Mgr. Petra Bogarová

a v pořádku jsme ji zvládli.
 
První den jsme navštívili
londýnský Tower, kde jsou
uloženy korunovační klenoty,
a také jsme zdálky viděli
Tower Bridge. Večer jsme se
rozdělili do malých skupin a
následně si nás odvezly
jednotlivé náhradní rodiny.
 

Druhý den jsme jeli k hradu
Windsor. Poté jsme měli
rozchod a mohli jsme si jít
koupit něco pro sebe nebo
suvenýry. Druhou část dne
jsme strávili v Thorpe parku,
což je zábavní park se
spoustou atrakcí.
 
Třetí a pro nás poslední den
jsme byli na velkém
vyhlídkovém kole zvaném
Londýnské oko. Viděli jsme
Buckinghamský palác,
Nelsonův sloup a celé
Westminsterské opatství.
Později jsme opět měli chvíli
na nákupy a večer jsme

zavítali do muzea Madame
Tussauds, což je muzeum, kde
jsou vystaveny voskové
figuríny slavných osobností. V
muzeu jsme také byli v 4D
kině a zažili jsme tu spoustu
dalších věcí. A cestou z
Londýna jsme jeli přes Tower
Bridge směrem zpátky do
Prahy.

autor článku:
KRYŠTOF VANĚK

třída 8.B
DENIS POLEDNA třída 8. B

Autor: Mgr. Petra Bogarová

Na výlet do Anglie jsme se
vydali autobusem v pondělí
večer okolo 19.30 hod. Cesta
byla sice dlouhá, ale pohodlná

Recenze 
počítačové hry

dozvídáte v průběhu hry.
 
Je tu způsob výroby různých
zbraní, věcí a třeba
warframů. Návrhy na tyto
věci můžete získat z daných
misí, což se dá vyhledat na
internetu. Hře bych dal
11/10 bodů.

 
 

Ilustrační foto

MATĚJ JUNA třída 8. B

 WARFRAME 
 
Warframe je hra s MMO a
RPG prvky, což znamená, že
se nedá hrát v módu pro
jednoho hráče, ale vždy
hrajete s více hráči.
 
Ve hře hrajete za Tenna,
který ovládá robota, jenž má
různé obleky, a podle toho se
odvíjí název a schopnosti
vaší postavy. Toto vše se

Ohlédnutí do 
minulosti

Atentát na Heydricha
 
Atentát na Reinharda
Heydricha se uskutečnil 27.
května 1942 v Praze – Libni
československými výsadkáři
Jozefem Gabčíkem a Janem
Kubišem. Jozef Gabčík a Jan
Kubiš byli pro tento úkol
speciálně vycvičeni ve Velké
Británii.
Dne 27. května 1942 jel
Heydrich ve svém voze z
Panenských Břežan do Prahy.
V prudké zatáčce byli již
připraveni Gabčík s Kubišem.
Když se auto přiblížilo,
postavil se před něj Gabčík se

zbraní. Podle jedné z verzí
Gabčíkovi však v osudný
moment selhal samopal. Kubiš
tak vrhl po autě granát. Granát
sice vybuchl, ale ne v autě.
Heydricha zasáhly střepy z
oken do obličeje a prsou. Jeho
zranění by nebylo tak vážné,
kdyby se do rány nedostala
infekce. Svůj boj o život
Heydrich prohrál 4. června
1942. Kubiš a Gabčík se
mezitím schovávali v chrámu
sv. Cyrila a Metoděje kousek
od Karlova náměstí. Kvůli
zradě jiného parašutisty však
byli objeveni. Přesto se
nevzdali a vzdorovali. Než

aby byli zajati, spáchali tito
hrdinové sebevraždu.

autor článku:
MARTINA KUBIŠTOVÁ

třída 7.C

autor článku:
ADÉLA PROCHÁZKOVÁ

třída 7.C

autor článku:
LUCIE VENCLOVÁ

třída 7.C

zdroj:Wikipedia
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Filmová recenze

Zdroj: youtube

zranění nedovolí Glassovi
pokračovat v cestě. Skupina
se proto rozdělí na polovinu:
na ty, co chtějí zůstat s
Glassem, aby mu pomohli
přežít, a na ty, co jdou dál
bez Glasse. Avšak Glass se
neuzdravuje, a proto se ho
muži rozhodnou zabít a
následně i pohřbít. Glass
však nakonec zabojuje o svůj
život.
 
Po dlouhé cestě potká
starého indiána, který mu
poradí, jak se pomocí
bylinek vyléčit. Glass se tak
může pomstít všem, kteří ho
zradili. 
 
 

autor článku:
MARTINA KUBIŠTOVÁ

třída 7.C

autor článku:
ADÉLA PROCHÁZKOVÁ

třída 7.C

autor článku:
LUCIE VENCLOVÁ

třída 7.C REVENANT
Zmrtvýchvstání 
 
Hugh Glass v podání
Leonarda DiCapria loví se
svou skupinou mužů zvěř

kvůli kožešinám, za které
dostanou peníze.
 
Během cesty se celá skupina
pohádá kvůli napadení
Glasse medvědem a těžké

Nefakty

Ilustrační foto

Nefakty 
1. Klíčový hráč není hráč,
který u sebe nosí klíče od
šatny.
2. V zimě ti je zima, ale v létě
ti není léto.
3. Nadechnutím pod vodou se
začneš topit.
4. Bezpečnostní sirky tě
neochrání.
5. Když máš hlad, musíš se
najíst.
6. Je víc letadel v moři než
ponorek ve vzduchu.

autor článku:
GERARD FILIP

třída 8.B

NÁVŠTĚVA PARLAMENTU PARTNERSKÉ ZŠ KVĚTŇÁK

Foto: Mgr Petra Vlašánková

Dne 7. června 2016 navštívil
výběr žáků naší školy naši
partnerskou školu ZŠ Květňák,
Květnového vítězství 1554,

Praha 4 – Jižní Město.
Parlamenty našich škol
domluvily přátelské utkání ve
fotbale mladších žáků (dvě
družstva), starších žáků (dvě
družstva) a starších dívek
(jedno družstvo).
 foto: Mgr. Petra Vlašánková foto: Mgr. Petra Vlašánková

Mgr. Petra Vlašánková

FOOD  
REVOLUTION  
DAY foto: Petra Vlašánková

V rámci projektu Skutečně
zdravá škola se naše ZŠ Dr.
Edvarda Beneše v Čakovicích
díky našim skvělým
kuchařkám zapojila do
celosvětového projektu FOOD
REVOLUTION DAY.
 
Dne 20. 5. 2016, kdy tento

projekt ve světě proběhl, se v
našem jídelníčku objevilo
zdravé jídlo dle receptu
známého šéfkuchaře z Velké
Británie Jamieho Olivera, a to
KUŘECÍ PALIČKY S
PUKKA CURRY.
Jídlo chutnalo výtečně.
 
Moc děkujeme naší kuchyni a
těšíme se na příští rok.

Mgr. Petra Vlašánková

foto: Petra Vlašánková foto: Petra Vlašánková
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Okénko do 
školní družiny
BOSÁ TURISTIKA
NABOSO! To byla jedna z
aktivit na měsíc květen. S
dětmi si chůzi naboso
vyzkoušely i paní
vychovatelky. Zkoušeli jsme
chůzi po různých materiálech,
a dokonce se nám dostalo i
poutavého vyprávění od
vyznavače chůze naboso
Fandy Slouky!
 
DĚTSKÝ DEN
Ve středu 1. června 2016 jsme
s dětmi oslavili Dětský den v
naší družině. Tento den se
konala spousta soutěží a
aktivit, za které děti sbíraly
body na kartičky. Za nasbíraný
počet bodů na závěr dostaly
určitou odměnu. Tento den
jsme si moc užili a děti
prohlašovaly, že by Dětský
den mohl být častěji!
 
DEN PRO MOU MAMINKU
Děti z družinového kroužku

foto: Ilustrační fotografie

ingredience z kuchyně.
Vytvořili jsme si bublající
sopku, zahráli jsme si
„Hrnečku, vař“ a vyzkoušeli si
„lávovou lampu“. Ke konci
měsíce jsme se s V. oddělením
osvěžili mléčnými koktejly a
domácí zázvorovou nebo
mátovou limonádou. Dokonce
jsme okusili i dětskou bowli.
Už se těšíme na prázdniny,
kdy tyto koktejly vždy krásně
osvěží!
 
VYPEČENÍ RYTÍŘI
Rytíři z XI. oddělení se v
poslední době dostali dvakrát
do školní kuchyňky. Poprvé
pekli Prsty baby Jagy, podruhé
vyráběli koktejly. Oboje se jim
moc povedlo a chutnalo. Také
navštívili cukrárnu LaDiosu,
kde si pod vedením paní
cukrářky vyráběli dobroty.
MŇAM!

Kristýna Matějíčková

"Taneční aerobik" se
zúčastnily vystoupení
organizovaného školou pod
názvem Den pro mou
maminku, které se konalo 24.
5. 2016 ve školní jídelně.
Důstojně a s velkou radostí
tak reprezentovaly naši
družinu. Z vystoupení a
společného zážitku měly

velkou radost.
 
TVOŘIVÉ POKUSOHRANÍ
Měsíc květen byl v VII.
oddělení ve znamení pokusů a
koktejlů. Venku jsme si hráli s
bublinami a za chvíli se nám
po zahradě plazili bublinoví
hadi. Ve třídě jsme zkoumali,
jak na sebe reagují různé

PROJEKT „NEVYHAZUJ, DARUJ“

V rámci hodin Problémy
současného světa a projektu
Světové školy jsme se v
letošním roce věnovali tématu
Plýtvání potravinami. Zjistili
jsme, že celosvětové poznatky
jsou opravdu katastrofální.
Posuďte sami: Třetina všech
potravin na světě se zbytečně
vyhazuje. V bohatých zemích
vyhodí člověk průměrně 95 až

115 kg potravin, kdežto v
rozvojových zemích je to
pouhých 6 až 11 kg na hlavu
ročně. Každý rok se v
bohatých zemích vyhazuje
téměř stejné množství potravin
(222 milionů tun), kolik se
vyrobí v subsaharské Africe
(230 milionů tun). Ovoce a
zelenina jsou nejvíce
plýtvanými potravinami.
Vyhazované jídlo mnohdy
skončí na skládkách a je tak
zdrojem nebezpečného
metanu, který je 21x silnější
než CO2 a také přispívá ke
změně klimatu. K výrobě a
dopravě potravin je potřeba
spousta energie a vody – když

zbytečně vyhazujeme jídlo,
přijdou vniveč i tyto cenné
zdroje. Naším cílem je naučit
se zbytečně neplýtvat
potravinami.
Proto jsme vymysleli akci s
názvem „NEVYHAZUJ,
DARUJ“. Celkem jsme vybrali
šest banánových krabic plných
jídla, které by jinak skončilo v
popelnici. Děkujeme všem
učitelům, kteří akci věnovali
svůj čas, a dále pak žákům
především prvního stupně,
kteří se do akce zapojili.
Jmenovitě jsou to: 1.A – T.
Vlašánek, 1.B - K. Uríková,
1.D - Pončík, Budzinová,
Vogel, Spodniak, Mach,

Leníček, Babický, 2.B - J.
Novák, 2.F – N. Vlasáková a
T. Čipera, 3.A – J. Červinka,
D. Houra, 3.B – D. Haas, L.
Herčíková, L. Voříšek, 3.C –
O. Häring, 3.D – J. Jirmanová,
3.E – L. Sajko, A. Štygler, 4.A
– E. Petříková, 4.B – M.
Holejšovská, 4.C – M. Patka,
4.D – K. Šlejtrová, 5.A – L.
Jeřábková, A. Zápotocká, 5.B
– A. Cahová, 5.C – A.
Hybšová, J. Komínek, L.
Stradiotová, S.A. Walker, 8.A
– M. Dvořáková, 9.A – V.
Patková, T. Port, K. Štilcová.

Mgr. Petra Vlašánková
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