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PROJEKT EDISON
Na  koho  se  letos  v  rámci  projektu
Edison můžeme těšit?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

DRÁŽĎANY
Reportáž  z  adventního  výletu  do
Drážďan.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Víte, že...
Víte, že vši vydrží pod vodou 14
hodin?
Víte, že 1 minuta polibku spálí 26
kalorií?
Víte, že déšť obsahuje vitamín B?
Víte, že havajská abeceda má jen
12 písmen?
Víte, že mrkev obsahuje 0 %
tuků?
Víte, že Peru má více pyramid než
Egypt?
Víte, že popcorn vynalezli aztéčtí
indiáni?
Víte, že průměrný člověk prospí
za život 25 let?
 

autor článku:
ADÉLA PROCHÁZKOVÁ

třída 7.C

autor článku:
LUCIE VENCLOVÁ

třída 7.C

Rozhovor s paní učitelkou Romanou Smetanovou
Máte nějaké děti?
Ne, nemám.
 
Jaké učíte předměty?
Matematiku a angličtinu.
 
Učila jste někde jinde?
Učila jsem na dvou školách, tohle
je již třetí.
 
Cestujete? Ve které zemi se
vám nejvíce líbilo?
Cestujeme hodně a máme
procestovaný velký kus světa,
nejvíce se nám líbilo na
Filipínách.
 
Je učení vaše vysněná práce?
Odmalička jsem chtěla být
učitelkou, takže ano.
 
Jaké máte vystudované školy?
Základní školu, jazykovou
základní školu, všeobecné
gymnázium a Pedagogickou

Romana Smetanová

fakultu Masarykovy univerzity v
Brně.
 
Jaká je vaše oblíbená barva?
Modrá a přírodní hnědá.
 
Jste spokojená s tím, jak vaří
ve školní jídelně?
Ano, jsem spokojená.
 

Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Tatarák, nevařený.
 
Jaký je váš oblíbený styl
oblečení?
Pyžamo a pohodlné rifle.
 
Jaký je váš oblíbený film?
Nemám oblíbený film.
 
Jíte ve fastfoodech?
Tohle období mám už za sebou.
 
Jaký je váš oblíbený den?
Sobota nebo pátek odpoledne.
 
Děláte nebo dělala jste nějaký
sport?
Závodně ne, ale rekreačně lyžuji a
bruslím.

autor článku:
KRYŠTOF VANĚK

třída 8.B

Naši školu navštívili Ptakopyskové, což je název školního 
parlamentu ZŠ Květnového vítězství
Na konci minulého školního roku
jsme se na naší pravidelné
schůzce parlamentu domluvili, že
bychom chtěli fungování našeho
parlamentu posunout zase o
kousek dále. Proto jsme se
rozhodli, že nejlepší bude
vyhledat někoho, kdo má více
zkušeností a mohl by nám je
předat. Společně jsme sepsali
dopis a na doporučení paní
učitelky Pasekové jsme
kontaktovali ZŠ Květnového
vítězství, která má parlament na
své škole už hodně let. Byli jsme
moc rádi, když jsme dostali
kladnou odpověď, a začali jsme
plánovat naše setkání.
 
Společnou schůzku obou
parlamentů jsme se snažili
naplánovat do nejmenšího detailu.
Program byl následující: nejprve
se konala prohlídka naší školy.
Průvodcovství se ujaly Bára
Vintrová a Zuzana Koutníková a
myslím, že tento úkol zvládly na
výbornou. Naše škola se našim
hostům velmi líbila. Ocenili
především krásnou výzdobu
školních chodeb a technickou
vybavenost školy.
 
Poté bylo na programu společné

foto: Ivana Paseková

zasedání, kde jsme probrali jejich
školní problémy, ale i ty naše.
Zároveň jsme se snažili poradit,
jak si navzájem pomoci. Setkání
obohatila i přítomnost našeho
pana ředitele, který přišel
odpovědět na některé zvídavé
dotazy.
 
Zasedání bylo pro obě strany
velmi přínosné a do budoucna

jsme se domluvili na další
spolupráci. Zároveň jsme se
domluvili i na termínu, kdy my
pojedeme k nim. Všichni se na
další únorové setkání velmi
těšíme a doufáme, že spolupráce
bude trvat co nejdéle a že budeme
společně řešit problémy a tím
zpříjemňovat chod naší školy.
 
Podrobnou reportáž z druhého

setkání školních parlamentů vám
přineseme v dalším čísle
časopisu.

autor článku:
SAMUEL BOGNER

třída 8.B
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Projekt Edison 2016

Asli Öner

Saja Badran 
Jordánsko, 19 let
ZÁLIBY: čtení, psaní, cestování,
cizí jazyky
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM:
This world is so big, there's
enough space for everybody and
it has a lot of opportunities, just
know what you want and go for
it. You'll discover that it's easier
than you imagined!
 
 Ramhar Balakirishan 
Kanada, 22 let
ZÁLIBY: přátelé, rodina, filmy,
sport, trávení času venku (večeře,
nakupování)
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM: 
Hi guys! The world is constantly
changing, and so are we. I want
you all to know the world is
vast, but your hearts and
determination can be more vast.
Use it to fulfill your dreams and
grow as human beings. Because
you are our future, my time has
past as the youth, and looking
back, there is so much more I
could have done. So please keep
this in mind when We all meet.
See you all soon! :)
 
 
 

Alex Kevra

Asli Öner 
Turecko, 19 let
ZÁLIBY: cestování, cizí jazyky,
horolezectví, fotografování,
trekking
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM:
Hi, i am so impatient for meeting
with you guys!
 
 Li Yao 
Čína, 18 let
ZÁLIBY: filmy, cestování, čtení,
sport
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM:
China has much more than the
Great Wall. Get ready to learn
our rich culture.
 

tým školní redakce

Ketevan Gatashvili

Projekt Edison se na naší škole
již pravidelně zabydlel a my jsme
tomu opravdu rádi. I tento rok nás
navštíví studenti z různých koutů
světa a budou nám v hodinách
představovat své země. Pro nás je
to nejen úžasná příležitost setkat
se s lidmi z různých koutů světa a
dozvědět se mnoho zajímavých
informací, ale i příležitost
procvičit se v angličtině. Určitě
jste již velmi zvědaví, na koho se
můžete těšit.
 
 Alex Kevra 
Bělorusko, 20 let
ZÁLIBY: cestování, sport, cizí
jazyky, čtení
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM:
Hi, guys! I’m Alex and I’m from
Belarus. Looking forward to
meet all of you and present you
as much interesting information
about my country as possible.
I’m sure we will spend great time
together. See you soon =)
 
 
 
 

Saja Badran

Ketevan Gatashvili 
Gruzie, 21 let
ZÁLIBY: procházky, filmy,
přátelé, čtení
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM:
Hello, I am Ketevan from
Georgia; this is a very small and
beautiful country. I promise that
my presentations will be
interesting and we will have a
lot of fun together. Can't wait
meeting with you! All the best
things are yet to come so see you
soon :)
 
 Daria Krutova, 
Ukrajina, 19 let
ZÁLIBY: kresba, sport
(snowboard)
VZKAZ DĚTEM, STUDENTŮM:
Forget about your troubles, and
take only your smiles in the
classroom :)
 
 
 
 
 

Projekt Světová škola – Plýtvání jídlem
V minulém školním roce naše
škola získala certifikát Světové
školy. Vzhledem k tomu, že náš
zájem o témata patřící do světové
problematiky globálních
problémů je trvalý, vznikl na naší
škole nový volitelný předmět s
názvem Problematika současného
světa.
 
Pro další období jsme si s žáky
zvolili nové hlavní téma, a to
,,Plýtvání potravinami". Stále více
potravin, které se dostanou na náš
stůl ve školních jídelnách a
domácnostech, se vyhazuje, a
proto jsme se rozhodli pracovat
na tomto projektu.
 
Celosvětové poznatky jsou
opravdu katastrofální. Posuďte
sami: Třetina všech potravin na

obdržený certifikát

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 vyhodíme jídlo, přijdou
vniveč i tyto cenné zdroje.
 
Naším cílem je naučit se
zbytečně neplýtvat potravinami.
Budeme rádi, když vás naším
projektem oslovíme a přidáte se k
nám.

Petra Vlašánková
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Neodsuzujte lidi za to, jak 
vypadají nebo jaké mají známky

ilustrační fotografie

 
Na naší škole často slýchám slova
jako: ,,Nulo!‘‘, ,,Lamo!“, ,,Ona
propadá, hahaha!‘‘. CO JE NA
TOM VTIPNÉHO?! Nic.
Přiznávám, že jsem tato slova také
vyslovila, ale zamyslela jsem se.
Jak by asi bylo mně, kdybych
slýchala tato slova dennodenně?
Ani Vám by se to nelíbilo, tak
proč to říkáte jiným lidem, kteří
si takové nadávky berou k srdci?
Každý člověk má nějakou
hodnotu. Já jsem teď přešla na
tuto školu a i přes všechno zlo,
které mi minulá třída udělala, se

mi po ní stýská. O každého je
škoda přijít.
 
Většina lidí si také myslí, že ti,
kteří mají špatné známky, to
nikam nedotáhnou. Mýlíte se. I
ten, co jen tak tak projde, má
šanci na své vysněné povolání. I
pětkaři nám jednou mohou
vládnout. Někdo se stane
inženýrem. Někdo mechanikem.
Jiný zase malířem nebo
sochařem. Každý má šanci. Věřte.
Všechno jde, když se chce.
 
Doufám, že Vám tento článek
otevřel oči a že si budete
pamatovat následující slova:
 
 Věř, běž a dokážeš. Ano.
Opravdu to jde. 

Anna Kvasničková 7.B

Projekt Skutečně 
zdravá škola

ilustrační fotografie

Jsme rádi, že jsme se v letošním
školním roce s paní učitelkou
Vlašánkovou zapojili do projektu
Skutečně zdravá škola. V rámci
tohoto projektu se něco dozvíme
o zdravém stravování.
 
Oceňujeme možnost, že naše
škola podporuje žáky, kteří v
rámci projektu můžou přicházet s
nápady na vylepšení školního
stravování. Postupně procházíme
zadaná kritéria a společně
hledáme řešení, jak je plnit.
Podporujeme vedoucí naší jídelny
v krocích, kdy jsou postupně ze
školního bufetu stahovány
nezdravé sladkosti a jsou
nahrazovány zdravějšími
variantami jídla.

logo projektu

 
O naší činnosti budeme průběžně
informovat na webových
stránkách
www.skutecnezdravaskola.cz.
 
Zájemci, kteří by se k nám se
svými nápady rádi připojili,
můžou na tyto stránky kdykoliv
nahlédnout. Rádi uvítáme i pomoc
rodičů naší školy.
 

Žáci třídy 6.B

Drážďany 2015

ilustrační obrázek

Cesta do německého města
Drážďany, kde se konaly vánoční
trhy, začala v 7:20 u školy.
Odjíždět se mělo v 7:30, ale kvůli
některým opozdilcům se musel
odjezd o pár minut odložit. Cesta
trvala s jednou zastávkou na
benzínce cca 2 hodiny.
Jako první jsme navštívili
obrazovou galerii ve Zwingeru,
kde jsme dostali rozchod, neboť
galerie byla veliká a pohromadě
to nešlo stihnout. Z galerie jsme
přes náměstí došli k historickému
trhu, kde jsme si mohli koupit
místní kulinářské speciality nebo
pití. Měli jsme průvodce, který
nám řekl vše o různých stavbách,
kolem kterých jsme procházeli.
Byli jsme se podívat i na velký
kostel jménem Frauenkirche,
který byl za 2. sv. války stejně

ilustrační fotografie

jako velká část Drážďan velmi
poničen, nyní už je opraven a stal
se velmi navštěvovanou památkou.
Potom jsme konečně dorazili na
adventní trhy, kde jsme dostali
hodinový rozchod. Bohužel ale
pršelo, a proto šla většina lidí do
obchodního centra, kde
nakupovali dárky na Vánoce nebo
něco na sebe. Po 4 hodinách jsme
šli k autobusu a vydali jsme se na
zpáteční cestu. V autobuse nám
pustili film a od průvodce dostal
každý z nás perník. Ke škole jsme
dorazili cca ve 20:15, kde náš
výlet skončil.

autor článku:
MAREK POLÍVKA

třída 9.B

Florbalový turnaj

náš florbalový tým

Dne 11. 12. 2015 proběhlo na
naší škole obvodní kolo ve
florbalu dívek. Naše holky měly
ze začátku obavy, protože jim
nepřišly některé hráčky a musely
je rychle nahradit. První zápas
hrály proti ZŠ Universum a
zvítězily 6:1. Ale to byl jen
začátek. Proti druhému týmu
vyhrály jednoznačně 6:0.
Nakonec holky nastřílely 25 gólů
a dostaly pouhý jeden, což by se
mělo ocenit, a podařilo se jim
vybojovat zasloužený postup do
pražského kola.

 
Pražské kolo se uskutečnilo dne
15. 1. 2016. Zde již byla mnohem
větší konkurence, ale přesto se
holky snažily a zápasy byly dost
vyrovnané. Když prohrály, tak to
bylo o chlup. Nakonec skončily
čtvrté, ale všechny byly s
konečným výsledkem spokojené a
odešly s hlavou vzhůru.
 

autor článku:
TEREZA ZOULÍKOVÁ

třída 8.A
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Okénko do 
školní družiny

technika: bílý vosk a vodovky

referátek. Často je cestování
spojeno i s ochutnávkou (např.
Slovensko - brynzové oplatky,
Rakousko - linecký koláč,
Německo - vánoční štola aj.). Plni
zážitků pak společně vytváříme
každý měsíc část cestopisu. Také
využíváme znalostí o zemích,
které jsme již navštívili, k
soutěžení, co si ještě z „cest"
pamatujeme. Na konci školního
roku bude mít každé oddělení
svoji cestovatelskou knihu na
památku.
 
 ZIMA UMÍ ČAROVAT 
S našimi družinkami si
samozřejmě každý měsíc
zpestřujeme třídu měsíční
tematikou. V měsíci lednu
malujeme zimní obrázky,
vystřihujeme pravé sněhové
vločky a používáme různé
netradiční techniky.
 
 NOVÉ HRY OD JEŽÍŠKA 
Děti v družinkách byly asi
neobyčejně hodné, jelikož
Ježíšek byl velmi štědrý.
Nejstarší, čtrnácté oddělení
družiny dostalo pod vánoční
stromeček novou hračku. Veliké
domino. Takové, jehož části
člověk staví za sebe, a když je
hotový, šťouchne do prvního a
postupně všechno spadne.
Nejstarší děti tuto hru naprosto
zbožňují. První, co zazní, když se
vejde do třídy, je: „Domino!,
Domino!“ Zpočátku jim stavění
moc nešlo, ale postupem času se
vypracovaly. Rekord je prozatím
neuvěřitelných 320 dílků ve

velkolepé struktuře s různými
mosty a překážkami. Držme jim
palce, ať zvládnou ještě víc. A
pozor, nedýchat, ať jim stavba
nespadne!
 
 VÁNOČNÍ PERNÍČKY 
V prosinci jsme se s dětmi z 2.
oddělení vydali do školní
kuchyňky, abychom si upekli
vánoční perníčky a při poslechu
tradičních českých koled si tak
navodili předvánoční atmosféru.
Pečení perníčků provonělo celou
školu a dětem vykouzlilo úsměv
na tváři. Vše se nám vydařilo a
moc jsme si na perníčkách
pochutnali.
 
 VÁNOČNÍ MEJDAN 
Rytíři, děti z 9. oddělení, mají za
sebou Rytířský mejdan. Odehrával
se v maskách prosincových
bytostí. Objevili se tu čertíci,
andělíčci, princezny z Ledového
království, čarodějnice, ale i
hloupý Honza, vánoční osel, pes a
spousta dalších masek. Nebyl by
to pořádný mejdan bez hudby,
hodně jídla, tance a super her i
odměn. Parádně jsme si to užili!
 
KROUŽEK STOLNÍHO
TENISU 
Děti z různých oddělení družiny
navštěvují kroužek stolního
tenisu, který je letos v družině
poprvé a koná se vždy ve čtvrtek.
Děti se stále zlepšují ve svých
dovednostech, vedou rozcvičku a
brzy si zahrají i zápasy mezi
sebou!
 
SNĚHOHRÁTKY 
Děti z 1. oddělení se nemohly
dočkat, až půjdou po obědě ven,
jelikož během dopoledne napadlo
tolik sněhu, že se s ním dalo užít
plno legrace. Děti nadšeně běhaly
po hřišti a vytvářely sněhové
koule. Výzva pro ně přišla až
tehdy, když se vyhlásila soutěž o
nejpovedenějšího sněhuláka. To
bylo najednou šepotu, rozdělování
rolí, kdo jakou kouli uválí a

muzikoterapie

umístí na budoucího sněhuláka,
pána umělého hřiště. Odměnou
jim byla sladkost, takže o to
intenzivnější bylo válení a
sestavování sněhuláka. Nakonec
se na hřišti objevilo několik
krásných a povedených bílých
mužíků s kulatou hlavou a
baňatým tělem. Děti si nadšeně
zatleskaly a těšily se na sladkou
odměnu.
 
 MUZIKOTERAPIE 
V lednu jsme si s dětmi ze 7.
oddělení vyzkoušeli pár
hudebních her s prvky
muzikoterapie. Nejprve jsme se
uvolnili na relaxační hudbu. Poté
jsme si vyzkoušeli relaxaci s
míčkem, kde děti měly za úkol
posílat si míček na lavici podle
rytmu písničky. Nejvíce ale děti
zaujala část, kdy byly rozdělené
do skupin a měly k dispozici
Orffovy nástroje – každá skupina
měla svou barvu podle zadaného
úkolu. Když paní vychovatelka
navlékla korálek určité barvy na
nitku, příslušná skupina začala
hrát. To děti velmi bavilo a
opravdu si to užily. Nakonec jsme
se rozloučili s hudbou písní, kdy
děti nejdříve tancovaly dle pokynů
paní vychovatelky a poté samy od
srdce.

za tým školní družiny Kristýna
Matějíčková

vánoční mejdan

 PLACKOHRANÍ 
Dne 30. 11. 2015 jsme se s
družinkou připojili ke školnímu
PLACKOHRANÍ. Akce se nám
moc líbila, protože jsme si mohli
vyrobit dárečky k Vánocům pro
své blízké v podobě magnetek,
špendlíků nebo zrcátek. Ten, kdo
už měl dárky doma ve skříni, si
odnesl hezkou věcičku na
památku. Placky jsme razili celé
odpoledne, až jsme firmě udělali
zisk skoro za 10 000 Kč!
 
CESTUJEME PO EVROPĚ 
V družině máme již několik let
vždy nějakou celoroční hru, téma,
které nás provází celým školním
rokem.
Už jsme procestovali kraje naší
vlasti, seznámili jsme se se
spisovateli a ilustrátory dětských
knih, vytvořili jsme listy
kalendáře z měsíčních zájmových
činností. V letošním školním
roce tvoříme cestopis
„Cestujeme po Evropě". Každý
měsíc procestujeme jednu zemi,
každé oddělení si určí, kterou
zemi navštíví a jakým způsobem.
Mimo jiné využíváme také
interaktivní tabuli s obrázky a
videa. Velmi záleží na aktivitě
dětí, co k danému tématu
přinesou (obrázky, prospekty,
pohlednice, upomínkové
předměty), zda připojí vlastní
zážitky, nakreslí obrázky, napíší

Partneři

Podpora:
DĚKUJEME! Přispět můžete i vy! Více informací na: www.schoolpressclub.com


