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Naši milí čtenáři, 

právě vychází letní vydání časopisu Chmelníček. Pevně věříme, že se Vám i toto číslo bude 

líbit. Za zmínku stojí nová rubrika nazvaná školní pomocníci, ve které Vás budeme informovat 

o přístrojích, které ani nevidíte, ale významně se podílejí na chodu a provozu Vaší oblíbené 

budovy – školy.  Pozadu nezůstane ani flóra a fauna naší školní zahrady a další. Samozřejmě 

nechybí ani články z Vašich oblíbených rubrik. 

Tak pěkné čtení, kamarádi! 

 

 

Vaše redakce 
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Voda pro Afriku 

24. dubna se na naší škole konala velká akce, o které věděl snad každý: Den vody. Zapojily se 

všechny třídy jak z prvního, tak z druhého stupně. 

Na Den vody jsme se připravovali přibližně půl roku, až konečně nastal den D. Ti, kteří měli 

službu ráno, přišli o něco dřív a začali připravovat stánky na školní zahradě. Každý stánek měl 

svou informační tabuli, na které byly obrázky, zajímavosti i podstatné věci o daném tématu 

týkající se vody. Pak vyložili výrobky, které si každá třída vyrobila, nebo spíše měla vyrobit 

sama. Také jsme si pro návštěvníky připravili aktivity a hry, které byly zábavné a naučné 

zároveň.  

Peníze, které zde návštěvníci utratili, jsme si nenechali, předali jsme ji organizaci Člověk v 

tísni. Podařilo se vybrat 41.822 Kč pro Afriku, která vodu potřebuje víc než dost. Člověk v tísni 

za peníze zakoupil pumpy na vodu s kompletní výbavou, ale také třeba kanystry na vodu. Nám 

zůstal dobrý pocit, který je cennější než peníze.  

Jsem ráda, že i moje rodina je členem Klubu přátel Člověka v tísni a pravidelně přispíváme už 

přes deset let tam, kde je to třeba. 

 

Automat na pozadí 
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Chmelnice poker tour 

 

 

Jožin Ř. 

 

Rozálie Turková, 7.A 



6 
 

Jak jsem se zapojil do projektu Voda pro Afriku 

 

Příprava akce proběhla tak, že si třídy na začátku přípravy akce vylosovaly téma, naše třída, 

VII. B, si vylosovala podzemní vodu, no a na to téma jsme potom vyzdobili náš panel. 

V první fázi jsme malovali podzemní zvířata, já tedy moc dobře malovat neumím, ale namaloval 

jsem krásného a roztomilého netopýra jeskynního. 

Bohužel můj usmívající se okřídlený výtvor ihned po nalepení byl z panelu strhnut, protože 

neseděl k tématu podzemní voda. 

Co jsem také vytvořil a na naši nástěnku se to už dostalo, bylo pár článků o podzemní vodě. 

Zatímco jsem psal, ostatní spolužáci vyráběli záložky s tématem Afrika a připravovali aktivitu 

naší třídy, ta spočívala v tom, že vyrobili papírový kornout a do něj se potom házely míčky (4 

hody za 5 Kč, kdo se trefil třikrát, dostal na hlavu korunu). 

Já jsem po vyučování asi hodinu prodával naše výrobky, bohužel k našemu stánku moc lidí 

nezavítalo a téměř všechno, co jsme prodali, prodala jedna moje spolužačka. Ta si akorát vzala 

záložky a perníčky, které jsme také prodávali, a prodávala je na celé zahradě. 

My jsme si zatím u stánku hráli na dětském hřišti anebo jsme hráli na schovávanou nebo na 

babu. 

Celkový výtěžek z celé akce byl 41 822 Kč!!! 

 

Pro dobrou věc! 

 

Šimon Vaněk, 7.A 
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Lyžařský výcvikový kurz 2019 

Lyžařský výcvikový kurz 2019 se konal od 17.3. do 23.3. 2019. 

 Ráno, v den odjezdu v půl deváté, jsme měli čekat před školou. 

Tam si nás paní učitelka Lesniaková zapsala a potom už jsme si mohli naložit věci i sebe do 

autobusu. 

A tak jsme jeli na týden na hory do Pece pod Sněžkou, pryč od školy a učení. Cestou do Pece 

jsme měli jednu přestávku na jídlo, většina žáků si k občerstvení vzala řízky z domova. 

A jelo se dál, z boku autobusu již byly vidět hory, když najednou se vzadu v autobusu ozval  

křik, to holky zahlédly jakýsi hmyz! Cesta pokračovala klidně (až na neustále se opakující křik 

zadní poloviny autobusu), konečně jsme přijeli do Pece pod Sněžkou! 

Když jsme vylezli z autobusu, vytvořili jsme dlouhý lidský řetěz, po kterém jsme z autobusu až 

k přistaveným rolbám nakládali naše věci. 

Pár vyvolených dostalo povolení se svést v rolbách, ale museli u chaty 

všechno vyložit, ostatní museli šlapat pěšky až k předaleké chatě. 

Po cestě nahoru všem rychle docházely síly, sníh a led samozřejmě 

klouzaly, takže nebylo možné dělat dlouhé nebo rychlé kroky. 

Výsledek by byl vzhledem ke kluzkosti povrchu stejný, jako když se 

dělají malé a pomalé kroky. 

Cestou k chatě jsme měli jednu přestávku na rozcestí, ale jen na 

chvilku a jen pro odpočinek nohou od chození, ne na jídlo.  

Šli jsme dál až k naší chatě (jmenovala se Svornost), už jsme byli 

unaveni a fyzicky vyčerpáni, ale po chvíli jsme ji konečně uviděli! Když jsme tedy už konečně 

přišli do chaty, první místnost, ve které jsme byli, byla lyžárna. V lyžárně jsme již měli 

naskládány všechny naše věci (tašku s lyžařskými botami, brýlemi, rukavicemi a helmou a 

tašku s lyžemi a hůlkami). Batůžky, v nichž jsme měli ty dobré a voňavé řízky, jsme si celou 

dobu nesli na zádech, naštěstí byly lehké, protože někteří už řízky snědli. 

V lyžárně jsme si měli vzít naše tašky, tu s lyžemi a hůlkami jsme si měli dát do skříňky 

vyhrazené našemu pokoji (pokoje byly pro 3 až 5 osob). Na pokojích jsme si vybalili věci a do 

skříněk si složili naše oblečení. 

Poté jsme se oblékli do lyžařského oblečení, šli jsme ven před chatu. 

Tam na nás čekalo rozřazování do tří družstev. Ti, co již někdy na lyžích stáli, měli předvést 

zkušební jízdu, podle toho, jak jeli, se potom rozdělovali do družstev. Ti, co v životě na lyžích 

nestáli, samozřejmě neměli zkoušet lyžovat, ale šli s lyžemi k chatě a trénovali tam s panem 
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instruktorem, synem paní učitelky Pánkové, Vláďou, jak se správně nasazují hůlky, jak vstát, 

když spadnete a lyžařský postoj. Já jsem byl ve třetím družstvu, panu instruktorovi jsme mohli 

tykat. 

Po této předlekci lyžování jsme se odebrali zpátky do chaty a podle toho, v jakém jsme byli 

družstvu, jsme vyfasovali rozlišováky, naše družstvo mělo světle zelené. Poté jsme opět šli 

lyžovat, na odpoledním lyžování jsme se první den na malém svahu učili pluh, zatím jen 

dopředu, ne oblouky. 

Po odpoledním lyžování jsme se šli do chaty navečeřet a po krátké přednášce a informaci o 

každodenním bodování pokojů jsme šli spát. 

Den ode dne se všichni v našem družstvu zlepšovali, začali jsme se učit pluhové a curvingové 

obloučky. Poprvé v životě jsme jeli na pomě i na kotvě, vrcholem všeho ale byla jízda na 

čtyřsedačkové lanovce.  

Když se z nás po několika lekcích stali zdatní lyžaři, vzal nás Vláďa na Hnědý vrh (také známý 

pod názvem Bramberk). Šli jsme tam na krásnou vyhlídkovou věž, ze které byla krásně vidět 

nejvyšší hora ČR Sněžka. Nahoru jsme se dopravili tak, že jsme se projeli na čtyřsedačce, dolů 

jsme jeli po červené sjezdovce (Paradox : u chaty jsme jednou jeli na sjezdovce Malé zahrádky, 

mnohem, mnohem mírnější než sjezdovka Bramberk, přitom na rozdíl od Bramberku nebyla 

sjezdovka Zahrádky vůbec upravena). 

Poslední večery na chatě jsme měli diskotéky, náš DJ byla paní učitelka Pánková. Poslední 

lyžování v družstvech bylo jen dopolední, odpoledne jsme měli závody, dokonce jsme před 

startem závodů dostali i startovací čísla. 

Večer po závodu jsme se dozvěděli naše pořadí a nejúspěšnější lyžaři obdrželi diplom, na 

rozloučenou jsme dostali pořádně velký a velmi dobrý kopeček zmrzliny se vším všudy, to 

znamená i se šlehačkou, čokoládou a ovocem. Poslední večer se také dostávaly diplomy za 

nejuklizenější pokoje, náš pokoj vyhrál ocenění pod názvem Prasátka týdne. Také ti, co v životě 

na lyžích nestáli, dostali sladkou odměnu, dostali jsme nějakou tyčinku a skitlesky. 

Další den jsme si zabalili, vzali si do příručních baťůžků připravené svačiny a šli jsme dolů, 

proces s rolbou se opakoval. 

Plní nejrůznějších emocí jsme opouštěli naší chatu, když jsme došli k autobusu a nasedli, tak 

jsme všichni vzpomínali, jak jsme si lyžák užili. 

Cestou domů jsme měli jednu zastávku na jídlo, řízky to nebyly, ale stejně nám svačina z hor 

chutnala. 

Když jsme přijeli zpátky před školu, vyndaly si z autobusu věci a šli domů, byli jsme plni 

skvělých zážitků, které jsme na horách zažili. 
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Panorama 

 

 

Když musíš, tak musíš! 
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Quo vadis? 

 

Rychle a zběsile! 

 

Šimon Vaněk, 7.B 



11 
 

Chemické pokusy pro 1. třídy 

Ve dnech 4.4. a 8.4. 2019 se třída 9. B ujala úkolu 

předvést dětem z první třídy menší chemické představení 

tvořené několika pokusy. 

Děti se usadily do lavic, byly staršími spolužáky přivítány 

a hned je zaujal první pokus, kterým bylo měření pH. Pak 

se pro prvňáčky vykouzlila v baňkách na stole duha. 

Dalším předvedeným pokusem byla sopka. Zamícháním 

sody, octa, barviva a vody vznikla směs, která zajistila, že 

se ze sopky jako láva valila barevná pěna. Dětem se líbil i efekt tančících rozinek v perlivé 

vodě. Jednoduchým pokusem se zapálenou svíčkou, byl dětem přečten tajný neviditelný text, 

který právě svíčka dokáže zviditelnit. Velký úspěch měl i pokus s tzv. Nenewtonskou 

kapalinou. Ta, pokud je v klidu, má kapalné skupenství. Pokud se na ni vytvoří tlak, změní  

skupenství na pevné. Toto kouzlení si děti mohly samy vyzkoušet. Posledním pokusem bylo 

nafukování balonků. Nafouknuté balonky si pak prvňáčci odnesli domů jako dáreček.  

Pokusy je zaujaly, vyprávěli o nich i doma rodičům. Jsme rádi, že naše vědomosti mohly udělat 

mladším dětem radost. 

Men in white 
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A je to!  

 

 

Promovaní inženýři … 

 

Sára Nádějová, 9. B  
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Výlety do ZOO – 7. ročníky 

Dne 12. 3. jsme my (7. ročník) spolu s našimi třídními učiteli vyrazili do Zoologické zahrady 

Praha. Od školy jsme odcházeli již v 8:00, abychom si toho stihli co nejvíce prohlédnout.  

Vrátili jsme se až ke konci vyučování.  

Nebyla to ale ta obvyklá návštěva zoo, na kterou jste zvyklí chodit s rodiči či kamarády. Ta 

naše byla zvláštní v tom, že jsme všichni dostali pracovní listy týkající se zoo a jejích 

zajímavostí. Na listech byly napsané otázky a na ty jsme měli hledat odpovědi. Účelem těchto 

pracovních listů bylo pobavit, poučit a projít celou zoo, což se také splnilo. 

Výlet se (alespoň dle mého názoru) vydařil. Asi jediná věc, co nám nevyhovovala, bylo studené 

počasí. Jinak bylo vše fajn a informace, které jsme získali, nám jistě budou užitečné do 

budoucích hodin přírodopisu. 

 

Karolína Chundelová, 7.A 

 

3. A v ZOO 

V pondělí 27. května jsme se vydaly všechny třetí třídy do pražské ZOO.  

Protože bylo opravdu krásné počasí, byla většina zvířat venku. Byli jsme u goril, šelem, plazů, 

domácích zvířat a ptáků. Předvedl se nám orel, ale také andulka. Moc se nám to líbilo, ale i my 

jsme se potřebovali pohoupat na lanech a sklouznout se, zastavili jsme proto na hřišti „ Ostrov 

Bororo“. Bororo je na místě starého výběhu slonů. 

Také jsme zkusili sprintovat na dráze, která měřila rychlost a srovnala nás s rychlostí zvířat. 

Tak například: kdo běžel 20 km v hodině, dozvěděl se, že je stejně rychlý jako varan, 22km/h 

jako daman, 23km/h  - veverka, 19km/h - krokodýl,18km/h – rychlost prasete a také někdo 

zkusil běžet opravdu pomalu 5 km/h a byl jako chobotnice. Jako gepard ale neběžel opravdu 

nikdo.  

V suvenýrech jsme si skoro každý něco koupili a šli jsme do školy. 
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Bylo nás pět 

 

 

Porada 

 

Kluci a holky z 3. A 
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Zájezd do Švédska 

Tento rok naše škola poprvé vyjela na ostrov Oland ve Švédsku. Zájezd byl určený žákům 6. 

tříd a účasnilo se ho 47 dětí společně se 4 vyučujícími (Alicí Zelenkovou, Martinou 

Matuškovou, Martinem Mejzrem a Lucií Kuthanovou). 

Vyjeli jsme 6. 6. 2019 od školy. Cesta byla dlouhá: přejeli jsme Německo až do přístavu 

Rostock, odtud jsme se trajektem vydali do dánského Getseru, přejeli jsme hranice do Švédska 

a po 6km dlouhém mostě jsme se dostali na ostrov Oland. Ubytovaní jsme byli zhruba uprostřed 

ostrova v Lundegardu, v kempu u Baltského moře. 

První den jsme odpočívali v kempu a užívali si koupání ve studeném moři. Druhý den jsme se 

se skvělou paní průvodkyní Janou Rychlíkovou vydali na jih ostrova, který je téměř celý 

zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zastavili jsme se na stepi Alvaret 

a dojeli jsme až na nejjižnější cíp ostrova k majáku Dlouhého Jana. Zde jsme dokonce viděli 

tuleně odpočívající na balvanech nedaleko od pobřeží. Třetí den jsme jeli na sever objevovat 

„Les skřítků“, zastavili jsme se u majáku Dlouhého Erika a navštivili jsme útesy Byrums 

Sandvik, kde jsme obdivovali spousty zkamenělin.Čtvrtý den jsme na pevnině, hned za mostem 

spojujícím Oland s pevninou, navštívíli ve městě Kalmar švédskou školu. Zde naše děti 

zazpívaly a naučily švédské děti typické české hry: Honzo, vstávej a Cukr, káva, limonáda, čaj, 

rum, bum. Švédské děti na oplátku dětem představili svoji zem, zahráli si s nimi Brannball 

(typickou švédskou hru podobnou softballu či baseballu) a nakonec nás všechny pozvali na 

výborný oběd. Poté jsme se vrátili na ostrov a navštivíli město Borgholm. Pátý den jsme 

dopoledne opustili kemp i celý ostrov Oland a vydali jsme se na cestu domů. Poslední zastávkou 

bylo dánské město Kodaň, kde jsme se prošli a mimo jiné spatřili i Malou mořskou vílu. Pak 

už jen noční cesta domů a ráno návrat 
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Dám dělovou ránu, … 

 

 

Sverige 

 

 

Redakce Chmelníčku 
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Výlet na hrad Karlštejn 

Ve čtvrtek 13. června se konal výlet na státní hrad Karlštejn pro všechny 7. ročníky. Nejprve 

jsme se postupně scházeli před školou a poté jsme vyrazili. Jeli jsme autobusem na nádraží 

Praha - Libeň a odtud vlakem rovnou na stanici pod Karlštejnem. Od zastávky jsme přešli přes 

řeku Berounku až do vesničky Karlštejn pod Hradem. Ještě před objednanou prohlídkou jsme 

dostali rozchod, abychom si mohli koupit něco malého nebo něco k jídlu. Velký zájem byl o 

černou zmrzlinu s příchutí čokolády a kokosu. Poté jsme se seřadili na smluveném místě a čekal 

nás výstup ke hradu. Když jsme vystoupali až nahoru, šli jsme na hodinovou prohlídku s paní 

průvodkyní Renátou Kafoňkovou. Po prohlídce jsme se šli podívat do Hodinové věže s velkým 

zvonem a do Studniční věžě, která byla bohužel zavřená. Pak nás čekal sestup dolů k zastávce. 

Dojeli jsme až na Hlavní nádraží, ale tam se vlak zastavil, a tak jsme byli nuceni vystoupit. Tak 

jsme šli na tramvajovou zastávku a tramvají jsme se dostali až na Žižkov. Myslím, že výlet se 

všem velmi líbil a vydařil se.                

Dobyvatelé 

 

 

 

 

 

 

Pavla Čížkovská, 7.A 
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Odchyt ptáků na školní zahradě 

Dne 21. února se na naší školní zahradě konal ekoprogram pro 7. ročník, a to odchyt ptáků. 

Shromáždili jsme se před garáží. Vše 

nám podrobně vysvětlil pan učitel 

Mejzr, a dokonce se mu povedlo 

odchytit pár pěkných kousků. Byli to dvě 

sýkory koňadry a kos černý. Pro štěstí 

pana učitele nebyli tito ptáci ještě 

okroužkováni a tak nám s radostí ukázal, 

jak se to dělá. Sýkoru zvážil a také nám ukázal pomůcky, které při odchytu používá. Poté jsme 

dostali formuláře a měli jsme doplnit otázky o ptácích. Pro některé z nás to byla hračka, protože 

jsme se ptáky zrovna učili. Po vyplnění jsme se přesunuli do lesíka, kde byla připevněna síť na 

odchyt ptáků. Tam na nás čekala ještě jedna sýkora.     

I přes velkou zimu, kterou někteří pociťovali, jsme si tuto akci myslím velmi užili.      

                                                                   

 

Za sítí! 
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Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš? 

 

 

Lovec 

 

 

Pavla Čížkovská, 7.A 
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Bruslení 

Ve středu 6.2.2019 se žáci naší školy vydali bruslit pod žižkovský vysílač.  

Naše třída 7.B vyrazila od školy asi v deset hodin, tedy po velké přestávce. Na místo jsme 

dorazili v 10:20, sundali jsme boty a 

navlékli brusle, které jsme si půjčili 

v půjčovně nebo přinesli z domova. 

V půl jedenácté jsme se už 

proháněli po kluzišti, ale někteří 

z nás se tam jen váleli na ledě a my 

ostatní jsme měli co dělat, abychom 

je nepřejeli. Ke konci někdo dostal 

skvělý nápad, že se chytneme za ruce a pojedeme všichni dohromady. No, ze začátku to šlo, ale 

pak spadl jeden kluk a vzápětí jsme byli na zemi všichni. Pak už nás musela vystřídat další 

třída, tak jsme se přezuli, vrátili brusle a vyrazili na zastávku. Ale nejeli jsme do školy, nýbrž 

do pekárny, kde jsme si nakoupili dobroty, které jsme snědli hned, co jsme přišli do školy.  

Myslím si, že 7.B si bruslení opravdu užila. Těším se na příští zimu.  

       

Mon Dieu! 

 

                                                                         

 Agáta Jirušová, 7.B  
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Divadelní pouť – Obrazy ze Starých pověstí českých, 6.A 

Letos jsme se se žáky 6.A rozhodli, že se v rámci mediální a dramatické výchovy budeme 

věnovat přípravě na Divadelní pouť. A protože jsme zrovna měli rozečtené Jiráskovy Staré 

pověsti české, zvolili jsme je. Dlouho jsme přemýšleli, jak a které pověsti vybereme a 

ztvárníme, až jsme přišli na nápad, že vybereme tři pověsti, které představíme ve zkratce jen 

jako „obrazy“. 

Zaměřili jsme se na pověsti o Bivojovi, o Dívčí válce a o Bruncvíkovi. U každé pověsti jsme 

hledali nejdůležitější okamžik, který bychom mohli co možná nejlépe, ale zároveň i stručně, ale 

jasně vyjádřit – někdy slovy, někdy jen gesty či pantomimou. 

Bivoje se nám podařilo zasadit do moderní doby plné mobilních telefonů a sociálních sítí. 

Ctirad a Šárka se potkali v doprovodu svých družin v lese, jak jsme zvyklí z pověstí Dívčí válka. 

U Bruncvíka jsme vybrali „obraz“, kdy Bruncvík zachraňuje lva a ten mu děkuje, a tak Bruncvík 

konečně získává znak do svého erbu, lva. 

Žáci byli skvělí. Podíleli se na přípravě samotného představení, tvořili kulisy, donesli potřebné 

oděvy, zbraně, ale hlavně byli nadšenými „herci“. Zaslouženou odměnou jim pak byl potlesk 

diváků a radost z úspěchu. 

 

Na stráži 

 

                                                                                                                       

Redakce Chmelníčku 
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Kolumbie v kině Světozor 

Pro nadšence zeměpisu se konal výjimečný den. Tedy 

pro nadšence ze sedmých tříd, které se vydaly na 

dokumentární film o Kolumbii. 

 Po pro nás vzdálené a skoro neznámé zemi jsme byli 

provedeni českým cestovatelem. Což většinu potěšilo, 

zvláště kvůli názorům, které byly díky společné 

mateřské zemi velmi podobné.  Během promítání 

jsme se seznámili s oběma tvářemi Kolumbie: leží v Jižní Americe, hlavní město se jmenuje 

Bogotá a mluví se zde španělsky. Počet obyvatel v Kolumbii je 49 milionů lidí. Kolumbie však 

nebyla jediným tématem,  které v kině zaznělo.  

Zmíněné byly oceány zamořené odpadky anebo vznik či tvoření  mořské vlny.  

Z kina Světozor odcházíme poučeni tématy několika zhlédnutých dokumentů. A věřte, že ti, co 

doteď nebyli nadšenci pro zeměpis, se jimi stali. 

 

Kolumbie 

 

 

 

 

Rozálie Turková, 7.A 
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Návštěva pana Martina Minhy z Českého rozhlasu 

V úterý 19. 3. 20189 nás v rámci mediální výchovy navštívil reportér Českého rozhlasu Dvojka 

Martin Minha. Ptal se nás jaké známe stanice rádia, co to vlastně rádio je a k čemu slouží. 

Vysvětlil nám rozdíl mezi Českým rozhlasem, což je veřejnoprávní rádio, a komerčními rádii. 

Pak nám pokládal různé otázky a my jsme na ně odpovídali do diktafonu. Byla to součást 

ankety, jak různé věci vidí děti a jak dospělí. 

Ptal se nás např.: jakého člověka považujeme za našeho hrdinu, co budeme dělat po dosáhnutí 

plnoletosti, jak dlouho bychom chtěli pracovat. Právě kus tohoto hovoru s námi potom sestříhal 

a dal do živého vysílání do pořadu, který se jmenuje Dva na dvojce a můžeme ho poslouchat 

každý den mezi 9 a 11 hodinou živě nebo potom ze záznamu na internetu.  

Já, abych se přiznala, jsem odpovídala celkem často a to proto, že mi samotné dotazy přišly 

zajímavé a bavilo mě na ně odpovídat. Po nějaké době nám paní učitelka našla nahrávky anket, 

ve kterých jsou slyšet naše odpovědi. Musím říct, že můj hlas zněl strašně nelidsky, ale alespoň 

jsem se pobavila.  

Na konci návštěvy pana Minhy dostal každý malý dáreček s nápisem Český rozhlas. Tato 

návštěva se nám moc líbila a určitě bychom si ji ještě zopakovali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terezie Machačová a Jan Provazník, 6. A 



24 
 

Představení Homevideo o kyberšikaně v Divadle v Dlouhé 

Internet je v dnešní době věc samozřejmá, ba i nezbytná snad v každé domácnosti. Proto se čím 

dál častěji začínají především na sociálních sítích vyskytovat vyděrači, kteří si nacházejí 

většinou náhodné oběti, se kterými se spřátelí a později z nich vynutí fotky či jiné intimní 

materiály. Bohužel to může skončit velmi tragicky. 

Na představení s podobnou tematikou se vydaly sedmé třídy. Pomalu jsme se blížili k Divadlu 

v Dlouhé, stále téměř netušící, na jaké představení jdeme. Jediné, co jsme všichni slyšeli od 

třídních učitelů, bylo slovo „kyberšikana“.  V sále už se pomalu stmívá. Začíná představení. 

Přesto, že u některých scén bychom si nejraději zakryli oči, nemůžeme říci, že jsme si 

z inscenace nic neodnesli.  

Díky tomuto představení jsme si uvědomili, že na sociálních sítích jsou miliony uživatelů. 

Pokud máte veřejný profil a přidáte si do přátel cizí osoby, které vůbec neznáte, dostáváte se 

do velkého nebezpečí!  

Proto promýšlejte, co chcete, aby o vás na sociálních sítích bylo zveřejněno a co už rozhodně 

ne!  

 

 

Rozálie Turková, 7.A 
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Přednáška o resuscitaci 

(7. ročník) 

V průběhu školního roku máme různé přednášky týkající se zdraví. V červnu jsme vyslechli 

přednášku na téma resuscitace a celkově o tom, co máme 

dělat, když najdeme člověka v bezvědomí.  

Tato přednáška byla rozdělena do dvou částí. První část byla 

teoretická, ve které jsme naslouchali přednášejícímu a 

odpovídali jsme na různé dotazy. Podělili jsme se také o 

různé zajímavosti.  

Druhá hodina se týkala hlavně praxe, které spočívala 

v tréninku masáže srdce. Masáž srdce jsme prováděli po dobu jedné minuty na figuríně, kterou 

k tomuto účelu přinesl přednášející. Masáž srdce nebyla tak jednoduchá, jak se na první pohled 

zdálo. Po počáteční nejistotě se nám podařilo masáž natrénovat. 

Přednášku bych určitě zhodnotila kladně. Učivo nám bylo podáno srozumitelně a bez 

jakýchkoli zbytečností. Myslím, že mohu mluvit za všechny, kteří tuto přednášku absolvovali. 

Pokud se někdy do takové situace dostaneme, budeme už určitě vědět co a jak.   

   

 

 

 

 

Sofia Lombardo, 7.B 



26 
 

Vodácký kurz 

Ve dnech 23. – 24. května 2019 se třídy 9. A a 9. 

B plné odhodlání vydaly na vodácký kurz na řece 

Sázavě. 

 Vlakem jsme dojeli do Stříbrné Skalice, kde 

jsme se úspěšně nalodili a vydali se vstříc 

pravému dobrodružství. Cestou jsme překonali 

tři zrádné jezy, z nichž jsme dva dokonce 

statečně sjeli. Poté jsme vítězně dorazili do 

kempu Kormorán, kde jsme rozložili základní vodácký tábor. Kdo chtěl, mohl se vydat za 

potravou do restaurace, další si u táboráku opékali špekáčky nebo vařili výživnou čínskou 

nudlovou polévku. Využili jsme i možnost věnovat se sportovním aktivitám. Noc ve stanu byla 

chladná, avšak jako správní vodáci jsme ji přečkali. 

 Ráno jsme se po snídani znovu vydali na vodu a sjeli jsme úspěšně zbývající část trasy. 

V Čerčanech jsme se vylodili a následně vyrazili na vlak, jímž jsme totálně unaveni přijeli zpět 

do Prahy. 

 Kdyby se pro nás tato příležitost opakovala, bez váhání bychom jeli znovu, protože 9. A i 9. B 

si svoji vodu opravdu užila. 

Baywatch Chmelnice 

 

                                                             

David Pelikán, 9.B 
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Den proti rakovině a Run and Help 

Jako každý rok se u nás na škole 15.5. pořádal Den proti rakovině, při kterém jsme prodávali kytičky. 

Kdo chtěl, tak si mohl koupit kytičku za 20Kč. Kytička má představovat měsíček lékařský, který je velice 

léčivý. Je i doplňující léčbou rakoviny, tak proto máme měsíček lékařský hlavní ikonou této akce. Tento 

rok bylo hlavní téma nádorové onemocnění plic, což je velice vážné onemocnění plic a průdušek. Letos 

se vybralo neuvěřitelných 11 620 korun. Což je skvělé číslo!  

Současně probíhal charitativní Run and Help, při kterém žáci běhali kolečka na školním hřišti. Každý 

mohl přispět, kolik chtěl. Vybrali jsme krásnou částku 13 911 korun! Letos se přispívalo na 

devatenáctiletého chlapce jménem Lukáš, který má dětskou mozkovou obrnu. Kvůli této nemoci Lukáš 

nemůže chodit, mluvit ani se nenají a nenapije sám. Stále se o něj musí někdo starat. Akci Run and Help 

pořádá organizace Konto Bariéry. Konto Bariéry je organizace, která pomáhá vracet handicapované lidi 

zpět do života. 

                                                              

 

 

 Karolína Chundelová, 7.A 
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Nafukovací skluzavka -  oslava Dne dětí 

Dne 29.5.2019 se u našeho fotbalového hřiště postavila obrovská nafukovací klouzačka. Každá 

třída měla zabranou skluzavku na deset minut. Naše třída 7.B přišla na řadu v 10:35. Došli jsme 

na hřiště, rozdělili se do skupinek po 4-5 lidech a za chviličku už se první skupina řítila dolů. 

Naše skupina přišla na řadu jako poslední. Že začátku jsme jezdili opatrně, ale za chvilku už 

jsme to váleli po břiše hlavou dolů. Někdo byl dokonce tak odvážný, že dělal kotrmelce. Pak 

už přišla na řadu další třída a my jsme museli zpátky do lavic. Všechny nás to moc bavilo. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agáta Jirušová, 7.B 
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Školní potravinová sbírka 2018 

Ekotým „Menu pro změnu“ letos uspořádal již 2. ročník Školní potravinové sbírky, která je 

součástí celostátní Potravinové sbírky. Hlavním posláním je 

podat pomocnou ruku tomu, kdo se ocitl v nouzi. V úterý 13. 

listopadu jste nám do vestibulu školy přinesli jak trvanlivé 

potraviny, tak i drogerii. Celkem se nám dohromady podařilo 

sesbírat 210 kg zboží, které pak putovalo například do domovů 

důchodců, dětských domovů, pěstounských rodin nebo 

maminkám, které jsou na děti samy. 

Děkujeme všem, že jste pomohli, a nesmíme zapomenout 

poděkovat i panu školníkovi, který za nás ty těžké krabice 

odnosil. 

 

 

 

Váš tým „Menu pro změnu“ 

Ema Mičudová, 4. C                                                                                                                                                                                                                    
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Něco ze sportu 

11.dubna se konala přehazovaná, které se zúčastnily dívky ze 7.tříd. Této sportovní akce jsem  

se zúčastnila dokonce i já. Bojovaly 

jsme až do konce a umístily jsme se na 

krásném 3.místě.  

16.května se konal Pohár rozhlasu, což 

je soutěž plná atletických disciplín. 

Tento rok naše mladší žačky skončily 

přes všechno úsilí na 7. místě. A naši 

bojovníci (starší žáci) se umístili na 

skvělém stříbrném místě. Stejná akce se konala i 14.května, kdy naše starší žačky vybojovaly 

krásné bronzové místo. 

Pak zde máme volejbalové turnaje dívek a chlapců. Dívky ze 7. a 8. tříd skončily na 4.místě. A 

to nejlepší na konec jsou chlapci, kteří získali zasloužené zlaté medaile! 

 

Bronz girls 

 

 

 

 

                                                          Karolína Chundelová, 7.A  
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Rozhovor s panem učitelem Petrem Jarošem 

A máme tu druhý rozhovor v tomto školním roce! Dnes vyzpovídáme pana učitele Jaroše, který 

je u nás na škole známý jako zástupce ředitele, ale také na naší škole učí matematiku, a to velmi 

vtipně. Tak se pohodlně usaďte a pusťte se do čtení. 

*Jak trávíte volný čas?  

Volný čas trávím se svojí dcerou, sportuji a někdy i lenoším. 

 

*Jaké je vaše oblíbené zvíře?  

Moje oblíbené zvíře? To je určitě králík na pekáči. 

 

*A co vaše oblíbené jídlo?  

Žádné oblíbené jídlo nemám, mám rád úplně všechno. 

 

 *Kterou barvu máte nejraději? 

Moje nejoblíbenější barva je zelená. 

 

*Jaký typ hudby je vám nejmilejší? 

Hudbu poslouchám podle nálady. 

 

*Teď změníme téma. Jsme ekoškola. Jakým způsobem se do školy dopravujete vy?  

Do školy jezdím autem. 

 

Agáta Jirušová, 7.B     
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      Šeřík 

(syringa vulgaris) 

Vítejte u dalšího článku věnovaného rostlinám, tentokrát zaměřeného na šeřík. 

V tomto článku se dozvíte základní informace o šeříku a také to, jakou roli sehrál na konci 2. 

světové války.  

Šeřík obecný, latinsky (syringa vulgaris), je naše domácí rostlina. Jedná se o bohatě kvetoucí 

opadavé keře nebo nízké stromky, které nejsou náročné na pěstování ani údržbu, proto 

zdomácněly v mnoha zahradách a parcích u nás i po celé Evropě. Máme ho většinou spojený s 

májem.  

Stal se symbolem osvobození na konci 2. světové války. V květnu 1945 Pražané zasypávali 

květy šeříků vozidla osvoboditelů.  

Pro šeřík jsou typické vzpřímené květní laty v několika barevných variantách: bílá, fialová, 

modrofialová, načervenalá. Květy jsou velice voňavé a objevují se od začátku května. Opadavé 

listy jsou cca 7 cm velké, široce srdčité, středně zelené a před opadáním téměř nemění barvu. 

Šeříky jsou vcelku nenáročné na půdní typ, ale nejlépe jim vyhovuje živná hluboká půda, dobře 

odvodněná. Keř je mrazuvzdorný do cca -37°C. 

 

 

 

Sofia Lombardo, 7.B 
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Žluva hajní 

(Oriolus oriolus) 

 

Žluva hajní je středně velký pták z čeledi žluvovitých (Oridilae).  

Má červený až rudý zobák, černé očko, černá křídla a ocas také takto zbarvený. Její tělo je však 

žluté. Dorůstá výšky 20 – 30 centimetrů. Během hnízdního období (což je převážně jaro) snáší 

2 – 6 strakatých černo-bílých vajíček. U nás máme pouze jediný druh žluvy, a to právě žluvu 

hajní. Zbývajících 27 druhů žije v tropických pásech a jsou rozdílně barevné. Žluvu hajní si 

nesmíme splést se žlunou zelenou, která má zbarvení do zelena a podobá se datlovi nebo 

strakapoudovi.  

Na naší zahradě můžeme žluvu zahlédnout v korunách stromů nebo při letu.  

 

Zatím čisto, žádná síť 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Pavla Čížkovská, 7.A   
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Věšák na ztracené oblečení a obuv – šatny 1. stupně 

Toto vylepšení ztrát a nálezů bylo instalováno u vchodu šaten 1. stupně 27.5. ve 12 hodin a pět 

minut, při instalování pomáhala třída 4.B. 

Tento věšák je mnohem, mnohem lepší na odložení 

ztracených věcí, než jeho předchůdce, tedy lavice, na které 

se vše válelo, mnohdy i pod ní. 

Kromě oblečení se může dát do bedýnek pod věšákem i obuv, 

bohužel takovou vymoženost na naše druhém stupni nemáme 

(donedávna jsme neměli ani kliku u dveří). 

Trošku mě ale zarazil vysoký počet nalezených věcí. Copak nikomu  

nechybějí? Každopádně je nový věšák velmi dobrý řešením, lepší než původní lavice. 

 

Pořádek kam se podíváš! 

 

Šimon Vaněk, 7.B 
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Pítka 

V letošním roce, ale i v minulých letech se pítka, která jsou nainstalovaná v každém patře školy, 

začala rozbíjet.  

Voda teče čím dál míň kvůli nízkému tlaku a pítka se odtrhávají od zdi. Je to tím, že se o ně 

spoustu z nás opírá. Bylo by lepší, kdybychom si raději brali své vlastní lahve na pití a omezili 

spotřebu vody z pítek, protože při pití více než polovina vody stejně odteče do odpadu. Sice se 

v posledních dvou měsících pítka zatmelila a opravila, ale stále mají stejný tlak. 

Proto raději zůstaňme u starých dobrých lahví s vodou!  

 

 

 

Pavla Čížkovská, 7. A 
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Šetření vody 

 Přestože poslední týden hodně prší, příroda 

kolem nás je stále suchá a to je špatně.  

Když se podíváte na stromy, je vidět, že stojí 

v popraskané půdě. Stromy s tím nic udělat 

nemohou. Ale my ano! Například tak, že si 

vyberete venku jeden jakýkoliv strom a 

budete jej chodit zalévat, ale vodu budete 

získávat trochu jiným způsobem, než jste 

zvyklí. Třeba když pustíte vodu a čekáte, až 

začne téct teplá, tak tu studenou nenechte 

zbytečně odtéct do kanálu, ale nastavte si 

kbelík a studenou vodu dejte do kbelíku a to stejné udělejte s vodou, kterou byste normálně 

nechali zapnutou během čištění zubů. Vy to možná tak neděláte, ale je spousta lidí, která to 

dělá, takže jestli právě vy máte puštěnou vodu při čištění zubů, tak ji vypínejte, jelikož jsme 

zjistili, že za pouhé tři minuty proteče do kanálu neuvěřitelných 18 litrů. Vůbec nejlepší by ale 

bylo, kdybyste tuto vodu věnovali právě přírodě. 

Je jen na nás, jak přírodě pomáháme! 

 

 

Agáta Jirušová, 7.B 
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Znečištění oceánů plasty – obrázky, zajímavá fakta 
 

Za jak dlouho se rozloží? 
 

 

 

 

 
 

Rybářský vlasec, PET lahev - 600 let , 450 let 

 

 

 

 

 
Hliníková plechovka, polystyrenový pohárek - 200 let pohárek, 50 let 

 

 

 

 

 
Igelitová taška, cigaretové filtry - 10 až 20 let, 1 rok až 5 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šimon Vaněk, 7.B 
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Pomocníci ve škole – Columbus ( RA55|BM40 ) 

Columbus je čisticí stroj, se kterým pan školník jednou až dvakrát měsíčně čistí dlaždice na 

chodbách. 

Do nádoby na vodu u Columba se vejde 40 litrů vody, na jedno nabití bez kabelu 

vydrží pracovat 4 hodiny. Stroj váží 124 kilogramů a vydává hluk o síle 65 decibelů. 

Stojí 130 000 Kč. 

O čistotu na chodbách je dobře postaráno! 

 

 

 

Čistič 

 

 

 

 

 

 

Šimon Vaněk, 7.B 
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Ostrov Ischia 

Vidět Neapol a zemřít, říká se. Já vás ale vezmu ještě kousek dál od Neapole. Na ostrov Ischia, 

kam jsem se minulé léto plavila lodí právě z Neapole.  

Ischia je osmý největší ostrov v Itálii a vůbec největší ostrov v Neapolském zálivu. Ostrov je 

velký asi desetkrát sedm kilometrů, takže se dá pěkně poznávat. I já jsem ostrov procestovala. 

Z města Forio, kde jsem bydlela, bylo blízko k historickým památkám i k moři. Ischia je známá 

svými termálními prameny, které léčí různé nemoci. Ve Foriu se nachází největší termální 

zahrady s názvem Poseidonovy prameny. Jde o velkou zahradu v blízkosti moře s teplými 

prameny, saunami, masážními křesly, ale i dětskými bazénky. 

Mě ale uchvátilo místo s názvem Sorgeto. Jde o záliv s horkými prameny, které vyvěrají do 

moře. Musíte dávat opravdu velký pozor, abyste se nespálili. Moře je v některých částech vařící, 

jinde ale příjemně teplé a léčivé. 

Historie na mě dýchla z nejstarších dochovaných římských lázní Cava Scura, kam chodil 

dokonce i sám Caesar! Cava Scura se nachází v blízkosti nejdelší pláže jménem Maronti.  

Na Ischii je plno památek a stále je co objevovat. Výborná je také místní italská kuchyně.  

Věřím, že vás Ischia okouzlila stejně jako mě, tak na co čekáte, léto se blíží! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozálie Turková, 7.A 
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