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Slovo úvodem 

 Zdravíme opět všechny holky a kluky,   
           máte před sebou poslední čtvrté letošní vydání našeho školního 
časopisu, kde jsme mimo jiné shromáždili několik zajímavých 
literárních, poetických i malířských děl. Doufáme, že umělecké nadání 
našich žáků oceníte. 

 

 

 
Rozhovor s panem Hamplem 

Kolik let pracujete na naší škole? 
20 let jsem učil a 7 let dělám vrátného. 

Líbí se Vám na naší škole? 
Na této škole se mi moc líbí. 
Proč tento rok už odcházíte? 
Kvůli věku a také chci vyzkoušet, jaký je život bez pracovních 
povinností. 
Jaké máte koníčky? 
Hraju nohejbal, jezdím na kole, chodím na výstavy a mám rád 
turistiku. 
Chutná Vám v naší jídelně. 
V naší jídelně mi moc chutná. 
Děkuji za pěkný rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů. 

      Michaela Šimáková, Z6A 



Víte,  že … 
pan Hampl byl jedním z členů nohejbalového družstva, které v pátek 
17. 6. 2016 reprezentovalo naši školu na turnaji organizovaném Mč 
Praha 4. Tým skončil na úžasném PRVNÍM MÍSTĚ!!! Cenu si můžete 
prohlédnout ve vrátnici školy.   

 

První stupeň ZŠ 
 

Den Země – oslavy 

 Jako každý rok se naše škola zúčastnila oslav Dne Země. Tyto 
oslavy měly za cíl propagovat zásady ekologického chování a přispět 
ke zlepšení životního prostředí. Pod záštitou Městské části Praha 4 byl 

připraven bohatý program. V části ekologické si děti mohly zaskákat 
na velkém nafukovacím popelářském vozidle a zahrát si hru „Člověče, 
šup do sběrného dvora!“ Pražské služby, a.s. letos upoutaly svým 
oranžovým infostánkem. Nedílnou součástí jejich prezentace byla i 
ukázka sběrných nádob a svozové techniky. Malí i velcí Pražané tak 
dostali jedinečnou příležitost posadit se za volant opravdového 
popelářského auta. Lesníci z Lesů hl. m. Prahy představili na čtyřech 
stanovištích zajímavý projekt „Okno do lesa“ – včely, mikroskopy a 
lupy, lesohrátky, péče o les. Bezpečnostní část nabídla program 
organizovaný Vojenskou policií, která prezentovala její výstroj a 
výzbroj. Dobrovolní záchranáři ČR předvedli ukázky záchranářské 

činnosti a BESIP měl připravené dopravní testy a kvízové dopravní 

hry. Všem se tento den moc líbil. 
Učitelky 1. stupně 

 
Mezinárodní den dětí 

 Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U 
příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní 
akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby 
dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.  
 K této příležitosti otiskujeme kresby žáků z 1. stupně. 
 

   
 

 Martina Leszay, Z5A   Leyla V. Pallas, Z5A 



                   
 Iveta Rožánková, Z5A         Kristýna Topolová, Z5A 

 

 

Ocenění ve sběru tvrdého pečiva  

 Dne 25. května se na úřadu MČ Praha 4 konalo 

vyhodnocení sběru pečiva pro koně Mětské policie hlavního 

města Prahy. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. 

V  kategorii základních škol jsme se (stejně jako naše mateřská 

škola) zúčastnili, ale také obhájili 2.místo! Vyhráli jsme pro 

naši školu 5000Kč, které využijeme v oblasti environmentální 

výchovy. Nejlepší sběrači získají od městské části Prahy 4 

drobné dárečky. Ve škole brzy vyhlásíme tři nejlepší z vás.  

Děkujeme, že nám svou účastí pomáháte ke každoročnímu 

umístění na stupni vítězů. 

V. Tomášková 

Divadlo Spejbla a Hurvínka 

 1. června, na Den dětí, prožily děti z prvního stupně, 

díky sponzorskému daru manželů Zikmundových, krásné 

dopoledne. Vyrazili jsme do Divadla Spejbla a Hurvínka. Tam 

všechny čekalo milé přivítání a za chvíli už jsme byli vtaženi 

do příběhů Hurvínka a jeho taťuldy Spejbla. Děti téměř bez 

hnutí sledovaly děj a na závěr představení odměnily herce 

bouřlivým potleskem. Každý návštěvník ještě dostal několik 

milých dárečků. Dětem se představení opravdu velmi líbilo.  

P. Nolová 

 

Turnaj krále Karla 

 Slavíme 700 let od narození Karla IV. a děti si často 

pokládají otázky: 

 Jaký byl Karel IV.? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro 

humor? Chodil do školy, a co se tam vlastně učil? V kolika 

letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl nějakou Karel 

IV.? Jaký plán měl s českou zemí? 



 Žáci 1. a 2. tříd znají odpovědi na všechny tyto otázky. 

A ne náhodou! Zavítali jsme na Vyšehrad do sálu Starého 

purkrabství, shlédnout interaktivní divadelní představení 

s  názvem Turnaj krále Karla. Pohádka byla poučná a zábavná. 

 Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, pobavili se 

a také zapojili do samotného příběhu. Do děje se nechaly 

vtáhnout děti a dokonce i paní učitelky. Po představení jsme 

nešetřili potleskem. 

 Žáci 1. tříd se na závěr prošli po Vyšehradu 

a  k  radovánkám využili zdejší dřevěné hřiště s hradbami. 

Užili si královské dopoledne. 

 Druháci plnili 3. úkoly, aby mohli být korunování na 

císaře. Prvním úkolem byla krátká rekonstrukce 

korunovačního průvodu Karla IV. Dále jsme došli na 

vyhlídku, odkud žáci podle mapky zjišťovali, kde se vlastně 

nacházíme. Předposledním úkolem byl sběr vyšehradské 

královské relikvie a následné donesení nalezených přírodnin 

do školy. 

M. Valvodová 

 

 

Střední škola 
 

Ohlédnutí za maturitní zkouškou 
 Čím to je, čím to je, že mladí netúžia byť múdri, to zpívá slovenská 
skupina No Name. My bychom chtěli dodat čím to je, čím to je, že mladí 
nechcú spraviť maturitnú skúšku. Případně se nám vybaví mnoho českých 
přísloví, např.: mluvit jako do dubu; házet perly sviním; házet hrách na zeď; 
práce kvapná málo platná; bez práce nejsou koláče; co sis uvařil, to si sněz; cvik 
dělá mistra; jak zaseješ, tak sklidíš; jde mu to jak psovi pastva; jedna chyba sto 
jiných za sebou táhne; jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna; kdo neseje, ten 
nesklízí.   
 V níže otištěném grafu se můžete pokochat statistikou 
úspěšnosti studentů 4. ročníků. 
 

  

Výsledky maturitní zkoušky 2015/2016

Neukončili 4. ročník

Nesložili Praktickou maturitní zkoušku

Nesložili ústní část maturitní zkoušky

Složili  maturitní zkoušku



 Závěrem si dovolíme neúspěšné maturanty povzbudit rčením: 

naděje umírá poslední. Konečně, i kdyby došlo při opravné zkoušce 
k nejhoršímu, může nás těšit představa, že čas všechny rány zahojí. 

-jen 
 
Ageismus 

 Pojem ageismus poprvé použil americký psychiatr Robert Butler 
v roce 1968 v článku Washington Post v souvislosti se segregační 
bytovou politikou. V roce 1975 Butler ve své knize „Why Survive? 
Being Old in America“ pojem rozpracovává a v roce 1979 byl „ageism“ 
poprvé zahrnut do slovníku „The American Heritage Dictionary of the 
English Language“. 
 Původní a dodnes pravděpodobně nejrozšířenější definice 
ageismu hovoří o stereotypizování a diskriminaci lidí pro jejich stáří 
(Butler 1975). Pojem bývá někdy opisován synonymem „věková 
diskriminace“ nebo „diskriminace na základě věku“. 
 V průběhu času se objevila celá řada nových definic, zejména se 

snažících celý pojem zpřesnit, respektive rozšířit o celé spektrum 
„věku“ – tedy i na osoby mladší. 
 První česká sociologická definice zní: 
 „Ageismus – neboli věková diskriminace je ideologie založená 
na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází 
lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, 
symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na 

základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k 

určité generaci.“ (Vidovićová, L. 2005 Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a 

výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: 

VÚPSV, str. 5) 
Zdroj: http://www.ageismus.cz/index.php@m=2.html 

 

 



 



 

Humanitární akce SŠ 

 

Sluníčkový den 

 Studenti třetích ročníků střední školy se zúčastnili v pondělí 25. 
dubna humanitární akce „Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní 
rodiny“, která je organizovaná Nadačním fondem Rozum a Cit. 
Prodejem magnetek, placek a žetonů podpořili děti v pěstounských 
rodinách. Celková částka, kterou se podařilo skupinkám vybrat, činí   
18 638,- Kč. Některým skupinkám se dařilo lépe, některým šel prodej 
hůře. Nejúspěšnějšími byly studentky třídy S3B Michaela Málková, 
Kristýna Lassigová a Nikola Beránková, které prodaly všechny 
sbírkové předměty. Čeká je odměna v podobě flash disku pro každou 
z nich. Všem studentům však patří dík za ochotu, se kterou se do sbírky 
zapojili. 

M. Dvořáková 
 

Český den proti rakovině 2016 

 Ve středu 11. května 2016 se studenti prvních ročníků SŠ 
zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakovině - Českého dne proti 
rakovině, v letošním roce s tematickým zaměřením na rakovinu prsu 
u  žen a u mužů. Zájem veřejnosti přispět drobným finančním 
obnosem byl veliký. Prodejem kytiček se studentům ze tříd S 1.A 
a S 1.B podařilo vybrat 110 700,- Kč. 

H. Hofmannová 



Akce SŠ 

 
Evropský parlamentarismus 

 Ve středu 8. června 2016 jsem se za naši školu zúčastnil 
osmihodinového studentského semináře Český parlament 
a  parlamentarismus v informačním středisku Poslanecké sněmovny 
ČR na Malostranském náměstí. 
 Na schůzi přišli čtyři vyškolení zaměstnanci, kteří pracují jako 
asistenti zákonodárného sboru a mají přístup k většině podkladů 
a  informací k zajištění rozsáhlého vědomostního spektra v oblasti 
Evropské unie, legislativního procesu v ČR, ústavního systému naší 
země, voleb do poslanecké sněmovny a senátu a jiných témat. 
 Byly probírány věci doslova veřejné, ačkoliv nám všem už 
známé, ale z detailního pohledu. Od výborů, komisí a delegací 
poslanecké sněmovny, přes unijní zákonodárnou, výkonnou a soudní 
moc až po naše ústavní zřízení. Zaobírali jsme se tématy nejenom 
z  právního, ale i finančního, filosofického, etického a historického 

hlediska. 
 S ostatními studenty jsem se shodl, že seminář byl zajímavý 
a  poučný, ať už jako studnice nových informací nebo opakování 
k  nastávající maturitě ze společenských věd. 

Imramovský Oliver, S3. A 
 
 

Konference k dvacátému výročí občanských poraden v ČR 

 Dne 8. června 2016 jsme se za naši školu zúčastnily konference 
k 20. výročí občanských poraden v ČR. 
 Slavnostní zasedání se konalo od 14:00 v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. 
Michaely Marksové a předsedy výboru pro sociální politiku Poslanecké 
sněmovny ČR Miroslava Zavadila. 
 Konference byla o tom, jak Asociace občanských poraden 
v  České republice funguje, shrnula milníky její činnosti. Další část 
programu se týkala představení monitoringu předlužení z pohledu 
klientů občanských poraden, spolupráce s ministerstvem práce 
a  sociálních věcí  a forem posilování finanční gramotnosti jako 
součásti společenské odpovědnosti občanů. Na závěr se o zkušenosti 
ze skotských občanských poraden podělil pan Joan McLaren z Citizens 
Advice ze Skotska. 
 Konference byla zajímavá a jsme rádi, že jsme se jí mohly 
zúčastnit. 

Barbora Povejšilová a Karolína Dědourková, S3.A 
 
Praxe - hodnocení 
 
 Mé hodnocení – z praxe jsem byla naprosto unešená a zároveň 
jsem nevěřila vlastním očím. Na jednu stranu mě to moc bavilo, praxe 
byla různorodá, každý den jsem dělala něco jiného, byla s někým jiným 



a vyzkoušela si mnoho praktických činností. Na straně druhé mě 

vyděsily osudy klientů, kteří mi prozradili, když jsme si povídali, že je 
opustil manžel/manželka a utekl/a jim za někým jiným. Všech 6-8 lidí, 
kteří do stacionáře docházeli, byli téměř všichni vysokoškolsky 
vzdělaní lidé a teď jsou buď naprosto nesoběstační, nebo trpí 
Alzheimerovou chorobou. Při roznášení obědů mi též zatrnulo, když 
jsem chodila do bytů klientů. To, v jakých podmínkách někteří žijí je 
naprosto neskutečné, a nechápu, jak je v tom jejich děti, popř. vnoučata 
mohou nechat. Jsem ráda za to, že mí rodiče nejsou takoví (ani já) a o 
mé prarodiče se vždy postarají, ať už jde o cokoli – něco opravit, 
vyprat, posekat trávník, koupit novou pračku… Každý den jsem ze 
stacionáře odcházela s plnou hlavou a říkala si, že to přece není možné. 
Ale koneckonců - byla to skvělá zkušenost. 

Kristina Družkovská, S3B 
 

Jazykový koutek 

 

 Jako první příspěvek v našem jazykovém koutku otiskujeme 
minipovídku, která byla oceněna v celorepublikové literární soutěži. 
 

A Spooky story 

 It was a dark and stormy night and I had a hard time falling 
asleep. My room was covered in darkness and I was afraid to open my 

eyes, because every time I did so, it seemed like shadows in my room 

were moving and changing. 
 Around 3 a.m. I finally felt asleep, but my imagination projected 
into my dreams or, to be more precise, nightmares. I dreamt about dark 
figures coming into my room, creeping on the floor and getting closer 
to me. I woke up covered in tears and I spent the whole day trying to 
forget about it. I was afraid that the nightmare would repeat, and 
unfortunately that´s exactly what happened. 
 It went like this for a while, but yesterday it escalated into 
something a lot worse. 
 During the night, when I was already asleep, something woke 
me up. I felt like I was suffocating and I thought I was drowning. 
I  wanted to break the invisible chain around my neck, but I couldn't 
move. I couldn't do anything. 
 Out of nowhere a large dark figure, a kind of human silhouette 
appeared next to my mirror and was staring at me. I wanted to scream 
more than ever, but I couldn't, no sound came out of my mouth. Soon 

I recognised that figure from my nightmares and I felt hopeless. The 
figure began walking towards me and that was the minute I fainted. 
 
 To this day, it's the scariest thing that ever happened to me and 
I hope I'll never experience it again. 

Adéla Hezinová, S3A 
 



Animal Jokes 

 

Where do fish keep their money? 
In a river-bank! 
 
When is it bad luck to see a black cat? 
When you’re a mouse! 
 
What steps will you take if a tiger is running towards you? 
Of course big steps to run. 
 
Which is the strongest animal? 
A snail, because he always carries his house on his back! 
 
Why would an octopus vs. squid war be terrible? 
Because they are both so well-armed! 
 

Common sense quiz 

QUESTION 1: A man went outside in the pouring rain with no 
protection, but not a hair on his head got wet. How come?  
QUESTION 2: John's father has five sons named Alan, Blan, Clan 
and Dlan. What did he call his fifth son?  
QUESTION 3: A taxi driver is going down a one way street the 
wrong way, he passes twelve cops. Why does he not get arrested? 

QUESTION 4: What is directly in the middle of Australia? 

QUESTION 5: A soccer player kicks a ball. It goes three metres and 
comes back to him. How is this possible?  
QUESTION 6: On average, how many books can you put in an 
empty backpack?  
QUESTION 7: A cowboy rode to an inn on Friday. He stayed two 
nights and left on Friday. How can this be?  
 
 
 
 
 
 
Test your English 

 
1. When can we meet again? 
a. When are you free? 

b. It was two days ago. 
c. Can you help me? 
 
2. My aunt is going to stay with me. 
a. How do you do? 
b. How long for? 
c. How was it? 

AND THE ANSWERS:  

ANSWER 1: The man is bald 

ANSWER 2: John 

ANSWER 3: He was walking on foot 

ANSWER 4: The letter R 

ANSWER 5: He kicked the ball upwards 

ANSWER 6: One. After that, it isn't empty. 

ANSWER 7: His horse was called Friday. 



3. When do you study? 

a. at school 
b. in the evenings 
c. in the library 
 
4. Would you prefer lemonade or orange juice? 
a. Have you got anything else? 
b. If you like. 
c. Are you sure about that? 
 
5. Let's have dinner now. 
a. You aren't eating. 
b. There aren't any. 
c. Tom isn't here yet 
 
 
 

Poems 

 
Silvia started singing strangely 
Everybody immediately exclaimed „elephant“ 
Afterwards Andrew arranged an adventure apparently 
It involved intimate intercourse 

Fošnarová, S2A 

Answers: 

1. a 

2. b 

3. b 

4. a 

5. c 

Abstracted animals are angry at agressive archers 

Heavy hidden hippos hate hungry hunters 
Loyal lady lion loves lemon lollipops 
Several sharks sing such sweet songs 

Procházková, S2A 
 
What a wonderful world we watch 
The trees touteling trim tulips 
Gradual grains gently growing 
Original ominous oceans onto open air 
Eagles effortlessly eating eggs 
Air always amiably alluring animals 
Big brave brown bears behind berries 
Delicate daisies daily dancing 

Suchánková, S2B 
 
   

 
 
 
 
 
 
 



   

             
Across  

2   These insects often pollinate trees. (4) 

3   A building material that comes from trees. (4) 

4   This can grow into a new tree. (4) 

5   Apples, oranges, or bananas. (5) 

7   The part of a tree that attaches it to the ground and soaks up water. (5) 

9   Where the seed of a pine tree is. (4) 

11  The skin of trees. (4) 

13  The thick part of a tree. (5) 

14  Trees need this to make food. (8) 

1

2

3

4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

14

Down  

1   These gather sunlight to make food for trees. (6) 

2   Flowers just before they open. (4) 

3   Trees soak this up through their roots. (5) 

6   A colorful part of some trees that later makes seeds or fruit. (6) 

8   The sticky liquid inside a tree. (3) 

10  The leaves of a pine tree. (7) 

11  The part of a tree where leaves are. (6) 

12  The leaf of a flower. (5) 
 

 

Famous People 

 

Johnny Depp  

He is one of the most famous actors in the world, 
almost everybody knows his name or saw his movie, 

yeah that is right, we‘re talking about Johnny Depp! 
Johnny Depp, full name John Christopher Depp, was 
born 9th of June in 1963 in Owensboro in Kentucky. 
At an early age he devoted himself to music and 
playing guitar, so it is currently only a very talented 

actor but also a great musician. His first role was in movie Nightmare 
in Elm Street directed by Wes Craven. After Tim Burton’s movie 
Edward Scissorhands he became a celebrity (he has his own star on 
Hollywood walk of fame!) 



 He is known primarily for movies such as Alice in wonderland, 

Pirates of the Carribean, Charlie and the chocolate factory and The 
lone ranger. 

Markéta Žandová, Z9 
 
Čtení na prázdniny 

 

Trochu duchařská povídka 

 Zaslechla jsem za sebou zapraskání stěrku a uvědomila jsem si, 
jak jsem automaticky napřímila záda a jak mi pulz několikrát výrazně 
poskočil. Byl to stejný zvuk, který jsem uslyšela při tréninku před třemi 
dny. Otočila jsem se a za mnou stál duch Smrádek! Ne jenom, že byl 
vidět, ale byl i cítit. 
 Pulz mi poskočil, protože duch Smrádek se projevil i na tréninku 
před všemi soutěžícími, když jsem upadla na štěrku a Smrádek přehlušil 
i onen dopad. Trapas to byl neskutečný, jelikož Smrádka slyšel i cítil 
můj tajný ctitel, který běžel vedle mě. Červeň v mých tvářích 

prozrazovala mou bezmoc. Raději bych se v tu chvíli i se Smrádkem 
propadla do země. Ovšem z té země mi má tajná láska chtěla pomoci, 
ale Smrádek se opět blížil na scénu. Se slovem díky jsem utíkala rychle 
do cíle, kde na mě čekalo druhé místo. 
 Trenér mi pochválil můj sprint, prý mě takhle rychle běžet k cíli 
nikdy neviděl. V dáli dobíhal můj tajný ctitel, sotva popadal dech, který 
mě se v tu chvíli zastavil. Očima jsem se vyhýbala jakémukoli kontaktu, 

ale Patrik, jak se mi sám později představil, mě něžně chytil za ruku a 

řekl: „I já mám své duchy, prostě musí ven!“ S úsměvem na rtech mě 
pozval druhý den po tréninku do cukrárny. 
 Zjistila jsem, že Patrik je bezvadný kluk, a tak jsem navrhla 
společné běhání v parku, což Patrik přijal a hned další den jsme 
podnikli běhání. 
 Odpoledne po škole jsme se sešli v hostivařském lese a zahájili 
naše soukromé tréninky. 
 Po roce musím říci, že milého ducha Smrádka ignorujeme oba 
a  že jsem díky trapasu poznala dnes již svého manžela. Takže, milý 
duchu Smrádku, děkuji ti každým dnem za to, že jsi mi do života přinesl 
ten nejlepší trapas, který mě mohl potkat. 
 Když se mě dnes naši známí ptají, jak jsme se seznámili, chvíli 
váhám, zda mám vyjít s pravdou ven nebo si vymyslet nějaký přiblblý 
romantický příběh. Většinou přiznám barvu a kamarádi tvrdí, že 
originálnější seznámení ještě nikdy neslyšeli. 

 Michaela Bartáková, S4C 


