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Slovo úvodem 

 Zdravíme opět všechny holky a kluky,   

          doufáme, že jste si o prázdninách pořádně odpočinuli a s radostí 

se vrhli do víru školních událostí.  

 Přejeme vám mnoho úspěchů v tomto školním roce a rovněž 

příjemné chvíle u čtení dalšího čísla našeho školního časopisu. 

 

Ohlédnutí za koncem školního roku 2015/16 

 

Oslava 50. výročí školy 

 Všichni jsme se sešli 22. 6. 2016, abychom důstojně a radostně 

oslavili 50. výročí školy. Přišlo mnoho gratulantů, z Městské části Praha 

4 pan Ing. Jaroslav Míth a paní Mgr. Jana Ságlová, dokonce i pan 

starosta Mgr. Petr Štěpánek si udělal chvilku v nabitém pracovním 

programu, samozřejmě nechyběli ani členové školské rady pan Mgr. 

Jan Slavík a paní Bc. 

Ivana Staňková. Byli tu 

naši nejmenší z   mateřské 

školy, šikovné děti ze 

základní školy, nechyběli 

ani studenti ze střední 

školy, pěvecký sbor 

Prážata či zájmové 



kroužky. Zavzpomínat přišli bývalí učitelé a žáci, které se zde také 

vzdělávali.  

 Celá řada aktivit a soutěží dokázalo, že jsme škola akční 

a  činorodá, která se nebojí novinek, ale ani retro činností, na které už 

mnoho dětí dávno 

zapomnělo a je pěkné si 

je občas připomenout. 

Celé odpoledne všechny 

přítomné provázelo 

letní počasí, což jen 

posílilo příjemnou 

atmosféru. V rámci 

příprav na tuto oslavu 

jsme také vydali výroční almanach a řadu upomínkových předmětů, 

které jsou stále pro všechny zájemce k dispozici. 

 

Běh pro Petera 

 Dne 22. 6. 2016 se nám povedlo uskutečnit charitativní akci 

„Běh pro Petera“. Naším cílem je uhradit jeho první rok na nové škole. 

Peter je čtrnáctiletý chlapec, kterému zemřeli oba rodiče, a který žije 

v  dětském domově v Nairobi. Jednou by se rád stal lékařem a my 

bychom mu to chtěli umožnit. 



Běh začínal registrací 

závodníků a placením 

startovného. Startovné 

činilo minimálně 20 korun. 

Závodníci byli rozděleni 

do několika kategorií. 

Účastnili se malé děti, žáci 

1 a 2 stupně základní školy, 

děti na koloběžkách 

a  dokonce i rodiče. Všichni, kteří přispěli nebo se účastnili běhu, 

dostali originální nálepku „Běh pro Petera“.  

 K dispozici byly také i nástěnky se všemi informacemi o Peterovi 

a jeho zemi. 

 Akce byla spojená s oslavami 50. výročí školy, kde jsme viděli 

tanečně i pěvecky nadané žáky naší školy a dokonce představení 

bojového sportu Taekwonda. 

 Všem, kteří se umístili na nějakém místě v běhu moc gratulujeme 

a těm, kteří se účastnili nebo se aspoň přišli podívat, moc děkujeme. 

 Doufáme, že se náš tým studentů a učitelů Světové školy, kteří 

především akci organizovali, bude ještě nadále rozrůstat a těšíme se na 

další spolupráci. 

 

Michaela Kallupová a Eliška Kocourková, S2.A 

 



1. Stupeň ZŠ 

 

Den vody a Za zvířátky do Krčského lesa 

 Žáci 1. stupně se vydali v rámci Environmentální výchovy do 

Krčského lesa. Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy pro nás připravili 

programy hned dva. 

 Žáci 2. a 3. tříd se 

zúčastnili akce Za zvířátky 

do Krčského lesa, kde 

získali nové vědomosti 

o  životě hmyzu, ptáků, 

savců apod. Žáci čtvrtých 

a  pátých ročníků se vydali na Den vody, prošli naučnou stezku kolem 

zdejšího rybníka a dozvěděli se zajímavé informace na jednotlivých 

stanovištích. Každý si zde přišel na své, fotografie tento fakt jen 

potvrzují. 

Michaela Sýkorová 

 

Den zdraví 

 Dne 27. 9. se 4. a 5. ročníky zúčastnily akce Den zdraví, která se 

konala v prostorách Střední zdravotnické školy - ul. 5. května. 

V  jednotlivých poschodích mohly děti navštívit nespočet programů, 

které se týkaly především zdravotních problémů, a ve kterých se také 

dozvěděly, jak předcházet úrazům. Na dvoře školy proběhla ukázka 



všech složek integrovaného záchranného 

systému, včetně ukázky práce se 

služebními psy. Program byl velice 

přínosný a zajímavý. Přesvědčit se můžete 

ve fotogalerii. 

M. Medková 

 

 

Zeleninový den 

 Dne 20. října proběhl na naší škole Zeleninový den. Sešli jsme 

se v 17 hodin v jídelně naší školy. Jako obvykle jsme soutěžili 

o  nejchutnější, nejzajímavější, nejhezčí, nejbarevnější… jednoduše 

o  nejlepší zeleninový pokrm, který děti a rodiče připravili doma a 

přinesli k nám do školní jídelny. Pro výherce byly připraveny skvělé 

ceny.  

Učitelky 1. stupně 

 

Dětské dopravní hřiště 

 V říjnu začala pro žáky 4. a 5. tříd pravidelná návštěva dětského 

dopravního hřiště. V rámci prevence bezpečnosti silničního provozu 

děti absolvují 4 výukové lekce. Pro žáky 4. ročníků je první hodina 

seznamovací. Učí se správně nasadit cyklistickou přilbu a pravidla pro 

správný pohyb chodce. Žáci 5. ročníků měli pro první hodinu v plánu

  



praktickou jízdu na kole. Vzhledem k 

nepřízni počasí v minulém týdnu, byli 

nuceni absolvovat tuto část v učebně. 

Vyučující policistky dětem připravily 

moc pěknou hodinu s použitím 

interaktivní tabule. Děti pracovaly 

samostatně i  ve skupinách a za své znalosti mohly dokonce získat 

odměny. 

Učitelky 4. a 5. ročníků ZŠ 

 

 

Evropský den jazyků na 1. stupni 

 Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languages, 

francouzsky Journée européenne des langues) se slaví každoročně 26. 

září, na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného 

ke konci Evropského roku jazyků, který Rada Evropy uspořádala 

společně s Evropskou unií. Cílem svátku je propagovat jazykovou 

rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. 

 Letošní Evropský den jazyků oslavila naše škola řadou akcí 

v  týdnu od 23. září. Žáci a mimo jiné kreslili obrázky typické pro 

určitou zemi a doprovodili je textem. Nejzdařilejší práce otiskujeme 

na následujících stranách.  

 



 



 



 



 
 



Ohlédnutí za prázdninami 

 



   

 



2. Stupeň ZŠ 

 

Rozhovor s paní učitelkou Hánkovou 

 

Jak se Vám líbí na naší škole? 

Líbí se mi tu, jelikož je škola pěkně vybavená a i v tělocvičnách máme mnoho 

druhů náčiní. 

Co se Vám na této škole nelíbí? 

Nelíbí se mi, že studenti někdy až příliš vyrušují, takže o hodině nestihneme víc 

než průpravná cvičení. To je nakonec líto mně i studentům. 

Jak Vám chutná v naší školní jídelně? 

Přiznám se, že obědů jsem se před nástupem do školy obávala, ale nyní musím 

říci, že mi v jídelně moc chutná, a že paní kuchařky jsou velmi milé a sympatické. 

Jaká je Vaše aprobace? 

Na naší škole učím jen tělocvik, ale mohla bych učit ještě francouzštinu 

a  občanskou výchovu. 

Vyhrála jste někdy nějaké soutěže? 

Když jsem chodila na základní školu, tak jsem se umístila na 1. místě 

v celorepublikové taneční soutěži a vícekrát jsem vyhrála krajské kolo v soutěži ve 

hře na zobcovou flétnu s postupem do celorepublikového kola. 

 
                                   Michaela Šimáková, Z7A 

 

 



Střední škola 

 

Sbírkové dny Světlušky 

 V pondělí 12. září se studenti druhých ročníků střední školy 

zúčastnili 14. ročníku humanitární akce „SBÍRKOVÉ DNY 

SVĚTLUŠKY“, která je organizovaná Nadačním fondem Českého 

rozhlasu. 

 Každá dvojice dobrovolníků byla vybavena kostýmem 

světlušek, tedy zářivým tričkem, tykadly a samozřejmě kasičkou ve 

tvaru lucerny. Studenti prodávali tykadla, svítící náramky, píšťalky 

a  tentokráte propisovací tužky. 

 Výtěžek sbírky pomůže dětem a dospělým s těžkým zrakovým 

postižením. Částku, kterou se studentům podařilo vybrat, se dozvíme 

až v průběhu roku, ale již teď patří studentům dík za pomoc 

potřebným. 

Miroslava Dvořáková 

 

 

Adaptační kurz prvních ročníků střední školy 

 Náš adaptační kurz se uskutečnil od 5. 9. do 7. 9. 2016. Strávili 

jsme ho v Poslově Mlýně u Doks. 

 Na adaptačním kurzu jsme byli informováni o praxích a také 

o  pravidlech na škole. Seznamovali jsme se různými aktivitami, 

například společenskými hrami nebo sporty. Jeden den jsme se šli 



podívat do Doks, kde jsme 

navštívili Muzeum Karla Hynka 

Máchy. Poslední den nechyběl 

táborák. 

Dobře jsme se seznámili a spřátelili. 

Doufáme, že nám to vydrží po 

celou dobu studia. 

Natálie Kovářová, S1C 

 

 

28. říjen 1918 

 Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení 

samostatného Československa. Československo bylo vyhlášeno 28. 

října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich 

vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. 

 Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního 

výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem 

protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem 

o  vytvoření a podobě samostatného československého státu. Mimo 

jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažována 

i  monarchie)  a že prvním prezidentem se stane T. G. Masaryk.

 Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon 

o  zřízení samostatného státu československého, a poté bylo ještě 

zveřejněno provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj 



odvěký sen se stal skutkem ...“. Pod oběma dokumenty byli podepsáni 

Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František 

Soukup - později zvaní "Muži 28. října". 

 Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly ve 

městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal 

nad nabytou samostatností i nad koncem války.  

 V pátek 20. 12. 1918 byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk 

slavnostně uvítán Národním shromážděním v železniční stanici Horní 

Dvořiště a veřejně poprvé vystoupil na zcela zaplněném velkém 

náměstí v Českých Budějovicích. 

 21. prosince 1918 se vrátil prezident Masaryk do Prahy. Při jeho 

triumfální cestě vlakem z Českých Budějovic jej v železničních 

stanicích na trase do hlavního města vítaly tisíce občanů. 

 V neděli 22. 12. 1918 přednesl Masaryk na Pražském hradě své 

První poselství, ve kterém nastínil koncepci Československého státu. 

 

 

Poezie 

 V tomto čísle otiskujeme některé povedené akrostichy z per 

našich studentů a studentek. Jméno autora jistě sami vyluštíte. 

 Akrostich [akrostych] je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky 

nebo slova každého verše nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu. 

Častým obsahem akrostichu je jméno adresáta básně nebo básníka 

samotného.  



 Na počátku měl akrostich pravděpodobně magický význam. 

Nejstarší známé akrostichy se datují do doby Nikandrovy. Řecká 

a  latinská tradice psaní akrostichů pokračovala i ve středověku. 

Akrostichem poslední doby, 

který i na krátký čas získal 

pozornost médií, byl vzkaz 

Arnolda Schwarzeneggera 

z  října 2009 směřovaný členům 

státního zasedání.  

 

Jan Mydlář jde k popravišti 

A všichni hříšníci se třesou. 

Nebe je jejich poslední nadějí 

A už je pozdě. 

Jan Mydlář stojí u špalku, 

Ach Bože, ach Bože,  

Naříkají hříšníci a modlí se naposled. 

Čert už po nich sápe ruce 

A hlavy už k zemi padají, 

Řady diváků skandují, 

Opravdu se radují. 

Vždyť vrahů je zbavil 

A pocty mu vzdávají.  

Pátek je pro mne šťastný den, Jana Jančářová, S2A 



Enormě jsem byl už unaven, 

Teď mě čeká víkend nicnedělání 

Rád si přispím do svítání 

Potom už jen zábava 

A tak to je paráda. 

 

 

Koukám z okna do nebe 

A myslím při tom na Tebe. 

Tluče mi srdce jako ďas, 

Ejhle a je to tu zas. 

Říkala jsem: „Nechoď zpátky“, 

I přes všechny naše hádky. 

Něco začíná ale i končí, 

A tímto se s Tebou loučím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Pavlík, S2A 

Kateřina Boušová, S2A 



Jazykový koutek 

 

English – Jokes and riddles 

 

Q: How many months have 28 days? 

A: All 12 months! 

 

Q: If a blue house is made out of blue bricks, a yellow house is made 

out of yellow bricks and a pink house is made out of pink bricks, what 

is a green house made of? 

A: Glass 

 

Q: What goes up a chimney down but can’t come down a chimney 

up? 

A: an umbrella 

 

Q: We see it once in a year, twice in a week, and never in a day. What 

is it? 

A: The letter “E” 

 

Q: Mr. Blue lives in the blue house, Mr. Pink lives in the pink house, 

and Mr. Brown lives in the brown house. Who lives in the white 

house? 

A: The president! 



 

Q: They come out at night without being called, and are lost in the day 

without being stolen. What are they? 

A: Stars! 

 

Q: How do you make the number one disappear? 

A: Add the letter G and it’s “GONE” 

 

Q; What goes up but never comes down? 

A: Your age! 

 

Q: What travels around the world but stays in one spot? 

A: A stamp! 

 

Q: What occurs once in a minute, twice in a moment and never in one 

thousand years? 

A: The letter M 

 

Q: What has 4 eyes but can’t see? 

A: Mississippi 

 

 

 

 



Trivia facts: English speaking countries 

1. Which is the largest English speaking country? 

A. Canada 

B. The USA 

C. The UK 

D. Australia 

 

2. What is the national flower of Wales? 

A. Shamrock 

B. Daffodil 

C. Red rose 

D. Thistle 

 

3. Which king of England had six wives? 

A. William IV 

B. Henry VIII 

C. George VI 

D. Louis XIII 

 

4. Which is the national bird of the USA? 

A. The lark 

B. The swallow 

C. The bald eagle 

D. The stork 



5. Who is the patron saint of Ireland? 

A. St. John 

B. St. George 

C. St. Andrew 

D. St Patrick 

 

6. When was the English Channel Tunnel opened? 

A. 1978 

B. 1994 

C. 2001 

D. 2008 

 

7. Who was the first president of the USA? 

A. George Washington 

B. Theodore Roosevelt 

C. Abraham Lincoln 

D. Thomas Jefferson 

 

 

Answers: 1. A, 2. B, 3. B, 4. C, 5. D, 6. B, 7. A. 

 



 
 

Synonyms quiz 

Choose words from the list and match them with words that have 

similar meanings (synonyms). 

Quick, Simple, Fantastic, Woman, Beautiful, Small, Delighted, Large, Weird, 

Smart 

 



1. Great   __________________________ 

2. Clever   _________________________ 

3. Tiny   ___________________________ 

4. Lady   __________________________ 

5. Strange   ________________________ 

6. Easy   __________________________ 

7. Happy   _________________________ 

8. Fast   __________________________ 

9. Huge   __________________________ 

10. Pretty   ________________________ 

 

Español 

 

Día de Muertos 

 El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen 

mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente 

los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde 

el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas de Día 

de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. 

 Es una festividad que se celebra en México y en países de 

América Central, así como en muchas comunidades de los Estados 

Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. 

La Unesco ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. En Brasil existe una celebración similar 



conocida como Dia dos Finados, aunque esta festividad no tiene las 

mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos. 

 

Las bromas 

1. ¿Qué es aquello que todo el mundo toma pero que nadie se lleva? 

Respuesta: el sol. 

2. ¿De qué se puede llenar un cubo vacío? 

Respuesta: de agujeros. 

3. Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta? 

Respuesta: de nada porque está muerto. 

4. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? 

Respuesta: abrir los ojos. 

5. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad, vale 0? 

Respuesta: el ocho. 

6. Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se 

mojen? 

Respuesta: que no llueva. 

7. ¿Cuál es el ave con más letras? 

Respuesta: el abe-cedario. 

 

 



 


