
ŠKOLNÍČASOPIS

PROZATÍMNÍ REDAKČNÍ
RADA:

Šulcová Alžběta - 5.A
Vavroš Miki - 4.A
Dvořák Lukáš - 6.A
Adámková Anička - 7.A
Černá Tereza - 8.A
Červená Kačka - 8.A

Pokud se chceš také zapojit do
tvorby časopisu, tak neváhej a
oslov paní třídní učitelku případně
paní učitelku Janu Fialovou, Báru
Tamchynovou nebo Evu
Mašatovou.

Sazba časopisu a grafická úprava
Jan Bartoš.

VZNIKÁ NOVÝ ŠKOLNÍ
ČASOPIS

Představuje se jeho první číslo,
měsíc březen – duben.
Budeme se snažit, aby se časopis
líbi l , byl veselý, pestrý, hravý a bez
cenzury.

Časopis nemá zatím jméno, ale
v nejbl ižších dnech proběhne soutěž
na pojmenování našeho nového
časopisu, do kterého se budeš moct
zapojit i TY.

V časopise si můžete přečíst krátké reportáže ze zajímavých akcí, kterých se
zúčastni l i žáci naší školy. Dále zajímavé ankety, které se týkají života naší školy.

A v neposlední řadě si procvičit mozkové závity s rébusy a křížovkami.
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ŽÁCI, KTEŘÍ PŘISPĚLI DO TOHOTO ČÍSLA ČASOPISU
Petra Šimková 1 .B, Bára 1 .B, Vojta Trefný 3.B, Adéla Janečková 4.A,
Mikuláš Vavroš 4.A, Bětka Šulcová 5.A, Anička Adámková 7.A, Tereza Černá
8.A, Jaroslav Klimeš 8.A, Matěj Třeček 8.A, Kristýna Drobná 9.A, kolektiv žáků
3.A a 8.A.

Všem autorům moc děkujeme za jejich příspěvky!!

Pokud máte nápad na zajímavou anketu, rozhovor nebo
reportáž, která by mohla být otištěna v našem časopise, tak
neváhejte kontaktovat něko z výše uvedených učitelů.

Veškěré nápady na vylepšení našeho časopisu jsou
vítány.



ZPRÁVY ZE 7.A

Od prvního září se toho
událo hodně. Všechny
skvělé dny by asi těžko
někdo dokázal
vyjmenovat. Byl i to dny
projektů, školních akcí,
ale i normální všední dny
jako každé jiné. Jako
třída jsme se účastni l i
mnoha aktivit. Při
projektu ZE MĚ MY jsme
ukázali svou kreativitu,
na vánočním jarmarku se
řada z nás předvedla
jako skvělí obchodníci
a procházka vánoční

Prahou nás všechny
naladila do vánoční
nálady. Holt, každý si
najde to své. V únoru se
uskutečnil druhý ročník
projektu EDISON, který
se stal tím snad
nejnabitějším týdnem
celého školního roku.
Přednášky studentů,
návštěva Zoo, středeční
večerní program i
páteční global vi l lage.
Všechno co by mohlo
být, bylo, a my si to užil i ,
jak nejvíc jsme mohli .
V nejbl ižší době nás
čeká návštěva veřejné

generální zkoušky před-
stavení Poprask na
Laguně divadla.

autor: Anička Adámková
7.A

VODNÍ ŠKOLA
Vodní škola je projekt,
který je zaměřen na

šetření vodou. Do tohoto
projektu se zapoji la také
8. A. Obdrželi jsme

peníze, za které
jsme měli koupit
něco, čím se voda
ušetří. Každý žák
z 8. A napsal svůj
návrh a ostatní
třídy pomocí
ankety vybíraly.
Většina tříd si
zvoli la

"fotobuňky"na vodovodní
kohoutky. V úterý jsme je
s panem učitelem
montovali . Nyní naše
škola ušetří více než
50% vody.

autor: Tereza Černá 8.A

V dalším článku se
dozvíte, jak správně
používat fotobuňku.
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JAK ZACHÁZET S FOTOBUŇKAMI:

1 ) NESAHAT NA PÁKU
2) PÁKOU POUZE NASTAVTE TEPLOTU, ALE
NEPOHYBUJTE S NÍ NAHORU ANI DOLŮ
3) STAČÍ PŘILOŽIT RUCE POD ČIDLO
4) KDYBY SE TO ROZBILO NEBO
NEFUNGOVALO,STAČÍ ŘÍCT NĚKTERÉMU Z
UČITELŮ
5) POKUD NETEČE VODA, TAK ZKONTROLUJTE
ZDA JE ZVEDLÁ PÁKA
autor: žáci 8. A

montáž fotobuněk v podání 8 A.

zahraniční studenti



AHOJ, TADY ŽÁCI
9.A.

My, žáci 9.A, jsme se
zúčastni l i 23.3 akce s
názvem ,, Novodobé
dějiny, aneb proč má
Jaromír Jágr na dresu
číslo 68."
Ze začátku jsme si
všichni myslel i , že to
bude jen o Jágrovi, ale
nebylo.

Uvedli nám zajímavě
histori i ČR až do roku
1 989 k sametové

revoluci.
Zejména se pozastavil i u
roku 1 968, ze kterého
vzniklo číslo Jágrova
dresu. Četl i nám
jeho poznámky k roku
1 968, což bylo velice
zajímavé. Ke konci akce

nám přesně upřesnil i ,
proč má tedy Jaromír
Jágr 68 na svém dresu.

Našlo se pár jedinců,
kteří to věděli už předem,
ale většina se to doz-
věděla teprve na
akci. Akci jsme si uži l i .

autor: Kristýna Drobná
9.A
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Postřehy ze 4.A
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VODNÍ PTÁCI
Jedná se o projekt, který
má za účel přiblížit na
školách učitelům
a žákům životy vodních
ptáků v našem okolí. K
nám do školy při jel i pán
a paní ze záchytné
stanice,
kam putují ptáci se
zraněním. Tam je o ně
postaráno, protože s
tímto handicapem by ve
volné přírodě asi
nepřežily.

Pán i paní byl i milí a
chytří, a díky své 90
minutové prezentaci
nám předvedli , jak to ve
světě vodních ptáků
vlastně chodí.
Popisovali jednotl ivé
druhy vodního ptactva,
říkal, čím se jaký druh
živí, jej ich výskyt,
způsob života i jej ich
využití člověkem.
Nezůstalo však jen u
prezentace. Pán měl s
sebou dokonce i živé
exempláře jako např.

husu Pepinu, čápa
Gustava nebo kormo-
rána Karla, kterého jsme
jsme si mohli dokonce i
pohladit. Celá před-
náška byla velmi
zábavná a poučná.
Po zkončení jsme se
vráti l i zpět do
tříd.

autor:
Matěj Třeček
8.A

Autor:
Miki Vavroš 4.A



Najdi na obrázku
8 rozdílů.

autor:
Petra Šimková 1 .B

Bystřete si hlavy s
rébusy, které
vymyslel i žáci
první třídy.

autor křížovky:
Bára 1 . B
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ZE STARÝCH
LETOPISŮ ČESKÝCH

ŠERM
31 . března za námi
při jel i rytíři s ukázkou
šermu a připomenutím
dávné historie. Díky
těmto pánům se žáci
naší základní školy
mohli dovědět o tom,
jak se rytíři v té době
oblékali . Byly zde
ukázky z dob Karla IV. ,
z dob renesance i z

obléhání Prahy
švédskými vojsky. Na
chvíl i se účinkujícími
stal i i někteří žáci, pro
které to byl moc hezký

zážitek. Celé před-
stavení bylo velmi
poučné a zábavné.

autor: Jaroslav Klimeš 8.A
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VÝSTAVA MODELŮ

1 .A a 1 .B navštívi la
výstavu vlakových
modelářů z Prahy-
Bubnů na Letné.

Modelářství je výroba
trojrozměrných modelů
– existujících nebo
plánovaných staveb,
strojů a podobně.
Důležitou rol i v mode-
lářství hraje
měřítko. Modelářství
může být jak koníčkem,

tak i povoláním -
například při výrobě
forem pro výrobu, nebo
při návrzích strojů.

Autor:
Denisa Horáčková
TU 1 .A

VTIP OD RODIČŮ ŽÁKŮ Z 1 .A



Žáci 3.A ZŠ a MŠ K
Dolům v Praze 1 2
udělal i anketu o
stravování ve školní
jídelně:
„Jak jsem spokojený/á
se stravováním
(a čistotou) ve školní
jídelně ZŠ T.G.
Masaryka?“
Anketa probíhala ve
dnech 6. - 7.4. 201 6.
Vzorek odpovědí je
vzorkem počtu strávníků
(z řad žáků) přítomných
v tyto dny ve škole.
Nemusí se shodovat s
počtem žáků ve třídě.

Otázky se týkaly
chutnosti (kvality) jídel a
také spokojenosti s
čistotou v této jídelně a
na toaletách. V otázce
na čistotu z časových
důvodů neodpovídaly
třídy 2. A a 6. A. Na
otázku zda jídlo žákům
ve školní jídelně ZŠ T.G.
Masaryka chutná,
odpovědělo kladně
celkem 20 žáků,
záporně odpovědělo 93
žáků, nevím odpovědělo
23 žáků. Odpověď
nevím může znamenat,
že někdy jídlo žákům

chutnalo a někdy ne. Na
otázku spokojenosti s
čistou ve školní jídelně
a na toaletách
odpovědělo kladně 1 2
žáků, záporně 93 žáků
a nevěděli 2 žáci.
Celkem odpovídalo 1 36
žáků.

Anketu zpracovala
Barbora Palečková,
třídní učitelka 3.A.

(Anketa vznikla z vlastní
iniciativy žáků 3.A.)

třída
1 .A
1 .B
1 .C
2.A
3.A
3.B
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

jídlo chutná jídlo nechutná nevím
5 8 2
3 4 8
3 1 0 0
3 11 0

8 5
3 6 0
0 8 0
0 11 0
3 3 0
0 1 5 0
0 4 4
0 5 8

0

třída
1 .A
1 .B
1 .C
2.A
3.A
3.B
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

spokojený/á nespokojený/á nevím
2 1 2 0
1 1 2 0
0 1 0 0
- - - _ _ _ _ _ _

1 2 0
1 6 1
4 4 0
0 11 0_ _ _ _ _ _ _ _ _

0 1 5 0
4 0 0
0 11 1

0

Jste spokojený s čistotou ve školní jídelně?

ANKETA

ZŠ K Dolům v Praze 1 2 březen - duben číslo 1 školní rok 201 5/1 6 7



Chutná Vám ve školní jídelně?
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Kulatý stůl mladých je
setkání, při kterém
mladí l idé, v tomto
případě žáci druhého
stupně základních škol,
diskutují o problémech
a požadavcích na Prahu
1 2 z jej ich pohledu.
Setkání se zúčastni la
většina zástupců
žákovského parlamentu
škol Prahy 1 2.
Po představení škol
se dostalo na
připomenutí j iž zreali-
zovaných návrhů. Tyto
návrhy byly z pře-
dešlého stolu mladých
a jedná se přesněji
o sjednání nové auto-
busové linky
a postavení pump-
trackové dráhy.
Připomenutím návrhů z
minulého kulatého stolu
mladých jsme se
přesvědčil i o tom, že
vše co vymyslíme lze
zrealizovat. Motivovalo
nás to k další aktivitě –
vymýšlení nových
návrhů na projednání.
Když všechny školy byly
s vymýšlením návrhů
hotovy, došlo na
představení. Mnoho škol
má problém s výskytem
bezdomovců v okolí
jej ich škol. Na základě
tohle fakt vyvstal návrh
na uskutečnění dalšího

setkání podobného
kulatému stolu s
tím rozdílem, že
bude přítomna
městská policie a
budou se řešit
primárně problémy,
které mohou
policisté řešit.
Většina škol, i ta
naše, přišla s

problémem nedostatku
parkovacích míst. Tento
problém, jak jsme se
dozvěděli , je velmi těžce
řešitelný, vhledem k
tomu, že prostory, které
by byly k parkovišti
vhodné, jsou v
soukromém vlastnictví a
onen člověk je nechce
prodat, nebo když už se
tohle povede, ve finále
by lidi nebyli ochotní si
za parkování nějakou,
byť i jen malou, částku
zaplatit. Tím pádem
možnost dalších
parkovacích míst padá.
Naše škola přišla ještě s
tím, že bychom stál i o
opravení hřiště na
zvonici, jel ikož to s nově
udělaným okolím silně
kontrastuje a nedělá to
dobrý celkový dojem.
Také jsme usiloval i o
jeho zvětšení. Bohužel
se nám dostalo
odpovědi, že na hřiště
nesmí ještě
skoro 5 let
sáhnout, kvůl i
j iž dříve
podepsané
smlouvě.
Také jsme se,
díky námitce
vznesené na
stav
podchodů,
dozvěděli , že 9

podchodů, které jsou na
Praze 1 2 bude v blízké
době opraveno.
Dalším návrhem bylo
zvelebení Sofi jského
náměstí, jakožto
středobodu Modřan. Do
návrhu bylo zahrnuto i
soustředění veškerých
trhů právě na Sofi jské
náměstí.
Dále se řešilo přesunutí
všech úřadů do jedné
budovy, společně s
radnicí. Prvotním
návrhem, který byl od
samotné radnice Prahy
1 2, bylo přesunutí
radnice i úřadů do
obchodního domu Prior,
právě na Sofi jské
náměstí. Když ale
radnice zjisti la, že by je
oprava stála asi jako
dvě zcela nové radnice,
tuto možnost zavrhla.
Byl i jsme také
upozorněni na konání
fóra udržitelného
rozvoje, které se koná
22.9.201 6.
Nakonec jsme za naši
školu poděkovali , stejně
tak, jako poděkovali
zastupitelé radnice nám
a po asi 2,5 hodinovém
jednání jsme odešli
zpátky do školy.

Autor: Anička Adámková

Zprávy ze školního parlamentu
Setkání u kulatého stolu
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LUŠTĚNINOVÁ MANDALA
Vývarná výchova

Tvorba mandal z luštěnin a j iných přírodních materiálů V rámci akce „Měsíc
luštěnin“ tvoři l i žáci 5. A mandal z luštěnin a j iných přírodních materiálů .

autor: redakce

FESTIVAL JEDEN SVĚT

Navštívi l i jsme 11 .3. festival Jeden svět.
Tatínek Piťua nás potom pozval do jej ich
rodinného
bistra, které se
jmenuje
PHOHANOI.
Mohli jsme si
objednat na co
jsme měli
chuť.

Autor: Vojta Trefný 3.A

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V rámci l iteratury navštívi l i žáci 7. třídy
divadelní představení Poprask na
laguně. Divadlo se všem moc líbi lo.

autor: redakce



VÝLET DO ZOO

V pátek
11 .3. jsme
se vydali na
výlet do
pražské zoo.
U vchodu do
zoo jsme dostal i l ístky, plánek a
pracovní l isty. Pak jsme se rozděli l i
do dvojic a čtveřic. Úkoly se týkaly
hlavně afrických zvířat a pavilonů. Z
třídní mini-ankety vyplynulo že
nejlepší byl i lachtani a lední medvědi.
Moc se nám tam líbi lo.

autor: Bětka Šulcová 5.A

JAK JSME BYLI V LHOTECKÉM
KOSTELE

Před Velikonocemi jsme byli v
lhoteckém kostele. Byla tam sestra
Bernarda a její pomocnice Tereza.
Povídaly nám o tom, jak zemřel
Ježíš. Dozvěděli jsme se, že ho
ukřižovali , s tím křížem musel
vystoupit na velikou horu. Dali mu
korunu z trní a vysmáli se mu. Řekly
nám také, jak se nazývají jednotl ivé
velikonoční dny. Nakonec nás naučily
jeden židovský tanec. Moc se to
všem líbi lo. Nejvíc nám chutnal
arabský chleba, který nám rozdaly.

autor: žáci 3.B
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THE WORLD
ADVANCED VEHICLE
EXPEDITION ( WAVE )

This project want ́s
cleaner planet. Students
from schools al laround

the world joined
to this project to
save our
enviroment. We
joined to them
too. We must
write and draw
on little paper
something, how
we can save our

enviroment around us.
Somebody can recycle
glass and plastic bottles,
and somebody can turn
off l ights in his house.
This year is the
ceremony in Geneva
1 7th June.
autor: Matěj Třeček 8.A

Žáci I I . stupně o hodině anglického jazyka se zapoji l i do mezinárodního
projektu Wave, který ja zaměřený na ochranu životního prostředí. Žáci vytvářel i
krátká poselství, ve kterých výmýšlel i , jak mohou přispět k ochraně životního
prostředí.




