
ŠKOLNÍČASOPIS
DOLÁČEK

Žákovský parlament provedl
průzkum mezi spolužáky a díky
tomu má náš školní časopis své
jméno - DOLÁČEK. Pokud by měl
někdo ještě lepší nápad, sdělte
svůj návrh na nové jméno svému
předsedovi třídy a ten jej následně
představí na příštím zasedání
parlamentu.

Pokud se chceš také zapojit
do tvorby časopisu, tak neváhej
a oslov paní třídní učitelku! ! .

V tomto předvánočním čase se Vám
dostává do ruky v pořadí j iž druhé
číslo nového školního časopisu,
který tvoří žáci spolu s pedagogy
naší školy. A já držím palce redakci
i přispěvovatelům, aby měli hodně
tvůrčích nápadů. Věřím, že časopis
si najde své příznivce! Na závěr
mi dovolte popřát všem klidné,
šťastné a veselé vánoční svátky
a vše nejlepší v novém roce 201 7.

Běla Outratová
ředitelka školy

V časopise si můžete přečíst krátké reportáže z atraktivních akcí, kterých se
zúčastni l i žáci naší školy. Dále zde naleznete zajímavé ankety, které se týkají
života naší školy. A v neposlední řadě si můžete společně s námi procvičit

mozkové závity s rébusy a křížovkami.
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TŘÍDY A ŽÁCI, KTEŘÍ PŘISPĚLI DO TOHOTO ČÍSLA ČASOPISU
1 . A, 2. A, 2. B, 2. C,Bětuška a Bára 2.A, Vaneska 2. A, Miki Vavroš 5. A, Marek Matei
6.A, Bětka Šulcová 6.A, Vendy Řezníčková 6.A, Bára Vaňková 6. A, Julča Čapková 6.
A, Anička Adámková 8.A, Vojta Halík 8.A, Viki Bui 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 oslovit Vaši třídní paní učitelku.

Veškěré nápady na vylepšení našeho časopisu jsou
vítány.

Naše vedoucí vychovatelka, paní Dagmar Zemanová, oslavi la v říjnu významné
životní jubi leum. Jejíma rukama prošlo j iž
několik generací Doláků, kteří rádi vzpomínají
na dobu strávenou ve školní družině, kde se
věnovali zajímavým aktivitám. Moc gratulujeme
a přejeme hodně zdraví do dalších let! ! !



Naše třída se účastní
celoročního ekologického
projektu LES VE ŠKOLE,
aneb poznáváme les všemi
smysly. Každý z nás má
svého průvodce ponožku,
která nechce být stále
v botě, ale poznává les
s námi. Před první
„ ponožkovou výpravou“
jsme si vysvětl i l i chování
v lese, co si vzít s sebou do
batůžku, připravil i jsme si
Ponožkový deník výprav,
badatelské "tašky", lapače
zážitků a těšil i se na naši
první výpravu. Ta se
uskutečnila ve čtvrtek 1 0.
l istopadu. Do rána napadl
poprašek sněhu, ale vůbec
nám při naší podzimní
výpravě do Modřanské
rokle nevadil . Naopak.
Přečtěte si zážitky z našich
deníků (ještě neumíme
psát, ale diktujeme
zdatným písařům):
„Zážitků bylo mnoho. Moc

se mi líbi l včelí úl ,
domeček, co stavěl Vašek
pro ponožku a iglú od
Adama. Moc zábavné bylo
hledání pokladu, který
našla Anička. Napadlo
trochu sněhu, a tak bylo
o zábavu postaráno. Ani
nám nevadilo, že je zima.“
„Na podzimní výpravě se
mi nejvíce líbi lo stavění
domečků pro naše ponožky
a malování kopřivou na
papírovou paletu. Také se
mi líbi lo, že jsme se hezky
prošl i do rokle i zpět do
školy. Zajímavý a dobrý byl

i poklad.“
„Mne zaujalo, že jsme

malovali l istím,
trávou a hlínou
na papír. A celá
procházka se
mi moc líbi la. “
„ Ve čtvrtek
jsme šli do
Modřanské
rokle. Viděl i
jsme tam
stromy a sníh.

Stavěli jsme domečky pro
ponožkyG..Našli jsme
poklad. Byly to kouzelné
rol ičky. Potom jsme se foti l i
dohromady celá třída a pak
už jsme šli zpátky do
školy.“
„ Nejvíc se mi líbi l choroš,
také jsem našel krásný list
z dubu. V lese to bylo
skvělý, líbi ly se mi
zbarvený stromy. Také sníh
se mi líbi l . Těším se na
další ponožkovou
vycházku.“

Autor: žáci 1 .A
ve spolupráci s třídní

učitelkou Lenkou
Brychtovou
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Zprávy z 1. A

Les ve škole v kostce:
- Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá v 21

zemích světa
- Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle

připravených ročních plánů
Program probíhá ve spolupráci s ekologických střediskem Tereza.

Autor: redakce



V hodinách prvouky si
povídáme o zvířatech
a jej ich rodinách. Domácí
zvířata známe všichni
dobře, ale s lesními je
to trošku horší. Rozhodli
jsme se naučit poznávat
lesní zvěř na živých
exemplářích a ne jen
z obrázků.
Jedno ráno jsme se vydali

směr zoo koutek Malá
Chuchle. Aby byla cesta
dobrodružná a zábavná, tak
jsme využil i možnost
přepravy na druhý břeh
Vltavy pomocí přívozu.
Větší část dětí jela
přívozem poprvé. Na
zastávce Malá Chuchle na
nás čekala paní

průvodkyně, která nás
doprovodila do zoo koutku.
Cestou na kopec, kde je
zoo koutek, děti poznávaly
stromy a hrály hru na káně
a myši. V cíl i naší cesty děti
měly krátký rozchod
a potom následovalo
krmení zvěře a výklad k
jednotl ivým zvířatům. Děti
měly možnost nakrmit
divoká prasata, daňky,
muflony a jeleny. O
zvířatech se dověděly
spoustu zajímavých
informací, které využily při
závěrečném testu a
poznávačce. Bylo zřejmé,
že výklad děti zaujal,
protože výsledky testu byly
výborné. Na závěr jsme
poděkovali za příjemné

dopoledne a
rychlostí větru
jsme seběhli
kopec a znovu
přeplul i Vltavu
na druhý břeh.

Výlet se
vydaři l a
myslíme si, že
se do zoo
koutku ještě
někdy v
budoucnu

podíváme. Zaujal nás
zážitkový program Noc
v lese s přespáním ve
srubu.

Doufáme, že Vás naše
mini reportáž zaujala a že
návštěva zoo koutku v Malé
Chuchli , by mohla být
pěkným cílem Vašeho
výletu po okolí.

Přidáme Vám ještě pár
zajímavých tipů z okolí:
Mariánský pramen, krásná
vyhlídka od kostela svatého
Jana Nepomuckého.

autor: žáci 2.A ve
spolupráci s třídní učitelkou
Denisou Horáčkovou
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Tip na pěkný rodinný výlet od 2. A

Vánoční jarmark
Cukroví, dárky a vánoční nálada, to je
vše na co se celý rok těšíme.Vůně
cukroví a skořice probudí pravou chuť
Vánoc.
Vyrobte originální dárky pro své blízké,
originální přáníčko vždy potěší!

autor: Vendy Řezníčková 6.A

Vánoční jarmark se blíží….
Vymyslete co nejvíce výrobků, čím více
výrobků tím více peněz a za peníze si
můžeme koupit více novějších pomůcek,
třeba i nové židle, lavice a závěsy.
Snažme se vydělat ještě více peněz než
minulý rok.
Začněte rychle vyrábět, ať každý přinese
aspoň dva výrobky: věnce, přáníčkaG.
Do toho to zvládnete, vyděláme více než
ostatní školy.
autor: Aneta Petříčková 6.A

Vánoční jarmakr bude 14.12. od 14:30 ve
velké tělocvičně na hlavní budově školy.
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Dne 24. června 201 6
jsme se jako třída 8.A
zúčastni l i jarmarku
řemeslných prací na
Zeleném pruhu. Na této
akci jsme se seznámil i s
možností výuky světa
práce po celý školní rok
201 6/1 7. Tuto nabídku
vedení školy vřele
přivítalo.
Následně, 9. l istopadu
nám začal první blok
tohoto programu
nesoucí název „Líheň
zručnosti“, který se také
konal na Akademii
řemesel Praha.Náplní
dne pro dívky byly ruční
práce s korálky a drátky
a pro chlapce práce se
dřevem.
V 8 hodin jsme odešli
od školy na tramvajovou
zastávku, ze které jela
tramvaj číslo 1 7 na
zastávku U podolské
vodárny, odkud odjížděl
autobus k Akademii
řemesel Praha.
Od 9:00 nám začínal

program, při kterém
jsme se rozděli l i na dvě
skupiny, holky a kluky.
Lekce byli rozděleny na
dvě části, mezi kterými
byla jedna, půlhodinová,
přestávka.
Holky pokračovali ze
dvora po schodech do
horní dílny, ve které
čekala paní lektorka
Michaela Pavlátová s již
připravenými věcmi na
stole, okolo kterého se
posadily. Paní, s níž
lekci měly, j im
představila nářadí, se
kterým poté pracovaly.
Navlékaly korálky na
drátky, které pak
všemožně tvarovaly.
Každá si za tuto

návštěvu odnesla tři
vločky.
Kluky přivítal a
obeznámil o
bezpečnosti práce
profesor střední školy.
Po poučení představil
dílnu a zadal úkol. Měli
vyřezat různé tvary, ať
už podle šablon, nebo
jimi vymyšlené.
Následovalo jej ich
barvení. Na konci dne
měla být pracovna
uvedena do původního
stavu. Kantor vytvořené
výrobky oznámkoval a
pokud je měli dodělané,
dovoli l je odnést.
Program byl naučný a
těšil se velké oblibě.
Příští termín se mohou
dívky těšit na výrobu
svícnů z korálků a
naopak chlapci si
vyzkouší práci
automechanika.

autor: A. Adámková, V.
Halík 8.A

Líheň zručnosti

Poznámka redakce:
Líheň zručnosti navštěvují také žáci 9.A.

Protože rádi zkoušíme nové věci, rozhodli jsme se po
dohodě s rodiči vyzkoušet program MISP, což je školní
aktivizační masážní cvičení pro děti od 4 do 1 2 let pod
vedením akreditovaného lektora
Ing. J. Cílkové, která působí na naší škole. Zdá se, že
se nám to líbí a ještě tím upevňujeme příznivou
atmosféru mezi dětmi ve třídě.

autor: TU 2.A

Masážní cvičení v 2.A
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1 9.1 1 . proběhl ve 2.A den zaměřený na finanční gramotnost. Žáci dostal i peníze z
třídního fondu a šli na nákup do nedalekého Alberta. Podmínek k nákupu bylo několik:
1 . samostatný nákup jednotl ivce dle vlastního výběru
2. nakoupit dva výrobky do 20,- Kč
3. peníze si překontrolovat a říci si o pokladní doklad

Následně třída pracovala s pokladním dokladem v
hodině matematiky. Došlo i k hodnocení nejlepšího
nákupu, nejzdravějšího nákupu a nejméně zdravého
nákupu. Na výrobcích jsme hledali zemi původu a
také jeho trvanlivost. V hodině VV děti vyráběly
peníze podle vlastních návrhů.

autor: TU 2.A

Chtěl i jsme z krabic
postavit Toulavý autobus.
Je červený, má čtyři okna
a dvoje dveře. Má také
volant, zrcátka a čtyři
kola. Nalepil i jsme na něj
pohlednice z míst, která
procestoval. Byl na pěti
světadílech – vyrazil
z Evropy, pak jel do Asie,
Austrál ie, Afriky
a Ameriky. V Evropě
navštívi l Prahu, hrad
v Lichnici a zříceninu

Přimdu. Na Slovensku
zavítal do Bratislavy,
v Polsku viděl písečné
duny, v Rumunsku
Drákulův hrad, v I tál i i
Koloseum, v Řecku
Athény a ostrov
Zakynthos, na severu
Evropy viděl Vikingy, ve
Francii Eiffelovu věž a v
Británi i Big Ben. V Asii
navštívi l Vekou čínskou
zeď a TádžMahal.
V Austrál i i se potopil

k Velkému bariérovému
útesu a navštívi l operu
v Sydney. V Africe potkal
domorodce, plavi l se po
Nilu a viděl pyramidy
v Gíze.
V jižní Americe se zajel
podívat na Machu Pichu

i do Amazonské džungle,
v severní Americe
navštívi l Bílý dům
a Sochu svobody. Pak se
nám vráti l zase domů.
Byla to velká legrace.

autor: žáci 2. B ve
spolupráci s paní
učitelkou Hanou
Trachtovou

Jak jsme vyráběli Toulavý autobus

Nákupy 2.A



11 . října proběhla na pavilonu školy výtvarná dílna. Jedna její část byla zaměřená na
recyklaci. 2.A - Koumáci ši l i ze zbytků svetrů kočičky. Druhá část výtvarné dílny se
zaměřila na tvorbu s hlínou. Naše výrobky uvidíte při prosincovém jarmarku.

7. l istopadu návštěva Husovy knihovny – v rámci Čtenářské dílny žáci druhých tříd
navštívi l i Husovu knihovnu v Modřanech, se kterou již několik let úspěšně
spolupracujeme. 2.A bude v aktivitách na podporu čtenářství dále pokračovat – známou
akci Noc s Andersenem jsme přizpůsobil i menším dětem jako Noc s Josefem Ladou.
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27. září se uskutečnil výlet tříd prvního stupně (2. – 5.) do zábavního parku Mirakulum
v Milovicích. Počasí se vydaři lo a sto dětí naší školy se báječně bavilo na obřích
trampolínách, houpačkách a prolézačkách. Krásná byla lanová centra, hrady
s podzemními chodbami a malá zoo s daňky. Můžeme jen doporučit.

Krátké zprávy z pavilonu

Jdeme na to! Přesunuli
jsme se do školní
kuchyňky a už se můžeme
rozdělit do skupinek.
Vedoucí jsou naše
děvčata: Katka, Týnka,
Natálka.
Čím začneme? No přece
mytím rukou jako správní
kuchtíci. Ještě skupinové
foto a hurá na to!
Připravil i jsme si suroviny
a pomůcky. Co budeme
dělat? Pomazánky, pizzu
a salát.
Začíná čištění, loupání
a strouhání mrkvičky,
celeru a avokáda. Někteří

jsme s avokádem
pracovali poprvé
a bylo to snadné.
Zato strouhání
mrkve a celeru
bylo těžší. Ale ne
pro Rajka. Zvládl to
skvěle. Přidání
ostatních surovin
už byla hračka pro
všechny.
Pomazánky avokádová,
celerová, mrkvová jsou
připraveny k namazání na
veku. Jdeme na to!
A teď je na řadě to
nejsložitější. Budeme
zadělávat těsto na pizzu.

Nejdříve
navážíme
potřebné
suroviny,
ohřejeme
mléko
a začneme
zpracovávat
v míse.
Potom jsme
těsto
vyklopil i na

vál a pořádně propracovali .
Moc nás to bavilo. Všichni
si to chtěl i vyzkoušet.
Udělat válečkem stejně
silný plát už nebyla zase
taková „hračka“. Ale zvládl i
jsme to. A teď už jen
položit na plech a poklást
šunkou, sýrem, ol ivami
nebo mozzarel lou.
Nakonec upéct do zlatova.
A už je všechno hotovo,
teď se dáme do toho.
Dobrou chuť!

autor: 2.C ve spoluprácí s
třídní účitelkou Ludmilou
Šalanskou

Vaříme mňamky



Dne 1 8.1 0.201 6 jsme(dva
žáci 6.A) navštívi l i
přednášku o knize
Nekonečný příběh na
Pedagogické fakultě UK.
Přednáška byla i o
autorovi knihy Michaeli
Ende(1 928-1 995) a o jeho
dětství, kromě knihy se
mluvilo také o fi lmu, který
získal dva Oscary a
pramálo se podobá
knížce.
Kvůli tomu i německý

spisovatel pocházející z
Mnichova americké
fi lmaře žaloval!
Kde je hranice mezi
pohádkou a fantasy? Jaký
je rozdíl(a podobnost)
mezi Harrym Pottrem a
hrdinou Nekonečného
příběhu Bastianem
Bathazarem Buxem? Proč
je Nekonečný příběh
„retro“ a Harry Potter „in“?
Tyto a mnohé další otázky
jsme řešil i v rámci

Labyrintu věd(ění). Příští
přednáška je v l istopadu a
jmenuje se CESTA DO
MINULOSTI aneb člověk
v zrdcadle času.

autor: Bětka Šulcová 6.A
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1 8.1 0.navštívi l i dva žáci
6.A vysokou
pedagogickou fakultu UK.
Připravil i si pro ně
přednášku o knize
Nekonečný příběh. Bavil i
se o autorově dětství a o
jeho ostatních knihách.

Dozvěděli se že kniha
obsahuju hodně tajemství
a také že fi lm je úplně
j inačí než kniha.
Přednášela Tamara
Bučková. Na konci se
hlavní hrdina
nekonečného příběhu

přirovnával k Harrymu
Poterovi a hledali se
rozdíl i . Další přednáška
bude v litopadu.

autor: Matei Marek 6.A

Za tajemsvím nekonečného příběhu



Chutná Vám ve školní jídelně?
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Na co mladí poevropštění Vietnamci u svých rodičů naráží nejčastěji?
Například velmi často nechápeme, proč jsou naši rodiče tak pověrčiví. Dále velmi často
diskutujeme o vztazích. Nejde jen o to, že chodíme i s Čechy a Češkami, ale vůbec
o to, že randíme ještě před tím, než jsme dostudovali . Pro ně je primární vzdělání
a vztahy podporují až poté, co dostudujeme.
Dostáváme se tak mnohdy do velmi bizarních situací a
partnery mnohdy raději tajíme.

Máte zkušenosti s rasismem?
Samozřejmě tu a tam se najde někdo, kdo na mě
pokřikuje třeba v metru. Ale ve škole jsem tonezažila.

Jsou podle vás Češi k Vietnamcům smířlivější než k jiným národnostním
menšinám?
Asi ano. Myslím si, že si Češi na Vietnamce stačil i zvyknout. Navíc denně je vidí
v obchodech a večerkách a neděláme moc hluk a nepořádek.  

V čem se Vietnamci liší od Čechů?
V Česku jsou l idé zvyklí o věcech rozhodovat na základě sebe, zatímco ve Vietnamu
se ohlíží na rodinu. Rozhodují se podle toho, co by si pomyslel i rodiče a co je pro
rodinu dobré. Rodina je tam zkrátka na prvním místě. S čímž souvisí i to, že ve
Vietnamu je strašně nízká
rozvodovost. I když je manžel násilník
nebo gambler, tak se s ním žena
většinou nerozejde kvůli rodině.

Co máte ráda na Češích?
Češi jsou víc otevření a přátelštější.
Naopak ve Vietnamu je hierarchie
přesně daná a promítá se to do
způsobu, jak mezi sebou mladší a
starší komunikují. Zároveň kromě
rodiny, jak už jsem říkala, Vietnamci
strašně lpí na svém okolí. Dbají až
příl iš na to, co si o nich l idé kolem
myslí, což se pak projevuje i v
nárocích rodičů na děti.

Starost o rodiče prý připadá ve vietnamské rodině synovi. Mají tedy kluci
přísnější výchovu než dívky?
Právě že naopak. Holky to mají těžší. Nahlíží se na ně jako na "cizí", protože se vdá do
jiné rodiny a odejde. A tohle se projevuje už i na výchově. Moje sestra si dost často
stěžuje na to, že maminka se o mě stará víc než o ni.

autor: Viky Bui 8.A

Přiznání mladých Veitnamců
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VTIPY
Povídá si blondýna s brunetou: „ to bylo
včera hrozné když vypadl proud, já jsem
dvě hodiny trčela ve výtahu!“ stěžuje si
bruneta. „ to je ještě dobrý“ povídá jí na to
blondýna „ já jsem PĚT hodin trčela na
jezdících schodech!“

Při jde pacient k psychiatrovi a povídá
„pane doktore já si myslím, že jsem
sušenka.“ „ A jste hnědý a křupavý?“
„JOJOJO ano jsem přesně takový! ! ! “ „No
tak to nejste sušenka ale krekr!“

Jedou dvě blondýny autem a při jedou
k semaforu kde svítí červená. „Jé, to je
ale krásná barva“. Potom zasvítí
oranžová a druhá blondýna povídá:
„Jé, to je ale krásná barva!“ potom zasvítí
zelená a první blondýna opět
povídá: „ Jé to je ale krásná barva“
a nakonec zasvítí zase červená a druhá
blondýna povídá: „Tu už jsme viděl i tak
jedeme dál!“

vtipy připravila Jul ie Čapková 6.A

Něco na zasmátí a na přemýšlení...

autor: Kája Jandová 8.A
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autor: Miki Vavroš 5.A

Pes je nejlepší přítelem
člověka ono se to říká ale
je to pravda. Viděla jsem
spoustu l idí, kteří
takovému zvířeti ubl ižují, je
to strašné. Ty zvířata si
to nezaslouží. Zvíře není
plyšák, ale zvíře je živé.

Nechci, aby se ubližovalo
psům, koňům i kočkám
a všem ostatním zvířatům.
Zvířata jsou možná jiná, ale
patří mezi nás a je to velká
pravda.

autor: Bára Vaňková 6.A

Pes



Zprávy ze školky Dolinka

Byla to přehlídka dětských
prací, které byly umístěny
na plotech ZŠ K Dolům
(U Domu služeb 29/2)
a MŠ Dolinka (Palmetová
21 59/3) j iž od 1 .6.201 6.

Obdivovat jste mohli
malby, kresby, koláže
i ručně vyráběné práce,
které vznikaly postupně
během celého školního
roku 201 5/201 6
v mateřské škole a na
1 .stupni ZŠ. Dětské práce
byly nakopírovány

a zalaminovány, aby
odolaly povětrnostním
podmínkám a děti o své
výtvory nepřišly. Projekt
vymyslely a zrealizovaly
paní učitelky z MŠ Dolinka
Martina Horáková a I lona
Sládková, které tímto
zavedly novou tradici
školky a školy. Už nyní se
společně s dětmi těší na
další ročník výstavy,
vernisáž je plánována
opět na den dětí. Výstava
měla kladný ohlas nejen
u rodičů dětí. J iž při
instalaci reagovali
i kolemjdoucí na dětské

práce velice pozitivně, což
bylo největší odměnou pro
všechny zúčastněné.
Výstava byla k vidění do
konce měsíce září 201 6.

Martina Horáková
a I lona Sládková

Výstava "Na plotě"
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