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SLOVO ŘEDITELE 
 

Vážení čtenáři,  

blíží se podzimní prázdniny, tak si prosím všichni 
odpočiňme, protože ten nástup nového školního 
roku byl pro všechny velmi rychlý a intenzivní. 
Věřím, že se letos uskuteční Jarmark v podobě, 
kterou známe, a stejně tak i Vánoční koncert. 
Přeji všem klidné dny a doufejme, že i dostatek 
energie. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

 

REDAKCE 
 

4. E – Alali Lili, Oleksyuk Sofie, Mašek Jakub; 6. V – Vincent Kryšpín Michal; 6. Z – Jílovec 

Tobiáš; 7. Š – Grisonová Helene; 7. T – Trhoň Ondřej, Galíková Anežka; 7. U – Kovaříková 

Iva, Hájková Justýna, Joselová Elen; 8. O – Bakosová Kristýna; 9. K – Karman Petr, Patrik 

Čížek, 8. L – Zemanová Anna, 9. N – Humplíková Berenika a Amélie, Nývltová Kateřina 

 

Korektura textů: Mgr. Daniela Kaudersová 

Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Mrkva (úprava fotek, formát textů a stran, tisk)  

Mgr. Bc. Daniel Kaiser 
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NA ÚVOD 
 
První den ve škole 
 

Stejně jako každý školní rok se 
i ten letošní neobešel bez úvodních 
ceremoniálů či proslovu pana ředitele. 

Naprostou novinku ovšem tvořila 
originálně přetextovaná píseň naší 
kolegyně Kateřiny Novákové, která 
nám sílu svého hlasu ukázala mimo 
prkna Hudebního divadla Karlín, kde 
působí. 

 
Tomáš Mrkva (text + foto) 
 
 
 

Učitelé na cestách 
 

V době, kdy se žákům chýlí jejich letní 

prázdniny ke konci, jsme my učitelé již v plné 

polní. Kromě výjezdu učitelů, který slouží 

k utužování zaměstnanců, poznávání těch 

nových či vzdělávání 

v určitých oblastech, 

se letos v Ostravě 

paralelně konalo 

školení učitelů fyziky, které bylo doplněno o bohatý 

doprovodný program. Díky němu jsem se já i má 

kolegyně Radka Široká mohli podívat do míst, které 

jsme předtím neviděli. 

 

Tomáš Mrkva (text + foto); Dušan Hubač – selfie 
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Škola nespí ani o prázdninách 

Od 1. 7. do 5. 8. jsme pro naše 
spolužáky z Ukrajiny pořádali 
příměstský tábor. Jejich maminky 
pracovaly a neměly dostatek 
dovolené. Využily tak příležitost, aby 
byly děti v bezpečí a navštívily nějaké 
pamětihodnosti.  

Byly v Krčském lese, na Petříně, 
v Národním technickém muzeu 
a na dalších zajímavých místech.  

 

Někteří naši pedagogové i spořilovští sousedé pomáhali našim ukrajinským 
asistentkám. Paní Lesi Rehaliuk se ale na konci srpna musela vrátit na Ukrajinu. 

Všechny pozdravuje, vzpomíná na klid, kterého se jí za zvuku sirén a stálé 
přítomnosti vojáků nedostává. Jejímu synovi Sašovi se stýská. Držíme jim palce, 
aby byli zdrávi a uchráněni zla války. 

 

Daniel Kaiser (text + foto) 

 
 

AKTUALITY 
 
Mega dýně 

Při hodinách pracovní výchovy na jaře žáci 6. a 7. ročníku předpěstovali 

a následně vysadili na kompost sazenice dýní. Sklizeň na počátku září trhla 

školní rekord: 450 kg bude využito jako surovina ve školní jídelně, například jako 

základ pro dýňové polévky. 
 

Daniel Kaiser (text) 
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Zemřela anglická královna 
 

Letos 8. září zemřela anglická královna, 
nejvyšší představitelka anglické církve a jedna 
z nejvýznamnějších a nejobdivovanějších 
panovnic vůbec. Se svým manželem, princem 
Phlipem, se poznala již v osmi letech a strávila 
s ním celý život. Celkově spolu jako manželé 
strávili 73 let a měli spolu čtyři děti.  

 
Její vláda trvala celých 70 let, a to od 6. února 1952 do 8. září 2022, čímž se 

od smrti thajského krále Pchúmipchona Adunjadéta stala nejdéle vládnoucím 
monarchou na světě a nejdéle vládnoucím panovníkem v anglických a britských 
dějinách.  
 

Následníkem trůnu se stal Karel III., který se již ve 3 letech se stal 
následníkem trůnu a po smrti své matky vládcem Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska. 
 

V pondělí 19. září byla královna se 
státními poctami ve Westminsterském 
opatství v centru Londýna pohřbena, konala 
se za ni bohoslužba, které se zúčastnily 
stovky světových státníků. Pohřeb byl večer 
zakončen soukromým obřadem v kapli na 
hradě Windsor. Před rakví pochodovalo 
142 členů Britského královského 
námořnictva. Za ní šli přední členové 
královské rodiny, včetně krále Karla III. 

a jeho synů prince Williama a Harryho. Ke konci obřadu držela celá Británie dvě 
minuty ticha. Obřad ukončila státní hymna a žalozpěv. 

 
Amélie Humplíková, 9. N (text); foto: Internet 
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Výjezd školního parlamentu 

Jako každý rok nás čekal oblíbený výjezd se školním parlamentem. Odjezd 

byl v pátek 9. září a návrat v neděli 11. září. Stejně jako loni jsme jeli do 

rekreačního zařízení Stará Živohošť. Byl pro nás připraven nabitý program plný 

zábavných aktivit.  

Po příjezdu jsme se ubytovali na hotelu a došli jsme si na oběd. Všichni jsme 
se společně seznámili. Poté jsme byli náhodně rozděleni do týmů a společně 
jsme plnili různé úkoly, za které jsme získávali body do školní hry. Sobotní 
program byl opravdu pestrý. Nejprve nás čekal výlet na vyhlídku Šemíkův skok. 
Poté jsme šli na Statek Malčany, jehož majitelem je herec Václav Vydra. Měli 
jsme to štěstí, že jsme tam pana Vydru zahlédli. Většina z nás si tam zakoupila 
zmrzku.  

Po večeři se hrál bowling, vítězové 
opět získali body do školní soutěže. 
Večer pro nás spolužáci z osmých 
a devátých tříd připravili bojovku. 
V neděli po snídani jsme se bohužel 
vraceli domů. Akce byla jako každý rok 
bez chyby. 

 

Ondřej Trhoň, 7. T (text), Dušan Hubač – foto 

 

SOKOL slaví narozeniny 

 

Všechno nejlepší k narozeninám! Nádherné 
95. výročí od založení místního Sokola se slavilo 
12. 9. 2022 a jak jinak nežli pohybem! Každá 
skupinka od nejmladších batolat, rodičů s dětmi 
přes malé tanečníky až po cvičení dospěláků si 
připravila ukázku cvičení nebo malé vystoupení.  
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Mezi vystupujícími sportovci byla řada žáků naší 
školy. Diváků dorazilo přes 230 a kromě ukázek 
cvičení bylo přichystáno i něco lahodného k snědku: 
narozeninové dorty a klasické chlebíčky. Historii 
Sokola Spořilov připomněla výstava. 

  

Milena Hrubá (text + foto) 

 

 

ŠKOLNÍ AKCE 
 

Goučko 
Letos v září absolvovali šesťáci opět GO program. Tak říkáme adapťáku 

(adaptačnímu programu). Jak ho hodnotí oni a jak deváťáci, kteří na program 

jeli jako pomocníci? To si přečtěte. 

 

Go program Zajíců 
 

     V neděli 11. 9. jsme museli být 

v 8:30 v Boční ulici, kam pro nás 

přijel autobus. Odjížděli jsme na 

Starou Živohošť na GOUČKO. Na 

místě jsme byli asi za hodinu. Odvezli 

jsme kufry do klubovny a šli jsme se 

podívat po areálu. Až když jsme se 

vrátili, tak jsme se ubytovali a šli se 

podívat do přístavu. Po obědě jsme 

hráli spoustu her, jako třeba indiánský baseball, dostihy a spoustu dalších. Po 

malém odpočinku jsme šli na večeři. Po večeři jsme si zahráli bowling, který 
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jsme si opravdu užili. Potom jsme měli večerní 

program. Museli jsme udělat dvojice a učit se 

limeriky (básničky) a převyprávět je. Pro mnohé to 

byla opravdu fuška. Pak už jsme šli spát.  

Druhý den začal snídaní na způsob švédských 

stolů. Po snídani jsme udělali 4 skupiny a museli 

jsme běhat mezi stanovišti, kde se plnily různé 

týmové úkoly. Následovala chvíle odpočinku, po 

které jsme vyrazili na Drtinovu rozhlednu. Po cestě 

jsme posbírali spoustu hub a zahráli si několik her. 

Večer jsme hráli na hřišti ocásky a Aktivity. Ráno už jsme si jen zabalili věci 

a nasnídali se. Pak už jen naložili kufry do autobusu a vrátili se domů. Z her se 

mi nejvíce líbily „dostihy“. Celá akce se velice povedla. Jen veliká škoda, že 10 

marodů z naší třídy chybělo. 

 

A jak se na GO dívají deváťáci? 

Patrik a Vojta 

Jeli jsme společně se VČELAMI na GO z pozice dozoru/učitelů. Byla to velmi 
pěkná a pozitivní zkušenost, za kterou jsme rádi. Všechny aktivity s dětmi nás 
bavily, včetně bazénu, různých her a jídla. S dětmi to bylo fajn a moc jsme si to 
užili. 

Nikol a Sára 

Jely jsme na Go program jako pomoc pro třídu ZAJÍCŮ. Bylo příjemné vidět po 
pár letech znova, jak si děti procházely stejnými úkoly jako tenkrát naše třída. 
Vzpomínaly jsme, jak jsme to řešily my. Myslíme si, že během těch pár dnů, co 
jsme s nimi prožily, jen tak nezapomeneme. Moc jsme si to tam užily.  

Adéla a Tereza 

Ve dnech 13. - 15. 9. jsme měly možnost jet na Go Program s ŽIRAFAMI. Asi 
okolo 9. hodiny pro nás přijel autobus a vyrazili jsme všichni směr Stará 
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Živohošť, kde jsme vystřídali 6.Z. Šli jsme se ubytovat a připravily jsme si pro 
děti krátké hry před obědem. Po obědě jsme měli možnost jít do bazénu a poté 
jsme využili krásného počasí a hráli jsme hry venku. Po večeři jsme si pro děti 
přichystaly stezku, na které si musely zapamatovat 14 věci a poté je napsat na 
papír. Pak jsme se na chvíli sešli v klubovně a šli spát. Druhy den ráno pršelo, 
ale i tak jsme si dali rozcvičku a po snídani jsme hráli hry v klubovně. Po obědě 
se počasí zlepšilo, a tak jsme se vydali na krátkou procházku po okolí. Když jsme 
se vrátili, zahráli jsme si bowling a hráli hry v klubovně. Cely Go Program jsme 
si moc užily a bereme to jako velikou zkušenost. 

 

Tobiáš Jílovec, 6. Z a žáci 9. roč. (text); Daniela Kaudersová (foto) 

 
 
Fénixové nad vodou i pod vodou 
 

Jako každý rok jezdí třetí ročníky na 
plavecký výcvik. Jezdíme autobusem do 
bazénu do Hostivaře. Někdo má vodu 
rád, někdo se trochu bojí. Tak to je. 
Důležité ale je, že všichni mají možnost 
naučit se správně plavat. Je to věc, která 
se jistě bude v životě hodit. 

A jak to celé vnímají Fénixové? 
S dětmi si píšeme deník a ony si tam 
zapisují zážitky ze všech akcí, kam 

chodíme. Vybrala jsem několik jejich postřehů … zážitků … dojmů      . 

Od školy jsme jeli na plavání autobusem. Potom jsme se převlékli do plavek 
a šli jsme k bazénu. Po plavání jsme šli do horního patra a tam jsme se najedli 
a jeli jsme zpátky. 
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Ještě nechodím na plavání. Plavání 
mi nejde. Nejsem s vodou přítel. Na 
plavání nás rozřadili do skupin. Já jsem 
v druhé nejlepší skupině. Fakt mě to 
bavilo. 

Společně s trenéry pilujeme náš 
plavecký styl, správné dýchání a skoky 
do vody. Většině z nás rodiče pořídili 
„slušivou“ koupací čepici, takže je to 

i celkem psina      . 

Trenéři nás učí plavat, skákat do vody. Moc se mi tam líbí. Pokaždé se na 
plavání těším. 

Myslím, že si všichni už teď umíte představit, že na plavání jezdíme moc 
rádi a že nás to tam baví. 

 

Lenka Kabelová, 3. F (text + foto) 

 
Volitelná výtvarka v galerii 

 
Když někdo kreslí, maluje, fotografuje nebo 

třeba animuje, ví, že stejně důležité jako tvořit je i 

sledovat, jak pracují ostatní a inspirovat se. Na 

volitelné výtvarné výchově se proto každý měsíc 

alespoň jednou vypravíme na nějakou výstavu 

nebo výtvarný workshop.   

První akcí tohoto školního roku byla 

komentovaná prohlídka výstavy Martina Salajky 

Mimikry v galerii Villa Pellé. Výstavou nás provázel 

sám autor, takže jsme se dověděli spoustu 

informací ze života akademického malíře. Jakou 

poslouchá při malování hudbu (metal), jestli měl na 

základní škole jedničky z výtvarky (neměl, protože zlobil), čím maluje (třeba 

i mopem!), jací malíři ho ovlivnili (například Van Gogh, Jiří Sopko, Michael 
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Rittstein, Martin Mainer a mnoho dalších), kde čerpá inspiraci (kdekoli, i na 

rybách, nebo při procházce se psem) anebo kolik ho stojí taková pěkná výstava 

(až 300 000,- Kč).  

Na jeho rozměrné expresivní* obrazy jsme se pak mohli dívat úplně jinak, 

než tomu obvykle v galerii bývá. Věděli jsme totiž, jaký příběh se za nimi 

skrývá. Mimikry už asi nestihnete, ale až se doslechnete o nějaké další Salajkově 

výstavě, určitě se na ni zajděte podívat. Rozhodně to není nuda.  
 

Tereza Marková (text + foto) 

 

* expresivní malířství je zaměřené na vnitřní psychické stavy, projevuje se deformací barev a tvarů, často odkazuje k dětské 

kresbě, zprostředkovává emoce autora, je charakteristické originálním stylem 

 

Fénixové na Vyšehradě 

V úterý 20. září celá třída 3. F vyrazila na Vyšehrad. 
Nejprve jsme prošli Táborskou bránou. Potom jsme 
pokračovali k rotundě sv. Martina. Dále nám paní 
učitelka ukázala baziliku sv. Petra a Pavla. Navštívili 
jsme také Vyšehradský hřbitov, kde jsou pohřbeny 
slavné osobnosti, například spisovatelka Božena 
Němcová. Na výletě jsem se dozvěděla spoustu nových 
informací. 

Agáta Svobodová, 3. F 

 

S celou třídou jsme byli na 

Vyšehradě. Viděli jsme Táborskou bránu, 

Libušinu lázeň, hřbitov Slavín, chrám sv. 

Petra a Pavla, rotundu sv. Martina 

a Čertovy kameny. Moc jsem si to užila, 

ale byla mi zima. 

 

Anežka Orsáková, 3. F 
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Jeli jsme nejdříve autobusem a pak metrem. U Táborské brány mě strčili 

Sam a Tereza do trávy. Cestou jsme viděli Jedličkův ústav. Pak jsme šli 

k tenisovému kurtu. Zastavili jsme se u rotundy sv. Martina.  

Na kraji hradby statečný pán sekal trávu. 

Kryštof Zlámaný, 3. F 

 

 

Impaly a Teribear 

V týdnu od 12. září se v Praze na Letné konala akce 
Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. 
Druháci Impaly už podle svého názvu nemohli přece 
zůstat doma a rozhodli se, že charitativní akci podpoří. 
Sami si vybrali, že jejich vyběhané peníze půjdou na 
pomoc týraným dětem. Paní učitelka zařídila organizační 
záležitosti a společně se na Letnou dvakrát vydala 
běžecká parta, která ohromila nejen během, ale i svými 
výraznými, ručně malovanými třídními triky.  

Tým Impal podpořili i jejich rodiče 
a sourozenci, kteří také vyběhali nějaké ty korunky. 
A kolik že to vlastně bylo? Celých 7 375,-! Nejen že jsme 
podpořili dobrou věc, ale také jsme si užili dvě netradiční 
odpoledne a poznali jsme se zase trochu víc navzájem. 
Všem třídám můžeme tuto akci napřesrok jen doporučit!  

 

Jitka Zikešová (text + foto) 

 

Chci pomoci týraným dětem najít cestu z pekla… 

… protože některé děti bohužel prožijí víc, než mohou unést. 
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Komiksová soutěž Adra 
 

  

Proto většinou na výtvarce děláme 
komiksy ve dvojicích, ve dvou se to lépe 
táhne. A jsme odvážní. Dokladem toho je, že 
se každoročně zúčastňujeme komiksové 
soutěže, kterou vyhlašuje obecně prospěšná 
společnost Adra. Soutěž se jmenuje Promluv 
k světu bublinou a týká se tématu 
udržitelného rozvoje. Pokud nevíte, co to je, 
mrkněte se na stránky www.adra.cz. To by 
bylo na samostatný článek. Loni témata 
pečlivě studovaly a následně v soutěži 
uspěly deváťačky Andrea Strašicová a Lucka 
Fantová z Chroustů a sestry Koukalovy 
z Housenek.  

Koncem minulého školního roku Adra také vyhlásila soutěž, nazvanou 
Komiks bez hranic, která kreslířům dala za úkol vytvořit příběh týkající se 
válečného konfliktu na Ukrajině. Zúčastnili se výtvarníci z Rosniček, Opic 
a Papoušků. Proto teď máme tu milou povinnost gratulovat Esterce Veselé 
a Kačce Justové k prvnímu místo v kategorii Spolužák z Ukrajiny a Majdě 
Čapkové a Elišce Kulhavé k druhému místu v kategorii Pomoc 
a partnerství. Letos to rozhodně zase zkusíme, tak nám držte palce! 

 
Tereza Marková (text + foto) 

 

Jeleni běhali pro dobrou věc 

Jak vypadal výstup či reakce žáků této třídy 
zachycuje obrazová forma. Faktem je, že jsme si to 
všichni pořádně užili a svou aktivitou přispěli na 
dobrou věc. 

Hana Malečková (text + obraz) 
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ROZHOVOR 
 
Adéla Sůvová, asistent pedagoga 
 
1. Jak jste se rozhodla, že budete asistentkou na naší škole? 

 

Děkuji za otázku. Jelikož jsem už téměř dostudovala Pedagogickou fakultu 

Univerzity Karlovy, tak jsem se před prázdninami začala poohlížet po práci. 

Rozhodla jsem se, že bych ráda nejdříve získala nějaké zkušenosti s prací se 

žáky, abych se mohla rozhodnout, jak chci vlastně učit. Chtěla bych si udělat 

představu nejen o tom, co žákům pomáhá v učení, ale i o tom, jak přispět 

k dobré atmosféře ve třídě.  

A konkrétně ZŠ Jižní jsem si vybrala hned z několika důvodů: budova školy 

se mi líbila už od pohledu (mnoho hřišť, klidné prostředí, krásná zahrada) a už 

při prvním setkání s panem ředitelem jsem měla dobrý pocit z atmosféry 

a hodnot školy.  

 
2. Co zde vaše práce obnáší?  Je to náročné? 

 
Mým posláním je zajistit, aby se všichni žáci mohli učit co nejefektivněji. 

Ještě mě ale čeká dlouhá cesta k tomu, abych dokázala vytušit, kdy je lepší 

nechat žáka, aby si o pomoc řekl sám, a kdy je potřeba rovnou zasáhnout. 

Neustále se učím.  

A díky tomu, že spolupracuji s několika učiteli, mám jedinečnou možnost 

poznat několik přístupů k řešení různých situací, různé úhly pohledu na dané 

učivo, mnoho metod výuky atp.  
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3. Jaké třídy máte konkrétně na starosti? 
 

Mám na starost Včely, Zajíce, Káňata, Lachtany, Rosničky, Papoušky 

a Žirafy.  

Skoro celou zoo.       Musím říct, že s označováním tříd podle zvířat jsem se 

setkala poprvé na této škole a přijde mi to originální a vtipné.  

 

4. Jaký předmět máte zde nejradši? 
 

Moc mě baví literatura. A také VOZ. Nejspíš i proto, že právě tyto dva 

předměty jsem studovala, ale je to také díky vašim skvělým učitelům, kteří vás 

žáky (i mě) dokáží vtáhnout do příběhu. Už se mi v několika vyučovacích 

hodinách stalo, že jsem byla zklamaná, že hodina už končí.  

 
5. Co děláte ve svém volném čase, případně jaké jsou vaše záliby? 

 
Ve volném čase se ráda ponořím do zajímavých 

příběhů postav z nějaké knihy, nebo divadelní hry. 

Když si chci co nejvíce odpočinout, tak se dívám na 

seriály, filmy, nebo si poslechnu nějaký podcast.  

Také ráda poznávám nová zajímavá místa se 

svými blízkými. Když mám tvůrčí náladu, snažím se 

zachytit pomíjivé okamžiky jednak pomocí veršů, ze 

kterých čas od času vznikne i pár slok básně, a jednak 

objektivem fotoaparátu.   

 

Petr Karman a Patrik Čížek, 9. K (text); foto – Adéla Sůvová 
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CESTOVÁNÍ 
 
Itálie místem krás 
 

Dne 30. 6.  jsme s rodinou vyrazili do Itálie, 
kterou většina z vás jistě zná. My jsme tu byli více 
než 3 týdny a stihli toho vidět docela dost. Celý náš 
pobyt jsme strávili v obytném autě, tak trochu 
dobrodružně. Začali jsme na západním pobřeží, kde 
jsme kempovali pět dní. Viděli jsme spoustu 
zajímavých míst, například: městečko ve skále 
Sperlonga, bílou pláž „spiagge bianche” nebo 
farmářovo camper place u pláže. Ale nechtěli jsme 
celou dovolenou strávit jen ležením na pláži, proto 
jsme se rozhodli si udělat menší prohlídku 
památek.  

 Začali jsme Římem. V Římě jsme byli velmi krátkou dobu, ještě že tak, 
protože jsme parkovali na hodně dalekém parkovacím stání v areálu nějakého 
autoservisu a bylo asi 46 stupňů, ale i za krátkou dobu jsme prošli spoustu míst, 
které byste měli také navštívit, pokud se někdy podíváte do Říma. Jak já vidím 
Řím svýma očima, čtěte v tomto článku...  

Jedno z nejznámějších je Coloseum, o kterém jste už minimálně 1 ve svém 
životě slyšeli. Coloseum byla první památka, kterou jsme navštívili, je to největší 
římský amfiteátr, kde se odehrávaly gladiátorské zápasy. Za mě obří památka, 
krásná při západu Slunce, škoda, že je celá kolem dokola oplocená. Další 

památka hned u Colosea – nemusíte šlapat v tom 

vedru kilometry      - je Forum Romanum, teď ruiny, 
dříve centrum dění. Pak se kousek popovezete 
busem, a když budete mít štěstí, potkáte jako my 
italského „šprta”, který se nabídl, že nás dovede až 
k Fontáně di Trevi, která je nejslavnější římskou 
fontánou. Určitě tam hoďte minci, my měli hrst centů 
a dvojcentů, abyste se do Říma zase vrátili. Cestou 
jsme se ještě vyfotili u památníku Viktora Emanuela 
II., to je honosná mramorová budova se sochami 
čtyřspřeží na každém okraji a velkou jezdeckou 
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sochou, právě tohoto 1. krále sjednocené Itálie. Na střechu, odkud je prý 
nejkrásnější výhled na Řím, jsme ale nešli. A teď už pěšky ke Španělským 
schodům, které se sice jmenují španělské, ale postavili je Francouzi a Italové je 
nazývají „La Scalinata”.   

Ještě je asi fajn vidět Pantheon – chrám všech bohů a Vatikán. Vatikán je 
církevní stát uvnitř Říma, nejmenší nezávislý stát světa, jehož hlavou je papež. 
Ve Vatikánu je např. bazilika svatého Petra a náměstí Sv. Petra, ale tam už jsme 
kvůli horku a času nebyli..... 

 
Justýna Hájková, 7. U (text + foto) 

 
 
KULTURA 
 

Pro milovníky plazů 

Dne 22. 10. a 12. 11. 2022 

v hotelu „Top hotel Praha“ na 

Chodově se bude konat burza 

s názvem „Živá exotika“. Týká se 

především teraristiky. Tuto akci 

každoročně několikrát do roka 

pořádá jedna z nejznámějších 

a největších burz v celém Česku. 

Vstupné je 80-180 Kč, podle toho, 

v jakou denní dobu se tam vydáte. Děti do 15 let mají vstup zdarma.  

Setkáte se tam se spoustou exotických zvířat, 

rostlinami a chovatelskými potřebami, i s věcmi 

pro pěstování. Od chovatelů si tam můžete 

zakoupit zvíře z jejich vlastního chovu. Naleznete 

tam i opravdové odborníky, se kterými si můžete 

pobavit a nabrat zkušenosti. Pokud vás přepadne 

hlad, mají tam i teplé pokrmy, zákusky a nápoje. 
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Pokud se zajímáš o plazy ty, nebo někdo z tvého okolí, určitě se více informuj 

o této akci. Rozhodně bude stát za shlédnutí. 

 

Anežka Galíková, 7. T (text); foto – Internet 

 
MEZI ŽÁKY 
 

Oblíbený film, seriál  

Naše první anketa letošního roku je 

na téma oblíbený film nebo seriál. Ptali 

jsme se žáků různých tříd naší školy, co 

tvoří nejvíce sledované snímky. 

Názory byly různé, ale nejčastější 

odpověď tvořil seriál z Netflixu Stranger 

Things a jistě všem známí Simpsonovi. 

 

Berenika Humplíková, 9. N (text); foto – Internet 

 
 
EKO SVĚT 
 
Ekologický výlet do paraZOO Vlašim 
 

Naše třída 5. C v minulém týdnu navštívila paraZOO ve Vlašimi. Tato zoo je 
záchrannou stanicí pro zraněná zvířátka. Je zde např. liška, veverka, sovy, 
dravci, dokonce i mýval. Místní ošetřovatelé nás seznámili s jejich příběhy.  
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Všichni se zde snaží, aby pro tato zvířátka vytvořili co nejlepší podmínky pro 
další život. Již první den jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a nových 
informací ze zvířecí říše. 

Druhý den ráno pro nás byla kolem půl 
8. připravená tradiční snídaně. Ve vedlejší místnosti už 
na nás čekala sušenka Tatranka, která nás provázela 
celým dopolednem, protože jsme ji nakonec mohli 
vyhrát. Naším úkolem bylo o ní vytvořit myšlenkovou 
mapu. Víte, co je myšlenková mapa, která vznikla už v 
roce 1960? Je to nástroj, který původně vznikl na lepší 
učení a zapamatování si informací.  Například 
společnost Boeing ho použila na návrh a vývoj letadla.    

     Když jsme dokončili myšlenkovou mapu, šli jsme 
všichni hrát hru do paraZOO. Měli jsme chodit po různých stanovištích, na 
kterých byly zapsané informace o tatrance, a my si je měli zapamatovat ke 
splnění úkolu. 

Po vyhlášení vítěze byl oběd. Po obědě jsme šli na 
zmrzlinu a ledovou tříšť. Ten, kdo chtěl, mohl jít s paní 
učitelkou do obchodu se suvenýry. V obchodě nás 
navštívila i malá kočička z parku, která s námi strávila 
skoro celý den. Po nákupech následovala další hra. 
Tentokrát jsme byli u řeky, u které byla spousta informací 
o vodních živočiších. Chodili jsme okolo vody a zjišťovali 
informace, které jsme si zapisovali na papír. Po hře 
následovala večeře a po večeři večerní program s panem 
učitelem a paní učitelkou. Připravovali jsme se na projekt 

Týden jazyků. Rozdělili jsme se na 2 skupinky a vymýšleli otázky pro zahraniční 
studenty. Po hodině a půl hurá do hajan! Třetí den nás čekal dopolední program 
v paraZOO a odjezd do Prahy. Byl to velice hezký a poučný výlet. 

 

Anna Kubecová a Sonia Smreková, 5. C (text + foto) 
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EKO výjezd 
 

Jako každý rok se konal EKO výjezd, a proto jsme se rozhodli o něm napsat 
článek. Zeptali jsme se pár žáků na jejich pocity z něj. 

 
 
,,Bylo to tam hodně hezký, hodně dobrý a bylo tam hodně zvířátek‘‘. 
 
,,Jóó bylo to dobrý‘‘. 
 
,,Nejvíc se mi líbili savci, kterých tam 
teda moc nebylo, ale líbilo se mi i to, 
jak jsme dělali papír‘‘. 
 
,,Tak nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli 
ubytovaní přímo v té zoo‘‘. 
 
,,Byl super, strašně jsem si ho užil‘‘. 
 
Podle těchto reakcí žáků pátých tříd lze s určitostí říct, se letošní výjezd se vážně 
vydařil. 
 

Kryšpín Michal, 6. V (text + foto) 

 

Ptačí domky Spořilov na školní zahradě 

Žáci volitelného pracovního vyučování 

opět nastoupili po prázdninách na svůj 

předmět a mimo renovace nábytku začali 

pracovat na ptačích domcích. Jedná se 

o několikahodinový projekt, kdy každý žák 

z odpadového materiálu vytvoří svůj ptačí 

domek (tedy vyřízne svou představu domu či 

budovy do prkna z odpadu) a připevní na lať.  
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Takto naskládané ptačí domky budou sloužit jako val pro záhon letní louka, 

který opět rozkvete a bude osetý novými lučními květinami na jaře. Pro ukázku 

malá fotka. 

 

Dušan Hubač (text + foto) 

 

Energetická krize 

Energetická krize může být způsobena 
podstatným nedostatkem některého ze 
surovinových nebo přírodních zdrojů. 
Dalším důvodem pro energetickou krizi je 
oživení ekonomiky a vyšší růst poptávky po 
energiích. V roce 2021 nastala energetická 
krize kvůli kombinaci faktorů a špatnému 
hospodaření se zdroji energie ve střední 
Evropě (odpojení a likvidace elektráren). V 
roce 2022 pak v důsledku války na Ukrajině 
a vzájemných sankcí mezi Evropou a Ruskem. Energetická krize, nedostatek 
energie či přebytek poptávky, stojí za zdražením energie.   

Jiná alternativa, jak získat energii 
jsou solární panely ty jsou, ale bohužel 
hodně drahé. Solární panely, jak již 
napovídá jejich název tvoří ze slunečních 
paprsků energii, která se dá používat 
dále. Jako další z přírodních sil můžeme 
použít vítr. Takzvaná větrná elektrárna 
funguje na principu otáčení vrtule při 

větru, a to vytváří energii. Nově se dělají tyto elektrárny v moři poblíž pobřeží. 

 

Helene Grisonová, 7. Š (text); foto – Internet 

 

…………………………………………………………………. 
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