
 

 
 

Čtenářské dílny 

Každý čtvrtek ve 3. B začínáme den 

čtenářskou dílnou.  

Nedávno psali žáci dopis hrdinovi své knihy. 

Poznáš, o jakou knihu se jedná? 

Ahoj Harry! Tak co, získal jsi kámen mudrců? 

Doufám, že jsi zabránil Snapovi jej získat a že 

ses dostal z tý bryndy. Jak si vlastně získal 

brejle? A už tam v Bradavicích máte zase 

sníh? Zlobí tě někdy tvoje sova? Já mám doma 

kočku, byl jsem si ji sám vybrat. Dobrou hůlku 

a hodnou sovu ti přeje Kuba H. 

Ahoj milý Ferdo! Za chvíli k vám do 

mraveniště přijdou otrokáři. Musíte se bránit. 

Nebylo by dobré sundat si ten puntíkatý šátek? 

Otrokáři by to vaše mraveniště nemuseli 

poznat. Máte sníh? My docela jo. Já v únoru 

jedu na hory. A ty se někam chystáš? Třeba 

někam tam, kde je klid. Přeju ti pohodu a ať 

zvítězíte! A oslavte to! Přeje Sára H. 

Ahoj Honzíku! Jak se máš? Už jsi na cestě? U 

nás sněží. A co u vás? Hezké prázdniny ti přeje 

Šimon B. 

Ahoj Poseroutko! Tak co, už můžeš hrát 

videohry? Jo a už se na tebe táta nezlobí? 

Doufám, že ne. S pozdravem Honza Š.  

Dobré ráno Pippi! Tak jaké to bylo na ostrově 

Kurekuredutů? Já jsem na žádném ostrově 

nebyla, ale chtěla bych na nějakém být. 

Doufám, že se ti tam líbilo. Ahoj, Lucka P. 

Ahoj Gerdo! Posílám ti dopis z Říčan. Máme 

tady sníh a v sobotu jedeme na hory. A co ty, 

taky někam pojedeš, až najdeš Kaje? Poradím 

ti, kde Kaje najdeš. Je u Sněhové královny. 

Držím ti palce! Laura P. 

 

 

Jak jsem zápasila s češtinou 

Čeština je zajímavý předmět plný 

překvapení. Dokonce jeden 

z nejpotřebnějších předmětů. 

Jediný problém je to, že je poměrně těžký! 

Mnozí z nás s češtinou mají problém, ale 

jsou i jedinci, kteří se s češtinou dokáží 

poprat velmi dobře. Mnohé čeština i baví. 

No dobře, dobře, uznávám, že čeština 

opravdu nepatří mezi mé nejoblíbenější 

předměty a i já s ní bojuji s plným 

nasazením. 

To byste netušili, co to dá práce zmáknou 

vzory podstatných jmen nebo slovní druhy 

nebo vyjmenovaná slova  nebo … 

Někdy vyhraju já, jindy vyhraje čeština. 

Není to vůbec lehké. 

Čeština nepatří mezi nejlehčí předměty, 

ale nenechte se tím zmást. Jsem si jistá, že 

češtinu může přeprat každý, kdo alespoň 

trochu zamaká!!! 

Nela Dajbychová, 4. B 

A je to tu! 
... vysvědčení, prázdniny… 

  



 

Naše tvořivá družina 

Školní družina v měsíci prosinci naplno tvořila s dětmi zimní a vánoční výzdobu, dárečky pro 

rodiče, učili jsme se básničky a říkanky pro Mikuláše s čerty. Také jsme hráli hry ať už stolní, 

karetní nebo pohybové. Zažili jsme s rodiči a dětmi Tvořivé dílny pořádané družinou i pro 

nedružinové žáky. Mohli jsme si vyrobit svícen, betlém, ozdoby na skle nebo větvičku. Také 

jsme se chystali na Vánoce a tvořili tak například adventní kalendář, dopis Ježíškovi, výrobky na 

Vánoční jarmark nebo přáníčka k Vánocům. 

     

V měsíci lednu nás čeká tvorba kalendáře na rok 2016, jaká předsevzetí si lidé dávají na Nový 

Rok, zimní hrátky venku, doplňujeme zrní do našich družinových krmítek, slavíme Tři krále, 

vyrábíme sněhuláky, tvoříme na téma mořský svět, slavíme Světový den lachtanů, tuleňů a velryb 

s ukázkami výtvorů v hudebně. Dále nás čeká téma zimních sportů, o kterých si nejen něco 

řekneme, ale budeme tvořit na toto téma výtvarné vyjádření z různého materiálu. 

Konec zimy v únoru se zaměříme na lidské tělo a jeho funkčnost a důležitost jednotlivých částí, 

orgánů a smyslů. Také nás čeká Masopust, na který si vystrojíme karneval s maskami. Hodně 

pracujeme s papírem – skládáme origami, vytváříme zimní krajinky a koláže. Ukončujeme 

tematicky zimní období, sledujeme přírodu a její proměny, které postupně přichází 

s nadcházejícím jarem. 

 Paní Voda ve 4. B 

…ubývá míst kam chodívala pro vodu, 

voda si na to vzpomíná, voda je krásná. 

voda má voda má voda má… 

Textem básníka Jana Skácela, který zhudebnila 

kapela Hradišťan, se nechali při malbě inspirovat žáci 

4. B (obr. Adéla Veselá). 

 

 

Budeme mít školní televizi… 

…a začínáme hledat spolupracovníky. 

Prvními se stanou Lucka, Tomáš, 

Adam, Jakub a Jakub, jinak žáci 6. A a 

6.B, kteří se přihlásili na konkurs 

moderátorů. 

 



 

… pohled dívčí 

Už se těším na ty přípravy na ples. 

Až se s holkami 4 hodiny budeme krášlit 

v koupelně, aby si toho kluci ani 

nevšimli. No spíš se nám ještě budou 

smát, že vypadáme jak lehké děvy. A to 

ani neumíme chodit na podpatkách.  No 

naši kluci se nikdy nezmění.  

Zábavné bude, jak si tam všichni vezmou 

rodiče, popřípadě sourozence, kteří jsou 

celý rok, natěšení, až uvidí, jak tam 

pokazíme nástup. Představu o tom, že to 

bude nejlepší ples a že to bud super, si 

klidně můžete myslet, protože to nebude 

super …. to bude legendární!!! 

Doufám, že si to pořádně užijeme. No 

co? Vždyť je to náš první a poslední ples 

na této škole. 

Aneta Kopejtková, 9. A 

 

 

 

 

… pohled chlapecký 

Většina lidí si nejspíš myslí, že ples by 

měl být o 9. ročníku a o lidech, kteří by se 

na něm měli řídit etikou a etiketou. 

To se bohužel mýlí. Náš ples bude plný 

chaosu, každý se bude stydět cokoli 

udělat, jelikož tam bude mít rodiče, 

příbuzné a přátele, kteří se budou divně 

dívat, co to bude sakra ten můj synek, 

popřípadě dcerka, dělat. 

Pak začíná další zajímavá část večera. 

Oblíbená výherci, ale poraženými už tolik 

ne, a to bude … 

Na závěr tohoto výjimečného večera 

budete moci vidět svého oblíbence, 

oblíbenkyni, jak přes tohoto člověka 

přehazují šerpu.  

A na úplný závěr budete moci vidět video, 

co se za těch posledních devět let stalo. 

            Pavel Čamrda, 9. A 

 

Pomáháme a soutěžíme 
Středisko volného času Lužánky vyhlásilo další ročník dětské výtvarné soutěže, která je 

součástí projektu „Děti malují pro kontor Bariéry“. V naší škole žáci předložili řadu prací, 

ze kterých bylo vybráno 20 nejlepších do dalšího kola soutěže. 

Přinášíme vám malou ukázku obrázků Vojty Moravce, 2. A, Káji Škaroupkové a Lucky 

Holíkové, 3. A. 

 

 

Absolventský ples ZŠ u Říčanského lesa 

Plesová sezóna se bude týkat i naší školy. 8. dubna tohoto roku se bude konat tradiční 

absolventský ples v říčanském KD Labuť, na který naše škola samozřejmě srdečně zve 

širokou rodičovskou veřejnost. 

Přípravy na ples jsou v plném proudu, který krátce zachytili žáci 9. A. 

   

 

 



Úřad práce, aneb jak poznat zákony života 

Jednoho brzkého čtvrtečního rána, dne 15. října se pod rouškou ranní mlhy sešla skupina 

s tajemným názvem 9. A s doprovodem paní učitelky dějepisu Červenkové. 

Cílem naší cesty bylo absolvovat misi s krycím jménem úřad práce. 

Ve vlaku tam panovala velká nervozita a strach, že místo nikdy nenajdeme. Ačkoliv 

podmínky nebyly příliš příznivé, na 

úřad práce dorazili všichni. A tak se 

třída 9. A dozvěděla o věcech, 

které se jim doposud nikdo 

neodvážil říct. Atmosféra houstla. 

Všichni měli na krajíčku, ovšem brečet 

se neodvážil nikdo. 

Rozdali nám papíry. A taky tužky. 

Mysleli jsme si, že je to test…a taky to 

byl test…. 

Minuty ubíhaly čím dál tím pomaleji, ale nikdo nepřestal doufat v brzký konec. Nakonec jsme 

se všichni dočkali. Zpoza dveří jsme slyšeli tlukot našich vrstevníků hrnoucí se směrem 

k nám. Už byli skoro blízko. Tep se nám zrychlil na maximum.  

Adrenalin koloval našimi žilami. 

A tak jsme se sebrali a šli. 

Mlha vznášející se nad Prahou zahalila naše mysli. Dostali jsme z toho hlad. Všichni prahli 

jen po jediném….Mekáč!! Paní učitelka zůstala statečná. Nepoddala se touze po jídle a tak 

nás s chladnou hlavou vyvedla z toho strašného místa. Museli jsme skoro běžet, jinak by byly 

následky strhující. Nikdo by jim totiž neunikl. Nakonec jsme to zvládli a došli jsme až na 

bývalý Stalinův památník. Byla to dlouhá a těžká cesta. Nejtěžší od dob, kdy Frodo zničil 

prsten. Schody pokořil jen málokdo. Jedna z našich spolužaček upadla a těžce si narazila 

„zadní část“. Zůstala však statečná a šla dál. Nakonec jsme všichni všechno zvládli a čekala 

nás další překážka, které jsme se obávali… Cesta přes obchody s jídlem. Ačkoliv se u 

tajemného podchodu sem tam někdo ztratil, všichni jsme dorazili k nástupišti. Na rozchodu 

jsme všichni uspokojili touhu po hladu, který trval už moc dlouho. 

Vlak se řítil jak o závod a my rozprchlí po celém nástupišti začali rychle jednat.  

,,Všichni do jednoho vagonu“ oznámila paní učitelka. Nikdo nechápal, nikdo neslyšel. Pár lidí 

dokonce vzadu blblo s kuličkami. Nakonec jsme vše zvládli a dorazili jsme skoro v plném 

počtu na vlakové nádraží do Říčan. 

I přes všechny překážky jsme zklamali. Mise dopadla neúspěšně. Následky si poneseme do 

konce svých životů. 

 

Nikola Kopejtková, Natálie Hříbková, 9. A 

 

 

Pozn. editora: Vážené žačky, mise naopak dopadla velmi dobře. Měly jste možnost v realitě 

života pochopit to podstatné – za své činy si neseme následky. Tak to holt chodí. Ve škole 

ukecáte mnohé, v životě nic. Stále platí lidová moudrost: Jak se do lesa volá, tak se z lesa 

ozývá. V dalším životě přeji 9. A (viz obrázek) vše dobré . Zdeněk Brom 

 



 

Komiks - Aneta Novotná, 7. A

 

O statečném Denisovi 

Byl jeden chlapec jménem Denis a ten se chtěl stát generálem. Jako malý 

šermoval  dřevěným mečem. 

Už byl velký a jednoho dne do jejich vesnice přišel generál. Ten generál nabíral vojáky do 

hradu. 

  Byly to zkoušky a Denis je šel zkusit. Zkouška byla šerm. Denis měl v tom výhodu, 

protože šermoval, když byl malý. Generál Denise vzal a šli do království. Tam na ně čekal 

král, aby se jim představil. 

  Pak šel Denis do kasáren, přišel k němu generál a řekl, že za hodinu ať je v hale. Denis 

poslouchal pořádně, aby první den nepřišel pozdě. Denis šel do haly. Tam byl generál a 

ten jim řekl: „Teď, budete cvičit.“ V hale byly figuríny, různé dráty a teď Denis cvičil 

šerm na figurínách. Denis sekal do figuríny, jak mohl a za chvíli přišel k Denisovi generál 

a řekl mu jak, má šermovat. Pak se měli střídat. Denis měl podlézt dráty a jiné nástrahy. 

Po cvičení šli na oběd. K obědu měli brambory s masem. 

  Po obědě šli do pokojů, aby mohli odpočívat jednu hodinu. Denis jednu hodinu spal.  

Pak přišel generál, aby šli do haly. Denis tedy šel do haly. Tam zase cvičili šerm. Denis 

tentokrát začínal podlézat. Pak šel na šerm. Denis byl dost vyčerpaný, ale dával do toho 

vše. Generál oznámil, že za dva dny bude šermířský turnaj tří království. Generál dodal, 

kdo bude dobře, šermoval a cvičit pude na turnaj a bude šermovat. Denis ten den dost dřel 

a zítra se dozvědí, kdo bude šermovat na turnaji. 

  Denis šel spát a zdálo se mu, že je velký generál a že zvítězil bitvu o království. Denis se 

probudil. 

  A šel na snídani tam, dostal krajíc chleba s máslem. Pak měli jednu hodinu čas. Pak šel 

Denis do haly na cvičení, ale tam byl generál s nějakým papírem a na tom papíře bylo 

jméno, které půjde na turnaj. 

  Na tom papíře byl napsáno jméno Denis. Na tom Turnaji je 6 soutěžících a kdo vyhraje, 

bude generál. Tak Denis šel na ten turnaj. První zapas vyhrál, druhý taky vyhrál, třetí taky, 

čtvrtý taky a pátý taky vyhrál. Šestý zápas byl nejtěžší, ale Denis ho taky vyhrál. Pak další 

den ho král pasoval na generála. 

                                                                      Adam Lubina, 5. C 

 



 
Týden v Anglii 

Dne 22. listopadu jsme odjeli na 

poznávací a naučný výlet do Anglie. 

Naše cesta vedla přes Německo, Belgii, 

Nizozemsko a Francii, kde jsme se 

nalodili na trajekt, který nás přeplavil 

do Anglie. Dále jsme pokračovali 

naším autobusem do městečka 

Brighton, který se stal místem našeho 

pobytu. Byli jsme ubytovaní v hotelu u 

moře. 

První den našeho pobytu jsme si 

prohlédli památky Brightonu a 

seznámili jsme se s jeho zajímavostmi. 

Velmi se nám líbil palác Royal 

Pavilion, Brighton Pier a Nryghton 

Eye. Po dobu tří dnů jsme navštěvovali 

anglickou školu. Měli jsme moc 

hodnou paní učitelku, která se nám 

věnovala, všechno nám vysvětlovala a 

ukazovala. 

Druhý den jsme se jeli podívat po okolí 

Brightonu. Navštívili jsme Seven 

Sisters, které se vyznačují příkrými 

útesy svažujícími se přímo do moře. 

Třetí den jsme se jeli podívat na velkou 

pirátskou loď s kanóny a střelnými 

zbraněmi. 

Čtvrtý den ráno jsme navšívili kluziště 

v Brightonu, kde jsme si skvěle 

zabruslili. Potom jsme šli do Royal 

Pavilionu na prohlídku obrazů, 

nábytku, soch a jiných památek. 

Pátý den našeho pobytu završila 

návštěva Londýna. Byli jsme všichni 

nadšeni a udiveni krásou tohoto města. 

Zaujaly nás hlavně památky jako např. 

Big Ben, Tower Bridge. Buckingham 

Palace a London Eye. Také nás 

zajímaly dvoupatrové autobusy, metro, 

telefonní budky a obchodní centra. 

Celý náš výlet se nám moc líbil a 

pomohl nám rozšířit znalosti a 

vědomosti o této zemi. 

Na závěr chci ještě říci, že já osobně 

chci určitě znovu navštívit tuto zemi. 

Adam Hladík, 5. C 

 

Moderní  Karkulka I. 
(Natálka Mašková 3. C) 

Byla jednou jedna holka, a ta se jmenovala 

Červená Karkulka. Nemusím Vám snad říkat, 

proč se jí tak říkalo, protože klasickou pohádku 

o Červené Karkulce asi všichni znáte. 

No a jednoho dne měla její babička svátek. A 

tak ji maminka poslala, aby za ní šla. Karkulka 

sice nejdřív protestovala, že se jí nechce a že 

k babičce chodí každý rok  a že to vždycky 

dopadne stejně. Že ji i babičku sežere vlk i 

s košíčkem. 

Ale když jí maminka pohrozila tím, že jí 

zablokuje internet, tak sebrala košíček a šla. 

Ale ještě před domem se zastavila a koukla se 

do košíčku, co jí vlastně maminka tentokrát 

dala pro babičku. 

A viděla tam dort, jako vždycky, elektrický 

kartáček Žirafa, šampon a Samsung. 

I povídá si: „Ten samsung bych si mohla 

nechat, protože k čemu by byl babičce?“Když 

si to všechno prohlédla, tak si povzdychla a šla. 

Když byla v půli cesty, tak potkala svého 

starého známého vlka. A vlk povídá: „Čau 

Karkulko, zase jdeš za babičkou?“ 

A karkulka na to: „ Jo, a cestou k ní jsem ti 

říkala snad stokrát. A minulý rok jsem ti dala 

navigaci a ten předminulý jsem ti dala mapu. 

Děláš si snad prču, žes to ztratil?“ 

Karkulka se začínala postupně naštvávat víc a 

víc. A radši hned řekla vlkovi: „Tak jdi pořád 

rovně, u kruháče doleva, u obchoďáku 

doprava, pak přímou čarou rovně, a tam uvdíš 

žlutý domek s červenou střechou. No tak dělej, 

běž!“ 

Karkulka dala vlkovi půl hodiny. Mezitím si 

zahrála na mobilu, který si nedávno koupila 

v elektru. Pak se koukla na svoje červené Hello 

Kitty hodinky. Ještě naškubala pár květin, aby 

babička neřekla, a šla. 

Vlk už byl dávno u domku, neboť si stopnul 

taxi. Zazvonil a říká: „Ahoj babi, nesu ti něco 

dobrého na zub.“ Pokračování příště  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


