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Toto vánoční vydání je plné článků z průběhu
1. čtvrtletí, jak nezdarů, tak i úspěchů naší
školy. Doufáme, že Vás články nadchnou,
pobaví a něco naučí. Děkujeme, že jste
našimi čtenáři.
Úvodník
Úvodní slovo na sváteční téma pro Vás složila
celá redakce.
Naše zpravodajství
Zprávami jsme tak trochu vzpomínali na
uplynulý rok, ale také se věnovali současným
událostem. Dočtete se např. o návštěvě
Edisonů nebo hořící popelnici.
Ptáme se
Těšit se můžete na krátké rozhovory se
zajímavými osobnostmi mezi žáky, ale také
rozhovor o rozhovoru…
Líbí – nelíbí…
Drobnými recenzemi přečtených knih,
shlédnutých filmů nebo divadelního
představení, ale také počítačových her,
bychom chtěli ukázat, kolik je skvělých nabídek
a věcí kolem nás.
Anketa
S překvapivým výsledkem tentokrát mezi žáky
7. a 8. tříd.

Zdroj obrázku: http://www.jaktak.cz/

Ahoj, všem čtenářům!
Před Vánoci k vám tradičně přichází nové číslo
našeho školního časopisu.
Sotva nás opustil podzim a už jsou před námi
Vánoce. A zatím to vypadá, že na Štědrý večer
bude sníh.
Každý se v těchto časech má radovat a radost
rozdávat. Vždyť se blíží svátky klidu, míru a
rodinné a (doufáme) i školní pohody.
Vánoce jsou pro mnohé z nás nejhezčím
svátkem z celého roku. Užijte si je .
A ještě přání:
Zdravíme všechny žáky z této školy a přejeme
hodně štěstí po celý rok.


Školní projekt
Participativní rozpočet a jeho překvapivé
výsledky



Žákovské zastupitelstvo informuje
Naši zastupitelé jednají i na radnici .





Naše reportáže
Reportáže domova i okolních zemí, tentokrát
z Polska a Německa, vám přinášejí naši
reportéři i dopisovatelé.
Blížíme se k cíli
Prostor v této rubrice věnujeme především
všem mladším dopisovatelům a školním
akcím.
Místo pro vaši reklamu
Zatím si z reklamy tak trochu střílíme, ale
jednou, možná přijde i vážný inzerent…



Přejeme vám hodně štěstí na přípravě
jarmarku.
Hodně štěstí dělníkům, aby dokončili
v pořádku hřiště u školy.
Mnoho štěstí všem nemocným dětem.
Šťastnou ruku opravářům počítačům.
Přejeme hodně štěstí všem učitelům na
světe.
A nezapomeňte číst náš časopis 
Vaše redakce
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3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, p. o.
Redakční rada: žáci 7. a 8. ročníku
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NAŠE ZPRAVODAJSTVÍ
Stalo se…

z různých zemí. Čína - Vincent, Gruzie
– Nino, Ukrajina, Kanada, Írán a další.

iFilmaři ve škole
Originální koníček mladých lidí.
Matyáš Plch ze 7. A je nadaný mladý
režisér, který točí krátké, nejčastěji
hororové filmy. Na svém kontě má už
okolo 5 filmů a pár sketchu a se svým
koníčkem začal v deseti letech s jeho
mladším bratrem kterému je okolo
devíti let, a se svou kamarádkou
Annou Guthovou ze 7. B. Postupem
času ke svému týmu přijmuli pár
dalších herců a pár scénáristů, se
kterými jsou problémy. První
scénárista zatím nic nevymyslel a
jejich druhý scénárista vymýšlí dost
nereálné scénáře, na jejichž speciální
efekty či speciální výbavu v takovémto
útlém věku nelze sehnat.
Momentálně již šestým měsícem není
žádný nový film, ale tuto sobotu se
uskuteční natáčení nového filmu, o
kterém zatím moc nevíme, jelikož se
zatím scénář nedostal ani do rukou
pana režiséra; zatím je ve výrobě pana
scénáristy. Žánrem by měl být tento
film psycho horor. Jelikož se do rukou
mladých talentů po dobu šesti měsíců
dostal větší rozum a více zkušeností
tak by tento film měl být kvalitní. Už
záleží jen na panu scénáristovi, jak se
mu scénář povede.
(AKG)

Edisoni
(ZŠ) V červnu na jeden školní týden
přijeli Edisoni.
Byli ubytováni v rodinách žáků. Rodiče
žáků je každé ráno vozili nebo jeli
autobusem do školy. Na oběd zůstali
Edisoni ve škole. Edisoni přijeli

Edisoni s dětmi prohlížejí obrázky
z jejich rodné země. Také hrají hry. Na
konci týdne děti vyrábí plakáty. Děti
s Edisony mluví jen anglicky. Každý se
těší na Edisony.
(MM)

Mistrovství Evropy v
Rock´n´rollu
Tato zpráva se týká všech, kteří
podporují české týmy!
Dne 7. 10. 2017 v Praze 7 Královka
proběhlo mistrovství Evropy
v rock´n´rollu. Byly zde reprezentovat
všechny skupiny z Evropy. Bylo
doopravdy na co se koukat! Byli jsme
rádi, že jste přišli a fandili co nejvíce,
co to šlo.
Mohli jste zde vidět páry od těch
nejmenší až po Dívčí formace Junior,
kteří nám ukázali i dvojité salto.
(VŠ)

2017. Všechno dopadlo super a v sále
sedělo cca 120 lidí. Bylo to nejlépe
zahrané divadlo.

Šok: nový web
(ZŠ) Informace z jídelny…
Jídelna má nové stránky na
objednávání. Jsou barevnější,
rychlejší, hezčí a hlavně jednoduché.
Snad si všichni na nové přihlašování
brzy zvyknou .
(MT)

České týmy akrobatického
rokenrolu se těší z úspěchů
(Praha + Francie) Dne 7. 10. 2017 ve
francouzské Marsey proběhlo
mistrovství světa v akrobatickém
rokenrolu, kde český tým Boogie
Woogie obhajoval páté místo.

(PH)

Kroužek Fantasy a digitální
technologie
(ZŠ) Kroužek Fantasy a digitálních
technologií se koná každý čtvrtek.
Kroužek je pořádán na 3. ZŠ u
Říčanského lesa. Děti se na tomto
kroužku učí nepoužívat elektronická
zařízení jen na hry, ale také k jiným
užitečnějším věcem. Také se zde hraje
fantasy hra scratch wars.

Ve francouzské Marsey obhajoval tým
Boogie Woogie, který pravidelně
trénuje na naší škole (ZŠ U
Říčanského lesa) páté místo.
S velikým nadšením se umístily na
čtvrtém a tak trénují na další
nadcházející soutěže.
(VB)

Anglická třída nacvičila
autorské divadlo Romeo a
Julie
(ZŠ) Třída 8. A připravila divadelní
představení.
Každý žák si napsal svůj text, který se
naučil. A potom začali zkoušet za
dohledu paní učitelky Uríkové. Po cca
5 měsících poprvé hráli pro 6. A hned
potom hráli pro všechny učitele na
škole. Paní učitelka byla ráda, že se
představení všem líbilo. Hrálo se skoro
pro všechny třídy, které rozuměly
anglicky.
Následující rok se začalo zkoušet na
velkém podiu na Fialce. Hrálo se 20.9

(JM)

Popelnice hořela
V Babicích hořela popelnice s papírem.
Oheň se rozšířil také na přilehlou
obytnou budovu. Hasiči i policisté
vyšetřují příčiny požáru. Po příjezdu
hasiči uviděli, že se jedná o požár
popelnice, ve které byl papír. Požár byl
rozsáhlý. Mezitím také dorazili policisté
České republiky, kteří chránili okolí proti
vstupu cizích osob.
(JK)

Voňavkoví rošťáci přistiženi!
Dnes si budeme povídat o incidentu,
který se stal v 7. C.
Byl předposlední týden v září. Děti ze
7. třídy se o přestávce nudily a tak si
vzaly voňavky a začaly po sobě stříkat.
Nejdřív holky a pak se přidali i kluci.
Některým dětem nebylo dobře, že
z toho brečely… řešilo se to s panem
učitelem Havránkem a paní
zástupkyní. Pan učitel i paní
zástupkyně se shodli na potrestání
viníků…
(AC)

druhou schůzku dělají program její
rádci. Dětí v jedné družině je obvykle
6-13. A v každém oddíle je takových
družin okolo 3-6.
Družina jménem Dream Team z oddílu
skautek se dostala až do celostátního
kola Svojsíkova závodu. Byly ze 14
dalších družin na 6. místě. Velký
úspěch!
(XY)

Nové hřiště vedle školy
(ZŠ) Vedle školy se staví nové a
obrovské hřiště, je to obrovský projekt
a platilo ho město Říčany.

Skauti v říčanské škole
(Říčany) Do 3. ZŠ U Říčanského Lesa
chodí úžasná Mariana K, která je již
třetím rokem ve skautském středisku
Lípa Říčany. Toto středisko oslavuje
zase další úspěch!
Skautské středisko Lípa Říčany je
opravdu velké středisko, a jakož to
velké středisko musí mít také spoustu
oddílů (velkých skupin rozdělených
věkovou kategorií). A právě do jednoho
oddílu ze šesti, chodí Mariana.
Přesněji řečeno do 2. oddílu skautek
Dálava. Tento oddíl není nikterak malý,
má okolo 30ti členek. Je to výhradně
dívčí oddíl.

Stavba začala o prázdninách. Hřiště
má být otevřené minimálně na konci
tohoto školního roku a má být
přístupné pro veřejnost.
Pan starosta Kořen říká: „ Kupříkladu
velké hřiště s umělou trávou budou
využívat nejenom žáci, ale také třeba
fotbalové kluby pro své tréninky.“
Naše hřiště má být úžasné a obrovské
snad vydrží dlouho.
(MKaMP)

V každém oddílu jsou družinky. To je
menší skupina dětí, které každou

PTÁME SE…
Rozhovory na různá témata
Otázky pro Michala: veletrh
For Games
(Praha) Michal navštívil veletrh
videoher a interaktivní zábavy…

Tenisová vítězství mého
kamaráda
Mám sportovně nadaného kamaráda.
Podělím se s vámi o něj…
Michale, co děláš za sport?
Můj oblíbený sport je tenis.
Jak dlouho hraješ tenis?
Osm let.
Vyhrál jsi nějaký turnaj?
Ano…vyhrál jsem spoustu turnajů, ale
druhý na turnajích jsem byl nejvíce.
Byl jsi na mistrovství?
Ano…byl jsem v singlu a skončil
třetí…dostal jsem poukázku do
obchodu s tenisovými věcmi.

Zdroj: http://forgames.cz/

Jaký byl For Games ?
Byl skvělý, protože tam bylo mnoho
počítačů a her, které jsem hrál poprvé.
Byly zde nějaké známé osobnosti?

Trénuješ sám?
Trénuji s výborným trenérem, který byl
úspěšný ve světového žebříčku.

Ano byli zde youtubeři, třeba slavný
youtuber Ment.

Ptal se: Mikuláš

Kdy se festival konal?
Byl jsem tam 22. října 2017 od začátku
do konce.
Jaké hry jsi hrál?
CS:GO,Minecraft , Asasins Creed :
Origins ,Virtuální realita od Sony,Forza
Horizon 3
Pojedeš příští rok znovu?
Ano pojedu, protože to byla výborná
zábava a také doufám, že tam budou
příští rok další novinky a hry.
Ptal se: Adam

Michala najdete uprostřed

Jak bylo v Opatówku?
Žáci naší školy oplatili svým
kamarádům z polského Opatówku
návštěvu.
Karlo, jak ses měla v Polsku?
V Polsku bylo úžasně, seznámili jsme
se s děvčaty ze školy v Opatówku.
Vařili tam lépe než u nás ve školní
jídelně?
Ano, mnohem lépe než u nás ve školní
jídelně.
Těšila ses zpátky do Česka?
Těšila jsem se do Česka, ale zároveň
bych tam chtěla ještě zůstat na pár dní.
V kolik hodin večer jste měli
večerku?
Večerku jsme měli v 10 hodin, ale
všichni chodili spát okolo 12té hodiny.
Jak bys shrnula celý zájezd do
Polska?
V Polsku se mi líbilo a určitě bych se
tam chtěla znovu podívat.
Ptala se: Klára

Rozhovor s Veronikou
o tancování
Veroniku znám jako nadšenou
tanečnici. Zkusím od ní na toto téma
získat více informací…
Veroniko, jaké sporty si dělala či
děláš?
Od mala jsem vystřídala čtyři různé
druhy tance, ale nyní se věnuji pouze
akrobatickému rokenrolu ve skupině.
Jak dlouho se věnuješ rokenrolu?
Rokenrol mne zaujal v únoru 2017 a
tím pádem se tomuto sportu věnuji
necelý rok.
Na jakých soutěžích si již byla?
Prozatím jsem byla na jaře jen na
jedné soutěži a to o pohár města
Říčany, ale začátkem nové sezony mě
čekají nejméně další tři soutěže.
Do jaké skupiny chodíš?
Přes mou kamarádku jsem objevila
skupinu TŠ Twist Říčany, která pod
sebou má zapsaných několik formací a
v jedné z nich nyní trénuji. Tato
skupina se nazývá IRIS.
Vadí ti něco na tvé skupině
popřípadě trenérce?
V celku mi na mé skupině nic nevadí.
Naše trenérka je přísná, ale všechny
chápeme, že v tomto sportu je potřeba
kondice a disciplína. Bez těchto
„vlastností“ by naše formace nebyla
úspěšná.
Kolik členů má Vaše formace?

Opatówský kostel Nejsvětějšího srdce páně a svaté Doroty
byl postaven v letech 1905 – 1912
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/

V naší formaci trénuje deset dívek, ale
u každé formace je to jiné. Pro
choreografie platí, že čím více členů,
tím bude sestava efektivnější.

Jak dlouho si myslíš, že se budeš
ještě věnovat rokenrolu?

Jaké bylo tvoje největší zranění ze
hry?

Jelikož mě tento sport zaujal a velmi
mě baví tak si myslím, že bych u
rokenrolu mohla zůstat nejméně tři
roky. Samozřejmě doufám, že mi to
vydrží co nejdéle.

Když mě protihráč roztočil, praštil jsem
se o spoluhráčovo koleno do hlavy.

Ptala se: Ema

Jak dlouho plánuješ tento sport
hrát?
Netuším, ale doufám, že ještě dost
dlouho.
Kdy tě čeká v nejbližší době zápas?
Zápasy máme každou neděli.
Ptala se: Denisa

Zdroj obrázku: MP Pavel Bobek, Supraphon

S Tomášem o rugby
V Říčanech je rugby populární…

Zdroj: http://www.rugbyricany.cz/

Tomáši, proč zrovna rugby?
Rodiče mi tento sport vybrali, protože
jsem byl moc hyperaktivní.

Krátký rozhovor s Pepou o
pirátství

Co tě na tomto sportu nejvíc baví?

Pepo, co si myslíš o krádežích?

Adrenalin při hře.

Myslím si, že je to zlý čin, protože by
se mělo pracovat a nekrást.

Jak dlouho hraješ rugby?
Devět let.

A co si myslíš o novodobém
pirátství?

Na jaké jsi pozici a na jaké bys chtěl
být?

Lodě bývají, bohužel, málo
zabezpečené.

Před rokem jsem hrál křídlo, to je úplně
na kraji, ale teď hraji devítku, ten
rozehrává míč a rád bych se dostal na
pozici křídla.

A co internetové pirátství?

Co je tomto sportu nejtěžší?
Skládání protihráče.

Zabezpečení internetu a jiných aplikací
je nutnost. Pirátství je také vlastně
krádež a ničení.
Ptal se: MJ

Akrobatický rozhovor
Karolíno, máš nějaké zájmové
koníčky?
Ano, mezi mé koníčky patří akrobatický
rokenrol.
Můžeš mi něco o tomto sportu říci?
Akrobatický rokenrol je rychlý tanec
s akrobatickými prvky. Tančí se v páru
nebo ve formaci, která se skládá ze 716 dívek. Je velice populární v Rusku a
Maďarsku.
Jak dlouho se rokenrolu věnuješ?
Od první třídy, takže sedm let.
Máš nějaké světové úspěchy?
Ano, s formací Queen jsem se umístila
na pátém místě na mistrovství Evropy.
Také za měsíc odjíždíme do
Chorvatska na mistrovství Světa.
A jak dlouho bys u toho chtěla
zůstat?
Na tuto otázku zatím neodpovídám,
jelikož sama ještě vůbec nevím. Jsem
ve věku, kdy se názory a zájmy ještě
mění.
Ptala se: Linda

O čem budeme dělat
rozhovor?
Když dostanete úkol a nevíte si s ním
rady, nic si z toho nedělejte a začněte
prostě psát. Možná to někoho pobaví,
potěší nebo inspiruje…
O čem myslíš, že by měl být tento
rozhovor?
Podle mě by to mělo být o něčem
zajímavém a originálním
Co bys řekla na to, že rozhovor
bude o tom, o čem bude tento
rozhovor?
Řekla bych, že je to velmi matoucí a
hodně valná část čtenářů se v tom
zamotá.
A co mi řekneš, když ten rozhovor
už je a bude o tom, o čem bude
tento rozhovor?
To jsem nečekala! A tak trochu tomu
nerozumím, ale je to velice originální a
proto to schvaluji.
Myslíš si, že rozhovor o rozhovoru
už někdo napsal?
Na světe je spoustu lidí takže můj
názor je že to někoho určitě už
napadlo.
Víš, že jsme od tématu tohoto
rozhovoru o rozhovoru odbočily?
Ani jsem si toho nevšimla, je to celkem
matoucí .
(AG a MČ)

Zdroj fotografie: Říčanský kurýr

Nadpřirozeno, co si o něm
myslíte?

Markéta a koně

Věřte, nevěřte…

Markéto, od kolika let jezdíš na
koni?

Markéta si plní sen mnoha dětí…

Odjakživa, na koni jsem jezdila už jako
malá a jezdím do dnes.
Máš svého vlastního koně?

Zdroj obrázku: https://www.redbubble.com/

Eliško, věříš v nadpřirozeno? Např.
na duchy…
Ano, často se mi stává, že slyším hlasy
a zvuky vedle v místnosti a přitom
bydlím sama…
Jak dlouho už tyto zvuky slýcháš?
No… budou to tak už 3 roky, kdy jsem
poprvé zaslechla tyto zvuky.
A viděla jsi někdy už takového
ducha?
Zrovna před pár týdny jsem se koukala
v televizi na seriál o nadpřirozenu,
když v tom jsem v předsíni uviděla stín.
A co jsi udělala poté?
Šla jsem tam, ale najednou to zmizelo.

Ano, mám svého vlastního koně;
jmenuje se Taurus. Je to zrzavý český
teplokrevník. Je velmi schopný a
učenlivý. Má za sebou dvoje závody.
Jaký je tvůj největší úspěch?
První místo v JS Arcos. V deseti
letech. Bohužel ne s Taurusem, ale
s Hvězdičkou. Hvězdička je malý pony.
V jaké stáji jezdíš?
V jezdeckém klubu JK Flying Vaněček.
Jaký styl jezdectví preferuješ?
Western, ale mamka chce, abych
jezdila Anglii.
Kolika soutěží ses účastnila?
Mám za sebou přes dvacet soutěží.
Jezdíme celá stáj.
Jaké největší zranění sis během
jezdění přivodila?

To zní zajímavě. Co se dělo dál?
Pak se ten stín přesídlil do ložnice,
poté co jsem přešla do ložnice, uviděla
jsem ho…. Zeptala jsem se ho, co tady
dělá, ale zmizel. A od té doby se
zjevuje jen v ložnici.

Mě osobně se nic vážného nestalo.
Nanejvýš jsem si vyhodila loket, ale
jednomu klukovi ze stáje se podařilo
spadnout na šikmou zeď a zlomil si
zápěstí.

Promiň mi za tuto nevhodnou
otázku, ale chodíš se někam léčit?
Proč bych se měla léčit, ty mě máš za
blázna? Už nemá cenu se s tebou
bavit, nazdar…

Spíše bych se chtěla věnovat
trénování mladších jezdců.

Ptala se: Adéla

Chceš se věnovat jezdectví i
v budoucnu?

Děkuji ti za rozhovor.
Ptala se: Eliška

LÍBÍ - NELÍBÍ…
aneb Naše recenze
Filmy

a zaútočí na lid. Gul´dan vytvoří mor,
který vyšle a vytvoří tím silnější orky…
Film byl vytvořen podle hry World of
Warcraft. Má výborný děj.

Bohové Egypta
V poslední době mě zaujal film Bohové
Egypta. Všechny, kdo mají rádi
fantazii, historii, napětí a dobrodružství,
by mohl zaujmout.

Zdroj plakátu:
https://www.csfd.cz/

Celkový dojem: z 10.
Hodnotil: Adam
Zdroj filmové scény: https://www.kinobox.cz/

Film podle scénáře Matta Sazama a
Burka Sharplesse režíroval Alex
Proyas.

Geostorm : Globální nebezpečí
Režie: Dean Devlin
Pokud máte rádi akční filmy jako já, tak
si tento film totálně zamilujete…

Mezi egyptským božstvem propukne
vzpoura a Egypt ovládne strana
zla…kdo chce vědět více, jistě si film
vyhledá a podívá se .
Mně se film líbil téměř celý, až na to
že, byl místy zdlouhavý. Nápad filmu je
dobrý, pěkná je grafika.
Celkový dojem:  z 10.

Hodnotil: Mikuláš

Warcraft : První střet
Film režiséra Duncana Jonese se
povedl. Trvalo to 10 let než ho natočili.
Příběh je o království Azeroth, kde žijí
lidé a říši Draenor kde žijí orkové. Král
města Stormwind v Azerothu se
jmenuje Llane ,ale v tomto příběhu
je důležitější rytíř Lothar. Vůdce orků
Gul´dan vytvoří portál do světa Azeroth

Zdroj plakátu: http://filmykinotip.cz/

…ať už chováním postav či samotným
dějem ve filmu. Hlavní postavu hraje
Gerard Butler. Celkově je film
zpracovaný dobře a dokázal mě i
překvapit. Chvílema byly scény hodně
vtipné.
Hlavní postava je hodně sarkastická a
to se mi líbí. Tak nějak bere svůj život
lehce a s ničím se nepárá.

Ve filmu jeden den lidé mrznou, druhý
den začne země hořet a třetí den
padají letadla…
Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: Elviseliska

Knížky
Smrt krásných srnců
Autorem knihy je Ota Pavel. Napsal ji o
svém tatínkovi, který prodává
vysavače a ledničky Lux.
Kniha pojednává o tatínkovi, který má
rád ryby a živí se tím, že prodává
ledničky a luxy. Jezdí po celím světě,
vydělává hodně peněz a kupuje drahé
věci. Má velkou rodinu. Jeho děti se
učí boxovat.

Kniha je o chlapci jménem Jack, který
má babičku, jenže…Babička jí hlavně
kapustu, často si uleví nahlas a dělá,
jako že nic. Ještě k tomu je britská
„velelupička“. Jednou telefonovala
nahlas a bavila se o tom, že uloupí
britské královské klenoty. Jack jí ale
slyšel, a tak ho vzala s sebou.
Babička drsňačka je kniha pro malé i
velké.
Celkový dojem: z 10.
Hodnotil: MH

Koralina
Autorem knihy je Neil Gaiman.

Kniha smrt krásných srnců, je velmi
klidná a zábavná; může ji číst každý.
Zdroj obálky:
https://www.knihydobrovsky.cz/

Kniha Koralina mě bavila, protože byla
krátká a velmi napínavá. Občas byla i
docela strašidelná.

Zdroj obálky:
http://www.ctenipomaha.cz/

Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: Tereza

Babička drsňačka

Příběh knihy je o holčičce, která se
jmenuje Koralina. Když se Koralina se
svými rodiči nastěhovala do nového
domu, kde byla místnost, ve které byla
malá dvířka, Koralina dvířka otevřela a
prolezla tunelem do jiného světa, kde
byli její rodiče, kteří měli místo očí
knoflíky…
Knihu bych určitě doporučila všem, kdo
rádi čtou.
Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: Julinka

Zdroj obálky:
https://www.databazeknih.cz/

Spisovatel Dawid Williams čtenáře
touto knihou jistě zaujme.

Čáry života
Ve světě, kde vládne násilí a právo
silnějšího, kde mnozí trpí, má každý
člověk zvláštní dar…
…Akos a Cyra jsou pro ten svůj
zneužíváni. Cyra má dar bolesti a síly
a její bratr, tyran vládnoucí celému
válečnickému národu, její sílu používá
k tyranizování nepřátel. Akos pochází z
mírumilovného národa a pro rodinu by
obětoval i vlastní život. Dokáže si Cyra
s Akosem navzájem pomoci, nebo
přinese jeden druhému zkázu?

potýká s několika nepříjemnými
situacemi.
Celý tento příběh je napínavý a nepustí
vás od čtení. Také je plný krásných,
ale i smutných zážitků.
Tento příběh mě velmi bavil a všech
pět knih jsem přečetla za týden, což
znamená, že byl velmi záživný.

Kniha, jejíž autorkou je Veronica
Rothová, se mi velice líbila; byla velice
čtivá. Prvních pár stran bylo
matoucích, proto jsem knihu hned po
otevření zase zavřela a vrátila jsem se
k ní asi až po šesti měsících. Později
jsem toho litovala.
Zdroj obálky: https://knihy.abz.cz/

Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: Natálie

Jack London: Bílý tesák
Tato kniha je o vlkovi jménem Bílý
tesák, který se spřátelí s člověkem.
Pak si ho chce někdo koupit; a jak to
dopadne, to vám říkat nebudu…
Zdroj obálky: https://www.databazeknih.cz/

Mě se kniha moc líbila.

Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: AKG

Selekce (Kiera Kassová)
Selekce je série 5 knih vypovídajících
o životě chudé dívky z nízké kasty,
která se díky výhře v soutěži mezi 20
dívkami dostane na královský trůn. Její
život v soutěži byl zapeklitý. Po 20
letech vládnutí nastane čas, kdy má na
trůn nastoupit nejstarší potomek a tím
je její dcera Eadlyn. Eadlyn se také

Zdroj obálky: Nakladatelství
Olympia

Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: Lucie

V šedých tónech (Ruta
Sepetysová)
Děj knihy, v níž je hlavní hrdinkou
mladá Lina, probíhá v roce 1941
při 2. světové válce.

Počítačové hry
Realm of the mad god
V této hře jde o to zvítězit .

Zdroj obrázku: https://medium.com/
Zdroj obálky: www.dobre-knihy.cz

Problémy, které zažila, si Lina
díky svému velkému nadání
maluje. Má neskutečný talent.
Kniha je o deportování její rodiny
do pracovních táborů na Sibiři,
kde bojuje o život po velice
dlouhou dobu několika let.
Rozhodně sem nesmí chybět ani
láska.
Tuto knihu jsem přečetla za
necelý týden. Nemohla jsem se
od ní odtrhnout. Ruta Sepetysová
je nesmírně nadaná spisovatelka
a kniha je jedna z mých
nejoblíbenějších. Příběh je velmi
napínavý a dokážete se snadno
vcítit do rolí hrdinů. Co mě ale
zklamalo, že konec knihy, který je
nejdůležitější a já osobně jsem
se na něho nejvíce těšila, byl
dost zkrácený a nečekaně
stručně napsaný. Ale jinak knihu
vřele doporučuji!
Celkový dojem: z 10.
Hodnotila: Rozallka

Máte k dispozici „nexus“, což je něco
jako záchranná stanice. Můžete si zde
kupovat různé věci: meče, hůlky, luky
atd. Potom jsou v nexu portály na
různé ostrovy. Čím víc jdete do středu
ostrova, tím obtížnější monstra
potkáváte.
Až na špatnou grafiku a časté sekaní
se mi hra líbí.
Celkový dojem: z 10.
Hodnotil: PP

The legend of Zelda

Zdroj obrázku: http://nintendoeverything.com/

Jde o jednu z nejlepších her roku
1998. Hráče zaujal otevřený svět,
dlouhý a především dobrý příběh,
dobrá grafika.
Před několika lety vznikl re-make. Byl
zveřejněn na konzoli nintendo 3ds a

2ds. Já jsem si tuto hru užil na svém
nintendo 2ds. Hra já napínává a má
skvělý příběh.

Divadlo

V příběhu hrajete za osobu jménem
Link. A váš cíl je zachránit království
Hyrule a její královnu Zeldu. Svět hry
nabízí obrovskou mapu s několika
podnebími, městy, nepřáteli apod.
Připravte se také na velmi těžké
pasáže hry.

Tuto hru napsal L'ubomír Feldek.

Nejlepší na této hře je to, že je jak pro
kluky, tak i pro holky.
Celkový dojem: z 10.
Hodnotil: Tomáš

Banished
Banished je počítačová hra ve, které si
buduješ vlastní městečko.
Vývojář: Shining Rock Software
Návrhář: Luke Hodorowicz
Tato hra mě se mi líbí, protože je
zábavná a také hrozně strategická.
Všechny budovy ve hře jsou důležité.

Cyrano
Její originál pochází z Francie.
Představení Cyrano je velmi povedená
divadelní hra v Divadle Radka
Brzobohatého.
Během představení se občas objeví
písně, které se mi velice líbily.
Příběh vypráví o nešťastné lásce
Cyrana a Roxany. Roxana miluje rytíře
jménem Christian; on jí také, ale neví
jak s ní mluvit, protože Roxana
očekává, že jí bude psát milostné
básně.
Roxana má více nápadníků a jeden
z nich je hrabě, který za Roxanou
pořád „dolejzá“. Aby se ho Roxana
zbavila tak se za Christiana provdá.
Hraběte to netěší a posílá Christiana
do války. A víc vám neprozradím …

Ve hře mě trochu zklamalo, že tam
není více budov a musíte hodně
dlouho čekat, než děti budou dospělé a
budou schopny pracovat…
Přesto všem, kdo mají rádi vytváření
měst, doporučuji právě tuto hru.

Zdroj fotografie: www.divadlorb.cz

Divadelní hra je velmi povedená a
zábavná proto jí doporučuji a dávám:
z 10.
Hodnotil: Matěj
Zdroj obrázku: http://oyster.ignimgs.com/

Celkový dojem: z 10.
Hodnotil: ToV

ANKETA

ŠKOLNÍ PROJEKT

Co nás zajímá

Téma, kterým žije škola
Participativní rozpočet

Nejoblíbenější předmět
Tentokrát jsme anketní otázku položili
zhruba devadesáti žákům druhého
stupně. Který předmět je v které ze tříd
nejoblíbenější?
Své hlasy dávali předmětům děvčata i
chlapci a nedá se říci, že by např.
dívky volili často jiný předmět než kluci.
Je zajímavé, že ve třídě 7. A výrazně
zvítězil nad ostatními předměty
naukový a tudíž se dá říci – náročnější
předmět.

Žáci na naší škole představili projekty
v hodnotách do 20.000,- Kč. Na 500 žáků dne
31. října 2017 hlasovalo. Který projekt zvítězil?

Pozorně si prohlédni tabulku. Zajímavé
je, že na prvním místě by se umístil
vlastně projekt, který není hodnocen,
zde hlasování posloužilo jako anketa –
o automat na kakao a milkshaky mělo
zájem 146 žáků. Pokud takový
automat bude vyhovovat nechvalně
známé „pamlskové“ vyhlášce, škola jej
pořídí . Zvítězilo vybavení pro
sport; škola rozšíří především
sportovní vybavení školních chodeb.
Mezi prvním a druhým v pořadí byl
rozdíl pouhých čtyř hlasů.

Hlasování
Číslo
1.
2.

Zdroj obrázku: http://zs.pnl.cz/

Třída

Předmět

Hlasy

3
4.

7. C

TV

14 x

5.

8. A

RV

14 x

6.

8. B

TV

14 x

7.
8.

7. A

AJ

10 x

Připravili: Jan a Tom
P. S. RV = Rodinná výchova

9.

10.

11.

Projekt
Velké lego
stolní hry, stolní
fotbal na
přestávky
Atlasy a globusy
Tee-pee do atria
školy
Zútulnění
knihovny
Vybavení do
cvičné kuchyně
Zábavný koutek
Skleník a záhony
na školní zahradu
Automat na
kakao a
milkshaky
Koberec,
polštáře,
pohovky, křesla
k jídelně
Vybavení na
sport

Připravila: Veronika

Pořadí
2.
4.

8.
9.
6.
8.
5.
7.
0

3.

1.

ŽÁKOVSKÉ
ZASPUPITELSTVO
INFORMUJE
Letos se opět koná Žákovské
zastupitelstvo, kde naší školu
reprezentují tito žáci: Filip Král (8.
A), Kája Slezáčková (8. B), Róza
Jonáková (7. A), Petr Burda (7. C) a
Marek Vokáč (6. A).
Dne 28. 11. 2017 byla formou voleb
starostou Žákovského zastupitelstva
zvolena Eliška Řezáčová (studentka
gymnázia Říčany, 1. místostarostou se
stal Tomáš Mondschein (student
Gymnázia Říčany) a místo 2.
místostarosty získal Filip Bugaj
(Masarykovo klasické gymnázium
Říčany).

NAŠE REPORTÁŽE
Geologická exkurze na
Novopacko
Dne 25. 10. 2017 jsme vyrazili
s naší třídou za doprovodu paní
učitelky Mikoláškové a pana učitele
Havránka na geologickou exkurzi
na Novopacko.
Navštívili jsme místní mineralogické
muzeum a následně na panem
učitelem vytipovaném poli, kde se
hledají křemenné hmoty, např.
chalcedony, jaspisy, acháty.

V zastupitelstvu se jako každý rok
snažíme pomoci městu Říčany vyřešit
různé problémy a pořádat mnoho akcí i
pro jeho okolí.
Jak jistě všichni víte, za naší školou se
staví volnočasové sportovní centrum,
chtěli bychom tedy uspořádat velké
otevření – v květnu nebo červnu (až
bude dostaveno). Dále se také bude
znovu pořádat dětský den pro děti a
mládež. Dobrý návrh byl i o
uskutečnění dvou již pořádaných a
velice úspěšných akcí, a to sportovní
den v posledních dnech školy a
bruslařské odpoledne po vydání
vysvědčení za první pololetí.
Pokud někdo přijde s reálně
uskutečnitelným nápadem, ať se s ním
obrátí na některého ze školních
zastupitelů, který ho na zasedání může
prezentovat.
Filip a žákovští zastupitelé naší školy

Foto: PH

Během návštěvy v mineralogickém
muzeu nás nadchlo velké množství
krásných a vzácných minerálů
z oblasti Českého ráje, ale i ze
zahraničí, současně byly zajímavé
ukázky zdejších zkřemenělých dřev.
Nejvíce nás zaujaly žluté acháty
z polního naleziště, kam jsme měli
v plánu vyrazit po návštěvě muzea.
Ovšem na poli jsme nacházeli
nejvíce běžné chalcedony, sem tam
i acháty a jaspisy, sice se nám
nepodařilo najít žlutý achát, který
podle pana učitele má vysokou

sběratelskou i finanční hodnotu, ale
najít alespoň žlutě zbarvený
chalcedon už zaručuje nějaký
úspěch. Exkurze se nám velmi líbila
a všichni jsme byli nadšení.
Dominik a Jan 9. A

MINERALOGICKÉ SBÍRKY
V úterý 15. 11. 2017 jsme
s mineralogickým kroužkem
navštívili sbírku rudních minerálů
z Příbramska, ale i vzorků odjinud,
např. z okolí Stříbra a Plzně.

matematiky v přízemí. Následoval
oběd a vybalování věcí.
Sportujeme
Odpoledne jsme se šli připravit na
volejbal, přehazovanou a kluci také
hráli fotbal. Nehráli jsme jenom my,
hráli s námi také polské děti.
Po večeři jsme měli volno. Kdo chtěl,
mohl si jít ještě zahrát a kdo ne, tak šel
do pokoje. Večerku jsme měli každý
den o desáté večer.

Tato sbírka se nachází v areálu 1.
základní školy na Masarykově náměstí
v Říčanech a pan ředitel Bednář nás
sbírkou velmi ochotně provedl a
povídal k tomu četné zajímavé
informace.
Byly k vidění vzorky stříbra, hematitu,
galenitu, sfaleritu, křemene, kalcitu a
jiných vzácných minerálů. Většinou
jsme se shodli na tom, že nejkrásnější
jsou vzorky ryzího stříbra. Pro některé
z nás bylo vidět mineralogickou sbírku
v estetické kvalitě první zkušeností,
velmi nás nadchla a doufáme, že
uvidíme někdy další. Všichni také
doufáme, že se sbírka pana ředitele
Bednáře bude dál rozšiřovat a že ji
budeme moci opět navštívit.

Foto: Rek

Lesní muzeum
Druhý den jsme vstali okolo sedmé. Po
snídani jsme se šli připravit, protože
jsme potom jeli se podívat do lesního
muzea na zubry a zdejší přírodu.

Maxmilián a Denisa 7. B

OPATÓWEK
VÝLET DO POLSKA
Odjížděli jsme ve středu brzy ráno. Jeli
jsme společně ještě se 7. B, 6. A, 6. B,
8. A a 8. B.
Přijeli ke škole v Opatówku a rovnou
jsme se šli ubytovat do jejich učebny
Foto: ReK

Zajímavý program byl v technickém
muzeum. Několik žáku si i vyrobilo
papír.

Foto: ZuP

Továrna na oplatky
Naše další cesta směřovala do továrny
na oplatky. Zastavili jsme se ale ještě
na městském úřadu. Místní pan
starosta nám řekl: „My vám tento pobyt
chceme zpříjemnit těmito akcemi, tudíž
si to tu užijte.“
Tam jsme mohli vylézt na rozhlednu,
kde byl výhled na celé město. A
konečně jsme dorazili do továrny.
Vyfasovali jsme pláště a čepice
abychom po sobě nezanechali vlasy,
nebo bakterie. Měli jsme zde
domluvenou prohlídku. Viděli jsme,
jakým tempem běhali jezdící pásy
s oplatkami. Po prohlídce jsme si mohli
vzít oplatky.

Wroclaw

Foto: ZuP

Cestou domů jsme ještě navštívili
město Vraclav.

Také jsme se byli podívat do obřího
skleníku na rajčata.
Odjezd pro nás byl těžký, jelikož jsme
se s žáky skamarádili hraním sportů,
procházkami, tedy společnými akcemi.

Foto: ZuP

Do školy jsme dorazili v osm hodin.
Výlet do Polska se nám moc líbil.
Těšíme se, až polští žáci navštíví naší
školu.
Filip, Jakub, Rozálie a EH333

VÍTE, CO JE BASTEI ?
V úterý 24. 10. 2017 se třída 8. B
zúčastnila výletu do Saského
Švýcarska v Německu. Spolu se svým
třídním panem učitelem V. Vytiskou a
panem učitelem P. Pechou, který
s sebou vzal svou středoškolskou
třídu.
Výlet začal už v 7:10 ráno na
Říčanském nádraží. V 7:28 jsme odjeli
vlakem na hl. nádraží v Praze, kde
jsme přestoupili na rychlík, který nás
dovezl až do Děčína. V Děčíně na nás
už čekal autobus, kterým jsme jeli asi
hodinu až do Německa. V autobuse
bylo hrozné vedro a tak bylo všem
chvíli špatně. Na čerstvém vzduchu se
nám udělalo hned líp.
Hned jak jsme vystoupili z autobusu,
vydali jsme se na trasu, která vedla
přes různé vyhlídky, také takové malé
centrum s hotelem a malými obchůdky.

My jsme si prošli trasu celou. Po cestě
jsme potkali tři středoškolačky od pana
učitele Pechy a tak jsme šli s nimi.
Když jsme došli k řece, dali jsme si
krátkou přestávku na svačinu. Dále
jsme se vydali po ukazatelích směr
Bastei.
I když jsme nevěděli, jestli jdeme
dobře, zachovali jsme klid a šli dál
kolem řeky. Cesta pokračovala po
schodech mezi skalami, schody ne a
ne končit. Konec nakonec měli. Pak
ještě chvíli po rovné lesní cestě a došli
jsme na parkoviště.
Pak už jen cesta zpět do Říčan, tam
jsme dorazili cca v 18:00.
Lucka

ENGLISH CLUB
Každý týden ve čtvrtek od 14:30 se
pořádá kroužek English club na úrovni
FCE, který vede americká lektorka
Alison Eversman.
Cílem tohoto kroužku je připravit
žáky s vyšší úrovní angličtiny na
zkoušky FCE. Mezi tyto žáky patří
Jakub Trnka, Simona Petržílková, Filip
Král, Kryštof Frič. Tyto žáci společně
konverzují, vyplňují pracovní listy a
celkově cvičí svoji angličtinu.

Zdroj fotografie: https://en.wikipedia.org/

Po chvíli jsme došli na kamenný most
spojující dvě různé skály nazývaný
Bastei. Prošli i placenou část, která
vedla přes vrcholky skal. Cesta
pokračovala do údolí k řece ale pan
učitel najednou nikde. Nejdříve jsme si
řekli, že půjdeme zbytek trasy sami ale
po chvíli se všichni až na Lukáše S.,
Honzu N., Lucku J. a Evu M. rozhodli,
že se vrátí zpět k hotelu.

Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka

Na kroužek vždy chodí s nadšením a
ještě s větším odcházejí domů. Simony
P. dodává: “Do English clubu chodím
už několikátým rokem a pořád mě
stejně baví a naplňuje.“ Všichni se
shodují na tom, že English club je

skvělý způsob na zlepšení jejich
angličtiny. V kroužku panuje dobrá
atmosféra žáci mají nejen sami se
sebou, ale i s lektorkou velmi dobrý
vztah.
Simona a Jakub

BLÍŽÍME SE K CÍLI
ANGLICKÉ OKÉNKO
Tereza, Nikola a Stela vám přejí úspěch
při luštění

CO PŘINESL DEN POEZIE

Labyrint světa

Básničky našich spolužáků

Linda Hendrychová

Myšlenky

Svět je velké bludiště,
každý si v něm najde,
to své pravé schodiště,
na které si zajde.
Zvolíš-li si správný směr,
po kterém se vydáš,
najdeš koutek, který čněl,
k srdci si ho přidáš.
Zůstaneš v něm, pokud chceš,
a jen když už cítíš,
že to není jenom lež,
do které se řítíš.
Všechny cesty zmatené,
najdou správný cíl,
když tvé nitro smířené,
předá i svůj díl.

Oliver Rohrwasser
Můžeš myslet na auto či strom,
mohl bys být astronom?
V myšlenkách se bloudí snadno,
můžeš v nich uvidět i Kladno.
Courat v myšlenkách mne baví,
myši mají peří paví.
Slon bude mít hlas jako zvon
a tygr zas jak heligón.

To je můj konec
Lukáš Rozehnal, Marek Fenyk
Cesta labyrintu.
Bludiště záhad.
Bojím se duchů.
Nevidím poklad.
Není to zábava.
Myslím, že umřu.
Mám velký hlad.
Nesmím se vzdát.
A taky bát.

Labyrint
Barbora Vraštilová
Pořád musím mysleti
na hravé dítě v doupěti.
Tím pádem ztrácím se
v myšlenkách
a nevím, kde je východ
a ani, kde je hrách.

Spatřil jsem truhlu.
Otevřu jí.
„Je to můj konec?“
To se uvidí.
Spustil jsem past.
Vyřvu si hlas.
Na slovu:
„ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ“
Je to můj konec.
Všichni už ví,
Že už mne nikdy neuvidí.

Básnička – co může být labyrint

Kde je labyrint?

Karel Hajný, Artur Havlíček

Valerie Nalevajko, Linda Lubinová
Hledám cestu,
ale nemůžu ji najít.
Musím přemýšlet,
ale pořád nevím,
Ach né,
jsem zamilovaný.
Labyrint světa
Do něj se vydám
Moje láska tam bude čekat,
Zářit.
Já zčervenám
a dám jí růži
a ona mě políbí
a úsměv mi vyletí
a požádal bych ji o ruku
a ona by mne plácla přes ruku.
Panda
Daniel Pochop, Adam McFadyen

Začátek i konec
Lucie Holíková, Nella Lipšanská
Dnes ráno jsem se poprvé nadechl
a v mé hlavě se začalo odehrávat
veliké bludiště.
Třeba to, proč žiju,
proč jsem se zrovna narodil
do této rodiny
a proč jsem každý den starší a starší.
Ale přesto to má i své výhody.
Protože se každý den dozvídám
víc a víc věcí.
Třeba to, že mě v životě čeká i konec.
A proto, když ještě můžu,
chci si svůj život vyluštit.

Jdu do labyrintu.
Mám dobrou fintu.
Znám všechny cesty.
Znám také past.
Už jsem v cíli.
Nemám žádné síly.
Půjdu do Kauflandu.
Koupím si plyšovou pandu.
Plyšovou pandu mi lupič vezme.
Roztrhne ji.
A je po pandě!
Duch Buch
Jirka Fiala, Marek Vávra
Byl labyrint a v tom byl duch Buch
A jenom on znal cesty k cíli,
Procházeli lidé a hledali ducha Bucha.
Aby jim řekl cestu k pokladu.
Ale duch Buch měl podmínky
domněnky.

MÍSTO PRO VAŠI
REKLAMU 
Nejlepší nálepky na zeď
Představujme vám ty nejúžasnější nálepky na zeď,
které bude váš pes nesnášet a s radostí vás pokouše.
Tyto nádherné nálepky psů stojí opravdu za to!

ANEB JAK POKAZIT
DOJEM Z FILMU 

Odloupnou se vám až za dva dny, a to se vyplatí!
Zbytky nálepky vám zůstanou na zdi a odloupnete je
pouze se zdí. Máme mnoho druhů nálepek se psy
např. boxery, buldočky atd. Můžeme vám zaručit, že
naše nálepky nemají žádné rakovinotvorné látky,
pouze se z nich vaše dítě osype .
POKUD ZAVOLÁTE IHNED, DOSTANETE SPECIÁLNÍ

Reklamní agentura MAAN

VÁLEČEK NA LEPENÍ.
Tento úžasný váleček se ihned rozpadne.

Reklamní agentura NATELI

Reklama na
zubní protézu
Upadla vám protéza? Kupte si
novou!!!
V této výjimečné nabídce za
jedinečnou cenu 1999 Kč.
Pozor!!! Při koupi horní
protézy je spodní grátis!!!

Na Halloween
ostříháme kohokoli
za cokoli

Salón Káča
Reklamní agentura DENKAFI

1 litr = 108 gramů cukru

Pište na e-mail
zuby.z.huby@seznam.cz

(27 kostek cukru)
E 290 E 338 E 150

Reklamní agentura LUJON

ČD
Čekám dlouho

HÁDEJ, KDO JSEM?

Reklamní agentura MIPOL
Reklamní agentura SIPE

