
Místo úvodníku
Ahoj, všichni z naší branické školy,

rozdílně od minulých dvou školních roků jsme 
díkybohu prožili docela normální první polo-
letí. I proto držíte v ruce nové vydání školního 
časopisu. Přispěvatelé se tentokrát činili, a tak 
přejeme příjemné čtení! Vinšujeme také pěkné 
vánoční svátky – a hlavně: zůstaňte tvůrčí 
a (jen v testech) negativní i během roku 2022!

Z tvorby našich žáků
Dopis Zemi

Milá Země,
já Slunce Ti píšu, protože jsem si s Tebou 
chtělo promluvit. Odtud vidím vše, co se ve 
vesmíru děje. Vidím, milá Země, že Tvoje 
sestry Merkur, Venuše, Mars a ještě mnoho 
dalších, jsou jiné. Ty máš jediná život a chci Ti 
říct, aby sis život chránila.
A. Nosková 2. M

Vzkaz z budoucnosti

Milí pozemšťané,
nepsal se ještě ani rok 3022 a pohled zpět na 
Zemi ukazoval malou šedivou kuličku obklo-
penou pouhopouhým smogem ze všelijakých 
továren a přístrojů vytvořených lidmi, těmi ne-
nasytnými zvířaty. Květen roku 3021 přežíval 
přikrytý sněhem, zimou a strachem. Povrch 
Země, nyní zpustošený a zmařený, býval jedi-
nou šancí na přežití miliard lidí. 
V roce 2646 Země ale dosáhla svých limitů. 25 
miliard lidí na všech kontinentech drancovalo 
planetu jako sarančata. Osídlena byla dokonce 
i Antarktida. Po fatální srážce s meteoritem se 
prudce vychýlila zemská osa, a tím se rozhodi-
ly podnebné pásy. Světová teplota se roz-
kolísala. Kolem rovníku nestoupla teplota nad 
0°C. Naopak největší teploty byly na pólech. 
Všechny ledovce roztály. Přesto se hladina 
moří nezvedla. Voda postupně mizela. Lidem 
se sice podařilo úspěšně zúrodnit Saharu, sa-
vany, náhorní plošiny i tundry, přesto se jídlo 
začalo stávat nedostatkovým zbožím. A tak se 
začali rozhlížet po dalších planetách. 
Až poté, co nás v roce 2469 navštívili 
mimozemšťané ze souhvězdí Blížence, kteří 
nám, stejně jako před 6000 lety Egypťanům, 
nechali nejnovější technologie, se vědcům 
podařilo obsadit Mars a po nějaké době 
i Venuši úplně. Mimozemské civilizace, jak 
se dalo vědecky předpokládat byly o několik 
milionů let vyspělejší, proto se nás i takto tele-
paticky snažily navést na správný směr. Lid-
stvo toto ale bralo jako útok, a tak se stali 
nepřáteli i mimozemšťané.
Ale zpět k Marsu. Při první možné příležitosti 
jsem se přestěhoval na Mars, planetu 
boha války. Již 5 let, 4 měsíce, 8 dní, 5 ho-
din, 36 minut a 12 sekund strádám na této 
načervenalé planetě plné podivínů. Lidstvo 
po dlouhé generace postupně měnilo vzhled, 
aby se přizpůsobilo nepříznivým podmínkám. 
Lidé jsou kvůli moderním technologiím vyšší 
a hubenější. Kvůli nedostatku světla se li-
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Shang-Chi a legenda o deseti 
prstenech
Jedná se tak o 25. film z Mar-
vel Cinematic Unives a Marvel 
nám představil nového hrdinu. 
Hlavním hrdinou je superhrdi-
na čínského původu Shang-Chi, 
který je konfrontován se svojí 
minulostí, když je zapleten do 
sítě tajemné organizace Deset 
prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze 
MCU. Ve filmu uvidíme skutečného záporáka 
Mandarina.

Seriál : La casa the papel
Je originálně španělsky seri-
ál, který měl první premiéru 2. 
května 2017. Seriál je o ban-
dě kriminálních lidí s geniálním 
plánem na loupež. Seriál po 
druhé řadě přestal mít takovou 
sledovanost, takže tvůrci chtěli 
seriál ukončit. Ale ke konci roku 
si platforma Netflix koupila ten-
to seriál. Díky tomu měl mnohem větší sledo-
vanost, a tak se rozhodli natočit další řadu. 
V roce 2020 během pandemie získal seriál ob-
rovskou sledovanost. Zkrátka všichni viděli La 
casa de papel. Momentálně vyšla první část 
páté série a 3. prosince vyjde druhá část.

Nejen o obědových autobusech
Rozhovor s Petrem Říhou (dále jen PŘ)

Petře, co Tě vlastně vedlo ke zřízení zastávko-
vého sloupku pro autobusy, které po dobu re-
konstrukce naší jídelny vozí zájemce o obědy 
do okolních škol?
PŘ: Bylo mi líto, že si většina strávníků není 
jistá, kdy a odkud vlastně autobus odjíždí. Na 
první model sloupku jsem využil klacku z Do-
bešky, ale po konzultaci s panem školníkem mi 
bylo jasné, že pro dlouhodobé řešení musíme 
zhotovit festovnější dílko. To ostatně mohou 
všichni vidět již několik měsíců při cestě do 
školy. Součástí sloupku je pochopitelně i pik-
togram autobusu a jízdní řády pro všechny tři 
trasy.
Ano, myslím, že jsme první škola ve vesmíru, 
co se o něco podobného pokusila. Myslíš ale, 
že ta práce, Tvoje a pana školníka, na zho-
tovení sloupku stála za to? A vědí vůbec na 
Dopravním podniku, že v Braníku stojí skvělý 
prototyp low-costové zastávky?

PŘ: No comment. K první otázce ale mohu 
říci, že počet dětí, které autobusem jezdí, není 
zrovna malý. Možná dokonce roste tím, jak 
spolužáci přišli postupně na chuť jídlu okolních 
školních jídelen. Co si budeme povídat, jednou 
jsem při jízdě do ZŠ Jeremenkova napočítal 
dokonce 23 lidí. To už autobus pomalu nesta-
čil. Samozřejmě, počty dětí, které využijí zpá-
teční spoj, bude vždy o trochu menší.
Zajímavá zpráva. Možná jsou někteří najeze-
ni tak, že se odvalí dolů samotíží. – Chystáš, 
Petře, ještě nějaké vylepšení zastávkového 
sloupku? A vůbec: jak dlouho myslíš, že nám 
obědové autobusy ještě budou jezdit?
PŘ: Nejprve k druhé otázce, když dovolíte. 
Osobně si myslím, že do jídelen sousedních 
škol budeme jezdit nejméně do konce polole-
tí, spíše však do poloviny února 2022. A také 
proto uvažuji o dalším vylepšení sloupku. Před 
vánočními svátky bych rád pod jízdní řády při-
pevnil vhodnou dekoraci, něco jako adventní 
věnec. Možná doplním textík, že o prázdni-
nách budou všechny spoje mimo provoz.
Skvělé nápady, Petře! Co si budeme povídat, 
inteligence průměrného pražského cestujícího 
určitě není o moc větší nežli pasažéra šaliny 
v Brně. Aby někdo nečekal během prázdnin na 
zastávce zbytečně. Když jsme u předvánoční 
výzdoby, které vozidlo pražské městské do-
pravy se Ti zdá vyzdobeno nejlépe?
PŘ: Osobně se mi nejvíce líbí výzdoba u vozu 
T3 ev. č. 6921, zato obě nízkopodlažní „pat-
náctky“ mohly vypadat i lépe. Na druhé místo 
bych vyzdvihl mazačku, ale ta je přece jen už 
dost okoukaná.
Děkuji Ti, Petře, za rozhovor.
S Petrem Říhou 13. prosince rozmlouval JLin.
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dem výrazně zvětšily oči a prsty na nohou 
kompletně zmizely. Průměrný věk je téměř 
120 let a v našich tělech se pohybují drobní 
roboti, kteří nám pomáhají s různými věcmi. 
Kráčím neohleduplně po ulicích marsovs-
kého velkoměsta, zatím co kolem mne létají 
auta a hvízdají drony. Při pohledu na oblohu 
spatřím mrakodrapy, sídla všech Marťanů. 
Skafandr s kyslíkem nejde sundat. Všechno je 
ovlivněno jen námi. Ale je to jako vězení. Ska-
fandr znázorňuje to, že nemáme volnost. Os-
tatní okolo mne představují další vězně, kteří 
toto vězení sdílejí se mnou.  
Zítra já a pár mých věrných přátel vyzkoušíme 
poprvé námi vytvořený stroj času, abychom 
se vrátili nejen do minulosti, ale také zpět na 
Zemi. Kopii tohoto dopisu se pokusíme nechat 
v různých dobách a na různých kontinentech. 
Proto, pokud tohle moji milí přátele z minu-
losti čtete, dobře si promyslete další kroky 
a nenechte budoucnost náhodě. Tak snad se 
ještě někdy shledáme. 
Na viděnou, Váš Marťan 9669.

Od básníků ze 7. B

Byl jeden strýček, co chalupu na kopci měl.
Toužil po lásce, kterou nenašel. 
Chtěl cestovat, ale nemá s kým,
zbyl mu pouze jeho psík,
uvědomil si, že i bez toho lze žít.

Jeden velký hoch, co přání měl, 
užívat si života z plných plic chtěl.
Nevěděl, co sám podniknout,
tak se zeptal mámy a ta řekla,
kup dvě letenky na Bahamy.
J. Timbaris 7. B

Moje dny volna

Na konci záři jsme ke státnímu svátku Dne 
české státnosti dostali ředitelské volno také 
v pondělí, proto jsme měli celkem čtyři dny 
volna. Tyto dny jsem prožila následovně.
V sobotu jsme šli na výlet, ale nevěděli jsme 
kam. Šli jsme do kopce a šli a šli a šli, až jsme 
došli na kopec. Potkali jsme tam hodně lidí 
i dětí. Bylo tam hodně velké hřiště, a na něm 
hodně dětí. Koupili jsme si kuličku, abychom 
mohli jezdit na kuličkových dráhách.
V neděli jsme šli na Sněžku, Byl to hodně 
dlouhý výlet. Jen kopec nahoru. Všude to tam 
smrdělo a bylo to hodně zarostlé. Nahoře bylo 
hodně lidí a na všechna občerstvení byla fron-
ta, dlouhá fronta. Když jsme se dostali dolů, 
stavili jsme se v restauraci na oběd. Bylo to 
moc dobré.

Třetího dne volna, tedy v pondělí, bylo 
zataženo, a tak jsme z Malé Úpy vyrazili do 
polského aquaparku. Byly tam hodně teplé 
bazény, proto jsme se šli zchladit do ledové 
jeskyně. Byla tam taková zima, že padaly 
kousky ledu ze stropu. 
Úterý byl poslední den volna. Šli jsme na krát-
ký výlet, na oběd a potom jsme jeli domů. 
Doma jsme šli brzy spát, abychom ráno vstali 
do školy.
I když prázdniny nebyly podle mých představ, 
byly fajn.
E. Vyčítalová 5. A

Od básníků ze 7. B

Moje teta Pavla z Prahy,
pro tančení nemá vlohy,
zato pro blbosti,
to jí chrastí kosti,
až mě z toho bolí nohy.

Teta je popleta,
tančí jak trumpeta,
vykládá pohádky,
z čertovy zahrádky,
letí k nám raketa.
J. Zelová 7. B

Školní akce, události
Adaptační kurz

Na adaptační kurz jsme přijeli 4. října 2021. 
Konal se v Outdoor Resortu Březová (u Tře-
bíče). Naše 6. A jela spolu s třídou 6. B. Když 
jsme přijeli na místo, byl tam krásný výhled 
na celý areál. Bylo to tam fantastické. První, 
co nás čekalo, bylo ubytování. Hned první den 
jsme si zahráli paintball. To se nejvíc z celého 
programu líbilo klukům. Také nás čekala jíz-
da na koni a nafukovací bublina, na které se 
skáče. A večer byl „Karlštejn“, takový temný 
černý hrad. Byli jsme i na lezecké stěně. Od-
poledne na výletě, na rozhledně Mařenka. Dal-

Naše redakce se proto rozhodla tento problém 
alespoň částečně napravit. Vyzdvihneme zde 
tudíž několikero knih, jež nás baví a mohly by 
tudíž bavit i vás. Navíc jsme u každého jedno-
ho titulu uvedli věkovou kategorii, abyste vě-
děli, zda je kniha pro vás to pravé ořechové …

Nyxia
Autor: Scott Reintgen
Nejmocnější zbraň. Nejvyšší 
cena. Vítěz bere vše.
Nyxia – nejcennější látka ve 
vesmíru dokáže proměnit váš 
bídný život v lesk a slávu. Ale 
při pokusu o její získání můžete 
ztratit víc než jen čas. Troufne-
te si kvůli ní i zemřít?
Život Emmetta Atwatera rozhodně není pro-
cházka růžovou zahradou. Jeho matka bojuje 
s rakovinou, otec neustále pracuje, aby uživil 
rodinu. Jednoho dne se naskytne příležitost, 
jak rodinu navždy zabezpečit. Příležitost, kte-
rá ho možná bude stát život. Přesto Emmet 
neváhá a přihlásí se do projektu Genesis 11, 
kde s dalšími chlapci a děvčaty z celého světa 
trénuje pro vesmírnou misi.
Žánr: sci-fi
Naše redakce doporučuje od šesté třídy

Percy Jackson (série, 5 dílů)
Autor: Rick Riordan
Fantasy série o obyčejném klu-
kovi, který se jednoho dne do-
zví, že jeho otec je bájný řec-
ký bůh. Najednou je vytržen ze 
svého normálního života a začí-
ná se učit žít ve světě plném by-
tostí, které znal snad jen z řec-
kých bájí. Být polobůh s sebou přináší celou 
řadu povinností jako nutný výcvik v táboře po-
lokrevných a spoustu akcí a bitev. 
Žánr: Fantasy
Naše redakce doporučuje od páté, šesté třídy

Enderova hra
Autor: Orson Scott Card
Vědeckofantastický román, kte-
rý můžeme doporučit všem mi-
lovníkům dobré literatury. Ro-
mán nejen o zápasu pozemské 
civilizace se smrtelným nebez-
pečím z kosmu, ale také o přá-
telství, bratrské lásce a nená-
visti. Kniha je napsána strhujícím způsobem 
a patří k tomu nejlepšímu, co současná ame-
rická sci-fi produkce nabízí.
Žánr: sci-fi
Naše redakce doporučuje od osmé třídy

GO! – Gang odvážných
Autorka: Ivona Březinová
Měl to být výlet, na který nikdy 
nezapomenou. Nikoho ovšem 
nenapadlo, že nastane taková 
katastrofa. Zámořská loď, na 
které se plavili, začala hořet. 
Po chaotické evakuaci se parta 
šesti dětí ocitá na člunu, který 
je unáší širým oceánem pryč. Po strastiplné 
plavbě se všichni zachrání na opuštěném ost-
růvku v Karibiku. Přežili, ale co bude následo-
vat?
Žánr: dobrodružný
Naše redakce doporučuje od čtvrté třídy

A to je vše: budeme rádi, přečtete-li si knihy 
z našeho výběru, ale hlavní je to, aby vás vaše 
čtivo bavilo, protože na to nám záleží ze všeho 
nejvíc! 
POKUD BUDETE CHTÍT DOPORUČIT SVÉ OB-
LÍBENÉ KNIHY OSTATNÍM, NEVÁHEJTE NÁS 
KONTAKTOVAT!!!!! Můžete své typy předat 
svým učitelům.
                             • • •

Venom 2: Carnage přichází
Venom 2 je americký akční film, 
který vyšel roku 2021. Režisér 
tohoto filmu je Andy Serkis.
Natáčení tohoto filmu bylo za-
hájeno v roce 2019 a uvedení 
do amerických kin mělo být 2. 
října 2020. Datum bylo ale ně-
kolikrát posunuto kvůli pande-
mii covid 19. A v září 2021 bylo 
vyhlášeno, že film bude uveden do kin 4. října 
2021.
Tento film přímo navazuje na události prvního 
dílu, Eddie Brock  (hraje Tom Hardy) je tedy 
stále spojený s mimozemským symbiontem 
Venomem, se kterým dohromady tvoří jednu 
bytost a společnými silami bojují se zločinem 
v San Franciscu. Eddie a Venom  disponují 
zcela odlišnými názory na věc, takže zatím-
co Venom chce kriminálníkům ukousávat hla-
vy a živit se jejich mozky, Eddie hodlá chránit 
pořádek méně smrtící cestou. Kromě roztržek 
s vnitřním mimozemským démonem se Eddie 
ještě pokouší oživit svou skomírající karié-
ru novináře, kterou by mohl znovu nastarto-
vat rozhovor s uvězněným sériovým vrahem 
Cletusem Kasadym (Woody Harrelson). Bě-
hem jednoho z těchto rozhovorů ovšem dojde 
k roztržce a část symbionta přeskočí z Eddieho 
na Cletuse, a tím vznikne psychopatická by-
tost jménem Carnage. Ta uteče z vězení a za-
čne svou krvelačnou pouť za pomstou, kterou 
může ukončit jedině Venom.Momentka z adaptačního kurzu
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Zoo

V pátek 3. 12. jsme šli s celou třídou do ve-
dlejší budovy na malý projekt prvního stup-
ně týkající se výročí 90. let pražské zoo. Žáci 
z 1. stupně si pro nás připravili ukázku zvířat 
ze všech světadílů. Po chodbách byly vylepe-
ny obrázky o různých zvířatech a informace 
o nich. Dostali jsme papíry s otázkami na zví-
řata a chodili jsme po škole a měli odpovídat 
na otázky. Měli jsme na to asi 45 minut a mys-
lím, že to první stupeň uspořádal hodně dobře.
V. Čihák, 9. B

Fungování v 9. třídě

V 9. třídě je to docela těžké z toho důvodu, 
že je toho na vás docela dost. Musíte mít už 
vybranou střední školu a připravovat se na 
přijímačky. Rodiče vás dostávají pod tlak, pro-
tože mají strach, jestli se dostanete na střední 
školu. Učitelé a učitelky jsou více benevolent-
ní vůči vašemu chování. Bohužel musíme také 

chodit na přijímačkové kurzy. A tam je to do-
cela těžké. I ten výběr školy je obtížný. Nevíte 
pořádně, co chcete v budoucnu dělat. Ale přes 
to doufáme, že si každý nějakou školu nako-
nec vybere a dostane se tam, kam chce. 
S. Pavlo, 9. A

Výběr střední školy

Jako každý rok jsou pro deváťáky důležité ne-
jen přijímačky, ale i výběr škol. Školu není 
dobré vybírat narychlo. Mně trvalo dlouho 
najít si školu, která mi bude nejbližší. Jednou 
školou jsem si jistá. Vybrala jsem si Gymná-
zium na Vítězné pláni, zkráceně GVP. Hodně 
lidí, hlavně studenti, školu chválí. Učitelé umí 
dobře naučit. Všichni studenti oceňují, že ho-
diny prý nikdy nejsou nudné. K obědu mají 
studenti výběr ze tří hlavních jídel podávaných 
ve velké jídelní síni. Škola se nachází v příjem-
ném prostředí. Budova je moderní a hned ved-
le ní je veliká tělocvična. Dosah MHD je dobrý. 
Proč jsem si školu vybrala? Vybrala jsem si ji 
proto, že je kousek od mého bydliště. Vyuču-
jí zde celou řadu cizích jazyků. Mezi ně patří 
také francouzština a španělština. Jazyky vyu-
čují rodilí mluvčí. Škola nabízí zájezdy do Ně-
mecka, Rakouska, Švýcarska a na Slovensko. 
Velké mínus školy je to, že se sem hlásí hodně 
uchazečů, což znamená, že byste měli mít co 
nejlepší výsledek u přijímacích zkoušek. 
Jako druhou školu si určitě vyberu nějaké další 
gymnázium blízko domova, ale ještě přemýš-
lím. Uvažuji i o škole s rozšířenou výukou ja-
zyků, protože se chci naučit ještě další jazyk.
A. Poláčková, 9. A

Recenze, doporučení
NEMÁTE CO ČÍST? NAŠE ULTIMÁTNÍ MEGARE-
CEZNOVNA VÁM ZARUČENĚ PORADÍ!!!

Vážení čtenáři, vážené čtenářky…
Je celkem smutné, že odhadem 70% VŠECH 
lidí vůbec nečte, jelikož je to nebaví a veškeré 
čtivo považují za ztrátu času.  Avšak bojím se 
říct, že jejich názor je plně oprávněný, jelikož 
v naší společnosti panuje neschopnost vybí-
rat si knihy tak, aby se danému čtenáři líbily. 
Za to ale může především české školství, jenž 
je mechanicky nastavené tak, aby se žáci zá-
kladních, potažmo středních a vysokých škol 
NEDOSTALI k literatuře, která je potenciálně 
zajímá a místo toho jim jsou cpány zastaralé 
knihy „pro mládež“ z minulého a předminulé-
ho století. A co si budeme povídat: tyto knihy 
většinou nejsou u mladé generace příliš tren-
dy.

ší večer byla diskotéka a ohnivá show. Ráno se 
hrála přetahovaná, jeden proti jednomu. Hrá-
ly se i další venkovní hry. Ze středy na čtvr-
tek (poslední den, kdy jsme odjížděli) jsme se 
přesunuli do chatek po sedmi, v chatkách se 
pouštěl film „Free guy“. Před odjezdem jsme 
skákali na velké trampolíně se zajištěním. Byli 
jsme i na malé prolézačce, kde dva lidé jistili 
toho, který lezl.
7. října jsme odjeli zpátky do školy. Rodiče si 
nás vyzvedli. Adaptační kurz byl zábavný a ta-
krásný. Třídy 6. A a 6. B si to tam určitě užily.
A. Smejkalová, 6. A

Přespávání ve škole

Počátkem listopadu jsme se v 7 hodin večer 
sešli (6. A, 6. B) v prázdné škole. Po půl hodině 
jsme šli do učebny promítat fotky z adaptač-
ního kurzu.
Ale teprve po tom přišla třešnička na dortu: 
Schovávaná ve škole. Představte si, že ško-
la je úplně prázdná a vy se můžete schovat 
v jakémkoliv jejím koutě chcete! Bylo to dob-
rodružné a napínavé. Hra se hrála ve dvou 
patrech školy. Když už byli všichni schovaní 
a hledající začali hledat ostatní, tak pokud při-
šli do nějaké učebny, nesměli rozsvítit. Tedy 
to bylo ještě těžší pro ty, kteří hledali. Po na-
pínavém večeru jsme si šli konečně lehnout 
každý do svých spacáků. Ráno jsme si uklidili 
místo na spaní a byla snídaně, vafle s nutelou. 
Po snídani jsme se šli učit.
J. Dosoudilová, A. Smejkalová, 6. A

Návštěva v Dejvicích

4. listopadu jsem s 9. B vypravili do akade-
mie věd v Dejvicích. Viděli jsem pokusy, měli 
přednášky a skládali jsem částice ve virtuální 
realitě. Potom jsme navštívili hlavní budovu 
akademie věd. Před návratem do školy jsem 
měli rozchod.

Výlov rybníka

V úterý 9. 11. se žáci sedmých ročníků zú-
častnili exkurze Výlov rybníka Šeberák. Náplň 
exkurze tematicky navazovala na probrané 
učivo ve škole. Pro žáky byly připraveny 4 sta-
noviště – vodní ptáci, savci u vody, rybářství 
a ryby. Žáci velmi dobře určovali ryby a spolu-
pracovali. Za odměnu mohli jít zpátky do školy 
pěšky, Krčským lesem. Víc takových exkurzí.  
MChra
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Pražský plavecko-běžecký pohár

Tentokrát se odehrával v úterý 30. 11. v rad-
lickém bazénu. Den předtím mi byla zaslána 
zpráva od pana učitele Jirgla, ve které se psa-
lo, že odchod je v 6:35 od školy, to jsem si 
myslel, že se pan učitel upsal v čase příchodu, 
jenže pak stejná zpráva přišla i rodičům. Bylo 
zle. Nemějte mi to za zlé, ale já v 6:35 mám 
půlnoc. Potom co jsme se následujícího dne 
sešli, tou dobou ještě za tmy, jsme se ospalým 
leč docela veselým krokem vydali na dlouhou 
pouť na zastávku tramvaje. Jakmile jsme došli 
na recepci u bazénu, ukázalo se, že na po-
páté se jim konečně povedlo nenabrat hned 
ze začátku hodinovou ztrátu. V 8 hodin jsme 
v plné polní byli nastoupení v řadě a vyčká-
vali, až bude na řadě naše škola. Když jsme 
se konečně dočkali, zjistili jsme, že je bazén 
strašně mělký. Díky tomu jsem po obrátce tro-
chu narazil do dna. Jakmile jsme všichni z naší 
školy doplavali, šlo se do metra. Metro bylo 
kupodivu skoro prázdné. Dojeli jsme ke Galerii 
Butovice a šlo se běhat. Doběhli jsme jednou 
na třetím místě. Na dalších závodech se musí-
me všichni více snažit.
V. Šitra 9. A

Návštěva městské knihovny

Ve středu 1. prosince jsme vyrazili jako tří-
da 9. A do městské knihovny. Před návštěvou 
jsme měli ještě rozchod. V 9 hodin nám začal 
na téma sci-fi a fantasy. Zprvu jsme muse-
li pracovat ve skupinkách. Měli jsme napsat 
vše, co o sci-fi a fantasy víme. Poté nás čeka-
lo dlouhé vyprávění o těchto dvou literárních 
žánrech. Nejvíc nás bavil konec návštěvy, kdy 
jsme si mohli prohlédnout, a dokonce půjčit 
knížky.
A. Poláčková 9. A

Projekt žáků prvního stupně

V pátek 3. 12. se naše třída zúčastnila projek-
tu, na kterém pracovali žáci od první do třetí 
třídy.
Jejich projekt byl zaměřen na 90. výročí praž-
ské zoo. Na chodbách v 1. a ve 2. patře byly 
rozmístěné informace o zvířatech, jejich rozší-
ření, potrava a chov atd.
Hned na začátku hodiny jsme dostali papír, na 
kterém byly otázky týkajících se daných zvířat 
a na něž jsme museli nejlépe ještě tu vyučovací 
hodinu správně odpovědět. Jedna část chodby 
se zabývala například zvířaty z Evropy, další 
zase jinými světadíly. Na papíře nebyly nijak 
záludné nebo těžké otázky, nemuseli jsme nic 
vymýšlet nebo dokonce vyhledávat, vždy byla 
jejich odpověď napsaná v určité části chodby. 
Mohli jsme pracovat samostatně nebo po libo-
volných skupinách.  Na celý papír jsme měli 
jen 45 minut, což některým lidem nestačilo 
a nestihli to tedy celé vypracovat. Projekt mě 
velice příjemně překvapil. Jak učitelé, tak žáci 
si na tom dali velice záležet, a jak to vypadalo, 
ukazují tři záběry pod článkem:

Na Šeberáku

První dojem nebyl moc dobrý, ale to bylo asi, 
protože jsem měl trochu jiná očekávání. Po-
něvadž jsem čekal, že v rybníku bude nějaká 
voda, teda voda tam byla, ale nebylo jí zrov-
na ve velkém množství, abych vám to přiblížil, 
tak jí tam bylo asi jako v dětském brouzdališti. 
Na místě, kde býval rybník, byla tři stanoviš-
tě. Na každém ze stanovišť jsme se dozvědě-
li spoustu zajímavých informací. Mezi tím do 
bahnité kaluže přijeli nějací pánové, byla to 
celkem veselá kopa, jeden z nich si totiž vzal 
tyč a začal s ní mlátit do vody, prý aby na-
bral ryby do sítí, které držel zbytek této veselé 
skupiny, ale tímto zajímavosti nekončí. Poně-
vadž tam byl ještě jeden muž stejně oděn jako 
ostatní, ale měl čapku, díky které vypadal jako 
sovětský generál. A to bude asi všechno na 
tomto výletě.

Listopadové bruslení 2021

Brzy ráno jsme se v teplém oblečení a s brus-
lemi v batohu vydali na zimní stadion Hasa. 
Jeli jsme tramvajemi až na stadion a ten, kdo 
nenesl těžké brusle, si je půjčil na místě. Za-
čali jsme bruslit každý tak, jak to uměl. Někdo 
se to teprve učil, někdo jezdil jako profík. Žáci 
z 9. ročníků k tomu pouštěli hudbu. Po pár ho-
dinách bruslení, které rychle utekly, nám bylo 
řečeno, ať jdeme z ledu. Museli jsme se vrátit 
do školy. Mně osobně se moc nechtělo a my-
slím, že i ostatní by rádi zůstali na stadionu 
déle. Byla to po dlouhé době mimoškolní akce, 
kterou jsme si opravdu užili. Klidně bychom 
chodili bruslit každý týden. Snad se nám po-
štěstí bruslení zopakovat. Přála bych si, aby 
už žádný lockdown nebyl a my mohli se školou 
častěji chodit na akce.
S. Dračíková 8. B

Pražský globus

Byla jsem překvapená, když mi paní učitelka 
Horová oznámila, že jsem postoupila do ce-
loměstského kola zeměpisné soutěže. Asi se 
ptáte, jaké pocity jsem zažívala během dne 
(22. listopadu), kdy to mělo nastat. Jak se říká, 
měla jsem nervy v kýblu. Když jsem se dopra-
vila na místo, byla jsem překvapená, jaké to 
tam mají hezké. Vešla jsem tam, musela jsem 
říci, z jaké školy jsem a ukázat doklad o bez-
infekčnosti a mohla jsem vstoupit dále. Byla 
jsem tam dvě a půl hodiny. Bylo velice pěkné, 
že paní, která nás hlídala, tak komunikovala 
s autorkou. Ke konci nám přidali čas: bylo to 
velice náročné, ale moc se mi to líbilo a dou-
fám, že budu mít takovou možnost znovu.
Hlavně se to nebojte zkusit, třeba se dostane-
te i dále než já.
L. Fléglová, 7. B

Z biologických praktik

Dvěma snímky se vracíme k pokusům kona-
ným v biologických praktikách koncem listopa-
du 2021. Na prvním snímku si osmáci usnad-
ňují (nebo znesnadňují?) nafukování balonků. 
U druhého snímku P. Sochůrka si můžete sami 
tipnout, zda jde o:
a) řez jehlicí smrku
b) řez jehlicí borovice
c) řez pletací jehlicí
d) řez zubem jehlice
Se správnou odpovědí se můžete přihlásit pří-
mo u paní učitelky Chramostové. Každý stý 
úspěšný řešitel dostane fidorku, každý pětistý 
jedničku z přírodopisu. 

18. 11. 2021, stadion Hasa 
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