
Pár úvodních vět
dobré prosincové dny přejeme všem z naší 
branické školy – tedy zbylé dny adventu 
a pěkné vánoční svátky.
Čas nám odkrojil bezmála čtyři měsíce ze 
školního roku a v obou budovách i mimo ně 
se leccos zajímavého událo. Můžete se o tom 
přesvědčit na dalších stránkách v článcích 
nových i osvědčených přispěvatelů.
Ať se vám jejich řádky dobře čtou!

Soutěž s Kendamou

Tak přesně s tímhle nás vidíte denně ve škole. 
Jmenuje se to Kendama.
Kendama je japonská hračka, která se dělá ze 
dřeva, ale někdy i z plastu. Skládá se z kenu 
a tami. Ken je něco jako kladívko a tama může 
být barevná koule.    

Kendama je 
dost neobvyklá 
hračka, zvlášť tady 
v Česku. Proto 
jsme se domlu-
vili na uspořádání 
soutěže s Ken-
damou. Zúčastnit 
se může úplně 
každý. Soutěž 
se bude konat 
v Den dětí na 
školním hřišti. Na 
soutěž můžete tré-
novat jakýmkoliv 
způsobem.
Kendamu si můžete 
koupit na stránce 
fyft.cz. Kendama 
stojí od 500 Kč 
do 2000 Kč. Na 
začátek je nejlepší 
Kendama značky 
Krom pop nebo Krom pop lol, které stojí od 
500 až do 600 Kč. Rozdíl mezi těmi dražšími 
a levnějšími je, že ty levnější mají horší pov-
rch a nejsou tolik vyvážené.
Tak trénujte, ať se potkáme!
Matyáš Brabec, Šimon Mareček, 6. B

Školní akce, události
Adaptační kurz Březová

Na takzvaný „adapťák“ letos jela 6. A a 6. B. 
Hned po příjezdu nám mile ukázali celý areál 
a následně nás ubytovali. Už na první pohled 
bylo jasné, že na našich pokojích něco neh-
raje. Rozbitá okna, poničené a pokreslené 
postele nebo nefunkční dveře. To vše i ještě 
více nám na ubytování vadilo. Očekávali jsme, 
že po tomto nemilém incidentu budou alespoň 
nějaké vady spraveny. Ačkoli vady i přes naše 
prosby ani po celém odpoledni opraveny neb-
yly a náš volný čas pro řešení těchto závad se 
chýlil ke konci, rozhodli jsme se, že se poku-
síme odreagovat se na programu s vedoucími. 
Hned na první pohled nás zaujal nádherný 
lezecký areál. Pro naše potěšení jsme si ho 
mohli rovnou vylézt.
Po tom, co dolezli ti nejrychlejší, velmi je uch-
vátil pohled na žáky z jiné školy, jak skáka-
jí takzvaný volný pád s jištěním z patnácti 
metrů. Zeptali se tedy naší vedoucí Terky, zda 
by mohli jít také někdy skákat.
To, co jim ale Terka odpověděla, jim tolik ra-
dosti nepřineslo. Řekla totiž ano, za podmínky, 
že si připlatí 100 korun.
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Naše děti odpověděly, že je to na ně příliš a že 
si to rozhodně platit nebudou. Nebylo to ani 
poprvé ani naposledy, co jsme za ty čtyři dny 
byli překvapeni cenou atrakcí mimo program.
Snídaně, obědy a večeře – to jsou věci, na 
které snad ani není možné si stěžovat. Velmi 
milý personál, a to jak kuchařky, tak uklízečky.
Ale vraťme se k našemu programu, který jsme 
měli s druhou třídou oddělený. Například v pi-
rátské vesničce to bylo doopravdy super. Hráli 
jsme tam nejen hry na socializaci mezi sebou, 
ale také hry dle našich představ. 
Návrat z programu byl vždy doprovázen 
dupáním, křikem nadšení obou tříd. Co si 
budeme povídat, vždyť povídání si s přáteli 
a hraní jak klidných, tak aktivně náročných 
her patří k oblíbeným věcem snad každého 
šesťáka.
Nyní se pojďme podívat na jeden z večerních 
programů neboli noční bojovku. Pokud byste 
se zeptali snad kohokoli na tuto hru, každý by 
vám řekl, že to byl totální propadák. Úkolem 
bylo dostat se do hradu a cestou sebrat svítící 
náramek, háčkem bylo, že nás po cestě mohli 
bouchnout jakousi palicí nějací „bacilové”.
Ti nás ale měli bouchnout pouze za pod-
mínky, že vydáme zvuk. Toto „bacilové” asi 
zcela nepochopili a uhodili nás, kdykoliv se jim 
zachtělo. A toto dokonce nebyla výjimka ani 
u paní učitelky Říhové, kterou nedorozuměním 
bouchli také.

Abych ale pouze nekritizovala, pojďme se podí-
vat na ty zábavnější programy, kterými byly 
například rafty. Ty byly úžasné, už jen pro-
to, že jsme na nich hráli nejednu hru včetně 
několika závodů.  Aby nám to vedoucí trochu 
ozvláštnila, byly to závody rovnou několika 
druhů. 
Doufám, že nevčasné přicházení nebo nescho-
pnost zařídit náhradní program u lidí, co přijeli 
nebo co přijedou po nás, budou již raritou. 
Hlavně  doufám, že zábava v tomto areálu 
nebude nikdy zakázána!!
Eliška Vyčítalová, 6. A

Podzimní přespolní běh

Každoročně se účastníme přespolního běhu, 
letos  se konal 6. října 2022 ve FC Tempo.
Ráno jsme se sešli před školou v 7:45, jeli 
jsme autobusem a nakonec kousek pěšky. 
Poté, co jsme dorazili na místo, kluci chvíli 
kopali do brány. Těsně před závodem prvního 
stupně  jsme se dozvěděli pravidla – co se smí 
i nesmí. První běželi 4. a 5. třídy a čekalo je 
půl kilometru. Potom kluci a hoky ze 6. a 7. 
třídy a ti běželi 1,2 km. A nakonec 8. a 9. třída 
s trasou dlouhou 1,5 kilometru. 
Po skončení závodu se konalo vyhlášení vý-
sledků, nikdo z nás však nezískal medaili. Na-
konec jsme se vrátili do školy a stihli i kousek 
6. vyučovací hodiny.
Adélka Smejkalová, 7. A

Nejen stříbrné mladé dámy

Konec podzima přinesl díky našim šikovným 
žákům skvělý úspěch ve dvou soutěžích.
Nejprve se Bětce z 8. A povedl husarský kou-
sek ziskem stříbrné medaile v soutěži Plavecko 
běžeckého poháru. Ale nebyla to jen ona, kdo 
zaplaval a běžel dobře, také děvčata a kluci 
z dalších tříd se v závodu rozhodně neztratili.

Obvodní kolo Pythagoriády (v ZŠ Na Planině) 
připadlo na krásné datum – 22. 11. 22. Účast-
nili se naši zástupci z 6. a 7. tříd. Velikou ra-
dost nám udělala Zuza z 6. A, která i u nároč-
nějšího zadání potvrdila svůj skvělý zisk (14 

  Večer už doma nezapínáte televizi, protože 
víte, co vás tam čeká. A stejně to pokračuje. 
Uděláte si Granko „přesně tak, jak ho máte 
rádi“. Odlíčíte se micelární vodou, kterou „do-
poručuje 9 z 10 žen“, které se určitě nemohou 
mýlit. Jistota – uklidní vás, že můžete sáhnout 
po Elmexu! Ulehnete do své měkoučké postele 
a tiše čekáte na ranní zazvonění budíku.
   Zatímco už dávno spíte, někdo jiný už zase 
vymýšlí reklamní slogany, aby se váš den opět 
skládal z ještě vtipnějších a poutavějších re-
klam. Budou se valit odevšad.

Anna Sirovátková, 9. B

Co jsme dělali 
o podzimních prázdninách

Rozhovor Petra Říhy (PŘ) 
s účastníkem zájezdu učitelů (JL)

PŘ: Pane učiteli, co Vás vůbec vedlo k tomu jet 
s branickými učiteli do zahraničí? Vždyť jste 
mohl během prázdnin udělat spoustu podzim-
ních prací třeba na chalupě ...

JL: Čas od času je, Petře, dobré jet třeba i tam, 
kam se Ti třeba úplně nechce. Vždyť i Ty jezdíš 
občas do Brna ...

PŘ: Dobře, ale v Brně jsem někdy i za dvě 
hodiny. Vy jste jeli určitě o dost delší dobu ...

JL: … do Itálie se holt busem za chvilku 
nedostaneš.

PŘ: Zajímavá země. Kam jste se podívali? Co 
Vás tam nejvíce zaujalo?

JL: Určitě první část programu v Sieně 
a přírodní termální jezírka ve sv. Filipovi, které 
pro nás prozkoumal pan ředitel. V Sieně jsme 
bydleli téměř v centru, město je nádherné. 
Ale Tebe by možná místo koupání v sirnatých 
pramenech a profláknutých památek zaujal 
jeden netradiční typ veřejné dopravy ... 

PŘ: ???

JL: … totiž desítky ramen pohyblivých schodů 
a chodníků, které slouží k dopravě z údolí na 
pohorek, kde se město Siena rozkládá. Na 
jedněch z odlehlejších jsme se stali svědky 
soutěže místních dobrodruhů o to, kdo ne-
jrychleji zvládne sběhnout dolů proti směru 
jízdy schodů. Zdatnější pak zvládli běžet 
v protisměru i pár ramen schodů  nahoru. 
Tady už se projevila větší trénovanost hostů 
z Prahy, kteří jsou z fárání v metru zvyklí.

PŘ: To děláte Pražákům dobrou reklamu. 
Využili jste také běžnějších druhů dopravy? 
A je použitelná zhruba jako u nás?

JL: Určitě, v Římě jsme bydleli až u moře a bez 
tzv. Metra Lido bychom se do centra dobře 
nedostali. Ale na pravidelnost provozu musíš  
zapomenout: 5 vlaků za hodinu jede typicky 
v intervalu 27–5–11–5–12 minut. Bohužel, 
cestující se v tak nepravidelných intervalech 
na stanice zatím nenaučili docházet ...

PŘ: Je vidět, že se Italové mají ještě dost co 
učit. Může ale doprava v Římě rozumně fun-
govat? Co slýchávám, většinou prý ve velkých 
italských městech panuje chaos, předpisy se 
nedodržují, všude se troubí, chodec aby se 
málem neodvážil do ulic ...

JL: … to, Petře, hodně brzdi. Italové jsou nap-
rostí (kli)ďasové a nepřejedou Tě ani mimo 
přechod. Rozhodně je nevykolejí ani to, když 
hned nevystartuješ na zelenou, nebo někde 
chvíli zavazíš. Ostatně i na skůtru většina řidičů 
jede oblečena aspoň jako pan učitel Háječek, 
příjemně voní a podobně se i chovají. A všude 
se málo kouří ...

PŘ: Já byl o prázdninách v Ostravě a tam se 
kouří pořád dost. Asi, že mají Ostravaci kratke 
zobaci ...

JL: Teď jsi to, Petře, rozčísl! Proč jezdíš o prázd-
ninách do Ostravy?

PŘ: Určitě lepší než do Brna, pane učiteli!

Otázka na závěr:
Kdo se ujme školního bufetu?

Momentka z adaptačního kurzu

Naše družstvo v FC Tempo

Úsměv naší medailistce slušel
bufet

2 7



Z tvorby našich žáků

Recenze, bajky, fejetony

Pekelná středa

Hororová seriálová komedie „Wednesday“ se 
od prvního dne svého uvedení stala nejpo-
pulárnějším seriálem na Netflixu. Líbí se mi 
hlavní postava, kterou hraje herečka Jenna 
Ortega. Říká se jí Pekelná středa. Jenna Or-
tega je Američanka, které je 20 let, natočila 
několik filmů a seriálů.  Seriál „Wednesday“ 
je o holce Wednesday Addams, která cho-
dí do školy „Nevermor“, kde se učili už  její 
rodiče a vyšetřuje vraždy. Wednesday se 
obléká jen do černého a bílého, protože má 
alergii na barvy. Wednesday bydlela s rodiči, 
ale ode dne, kdy začala chodit do Nevermoru 
má na koleji pokoj se svou spolužačkou Enid. 
Jsou naprosto odlišné. Enid má ráda make-
-up, koukání na seriály a její nejoblíbenější 
barva je růžová. Wednesday nemá ani mo-
bil, ráda píše svoji knihu (román), miluje čer-
nou barvu a nesnáší objímání. Příští podzim, 
23. 11. 2023 vyjde druhá sezóna, na kterou 
se už těší všichni fanoušci seriálů Wednesday. 
Zatím doporučuji!
Daryna Moshkola, 6. B

Pes a liška

Pes šel lesem, když tu náhle zahlédl pod větve-
mi starého dubu odpočívající Lišku. Pes neznal 
zdejší kraj a také potřeboval najít někoho, kdo 
by mu pomohl najít potravu. Pes neměl tedy 
jinačí možnost, než že se s Liškou spřátelí. Liš-
ce se jeho přátelství velice hodilo. Pes jí byl 
věrný a toho také Liška využívala. Každý den 
posílala Psa do nedaleké vesnice, aby nakradl 
něco k snědku. Ona sama by se tam neodvá-
žila, ale Pes ji poslouchal na slovo. Už to byl 
nějaký ten pátek, co se s Liškou znali. Liška 
jako obvykle čekala na smluveném místě, pod 
větvemi starého dubu. Tento den byl nějaký 
divný. Už bylo dávno po rozbřesku a Pes ni-
kde. Liška se rozhodla ještě chvíli počkat. Měla 
hlad, musela se tedy odvážit do vesnice pro 
jídlo. Ve vesnici zahlédla Psa, avšak nebyl na 
tom zrovna nejlépe, protože ho jeden z lidí bil 
důtkami. Bylo jí to jedno, jednou se to stát 
muselo. Nenápadně vběhla do kurníku a za-
rdousila jednu slípku. Když odcházela všiml si 
jí Pes svázaný provazy a zakňučel na ni, aby 
mu pomohla. Liška samozřejmě ani pohledem 
o Psa nezavadila, ale šíp z kuše Lišku neminul.

Václav Šitra, 8.  A

Pokud zvládnete projít nocí, 
objevíte jasnější den

  
Pokud se teď budu hodně a pilně učit, tak se 
dostanu na dobrý gymnázium. Podle mě to 
bude lehký, zvládnu to levou zadní. Není to 
zas tak těžký, stačí párkrát za měsíc napsat  
test cermat a je to doma!
  Při prvním cermatu jsem pochopil, že se 
mám strefit přesně do políček. Při druhém, že 
má být vyplněnej pokud možno celej, a ne jen 
zaškrtávat čtverečky. Po pár testech se mi už 
podařilo dosáhnout pěti bodů.
  Teď mi zbývá posledních pár týdnů. Pořád si 
myslím, času je dost. Nemusím se tolik učit, 
zatím to přece můžu flákat.
  Už jen posledních pár dnů a uvědomuju si, že 
na tom nejsem nejlíp. Měl bych začít pořádně 
makat, abych to vůbec zvládnul složit.
  Za tři dny jsou zkoušky a já jsem na sebe na-
štvaný, že jsem se nepřipravoval víc. Měl jsem 
to brát vážněji, ne jako nějaký vtip.
  Dnes už mám po zkouškách. Prošel jsem 
o fous, ale jsem na škole, na kterou jsem 
chtěl. Takže všechno je dobrý.

Martin Tajovský, 9. B

Nevyhnutelné reklamy

  Valí se na nás ze všech stran. Jsou všude, 
dnešní svět se bez nich už neobejde. Před-
stavte si, že se probudíte jednoho třeba čtvr-
tečního rána o pár desítek minut dřív než ob-
vykle. Zapnete si rádio s úmyslem dovědět se 
novinky ze středy. Místo podcastů a rozhovo-
rů slyšíte samé „Air bank, i banku můžete mít 
rádi,“ a „Všechny dárky vyřešíte ...“
  Rádio s úšklebkem vypnete. Převlékáte se 
a oblečete si černé triko „bez potisku“ a čers-
tvě vypraný svetr. V uších vám zní: „Vypraný 
v Perwolu“. Decentně se nalíčíte kosmetikou 
L ´Oréal Paris, protože „vy za to stojíte“. Na-
mažete si chleba Lučinou, která vám sděluje, 
že je „čerstvou chutí přírody“. Jdete si čistit 
zuby a neomylně „Sáhnete po jistotě a volíte 
Elmex“. Když už v celé své kráse scházíte po 
schodech, cestou vyzvednete poštovní schrán-
ku. Přestože je na ní napsáno „Nevhazovat 
reklamní letáky“, pošťáci to očividně ignoru-
jí. A vám se nechce nosit celý štos reklam se 
slevami, které třeba už ani neplatí. Do práce 
jedete autem necelých deset minut a cestou 
vaši pozornost upoutávají billboardy politiků, 
které vám slibují, že „postaví Česko zpátky na 
nohy“. V práci zapínáte notebook a dovíte se, 
že jste velký šťastlivec, protože jste právě vy-
hrála zájezd na Maledivy pro dva za 120 000 
korun. Naprosto zřetelný podvod.

bodů z patnácti možných) ze školního kola. 
To ji zařadilo na dělené 2. až 4. místo. Velmi 
dobře se dařilo dalším našim žákům, zejména 
Anežce ze 7. ročníku i Aničce a Adamovi ze 
6. A.
red

Jak vidí plavecko-běžecký pohár 
Bětka a Jakub?

Ahoj všichni, dost možná už jste slyšeli 
o Plavecko-běžeckém Poháru Prahy, kterého 
se naše škola účastní. V poslední době se naší 
škole opravdu moc daří a je to možná právě 
kvůli velké účasti našich závodníků. Musím 
říct, že s tak velkou podporou se závodí velmi 
dobře a  o tom něco vím…
Já osobně jsem vyhrála nějaké medai-
le a vlastně nevím, jestli byl lepší ten pocit 
vítězství, nebo podpory. Díky Poháru jsem 
zjistila, že mě běh baví, takže se teď věnuji 
atletice. Už se těším na další závod!

Alžběta Moudrá, 8. A

Při závodu se cítím rovnou jako vítěz. Když 
běžím, tak si připadám volný jako pták. Při 
plavání musím natahovat ruce dopředu, abych 
se klouzal a byl rychlejší. Výhra není pro mě 
to hlavní. Jak se říká, důležité je se zúčastnit. 
Nejdůležitější je nepřepálit to na začátku 
a šetřit si síly na konec. V tom jsem dobrý, 
díky tomu jsem byl ve svém prvním závodu 
třetí.

Kuba Moudrý, 6. B

Týden Akademie věd ČR

Ve čtvrtek 3. 11. se naše třídy 9. A a 9. B po 
první vyučovací hodině vypravily do jednoho 
z ústavu akademie věd. Tam nám postupně 
byly odprezentovány dvě přednášky o míst-
ních výzkumech. Naše skupinka byla první na 
přednášce o obezitě. Paní nám vysvětlovala 
problémy s obezitou a následně nám představila 
výzkum její léčby. Druhá přednáška byla 
o vývoji protilátky na krevničky a roztoče. Bylo 
nám vysvětleno, jak se vyvíjí a zdokonalují 
takzvané „inhibitory”, jež mají zabránit oněm 
parazitům v konzumaci naší krve. Myslím, že 
si všichni odnesli nové poznatky a zážitky.

Noemi Watzková, 9. A

I já jsem se zúčastnila akce “Týden akademie 
věd”. Konala se v ústavu akademie v Dejvicích. 
Byli jsme rozděleni na čtyři skupinky podle 
témat a obtížnosti stanovišť. Navštívili jsme 
několik budov v areálu. První stanoviště naší 

skupinky bylo o štěpení proteinů a jak se toto 
dá využít v medicíně. Druhé stanoviště, bylo 
zaměřeno na náš čich. Poznávali jsme pachy, 
hádali jsme co jsou zač a odkud jsou. Na každém 
stanovišti jsme pobyli asi 30 minut. Vždy jsme 
byli nějakým způsobem interaktivně zapojeni. 
V prostorách bylo poměrně horko a byly trochu 
stísněné. Bylo však zajímavé pozorovat kolik 
přístrojů a pomůcek se v laboratořích ukrývá. 
Poté jsme se přesunuli na Národní třídu, kde 
jsme zašli do další budovy akademie věd na 
malou výstavu. Poté jsme měli rozchod a pak 
jsme se vrátili ke škole. Myslím si, že akce 
byla dobrá a zajímavá, až na občasné možná 
až moc odborné pojmy, na něž jsme se museli 
zeptat, protože jsme měli problém je pochopit.

Anna Flisníková, 9 A

Výlet do Míšně 

Dne 1. 12. jsme vyrazili na výlet do Míšně s paní 
učitelkou Fráňovou, Horovou a Redčenkovou. 
Nejdříve jsme cestovali zhruba 2,5 hodiny 
autobusem. Dojeli jsme jeli do porcelánky 
Meißen. Tam nám ukazovali postup výroby 
porcelánu. Nejdřív se porcelán dá do sádrové 
formy, která je položená na hrnčířském kruhu. 
Poté se porcelán lepil a maloval. Když ukáz-
ka skončila, šli jsme si prohlédnout muzeum, 
které bylo obrovské. Viděli jsme vše od talířů 
a sošek až po obrovské vázy a hudební nástro-
je. Ještě musím říct, že porcelán je ruční práce 
a značí se zespoda zkříženými modrými meči. 
Proto je tak drahý. 
Z porcelánky jsme šli na adventní trhy, kde 
jsme zůstali hodinu. Čechy se to tu jen hemžilo.
Potom jsme šli na autobus, který nás odvezl 
na zámek Moritzburg, kde se natáčela Popel-
ka. Tam byla výstava – nejprve figuríny, dál 
byla místnost, kde byly kopie kostýmů z filmu 
a možnost si je vyzkoušet – toho paní učitelky 
i ostatní rádi využili. Jak vidíte na fotce. Dál 

Scénka v Moritzburgu 

6 3



Talenty v našich devítkách

Také v letošní devítkách najdete mnoho ši-
kovných lidiček. Část z nich se může pochlubit 
úspěchy i v celopražském měřítku. Ať už se 
to povedlo přírodovědně orientované Jasmíně 
nebo všestrannému Matoušovi. Na múzicky 
zaměřené žáky narazíte především v „áčku“. 
Z těch do této strany přispěli svými kresbami 
Jakub, Anička a Pepa. Mnohokrát děkujeme!
red

Trpící místnost

Ne nadarmo se říká, že kultura národa 
se pozná také podle stavu záchodů. To 
potvrdí nejvíce ti, kteří kdy byli na vý-
chod od nás. Kupříkladu v Rusku musíte 
mít kliku, abyte narazili aspoň na turecké 
záchody. A močení na veřejnosti je tam-
docela běžné. – U nás se situace za po-
slední roky zlepšila. Také v naší novější 
školní budově. Včetně chlapeckých zá-
chodů ve třetím patře.
Tam ale si člověk od září 2022 místy 
připadá jako v Bohnicích, ne v Braníku. 
Krádeže, ničení věcí, uměle vytvářený 
svinčík. Postupně jsme kvůli nepřizpů-
sobivcům přišli o kryty spínačů, samo-
zavírač, o ty prvně zmíněné opakovaně. 
Situace zašla tak daleko, že se do 
věci osobně vložil ředitel školy. Jeho 
zásah v pohotové obrazové zkratce 
podchytil Pepa z devítky.
Zejména my z vyšších ročníků trávíme ve 
škole i třetinu dne. Zkusme každý sám za 
sebe přispět k tomu, aby prostředí kolem 
nás zůstávalo pěkné.

byla výstava cílená spíše na děti. Různé hry 
s naštěstí českými popisky. My jsme byli ven-
ku si vyzkoušet Popelčin ztracený střevíček. 
A zjistila jsem že Popelka nejsem:(. Potom 
jsme šli na autobus a jeli domů. Mně osobně 
se výlet líbil a jediné, co by se dalo vytknout, 
je, že mi nefungovala data:(. 

Anita Lukešová, 6. B

Akce prvního stupně

Dalšími dvěma snímky se vracíme k dění na 
přelomu listopadu a prosince. 24. listopadu se 
prvňáci, druháci a třeťákci naší školy (s jejich 
rodiči) účastnili podvečerní vycházky se svě-
týlky ze Školní ulice na Dobešku a zpět.
V pondělí, 5. prosince zažila stará i nová budo-
va naší školy návštěvu svatomikulášské dru-
žiny. Uspořádání akce zejména pro naše nej-
menší žáky se tradičně ujali deváťáci.
red

Byli jsme i v divadle

Vánoční muzikál Betlém hledá Superstar vi-
děly v Divadle Na Fidlovačce žáci ze šestých 
a osmých tříd. Příběh ze starých časů, který 
jim nabídl svůj úhel pohledu: Leckdy ani ten 
nejsilnější, nejhlasitější a nejodvážnější lev 
není tak platný jako tichý a spolehlivý oslík, 
který má v lásce svá břemena.
Na cestě do Betléma vás dostane remcají-
cí anděl, dominantní lev, nafoukaný kozoroh 

a sympaták osel. Maria samozřejmě porodí, 
Josef se nepohodne s Bohem o otcovství. Tex-
ty písniček drzé tak akorát.   

Setkání s kandidáty 
na prezidenta

V pátek 9. 12. jsme měli možnost setkat se 
s kandidáty na prezidenta. Nejprve jsme 
ve škole dávali dohromady možné otázky 
kandidátům  a dvě z nich položili generálu 
Petru Pavlovi:
• Uděláte armádu ČR silnější?
• Co by nám – dětem – přineslo, kdybyste se 
stal prezidentem?
I když ještě nemůžeme volit, byla to pro nás 
hodně zajímavá zkušenost a příležitost.

Za 5. A Šimon Cejnar, Ester Kundra,  
Magdalena Nosková, Filip Skala

Zimní radovánky 2022
bruslení a běžkařský kurz

Stejně jako v roce předchozím, proběhl na za-
čátku zimy – 15. prosince – jeden den školní-
ho bruslení na vršovickém stadionu Hasa.
Díky paní učitelce Chramostové se podařilo 
zajistit i mimořádný běžkařský kurz pro děti ze 
6. ročníku na Klínovce. Pokud budete číst tyto 
řádky před vánočními svátky, držte šesťákům 
palce, ať mají slušné počasí a na hřebenech 
Krkonoš si pěkně zajezdí.

Kulturní živly na Fidlovačce 

poznáte lyžníka na obrázku 
Kuby z 9. A ? 
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