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M ilí žáci, rodiče a učitelé, vychází jarní číslo školního časopisu Nautilus. Na 

začátku tohoto čísla vám celá redakční rada přeje do 

nového roku 2020 hodně štěstí a zdraví!    

Začíná nám jaro, kdy všechno kvete a roste. Rodí se 

malá mláďata a příroda se probouzí. Čekají nás veliko-

noční svátky a v časopise najdete zajímavé recepty a 

rady na vytváření kraslic. Nadále si můžete přečíst roz-

hovory, tentokrát s naší  paní zástupkyní, s našimi 

sportovci z různých tříd, najdeme zde zprávy 

z žákovského  parlamentu a  můžete  si pročíst další 

zajímavé rubriky. 13.dubna máme Velikonoční pondě-

lí , kdy chlapci a muži chodí s pomlázkou vyšlehat dív-

ky, které je odmění kraslicemi nebo nabarvenými vajíč-

ky. A teď už hodně zábavy  

u čtení!                               Autor: Zuzana Kyselová, 8. C 

Redakce: Eliška Kvapilová, Gabriela Koutecká,  
Zuzana  Kyselová, Petr Dvořák, Eliška Pauknerová,  
Jitka Ducková, Veronika Ptáčníková, Katka Černohorská,  
Nikola Petržilková, Lucie Hausnerová  
Editoři: Mgr. Lenka Minaříková, Mgr. Daniela Ochová  
Grafik : PhDr. Andrea Koch  
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Náš rozhovor 

R ozhovor pro toto jarní číslo školní-ho časopisu nám poskytla paní 

zástupkyně naší základní školy Mgr. 

Jarmila Krausová. Krátce jsme si s ní 

popovídali o jejích zájmech a o tom, jak 

se jí líbí v naší škole. 

Co se vám líbí v naší škole? 

Líbí se mi, jak pracuje žákovský parla-

ment pod vedením paní učitelky Míčko-

vé, protože je takový hodně akční, má 

zajímavé nápady, zvelebuje nám školu  

a udělali kus práce, co se týká prostorů 

ve škole, protože tam umístili knihov-

ničky, nový dřevěný nábytek, pak pěkné 

obrazy. Toto si myslím, že jsou velice 

dobré nápady,  a opravdu hned  škola 

jinak vypadá. I rodičům, kteří sem při-

jdou, a vidí, že školní prostory tady má-

me hezky upravené   a  vylepšené. 

Jak jste si užila jarní prázdniny? 

Jarní prázdniny jsem si užila tak, že jsem 

v podstatě odpočívala. Pak  jsem dělala 

věci, na které mi nezbývá čas normálně 

během školního roku. Takže jsem si do-

mluvila setkání se svými   kamarádkami,   

a hodně jsem četla. 

Jaké máte koníčky? 

K mým koníčkům patří právě četba 

knih.  

Jaká je Vaše oblíbená kniha? 

Moje oblíbená kniha. To je těžké , mám 

to tak, že v každém životním období čtu 

jiné knihy, protože mě třeba oslovuje 

v životě něco jiného. V poslední době se 

mi právě líbí kniha  Geniální přítelkyně 

od Eleny Ferrante. Teď čtu výbornou 

knihu, je to prvotina od Karin Ledecké, 

ta se mi moc líbí, ale jinak mám ráda 

knížky od Fredrika Backmana , 

nebo od Simona Mora, ale ráda 

mám i  takové nadčasové knihy 

jako je třeba Saturnin od Jirotky 

nebo Co život dal a vzal od Betty 

MacDonaldové . 

Jaké jsou Vaše zájmy? 

Ráda chodím za kulturou, když je čas, do 

kina,  do divadla,  na výstavy. Mám vel-

mi ráda přírodu, takže velice ráda jezdím 

na chatu. Mezi mé zájmy patří i jízda   

na kole. 

Jaký je Váš oblíbený herec? 

Mám ráda Ivana Trojana. 
Připravili: Gabriela Koutecká 
Petr Dvořák, 8. A 
 

Mým oblíbeným koníčkem je četba 
Rozhovor  s  naší paní zástupkyní Jarmilou Krausovou pro Nautilus 2020  

 V každém životním 
období mě oslovují 

jiné knihy 

Obdivuji akční  
přístup školního  

žákovského  
parlamentu

Ráda trávím volný 
čas v přírodě nebo 

na chatě

Nově vybavená učebna chemie 

Foto: PhDr. Andrea Koch 
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Jsem rugbista jako můj táta 
Rozhory s našimi sportovci 

Jak dlouho se věnuješ sportu? 

Dělám ho devátým rokem. 
Co tě na sportu nejvíce baví? 

Asi to, že to je týmová hra. 
Jak ses ke sportu dostal? 

Dělal ho můj táta. 
V jaké pozici jsi a proč sis ji vybral? 

Jsem v pozici vazače-skládání proti-
hráče s míčem, pozici mi udělil tre-
nér. 
Jsi spokojený se svým týmem, nebo bys 

chtěl něco změnit? 
Jsem spokojený, protože spolu vychá-
zíme. 

Jsi spokojený se svými výkony, a po-
kud ne, tak proč? 

Jsem spokojený.  
Připravila: Zuzana Kyselová, 8. C 
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Trénuji až pěkrát týdně 
Jaký sport děláš? 

Já tančím za taneční klub Sparta 
Praha. 

Jak dlouho tancuješ? 
Tanec dělám pátým rokem. 

Jakým druhem tance se zabýváš? 
Dělám jak standartní tanec, tak i 
latinskoamerický.  
Více mě ale baví standartní tanec. 

Jak ses ke sportu dostal? 

Ke svým osmým narozeninám jsem 
dostal poukaz na zkoušku, k nám 
do klubu Sparta Praha, ale chodil 
jsem jen jeden rok, pak mě to 
přestalo bavit.  
Když jsem slyšel, jak mě trenérka 
chválí, tak jsem zůstal. Teď trénuji 
5xtýdně. 
 Děkuji za rozhovor ! 
Připravila: Eliška Kvapilová, 8. A 
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Exkurze  

Stihli jsme si zalyžovat  
i si zajít do cukrárny  

N a lyžák jsme vyjeli v pondělí 6. 1. a 
okolo poledne už jsme byli na místě. 

Když jsme přijeli do Jáchymova, tak jsme 
si šli nejprve vybalovat věci. Už se přiblí-
žil čas oběda, tak jsme poobědvali.  

Po poledním klidu jsme už vyjeli na 
svah(kromě začátečníků) na snowboardu, 
protože  oni  zůstali na malém kopečku u 
penzionu, aby se naučili základy   jízdy 
na“ prkně“. PO večeři jsme měli večerní 
program, kde jsme si říkali pravidla o 
tom,  jak se máme chovat na sjezdovce. 
Druhý den ráno jsme vstali a šli na snída-
ni, která byla ve stylu švédského stolu. Po 
snídani jsme vyjeli autobusem na svah. 
Dohromady jsme lyžovali ve dvou ski 
areálech, a to konkrétně na Klínovci a na 
Neklidu. Jenom jsme se vždy stavili na 

obědě a hned zase jeli na svah.  Každý 
večer se vždy konal   večerní program, 
kde každý  pokoj vymyslel hry,  které 
jsme pak hráli. 

Třetí den, jak se říká, bývá kritický, a 
bylo tomu opravdu tak. Šli jsme normál-
ně na sjezdovku jako každý den, ale ten-
tokrát jsme neobědvali v penzionu, ale 
občerstvili  jsme se na svahu. Pak nevím, 
co dělali lyžaři, ale my, co jsme měli 
snowboard, tak jsme jeli cestou 
z Klínovce na Neklid. Bylo to náročné, 
protože tam vedly rovné cesty, po kterých 
se fakt špatně jezdí. Všichni jsme byli 
vyčerpaní, dokonce si tam někdo udělal 
něco s rukou. Když už jsme konečně do-
jeli na Neklid, tak jsme si tu sjezdovku 
jednou sjeli. Pak pro nás přijel autobus a 

jeli jsme do penzionu. 
Další den dopoledne jsme se vydali na 

svah, ale protože hodně pršelo, tak jsme 
pak odpoledne šli do cukrárny. Každý si 
mohl dát, na co měl chuť. Všechno se 
zaplatilo z peněz, které byly  určeny na 
skipasy, ale protože byly  levnější, tak 
jsme mohli jít do cukrárny. A už tady 
máme poslední den, tedy pátek. Dopoled-
ne jsme šli klasicky lyžovat, a když jsme se 
vrátili, tak už jsme museli začít balit. Poté, 
co jsme si všechno sbalili, tak jsme  se 
naposled naobědvali , a pak jsme ve spo-
lečenské místnosti dostali diplom. 

 Pak  už hurá do Prahy!  
Připravily: J 
Jitka Ducková, Eliška Pauknerová 7. B 
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Animovaný / Dobrodruřný /  

Komedie / Rodinný 

USA, 2020 

Premiéra: 28. 05. 2020 

SpongeBob je nejoblíbenější mořská houba 
na světě. To nejen proto, že dělá ty vůbec 
nejlepší krabí hambáče. Chválil by ho 
zejména jeho šnečí mazlík Gary, kdyby ho 
ovšem právě kdosi neušnekl. A protože 
SpongeBob je doopravdy velký správek, 
všeho nechá a vyrazí za Garyho záchra-
nou . 

Připravila: Eliška Kvapilová 8. A 

Stojí za zhlédnutí 

SpongeBob ve filmu: Houba na útěku 

Akční / Dobrodružný / Krimi / Komedie  
USA, 2020 

CZ premiéra: 06. 02. 2020 

Záporačka a mistryně chaosu s příznakem 

roztomilosti Harley Quinn (Margot Robbie) se 

vrací v novém Plmovém dobrodružství. Je 

čerstvě svobodná, poté co se rozešla 

s Jokerem a celý Gotham (což je přezdívky pro 

New York City) má ni má spadeno. Ona je ale 

připravená zlámat končetiny všem, co se roz-

hodnou postavit do cesty její nově nalezené 

volnosti. Připravila: Eliška Kvapilová 8. A 

Birds of Pray 

Animovaný / Dobro-

družný / Komedie / 

Rodinný 

USA 2020 

Premiéra 02. 07. 2020 
V neutuchající touze 
najít toho největšího 
padoucha všech dob, 
aby mu mohli věrně 
sloužit, narazí Mimoni 
na malého nosatého 
černovlasého chlapce, 
který vyrůstá jen se 
svou německou mat-
kou. Jmenuje se Gru,  
a aniž to tuší, tohle 
setkání mu zásadně 
změní život. 

Připravila:  

Eliška Kvapilová 8. A 

Mimoni 2: Padouch přichází 
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Přečtěte si!  

Knihy, které by vás mohly zajímat 

Rubikova kostka je nejprodávanější 

hračka všech dob. Kniha hlavola-

mů spojuje pestré zkušenosti 

s jejím skládáním a hádanky různé 

úrovně složitosti. Tím vám nabízí 

velmi originální intelektuální zába-

vu. Na stránkách knihy najdete 

plno inspirativ-

ních, stimulujících 

a ďábelských origi-

nálních hlavola-

mů, na kterých si 

můžete dokonale 

procvičit mozek. 

Billie Eilish vzala svět pop music 

útokem. Její hudba má jasný názor, 

její styl je jedinečný, její texty ne-

nechají nikoho chladným. Ve fan-

knize najdete mnoho faktů o Billie, 

kvízy i zákulisní informace, které 

by vám  neměly uniknout. 

Víte, jak přesně funguje třeba mo-

bilní telefon, bankomat, pokladna 

v obchodě nebo výtah? Názorné 

ilustrace vám dovolí nahlédnout do 

útrob jednotlivých zařízení a jed-

noduché experimenty usnadní 

pochopení základního principu 

jejich fungování.  

Připravila:  

Eliška Kvapilová, 8. A 

Velká kniha 
techniky 

Rubic´s  
hlavolamy 

Billie Eilish: 
Fankniha 
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Francouzské copánky můžeme vídat často u celebrit, jen tak namát-
kou u Kim Kardashian, Belly Hadid, Minky Kelly, Seleny Gomez  
a u našich českých hereček jmenujme třeba  Evu Burešovou. 

Buď tren-

můžeš být i ty jako celebrity 

 

Připravila: Petra Jančová, 8. A 
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S francouzskými copánky 

Jak na to? 
Jeden francouzský cop je po technické stránce velmi jedno-
duchý. Začneme tím, že si vezmeme tři prameny vlasů  
z vrchní části hlavy. Následně je zaplétáme a přidáváme 
pramínky vlasů, jak je ukázáno na obrázku.  

Dva francouzské copy:  Postup je stejný, jenom rozdělíme 
vlasy na dvě poloviny. 
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Buď cool! 

Co se asi na jaře nosí? 

Nosit samozřejmě můžete cokoliv, ale na jaro se nejvíce hodí 

jednoduché a lehké denní líčení, do kterého můžete zakom-

ponovat barvy jako je například růžovou, žlutou či Palovou. 

Co se týče rtěnek, zde můžete pustit uzdu své fantazie a pou-

žít  jakoukoliv barvu, která vás napadne. 

Trendy v lí čení 

V chladných  jarních  dnech můžete zkombinovat například 

černé či modré džíny, jednoduché tričko a teplejší kabát  

a pod něj třeba i kardigán. Naopak v teplejších  dnech  může-

te zvolit klidně i roztrhané džíny a svetr nebo jednoduché bílé 

triko a na to košili. Co se týče obuvi,  můžete zvolit jakýkoliv 

druh tenisek. 

Trendy v mód ě 

Na jaro se hodí pastelové bary jako například pastelová růžo-

vá, Palová či žlutá. Také se nosí zářivé barvy, například zářivá 

limetková, fuxiová či modrá nebo žlutá, ale ne neonové,. Nic 

také nezkazíte nenápadnými nude barvami nebo malovanými 

nehty, například vzor květů je adekvátní.  

Trendy v manikú ře 

Na jaře můžete nosit velkou škálu účesů. Nejčastější je napří-

klad obyčejný culík nebo zaplétané francouzské copánky či 

jednoduché drdoly. Vše můžete prokládat umělými květina-

mi nebo čelenkami s květy.  

Připravila: Petra Jančová, 8. A 

Vlasové trendy 
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Projekt 

P rávě ze zmiňovaného důvodu se naše škola již druhým 

rokem programově účastní projektových dnů Střední 

školy elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, Jesenické. Le-

tos se projektovým aktivitám v Jesenické k všeobecnému potě-

šení věnovala dokonce genderově vyvážená skupina žáků ze 

současných devátých tříd.  

Žáci i žákyně si tak měli možnost projít celkem osm provozů 

praktické výuky školy. Od manuálních činností, jako například 

ukování hřebíků, výroba závitů, výroba základních elektric-

kých obvodů, či možnost vyzkoušet si letecký trenažér až  

po počítačové návrhy součástek a základy programování CNC 

strojů, na nichž si pak vyzkoušeli výsledek své předešlé  

programátorské práce. Ve všech provozech se našim žákům 

věnovali mistři odborného výcviku stejně jako studenti  

zmiňované školy.  

Velmi podnětnou byla pro naše žáky zmínka, o jak perspektiv-

ní obory se v rámci jejich uplatnění na pracovním trhu jedná. 

O absolventy technicky zaměřených škol se vede ze strany za-

městnavatelů doslova bitva a žáci ve většině případů už před 

absolutoriem vědí, v jaké Prmě a za jakých Pnančních podmí-

nek budou pracovat a je jedno, zda ukončili učební či maturit-

ní obor. Nutné je také podotknout, že mzdové ohodnocení 

v technických oborech je mnohem zajímavější než v oborech 

standardních a situace nedostatku odborníků v budoucnu jim 

bude v růstu odměn dále jen nahrávat.  

Závěrem lze pouze konstatovat, že zprostředkování podobných 
reálných kontaktů základních a středních škol je správná cesta, 
jak žáky osmých či devátých tříd seznámit s obory, které nej-
sou prvoplánově ve fokusu jejich výběru, přesto mohou být 
dobrou volbou pro jejich budoucí život, jak ukázala ostatně  
i čísla zájemců o tyto obory v loňském školním roce. Dle nich 
totiž o technické obory konktrétně v SŠES na základě našich 
projektových dnů projevilo zájem celkem 6 žáků, z toho do-
konce dvě děvčata.  
Připravila:  PhDr. Andrea Koch 

Technika může být též zábavná 
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Reportáž 

Foto: Maminka.cz 
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N áš výlet začal klasicky jako každý jiný. V osm jsme museli být ve škole. 

První hodinu jsme seděli ve třídě a poví-

dali si :  Jak se budeme chovat, když poje-

deme ve vlaku a v  autobuse. Potom jsme 

se sbalili a šli na autobus. V autobuse jsme 

si povídali o tom, jak se těšíme na nové 

zážitky a kamarády. Na Hájích jsme změ-

nili dopravní prostředek: na metro. V me-

tru jsme dělali hlouposti, snažili jsme se 

ustát prudké zastavení   metra. Na Hlav-

ním nádraží jsme opět změnili dopravní 

prostředek na vlak. Když jsme nasedli do 

vlaku, tak jsme zjistili, že v našem kupé je 

utržená záclonka do chodbičky (České 

dráhy). Tak jsme na to pro jistotu nesaha-

li. V Olomouci jsme opět změnili doprav-

ní prostředek, zase jsme jeli v autobuse. 

Jeli jsme asi hodinu a půl. Pak jsme vy-

stoupili v Rýžovišti. Šli jsme cca 400 metrů 

a byli jsme u školy, v našem cíli. 

Po přivítání jsme se šli ubytovat, naší lož-

nicí byla tělocvična se žíněnkami. Po se-

známení jsme si šli hrát do tělocvičny. 

Druhý den jsme jeli do 

Bruntálu, kde jsme šli na prohlídku zámku 

vybaveného historickým nábytkem. Na 

náměstí jsme dostali  půlhodinový roz-

hod.  

A následovala návštěva aquaparku. Byly 

tam dva bazény, vířivka, jeden tobogán  

a dětský bazén. Strávili jsme tam dvě hodi-

ny. Potom jsme se oblékli a šli na autobus. 

Jeli jsme do školy. Tam jsme měli volno  

a pak jsme si šli hrát do tělocvičny. Hráli 

jsme spoustu her. Pak jsme šli spát. 

Druhý den jsme si všichni sbalili batohy, 

jeli jsme do Olomouce, kde jsme přestou-

pili na vlak domů.  

Všem se výlet líbil a dodnes na něj vzpo- 

mínáme, děkujeme paní učitelce Bradové 
za zorganizování a skvělý nápad. 
Připravil: Jindra Báča, 5. C 

Cíl cesty — Rýžoviště 
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Rozhovor 

Kraslice na 100 způsobů 
Voskové kraslice 
Jednou z oblíbených technik zdobení velikonočních vajíček je zdobení pomocí vosku 
nebo voskových pastelek. Co je potřeba : vajíčka (natvrdo uvařená nebo vyfouknutá), 
včelí vosk, špendlík s kulatou hlavičkou, špejli, kahan staré ručníky, svíčku.  
Nezapomeňte si vajíčko dobře odmastit, čím míň bude mastné, tím více bude barva vidět 
a bude lépe držet. Můžete použít třeba vodu s octem. A teď je jen na vás a  na vaší fanta-
zii , jak vajíčko nazdobíte. Hotové vajíčko přeleštíme suchým hadříkem. Pokud se nám i 
potom bude zdát matné, použijeme kapku rostlinného oleje. 
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Lepení slámy 
Slámu lepíme na obarvená vejce. Slámu, nejlépe ječnou, po délce nařízneme ostrým no-
žem, namočíme a rozžehlíme na proužky. Ze stébel stříháme různé tvary (čtverečky, ko-
sočtverce, trojúhelníky, proužky...) a z nich sestavujeme vzory. Slámu lepíme na vejce 
Klovatinou nebo lepidlem Hercules. Lepidlo nanášíme štětečkem nebo špendlíkem, dává-
me ho jen malé množství. Každý kousek slámy pinzetou přeneseme na vejce a přitiskne-
me hadříkem. Technika nalepování slámy je velmi pracná, ale výsledek stojí za to. 

Vyškrabovaná vejce 
Vajíčko se štětcem obarví anilinovou nebo lihovou barvou. Do ní se pak ostrým předmě-
tem vyrývají různé vzory, většinou květinové a rostlinné motivy. V některých krajích 
motivy napodobovaly výšivku. Technika vyškrabování je typická pro jižní Moravu (oblast 
vesnice Borkovany). K vyškrabování se používají nabroušené pilníky nebo nože do sou-
struhu. Lze použít i jiný ostrý předmět. 

Vejce zdobená sítinou 
Sítina je mokřadní rostlina (r. Juncus). Její listy jsou vyplněny bílou pěnovitou hmotou, 
která z nich jde ve správnou dobu (brzy na jaře) vcelku vyloupnout, takže vypadá jako 
silnější provázek. Stáčením a kroucením této hmoty vznikaly při nalepování na vejce růz-
né vzorky  (obloučky, spirály, vlnovky, pruhy..). Plocha mezi sítinou byla buď obarvená, 
nebo vyplněná textilem. Tato technika je typická pro severní Čechy. 

Leptané kraslice  ̶  zeláky  
Obarvená a navoskovaná vajíčka ponoříme do octa, který vyleptá barvu tam, kde není 
vosk. Po opláchnutí a osušení vosk nahřátým hadříkem setřeme. Zůstane nám tmavý 
vzor na světlém vajíčku. Naši předkové neměli ocet, proto se vajíčka leptala šťávou z ky-
saného zelí. Odtud název "zeláky". 

Papírová hnízde čka 
Princip výroby na snadno vyrobitelné hnízdečko  spočívá v namáčení zmačkaných 
barevných ubrousků nebo nastříhaných papírových proužků do tapetového lepidla. 
Ubrousky nebo proužky se navrství na vhodnou mističku překrytou sáčkem nebo 
potravinovou fólií. Nechá se zaschnout, a pak opatrně hnízdečko vyjmeme. 
Připravily: Nikol Nečesalová, Simona Zahajská, 8. B 



 

Rozhovor 

Umění z cibulových slupek 

 

Suroviny : 
 
1 hrnek cukru krupice, 2,5 hrnku polohrubé mouky, 1 
špetka soli, 1hrnek mléka, 1balíček vanilkového cukru, 
2vajíčka, prášek do pečiva, 1 špetka citronové kůry, 0,5 
hrnku oleje 
 
Postup: 
 
Vejce rozkvedláme v mléce. Mouku smícháme s kypřícím 
práškem, solí, vanilkovým a krupicovým cukrem a citrono-
vou kůrou. Mléko s vejci nalijeme do sypké směsi, přilije-
me olej a utřeme hladké těsto. Těsto nalijeme do tukem 
vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme do trouby 
předehřáté na 180 °C a pečeme asi 40 - 50 minut. Dobu 
pečení si každý přizpůsobí podle pečení trouby. Upečené-
ho beránka vyndáme z trouby a necháme formu vychlad-
nout. Teprve potom hrnečkového beránka vyklopíme  
a potřeme čokoládou nebo citronovou polevou či jen po-
cukrujeme. Na krk uvážeme beránkovi mašli a do rozříz-
nuté pusy vložíme kousek zelené větvičky . Hrníčkového 
beránka mojí maminky podáváme jako výborný tradiční 
moučník na sváteční velikonoční stůl.    
Připravily: Eliška Kvapilová 8. A 
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Vejce poté vylovíme a  přemís-
tíme do skleněné misky. Až po 
úplném zaschnutí z vajec od-
straníme tkaninu a zelené lís-
tečky. Nakonec je můžeme   
naleštit kouskem špeku nebo 
vepřovým sádlem v kousku 
kuchyňské utěrky.  
Připravila: Petra Jančová, 8. A 

Lístečky na vejce lze přilepit 
pomocí malinkého kousíčku 
másla pokojové teploty. Jen tak 
při obalování punčochou zů-
stane na požadovaném místě. 
Vejce vložíme  vody s cibulo-
vými slupkami a lžíci octa. 
Vaříme na mírném ohni asi 25 
minut. 

Na barvení vajec potřebujeme: 
nejlépe bílá vejce 
pár lístků koriandru a rukoly 
1 pár punčoch  
slupky z 12 cibulí 
režný provázek 

Velikonoční beránek 

 Foto:zeny.e15.cz 



 

Ze života parlamentu 

Žákovský parlament se činí 
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www.hruskovyrecepty.cz  

Pokračujeme z loňského roku ve sběru knih, kterými doplňu-
jeme knihovničky na chodbách školy. 
Pokračujeme ve sběru papíru. Z vytěžených peněz dokupuje-

me věci na výzdobu školy.  
Pořádáme akce, které jsou/nejsou hodnocené 

-např. Teplákový den,  Den šílených účesů, Den bez mobilů, 
Nejkrásnější vánoční výzdoba třídy a mnoho dalších. Do akce 
Den šílených účesů se zapojily i některé paní učitelky. J 
Soutěžili jsme v projektu "Buď Safe Online" o přednášku Jirky 

Krále a expertů z Avastu. Bojovali jsme statečně, ale bohužel 
nás porazila jiná ZŠ. Všem moc děkujeme za spolupráci! 
Pořádali jsme Mikulášskou nadílku 4. 12. 2019 
Spojili jsme se se školním časopisem, ve kterém se průběžně 

žáci mohou dočíst informace o práci žákovského parlamentu. 
Nově jsme doplnili lavičky na chodbách o barevné sedáky. 

Spojili jsme se s kreativními žáky naší školy a zaPnancovali 
jejich tvorbu, proto jste si mohli také všimnout na chodbách 
školy nádherných obrazů, které jsou právě jejich dílem. Napří-

klad před učebnou přírodopisu naleznete tento obraz znázor-
ňující lidskou DNA. 

Momentálně řešíme úpravu skel na schodištích.  
Několikrát jsme reprezentovali naši školu na akci „Dětské 

fórum“, kterou pořádá ÚMČ Praha 15. S žáky z jiných základ-
ních škol jsme zde např. diskutovali na téma Participace a ve-
řejný prostor. 

Někteří zástupci ŽaPa se též účastní setkání Pražského parla-
mentu dětí a mládeže (PPDM), který tvoří zástupci žáků zá-
kladních a středních škol z jednotlivých pražských obvodů  
a městských částí. Pražský parlament dětí a mládeže formou 
návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech 
otázkách týkajících se zájmů, práv a povinností dětí a mládeže 
(např. vhodným způsobem upozorňuje na společenské pro-
blémy, napomáhá šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte). 
Rozdáváme odměny třídám, které vyhrály v akcích pořádaných 
ŽaPa. 
Připravila: Katka Černohorská , 8.C  
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Vzpomínáme 

Barevný den: Předávání cen  
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B arvený den se uskutečnil dne 17. 1. 2020. V této akci šlo o to, aby si kaž-

dá třída vybrala jednu barvu a aby se tato 

barva na žákovském oblečení vyskytovala 

v co největším počtu. Tuto akci vyhrály 

dvě třídy. Třída 5. A s třídní učitelkou 

Šebelovou a třída 1. D s třídní učitelkou 

Šimonovičovou. Účastnilo se mnoho tříd  

a za jejich aktivitu děkujeme a přejeme 

mnoho štěstí do dalších akcí. 

Připravila: Kateřina Černohorská, 8. C 
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Křížovkářské okénko 

Tajenka pouze pro Veroňáky 
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