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ROZHOVOR S EVOU
DECASTELO
Připravili jsme si pro vás exkluzivní
rozhovor s celebritou třeba seriálu
Slunečná. Jak Eva Decastelo zvládá
tuto dobu a více, jedině u nás
ČTĚTE NA STRANĚ 3

PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA:
DOVOLENÁ S RÁČKEM
Kam letos na dovolenou a jak
správně prožít letní prázdniny?
Poradíme kam v Čechách, ale i kam
k moři. A jak učitelé prožíjí
prázdniny?
ČTĚTE NA STRANĚ 9

Slovo úvodem Poradíme vám kam na výlet,
kam k moři, podíváme se
do historie, ale také na současná
témata. Určitě si nenechte ujít
něco ze světa celebrit, konkrétně
rozhovor s Evou Decastelo.
Věříme, že tentokrát si tu každý
najde své. Přes prázdniny
budeme mít v redakci
dovolenou, takže o to víc se
můžete těšit na náplň zářijového
vydání.
Čtení a psaní zdar!
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Vážení čtenáři,
máme tu konec jara a začátek
léta a to znamená, že Ráček
neotálí a tentokrát vám přináší
devět stran zajímavého čtení,
včetně prázdninové přílohy.

Sport - CET Prague cup 2021
Dne 5. - 9.5. 2021 Se v Chuchli
Aréně Praha konaly parkurové
závody CSIO3 Prague cup 2021.
Český parkurový tým ve složení:
Anna Kellnerová, Ondřej Zvára,
Kamil Papoušek a Aleš Opatrný
nastoupili v pátek ve skvělé
formě a ve dvoukolové soutěži
nakonec zvítězili. Tímto
závodem český tým potvrdil
svoje kvality, a nyní již pilně
trénuje na Olympijské hry
v Tokiu. My jim tedy přejeme,
ať se jim daří, a těšíme se
na další skvělé výsledky!
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Hotel DUM: Skvělý výhled ze střechy

foto: Tomáš Podařil, třída VI.A foto: Tomáš Podařil, třída VI.A

Nedávno jsme navštívili bývalý
modřanský Hotel DUM,
ze kterého je, vzhledem k jeho
výšce, nádherný výhled. Takže
jsme pro vás udělali několik
snímků, nejen ze střešní terasy.
 
Hotel DUM
V roce 1986-87 se na místě
dětského hřiště v ulici Kutilova
v Modřanech, začala v rámci
zahušťování sídliště stavět 20
patrová budova, která měla dle
projektu Ing. arch. Míči sloužit
jako ubytovna zahraničních
dělníků, po výstavbě se rozhodlo
jinak a na místo dělníků se
do budovy nastěhovali
mimopražští učitelé. Po revoluci
v roce 1989 klesl o bydlení
v budově zájem, a tak se zde
otevřel tříhvězdičkový hotel,
ikonicky známý jako hotel DUM
(Dům Učitelů Modřany =
DUM). V roce 2012-13 zde
přestal hotel fungovat a až
do roku 2014 byla budova
prázdná, kdy ji společnost TVM
Net dostala do rukou a zřídila
zde resort pro sociálně slabé,
seniory a studenty.

foto: Tomáš Podařil, třída VI.A

Vzhledem k jeho 21 patrům a 69
metrům jsme pochopili, že
v posledním podlaží musí být
úžasný výhled na Prahu, tak
jsme si tam zavolali a za
nedlouho jsme se ocitli na samé
střeše hotelu DUM, odkud je
vidět na celou Prahu. Díky patří
také panu recepčnímu Ing.
Dubinovi, který nás nahoru
pustil. Mimo to, ve vstupní hale
je dřevěná dělící mříž "Stromy"
od Otto Sukupa a barevná vitráž.
Co se týče umění, tak v roce
1988 byla do vstupní haly
umístěna ještě bronzová
figurální plastika od Jana Hány
a Vladimíra Sochora (stejní
autoři plastiky "Symbol rozpuku

života" u nákupního střediska
Labe).
 
No a co bylo ze střechy vlastně
vidět? Zmínili jsme se, že celá
Praha, ale co konkrétně?
Modřany jsme měli jako na dlani
a o to víc i samotný Pražský
hrad, který byl odtud v krásném
rozpoložení. V průsmyku
vltavského údolí bylo vidět
i historické centrum, nad kterým
se (mimo vrch Opyš s Pražským
hradem) vypínal Vyšehrad.
Žižkovská věž a Věž O2
dominovali městské části
Žižkov. O kus dál pak "Pražský
Manhatton" Bylo vidět i na
Stodůlky, které byly ve stejné
výšce jako Děvín. Tam nás zase
hned upoutaly Prague Towers.
Z Jižního města bylo vidět
na výškové budovy Opatov
Twin, Sandra nebo Kupa.
V povzdálí jsme zahlédli
i sídliště Bohnice a na druhé
straně vesnickou krajinu okolí
Prahy. Později jsme se za,ěřili
na modřanskou panoramu, které
byla poskytnuta zase z balkónku,
resp. ochozu kolem býv.

Tomáš Podařil, třída VI.A, vstupní hala

tanečního sálu s barem o patro
níž. Dnes je tam studovna
místních vysokoškoláků. Lepší
místo, na focení naší ZŠ jsme
ještě neobjevili :)
 
Doufáme, že se vám článek líbil,
nám se z výhledu tají dech ještě
teď :)
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ŘEDITELNA

"LETNÍ VÝZVA-
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2021"
 
Máme velkou radost, že MŠMT
konečně potvrdilo konání
bezplatného Příměstského tábora
„Letní výzva“ pro naše žáky
v termínu 5. – 9. července 2021
(včetně stravování a pitného
režimu).
 
Program výuky a další
volnočasová náplň bude probíhat
od pondělí do pátku v čase
od 8:00 do 16:00. Veškerý
program včetně stravy (obědu,
svačiny a pitného režimu) je
hrazený z projektu MŠMT
"LETNÍ KEMPY 2021".
 
V rámci programu se budeme
věnovat:
 
- podpoře posílení vztahů

a spolupráce mezi spolužáky,
 
- podpoře studijních návyků
a zájmu o vzdělávání,
 
- podpoře doplnění důležitých
znalostí z minulého školního
roku,
 
- pohybovým aktivitám, hrám
a soutěžím.
 
Přihlášky  odevzdávejte
přes třídní učitele nebo emailem:
petr.polak@zsrakovskeho.cz.
 
V případě rychlého naplnění je
rozhodující čas přijetí přihlášky.
Celkově je k dispozici 75 míst.
 
 
ORGANIZACE NOVÁ
ŠKOLA NABÍZÍ LETNÍ
DOUČOVÁNÍ
 
Organizace, která úzce
spolupracuje také s naší školou
v rámci školních a čtenářských
klubů, nabízí v letních měsících
doučování, ať už na online či
přímo v rodině.
 
Doučování povede mladý

proškolený pedagog, který
dětem bude pomáhat se vším,
co budou potřebovat tedy
například:
 
-doučování a první pomoc se
školou,
 
-vysvětlení a procvičení učiva,
 
-příprava na srovnávací zkoušky,
 
-doučování češtiny pro cizince.
 
Doučování je určeno pro děti
prvního i druhého stupně, které
během léta potřebují dohnat

učivo. Doučování je zdarma.
 
V případě zájmu navštivte
webové stránky organizace
NOVÁ ŠKOLA o.p.s. - 
www.novaskolaops.cz/nevzdamet
o 
 
Nebo se registrujte
u koordinátora projektu na ZŠ
Rakovského - Mgr. Petra Poláka
(petr.polak@zsrakovskeho.cz)

autor článku:
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Polytechnická dílna v atriu

Polytechnická
výchova/vzdělávání
 
rozvíjí znalosti o technickém
prostředí a pomáhá vytvářet
a fixovat správné pracovní
postupy a návyky, podporuje
touhu tvořit a práci zdárně
dokončit.
Patří sem i používání
jednoduchých nástrojů jako je
pila, kladivo, svěrák, pilník,
netradičních materiálů
a techniky jejich zpracování.
Za pomoci pana učitele
Kažmíra, paní učitelky Sidorové,
pana zástupce Poláka a podpory
vedení školy vzniká v atriu
postupně místo, kde bude možné
získat a posléze zdokonalit
technické nadání a dovednosti,
vytvářet kreativní a funkční věci,

realizovat své nápady a naučit se
bezpečnosti při práci.
 
Pokud máte zájem se svou třídou
tvořit, můžete tak učinit
od minulého týdne prakticky
kdykoliv. Kontaktujte pana
učitele Kažmíra, který Vám dá
podrobnější instrukce ohledně
ukládání nářadí a obsazenosti
atria.
 
V případě, že s dětmi půjdete
pracovat do atria, zde jsou
některé další nápady na tvorbu.
Pomocí pilek a svěráků lze
odřezat z dlouhé tvarované lišty
malá zvířátka, s kterými je
možné poté dále pracovat
(nabarvit, polepit atd.) Lišty jsou
k dispozici v několika druzích
profilů.

III. A nám pomáhá se psaním! 
Dnes článek o agamě.

Jak už asi víte, tak malí šikulové
ze III.A nám posílají mnoho
zajímavých článků. Pro dnešek
jsme vybrali článek o Agamě,
hezké čtení!
 
Agama vousatá (Pogona
vitticeps) 
 
Agama vousatá je ještěr
dosahující délky asi 30
centimetrů. Ocas tvoří celou
polovinu jeho těla. Má malé,
kulaté a černé oči. Agamy mají
pískovou barvu. Na nohou mají
krátké ale špičaté drápky vhodné
pro lezení po skalách
a stromech. Dožívají se až 20

let. Agama vousatá je všežravec.
Žere hlavně cvrčky, kobylky,
pampelišky, zeleninu a ovoce.
Žije pouze v pouštích Austrálie.
Agamy při růstu svlékají kůži
stejně jako hadi.
 
Agama, kterou máme u nás
doma, má 6 let a jmenuje se
Zoro. Chováme ho v domácím
teráriu, kde má větve z borovice,
kámen a poličku, kde se rád
vyhřívá. Místo pouště má písek,
kde honí cvrčky.

za článek děkujeme Petru
Mulačovi ze III. A
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Veronika Sidorová: "ZŠ Rakovského je moderní škola s dobrým 
přístupem ke vzdělávání"
Pro červnové vydání jsme si
připravili rozhovor s paní
učitelkou Veronikou Sidorovou,
která na naší škole učí Tělesnou
výchovu, Občanskou výchovu,
Hudební výchovu a Zeměpis.
 
1.) Začneme jako vždy
otázkou, odkud pocházíte?
Slyšeli jsme že snad
ze Slovenska?
 
Ano je to tak, konkrétně z Košic
na východním Slovensku.
Možná to není poznat,
když vyučuji, mluvím česky, ale
někdy se mi tam nějaké to
slovenské slůvko přimotá, to pak
žáci zbystří, protože jim to
přijde divné (smích).
 
 
2.) A jak jste se dostala
do Česka? Kdy jste se
přestěhovala do Prahy?
 
Do Prahy jsem se přestěhovala
v roce 2010, kvůli vysoké škole,
na kterou jsem se přihlásila.
Zalíbilo se mi tady a už jsem
tady zůstala. Změnu rozhodně
nemám v plánu, Praha pro mě
představuje neuvěřitelně krásné
a komplexní město, téměř
na každém rohu vás překvapí
něco nového, co jste předtím
neviděli, ačkoliv jste mohli
projít to místo již několikrát.
Někdy například stačí v centru
jen zvednout hlavu vzhůru
a musíte žasnout jak nádhernou

architekturu Praha má.
 
3.) Slyšeli jsme, že jste také
sportovní hvězda? Co jste
dělala za sport a jak moc jste
byla úspěšná?
 
Jsem bývalá reprezentantka
basketbalu na Slovensku, hrála
jsem i extraligu. Basketbal je
úžasná hra, rychlá a energická,
je zapotřebí dobrá kondice
a tisíce hodin tréninku, aby vaše
střelba byla úspěšná. Trénovali
jsme i třikrát denně, jako
studenti gymnázia jsme měli
zařízené individuální plány
studia, abychom mohli trénovat
každý den. Když ale máte cíl
a touhu, když chcete být
nejlepší, vše se dá zvládnout.
 
 
4.) Co vás přivedlo být
učitelkou a proč zrovna ZŠ
Rakovského?
 
Mám kladný vztah k dětem.
Chci předat takové ty životní
zkušenosti, co člověk
během života nasbírá a které pak
mohou například dětem usnadnit
některé situace, když základní
školu opustí. Nebo si na ně
alespoň vzpomenou v pozdějším
věku. ZŠ Rakovského proto,
protože je to moderní škola, 
kvalitním vybavením a dobrým
přístupem ke vzdělávání.
 
5.) Kde jste pracovala
před učitelskou profesí?

 
Před kariérou pedagoga jsem se
věnovala podnikání, po studiu
na vysoké škole jsem chtěla ještě
nabrat zkušenosti a praxi a tak
jsem pracovala v zahraničí
v oblasti cestovního ruchu a také
jsem učila slovenský jazyk
cizince. V životě je dobré nabrat
co nejvíce zkušeností, abyste jste
měli pořádný rozhled a mohli si
ujasnit, co od života a sebe
očekáváte a kam se chcete
dostat.
 
6.) Jaký máte názor
na covid-19 a celkově na tuto dobu?
 
Všechno zlé je k něčemu dobré,
určitě všem hodně vzala, ale

i hodně dala. Třeba si teď
budeme víc vážit času a budeme
vědět jak s ním lépe pracovat.
Začala jsem vnímat některé věci,
které mi předtím přišly běžné
jako vzácné. Tato doba nám
umožnila se zastavit, přestat
neustále spěchat a zamyslet se,
co je v životě opravdu důležité.
 
7.) A jaké máte plány na léto?
 
Určitě bych ráda procestovala
jižní Itálii, protože má úžasnou
přírodu, průzračné moře
a památky. V této oblasti je také
skvělá gastronomie, a takové
zážitky, kdy se propojuje
poznávání s chutěmi
a kulturními odlišnostmi mám
velmi ráda. V druhé půlce
prázdnin bych ráda jela
s kamarády na vodu. To už je
taková naše tradice, máme
z toho vždy skvělé zážitky
(úsměv).

autor článku:
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Březčin Blog

Čauky,
asi jste si všimli že zde máme
nový název pro tuto sérii.
Březčin blog, teď to bude něco
jako "deník"
Konečně jsme zase ve škole,
pro někoho je to tragédie, ale
pro mě je to super:).
A ani nemusíme mít o hodinách
roušky.
 
Taky se tak těšíte na léto?
Já hrozně, konečně už je to letní
počasí, za to jsem opravdu moc
ráda jinak fakt nevím, co bych
dělala.
Jedete o prázdninách na tábor?
Já jo, dokonce na dva, rozhodně
napište, jaké máte plány na léto.

No tento školní rok je to
poslední vydání. Takže se zase
uvidíme až v září. V tomto
vydání máte nějaké prázdninové
tipy, asi už jste si všimli:).
 
Takže se na vás budu těšit
v příštím díle a doufám že si tyto
prázdniny užijete.
Pa pa

autor článku:
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Knihovny
Na škole se nám postupně
rozrůstají třídní knihovny, jak
jste si jistě při pohybu
mezi třídami již stihli všimnout.
Knížky v nich uložené jsou také
k zapůjčení, a co je jistě ještě
zajímavější pro žáky druhého
stupně, často jde o vybrané tituly
z doporučené četby, které
můžete zapracovat do svých
čtenářských deníků.
 
V případě, že byste si knihu
chtěli zapůjčit, není nic snazšího
než nahlásit čtyřmístný kód,
který má každá z knížek vlepený
na první straně a knihu si užít
v klidu domova. Kód nahlaste
paní učitelce Spurné, kterou
naleznete v kabinetu na druhém
patře mezi učebnou matematiky
a výtvarné výchovy.

autor článku:
LENKA SPURNÁ

Kroužky naší 
školy
Mgr. Petr Bor : Klub zábavné
logiky 2:14:00-15:30 Út; 1.-3.
třídy; 3D tisk; základy
programování; zdarma; Max. 20
dětí
 
Mgr. Veronika Sidorová:  Klub
mladého badatele:
14:00-15:00 Čt; zábavné pokusy
a kousky; např. si tu můžete
udělat svoji vlastní raketu,
nebo sopku z modelíny, sody
a octu :-)
 
Mgr. Yakoub Benradouane: 
Anglický kroužek:
14:00-15:30; naučíte se zde
perfektně mluvit anglicky
s rodilým mluvčím.

autorky článku: Laura Lafatová a
Adéla Sorokáčová ze VI.B
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Zvířata - Fretka domácí

Fretka je šelma z čeledi
lasicovitých. Byla
domestikována z tchoře
tmavého, ke které došlo zhruba
před 2500 lety. Fretka váží
od 0,7 až po 2 kilogramy
a dožívá se průměrně 10 let.
Vzhledem k tomu, že je šelma
potřebuje hodně pohybu a hry.
Proto pokud chcete fretku
chovat doma, musíte se jí
pravidelně věnovat, ovšem
pokud budete pryč, tak si klidně
zaleze do klidného místa a celý
den prospí. Fretka je
masožravec, ale nepohrdne ani

vajíčkem či zeleninou. Má
podobné trávení jako kočka, je
tedy možné jí krmit i kočičí
stravou, poraďte se ale vaším
veterinářem. S touto malou
šelmičkou můžete chodit i ven,
ráda se proběhne a zaskotačí si
v trávě. Fretku můžete chovat i s
kočkou nebo psem, tato zvířata
by si měla v pohodě sednout.
Rozhodně se ale nepokoušejte
seznámit s fretkou králíka
nebo morče, byla chována
pro lov hlodavců a nemuselo by
to dopadnout dobře! Fretka je
tedy krásná malá šelmička, se
spoustou energie, ale oblíbí si
vás stejně jako kočka nebo pes!

autor článku:
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třída VI.B

Slunečná: Statek u Merlina

Tak tohle bude vysvětlování
na dlouho, ale pojďme na to.
Určitě každý alespoň s doslechu
slyšel o seriálu SLUNEČNÁ.
Určitě jste si všimli zvířátek,
které jsou všude kolem Slunečné
a uvnitř. Právě zvířátka, která
vídáte jsou z tohoto úžasného
statku. Ale natáčení probíhá zase
jinde, to byste museli do vesnice
Zápy nedaleko Brandýse
nad Labem. Nicméně vraťme se
do Chyňavy nedaleko Berouna,
kde statek u Merlina je. Statek

v této krizové situaci přišel
o spoustu peněz, které by
během roku vydělal. První zvíře,
které se zabydlelo ve statku byl
velbloud MERLIN, podle
kterého je koneckonců
pojmenován celý statek.
U vchodu, když si koupíte
vstupenku dostanete pytlík
s jídlem pro zvířata, která
můžete krmit. A kvůli situaci
můžete zvířata krmit
přes internet, živit nebo dokonce
adoptovat na jejich webových
stránkách
www.statekumerlina.cz. Také si
můžete koupit různé suvenýry.

autor článku:
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třída VI.C

Co jste nevěděli o pražské Zoo? a toto umístění si udžela i pro
rok 2018. V roce 2020 se jako
jediná z evropských
zoologických zahrad dostala
mezi 4 finalisty prestižního
ocenění WAZA Conservation
Award. Waza Conservation
Award je oceněním pro členské
organizace WAZA
za mimořádný přínos na poli
ochrany přírody a biodiverzity.
Zmiňován byl zejména projekt
Návrat divokých koní, ale právě
kvalita všech aktuálních In situ
projektů (Toulavý autobus,
návrat supa mrchožravého
do přírody a mnohé další)
umožnila Zoo Praha postoupit
do finále.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Myslím, že tohle místo zná
opravdu každý, ale né každý
v tom nevidí tu krásu a historii
co stojí za založením tak
krásného a živého místa. Zoo
Praha je zoologická zahrada
v dolní části pražské Troje,
otevřená 28. září 1931. Jedná se
o příspěvkovou organizaci,
jejímž zřizovatelem je Magistrát
hlavního města Prahy. Jde o zoo

s moderními pavilony
a expozicemi, která se snaží
představovat zvířata
v podmínkách, které se co
nejvíce blíží jejich přirozenému
prostředí, což umožňuje její
členitý terén. Podílí se
na záchraně mnoha ohrožených
živočišných druhů a u některých
vede jejich celosvětové
plemenné knihy. Světový věhlas
získal chov koně Převalského
od roku 2011 se realizuje
ochranářský projekt NÁVRAT
DIVOKÝCH KONÍ. Tak a teď
už k tomu proč se jít podívat
do zoo. Nově můžete
na stránkách zoo zaplatit
stravenku pro jakékoliv zvíře.

Vstupné jsou:
pro dospělého:250kč, pro dítě:
200kč a důchodci 150kč.
V březnu se narodilo 29 mláďat
všechny informace naleznete
na jejich webových stránkách.
Bohužel se v zoo nedějí jen ty
pozitivní věci, ale i něco
špatného. V dubnu zoo utrpěla
vážnou ztrátu, a to konkrétně
o gorilu Bikiru. V roce 2007
byla prestižním časopisem
Forbes Traveler zařazena
mezi osm nejlepších zoo
na světě. V roce 2015 se podle
hodnocení uživatelů serveru
TripAdvisor umístila
mezi světovými zoo na 4.místě.
Následně se dostala na 5. místo

Asijská kuchyně

K ingrediencím, jež jsou
společné mnoha kulturám
ve východní a jihovýchodní části
kontinentu, patří rýže, zázvor,
česnek, sezamová semínka,
chilli papričky, sušená cibule,
sója a tofu. Běžnými metodami
vaření jsou smažení, vaření
v páře a fritování. Zatímco rýže
je společná většině asijských
kuchyní, v různých oblastech
jsou oblíbené různé odrůdy.
Basmati rýže je populární
na subkontinentu, Jasmínová

rýže se často nalézá po celém
jihovýchodu, zatímco
dlouhozrnná rýže je oblíbená
v Číně a krátká v Japonsku
a Koreji. Variace kari patří
mezi běžná jídla v jižní, západní
a jihovýchodní Asii nicméně
nejsou tak běžné
ve východoasijské kuchyni. Jídla
na kari pocházející z Indie
a dalších jihoasijských zemí
mají obvykle jogurtový základ,
zatímco pro jihovýchodní
a východní kari pokrm obvykle
bývá základem kokosové mléko.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Zajímavosti nejen ze světa
Připravili jsme si pro vás
několik zajímavostí, které jste
možná nevěděli. 
 
1. Pokud jsi pravák, máš
tendenci žvýkat jídlo na pravé
straně úst.
 
2. Pokud jsi levák, máš tendenci
žvýkat jídlo na levé straně úst.
 
3. Aby vyprodukovaly kilo
medu, musí včely sesbírat nektar
z více jak čtyř milionů květů.
 
4. Turisté navštěvující Island by
měli vědět, že dávání
spropitného v restauraci je
považováno za urážku.
 
5. Astronauti nemohou říhat -
v kosmické lodi není zemská

přitažlivost, která by oddělila
tekutinu od plynů v jejich
žaludcích.
 
6. Mona Lisa nemá obočí.
V době renesance bylo v módě
je holit!
 
7. Zlato je jediný kov, který
nekoroduje, i když by bylo
zakopáno v zemi tisíc let.
 
8. Jazyk je jediný sval tvého
těla, který je upevněn pouze
na jednom konci.

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A
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Rozhovor s Evou Decastelo být buď učitelka a nebo
po dědečkovi být lékárnice
a taky jsem chtěla být
krasojezdkyně v cirkuse, ale
vzhledem k tomu že se bojím
koní tak mi ani jedno z toho
nevyšlo.”
 
7. Jak se podle vás změnil
režim ve školách od doby, co
nechodíte do školy?
 
,,Tak já si myslím že vy to teď
máte o dost jednodušší, učitelé
jsou na vás hodnější, protože se
taky kromě jiného bojí abyste si
na ně nestěžovali. Teď se dá
hodně na váš dětský názor, nás
se nikdo neptal co se nám líbí
nebo nelíbí nám prostě zadali
úkoly a museli jsme je vyřešit
a museli jsme je přinést, taky byl
daleko větší stres alespoň já
osobně jsem třeba před každou
písemkou z matematiky s fyziky
jsem nespala já jsem byla úplně
vyřízená bála jsem se chodit
do školy a teď jsem hrozně ráda
že moje děti se do školy nebojí
a když náhodou jím něco jako
nejde tak nemají problém mi to
říct svěřit se mi a já třeba můžu
klidně zavolat paní učitelce a říct
jí že naše děti něco nechápou
nebo že s něčím potřebují pomoc
a je to úplně v pohodě úplně si
nedokážu představit že by se
tohle dělo za doby kdy já jsem
chodila do školy, protože mám
pocit že to bylo takový víc
vojenský.”
 
 
TO VŠE OD EVIČKY
DECASTELO PRO VÁS.
Děkujeme za rozhovor.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Eva Decastelo v seriálu Slunečná

1. Změnil se Vám nějak váš
pracovní život v karanténě?
 
,,Můj pracovní život v karanténě
se změnil poměrně razantně,
protože jako moderátorka
a herečka jsem vlastně ze dne
na den byla bez práce a musela
jsem změnit své životní návyky,
děti mi přestali chodit taky
ze dne na den do školy takže
ze mě se z pracující maminky
stala maminka v domácnosti
na plný úvazek a zároveň taky
učitelka na plný úvazek. Naštěstí
moje maminka, babička i tchyně
jsou učitelky, takže se nám to
společně dařilo zvládnout, ale
myslím si že děti (mám dceru
a syna) jsou teď vděčné za to že
už je po karanténě.”
 
2. Podílela jste se na výuce
vašich dětí nebo to zvládli
sami?

 
,,U nás doma tu výuku nejvíce
s dětmi zvládal manžel,
protože já nemám trpělivost
a manžel díky tomu, že je
vystudovaný psycholog tak
věděl jak zvládnout nejenom
děti, ale i naše manželství takže
jsme se naštěstí nerozvedli
a musím říct že nás naše děti,
myslím si po tom roce mají plné
zuby, protože buď můžete být
dobří rodiče nebo dobří učitelé.
Mám pocit, že dohromady to
opravdu nejde a posledních pár
měsíců jsme vzdali to být dobří
učitelé a snažili jsme se být
dobří rodiče abychom dětem
nelezli na nervy.”
 
3. Měli jste nějaký režim,
podle kterého se řídily vaše
děti při distanční výuce?
 
,,My jsme ze začátku neměli
režim vůbec žádný a zjistili jsme
že bez režimu to vůbec nejde,
protože pak jsme v neděli
dodělávali všechny úkoly
za minulý týden takže jsme
zhruba po dvou měsících
nastavily režim jakoby bývala
byla škola což znamená, že teda
posunuli jsme to dětem ne v osm
hodin jsme začínali a začínali
jsme v devět, ale vždycky jsme
měli aspoň ty tři hodiny denně
a opravdu pětačtyřicet minut
jsem se s dětmi učili zadali jsme
jím úkoly a chtěli sem aby bylo
všechno hotovo za to dopoledne
za ty tři maximálně čtyři hodiny,
ale většinou to byli tři někdy
i dvě hodiny denně a tak aby
odpoledne už se děti nemuseli
vůbec s ničím zaobírat mohli

jsme si jít hrát ven.”
 
4. Vyhovuje vašim dětem spíše
distanční výuka
nebo prezenční výuka?
 
,,Mám pocit že našim dětem asi
úplně nejvíce by vyhovovalo
kdyby výuka nebyla vůbec, ale
pokud si mají vybrat tak
rozhodně prezenční výuka,
protože mi s manželem ať se
snažíme jak chceme tak jim
kamarády nenahradíme, takže
mám i pocit že jejich výsledky
jsou rozhodně lepší když jsou
ve škole a tak trošku soutěží
ve výuce s kamarády než když je
učíme doma.
 
5. Jaký máte názor
na distanční výuku?
 
,,Já nejsem úplně zastáncem
distanční výuky,
protože přenášela zodpovědnost
komplet na rodiče
protože učitelé prostě neměli
šanci vysvětlit všechno online
a to nejenom díky tomu že byl
kolikrát třeba špatný signál, ale
ta zpětná vazba je strašně
složitá. Distanční výuka si
myslím může fungovat třeba
na vysoké škole nebo vyšších
ročnících nějakých všeobecných
středních škol, ale rozhodně né
na prvním stupni tam si myslím
že je extrémně důležitý kontakt
s učiteli a se spolužáky.”
 
6. Chtěla jste být od malička
herečkou nebo jste chtěla být
něčím jiným?
 
,,Tak já jsem chtěla po babičce

Chvilka poezie
Pozdrav 
 
Autor: Jan Zahradníček 
 
Posílal jsem ti pozdrav
po měsíci,
jak oknem hleděl na mne skrze
mříž.
Mezi nás prostřena noc šelestící,
na druhém konci okno tvé, kde
spíš.
Mezi nás prostřena noc
červencová,
a na dně noci stromy ve vánku.
Větev za větví zvěstují si slova,
jež domov šeptá dětem
do spánku.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Kam za 
kulturou?
Muzeum fantastických iluzí,
Praha
 
Nové rozpoložení expozice
muzea ve všech třech patrech
domu U Červené lišky je nyní
daleko lepší. Nejen, že si užijete
spoustu legrace a zážitků
v samotném muzeu, ale nově
opravené prostory historického
domu nabídnou k vidění i raně
barokní nástropní malby
a krásný výhled na Staroměstské
náměstí, včetně pražského
orloje.
Muzeum najdeme na adrese
Staroměstské náměstí 24.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C

Recenze divadelních her: 
Legenda jménem Holmes

Muzikál, jehož děj je víceméně
smyšlený, se humornou formou
opírá o slávu legendárního
detektiva Sherlocka Holmese
a peripetie jeho autora,
spisovatele Sira Arthura Conana
Doyla. Ten pod nátlakem médií,
společnosti, a především jeho
vydavatele Virgila Cromwella,
začíná podléhat žárlivosti, která
ho přivádí na jedinou možnost

vysvobození se ze zajetí stínu
slavného detektiva. Vysvobození
vidí ve smrti, jeho nejslavnější
literární postavy. Jak tento
humorný příběh, plný nadsázky,
skvělé hudby dopadne? To zatím
neví ani náš Sir Arthur Conan
Doyle. Tak tuhle skvělou hru
můžete vidět už právě teď
v Karlínském divadle. U jeviště
lístek stojí 1150 korun českých.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VI.C
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Pražské pasáže

centrální část pasáže U Nováků

Na Můstku je zase pasáž paláce
Koruna, kde byl za socialismu
vyhlášený bufet. Na rohu
Jindřišské ulice je zas Jindřišská
pasáž, kterou se dá obchodem
Van Graaf projít na Václavské
náměstí. V pasáži Světozor je
krom dobré cukrárny Hájek také
velkoplošná vitráž "Tesla radio"
od Františka Hudečka z roku
1947. Touto pasáží se dá projít
do Františkánské zahrady,
ze které můžete vyjít buď pasáží
OD Te-Ta nebo poliklinikou
v Palackého ulici.
Na Karlově náměstí bychom zas
našli Václavskou pasáž, kde je
(osobně doporučuji ;)) dobrá
pekárna a nově se tam teď dá
i přestoupit do metra.
Ale i u nás v Modřanech, máme
svou pasáž – pasáž Sofie, která
je ovšem určena především
k nákupům.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

Pasáž paláce Fénix

Pokud si chcete ve vnitřní Praze
zkrátit cestu, tak pasáže, v širším
smyslu tedy průchody skrze
domy, jsou tou nejideálnější
cestou. Například když v ulici
V Jámě vejdete do pasáže
U Nováků můžete projít pasáží
Lucernou až na Václavské
náměstí. V pasážích najdete
obchody, kulturní zařízení jako
jsou divadla, muzea, expozice
nebo nějaké galerie, dále třeba
kavárny, restaurace atd.
Takovou nejznámější pražskou
pasáží, nebo respektive
systémem pasáží je Lucerna,
která je propojená s domem
U Nováků a pasáží Rokoko.
V Lucerně je známé divadlo
s kavárnou. V jeho dvoraně je
laminátová plastika "Kůň"
od Davida Černého z roku 1999,
která zobrazuje sv. Václava
který jede na svém mrtvém koni.
Přímo v Lucerně můžete sjet
i výtahem "páternoster" až

na samou střechu, kde je
kavárna s výhledem a kulturními
akcemi. Páternoster je i v pasáži
U Nováků, která je napojena
přímo na Lucernu. Jedna část,
ústící do Vodičkovy ulice patří
Exporční Garanční a pojišťovací
společnosti. Zbytek je obsazen
prodejnami jako jsou
kadeřnictví, starožitnictví,
porcelán, restauraci apod.
V centrální části pasáže
U Nováků je i velká skleněná
vitráž. Samotná fasáda paláce
U Nováků, která je vidět
z Vodičkovy ulice je velmi
pestře a umělecky zdobena,
např. monumentální mozaikou.
Zajímavostí je, že nejčastějším
prvkem, asi všech pražských
pasáží jsou luxfery, které zdobí
jak stěny, tak stropy tak
i podlahy. Přesuneme se
o kousek zpět do pasáže
Rokoko, která je už podle názvu
ve stavebním stylu Rokoko.
V centrální části jsou kamenná
znamení měsíců od ledna
do prosince. Mimo to jsou tam
také zlacené hlavy symbolizující
roční období.
V Lucerně už víc zajímavostí asi
nenajdeme, takže si povíme
o dalších pasážích.
Na "Václaváku" si cestu
zkrátíme třeba pasážemi v paláci
Fénix, v divadle Palace, palácem
U Stýblů nebo pasáží Světozor.

Bazén místo 
cementárny!

V roce 1871 byla do provozu
uvedena velká cementárna
na místě dnešního plaveckého
stadionu v pražském Podolí.
Vlastnila ji firma Ferdinand
Bárta a Comp., která těžila
surovinu v branických
vápencových lomech. Cement se
vyráběl v pecích, přičemž jedna
byla v Podolí a dvě samostatně
v Braníku. Samotná budova
cementárny v Podolí zaujala
především svým vzhledem.
Tolik komínů a dýmu! Podnik
značně poškodila krize ve 30.
letech. Zároveň v okolí
cementárny začala vyrůstat nová
zástavba. Druhá světová válka
cementárnu doslova dorazila.
Definitivní konec provozu nastal
v roce 1941. V 60. letech byl
pak celý areál zdemolován a na
jeho místě byl vystavěn
plavecký stadion, kam se teď
chodíme koupat.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL
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Petřín

Petřín (německy Laurenziberg,
latinsky Petrin) je 327 m vysoký
kopec v centru Prahy. Na jeho

vrcholu stojí Petřínská rozhledna
a mnoho jiných objektů.
 
Pokud je tu někdo, kdo si toho
ještě nevšiml, tak jeho jméno je
odvozeno z latinského názvu
Laurentius, v překladu vavřín (z
tohoto slova je odvozeno také
moje jméno) a berg, což je
z latiny hora. Laurenziberg
proto, že jeden z jeho názvů je
Vrch sv. Vavřína.

Na jeho temeni leží KOSTEL sv.
Vavřína, díky kterému je
odvozen jeho minulý název.

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ

třída VI.B

Kočka, která se obyvatelům Prahy 12 vryla do paměti
"Sejdeme se u kočky" - kdo
z Modřan by tuto větu neznal.
 
Přesně tak, jedná se o sochu
kočky před supermarketem
Albert v Rilské ulici, v tzv.
Obchodním areálu Sázava.
Jenže, kdo dnes ví, že se
původně jednalo o umělecké
dílo? Oficiálně se nazývá "Pes
a kočka" a autorem je Štefan
Malatinec a Libuše Korandová.
Materiálem je beton, který je
pokryt glazovanou keramikou.
A proč vlastně "Pes a kočka"?

Kde ten pes je? Bohužel, kolem
roku 2000 si ho odnesl nějaký
místní štamgast, takže místo
sídliště teď zdobí tak maximálně
něčí zahradu, a bůhví, jestli se
ještě nerozbil. Ale bavme se
o něčem, co k vidění stále ještě
je. Bohužel tedy v havarijním
stavu, ale místem pro setkávání
a hraní malých dětí je pořád.
Na kočku tedy z nás ještě nikdo
nevylezl, proto tu byl asi ten pes,
který byl výrazně nižší. Ale dnes
spíš upoutá svou (kočkám
nepřirozenou) barvou, která se

podle nálady sprejerů stále mění.
Původně barva bílé keramiky,
potom dlouhou dobu chromově
stříbrná a pak to začalo. Růžová
(kterou připomněla tank
na náměstí Kinských), oranžová,
modrá, červená a mnoho dalších
pestrých barev. K 28. květnu je
to bílá, ale je dost možné že
za pár dní už bude zase jiná.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A
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Rozhovor s účastníkem soutěže 
Office Arena 2021, Vojtou 
Fořtem
Letos proběhla soutěž Office
Arena, do které se zapojil i jeden
z žáků na naší škole. Tím žákem
je Vojtěch Fořt ze VII.B, který
(jak se dole dočtete) vyhrál
krajské kolo dané soutěže.
Připravili jsme si tedy pro vás
s Vojtou rozhovor.
 
1. Vojto, řekl bys nám prosím
pro čtenáře stručně co ta
soutěž Office Arena vlastně je?
V čem spočívá?
 
Soutěž Office Arena dává žákům
a studentům možnost otestovat
své dovednosti s aplikacemi
Office 365. Úkolem každého
soutěžícího je co nejlépe
zpracovat dané téma, letos to
bylo "Starám se o své město",
za pomoci Wordu, Power Pointu
a Excelu.
 
2. Co tě motivovalo zapojit se?
A jaký byl tvůj projekt?
 
Motivaci jsem měl velkou
z minulého roku. Loni jsem
skončil na bramborovém čtvrtém
místě ve finále. Letos jsem chtěl
být ještě lepší, bohužel se mi to
ale nepodařilo.
Letošní téma bylo zaměřeno
na revitalizaci okolí své školy či
bydliště. Mě se zalíbil projekt
Skansky, která hodlá proměnit
areál bývalého Cukrovaru.
Součástí tohoto velkého projektu
má být i revitalizace blízkého
okolí. Můj projekt se zaměřil
na okolí stávající cyklostezky.

Pojmenoval jsem ho Modřanský
cyklodrom.
 
3. Bylo pro tebe těžké
připravovat všechny ty
dokumenty a prezentace
a celkově všechny úkoly spjaté
se soutěží?
 
Zpracování dokumentů, tabulek,
grafů a prezentace bylo lehké.
 
4. Povedlo se, a zabodoval jsi
u poroty? Případně, co jsi
vyhrál?
 
Se svým projektem jsem vyhrál
krajské kolo. Ve finále to ale
na stupně vítězů nestačilo. Jako
finalista soutěže jsem dostal
diplom, batoh a tričko.
 
5. Závěrečná otázka: Bude se
tvůj projekt realizovat
v reálném světě? 
 
Byl bych moc rád, kdyby se můj
projekt realizoval. Jestli se tomu
tak stane se dozvíme asi až
za pár let.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A

autor článku:
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třída VI.A

Nebezpečí na 
internetu
Pro každé dítě je internet velkým
nebezpečí, a ne jenom pro děti,
ale i pro dospělé. Dámy
a pánové, můžu vám představit,
jak se vyhnout virům, hackerům,
nebo naháněčům. Jako základem
je se vyhnout virům, jak na to?
Já vám odpovím! Stáhněte si
do svého počítače
nebo smartphonu aplikaci
"Avast" což je Česká antivirová
firma, která vaše zařízení
ochrání po celou dobu. Avast
může zkontrolovat vaše soubory
(nesdílí je) jenom je prochází,
aby nenašel v souborech nějakou
chybu či vir. Pokud Avast zjistí,
že v zařízení je vir, okamžitě
vám to hlásí oznámením. Pokud
zrovna používáte internet tak
Avast se může podívat
na nebezpečné stránky, pokud
kliknete na nějakou náhodnou
stránku, která je nebezpečná,
Avast jí tedy zablokuje, který
vám ma omezí přístup od vás
na stránku. To je vše pro vir,
dále mohu vyprávět
o Hackerech. Hacker je někdo,
kdo může tzv. ''hacknout'' účet
a může si ho převzat do svého
majitelství. Pokud se chcete
vyhnout hackerským útokům,
stačí udělat dvoufázové ověření,
toto znamená, že vám to zabrání
účet stejně jako mě. Funguje to
na Googlu či na jiných
stránkách. Takhle Hackerům
zabráníte útok. Další z jedním
nebezpečím je Naháněč. To je
někdo v utajení, kdo vás může
nahnat nějakou reklamou, třeba:

Zdarma nábytek. Takhle daný
naháněč vás může nahnat
do finančních problémů, pokud
chcete tomu zabránit tak je to
řečeno jednou větou a tou.
Neklikejte na nesmyslné
reklamy. Pokud provedete akci
špatně, může vás to jednoduše
obrat o 90 KČ. Na tohle by si
měli dávat pozor výhradně děti,
hlídejte je, aby se nedostali
na okrádačku reklamu,
pomůžete nejen sobě, ale
i ostatním. Jako další
na seznamu máme, a teď
pro opravdové hráče her je to
známý Cheater. Cheater neboli
jinak nazván podváděč může
podvádět v jakékoliv hře. Pokud
mu chcete zabránit tak poproste
autora hry, aby vás zaujal
na místo ''admina''. Admin je
taková herní policie, když se
stanete adminem, můžete se
podívat na jakékoliv servery,
a zjistit či zabanovat podváděče,
ban je věc, která může
podváděče dát do klece na vždy.
To jsem vám pomohl co?

autor článku:
ŠTĚPÁN VÍT

třída VII.B

Kam a kdy, web ti snadno 
poradí
Léto přichází a přináší sebou
konečně rozvolnění zákazů,
které zde byly nastavené
kvůli pandemii. S tím je ovšem
spojené i znovuotevření různých
aktivit, akcí a kulturních zážitků,
které se na vás v létě pohrnou
ze všech stran.
Jak nic nepropásnout a nebo si
vybrat podle svého gusta? Vše
se dá najít na webových
stránkách, které umí filtrovat
akce podle záliby, data, či místa.
Níže naleznete několik odkazů,
které vám pomohou organizovat
vaše zážitky nejen v létě, ale
klidně po celý rok. Lze si totiž
nastavit upozornění, která vám
budou chodit do emailu.
 

GO OUT ( www.goout.net/cs )
Akce a kultura | Kulturní přehled
a vstupenky | GoOut.
 
KUDY Z NUDY (
www.kudyznudy.cz )
Budete se moci inspirovat tipy
na výlety po celém Česku.
 
CITY BEE ( www.citybee.cz) 
Výběr akcí v Praze | CityBee
 
PRAHA ( www.praha.eu )
Co dělat v Praze (Portál
hlavního města Prahy)
(praha.eu)
 
PRAHA JAK JI NEZNÁTE (
www.campuj.online/rubrika/poz
nej-prahu )

Praha, jak ji neznáte. Šťavnaté
tipy na neznámá místa i tajemná
zákoutí, které můžete objevit
při odpolední procházce
nebo projížďce na kole.
 
PRAGUE CITY LINE (
www.praguecityline.cz )
Turistické trasy Prahou, nápady
a tipy na výlety po Praze
a všechny doprovodné akce,
které v Praze můžete najít.
Můžete si zde zdarma stáhnout
turistické průvodce.

autor článku:
LENKA SPURNÁ

Top aplikace / 
Sociální sítě
V současné době jedou dvě
nejpopulárnější aplikace, tedy
respektive sociální sítě:
INSTAGRAM a FACEBOOK
U obou můžete přidávat fotky,
stories, zprávy, atd.
 
Na sociální síti Twitter, můžete
zas přidávat své osobní názory,
co si myslíte, co byste si přáli
a ostatní na to mohou reagovat.
 
Současně se ale rozjíždí
i Snapchat, kde se upravují
a posílají fotky a Tellonym, kam
můžete někomu anonymně
napsat co si oněm myslíte,
nebo nějaký dotaz.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VI.A
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Sladký recept měsíce - nadýchaný perník
Ingredience: 
1 hrnek pol. mouky
1 1/2 hrnků hl. mouky
1 hrnek oleje
2 hrnky mléka
1 1/2 hrnků cukru
1x čokoládový pudink

2x vejce
1x prášek do pečiva
1x prášek do perníku
1x vanilkový cukr
3x lžíce kakaa
1 lžička skořice

Postup:
Smícháme sypké a tekuté zvlášť,
tekuté rozšleháme a a přidáme
do sypkého, vznikne nám tekuté
těsto. Poté pečeme cca 40 min
na 170 stupňů. Dobrou chuť!

autor článku:
ADÉLA SOROKÁČOVÁ

třída VI.B

Horoskop: Blíženci
Blíženci 
(22.5. - 21.6.)
 
V červnu budou blíženci oplývat
rétorickými schopnostmi.
Nespoléhejte však na toto
působení příliš, protože vliv
Merkuru je vrtkavý, a to mnohdy
může mít až katastrofické
následky. Když se dostanete
do úzkých, jednoduše si
vymyslíte nějakou lež, která vás
může později dohnat. Mimo to
budete mít chuť vycestovat
do zahraničí a poznávat nová
místa. Je tedy vhodná doba cesty
plánovat a také najít způsob, jak
svoje komunikační schopnosti
využít i v cizině. Během tohoto
měsíce bude na vaše znamení

působit mocné Slunce, které má
vliv na udržení vašeho života
v dokonalé rovnováze. Slunce
bude mít vliv na vaše jádro
a energické centrum, které bude
ovládat natolik, že se do vašeho
života vnese větší množství
odvahy a pevné vůle. Budete
pod jeho vlivem cítit také
výrazně zlepšení zdravotního
stavu a může se stát, že Slunce
bude působit také na vyléčení
nemocí, které vás v poslední
době trápí. 

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Povídka "Školní výlet" - 
pokračování, poslední část
Rose Anně přišla taková
zvláštní, nikdy se na ni tak
neutrhla. I ostatní děti se trochu
změnily. Že by to bylo tím
portálem nebo tím jiným
světem? To Anna doopravdy
netušila.
Ten „jiný“ svět se začal
najednou měnit v „šílený“ svět.
Anna se začala bát a přišlo jí, že
děti a učitel se najednou
ohromně zvětšili. Začali se po ní
sápat a Anně jako by zdřevěněly
nohy, takže nemohla utíkat.
Už už si myslela, že to nepřežije,
když v tom se najednou objevila
u sebe v posteli, vedle ní stála
máma a stahovala z ní peřinu:

„No konečně, víš, kolik je
hodin? Rychle, už jsem ti
udělala snídani a připravila
oblečení na ten školní výlet.“
KONEC
 
Slovo autorky: 
Jelikož mám ráda fantasy
nebo scifi příběhy, tak jsem se
rozhodla, že jeden takový
zkusím napsat. Příběh mě psát
bavil a jsem moc ráda, že jste si
ho mohli přečíst. Doufám, že se
vám líbil. Děkuju.

autor článku:
LUCIE KUNCOVÁ

třída VI.B

Vtipy a vtípky
PAKLIŽE
Paní učitelka říká dětem, aby
vymyslely větu se slovem
pakliže.
Vyvolá Aničku: „Květiny se
musí hodně zalévat, pakliže je
hodně sucho!”
 
„Výborně!”
 
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme
na hory vlakem, vlak cuknul
a na tatínka spadl batoh, pak
lyže!”
 
VYSVĚDČENÍ
Otec si prohlíží vysvědčení se
samými jedničkami a jeho dítě
mu k tomu říká: „Tati, prý jsi
chtěl vidět hezké známky, tak

jsem ti přinesl vysvědčení
kamaráda Matěje.”
 
DĚJEPIS
Při dějepise: „Proč si myslíš, že
byla románská bazilika
na vodě?”
„Protože jste minulou hodinu
říkal, že se skládá z hlavních
a bočních lodí.”

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VII.A

Březky moudra

Citát:
 
Buď bláznivý a chovej se klidně
šíleně, ale buď tím, kým jsi,
protože jinak nikdy nezjistíš,
komu se líbí ta osoba, kterou
opravdu jsi.
 
Udělej něco bláznivého
a překvap lidi alespoň jednou
za měsíc. Užij si s nimi legraci
a hlasitě se zasměj. Uvidíš,

všichni se budete cítit dobře.
 
Sbírej zážitky, ne věci.
 
 
Rčení:
 
Kdo lže, ten krade (a do pekla se
hrabe).
 
Dvakrát měř, jednou řež.
 
Co oči nevidí, srdce nebolí.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VI.A

Zajímavosti z Harryho Pottera 3: Hůlky a tvorové  
4.Hokey byla nejstarší
a nejhubenější skřítka, jakou
Harry viděl. Sloužila u staré
a velmi bohaté čarodějky
Hepziby Smithové.
 
5.Kůrolez je tvor plnící funkci
strážce stromů. Je neobyčejně
těžké ho spatřit, protože je
drobný a jako by byl tvořen
kůrou a větvičkami, mezi nimiž
jsou dvě malá hnědá očka.

autorky článku: Lucie Kuncová a
Laura Lafatová z VI.B

Brumbál: Dřevo: Bezové. Jádro: Žíně
testrála. Velikost: 15" / 38,10 cm. Jeho

hůlka je součástí Relik
 
 
 
 

Mc Gonagallová: Dřevo: Jedle. Jádro:
Blána z dračího srdce. Velikost: 9,5"/

24,13 cm
 
 
 
 

Tvorové:
 
1.Krátura byl drzý skřítek
sloužící rodině Blacků. Kráturu
neměl nikdo rád, jediný, kdo
k němu byl milý byla Hermiona.
 
2.Klofan je bájný tvor,
podobající se koni. Má orlí
hlavu a křídla.
 
3.Winky je domácí skřítek,
objevil se v díle Harry Potter
a ohnivý pohár
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Jak prožijí učitelé prázdniny? Zeptali jsme se! k Baltskému moři.
 
Martin Holý 
 
Můj letošní cíl jsou hory Lofoty
v Norsku. Dále pak Podněstří,
což je autonomní oblast
mezi Rumunskem
a Moldavskem.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL
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Zeptali jsme se našich učitelů co
budou dělat o letních
prázdninách, kam pojedou,
na čem budou pracovat, kam by
chtěli. Přečtěte si.
 
Lenka Spurná 
 
Co se týče školy, tak budu
dokončovat fyzické zápočty
na fakultě, ale určitě bych chtěla
na přechod Nízkých Tater a když
situace dovolí tak bych i ráda
k moři do Chorvatska.
 

Dana Haroková 
 
Já si užiji odpočinek, lázně, mír
a hlavně klid.
 
Jitka Havlíčková 
 
Letošní prázdniny strávím
na Šumavě, hodně budu jezdit
na kole.
 
Petr Bor 
 
Rád bych se podíval k moři,
někde v Evropě, třeba v Itálii,

ale to všechno záleží jaká bude
situace, co se týče covidu-19
 
Olga Burdová 
 
Já se budu připravovat na příští
školní rok, ale hlavně a mojí
prioritou bude příprava
na svatbu mého syna.
 
Pavel Nedbal 
 
Chtěl bych k nějakému teplému
moři, třeba ve Středozemí. Také
bych se rád podíval do Polska,

Madeira

Nejvyšší vrchol Madeiry se
jmenuje Pico Ruivo, který měří
1862m a hodně tu fouká.
 
maracuja, banány, atd. Ostrov
překvapí svou hornatostí, je to
totiž vrchol staré sopky, která
vystoupila nad hladinu oceánu.

Nejvýchodnější cíp Madeiry se
nazývá Sao Lourenco, odtud
můžete vidět i na ostrovy, které
sousedí s Madeirou.
 
 
 

Asi nejznámější, co tu můžete
navštívit, jsou zavlažovací
kanály - levády, které vedou
křížem krážem po celé Madeiře.

autor článku:
LAURA LAFATOVÁ
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Ahoj, tak vás tu zas pěkně vítám
:-). Jsem tu a mám s sebou zase
nějaké mé další zážitky
z dovolené, tentokrát vás
provedu po MADEIŘE:-) 
 
Je to malý ostrov, patřící
k Portugalsku a jeho hlavním
městem je Funchal. Madeira má
jen 253 tis. obyvatel, leží
v Atlantském oceánu a proudí
zde Golfský proud, proto tady
vládne věčné jaro a pěstují se tu
tropické plodiny jako např.:

Maledivy: Ideální dovolená

Vlajka Malediv

přes jižní Asii sem proudí
vzduch bohatý na vlhkost, což
vede k jihozápadnímu
monzumu.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ
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Maledivy, plným názvem
Maledivská republika, ostrovní
stát na jihu Asie v Indickém
oceánu, tvoří stejnojmenné
souostroví- řetězec devatenácti
korálových atolů, který začíná
500 km jihozápadně od břehů
Indie a táhne se v délce zhruba
800 km severojižním směrem až
pod rovník. Je to nejmenší
asijská země podle rozlohy,
avšak hodně zalidněná-cca 1300
obyvatel na km2. Celkově se
Maledivy sestávají z 1196

zdroj: web Pelipecky

ostrovů, z nichž je zhruba 200
obydlených. Ostrovy jsou
pokryté chlebovníkovými
a palmovými háji. Jsou
lemovány písčitými plážemi
a průzračnými lagunami. Tento
nejplošší a nejníže položený stát
světa (žádné místo se nenachází
více než 2,5 m nad hladinou

oceánu) patří k vyhledávaným
turistickým cílům. Maledivy
mají tropické monzunové
podnebí podle Koppenovy
klasifikace podnebí, které je
ovlivněno velkou pevninou jižní
Asie na severu. Vzhledem
k tomu, že Maledivy mají
nejnižší nadmořskou výšku
ze všech zemí na světě, je zde
teplota neustále vysoká vlhkost.
Přítomnost této masy vzduchu
zbůobuje rozdílné ohřívání půdy
a vody. Od Indického oceánu

Kam v Čechách? tvářemi vody. Ukazuje vodu jako
životní prostředí vodních rostlin
a živočichů, ale také jako
nezbytnou součást našeho
života. Vodní dům nabízí dvě
expozice. Jednu uvnitř domu
a jednu v jeho atriu." Dá se říct,
že ve vodním domě je vody dost
a z vlastní zkušenosti vím, že se
zde zabaví skoro všichni.
 
No a přímo v Hulicích je ještě
expozice "Včelí svět", která zase
vypráví o včelách, tu také
doporučuji navštívit.
 
zdroje:

https://www.blanik.net/exkurz
e-na-hraz-vodniho-dila-svihov
-zelivka/
a https://cs.wikipedia.org/wiki
/Vodn%C3%AD_d%C5%AFm

autor článku:
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VODNÍ NÁDRŽ
ŠVIHOV A OKOLÍ
 
Zcela jistě už jste slyšeli, odkud
se nám v Praze bere voda
z kohoutku. Je to z vodní nádrže
Švihov u Zruče nad Sázavou.
Zásobníkem nádrže je řeka
Želivka. Voda se pak upraví
a potrubím se dostane až k nám,
třeba do naší koupelny. Samotný
pohled - celkové panoramata
na obrovskou vodní plochu je
impozantní, ale co takhle se

podívat na něco víc. Pokud by
vás to zajímalo, je tu možnost
podívat se v rámci prohlídky i na
samotnou hráz. Na exkurzi se
můžete objednat buď e-mailem:
vodnidum@csop.cz
nebo telefonicky na čísle: 602
665 409. Tím hlavním je ale
Vodní dům, který stojí naproti
hrázi. Jedná se o návštěvnické
středisko, kde se poučí a naučí
i dospělí. "Návštěvníci zde
naleznou moderní expozici,
která je seznámí s dvěma


