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Blíží se nám konec školního roku, 
Léto a prázdniny a my Vám p�inášíme další �íslo školního 

�asopisu. Naše škola letos slaví 35. výro�í otev�ení. Toto výro�í 

si za�neme p�ipomínat 7. kv�tna 2009 atletickou olympiádou pro 

mate�ské školy a následovat bude atletická olympiáda pro naše 

žáky 27. kv�tna 2009. V tomto �ísle se dovíte n�co víc o úst�ední 

akci oslav, letních slavnostech, které prob�hnou 16. a 17. �ervna. 

Cht�l bych také p�ipomenout, že probíhá sout�ž o školní vlajku 

a po�átkem �ervna prob�hne sb�r papíru. 

Tématem pro zamyšlení je vztah ke školnímu majetku. Vloni 

vymalované t�ídy se honosí fleky na st�nách, nejsou využívány kontejnery na t�íd�ný odpad. 

Co se toaletního papíru tý�e, bylo by dobré, aby byl používán výhradn� k tomu,k �emu je 

ur�en, aby nedocházelo k nep�íjemným p�ekvapením. Nakonec bych cht�l pop�át všem 

letošním devá�ák�m hodn� št�stí na nových školách a a� se jim tam líbí. 

Jakub Demartini 

Rozhovor se Zdislavou Dubišarovou 
Dozv�d�li jsme se, že si se dostala na obvodní kolo v �eském jazyce. 
Jak jsi se umístila? 
Byla jsem první. 

Zdálo se ti to t�žké? 
Ur�it� to nebylo lehké. 

Co se ti na olympiád� nejvíce líbilo? 
Sloh, protože ráda píšu úvahy. 

P�inesla ti n�co tato olympiáda? 
Vlastn� si m� díky mému umíst�ní oblíbila jedna 
profesorka na gymnáziu Omská. 

Co si m�la v pololetí na vysv�d�ení? 
M�la jsem dv� dvojky. 

A na jakou školu si se tedy dostala? 
Dostala jsem se na K�es�anské gymnázium, dále na Omskou a na Št�pánskou. Nakonec jsem 
si vybrala Omskou. 

Co d�láš ve volném �ase? 
Ve volném �ase jsem se poslední dobou p�edevším u�ila na p�ijíma�ky a te� jsem ve volném 
�ase ráda, že už se u�it nemusím. Jinak ráda chodím ven a už devátým rokem hraji na flétnu. 
Chodím na dramatický kroužek (a v rámci projektového dnu tam budeme vystupovat. Naše 
vystoupení se jmenuje Školník�v strop). Dále taky moc ráda píšu básni�ky, knížky… 



Co ráda �teš? 
Fantasy, filosofie a životopisy. 

Co bys ráda zm�nila na naší škole? 
Ráda bych zm�nila po�et t�íd :-). V�bec se mi totiž nechce z naší školy pry�. Ješt� bych si tu 
pár let pobyla. 

D�kujeme za rozhovor 

Veronika Bálková a Dana Pokorná 

35 let naší školy 
Naše škola slaví již 35 let od svého otev�ení. Jak už asi všichni víte konají se r�zné akce. 

A my pro vás máme jejich p�ehled a informace o t�chto akcích. 

Atletická olympiáda mate�ských škol Prahy 15 se uskute�nila 7. kv�tna 2009 

Sout�žilo 8 školek 

Výstava 35 let školy ve fotografii se koná v m�sících �erven – �íjen 2009  

Výstava bude ve vestibulu školy u odd�lení školních družin. 

Jako první bude vernisáž.  

Olympijský den školy se koná 27. kv�tna 

Budou 3 disciplíny  

1. stupe�: 60m,skok daleký a 400m  

2. stupe�: 60m,skok daleký a 800m  

Letní slavnosti budou 16. a 17.�ervna. 2009 

Více se dozvíte v �lánku Michala Drahoše 

Setkání sou�asných a bývalých pracovník� školy – 8. �íjna 2009 

Vybíjená smíšených družstev o putovní pohár Prahy 15 se koná 7. listopadu 2009 

V družstvu musí být minimáln� 4 dívky 

Váno�ní setkání rodi�� a d�tí naší školy bude 10.prosince 2009 

Václav Blahník, Petr Žižka a Lucie Fulínová 

SPRING JUNIOR CUP 2009 
Ve st�edu 29. dubna 2009 se v areálu ZŠ K�imická uskute�nil turnaj základních škol Prahy 15 

v hokejbale. Každé utkání m�lo hrací dobu 2 × 8 minut a družstvo tvo�ili 3 hrá�i a branká�. 

Výsledky naší školy  
� ZŠ Nad p�ehradou 3:3 
� ZŠ Veronské nám. 4:0 
� ZŠ K�imická 0:1 



� ZŠ Hostiva� 1:2 

Celkov� se naše škola umístila na 3. míst� za vít�znou ZŠ Hostiva� a druhou ZŠ K�imická. 

Naší školu reprezentovali žáci 1. stupn� – Daniel DUŠÁK, 

Michal SUCHAN, Jan KUPSA, Viktor PTÁ�EK, Petr 

ŠIFTA, Tomáš ŠTASTNÝ, Tomáš KUCMOCHT, Jonáš 

MAZURA, Tomáš NOVÁK, Tomík NOVÁK 

Naše branky vst�elili Suchan (4), Kucmocht (2), Ptá�ek (2) 

Vedoucím byla paní u�itelka Milena Kožová 

Jakub Demartini 

Letní slavnosti 
Rok je za námi a blíží se další letní slavnosti a my vám p�inášíme jejich program. Letní slavnosti 

budou probíhat 16. - 17. �ervna 2009. 

Úterý 16. 6. 2009 – Den t�ídního u�itele  
1. stupe�: od 8:00 do 11:30 

2. stupe�: od 8:00 do 12:00 

St�eda 17. 6. 2009 

1. stupe� 
Za�átek je v 8:00 hodin. Nejd�íve bude vystoupení t�íd (generálka na 

vystoupení pro rodi�e) a poté – karneval, sout�že a hrátky, jarmark 

a vystoupení d�tí 1. stupn� pro rodi�e. 

2. stupe� 
Za�átek je v 8:30 hodin. Nejd�íve p�íprava na letní slavnosti ve t�ídách a poté - vystoupení t�íd 

(generálka na vystoupení pro rodi�e), sout�že a hrátky, jarmark, vystoupení d�tí 2. stupn� pro rodi�e 

Spole�né akce 
10.00 – 13.00 - Den otev�ených dve�í 

10.00 – 10.15 - Vernisáž výstavy 35 let školy ve fotografiích 

14.00 – 14.30 - P�íprava na jarmark 

14.30 – 16.00 - Jarmark (výd�lek z�stává t�ídám) 

Michal Drahoš 

Cyklistický závod na Praze 15 
2. stupe� 

Dne 21. dubna se odehrál cyklistický závod škol Prahy 15. Vedoucím našeho týmu byla paní 

u�itelka Zdena Doležalová. 



Naši školu  reprezentovali tito žáci: 

Veronika Michali�ová Anna Hrádková 

Ivana Jind�ichová Klára Kratochvílová 

Šárka Svobodová Pavla Dubišarová  

Veronika Roubalová Veronika Skácelová 

Markéta Blahníková Patrik Ešpandr  

Vojt�ch Benda  Filip Brunclík 

Daniel Zeman  Jaroslav Cerha  

Martin Uhlí� Petr Malík 

Tomáš Svoboda  

Bodování bylo následující: 

První místo – 5 bod� 

Druhé místo – 4 body 

T�etí místo – 3 body 

�tvrté místo – 2 body 

Páté místo – 1 bod 

Naše škola se neumístila na žádných medailových pozicích. 

Nejlépe se umístili: 

Veronika Michali�ová – 4. místo Vojt�ch Benda – 4. místo 

Doufejme, že p�íšt� budeme mít více št�stí. 

Dan Zeman a Karim Kelifa 

 



Complicated - Avril Lavigne 

COMPLICATED  

Life's like this 
that's the way it is 

Cause life's like this 
that's the way it is 

Chill out whatcha yelling' for 
Lay back it's all been done before 

And if you could only let it be 
You will see 

I like you the way you are 
When we're driving in your car 

And you're talking to me one on one 
But you become 

Chorus 1 
Somebody else round everyone else 

You're watching your back 
Like you can't relax 

You're trying to be cool 
You look like a fool to me 

Tell me 
Chorus 2 

Why'd you have to go and make things so 
Complicated I see the way you're acting 

Like you're somebody else gets me frustrated 
Life's like this you, you fall and you crawl and 

You break and you take what you get and 
You turn it into 

Honesty you promised me I'm never 
Gonna find you fake it 

No no no... 
You come over unannounced dressed up 
Like you're something else where you are 

And where it's at you see you're 
Making me laugh out when you 

Strike you pose take off all 
Your preppy clothes! you know 

You not fooling anyone when you become 
Chorus1 
Chorus 2 

Chill out... 
Chorus1 

Chorus 2-2x  

     

KOMPLIKOVANÉ  

Život už je takový 
tak to je 

Protože život už je takový 
je to tak 

Uklidni se, pro� k�i�íš 
Uvolni se, všechno je už hotové 

A když to necháš být 
Uvidíš 

Že t� mám ráda takového, jaký jsi 
Když jezdíme ve tvém aut� 

Když se mnou mluvíš mezi �ty�ma o�ima 
Ale ty ses stal 

Refren �.1 
N�kým jiným  kolem všech ostatních 

Hlídáš si záda 
Jako by ses nemohl uvolnit 

Snažíš se d�lat frajera 
P�ipadáš mi jako blázen 

	ekni mi 
Refren �.2 

Pro� musíš jít a všechno tak komplikovat 
Vidím, že se chováš, jako bys byl n�kdo jiný 

To m� ni�í, život je te� takový 
Padáš a plazíš se a hroutíš se 
A bereš všechno, co dostaneš 

A m�níš to 
�estn�, slíbil jsi mi 

Že se od tebe nikdy nedo�kám p�edstírání 
Ne ne ne... 

P�išel jsi neohlášený 
Oble�ený, jako bys byl n�kdo jiný 

Kam jdeš a kdo jsi 
Musím se nahlas zasmát 

Když pózuješ a všechny napodobuješ 
Sundej si ty hrozný šaty! víš 

že nem�žeš nikoho p�esv�d�it když ses stal 
Refren �.1 
Refren �.2 

Uklidni se... 
Refren �.1 

Refren �.2-2x 
 

Bianca Kurzová a Lenka Pechová 



Názory chlapc� a d�v�at na škole 
 

Vybrali jsme n�které odpov�di z dotazník�, na které jsme odpovídali na za�átku roku 2009 
 

  
Paní u�itelky a páni u�itelé mají radost, když se n�komu ve t�íd� n�co poda�í: 

Vždy N�kdy Málokdy Ne Nevím 
81 66 18 5 7 

46% 37% 10% 3% 4% 
 
Do naší t�ídy se t�ším: 

Vždy N�kdy Málokdy Ne Nevím 
18 58 56 26 19 

10% 33% 32% 15% 11% 
 
Paní u�itelky a pány u�itele zajímá, co si o život� a lidech myslíme: 

Vždy N�kdy Málokdy Ne Nevím 
16 59 31 25 42 
9% 34% 18% 14% 24% 

 
Když ve t�íd� o n��em debatujeme, nebojím se �íct vlastní názor: 

Vždy N�kdy Málokdy Ne Nevím 
42 88 24 15 8 

24% 50% 14% 8% 5% 
 
Když jsme ve škole s n��ím nespokojeni, nebojíme se jít za vedením školy: 

Vždy N�kdy Málokdy Ne Nevím 
25 38 46 44 23 

14% 22% 26% 25% 13% 
 

Jakub Církva, Honza Rašpl 

Ve škole se cítím dob�e: 
Vždy N�kdy Málokdy Ne Nevím 

17 126 25 6 3 
10% 71% 14% 3% 2% 



N�co pro zábavu 

1             

2             

3             

4              

5             

6             

7             

8             

1. Rudý jako... 

2. Hodn� strom� je... 

3. �astý papoušek v domácnosti je... 

4. Lo� s plachtami 

5. Strom má hodn�... 

6. Hora slávou 

7. Po�íta�ová obrazovka 

8. Tenista má... 

 

Ji�í Mašek a Daniel Miškovský 


