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NĚCO NA ÚVOD 
Ach jo…. tohle je naše poslední číslo časopisu, tak doufám, že si ho užijete. Už tu máme léto, 

a proto musíme ještě vydržet, než bude konec školního roku. Ale je 

to jenom pár dnů, co se musíme ještě chodit do školy. Od začátku 

června byly samé kulturní akce a na konci roku kino. Jak jste jistě 
zaslechli, tak dne 17.dubna 2010 se v prostorách naší školy 

uskutečnil pokus o rekord v počtu bývalých žáků v jeden den na 

jednom místě. Mimochodem tento rekord jsme překonali, bylo zde 

390 absolventů. A jak také víte, proběhly Letní slavnosti. Abych 

vám připomněla, každá třída měla připravené nějaké vystoupení a také výrobky, které se 

prodávaly na jarmarku. Doufám, že se vám libily! Mně tedy moc.  

Za všechny z našeho redakčního týmu vám chci poděkovat za to, že jste tento časopis četli 

a že jste nás podporovali. Moc vám děkujeme! A nakonec bych chtěla popřát hodně štěstí 

letošním deváťákům v jejich nových působištích a ostatním žákům krásné prázdniny. 

Jana Kucmochtová 

ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 
V současné době naše škola začíná ověřovat internetovou aplikaci SAS (Systém agend školy), 

která rodičům zabezpečí možnost sledování prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím 

našich internetových stránek. Ověřování bude ukončeno k 31.8.2010. Předpokládáme, že plný 

provoz "elektronických žákovských knížek" bude zahájen v příštím školním roce. Budou tři 
hesla a každé bude jiné- jedno bude mít žák školy,druhé heslo matka a třetí heslo otec. 

Zákonní zástupci žáků budou mít svůj autorizovaný přístup, který k přihlášení do internetové 

aplikace SAS vyžaduje znalost přiděleného přihlašovacího jména a hesla. 

Tyto údaje obdrží na začátku příštího školního roku od třídního učitele. Uživatelé 

s autorizovaným přístupem budou mít postupně k dispozici tyto 

informace: 

• průběžnou a pololetní klasifikaci konkrétního žáka 

• přehled o absenci konkrétního žáka 

• seznam knih ve školní knihovně s možností vyhledání určitého titulu 

Zákonní zástupci žáků třídy IV.B (ověřování internetové aplikace SAS) se mohou přihlásit od 

15.2.2010.  

Josef Tobiáš & Josef Škoda 
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PRAHA 15 - BOTIČ 
Botič pramení severně od Křížkového Újezdce v lese Okrouhlíku. Po melioraci v padesátých 

létech minulého století byl pramen posunut níže pod les na místo zvané Ovčáry. Teče přes 

Čenětice (zleva se vlévá Oleška), Olešku (zleva bezejmenný přítok od Hlubočinky), přes 

Kocandu (zprava přítok z Osnice), protéká Průhonickou oborou (přes rybníky Bořín a 

Labeška, mezi nimi se zleva vlévá Jesenický potok, za nimi zprava Dobřejovický potok) a 

Průhonickým parkem (mine Podzámecký rybník) a místy zalesněným údolím Průhonic 

meandruje přes Křeslice do Prahy. 

Na území Prahy vtéká potok v přírodním parku Botič-Milí čov. Přijímá zprava Pitkovický 

potok a o kus dál u Fantova mlýna v místě zvaném Dobrá Voda rovněž zprava potok Dobrá 

voda od Uhříněvsi. Protéká opraveným 

Petrovickým jezem a před Petrovicemi 

se zleva vlévá Milíčovský potok od 

Milí čovských rybníků a v Petrovicích 

začíná vzdutí Hostivařsk přehrady. 

Přímo v ní přijímá zleva Hájecký potok 

a pod její hrází se nachází vyrovnávací 

nádrž. 

Za Hostivařskou přehradou přijímá 

Botič zleva Košíkovský potok a pokračuje několikakilometrovým úsekem meandrů (přírodní 

památka) přes Hostivař, kde se do něj zprava vlévá Měcholupský potok. V těchto místech byl 

vyhlášen přírodní park Hostivař-Záběhlice a potok pokračuje zleva kolem statku Práče, 

údolím Záběhlic zprava přes Záběhlický jez kolem Záběhlického zámku. V místě jezu se 

vlévá zleva Chodovecký potok a nad jeho ústím se odděluje odtok k Hamerského rybníku. 

Pod jezem tvoří severní hranici Růžového ostrova a na jeho konci se zleva vrací voda 

z rybníka a o něco níže se zprava vlévá Slatinský potok. 

Botič dále protéká areálem Michelské teplárny a odstavného nádraží Praha Jih, mohutným 

obloukem zleva obtéká michelským údolím Bohdalec a Tyršův vrch, stáčí se do Vršovic, teče 

kolem stadionu Bohemians 1905, po levé straně Havlíčkových sadů a parku Folimanka 

protéká Nuselským údolím přes Ostrčilovo náměstí a odtud pak jako kanalizovaný zakrytý 

tok ústí zprava do Vltavy v Praze na Výtoni pod železničním mostem. 
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CYKLISTICKÉ ZÁVODY 
Dne 20.4 2010 se uskutečnil u Základní školy Nad Přehradou závod v cyklistice. Do závodu 
se mohli přihlásit chlapci a dívky ze čtvrtých až devátých tříd. Závod byl rozdělen na chlapce 
a dívky, dále podle tříd. Nejtěžší to měli chlapci z devátých tříd, ti museli jet 4 kola a 5x do 

kopce. Pokud chcete vědět, kolik kol jaká třída jela, podívejte se do tabulky níže: 

Asi jste si říkali, když se jedou například  4 kola, jak je možné, že jedou 5x do kopce. Máme 

pro vás jednoduché vysvětlení- závod totiž začínal pod kopcem a končil nad ním.  

Teď asi chcete vědět, kdo reprezentoval naši školu a s jakým umístěním. 

Dívky 

1. stupeň - umístění 2. stupeň - umístění 

6. Adéla Buriánová 5. Klára Kratochvílová 

10. Denisa Bartáková 6. Veronika Černíková 

12. Tereza Štefanová 7. Iveta Černíková 

10. Anna Hrádková 

10. Anna Dohnalová 

11. Markéta Blahníková 
 

12. Pavla Dubišarová 

Chlapci 

1. stupeň - umístění 1. stupeň - umístění 

7. Lukáš Uraj 8. Petr Malík 

11. Tomáš Kucmocht 11. Martin Uhlíř 
13. Daniel Dušák 22. Jaroslav Cerha 

 

A teď se podívejte na ty nejlepší :) 

Dívky Chlapci 

4-5 třída 1 kolo 4-5 třída 2 kola 

6-7 třída 2 kola 6-7 třída 3 kola 

8-9 třída 3 kola 8-9 třída 4 kola 
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Dívky 4.-5. třída 

1. Kamila Matějů Hostivař 
2. Blanka Jílková Hostivař 
3. Katka Dostálová Nad Přehradou 

4. Dominika Bendová Veronské náměstí 

Chlapci 4.-5. třída 

1. Vojtěch Sedlák Hostivař 
2. Jan Gavenda Nad Přehradou 

3. Marek Prokop Hornoměcholupská 

4. Tomáš Šťastný Hornoměcholupská 

Dívky 6.-7. třída 

1. Klára Westfálová Veronské náměstí 

2. Eliška Macháčková Hostivař 
3. Veronika Vraná Veronské náměstí 

4. Kateřina Latová Veronské náměstí 

Chlapci 6.-7. třída 

1. Ondřej Svatoš Veronské náměstí 

2. Jakub Černý Hostivař 
3. Petr Kordáč Cykloprag 

4. Michal Kohout Křimická 

Dívky 8.-9. třída 

1. Monika Košátková Nad Přehradou 

2. Tereza Žižková Veronské náměstí 

3. Monika Roblová Veronské náměstí 

4. Veronika Kripnerová Hostivař 
Chlapci 8.-9 třída 

1. Šimon Adámek Hostivař 
2. Jiří Fanta Hostivař 
3. Jaroslav Volf Křimická 

4. Michal Skrčený Hostivař 
Nicole Betkowská & Markéta Blahníková 
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ČESKÝ REKORD V POČTU ABSOLVENTŮ 
Dne 17.dubna se na škole uskutečnil sraz bývalých absolventů. Rekord se podařil -dohromady 

zde bylo 390 bývalých absolventů této školy. Byl přístup do všech tříd. Na hřišti se prodávalo 

pivo, limonáda nebo také párek v rohlíku a klobásy. O kousek dál od prodejen byla různá 

vystoupení, například to bylo vystoupení kytaristů,divadelní představení střední školy atd. 

Programem prováděla Natálie Peyrichout a Eliška Heřmanská. Ve škole bylo možné 

nahlédnout do všech tříd, byla zde k vidění i výstava 35 let ve fotografiích nebo výstava 

obrazů Roberta Kessnera. Každý návštěvník dostal pamětní list a mohl se zapsat do 

zápisových archů, že školu navštívil tento den. 

Jaroslav Cerha 

TURNAJ VE VYBIJENÉ DÍVEK 
Zápasy naší školy 

ZŠ Hornoměcholupská 

ZŠ Hostivař 9:8 

ZŠ Veronské nám. 15:14 

ZŠ Nad Přehradou 11:13 

ZŠ Křimická 10:13 

Celkové pořadí 

1. místo: ZŠ Veronské nám. 6 bodů 

2. místo: ZŠ Nad Přehradou 6 b. 

3. místo: ZŠ Hornoměcholupská 4 b. 

4. místo: ZŠ Nad Přehradou 2 b. 

5. místo: ZŠ Křimická 2 b. 

Při stejném počtu bodů rozhodl o pořadí vzájemný zápas 

Seznam našich hráček vybíjené 

Rašplová Kateřina 6.A Lunkan Valerie 6.B 

Mullerová Tereza 6.A Kokošová Michaela 6.A 

Kondrádová Anežka 6.B Rathouská Eva 6.A 

Urbanová Kristýna 6.B Šifaldová Michaela 6.B 

Růžičková Michaela 6.B Vaňková Eva 6.B 

Soláříková Kristýna 6.B Spěváčková Barbora 6.B 

Kalinová Eva 6.B Křížová Michaela 6.A 

Tomáš Bui & Adam Lněnička 
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MIROSLAVOU 
TESAŘOVOU 
Ve středu 21.4.2010 se uskutečnil rozhovor s paní učitelkou Miroslavou Tesařovou. 

Co se vám líbí na naší škole? 
Zatím se mi líbí vše, je to přiměřené. 

Co si myslíte o našich žácích (chování,učení)? 
Myslím si, že chování i učení je tak nastejno, úroveň není špatná. 

Co byste změnila na této škole? 
Nevím, zatím bych nic nezměnila, ale časem možná něco ano. 

Kde jste učila před nástupem na naší školu? 
Učila jsem na základní škole Mikulova na Jižním Městě . 
Učila jste na jiném typu škol než na základní? 
Ano učila, 1 den v týdnu na soukromé střední škole. 

Učila jste jiné předměty nebo byste je chtěla učit (které)? 
Dějepis a angličtinu. Zatím mi to vyhovuje.  

Můžete nám prozradit, jaké jsou vaše záliby? 
Mojí oblíbenou činností je výtvarná činnost, čtení a ruční práce. 

Jak vám jako žákyni šly předměty na škole? 
Docela dobře.Jak které, třeba fyzika mně moc nešla. 

Které další předměty vás bavily? 
Podle toho, koho jsme měli za učitele. Bavilo mě, když byla úroveň jednodušší. 

Co byste popřála žákům a učitelům k prázdninám? 
Přeji odpočinek a ať si užijí prázdniny. 

Saša Hoňková & Aneta Dubnová 

LEKCE JAZYKU 

Kristýna Pečená &Anna Mošničková 

česky francouzsky italsky španělsky dánsky turecky 
Dobrý den Bonjour buon giorno buenos días god dag iyi günler 
Nashledanou au revoir addio hasta la vista farvel elveda 
Prosím s'il vous plaît favorisca por favor behage lütfen 
Jmenuji se .. Je m'appelle Mi chiamo Mi nombree s Mit navn er Benim adım 

Děkuji merci grazie gracias tak Teşekkür- 
ederim 
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CO VŠE SE UDÁLO V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU  
Zde jsou vypsané akce, které se konaly v závěru školního roku 

• 20.4. - cyklistika 
• 20.5. - fotografování tříd 
• květen - volejbal, hokejbal 1.stupeň 
• 10. - 11. 6.-atletika Prahy 15 
• 31. 5. - 4. 6.-sběr papíru 
• 23. a 24. 6. Letní slavnosti 2010 

Markéta Bittnerová 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
Proč se blondýnky smějí, když je bouřka? 

Protože si myslí, že je někdo fotí! 

 

Při jízdě autem si stěžuje blondýnka manželovi: „Ti chodci jsou neukáznění a pletou se mi do 

cesty.“ A manžel říká: "Sjeď radši z toho chodníku.“  

 

Stojí blondýna pod sloupem veřejného osvětlení a klepe na sloup. Jde kolem 

policista a ptá se ji :"Slečno, proč klepete na ten sloup?" A blondýna mu 

odpoví :"Ale je tu napsáno: prodám byt 2+1, a tak klepu, ale asi 

nikdo není doma." A policista ji odvětí: "Tak klepejte dál, někdo 

musí být doma, protože nahoře se svítí." 

 

K blondýnce v autobusu přistoupí revizor a žádá ji: "Mohla byste mi ukázat lístek, slečno?" 

"Samozřejmě, pane," ochotně řekne blondýna. "Ale musím říct, že vás strašně lituji. Každou 

chvíli může přijít revizor a vy ani nevíte, jak vypadá lístek!" 

 

Blondýna se jednou vrátila domů a našla manžela v posteli s jinou. Když to viděla, popadla 

revolver a přiložila si ho ke spánku. Vyděšený muž začne bědovat a prosit ji, aby se 

nezabíjela. A blondýna na to: "Mlč, neřáde, ty půjdeš hned po mně!" 
 

Je kouzelné zrcadlo, před kterým, když někdo zalže, schramstne ho dovnitř. Přijde k němu 

brunetka a povídá: „Já myslím, že jsem nejhezčí na světě.“ Zrcadlo: „Chramst.“ Přijde k němu 

zrzka s brýlemi a říká: „Já myslím, že jsem nejchytřejší na světě.“ Zrcadlo: „Chramst.“ 

Nakonec k němu přijde blondýnka a povídá: „Já myslím…“ „Chramst.“ 

Tomáš Temlík 


