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Úvodník 
Ahoj! Máme tu zase nový školní rok a tudíž i další číslo časopisu. Po nás 

nastoupí nová „redakce“, tedy letošní pátá třída (ale není to ještě jisté) a my se 

odebereme na střední školy! Tento rok vám píšeme už naposledy, a proto se 

budeme  snažit, aby to bylo výborné ve všech směrech. 

Tak tedy-! 

 Dočtete se tu něco o Halloweenu a to může být dost zajímavé ☺. Jeho tradice a 

zvyky a taky něco o jeho historii. Dále jako vždy plány akcí…což vás asi moc 

zajímat nebude, ale je to také přehled pro učitele ;) Změna zvonění! Užili jsme si 

ho jen krátce a toto nové, klasické již asi zůstane.. Jinak zdravíme všechny malé 

prcky z prvních tříd! AHOJ!! :D Potom všechny naše učitele zdravíme do 

nového školního roku! Tak vás prosíme ještě o trochu trpělivosti ☺ (my víme, 

že je to s námi těžké :P ) Pravda je, že psaní časopisu může být někdy velmi 

náročné, protože se do toho ještě musíme učit a navíc vymýšlet stále nové 

a nové články do tohoto časopisu, a tak bychom byli rádi, kdybyste prokázali 

trochu úcty a vážili si naší práce. ☺ (Zvlášť, když už máme hotovo a pak 

můžeme jít na internet ..hehe xP ) Mějte se a užijte si svátky, které nám už 

pomalounku klepají na dveře!  

Jana Kucmochtová 

Plán akcí na rok 2011/2012 

Září 
� Pedagogická rada: 1.9.2011 

�  Třídní schůzky: 19.9.2011 

�  Školní sportovní liga - vytrvalostní běh: 23.9.2011 

Říjen 
� Školní sportovní liga - člunkový běh: 21.10.2011 

Listopad 
� Turnaj ve vybíjené smíšených družstev - Putovní pohár MČ Praha 15: 

12.11.2011 
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�  Pedagogická rada : 23.11.2011 

�  Třídní schůzky: 23.11.2011 

�  Školní sportovní liga - hod plným míčem: 25.11.2011 

�  Sběr starého papíru: 28.11.2011 - 2.12.2011 

Prosinec 
� Přijďte se na nás podívat (pro budoucí prvňáčky):  6.12.2011 (také 

8.12.2011) 

� Vánoční těšení - setkání rodičů a dětí před Vánoci: 15.12.2011 

�  Školní sportovní liga - přeskoky přes švihadlo:  9.12.2011 

�  Projektový den - Vánoční dílny (Den plný nápadů):  21.12.2011 

�  Veselé Vánoce, vítáme nový rok 2012:  22.12.2011 

Leden 
� Schůzka rodičů budoucích prvňáčků:  5.1.2012 

�  Zápis do prvních tříd: 16.1. a 17. 1. 2012 

�  Pedagogická rada:  23.1.2012 

�  Školní sportovní liga - šplh:  27.1.2012 

Únor 
� Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:  9.2.2012 

�  Školní sportovní liga - skok odrazem z místa: 24.2.2012 

Březen 
� Přehazovaná: soutěž ZŠ Prahy 15 - dívky (Pohár starosty): 15.3.2012 

�  Školní sportovní liga - překážková dráha:  30.3.2012 

Duben 
� Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky: 15.4.2012 

�  Pedagogická rada: 16.4.2012 

� Třídní schůzky: 16.4.2012 

� Školní sportovní liga - pohybové skladby:  27.4.2012 
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Květen 
� Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky : 3.5.2012 

� Atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15 : 10.5.2012 (náhradní 

termín 17.5.2012) 

� Školní sportovní liga - vybíjená / míčová dráha: 18.5.2012 

� Sběr starého papíru: 28.5. - 1.6.2012 

Červen 
� Projektový den a atletika chlapci, dívky: 1. stupeň (Olympijský den): 

1.6.2012 

�  Projektový den a atletika chlapci, dívky: 2. stupeň (Olympijský den): 

4.6.2012 

�  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků: 7.6.2012 

�  Atletika: soutěž ZŠ Prahy 15 (Pohár starosty): 12.6. a 13.6.2012 

(předběžný termín) 

�  Pedagogická rada: 20.6.2012 

� Projektové dny - Letní slavnosti: 20. a 21.6.2012 

� Setkání reprezentantů školy v soutěžích: 27.6.2012 

�  Rozloučení s žáky 9. tříd: 28.6.2012 

Alexandra Hoňková, Aneta Dubnová 

Školní sportovní liga 
Během školního roku se uskuteční školní sportovní liga pro 1. stupeň. 

23. září 
Školní sportovní liga - vytrvalostní běh 

21. říjen 
Školní sportovní liga - člunkový běh 

25. listopad 
Školní sportovní liga - hod plným míčem 

9. prosinec 
Školní sportovní liga - přeskoky přes švihadlo 
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27. leden 
Školní sportovní liga – šplh 

24. únor 
Školní sportovní liga - skok odrazem z místa 

30. březen 
Školní sportovní liga - překážková dráha 

27. duben 
Školní sportovní liga - pohybové skladby 

18. květen 
Školní sportovní liga - vybíjená / míčová dráha 

Předem chceme poděkovat pořadatelům za organizování soutěže!  

Martin Uhlí ř, Richard Tippl 

 

Rozhovor s paní u čitelkou Miroslavou Tesa řovou 
Přesto, že je tu s námi paní učitelka již několikátým rokem, zatím s ní nebyl 

dělán rozhovor. Nyní Vám ho tedy přinášíme a snad se dozvíte něco, co jste 

ještě nezjistili… 

Když jste byla malá, čím jste chtěla být? 
Vzpomínám si, že zvěrolékařkou. 

Jak jste se tedy k povolání učitelky dostala? 
No, postupně jsem se o to začala zajímat. 

Na kterých typech škol jste učila? 
Učila jsem na základní škole a poté i na obchodní akademii. 

Když byste je měla všechny porovnat, která ze škol se vám zdála nejlepší 
a proč? 
Podle mě každá měla něco, takže zhruba tak nastejno. 

Čí to byl vlastně nápad, abyste dostala vlastní třídu? 
Nápad to byl pana ředitele, já jen souhlasila. 

Líbí se Vám tato pozice? 
Jsem na ni již z dřívějška zvyklá, takže ano, líbí. 

Měla jste možnost podívat se do zahraničí a vyzkoušet si tam anglický jazyk 
v praxi? 
Byla jsem v Belgii, kde jsem měla možnost podívat se, jak to tam chodí apod., 
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takže ano. 

Na škole jste zavedla jistou hru po Praze. Co byste o ní prozradila pro 
budoucí ročníky? 
Můžete se díky ní poučit o historii Prahy, naučit se získávat samostatně 

informace a navíc zvednutí kondice, jež v posledních letech všude upadá. Navíc 

je to děláno zábavnou formou. 

Tomáš Temlík 

Halloween 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají 

do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem 

Trick or treat (Koledu, nebo vám 

něco provedu) a „koledují“ 

o sladkosti. Svátek se slaví většinou 

v anglicky mluvících zemích, 

převážně v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku, Austrálii, Novém 

Zélandu aj. Halloween vznikl 

z křesťanských oslav svátku Všech svatých a pravděpodobně 

i z předkřesťanského keltského svátku Samhain - obdoby našeho Nového roku. 

 Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallow-even“, tedy „Předvečer Všech 

svatých“. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané 

Jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, 

kostlivci atd. Barvy černá a oranžová 

Naopak v Česku máme takzvané Dušičky. Vzpomínka na všechny věrné 

zesnulé, Památka všech věrných zemřelých. Na tento den se zapalují svíčky, 

nebo se dlabají dýně, ale to je spíše ten západní styl. 

Každý si dnes ale slaví to, co má radši… Takže přejeme pěkné svátky ☺ 

Markéta Bittnerová, Jana Kucmochtová 
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Biojarmark v Toulcově dvoře 

Letos již 18. Biojarmark byl zahájen v pátek 16. září ve 14 hodin a byl otevřen 

do 19 hodin. I tentokrát se akce zúčastnilo více než pět desítek ekozemědělců 

a obchodníků s biopotravinami z ČR. Opět nechyběli zelináři, producenti 

výrobků z kravského i kozího mléka, ale ani ti, kdo nabídli šťávy, mošty, 

biovíno, biopečivo, cukrovinky, 

studené i teplé vegetariánské či 

naopak masné speciality. Paletu 

nabídky doplnila opět k přírodě 

přátelská kosmetika, oblečení 

z biobavlny. Obecně se na 

prodejních pultech objevila dosud 

nejširší paleta zboží. Při nákupu, 

ale i ochutnávkách se hosté mohli od prodejců dozvědět více o jejich způsobu 

hospodaření, výrobě a zpracování nabízených produktů. 16.září  bylo vstupné 

zdarma.  

V sobotu 17. září od 10 do 18 hodin obohatily program Dožínkové slavnosti, 

které vyvrcholily ve 14 hodin, kdy vjel do dvora nazdobený žebřiňák s koňmi 

a chasou doprovázený průvodem s folklórní muzikou, při níž jste si mohli 

i zatancovat. Dvůr se na celý den kromě bioprodejců zaplnil také řemeslníky 

a dalšími tradičními prodejci. Děti i rodiče si mohli vybrat z celodenní nabídky 

tvůrčích dílniček a her inspirovaných tématem dožínek. Děti si například 

vyzkoušely přípravu chlebových placek - od vymlácení obilí až po pečení 

v peci. 

Návštěvníci si mohli rovněž prohlédnout zvířata z farmy, historické prostory 

dvora - renesanční špýchar a gotický sklep. 

Vstupné v sobotu: dospělí 80 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci 40 Kč, rodinné 

vstupné: 1 dospělý a 2 děti 130 Kč, 2 dospělí a 2 děti 210 Kč 
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Výtěžek ze vstupného byl použit ve prospěch veřejné sbírky na podporu 

výukových, výchovných a kulturních aktivit na Toulcově dvoře. 

Anna Mošničková, Kristýna Pečená 

Den bezpečnosti 

Dne 15. září 2011 se uskutečnil Den bezpečnosti na Základní škole Veronské 

náměstí v Praze 15. Z naší školy tam šli 

žáci z druhé třidy až šesté třidy naší 

školy, což bylo přes sto žáků naší 

školy. Hned po příchodu se mohli žáci 

kouknout, jak na příklad vypadá 

automobil policie zevnitř, dokonce 

mohli i zjistit, jakou průměrnou 

rychlost dokáže vyvinout, nebo si důkladně prohlídnout hasičská auta, zároveň 

si i ozkoušet hasičkou výzbroj v plném nasazení na sobě a spoustu dalších velice 

úžasných věcí. Kolem jedenácté hodiny přišli na řadu cvičení koně, přeskakovali 

zraněného člověka (figurína umělá), probourávali sudy plné vody, dokonce 

dokázali přeskočit i oheň. O chvilinku později ukázali hasiči, jak se dokážou 

poprat s požárem bez mrknutí oka. Na závěr přišla velkolepá diskotéka, kde 

hráli velice známé písničky, na které si všichni rádi zatancovali. Okolo   poledne 

se všichni začali pomalu vracet do škol. Všem se to velice líbilo a moc si to 

pochvalovali a teší se na příští rok na další část. Náš pán ředitel si ale myslí, že 

tam bylo příliš mnoho žaků naší školy, a proto říká, že v příštích letech tam 

budou chodit jenom čtvrté a páté ročníky naší školy. 

Jaroslav Cerha, foto: Matěj Krupka 


