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Úvodník 

Ahoj! Je tu nový školní rok, ale redakční tým zůstává pořád stejný. Rozhodli jsme se totiž, že pro Vás 

budeme nadále psát články a zajímavosti o naší škole. Letošní redakční tým je poskládán ze žáků 

IX. A (Nikola Filipová, Denisa Čamdžič, Zuzana Macháčková, Andrea Vasileská, Karolína Kušková, 

Jakub Rezek, Marek Prokop). V tomto čísle se dozvíte aktuální novinky o škole, nebo si můžete 

přečíst zajímavý rozhovor. 

Prázdniny skončily a my jsme se museli vrátit zpět do školních lavic. Jen škoda, že se prázdniny 

neprodloužily alespoň  o jeden nebo dva měsíce. 1. září jsme se tu znovu všichni sešli a povyprávěli 

jsme si zážitky z prázdnin. Někdo byl na dovolené u moře a někdo jel na dětský tábor, ale prázdniny 

jsou prázdniny a doufám, že jste si je všichni moc užili. 

Všem Vám přeju jen to nejlepší do nového školního roku 2014/2015. Ať už ve škole, nebo 

v soukromém životě.  

Šéfredaktorka Nikola Filipová 

Co se hraje v kinech a na co se můžeme těšit?  

Právě teď se hraje: 

Pro ty nejmenší pohádka 7 trpaslíků  

USA, 88min, Animovaný / Komedie / Dobrodružný  

Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou 

píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě 

jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé 

čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé 

království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest 

kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? 

Přece polibkem z pravé lásky! Trpaslíci vědí, že 

Růženka miluje Jacka. On jediný ji může probudit ze zakletí. 

Jenže Jack je momentálně ve spárech děsivého draka Paliče. Ten, jak všichni vědí, sídlí v pevnosti 

mocné Dellamorty. Našich sedm statečných sebere odvahu a neohroženě se vydávají Jacka osvobodit. 

(obsah na kino stránkách Premiere Cinemas) 

Pro milovníky superhrdinů Captain America : Návrat 1. Avengera 

USA, 128min , Akční , Dobrodružný , Sci-fi 

Režie: Anthony Russo 

Hrají : Chris Evans , Samuel L. Jackson,Scarlett Johansson  

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain 

America ve filmu Captain America: Návrat prvního Avengera poklidně v ústraní ve Washingtonu, 

D.C. a snaží se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace 

S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět.  
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Společně s Black Widow se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně 

se na každém kroku střetává s profesionálními zabijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli. Když dojde 

k odhalení skutečné šíře zákeřného plánu, povolávají Captain America s Black Widow na pomoc 

svého spojence Falcona. Přesto se brzy ocitají tváří v tvář nečekanému a zdatnému nepříteli – Winter 

Soldierovi. (stránka Premiere Cinemas)  

POUZE PRO DRUHÝ  STUPEŇ (možná ani to ne)  

Annabelle  

Horor, jako pokaždé Spojené státy americké , 95 min 

Naháněla divákům hrůzu již ve filmu „V zajetí démonů“, kde pro Annabelle všechno začalo. Skutečná 

panenka, schopná nevýslovného zla, je držena pod zámkem v okultním muzeu v Connecticutu, kde 

jediným návštěvníkem je kněz, který jí dvakrát za měsíc požehná. John Form našel pro svou 

nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých  

svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do 

jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to 

jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co 

udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle. 

Taky něco pro romantiky :) 

Co s láskou  

USA, premiéra Pá 17. října 

V roce 1984 byli Amanda a Dawson spolužáci na střední škole. 

Pocházeli z odlišných sociálních poměrů, navzdory tomu mezi nimi 

vznikla přímo osudová láska. Měšťacká společnost jim jí nedopřála. 

Zklamaná Amanda odešla studovat na vysokou školu a Dawsona po 

tragické autonehodě zavřeli do vězení. Neviděli se celé čtvrtstoletí, 

dokud se nesetkali na pohřbu společného přítele Tucka, který jim 

poskytl útočiště v době, kdy museli svou lásku tajit. Ani jeden z nich 

nežil život, jaký si vysnil... a ani jeden z nich nezapomněl na první lásku, která je navždy změnila. 

Všechny krásné i bolestivé vzpomínky najednou ožijí a bývalí milenci mají před sebou společný 

víkend. Příležitost změnit dosavadní život je na dosah ruky, ale ... je to ještě možné? Je možné přepsat 

minulost? A je láska opravdu to nejcennější, co může člověk darovat? (Premiere Cinemas) 

Zpátky do Čech : pohádka Tři bratři 

ČR, 90min 

Režie: Jan Svěrák 

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli 

nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných 

pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska… 
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Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého 

humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera 

Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 

Režie se ujal Jan Svěrák, který již dlouho hledal vhodný pohádkový námět, na kterém by mohl 

spolupracovat se svým otcem. Nabídku podílet se na filmu jednoho z nejúspěšnějších českých režisérů 

posledních let přijali Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Ivana 

Chýlková, Bolek Polívka a mnoho dalších skvělých herců. (Premiere  Cinemas ) 

Na co se můžeme těšit?  

Tak samořejmě poslední díl trilogie Hobit: Bitva pěti armád 

USA, Nový Zéland 

Režie:  Peter Jackson 

 Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitag, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, 

Benedict Cumberbatch, Ken Stott, James Nesbitt, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo 

Weaving, Orlando Bloom a další. 

Hobit: Bitva pěti armád oscarového režiséra Petera Jacksona je závěrečnou částí filmové trilogie 

natočené podle stále oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit. Tento díl uzavírá epické 

dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku 

Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští 

svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova posedlost 

hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému i přes Bilbovu snahu obětuje 

přátelství i čest, dožene Hobita k zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. 

Ale ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích nikdo kromě 

čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, aby 

zaútočila na Osamělou horu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se 

konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí 

či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě 

pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel.  

Trilogie Hobit vypráví souvislý příběh odehrávající se ve Středozemi 60 let před událostmi 

popisovanými v románu Pán prstenů, který na plátna kin uvedl režisér Peter Jackson se svým 

filmovým štábem v úspěšné filmové trilogii kulminující oscarovým dílem Pán prstenů: Návrat krále. 

(Premiere Cinemas) 

 A pro nadšence válečných filmů Železná srdce (Fury) 

USA, 135 min 

Režie: David Ayer 

Hrají: Brad Pitt , Michael Pena , Shia La beouf , Logan Lerman 

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se 

válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho 

pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v 
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doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými 

muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do úspěšného 

konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa. 

Jakub REZEK 

Informační centrum školy 

Určitě jste si všichni všimli, že informační centrum bylo přemístěno. 

Hlavní důvod byl ten, že školní družina potřebovala více tříd, a 

proto se teď informační centrum nachází na opačné straně přízemí. 

Kvůli menšímu prostoru se informační centrum o trochu změnilo. 

Ubyl kulečník a stolní fotbal. Ale naopak přibyla nová velkoplošná 

televize. Zůstaly tu také 3 počítače. Dále byl doplněn knižní fond asi 

o 240 knih pro 1. stupeň a kolem 60 knih pro 2. stupeň.  

Kvůli velkému počtu dětí v družině zde tráví jedno oddělení čas od 12,35 hodin do 14,00 hodin. Také 

se tady koná jednání školního senátu. 

V informačním centru si můžete nadále půjčovat knížky a nebo si pracovat na svých referátech.  

Andrea Vasileska  

Koncerty a turné v O2 aréně v Praze 

Tento rok  se většina amerických zpěváků rozhodla pro vlastní single turné po světě .  

Turné, která už proběhla  

26. dubna – Robbie Williams 

3. června -  Justin Timberlake 

2. července - Bob Dylan 

No, a pak se to rozjelo: 

17. září - Pharrell Williams 

3. října – El Divo 

5. října – Lady Gaga’s artrave 

Co nás ještě čeká? 

21. října – Kylie Minogue 

30. října – Chris Rea 

13. listopad – Lenny Kravitz 

14. listopad – One  Republic 

26. listopad - The Tenors 

4. prosince – Stromboli 30 

Kdo by měl samozřejmě zájem o české zpěváky, tak může 6. a 8. prosince na Karla Gotta nebo na 

galakoncert, který se uskuteční 17. prosince. 

        Jakub REZEK 
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Přípravná třída pro děti na ZŠ Hornoměcholupská 

Už jste to slovo slyšeli, ale pořád nevíte, o co se jedná? 

Všechno Vám podrobně rozepíšeme. Už ze slova 

„přípravná třída“ můžeme usoudit, že se zde žáci na něco 

připravují. Jedná se o třídu, která byla na naší škole tento 

rok zřízena. Scházejí se zde děti předškolního věku. Tedy 

děti, které by měly příští rok nastupovat na základní školu. 

Tyto děti se připravují na život, ať už na naší, nebo jiné 

škole.  V naší přípravné třídě je 7 – 15 žáků. Třídní 

učitelkou těchto malých dětiček je paní Jitka Hnátová. 

Cílem přípravné třídy je vybavit děti dobře na nástup do prvních tříd. Naučí se zde všechny 

dovednosti, které budou na základní škole, ale i dále potřebovat. Zařazují se sem převážně děti se 

sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s vadami řeči, se 

sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální 

vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.  

Přípravná třída je umístěna v přízemí pavilonu školy (chodba, kde jsou umístěny družiny), což 

umožňuje v průběhu školního roku orientaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. 

Samozřejmě jako všichni žáci dostanou děti z přípravné třídy na konci roku závěrečné slovní 

hodnocení, kde se ukáže, s jakými výsledky třídu zakončily.    

Nikola Filipová 

Rozhovor s Mgr. Dagmar Vlkovou 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Chtěla jsem být princezna. 

Jakou práci byste dělala, kdybyste nedělala tuto? 

Nejspíš bych byla švadlena. Velmi mě baví různé ruční práce. 

Rozmýšlela jste se dlouho nad výběrem školy? 

Ne 

Kdo Vám pomáhal s výběrem školy?  

Pomáhali mi rodiče 

Řídila jste se radami rodičů? 

Většinou 

Jaký byl Váš oblíbený předmět? 

Chemie 

Jaký byl Váš neoblíbený předmět? 

Hudební výchova 
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Učila jste se ráda? 

Tak nějak normálně 

Co byste poradila žákům k výběru střední školy? 

Aby zvážili své možnosti a dovednosti, porovnali více škol, využili dnů otevřených dveří a také se 

poradili s rodiči 

Karolína Kušková 

Schola Pragensis 

Schola Pragensis je prezentace oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol. Probíhá 

20. až 22. listopadu 2014 v Kongresovém centru Praha. Je určena hlavně žákům devátých. tříd. 

Zájemci se mohou přesvědčit o vybrané škole a ten, kdo ještě neví, kam půjde na střední školu, má 

velké srovnání všech škol. 

Školy se na této akci prezentují výsledky své práce a všichni zájemci mají možnost popovídat si 

o jejich škole nejen s vyučujícími,ale také se zástupci z řad studentů. Seznámí se se studijním plánem 

školy, mohou využít i následných dnů otevřených dveří, jejichž termíny se zde dozvědí. Tato akce je 

velmi prospěšná a žáci devátých tříd naší školy se jí pravidelně zúčastňují. 

       Zuzana Macháčková 

Školní sportovní liga 

Ahoj, tak já Vás vítám v novém školním roce a jako v loňském roce Vám budu přinášet sportovní 

události a zajímavosti. Pro dnešek Vám ukážu, co bude probíhat za celý školní rok u nás na škole. 

Mám na mysli ŠKOLNÍ LIGU, která tradičně probíhá na škole pro žáky prvního stupně: 

 Září - vytrvalostní běh 

 Říjen - člunkový běh 

 Listopad - hod plným míčem 

 Prosinec - přeskoky přes švihadlo 

 Leden - šplh 

 Únor - skok do dálky z místa 

 Březen  - překážková dráha 

 Duben  - pohybové skladby 

 Květen  - míčová dráha/vybíjená 

 Červen  - atletický trojboj 

Tak takto vypadá školní liga a nyní se s Vámi musím rozloučit  a uvidíme se u dalšího čísla časopisu. 

Prozatím Vám mohu jen popřát hodně štěstí ve sportech, ale i jinde. 

Marek Prokop 
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Vědecký jarmark 

Ve středu 10. září se konal na Vítězném náměstí v Dejvicích 2. ročník Vědeckého jarmarku, který má 

zábavnou i poučnou formou žákům základních i středních škol předvést 

různé vědecké pokusy a seznámit je se zajímavými vědeckými poznatky. 

Z naší školy se této akce zúčastnily třídy 7. A a 8. A. Celé náměstí bylo 

doslova zaplaveno množstvím stánků,ve kterých vědecké instituce či 

vysoké školy prezentovaly své zkušenosti. Žáci si sami mohli vyzkoušet 

velmi netradiční činnosti a zároveň poznávali, že věda nemusí být vždy jen 

složitá a nezábavná. Na jarmarku měly své zastoupení také mediální 

organizace, např. Česká televize, časopis ABC a další. Na dalších stáncích se žáci mohli pokusit 

rozlišovat různé druhy pečiva, kvalitní čokoládu od čokoládové náhražky a další zajímavosti, které nás 

v běžném životě obklopují. Vědecký jarmark byl určitě dobrou zkušeností a všichni účastníci si z něj 

kromě drobných suvenýrů odnesli především mnoho nových poznatků a zkušeností. 

Denisa Čamdžič 

Vtipy 

Země se otáčí, protože jí to Chuck Norris dovolil. 

Blondýnka v autoškole. Instruktor: „Teď přidejte plyn.“  „Co si o mně myslíte - že jsem blbá? Jsem 

v autě a ne u sporáku!“ 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?“ „Nevim.“ „Co říkám 

tatínkovi, když přinese výplatu?“ „Neříkej, že je to všechno.“  

„Tati, kde jsou Krkonoše?“ „Já nevím, máma pořád něco uklízí!“ 

Přijde chlap z práce domů, padne na kanape a poprosí ženu, jestli by 

nepřinesla pivo z ledničky, že prý než  to začne. Ona jde a přinese mu 

pivo, on ho vychrupne a znovu jí prosí o pivo, prý než to začne. Ona už 

trochu skřípe zubama, ale pivo mu přinese, on ho opět velmi rychle 

vychrupne a znovu jí žádá o pivo, prý než to začne. To už manželka 

nevydrží a spustí, jak si to představuje, že ona byla také celý den v práci, 

pak doma ty galeje a ještě mu má dělat otroka? On se na ni podívá 

smutným pohledem a říká si: „Tak už to začalo...“ 

Proč se nevěsty vdávají v bílém? Je to standardní barva spotřebičů pro domácnost. 

Nikola Filipová 


