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Milí čtenáři,

v letošním školním roce držíte náš časopis v rukou naposledy. Blíží se prázdniny, na 
které se všichni těšíme, a doufám, že si je také všichni pořádně užijeme. Ještě před tím, 
než dostanete svá vysvědčení a rozutečete se do všech světových stran, máte možnost 
ohlédnout se za tím, co nám přinesl konec zimního období, ale především si 
připomeneme krásné, veselé a barevné období – jaro. Při brouzdání do nedávné 
minulosti zavítáme nejen do knihovny, ale i do galerií a muzeí. Znovu si prohlédneme 
karnevalové masky, připomeneme si úspěchy sportovních akcí, navštívíme různá 
místa, pokocháme se velikonočními výrobky, apod. V zookoutku se tentokrát dočteme, 
jak se starat o kočku domácí, ale věnovat se budeme také zvířátkům ze statku.

Příjemné čtení.
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Literární beseda v knihovně Lužiny

Mgr. Ilona Kafková

Dne 2. února 2015 navštívili žáci z 3. třídy literární besedu v knihovně Lužiny. Pořadem 
doprovázela knihovnice Radka Pachmanová, která s dětmi prožila příběh Ivy 
Procházkové "Jožin jede do Afriky". Využila množství interaktivních metod a děti se 
převlékaly do kostýmů, hrály na hudební nástroje (působivé bylo bubnování v prostoru 
knihovny) a ve společném představení putovaly šamanskou Afrikou. Dětem se návštěva 
velmi líbila a půjčily si knížky, které společně čteme v hodinách literární výchovy.
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Pražský přebor v plavání
Dne 3.2. proběhl pražský přebor v plavání na plaveckém stadionu Slavia Praha.  Letos 
zde bylo pouze 6 škol, necelých 50 závodníků.
Atmosféra a organizace byla opět výborná. Závodníci i vedoucí měli zajištěný pitný režim.
Naše umístění  Nikola Nováková -  2. místo kategorie prsa, štafeta
                         Míša Bernardová - 1. místo kategorie prsa
                         Míša Dbalá          -  2. místo kategorie volný způsob, znak a štafeta
Ještě zde byli Pavel Chrpa, Petr Blahut. 

Míša



Karneval ZŠS - “V pelíšku”
Dne 13. 2. 2015 proběhl ve třídách Základní školy speciální „masopustní karneval“ s 
tématem „V pelíšku“. Nejprve jsme se s pomocí knih, obrázků a pracovních listů seznámili se 
starou tradicí masopustu. Poté jsme se převlékli do námi připravených masek a rázem jsme 
se ocitli v různých pyžámkách, nočních košilkách a v převlecích evokujících noc, postýlky a 
sny, což se nám ve škole jen tak nepoštěstí. Následovala vlastní produkce jednotlivých tříd, 
vztahující se k našim maskám, která nás všechny moc pobavila.  Na závěr jsme si společně 
užívali oblíbené soutěže a báječnou maškarní taneční veselici.
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D. Rezková, P. Jarošová



Masopust ZŠP
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Mgr. Ilona Kafková



Národní technické muzeum v Praze – ŠD2

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Dne 25. února 2015 se některé děti z 2. oddělení ŠD vypravily do Národního technického muzea v 
Praze. K návštěvě potřebujete skoro celý den a naleznete zde mnoho zajímavých expozic - 
automobily, vlaky, letadla, motorky, kola, fotografie, vesmír, měření času, tisk aj. My jsme si celodenní 
návštěvu moc užili a mnoho věcí jsme si mohli osobně vyzkoušet. Navštivte muzeum také vy.

ZOO Děčín – ŠD2
Dne 27. února 2015 jely některé děti z 2. oddělení ŠD na výlet se spolkem SPMP Praha 5 do ZOO 
Děčín. Čekal tam na nás oslík Sam, který nás provedl zoologickou zahradou a lektor ze zoologické 
zahrady nám řekl mnoho zajímavého o zvířatech chovaných v děčínské ZOO. My jsme přivezli 
oslíkovi malý dárek -  3 kg mrkve. Náš program ještě pokračoval v učebně Zooškoly, kde jsme si i 
mohli některá zvířata pohladit i pochovat. Výlet se nám moc líbil. Děčínskou ZOO doporučujeme 
navštívit, jde o menší, ale zajímavou zoologickou zahradu. Děčínská zoologická zahrada je jedinou 
českou zoologickou zahradou, kde můžete obdivovat medvědy grizzly! Zoologická zahrada byla 
otevřena na jaře roku 1949.



Lyžařský kurz 2015

A. Strolená
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Předjaří v Královské zahradě - ŠD2
Dne 6. března 2015 jsme navštívili krásnou jarem dýchající výstavu v 
empírovém skleníku - v Královské zahradě na Pražském hradě. Viděli 
jsme mnoho druhů narcisek a další květiny objevující se na jaře. Výstava 
byla letos doplněna o zajímavé návrhy plastik, které byly realizovány v 
Praze. Prohlédli jsme si i některá zajímavá místa Pražského hradu.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení



Výstava Laureátů státní ceny
Vladimíra Boudníka 1994 - 2014

M. Huslarová
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Ve středu 11. března navštívili žáci IX.ročníku výstavu Laureátů státní ceny 
Vladimíra Boudníka 1994-2014 v prostorách Kolloredo Mansfeldského paláce. 
V prostorách galerie jsme obdivovali nejen grafické výtvory 10 oceněných 
autorů, ale také jsme sami tvořili.
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Výstava „Vidět svět jinak“  Dalibor Chatrný -
- Dům U Kamenného zvonu

M. Huslarová

Žáci 5. ročníku ZŠP navštívili výstavu „Vidět svět jinak“, jejíž autorem je 
akademický malíř Dalibor Chatrný. Výstava je umístěná v rozlehlých prostorách 
Domu U Kamenného zvonu a  je rozdělena do několika okruhů, v nichž se 
autorova tvorba rozvíjela: metoda  MŘÍŽKY, STRUKTURY, PERFORACE, 
INTERPRETACE FOTOGRAFIÍ, MAGNETICKÉ KRESBY, ZRCADLA, STÍNU, 
MANIPULACE S ROVINOU, OBOURUČNÍ KRESBY, PROSAKOVÁNÍ a v 
neposlední řadě začlenění i PÍSMA a KRESBY S PŘEKÁŽKAMI.
Všechny tyto techniky měli žáci po projití expozice možnost vyzkoušet na 
výtvarné dílně v koncertním sále uvedené galerie. Nahlédli z věže Domu U 
Kamenného zvonu na polední provoz Staroměstského náměstí a Orloj. Cestou z 
galerie poslouchali hudebníky vystupující v ulici Na Můstku a okukovali výrobu 
moravských kraslic.



Drátování 

M. Huslarová

Ve středu 18. března se ve výtvarně naší školy uskutečnila dílna zaměřená na 
drátování. Jednalo se o společnou akci Klubu rodičů naší školy a Zajíčka na koni 
o.p.s., jež je držitelem ocenění „Českých 100 nejlepších“ (2012) v kategorii 
Zdraví-vzdělání-humanita a se kterou již delší dobu spolupracujeme. K tvoření se  
přidalo i  několik našich bývalých žáků, kteří si naplánovali návštěvu školy právě v 
tento den.
O tom, že se nejen tvořilo, ale hlavně i diskutovalo, se s vámi rádi podělíme 
prostřednictvím přiložených fotografií.
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Výstava Alfonse Muchy – Slovanská epopej

M. Huslarová

Ve středu 18. 3. navštívili žáci VII. ročníku ZŠP výstavu souboru dvaceti velkoformátových 
obrazů Alfonse Muchy - Slovanská epopej, na němž autor pracoval v letech 1912 - 1926. 
Obrazy jsou řazeny chronologicky podle historických událostí Slovanů. Žáci pozorně 
naslouchali výkladu k zobrazeným historickým událostem a hledali detaily jednotlivých obrazů.
V galerii jsme setrvali neuvěřitelné tři hodiny.
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Pražský přebor ve vybíjené proběhl 24.3.2015 v ZŠ a Střední škola Kupeckého, Praha 4. 
Bylo zde 6 škol, turnaj byl velmi vyrovnaný, naši vyhráli 1. místo.

Pražský přebor ve vybíjené

Míša

I
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Velikonoční dílna naší školy

M. Huslarová



Jarní tvoření ve stacionáři Lukáš

M. Huslarová

Akce 8. ročníku ZŠS - tvoření na jarní téma ve stacionáři 
Lukáš - úloha se vyměnila - babičky učily naše žáky novou 
techniku. Jakou, to vypozorujete z přiložených fotografií.
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Velikonoční dílna - Zajíček na koni
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M. Huslarová

Bowlingový turnaj o velikonoční vajíčko
pro rodiče a děti - ŠD2

Dne 24. března 2015 proběhl již 8. ročník 
bowlingového turnaje o velikonoční vajíčko 
pro rodiče a děti. Všichni si termín 
bowlingového turnaje dlouhou dobu hlídali a 
společně tak mohli prožít krásné sportovní 
odpoledne. Jak říkáme: “Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se.“ Výsledky: 1. místo Václav 
Němeček + Ivana Němečková, 2. místo 
Markéta Skružná + Tereza Skružná, 3. místo 
Jiří Balatý + Jitka Balatá 

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení



Praktické dílny – projekt „Líheň zručnosti“  
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Mgr. J. Marková

Žáci VIII. A se  dne 7. 4. 2015 opět  zúčastnili praktické dílny na SŠT Praha 4, Zelený 
pruh – předprofesní příprava v rámci projektu „Líheň zručnosti“. Po příchodu na OU se 
stejně jako při předcházejících dílnách rozdělili na chlapeckou a dívčí skupinu.  
Chlapci odešli do truhlářské dílny, kde pod dohledem pedagoga OU vyráběli dřevěnou 
krabičku – šperkovnici. Někteří pokračovali v dokončení výrobku z prosince 2014. Při 
práci se zaměřili především na přesnost a pečlivé opracování jednotlivých dílků.
Dívky odešly do šicí dílny, kde se seznámily s technikou háčkovaných korálkových 
šperků. Nejdříve si dívky vybraly čtyři barvy korálků a ty pravidelně navlékly na bavlnku 
– každá navlékla mnoho centimetrů, možná i metrů. Po přestávce začala výuka 
vlastního háčkování do kruhu, které bylo zpočátku velmi těžké. Některé zvolily 
jednodušší způsob rovného háčkování. Před odchodem již všechny dívky techniku 
zvládaly. Při příští návštěvě OU šperky dokončí – před tím ale musí každá dívka splnit 
zadaný domácí úkol – doháčkovat celého „korálkového“ hada.
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Tvorba Milana Grygara – Vizuální a akustické

M. Huslarová

Obě šesté třídy ZŠP dne 8. 4. navštívily Galerii hl.m.Prahy v prostorách Městské 
knihovny a seznámily se s tvorbou Milana Grygara - Vizuální a akustické…
Jmenovaný autor se ve své tvorbě zabývá vztahem zvuku, obrazu a prostoru. Jeho 
tvorba byla až doposud spíše spojována  s okruhy evropského a amerického umění. 
Milan Grygar poprvé zapojil zvuk do realizace Akustických kreseb  v roce 1965 
(velkoplošné tušové malby dřívkem a jinými netradičními materiály). V pozdější době 
realizuje též Mechanickou akustickou kresbu pomocí kovových součástek nebo 
mechanických dětských hraček na klíček.
Též jsme nahlédli do Hmatových kreseb koordinovaných sluchem a tzv. Partitur 
půdorysů, vzorců a barev.
Děti si v galerii obrazy prohlížely déle než dvě hodiny a na závěr prohlídky tvořily a 
pokoušely se své obrazy vyjádřit i akusticky.
O tvůrčí atmosféru z naší návštěvy galerie se s vámi rádi prostřednictvím fotografií 
podělíme a možná vás budeme i inspirovat k hudebnímu ztvárnění vaší výtvarné tvorby.
Vyzkoušejte si to a pobavte se.
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Žáci I. B poprvé ve výtvarně

M. Huslarová

„Kdo se bojí České filharmonie“ - Rudolfinum

Mgr. J. Marková

Žáci VIII. A, IX. třídy a tři žáci ze VI. A se dne 10. 4. 2015 zúčastnili ve Dvořákově síni  Rudolfina 
programu „Kdo se bojí České filharmonie“. Orchestr České filharmonie dirigoval Ondřej Brabec. 
Programem  provázel moderátor Jan Budař, který svým osobitým a vtipným  komentářem vzbudil 
zájem žáků o takové téma jako je vážná hudba. Žáci si vyslechli ukázky například  z děl W. A. 
Mozarta, Leoše Janáčka. Žáci se i sami zapojili do skládání krátkého hudebního díla, navrhovali 
rytmus, melodii, tóninu, dynamiku pro jednotlivé oddělení symfonického orchestru. Vyslechli si také 
ukázku současné moderní klasické hudby a seznámili se s jejími odlišnostmi, vyslechli i hru na 
mobilní telefon. V závěru se také aktivně zapojili – podle dirigování přehráváli s různou hlasitostí 
písničky na svých mobilních telefonech a tak mohou říct – V RUDOLFINU JSME HRÁLI  S ČESKOU 
FILHARMONIÍ…



Skleník Fata Morgana
Dne 10. 4. jsme se ŠD 3, 4 a 5 navštívili Botanickou zahradu – Troja, tropický skleník Fata 
Morgana, kde se právě líhli motýli. Kukly motýlů byly přivezeny z Stradfordu nad Avonou. 
Žáci viděli líhnutí se motýlů, pohybovali se mezi nimi, někteří si jim sedli na trika, takže viděli 
zblízka nádherné tropické motýli různých barev. Podívali jsme se i na floru a tropické ryby ve 
skleníku a paní průvodkyně jim o tom všem poutavě vyprávěla. Nevšední zážitek jsme 
zakončili zmrzlinou.

V. Fedorková
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Bezpečná třináctka - ŠD2
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E. Frančeová, ŠD 2. oddělení

Opět po roce jsme navštívili jarní akci „Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost 
zajištěna“, kterou pořádá Městská část Praha 13. Dne 16. dubna 2015 
Sluneční náměstí celé odpoledne hostilo policejní, hasičskou, záchranářskou 
a armádní techniku. Na náměstí před radnicí byla k vidění auta Hasičského 
záchranného sboru, Sborů dobrovolných hasičů, Policie ČR, Městské a 
Vojenské policie i záchranných služeb Armády ČR. Děti si vyzkoušely 
znalosti o chování chodce v silničním provozu, seznámily se se zásadami 
první pomoci. Děti zaujalo přistávání policejního vrtulníku.

Soutěž o nejlepší školní časopis roku 2015

V pátek 17. 4. 2015 se žáci Nikola Grundzová, Jarka Kovářová, Fanda Šustek a David 
Horníček zúčastnili vyhlášení krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis roku 2015. 
VOŠ publicistiky, kde se vyhlášení konalo, připravila 7 workshopů, kde si děti mohly 
vyzkoušet, jaké to je být redaktorem časopisu a co všechno tato práce obnáší. Měly možnost 
vyzkoušet si hlasovou výchovu a tvůrčí psaní, napsat zprávu snadno a rychle, ukázat si 
mobilní nástroje novináře, fotografovat „modelku“ z profilu, v pohybu, apod., a také 
moderovat. Ve workshopu Z pohádky do pohádky si vytvořily vlastní pohádku. O přestávce 
jsme všichni využili poukaz na svačinu a poté workshopy pokračovaly. Kolem poledne 
proběhlo tolik očekávané vyhlášení. Náš časopis Dominik se umístil na 2. místě a postoupil 
do celorepublikového kola, které se bude konat v prosinci v Brně. Děkujeme těm, kdo nám 
posílají své příspěvky a tím se na časopise podílejí. 

G. Bernatová



Ratibořice – „Babiččino údolí“

M. Marek

Tak máme za sebou další skvělou „víkendovku“ v Ratibořicích. Vyjeli jsme vlakem 17. 4. 2015 v 
16.00 hodin vlakem, který měl původně jet přímo až do České Skalice, ale jako by České dráhy 
tušily, že Rarach vyjíždí a připravily pro nás na trati komplikace s přestupy a jízdou autobusem. 
Nakonec nám ale zajistily vše tak, aby pro nás cesta byla příjemná. Dojeli jsme na místo jen s 
dvacetiminutovým zpožděním a ještě za světla. : ) 
Ubytovali jsme se v krásných bungalovech ve vísce Zlíč, která byla coby kamenem dohodil od 
České Skalice a „hned za rohem“ jsme byli v Ratibořicích. Ve stejné vesnici jsme chodili do 
hotelu na báječné jídlo, které nám všem moc chutnalo. I když, našlo se pár výjimek, pro které 
třeba rajská s knedlíkem nebyla zrovna favoritem. : ) 
V sobotu ráno jsme vyrazili do ZOO ve Dvoře Králové. Cesta byla krátká, ale jen na vlakové 
nádraží. Od něj do ZOO to bylo asi 4,5 km, naštěstí byl pro nás přistaven minibus. : ) To byla 
úleva, že nemusíme pěšky. V ZOO bylo krásně, viděli jsme spoustu zvířat, i malého nosorožce, 
který byl momentálně největší atrakcí celé ZOO. Vychutnali jsme si „hranolkový oběd“ u slonů, 
vyřádili se na hřišti a kolem 15.00 hodiny se vydali zpět do Zlíče. Povečeřeli jsme, zahráli si karty 
a různé společenské hry a poměrně brzo nás skolila únava.
V neděli nás probudilo sluníčko a my hned po snídani vyrazili do Babiččina údolí a na zámek. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si procházku údolím parádně užili. Cestou téměř všichni  pokoupili 
různé upomínkové předměty. Ochutnali jsme trochu cukrové vaty a zmrzliny a po prohlídce 
zámku se vrátili na oběd. Po obědě už jen rychle dobalit a hurá na cestu zpátky za rodiči. : )
Celá akce se náramně vyvedla. Děkujeme všem účastníkům, že s námi vyjeli a rodičům za to, 
že nám důvěřují a svá dítka s námi posílají. Velké díky patří i všem zúčastněným dospělým, kteří 
opět odvedli skvělou práci.
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Literární beseda v knihovně Lužiny podruhé

Mgr. Ilona Kafková

V úterý 21. dubna 2015 se 3. třídy opět vypravily do Městské knihovny na Lužinách, 
kde je uvítala knihovnice Radka Pachmanová s připravenou pohádkovou besedou 
Putování za nejmocnějším kouzlem autorky D. Krolupperové. I tentokrát si děti 
příběh prožily v připravené dramatizaci a vypůjčily knížky, které si budou společně 
ve škole číst.
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Autorské čtení spisovatelky
Barbary Nesvadbové – 20. 4. 2015

V rámci projektu „Už jsem čtenář - Knížka 
pro prvňáčka“ k nám přišla na besedu a 
přečetla nám z knihy Garpíškoviny aneb Bibi 
a čtyři kočky spisovatelka Barbara 
Nesvadbová. Děti z první a druhé třídy se 
spisovatelkou prožily příjemné chvíle. Opět 
se zaposlouchaly do knihy plné příběhů 
hlavního hrdiny – psa Garpa.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení



Zapichování cedulek na školní zahrádce
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M. Huslarová

Žáci VIII. A se  dne 21. 5. 2015  zúčastnili bohužel letošní poslední  praktické dílny na 
SŠT Praha 4, Zelený pruh – předprofesní příprava v rámci projektu „Líheň zručnosti
Chlapci odešli do truhlářské dílny. Někteří si dokončili dřevěnou krabičku – šperkovnici 
a někteří začali s výrobou ptačí budky.
Dívky odešly do šicí dílny, kde si dokončily korálkový náhrdelník z minulé návštěvy. Po 
krátké přestávce začaly s háčkováním nového šperku – nyní již z 6 korálků. Stejně jako 
minule si práci nesou domů s úkolem „doháčkování“ celého korálkového hada. Dnešní 
náhrdelník si snad dokončí při pokračování těchto praktických dílnách v příštím školním 
roce.

Mgr. J. Marková

Líheň zručnosti - letos naposledy
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Zvířátka do škol
V pátek 24. 4. 2015 se uskutečnila před budovou školy akce "Zvířátka do škol", při které 
žáci zhlédli ukázku domácích zvířat s výkladem zkušeného ošetřovatele. Žáci viděli psa, 
kočku, ovce, kozu, slepici, králíka, kachnu, prasátko, koně, oslíka a dokonce i krávu. 
Všechna zvířata si mohli pohladit. Akce se postupně zúčastnili všichni žáci školy. 
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Mgr. J. Marková



30. 4. 2015 - Den Země

Mgr. Ilona Kafková

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se žáci zúčastnili projektového Dne Země v areálu naší školy. 
Připravili barevné pracovní listy (s tématy: ptáci, obyvatelé zahrady, okrasné zahrady a keře, 
bylinky, ovocné keře a stromy, zelenina, péče o půdu a zahradnické práce, zahradní nářadí 
a stroje) a některé třídy vytvářely v učebně výtvarné výchovy přírodní výrobky. Žáci během 
dopoledne přesazovali pokojové květiny a na pozemcích školy pleli, okopávali a připravovali 
půdu pro zasazení sazenic a semínek. Na grilu jim vyučující spolu s žákyněmi z 9. třídy 
připravila opečené vuřty. Nejen díky počasí, které nám přálo (nepršelo), se tento den vydařil.
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Beseda s absolventy naší školy

Mgr. J. Marková

Dne 21. 4. 2015 se uskutečnila beseda absolventů školy s žáky 8. a 9. ročníků. V úvodu 
besedy se žáci dozvěděli, jaké OU a obor bývalí žáci studují a ve kterém ročníku právě 
studují. V závěru besedy byl prostor na dotazy současných žáků školy. 

MAYDAY - 8. května 2015

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení

Školní družina se letos opět zapojila do programu MAYDAY v ZOO Praha. Hlavním cílem 
školních projektů je obrátit pozornost k nebezpečím, kterým divoká zvířata čelí, seznámit 
s nimi veřejnost a získat finanční prostředky na podporu ochranářských protiakcí. My 
jsme se rozhodli pro téma Pomáháme gorilám - podpora strážců rezervace Dja, podpora 
záchranné stanice pro primáty v Limbe, osvětové programy pro děti (např. Toulavý 
autobus). Do soutěže se z kapacitních důvodů mohlo zařadit maximálně 8 školních 
kolektivů. Děti vybraných škol tradičně svými výtvory podpořily projekty na záchranu 
ohrožených druhů zvířat. Výtěžek z prodeje vlastnoručně vyrobených předmětů byl letos 
rekordní 45 464 Kč.
Zakoupením našich výrobků jste tak přispěli společně částkou 12 763 Kč. Peněžní 
částku jsme předali zástupcům ZOO Praha dne 8. května 2015. Děkuji dětem a jejich 
rodičům i kolegyním za výbornou práci nejen na našem prodejním stánku prezentující 
aktivity ZOO Praha na záchranu goril.



„Řemeslo na Novoměstské radnici“

Mgr. J. Marková

Dne 15. 5. 2015 se žáci VII. A, VIII. A a IX. třídy účastnili akce „Řemeslo na Novoměstské 
radnici“. Zhlédli zajímavé ukázky řemesel – umělecké kovářství, vazbu květin, výrobu 
skleněných i korálkových šperků, oděvní návrhářství, výrobu kožedělného zboží, ruční 
výrobu papíru, kadeřnické a kosmetické služby. Děvčata nejvíce zaujala možnost nechat 
se nalíčit a učesat od studentek SOU služeb. Chlapce zaujaly ukázky uměleckého 
kovářství a předvádění robotických modelů, dronů. Většina žáků také využila možnost 
prohlídky věže Novoměstské radnice – pohled na Prahu z ochozu věže se všem moc líbil.
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Návštěva statku – Zajíček na koni

M. Huslarová

Dne 20. května se dvaceti členná skupina žáků naší školy, v doprovodu paní učitelky 
Huslarové a Kafkové, vydala na bezbariérový statek o.p.s. Zajíček na koni. Zde se ve 
spolupráci s Exxon Mobil Business Support Center Czechia s. r. o. konala slavnostní 
akce u příležitosti zahájení provozu nových prostor v Praze. Děti si prošly prostory celého 
statku, seznámily se s koníky a ostatními místními zvířecími obyvateli. S firemními 
dobrovolníky Exxon Mobil Bussiness zasadily symbolické túje a označily je cedulkou se 
svým jménem, občerstvily se v „zajíčkovské“ kavárně a vyrazily na rehabilitační jízdy na 
koních. Z důvodu velkého deště děti jezdily v prostorách kryté jízdárny a někteří sehrály 
dramatický zápas ve  hře Člověče, nezlob se. Vítězové společenské hry změřily své síly 
s dospělými kolegy z Exxon Mobil Businnes Support Center v běhu po jízdárně. 
Příjemně unavení jsme se ve večerních hodinách vypravili směrem na naše sídliště. 



HVĚZDY PRAŽSKÉ ZOO

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Jak je neznáte, co jste o nich nevěděli a co jinde 
nenajdete – v hravé knížce pro celou rodinu se vám 
představí tři desítky zvířat z pražské zoo. Přestože se 
narodila v zajetí a volnou přírodu nepoznala, 
přesvědčíte se, že jsou to všechno výrazné osobnosti. 
Oblíbený lachtan Meloun, milá gorila Bikira, mlsný 
medojed Čert... Dozvíte se, jakou mají povahu, jak se 
chovají k sobě navzájem i jak se o ně jejich chovatelé 
starají.
Knihu jsme četli ve druhém oddělení školní družiny při 
přípravách na projekt pražské zoo MAYDAY. Knihu 
doporučujeme všem milovníkům zvířat.

Práce dětí ze ŠD 2. oddělení



Zookoutek - Kočka
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Tentokrát si povíme něco o větším zvířátku, než je křeček nebo andulka a to o kočce domácí :-)
Kočka domácí se dožívá 10- 15 let, s tím je nutné před jejím pořízením počítat. Počet koťat v jednom vrhu je 
běžně 1-5, ale může jich být až 10. Kočky mají na rozdíl od psů svoji hlavu, nenechají si všechno líbit a to, 
jak se budou v dospělosti chovat jde ovlivnit jen částečně. Záleží také, kolik jí budeme věnovat času.
Kočku si lze buď pořídit od chovatele (čistokrevnou, s Průkazem původu) nebo zajít do nějakého útulku či 
domácích depozit, která se starají o opuštěné a toulavé kočky. Většina lidí dává přednost koťatům, jsou 
roztomilejší než dospělé kočky a výchovou můžeme dosáhnout určité změny a naučit ho pravidlům naší 
domácnosti. Chování starší kočky musíte respektovat a z největší části už s ním nic neuděláte. Na druhou 
stranu dospělé kočky bývají klidné a méně náročné a v bytě vám nebudou zalézat do všech možných koutů 
a děr a nebudou si hrát se vším možným i nemožným (většinou rozbitným a drahým). Nejvhodnější věk 
kotěte pro odchod do nové rodiny je 10-12 týdnů, záleží hlavně na tom, jak přijímá potravu a používá kočičí 
záchod. Koťata jsou velmi hravá, je nutné jim pořídit dostatečné množství hraček a i když se dokáží zabavit 
sama, budou vyžadovat, abyste si s nimi hráli. Po přinesení kotěte domů mu dopřejte dostatek času, aby se 
seznámilo s novým prostředím a členy domácnosti. 
Dlouhosrstá plemena koček vyžadují minimálně 15 minut denně na pročesávání srsti. I tak budete nacházet 
chlupy na sedačce, kobercích i na oblečení. Krátkosrsté kočky nevyžadují tak vysokou péči o srst. 
Než si pořídíme kočku, je nutné jí doma připravit všechno, co bude potřebovat, tzn. pořídit krmivo, misky, 
kočičí toaletu s nejlépe hrudkující podestýlkou, hračky, škrabadlo, případně košík nebo pelíšek na spaní. 
Tyto potřeby si rozebereme trochu podrobněji :-)
Krmivo – na trhu existuje velké množství krmiv pro kočky od granulí, přes masové konzervy a kapsičky až 
po krmení vařeným či syrovým masem. Nevhodné je jakékoliv lidské jídlo a nevhodné je i kravské mléko – 
kočky ho neumí trávit.
Misky – nerezové nebo umělohmotné, musí být snadno omyvatelné.
Toalety pro kočky – rozeznáváme 2 typy – nekrytou (klasická s okrajem, bez okraje nebo rohová) a krytou 
toaletu. Ve zverimexech můžeme zakoupit toaletu rovnou se zabudovaným pachovým filtrem nebo můžeme 
využít různých deodorantů do kočičích toalet. Je nutná pravidelná výměna steliva, protože pokud se kočka v 
záchůdku cítí, je možné, že vykoná potřebu jinde. 
Škrabadlo – je nutné, pokud budeme kočku chovat v bytě, abychom předešli poškození zařízení v bytě. Je 
důležité, aby bylo upevněné a nehrozilo tak jeho kývání nebo převážení. Dobrá jsou škrabadla s obsahem 
sisalových vláken, kočky si o ně brousí drápy. Na trhu je nepřeberné množství různých tvarů, výšek, barev i 
kombinací s pelíšky, hračkami nebo plochami na obrušování drápků. 
Hračky – spoustu si jich můžeme doma i vyrobit, z provázků, gumiček atd.
Potřeby na úpravu srsti – vhodné hřebeny na vyčesávání, popřípadě kleštičky na drápky. Pokud se bojíme 
sami drápky zastřihovat, necháme to raději na návštěvu u veterinárního lékaře. 
Pelíšek – teplé a suché místo pro kočičí soukromí. Kočky rády odpočívají ve výškách, např. na skříních, 
parapetech apod. 
Důležité je navštěvovat s kočkou pravidelně, alespoň jednou za rok veterinárního lékaře. Kočku prohlédne, 
zkontroluje, zda je vše v pořádku, oočkuje, případně zastřihne drápky.
(kocky.vyrobce.cz/chovkocek.html)

V. Vlachová



Výtvarná výchova

M. Huslarová

Afrika

Jaro

Simpsonovi
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Tématem příštího čísla bude LÉTO. Své nápady, články o akcích, pozvánky, křížovky, 
kvízy, vtipy, fotografie, básničky, hádanky a obrázky zasílejte nejpozději do 20. září na 
e-mail: gabriela.bernatova@centrum.cz, nebo je odevzdávejte učitelům.

Děkujeme všem, kdo s námi spolupracují, a přejeme pohodové letní prázdniny. 
Časopis pro vás připravily: Gabriela Bernatová, Eva Bernatová, Petra Charamzová, 
Veronika Vlachová.
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