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Milí čtenáři,  

prázdniny jsou již bohužel za námi a my se znovu sešli ve škole a přivítali nový školní rok. Snad jste si všichni 

užili hezké léto se sluníčkem a s úsměvem na tváři. Abychom mohli na chviličku zavzpomínat na teplé letní dny, 

vychází další číslo našeho časopisu. Jako obvykle se budeme ohlížet za zážitky, které jsme prožili. Připomeneme si 

konec loňského školního roku, podíváme se do Chorvatska, Krkonoš a na Šumavu. Navštívíme dvě zoologické zahrady, 

jednu v Praze a druhou v Plzni, a také si budeme lámat hlavu u luštění a hádanek.  

Přejeme Vám příjemné čtení. 

 

 

 

Důležitá jména:  

PaedDr. Věra Kozohorská    ředitelka školy  

Mgr. Martin Marek     zástupce ředitele  

Jana Bartůňková     sekretariát, hospodářka školy  

Mgr. Jana Marková     výchovný poradce  

Mgr. Dana Lukešová     školní metodik prevence 

 

 

Nová jména: 

Mgr. Tereza Zíková, Monika Skružná, Simona Malá, Ing. Jitka Ženatová, Mgr. Petra Moncol‘ová 

 

 

Web školy: www.zsluziny.cz 

 

 

Přehled školního roku 2016/2017  

Podzimní prázdniny    26. – 27. října 2016 

Vánoční prázdniny    23. prosince 2016 – 2. ledna 2017 

Pololetní prázdniny    3. února 2017 

Jarní prázdniny     13. – 19. března 2017 

Velikonoční prázdniny    13. – 14. dubna 2017 

Hlavní prázdniny    1. července – 1. září 2017 
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Pro veřejnost, školy a školky se 

dne 19. dubna konal Den Země na 

prostranství u stanice metra Lužiny. 

Hlavním tématem bylo „Okno do lesa“. 

Prohlédli jsme si, jak žijí včely, jak 

pomáhat netopýrům i ježkům. 

Připravené byly soutěže a hry pro děti 

a informační materiály. Pořádala MČ 

Praha 13 ve spolupráci s Lesy hl. m. 

Prahy. 

Eva Frančeová, ŠD 2 

 

 

V červnu s dětmi vyrážíme na oblíbený bowling, ale tentokrát na turnaj o Pohár pro tatínka. Tatínkové mají v 

červnu svátek Den otců, svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V 

mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu. 

Do sportovní soutěže děti nastoupily s velikým nadšením a poděkování patří za správné sportovní chování. 

Naše heslo je: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a s kamarády prožít krásnou neopakovatelnou chvíli.           

Výsledky:  1. Jakub Hošek, 2. Tomáš Záhorovský, 3. Michaela Chumanová. Gratulujeme.  

Eva Frančeová, ŠD 2 
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Ve dnech 15.5.-20.5.2016 jsme již 

počtvrté prožili pohodové dny na turistickém 

kurzu v Horní Sytové na rozhraní Jizerských hor 

a západních Krkonoš. Byli jsme opět ubytovaní 

v útulném Hotelu Jizera. Pan kuchař nám vařil 

skvělá jídla na přání, on a hlavně pan správce 

byli moc milí a ochotní, ke každé naší prosbě 

byli vždy velmi vstřícní. 

Značnou část pobytu jsme trávili venku, výtvarné aktivity 

probíhaly ve společenské místnosti. Kolem hotelu obtéká klidná 

řeka Jizera, která opět děti zaujala nejenom svými kamínky na pláži, 

které mohly děti s radostí do řeky házet. U hotelu je veliký travnatý pozemek, který nám byl 

plně k dispozici, což jsme zdárně využili k různým hrám a sportům. 

Celý turistický kurz probíhal v duchu „AŤ ŽIJÍ 

STRAŠIDLA“. Seznámili jsme se se všelijakými strašidly a 

strašidýlky, v některá z nich jsme se dokonce proměnili a díky 

všem strašidlům jsme zažívali mnoho 

zajímavých dobrodružství. Během našich 

společných dnů jsme se rozdělili do šesti 

strašidelných týmů. Každý tým si vymyslel svůj 

název – rázem se z nás stali „Kostroohniváci“, 

„Chlupáči“, „Treperendy“, „Vrášouni“, 

„Drsňáci“ a „Josefouni“. Na počátku našeho 

strašidelného pobytu jsme si na stoly do jídelny 

vyrobili jmenovky „muchomůrky žravé“. V průběhu dalších dnů jsme doputovali za 

strašidláckým pokladem, pomohli najít „Jizerákovi nabublanému“ jeho poztrácené 

bublinky. Vyrobili jsme si „Bubu lampičku“, „lapače zlých duchů“ a „Vlasáče 

čtyřprstého“. Také jsme si zasoutěžili v parádních strašidláckých disciplínách. Podnikli jsme tradiční výlet vláčkem do 

krásného městečka Jilemnice, kde jsme navštívili zámeckou zahradu a mohli jsme si koupit něco pěkného pro radost. 

Ve středu jsme se vypravili na výlet do Harrachova na Mumlavské vodopády. 

Jeli jsme vláčkem a autobusem, z Harrachova jsme k vodopádům šlapali 

pěšky lesní krajinou, po cestě jsme absolvovali úkoly na liščí stezce a za 

odměnu jsme se pak mohli každý vyfotit jako liška. Mumlavské vodopády 

nám učarovaly, byl to moc pěkný výlet. Čtvrteční podvečer jsme strávili u 

táboráku při opékání buřtíků a užili jsme si legraci při malování na obličej, 

stala se z nás parádní strašidla. Naše snažení bylo průběžně hodnoceno a 

poslední den bylo jaksepatří odměněno. 

Během celého kurzu panovala dobrá a veselá nálada, všichni jsme si z Horní Sytové odvezli mnoho skvělých 

zážitků, výrobků a odměn.  

Mgr. Dita Rezková 
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Dne 27. května jsme se vypravili 

do ZOO Praha, 30 dětí mělo vstup 

zdarma. Vyhráli jsme první místo v 

soutěži „Školy zdobí vánoční zoo“. Náš 

vánoční stromeček zdobíme vždy jako 

jedno veliké krmítko nejen pro ptáky a 

naše práce byla odměněna. Děti se do 

zoo velmi těšily. Samozřejmě bylo 

krásné vidět nově narozené malé slůně, malou gorilu i další zajímavá, 

exotická zvířata. V pražské zoo je stále co objevovat. 

 Eva Frančeová, ŠD 2 

 

Celý školní rok jsme se učili jak pracovat s 

fotoaparátem. Jak vyfotografovat portrét, faunu, floru 

nebo zátiší. Za odměnu za naši práci jsme se vydali do 

skladu kostýmů. Žáci se převlékli do z různých kostýmů 

z pořadů nebo filmů České televize. Dlouho jsme 

vybírali a nyní můžete zhodnotit, jak nám to slušelo.  

Eva Frančeová, ŠD 2 
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10. června 2016 celá družina prožila krásné, 

dobrodružné odpoledne s plněním mnoha nevšedních 

úkolů. Každé oddělení připravilo úkol pro kamarády. Na 

konci této soutěže nás čekala odměna od pohádkové víly. 

Fotografie vám jistě přiblíží atmosféru akce.  

Eva Frančeová, ŠD 2 

 

 

 
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět vrátili na naše 

oblíbené místo u moře – Živogošče. Měli jsme se báječně jako 

vždy. Troufám si říct, že díky vydařenému počasí, ještě lépe 

než vloni. I moře jsme si pořádně užili. Bylo to prostě super. 

Stihli jsme i výlety, a to lodí na ostrov Hvar a sousední vesnici 

Blato, kde jsme si koupili vynikající zmrzlinu, rafty na řece 

Cetina (pro velký úspěch z předloňska, jsme si tento skvělý 

zážitek museli zopakovat) a samozřejmě trhy v Makarské. Na 

závěr pobytu nechyběla diskotéka, kterou pro nás připravili 

manželé Šírovi. Ta se tedy také naprosto vydařila a my jsme 

si krásně zařádili a vyřádili (no, po chvilce počátečního studu). No a jak už to tak bývá, 

všechno má svůj začátek i konec. A nám nezbývá nic jiného, než pořádně poděkovat všem, kdo se na této skvělé akci 

podíleli. A třeba za rok ......... na shledanou. 

Eva Bernatová 
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Některé děti z 2. oddělení ŠD jely 25. června na výlet do 

Plzně. Vezli jsme malé, staré, elektrické spotřebiče, za které měly 

děti vstup volný. Plzeňská zoologická zahrada je velmi krásná, 

bohatě doplněna botanickou zahradou. V letošním roce slaví 90 

let od založení. V plzeňské zoologické zahradě jsme si adoptovali 

papouška nádherného a tím přispěli na provoz zoologické 

zahrady.  

Eva Frančeová, ŠD 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Míša Huslarová 
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Při cestě do Plzně nezapomeňte dojít na hlavní náměstí v 

centru města a navštívit Muzeum loutek. 

Loutky těší a baví po mnoho 

let již celé generace lidí, ale také 

mají své osobité příběhy. Některé 

kočovaly s divadly, jiné rozesmály 

tisíckrát celé publikum, některé 

vystupovaly v děsivých dětských 

snech nebo se proslavily po celém 

světě. Prostřednictvím loutek můžete prožít téměř cokoli, vydat se, až kam dovolí 

Vaše fantazie. (muzeumloutek.cz)  

 

 

 

 

 

 

 

Eva Frančeová, ŠD 2 

Dne 27. června 2016 jsme se opět sešli ve školní družině č. 2 ke společnému tvoření. Byla to taková příprava 

na léto, na prázdniny. Děti ve spolupráci s rodiči zvládly potisk plátěné tašky, výrobu přáníček a do všeho vstupovaly 

s velikým nadšením. Také výborná atmosféra přispěla k předání zkušeností, jak nejlépe prožít prázdniny.  
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Žákyně pátého ročníku ZŠ praktické Šárka Mangová a Eliška Provázková 

získaly 3. místo v kategorii žáků prvního stupně základních škol v XIX. ročníku 

výtvarné, literární a fotografické soutěže pořádané Klubem ekologické výchovy 

a Zeleným křížem ČR ve spolupráci České komise UNESCO "Stopy Karala IV. na 

území Čech, Moravy a Slezka od středověku až po součastnost". Soutěž byla 

pořádána u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. 

Ve slavnostní atmosféře Černínského paláce ocenění převzala za obě 

děvčata Šárka Mangová. Eliška Provázková v témže čase přebírala své druhé ocenění za první místo v soutěži též na 

téma výroční Karla IV. - Karel IV. očima dětí pořádaného Národním pedagogickým 

muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Soutěže se zúčastnily nejen děti České 

republiky, ale i zahraničních škol (Anglie, Armenie, Austrálie, Belgie, Brazílie, 

Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa,  Nového Zélandu, Saudské Arábie, 

Slovenska, Ukrajiny, USA a dalších). 

Ocenění převzali žáci z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. 

Kateřiny Valachové, Ph.D. 

Míša Huslarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míša Huslarová 
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První turnus jsme zahájili tématem "Každý den je svátek". Po příjezdu na 

nové tábořiště v Rohanově na Šumavě jsme vybalili, seznámili se a rozdělili do 

jednotlivých oddílů - Jaro, Léto, Podzim, Zima a oddíl „outdoráků“ s názvem 

Strážci okamžiku. Každý oddíl si vyrobil vlastní vlajku a vymyslel pokřik, kterým 

se prezentoval po celý tábor. Nejprve jsme se od Chronose – vládce času 

dozvěděli, že potřebuje naší 

pomoc, protože královna Kairos 

má v úmyslu zničit a vymazat z 

kalendáře svátky. Rozhodli jsme 

se mu pomoci a svátky společnými silami zachránit. Naši pomoc jsme 

zahájili cestou Tří králů, zachránili jsme i samotného sv. Valentýna. V 

dílničkách jsme si vyrobili spoustu krásných dárků pro sebe i rodiče a 

především jsme rozeslali pohledy do svých domovin. Prožili jsme 

velikonoční cestu sbíráním vajíček na 

hradě Kašperk, kterou jsme spojili s 

výletem mimo tábořiště. Po návratu jsme postavili májku a vyrobili čarodějnici, kterou 

jsme u táboráku spálili. Na Svátek práce jsme si zahráli hru živé aktivity, kde jsme 

postupovali políčko po políčku díky uhodnutým slovíčkům. Vypukly i zájmové aktivity 

jako lovení jablek ústy, trefování míčky na silvestrovské párty, střílení z luku atp. 

Všechny děti měly možnost tyto úkoly plnit v 

průběhu celého tábora. Prošli jsme i Svátkem sousedů, dále jsme pak na Den 

dětí kreslili celým svým tělem obraz léta. Následoval svátek Cyrila a Metoděje 

a také Svátek netopýrů, kde všichni odvážlivci absolvovali stezku odvahy. 

Uprostřed tábora jsme při večerním 

„mejdanu“ zvolili Miss a Missáka 

Rohanov 2016. Čekal nás i svátek sv. 

Václava, kde jsme plnili hvězdicové 

úkoly nebo Svátek zvířat aneb Noemova 

archa. Na Památku zesnulých jsme vytvářeli monstra ze svých těl, z látek a 

přesně stanového počtu nohou, rukou a hlav. Ke konci tábora nás čekaly 

Vánoce, kdy jsme si ozdobili všichni 

dohromady jeden velký vánoční 

stromek a čekali na příchod Santy, který nás odvedl ke stromečku, pod 

kterým leželo plno dárků. Po vánočních radostech jsme se přesunuli na 

louku, kde jsme si „zatrsali“ do rytmu disca a následně na to sledovali úžasný 

silvestrovský ohňostroj. Připili si šampaňským a poblahopřáli k Novému 

roku. Poslední den jsme vyhodnotili celý tábor, naposledy zakřičeli naše 

pokřiky a začali se balit na cestu zpět domů. Hlavní bylo, že se nám podařilo 

přimět královnu Kairos, aby svátky nezničila a slavila je společně s námi. 

Počasí nám letos moc nepřálo, ale i tak jsme si to všichni maximálně užili. : ) 

Mgr. Martin Marek 
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Druhý turnus plný cestování do zemí za tradicemi chutí a tradičních jídel 

daných destinací nás sám velký „Šéfkuchař“ rozdělil do kuchyní KFC, 

McDonald´s, Mrkví, Popcornů a outdoorového týmu Lovců receptů. Nakreslili 

jsme loga kuchyní, naučili se společný pokřik o vaření Rarachů a vrhli se na 

stavění svých vlastních restaurací. 

Prvně jsme vyjeli do Itálie připravit 

šéfkuchaři speciální porci špaget, které 

jsme museli uvařit v kotlíku a 

navléknout co nejdelší provaz z 

kolínek. Dostali jsme se také do Švýcarska, kde jsme se po získání ingrediencí 

pokusili o uvaření vlastní čokolády. Večer cestou přes Českou republiku jsme 

do rána nechali v ohni péct brambory. Po přemístění do Asie jsme měli tu čest 

vyrobit v Indii svoje vlastní kari koření, které se velmi povedlo, a z onoho koření 

nám kuchaři připravili večeři. V Číně jsme si vyzkoušeli zasít vlastní políčko s rýží a zvelebit ho tak, aby bylo co nejhezčí. 

O políčko jsme se celý zbytek tábora poctivě starali. Přes noc jsme se dostali do Ameriky, kde jsme na Aljašce lovili 

lososy pomocí prutů a za každého lososa jsme získali spoustu peněz, které jsme upotřebili při dalších hrách. V USA 

jsme absolvovali trasu, na které jsme získávali potraviny na výrobu hamburgerů a 

během několika dní v Mexiku jsme sbírali rajčata, 

která jsme potřebovali na výrobu kečupu. Po 

zkušenostech s vařením v Americe jsme se přes 

Madagaskar dostali k domorodcům, kde jsme 

jim pomáhali se sběrem kokosových ořechů a 

společně s nimi u táboráku si opekli kus „flákoty“ 

a zahráli pár her pro pobavení. Naše poslední 

cesta mířila do Indonésie a Austrálie, kde jsme si vybojovali pštrosí vejce. Na 

Novém Zélandu jsme se seznámili s nejrůznějšími druhy zeleniny, kterou jsme 

nejen poznávali, ale i ochutnali. Na krásném ostrově Borneo jsme sbírali ovoce a 

na Filipínách jsme si otevřeli bar, kde 

jsme si míchali vlastní nápoje, které 

nakonec hodnotili „místní Filipínci“. 

Při této příležitosti jsme se seznámili 

s tradičními filipínskými tanci a vyhlásili Mistryni a Mistra tance 2016. Pro 

svou vlastní restauraci jsme sestavili slavnostní menu a restauraci 

zkolaudovali. Po otevření všech restaurací jsme zhodnotili celý tábor, 

vyfotili jsme se a začali balit na cestu domů. Během tábora jsme si užili 

mnoho koupaček v bazénu, výlet do ZOO a Safari ve Dvoře Králové. Zažili 

jsme spoustu legrace a plnými doušky si i tento turnus naprosto užili. 

Mgr. Martin Marek 
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Dne 6. 9. 2016 žáci V. B navštívili na Výstavišti v Praze Holešovicích 

sportovně – kulturně vzdělávací 

program „BESIP V pohodě do školy“. 

Během dopoledne si prohlédli 

stanoviště Hasičského záchranného 

sboru – vyprošťovací tank a zásahové 

vozidlo, Zdravotnické záchranné služby 

– sanitku, Policie – zásahové vozidlo a 

dron, Armády ČR – techniku a vojenskou výstroj. Úspěšně vyplnili dopravní 

test, prohlédli si výstavu motocyklů Harley Davidson, na které si mohli i 

sednout a vyzkoušeli simulátor nárazu. 

 

 Mgr. Jana Marková 

Shodila ze stolu rajče s nektarinkou.   

Spisovatel ve své knize líčí plavbu přes oceán. 

Smrk Evě připadal moc velký. 

Z jitrocele rostoucího na louce se vaří lék. 

Skřítci buleli, že jsou moc malí.       

           (česnek, zelí, mrkev, celer, cibule) 

 

Petra Charamzová 
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V letošním ročníku jsme četli krásnou knihu od Daniely 

Krolupperové „Rybí sliby“. Putovali jsme od pramene řeky až do moře. 

Cestou jsme poznávali nové a nové vodní živočichy, ale také poznali, 

jak důležité je přátelství. Při pravidelném čtení kapitol z knihy jsme 

věnovali čas k vysvětlení významu slov a obsahu knihy, správné 

výslovnosti nových slov. Navštívili jsme několikrát knihovnu a také 

výstavu Podmořský svět na Staroměstské radnici. Návštěva 

Národního muzea v Praze, nové expozice „Rybářství“ nás seznámila s 

vodou v Čechách (řeky, potoky, rybníky…). Opakovali jsme si získané 

znalosti o nových vodních živočiších a rostlinách okolo řek 

představených v knize. Dokončili jsme velkou čtenářskou mapu v prostorách školy. Před koncem projektu jsme 

zorganizovali výlet lodí po Vltavě. Slavnostní ukončení a předání knihy proběhlo v Městské knihovně Praha – Stodůlky.  

Eva Frančeová, ŠD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnouček hlasitě oznamuje své babičce radostnou novinku: 

“Babi, babi! Jdeme koupit video!” 

Babička na to: “Kupujte si, co chcete, ale já to krmit nebudu!” 

 

“Ale Martínku, vždyť víš, že nesmíš dávat slepicím čokoládu k žrádlu!” 

Na to Martínek odpoví:  

“Jenže já bych chtěl mít k snídani taky jednou čokoládová vajíčka!” 

        

(zdroj: Špalíček dobrých českých vtipů II., nakladatelství Levné knihy) 

Petra Charamzová 
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1. Otec má tisíce synů, 

každému čepici sjedná a sobě nemůže.                                                                                                      

2. Nemá ruce, nemá nohy 

a přeci vrata otevírá. 

3. Ve dne malá jako myš, 

v noci všechno přerostu, 

když mě vidíš, nevidíš. 

4. Běžím, běžím, 

nemám dech. 

Přitom ležím na zádech. 

Kdo jsem?  

      5.   Jedna hlavička, 

           jedna nožička. 

            Hlavička když zčervená, 

           konec nožky znamená. 

(Tajenka: 1. dub a žaludy, 2. vítr, 3. tma, 4. řeka, 5. zápalka) 
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Tématem příštího čísla bude PODZIM. Své nápady, články o akcích, pozvánky, křížovky, kvízy, vtipy, fotografie, 

básničky, hádanky, obrázky zasílejte nejpozději do 20. listopadu 2016 na e-mail: gabriela.bernatova@centrum.cz, 

nebo je odevzdávejte učitelům. 

 

Děkujeme všem, kdo do časopisu přispívají. 

 

Časopis pro Vás připravily: Gabriela Bernatová, Petra Charamzová a Eva Bernatová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


