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Milí čtenáři,

po delší odmlce opět vychází časopis Dominik - tentokrát dvojčíslo s názvem Podzim & Zima. Jak sám 
název napovídá, vrátíme se do období pouštění draků, vánočních svátků i stavění sněhuláků. 
Ohlédneme se za tím, co všechno jsme již v letošním roce zažili, co jsme tvořili a kde jsme byli. Pro 
zkrácení dlouhé chvíle pro vás žáci paní učitelky D. Lukešové připravili křížovky, pro pobavení zde 
najdete také pár vtipů a pro zamyšlení několik hádanek. Pro milovníky domácích mazlíčků je zde opět 
Zookoutek, kde se dozvíme, jak se správně starat o andulky. A abychom věděli, na co se můžeme těšit 
v měsíci březnu, prohlédněte si pozvánky na nejnovější akce spojené s přicházejícím jarem a blížícími 
se Velikonocemi.

Příjemné čtení.



Záložka spojuje školy
Proběhl již 5. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, na 
téma Moje oblíbená kniha. Děti z celé školní družiny se v letošním roce opět do projektu 
zapojily a vyměnily si záložky s partnerskou školou (Špeciálna základná škola internát-
na, Mičurova 364/1, Bytča).

...Do projektu sa do 25. 09. 2014 prihlasilo 223 ceskych skol a 541 slovenskych skol. Na 
zaklade tejto skutocnosti som musela vytvorit aj 318 slovenskych partnerskych dvojic. 
Hlavnym kriteriom vytvorenia partnerskej dvojice bol typ skoly a celkovy pocet 
prihlasenych ziakov.
PODAKOVANIE
Najskor Vam chcem PODAKOVAT ZA PRIJATIE pridelenej partnerskej skoly. A dalej 
Vam a Vasim ziakom uz vopred DAKUJEM za ucast v projekte, za korektnu komunikaciu 
v ramci projektu i za vynalozene usilie pri vyrobe zaloziek. 
S uctou a vdakou Mgr. Rozalia Cenigova, ustredna metodicka pre skolske kniznice, 
Bratislava."

Těšíme se na další ročník tohoto zajímavého projektu.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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O masopustu budou mít děti:

1) Je to na pastvě a bučí to 
2) Když koukneš na nebe co vidíš ??
3) Roste to na zemi a jeto zelené
4) Při řezaní  vznikají
5) Žije    V lese  a má parohy
6) Lasicovitá šelma žijící u řeky
7) K mámě patří??? 
8) Má hodně energie, má tedy hodně ??

Připravil pro Vás Milan Petržilka 
z VIII. Třídy - informatika

Křížovka
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NEJVÍCE AKTIVNÍ Z NAŠÍ ŠKOLY BYLI DRUHÁCI.
Hanzlík Ondřej, Karasik Pavel, Němeček Václav,

Skružná Markéta, Šťasnová Matylda, Šťastná Kateřina

CO JE 72 HODIN? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během 
těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku 
pustili do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude 
mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Děti z 2. oddělení školní družiny se přihlásily s projektem Poznáváme a pomáháme. Ve dnech 
9. října a 10. října 2014 vždy odpoledne pomáhaly sběrem kaštanů, šípků a jeřabin zvěři, která 
v zimě potřebuje přikrmovat. Druhé oddělení školní družiny navštěvují žáci z první a druhé třídy. 
Paní učitelka Mgr. Dana Steckerová žáky druhé třídy zaregistrovala také do tohoto zajímavého 
projektu. V pátek 10. října 2014 dopoledne uklízeli zahradu domu seniorů Lukáš v Praze 13. 
Akce se děti zúčastnily s obrovským nadšením a potvrdily, že pomáhat umí s velkým nasazením.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení

72 HODIN
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Foto:  Jedeme na výlet. Autorky: Eva Frančeová a fotografky z fotografického kroužku 
ZŠP a ZŠS Lužiny (Michaela Dbalá, Lucie Melicharová, Eliška Ulmanová, Denise Yoka) 
jedou na výlet v Trabantu... 
Umístění: 10. místo – 163 „lajků“
Pro fotografii hlasovali naši přátelé z celého světa, děkujeme.
Letošní fotosoutěž byla ukončena o půlnoci 30. září! Utkalo se v ní celkem 68 fotografií 
trabantů. Pestrost fotografií byla obrovská, kromě klasických fotek automobilů zde také 
bylo mnoho vyskládaných trabantů z kostek, pet víček, stylizované fotky skupin u 
trabantů apod. Oceněno bylo 10 nejlépe hodnocených fotografií. 

E. Frančeová, vedoucí fotografického kroužku
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První pomoc ježkům
27. listopadu 2014 nás navštívila paní Helena Hátleová s ježkem Vénou, kterého v září 
nalezla jako ježčí miminko vážící sotva 150 gramů.

Zopakovali jsme si, jak ježka správně připravit na zimu, že je ježek masožravec a kravské 
mléko ho může i zabít. Občas si ježek dá však i sladkou hrušku nebo jablko. Véna nám 
ukázal, že jablko od Pavla Karasika mu velmi chutnalo. Ježek se dětem krásně předvedl, 
nebál se a byl na ně hodný. Nechal se pohladit po svých bodlinkách. Za pozorné 
naslouchání všechny zúčastněné děti dostaly skleněného ježka – těžítko. O keramického 
ježka (pokladničku) si děti zahrály soutěž v kuželkách. Vyhrál Václav Němeček. Za 
návštěvu dostal od nás ježek vánoční dárek - kočičí konzervy.

Na besedu se přišel podívat také Matěj Štorc v doprovodu Kateřiny Šmahlíkové (6. 
oddělení ŠD). Asi patnácti minutová účast posloužila k rozvoji možností zapojení žáka do 
mimořádných aktivit školní družiny.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Organizuje: 
E. Frančeová, ŠD 2. oddělení

Dne 7. 11. 2014 si pracovnice ze Záchranné 
stanice hl. m. Prahy odvezla připravené věci, 
které velmi nutně potřebují např. starší bavl-
něný textil (př. trička, mikiny, ručníky, utěrky, 
ložní prádlo, deky), který používají jako 
podestýlku pro malá mláďata či pod zraněné 
živočichy. Také odvezla staré noviny, granule 
pro psy a kočky, konzervy pro psy a kočky, 
piškoty a ptačí zob. Veliké množství potěšilo.

Drakiáda 17. 10. 2014 - ŠD2
Na podzimní drakiádu se děti vždy velmi těší. Všichni jsme zvědaví, jak nám draci 
budou létat. Jakmile počasí přineslo příznivý vítr, vyrazili jsme na školní hřiště. 
Soutěž o nejúspěšnějšího draka vyhrál drak „Pejsek“. Každý se s ním chtěl proběh-
nout a draka udržet co nejdéle v letu. Děti ovšem zvítězily všechny – sportovním 
nasazením, radostí ze hry i vzájemnou pomocí!

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Projekt „Líheň zručnosti“

Dne 7. 11. 2014 se žáci VIII. A zúčastnili v rámci projektu "Líheň zručnosti" předprofesní 
přípravy -  praktické dílny na SŠT Zelený pruh, Praha 4. Chlapci si v truhlářské dílně 
vyrobili dřevěný hlavolam - skládačku z dřevěných hranolků. Dívky si v šicí dílně ušily 
drobnou textilní hračku - přívěšek na mobil. 

Mgr. J. Marková

Dne 21.1.2015 navštívili žáci VIII. A Divadlo GONG - představení Dobrodružství 
Toma Sawyera, které je  humornou adaptací knížky Marka Twaina.
Tom Sawyer je neposedný chlapec s velkou touhou po dobrodružství. Žije se svou 
tetou Polly v malém městečku a se školou si příliš starostí nedělá. Se svým 
kamarádem Huckem Finnem společně vymýšlejí lotroviny, které jim často 
komplikují život.

7

Divadelní představení - Dobrodružství
Toma Sawyera
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Dobrodružství tajuplného hradu

V pátek 14. listopadu 2014 jsme se s Rarachem a dětmi ze školy i mimo školu, 
vydali na výlet na Horní hrad, který se nachází v Krušných horách. Ve 14.00 
jsme se začali shromažďovat ve škole a zhruba v půl 3 jsme se společně 
vypravili na Hlavní nádraží. Odtud jsme měli jet asi 3 hodiny vlakem. Měli :-) K 
naší smůle měl vláček zpoždění a my jsme díky tomu zmeškali přípoj v Ostrově 
nad Ohří. Ale co teď? Večer, zima, tma a další vlak jede až za 2 hodiny. Máme 
jít pěšky? No to asi ne, přeci jen je to 16 kilometrů. Naštěstí pan učitel Marek 
sehnal menší autobus a ten nás odvezl na hrad jménem ………. neboli Horní 
hrad. Hurá :-) konečně jsme na místě. Jenže i tady na nás čekalo několik 
překvapení. Večeři jsme dostali venku, brrr, a v kamnech jsme si museli sami 
topit. Ale nám to vůbec nevadilo, bylo to to pravé dobrodružství. Nanosili jsme 
si dostatek dřeva, protože na hradě je fakt velká zima. Ubytovali jsme se 
všichni – děti i dospěláci – v jedné obrovské místnosti plné postelí. Byli jsme 
celkem utahaní a tak jsme šli brzy spát. Zachumlali jsme se do spacáků a 
dobrou ;-)
Druhý den ráno jsme se umyli, nasnídali a šli na procházku, na které jsme 
pomohli panu kastelánovi sesbírat pár spadlých jablek. Na oběd jsme se vrátili 
na hrad. Byla to krásná procházka. Po obědě jsme absolvovali prohlídku hradu 
a hradní věže, na kterou jsme statečně všichni vylezli, zdolali jsme 76 schodů, 
uf, ale ten výhled stál za to. Poté jsme se ještě podívali do hradní kaple, kde 
jsme si i zazpívali pár písniček. Všude nás provázela paní průvodkyně. Byla 
moc fajn a hezky nám vyprávěla o minulosti tohoto panství.
Po prohlídce jsme měli do večeře chvíli čas, a tak jsme šli ještě pro dřevo a pak 
jsme si v pokoji v teplíčku hráli a povídali. K večeři jsme měli gulášovou polévku 
a pak jsme si opékali buřty na ohýnku a u toho opékání jsme si zahráli na 
kytaru a zazpívali si. No ale to vůbec nebylo všechno. Ještě ten večer jsme 
měli diskotéku a představte si, že se tam objevili panoši, kašpárci, dvě bílé 
paní, černokněžník, kat a dokonce i vlkodlak. Ale nebojte se, nebyli opravdoví. 
To jen naše děti měly nádherné masky a za ty pak byly odměněny různými 
dárky.  Dostaly i lopaty na sníh, tak doufáme, že si je letos užijí.
Jak už to bývá, opět to moc rychle uteklo a my jsme se v neděli po snídani 
začali balit a uklízet. Ještě jsme se naobědvali a zase hurá na vlak. Na nádraží 
ve Stráži nad Ohří jsme měli chvíli čas, a tak jsme si zahráli pár her, abychom 
si zkrátili dlouhou chvíli, ale i se zahřáli :-)
Přijeli jsme v půl sedmé na Hlavní nádraží, kde už na nás čekali rodiče. Jako 
vždy jsme byli plni zážitků a myslíme si, že se nám tento výlet opět podařil. Za 
to musíme poděkovat především panu učiteli Markovi, který celou akci zajistil, 
ale také všem dospělým i dětem, protože prostě byli všichni úžasní :-)

E. Bernatová 

A abyste zjistili, jak se ten náš hrad jmenoval, musíte nejprve vyluštit křížovku 
a v tajence najdete jeho název ;-) Hodně štěstí ;-)
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KŘÍŽOVKA
                  PTÁK PODOBNÝ VRÁNĚ 

                 NÁSTROJ NA ŠITÍ 

                   MOTOROVÉ VOZIDLO 

                 CESTA MEZI DOMY 

                 OBLOHA BEZ MRAKŮ 

                 NÁSTROJ NA ÚKLID 

                   SÝR S OKY 

                 JEHLIČNATÝ STROM 

                PŘÍKOP 

                   STŘEDNÍ PAPOUŠEK 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

tajenka: HAUENŠTEJN



Minuta pro Zemi - ŠD2 se opět
zapojilo a pomáhá přírodě

Naše skupina se pravidelně věnuje pomoci zvířátkům v zimě. V prosinci jsme k našemu 
staršímu krmítku zavěsili ještě jedno – dřevěné, darované. Pravidelně krmítka doplňu-
jeme a poslední den ve škole v roce 2014 jsme i strom ozdobili dalšími pochoutkami -  
děti ve školní družině vytvořily krmné koule ze zrní. Z oken naší družiny vidíme často 
velké množství převážně sýkorek, jak přilétají k „našemu stromu“ s nabídkou potravy.
Máte zájem i vy pomáhat? Co konkrétního dělat? Podívejte se na webové stránky 
www.emop.cz, probíhá 1. kolo 3. ročníku Minuty pro Zemi, do kterého lze vkládat akce 
konané od 1.12.2014 do 31.5.2015.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Vepřové hody neboli _____________________ .

1. zubař vytrhne
2. první byl ……… a Eva 
3. dědek a 
4. žiji v tom na severním pólu
5. jehličnatý strom 
6. ve třídě je nová smart tabule
7. domácí zvíře
8. největší ořech
9. osobní doprav prostředek

Připravil pro Vás Tomáš Dlobík z VIII. Třídy - 
informatika

Křížovka
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„ŽIVÁ MALBA“ NA ZŠ PRAKTICKÉ
A ZŠ SPECIÁLNÍ LUŽINY

Dne 11. 12. 2014 byla za přítomnosti médií a mnoha významných hostů předána na Základní 
škole praktické a Základní škole speciální Lužiny „Živá malba“. Jedná se o nástěnnou malbu, 
která představuje interaktivní stěnu s mechanickými, světelnými a zvukovými prvky. Předlohou 
pro výtvarné zpracování se stala pohádková knížka „Garšpíkoviny aneb Bibi a čtyři kočky“ od 
spisovatelky a patronky projektu Báry Nesvadbové. Na motivy této knihy pak výtvarník Mgr. 
Libor Škrlík namaloval obrázky, které nyní zdobí chodbu u šaten školy. 
Financování projektu se ujala ČSOB pojišťovna, kterou zastupuje ředitelka super agentury p. 
Dana Mrázková a manažer marketingu p. Michal Doležal. Záštitu nad projektem převzal primář 
dětského oddělení Chrudimské nemocnice MUDr. David Kasal. Dále se na realizaci podíleli: 
Marcel Šaroun – grafický návrh, Luděk Kadlec – technická podpora, Roman Štech – truhlářské 
práce a instalace, CH KOVO Chroustovice – kovové prvky na malbě, a. m. almela – ozvučení 
malby. „Živá malba“ zaujala i dokumentaristu České televize a autora cyklu o rozhlednách a 
památných stromech Bedřicha Ludvíka, který na toto téma točí časosběrný dokument.
Projekt „Živá malba“ je zatím ojedinělý, naše škola byla vybrána za kraj Hlavní město Praha jako 
druhá v ČR. Nástěnná malba poskytne možnost zpestření výuky, je určena k širším výchovně 
vzdělávacím cílům všem žákům školy. Interaktivní prvky umožní zdokonalování manuálních 
schopností žáků, podpoří tak jemnou i hrubou motoriku, motivují k poznávání, učení, podpoře a 
formování myšlení, řeči, paměti, pozornosti. Činnosti s nástěnnou malbou mohou podpořit také 
iniciativu žáků, povzbudit tvořivost, fantazii a kreativitu. Zároveň jsou respektovány individuální 
zájmy a potřeby žáků.  Malba též vytváří estetické prostředí školy. Při pobytu ve školní družině 
budou žáci nástěnnou malbu využívat například v rámci projektu „Už jsem čtenář“, kdy začínají 
číst zmiňovanou knihu od Báry Nesvadbové.
Tímto bychom rádi poděkovali ČSOB pojišťovně, realizačnímu týmu v čele s Mgr. Liborem 
Škrlíkem i všem dalším hostům, kteří se osobně zúčastnili slavnostního předání. 

P. Jarošová

Putování za nejmocnějším kouzlem
Autorka: Daniela Krolupperová
Vydalo nakladatelství: Portál, 2007

Napínavý příběh obyčejné holčičky Josefínky, která najde zvlášt-
ní prstýnek. Kamínek v něm tvoří zakletá slza, která jednou za 
sto let roztaje. Když roztaje jinde než na prvním nádvoří zámku 
lesní pohádkové říše, zastaví se běh vody a uschne celý les. 
Vrátit královně prstýnek však dokáže pouze dobrý člověk. Holčič-
ka musí cestou překonávat mnoho nástrah, vychází z nich 
vítězně díky své vnitřní laskavosti a přátelství k pohádkovým 
bytostem. Potkává moudrou čarodějnici, zlé stébelnice, přátelské 
mluvící kameny, sobeckou upovídanou bažinu a další. Na 
cestách Josefínka pozná, jak obrovskou sílu má myšlenka, 
pochopí také, že když uvěří ve své schopnosti, dokáže skoro 
všechno na světě. Nejmocnějším kouzlem je sebedůvěra a 
přátelský postoj k ostatním.

Knihu jsme přečetli ve druhém oddělení školní družiny a doporučujeme.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Zookoutek
Andulka

(http://www.vystavniandulky.webzdarma.cz/Odchovy%2006.htm) V. Vlachová

Andulka nebo-li papoušek vlnkovaný je jeden z nejčastěji chovaných ptáků v domácnosti. Pochází z 
Austrálie. Je to asi 17-20 cm dlouhý pták a váží 45-50 gramů. Sameček se od samičky liší barvou ozobí 
(místo nad zobákem). Ozobí se ptákům vybarvuje během života. Většina andulek žijících ve volné 
přírodě má zelenou barvu. Občas se vyskytne i jiná barva, většinou se ale tito ptáci stanou kvůli odlišné 
barvě potravou nepřátel. Člověk vyšlechtil stovky kombinací různých barevných mutací, nejčastější 
barvy jsou zelená, modrá, šedozelená, šedá, skořicová kresba, opalíny, straky, žluté andulky, bílé 
andulky.
Předtím než si pořídíme andulku je potřeba zvážit několik důležitých věcí. Andulky se dožívají zhruba 
10 let. Musíme se o ně po celou tuto dobu náležitě starat a věnovat se jim. Pokud andulky nemají 
ptačího partnera, potřebují lidskou společnost a několik hraček na zabavení. Samotou velmi strádají! 
Denně je potřeba dosypávat zrní do krmítka a měnit vodu. Dále musíme počítat s tím, že andulka se 
potřebuje denně na hodinu proletět mimo klec. Alespoň jednou za týden je potřeba klec vyčistit. 
Andulky jsou nenároční ptáci. Jako krmení jim stačí proso, loupaný oves, lesknice, konopné semeno 
(zvláště v zimě), slunečnice, klasy jitrocele, klásky trav a podobně. Nesmíme zapomenout ani na 
zelené krmení (špenát, ptačinec, mladé listy pampelišky a občas i kousek mrkve nebo jablka). 
Vhodným doplňkem jsou naklíčená semena ovsa nebo pšenice a narašené větvičky ovocných stromů 
či vrby. Čerstvou stravu, kterou andulka nesní, odstraňte ještě ten samý den. Andulky také potřebují 
sépiovou kost (z ní získávají vápník a zároveň si o ni brousí zobáček) a trávicí písek (pomáhá andulce 
zpracovávat v žaludku potravu), který bývá vyráběn z rozdrcených mušlí. 
Andulku chováme buď v kleci nebo ve voliéře. Pokud budeme mít na andulku dost času a budeme se 
jí řádně věnovat, je možné si pořídit jednoho ptáčka, v opačném případě je lepší pořídit pár. Pro jeden 
pár je vhodná klec o velikosti minimálně 80x40x40 cm a měla by mít tvar kvádru. Klece válcovitého 
nebo kulatého tvaru nejsou vhodné, protože nemají vodorovné mříže, které ptáci potřebují, aby mohli 
šplhat. Do klece umístíme bidýlka, vhodnější jsou dřevěná než plastová. Bidýlka po přinesení domů 
omyjeme teplou vodou a necháme uschnout. Měly by se měnit každý měsíc, protože kůra se obrušuje. 
Součástí klece musí být také dvě krmítka – jedno na zrní a druhé na vodu. Andulce pořídíme i nějaké 
hračky – houpačky, zrcátko, zvonečky, žebříky atd. Na dno klece můžeme použít noviny. 
Některé andulky se mohou naučit mluvit. Nejlépe se učí mluvit andulky mezi 2-3 měsíci, ale ne každá 
andulka je na řeč nadaná. Andulky se snaží navázat kontakt s člověkem tím, že začnou opakovat zvuky 
nebo slova ze svého okolí. Talentované andulky se mohou naučit 30 slov, géniové mezi andulkami až 
100 slov.



Betlémské zvonění - výstavu navštívily
děti z 2. oddělení školní družiny

5. prosince 2014 jsme se vypravili na jednu z nejkrásnějších vánočních výstav v 
Betlémské kapli. Letošní téma byly zvony. Zvony patří k Vánocům stejně jako betlémy a 
vánoční stromečky. Mají však v sobě ještě něco, co jim dodává jisté kouzlo, tajemnost a 
vznešenost. Je málo předmětů, které by měly takovou moc svolávat lidi k setkáním, 
varovaly je při nebezpečí, oznamovaly radostné zprávy. Zvony tvořily jen část expozice. 
Atmosféru Vánoc na výstavě vytvořily opět nejrůznější betlémy a vánoční stromky. Na 
výstavě si děti i zahrály na zvonkohru. (www.vanocnivystava.cz)

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Škola zdobí vánoční strom - ZOO Praha

Před vánočními svátky se do soutěže o nejlépe 
ozdobený vánoční stromek v ZOO Praha zapojilo 
7 školních kolektivů. Všechny ozdobené stromky 
zkrášlily předvánoční ZOO a jedlé ozdoby 
chutnaly i ptačím obyvatelům ZOO.  Děti ze 
školní družiny opět zdobily vánoční strom v ZOO 
Praha a vytvořily jedno veliké krmítko pro 
zvířátka přežívající zimní období.

Výsledek soutěže:
1. místo – ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 
Lužiny
2. místo  - Gymnázium Arcus
3. místo – MŠ Lešenská

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení



Výstava Josefa Váchala – Magie v hledání

14

V pátek 12.12.2014 navštívili žáci druhého a čtvrtého ročníku 
ZŠ praktické výstavu Josefa Váchala - Magie v hledání  v  
překrásné galerii v Domě U Kamenného zvonu.
Tento všestranný umělec oslovil žáky  nejen svými 
velkoplošnými obrazy, ale i grafikou, kresbou, dřevořezy, 
drobnými plastikami, sochami a tvorbou vazeb knih.
Součástí návštěvy v galeri byla vánoční výtvarná dílna a zpěv 
koled. O  neobyčejný pohled na Staroměstské náměstí z oken 
galerie se s vámi  podělíme prostřednictvím naší 
fotodokumentace.

M. Huslarová



Tvořivá odpoledne s rodiči v ŠD2

Dne 25. 11. 2014 jsme se sešli ve druhém oddělní školní družiny ke společnému před-
vánočnímu tvoření - děti a rodiče. Vyráběli jsme hvězdy a košíčky z korálků, potiskli 
malé textilní sáčky na dárky. Klidné prostředí, chvilka zastavení a práce s dětmi 
pomohla prožít nejen rodičům velmi pěkné odpoledne.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení

Vánoční "mýdlování" s rodiči
Dne 9. 12. 2014 jsme se sešli opět - rodiče a děti, ale tentokrát při výrobě mýdla a 
svíček. Prožili jsme příjemné odpoledne a všichni si odnášeli mnoho vlastnoručně 
vyrobených dárků. Toto tvořivé odpoledne mělo velmi kladný ohlas již v roce 2013. 
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Bučovice
Deset dětí naší školy navštívilo v sobotu 20. prosince ve spolupráci s  v.p.s. Zajiček na 
koni bezbarierový statek v Bučovicích u Votic. Jelo se vláčkem a děti si užily příjemný 
předvánoční den krmením zvířátek, zpěvem koled a navštívil je i Ježíšek s drobnými 
dárečky.
Vymrzlí a unavení jsme se ve večerních hodinách vraceli do Prahy.
Prostřednictvím několika fotografií se s vámi rádi podělíme o naše zážitky.

M. Huslarová

Vánoční dílny



Vánoční bowlingový turnaj
pro rodiče a děti – ŠD2

Dne 16. prosince 2014 se uskutečnil již 8. ročník vánočního bowlingového turnaje. 
Letos soutěžilo šest soutěžních dvojic: rodič + dítě. Nádherná předvánoční atmosféra 
se sportovním nasazením, ale stále se základní myšlenkou "Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se" nás provázela celým turnajem. 
Vítězný pohár si odnesla Markéta Skružná s tatínkem, ale vlastně zvítězili všichni 
účastníci. Děkuji všem za účast a děkuji rodičům, že dokázali věnovat čas k účasti v 
soutěži. Odměnou jim byla veliká radost dětí ze společného odpoledne.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Silvestr ve škole – loučíme se
s rokem 2014 v ŠD2

19. prosince 2014 jsme se ve školní družině rozloučili se starým rokem 2014. 
Udělali jsme si chuťovky, přinesli základní občerstvení a věnovali jsme se hlavně 
tanci, hrám a soutěžím. Samozřejmě nechyběl přípitek na nový rok 2015.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení



Stacionář Lukáš
Žáci IX. ročníku  vytvářeli s klienty 
stacionáře Lukáš knoflíky. 

M. Huslarová
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Koláž kočky

Vánoční akce – vystoupení, zpěv, 
divadelní představení, výtvarné 
tvoření.
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Perníkový betlém v kostele sv. Matěje 
Dne 5.1. 2015 jsme navštívili Perníkový betlém v kostele sv. Matěje v Dejvicích.
Tradice perníkových jesliček se začala psát roku 1972, kdy akademická malířka Helena 
Horálková vyrobila několik perníkových figurek, které páter Machač vystavil v kostele. Další 
roky se betlém rozrostl na úctyhodných 300 figurek krojovaných postav. Současná podoba 
perníkových jesliček je dílem učně paní Horálkové – Daniela Zítky, který peče a zdobí betlém 
od roku 2002. K výstavě přibyly postupem času i další betlémy: sádrový, plátěný, keramický 
a dřevěný otočný pana Votruby.

M. Krejčová, ŠD I. oddělení

Práce žáků ŠD 1. oddělení
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Co je správně? 

A: Strýc má ženu, je to moje máma.
B: Strýc má ženu, je to moje teta.

   A: Babička má dva syny: mého tátu a strejdu.
   B: Babička má dva syny: mě a mého bratrance.

        A: Teta je moje sestra.
        B: Teta je sestra mé mámy.

     A: Táta má bratra. Jeho syn je můj strýc.
     B: Táta má bratra. Jeho syn je můj bratranec.

  A: Dědeček a babička jsou rodiče mé mámy.
  B: Dědeček a babička jsou rodiče mé sestry.

A: Maminka mé maminky je moje sestřenice.
B: Maminka mé maminky je moje babička.

P. Charamzová

x x x x     x x 

x x x      x x 
x        x x 

x x x x       
 

O masopustním reji se hodně jí:

1 -> Je to doma v kuchyni a je to člověk:
2 -> Počítačová myš má a nemusí mýt:
3 -> Mládě od husy:
4 -> Pevnina obklopená mořem:

Připravil pro Vás Fanda Šustek z VIII. třídy – informatika.

Křížovka
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Mgr. J.Marková

Chlapci 4. ročníku ZŠP se v hodinách 
pracovního vyučování  zapojili do 
charitativní akce Sněhuláci pro Afriku a 
z vyrobených sněhuláků postavili 
jednoho velkého. 

Sněhuláci pro Afriku

I. Habrmanová
M. Huslarová

I. Habrmanová



Beseda Městské policie - „Bezpečné dospívání“

22

Mgr. J. Marková

Projekt „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka 2014/2015“

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení

V úterý 13.1.2015 proběhla ve škole další z besed 
Městské policie hl. m. Prahy - oddělení prevence - 
"Bezpečné dospívání". Žáci z 8. a 9. ročníku ZŠP se 
rozdělili na chlapeckou a dívčí skupinu,  besedy 
probíhaly odděleně.
Dívky se  při besedě ve zkratce seznámily s právním 
minimem (hranice trestní odpovědnosti 15 let). Při 
přednášce  podrobně rozebíraly situace, při kterých jim 
hrozí nebezpečí, že by se mohly potencionálně stát 
obětí znásilnění. Především pozdní návraty domů, 
návštěvy diskoték a klubů, náhodné známosti, 
opuštěná místa, chatování, stopování apod. Žákyně se 
s pomocí lektorky samy učily rozpoznat, proč a čím je pro ně konkrétní situace nebezpečná. 
Žákyně tak dostaly návod, jak se bezpečně chovat, aby se nestaly obětí znásilnění.
V úvodu si chlapci zopakovali základní body z již probraného právního minima v předchozích 
besedách (hranice trestní odpovědnosti 15 let, atd.). Žáci se naučili na případech z praxe 
rozpoznat nebezpečí, které je spjato s dospíváním a s problematikou vztahů.

Byl vyhlášen již sedmý ročník projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem 
projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků. Odměnou za 
úspěšné absolvování projektu je pro děti Knížka pro prvňáčka, 
původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována 
výhradně pro účastníky projektu. Letos je to kniha spisovatele 
Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka:  Housličky pro 

medvěda. 
Naši čtenáři byli přihlášeni 
městskou knihovnou v 
pražských Stodůlkách. S 
knihovnou již několik let 
spolupracujeme. Čtení a akce 
spojené s projektem budou 
probíhat v měsíci leden, únor, 
březen a duben. 
Čteme knihu „Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři kočky" od Barbary 
Nesvadbové. 
Informace o projektu na webové stránce školy v sekci Školní 
družina.



Za pokladem ve výstavní
síni - 23. ledna 2015 - ŠD2

Děti v družině často rády hledají „poklad“. Hledají ve škole, hledají mimo školu. Ten-
tokrát jsme se vydali za pokladem do výstavní síně s otázkou „Co vlastně může být 
všechno poklad?“.  Výstava Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně 
Pražského hradu nám odpověděla na otázku. Velkolepá výstava je řešena jako 
putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty 
nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem 
území. 
Ačkoliv děti z druhého oddělení teprve budou mít dějepis, přesto je výstava velice 
zajímala a obdivovaly staré knihy, šperky, oblečení, zbraně, obrazy, auto a mnoho 
dalších předmětů. 

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Liberec, Ještěd a aquapark
   

A máme za sebou další krásný víkendový výlet s Rarášky. 
Tentokrát jsme ho prožili v Liberci. Pro velký úspěch jsme 
si tento pobyt zopakovali -byli jsme zde již v loňském 
roce. Letos jsme byli nejprve na Ještědu, kam jsme vyjeli lanovkou. 

Je totiž 1012 m. n. m. Tudíž zde mnozí z nás překonali svůj strach z výšek - 
hlavně na lanovce. Ještěd je hora, na které je známý televizní vysílač. Uvnitř 
je hotel a také bufet, kde jsme opět rádi utratili pár kaček. Někdo si koupil jen 
pár sladkostí, ale někteří z nás i něco na památku. Bylo nádherné slunečné 

počasí, a o to krásnější byl pohled na okolní zasněženou krajinu.  

Odpoledne jsme strávili v aquaparku, kde jsme se pěkně vyřádili, ale i si odpočinuli ve vířivce. 
Byl to opravdu parádní zážitek. Večer jsme se na naší ubytovnu vrátili pěkně unavení a hladoví. 
Dali jsme si večeři a skoro všichni jsme spěchali do hajan. Však jsme si ten odpočinek zasloužili. 

No a jak už to bývá, všechno začíná, ale i končí. A je tu neděle ráno. Dali jsme si dobrou snídani, 
po ní jsme si zabalili, poklidili na pokojích a tak to uteklo, že byl čas na oběd. A tak jsme na něj 
šli. Dali jsme si smažák a hranolky. Mňam, to byla dobrota. No a pak už jen rychlé přemístění 
k autobusu a frčeli jsme do Prahy. Cesta utekla rychle, protože to vůbec nebylo daleko. Trvalo 
to jen hodinu. Na Černém mostě už na nás čekali rodiče.  

A my všichni opět děkujeme všem Rarachům i Raráškům za krásný víkend plný zážitků. 

 

6.- 8.2.2015

E. Bernatová
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Nácvik kruhového uvolnění zápěstí
Tato speciální stěna byla škole věnována formou sponzorského daru místním bytovým studiem 
manželů Kremerových. Stěna má podpořit barevnou představivost a kreativitu žáků, je 
omyvatelná. Svislá plocha umožňuje tvořit i dětem, keré v důsledku svého handicapu nemohou 
pracovat v lavici. Tímto ještě jednou děkujeme.

M. Huslarová

X X X      X X 
X X X       X 
X X X      X X 
X X         

X X X       X 
X       X X X 
X      X X X X 
        X X 

 

Třídenní svátek hodování ……………………
1. Exotický plod s velkou peckou.
2. Jeden z největších plodů pěstovaný v Austrálii .. používá se na dietu.
3. Je to listová zelenina.
4. Citrusový plod.
5. Největší citrusový plod .. pochází z Izraele.
6. Dlouhý zelený štíhlý plod, obsahuje hodně vody.
7. Hrachové   ………..
8. Netradiční kořenová zelenina podobná petrželi, ale mnohem větší a sladší. 

Připravila pro Vás Eliška Loukotová z VIII. třídy - Informatika



Pracovní činnost ve druhém oddělení školní družiny

Výroba prostírání s koněm sv. Martina.

Pletli jsme košíky.

E. Frančeová, ŠD 2. oddělení
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Péťa, celý bledý, přijde do lékárny.
„Máte nějaké prášky proti bolesti?“
„A copak tě bolí, chlapče?“
„Ještě nic, ale rodiče si právě prohlížejí mé vysvědčení.“

    Ptá se Pepíček paní učitelky:
    „Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?“
    Učitelka: „Ne, v žádném případě!“
    „Tak to je dobře, já jsem totiž neudělal domácí úkol.“

Malý chlapec se učí jezdit na kole.
Poprvé objíždí dům a volá na maminku:
„Mami, bez šlapání!“
Podruhé objíždí dům a volá na tatínka:
„Tati, bez držení!“
Potřetí objíždí dům a volá na babičku:
„Babi, bež žubůůůůů!“

    Syn se ptá otce:
    „Tati, automobil se píše s měkkým nebo tvrdým y?“
    „Napiš prostě AUTO!“

BAVÍME SE S DOMINIKEM

*zdroj: Špalíček dobrých českých vtipů II. Vydalo nakladatelství LEVNÉ KNIHY
P. Charamzová
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Tématem příštího čísla bude JARO. Své nápady, články o akcích, pozvánky, křížovky, 
kvízy, vtipy, fotografie, básničky, hádanky a obrázky zasílejte nejpozději do 5. května 
na e-mail: gabriela.bernatova@centrum.cz, nebo je odevzdávejte učitelům.

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