
Vážení rodiče, 

v úvodu tohoto posledního čísla našeho 

Žernoseckého zpravodaje v tomto školním roce mi 

dovolte Vás srdečně pozdravit a popřát Vám i 

Vašem dětem pevné zdraví, hodně sil a energie k 

zvládnutí posledních červnových dní ve škole. 

Je to neskutečné, ale další školní rok se blíží ke 

konci. I ten letošní byl opět velmi náročný 

především z důvodu rekonstrukcí, které v průběhu 

školního roku probíhaly. Ve spolupráci s MČ Prahy 

8 byly zrekonstruovány obě tělocvičny. II. etapa 

školního hřiště, tzv. atletický areál, byl dokončen a 

zprovozněn v dubnu 2016. O prázdninách se 

chystáme zvelebit několik kabinetů, sborovnu na 

budově A a další počítačovou učebnu. Též 

začínáme s obnovou prostor školních družin, ve 

kterých bychom pokračovali i v příštím školním 

roce. V současné době probíhá výměna 

zabezpečovacího zařízení. Tímto se omlouvám za 

případné problémy s e-známkami a s webovými 

stránkami, vše bylo zapříčiněno zásahem do tohoto 

systému. 

Domnívám se, že letošní školní rok byl z hlediska 

výchovně-vzdělávacího systému pohodový. Byl to 

nejklidnější rok za poslední tři roky. Dětem bych 

chtěla poděkovat za skvělé výsledky, kterých 

dosáhly v průběhu roku ve vzdělávacích a 

sportovních soutěžích, a tudíž je pochválit za 

vzornou reprezentaci školy. 

Co se událo a co nás čeká? 

Několik tříd se účastnilo škol v přírodě, 8. 6. se celá 

škola vyfotografovala, 9. 6. se děti vydováděly na 

Žernosecké pouti. 15. 6. od 18:00 hodin Vás 

všechny srdečně zvu na Školní akademii v KD 

Ládví. Od 23. 6. proběhnou školní výlety. 30. 6. 

vydáme závěrečné vysvědčení a rozejdeme se na 

letní prázdniny. 

Milí rodiče, přeji Vám a celé Vaší rodině pohodové 

slunné prázdniny, hlavně zdraví, radosti a získání 

mnoho sil na další školní rok, rok 2016/2017. 

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 na viděnou. 
B. Čerňanská 

Během letošního roku se naši žáci zúčastnili řady 



kulturních programů. Navštívili jsme různé 

výukové programy napříč prvním i druhým 

stupněm. Po celý školní rok probíhaly v rámci 

prevence sociálně patologických jevů programy 

určené všem ročníkům naší školy, na jejíž realizaci 

se podílela Policie ČR, Městská policie, 

Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 7 a 8 a 

organizace Život bez závislostí. Žáci prvního stupně 

navštěvují v součinnosti s dopravní výchovou 

dopravní hřiště na Praze 8. 

 

Úspěchy v jazykových olympiádách a ve sportu 

V olympiádě z anglického jazyka v obvodním 

kole dosáhl skvělého úspěchu Tadeáš Červinka ze 

7. B, který se v kategorii šestých a sedmých tříd 

umístil na prvním místě. Téhož umístění dosáhl 

Samuel Olbrich, který opanoval kategorii osmých a 

devátých tříd. 

Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme se 

opět zúčastnili mnoha soutěží, nejvíce z nich 

pořádal DDM Prahy 8 Spirála. Naposled to byl 

turnaj v plážovém volejbalu (kategorie starší dívky 

a chlapci), ze kterého si chlapci z 9. tříd odnesli 

pohár za 2. místo.  

Největšího úspěchu jsme dosáhli v soutěži OVOV 

(Odznak všestrannosti olympijských vítězů), což je 

vlastně takový desetiboj (skákání přes švihadlo, 

shyby, driblink apod.) a v turnaji McDonalds Cup 

(kopaná chlapců I. stupně), kde jsme se dokonce 

propracovali až do krajského finále.  

První místa nám častokrát těsně unikala, a tak jsme 

jako druzí skončili např. v minifotbalu v kategorii 

starších chlapců, v tee-ballu nebo v atletickém 

trojboji. Úspěšná ale nebyla jenom družstva, ale 

také talentovaní jednotlivci. Tak např. v Plavecko-

běžeckém poháru skončil Š. Hartmann z 5. D na 2. 

místě a jeho sestra Bára z 8. A na 3. místě a 

v Poháru rozhlasu (atletika) byla nejlepší ze všech 

zúčastněných Petra Špačková ze 7. A.  

V rámci vyhodnocení bodů ze všech soutěží 

v tomto školním roce ze všech škol na Praze 8 jsme 

skončili bohužel jenom s „bramborovou medailí“. 

Ale nezoufáme a už se těšíme a připravujeme na 

další školní rok, kde budeme bojovat o ještě lepší 

umístění, než tomu bylo tento rok. 

 

POMNÍČKY 
V letošním 

školním roce jsme 

zahájili projekt 

s názvem „ Znáte 

místo, kde žijete?“  

První část projektu 

jsme nazvali 

„Vzpomínky na II. světovou válku“.  

26. května jsme s žáky 9. ročníku vyrazili na první 

část trasy po pomnících, které připomínají oběti II. 

světové války, pražského povstání i 

protifašistického odboje. Po celou dobu nás 

provázeli pamětníci ze Svazu bojovníků za 

svobodu. Žáci si vyslechli vzpomínky, příběhy i 

osobní zkušenosti pamětníků Vladimíra Dudla a 

Ing. Jaroslava Kalivody. 

Začali jsme na Ďáblickém hřbitově u čestného 

pohřebiště obětí pražského povstání a pohřebiště 

jugoslávských, italských a francouzských 

partyzánů. Pokračovali 

jsme k severní zdi 

hřbitova, kde jsme 

prošli kolem hrobů 

obětí 

protikomunistického 

odboje z 50. let 

k pomníku Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a štábního 

kapitána Václava Morávka. 

Trasa pokračovala Žernoseckou ulicí k Pomníku 

polským vojákům, na Kobyliskou střelnici a 

k pomníčku v Ďáblickém háji. Prohlídku jsme 

zakončili na Kobyliském hřbitově u Pomníku Rudé 

armády a pohřebiště padlých na barikádách 

v květnu 1945.  

L. Drahošová 

 

K realizaci tohoto čísla velkou mírou přispěli žáci  

7. B, kteří připravili následující příspěvky. Tímto 

jim velmi děkujeme. 

 

V O L N Ý Č A S 
Volný čas se dá trávit různými zajímavými 

činnostmi.  

Velmi záleží na tom, kolik toho volného času 

máme. Skvělé je, pokud se nám daří vyplnit volný 

čas ve všech oblastech – kultury, sportu, cestování, 

přírody a zábavy. 

Pokud se jedná o volný čas odpoledne po škole, tak 

jej lze trávit například hrou na hřišti s kamarády 

nebo procházením se a povídáním si s kamarády. 

Pokud nám nepřeje počasí a nemůžeme-li tento 

krátký volný čas trávit venku, tak máme možnost jít 

do knihovny, na nákupy anebo se sejít u někoho 

doma. Tam můžeme hrát hry, počítačové hry nebo 

si jen tak povídat. 

Pokud máme více volného času, třeba o víkendu, 

tak je moc prima jej trávit s rodinou nebo s rodinou 

a přibrat si s sebou nějakého kamaráda. A pokud už 

jsme starší, tak třeba jen s kamarády, sourozenci… 

Školní rok se nám pomalu krátí a zanedlouho bude 

čas na cestování, výlety do přírody, návštěvy hradů 

a zámků … 

V každém ročním období můžeme vyrazit třeba do 

kina, do divadla, do muzea, na výstavy, na laser 

Ing. J. Kalivoda 

V. Dudl – 

pamětník 

květnových udá 



game, na bowling, do ZOO, do botanické zahrady 

atd. Pokud chceme volný čas trávit více sportovně, 

můžeme si vyrazit třeba do aquacentra, kde si 

můžeme nejen zaplavat, ale můžeme se zde i 

pobavit na různých tobogánech a jiných atrakcích. 

Skvělou zábavu si člověk užije například 

v lezeckých centrech. V Praze máme bezva místo, 

kde se dá skvěle zaskákat – JumpPark, kde je okolo 

šedesáti trampolín a čtyři hřiště.  

Těch míst, kde můžeme trávit volný čas, je mnoho a 

všechna místa by se nám nepovedla vměstnat do 

našeho krátkého článku. Pokud nevíme, jak trávit 

volný čas, tak se můžeme porozhlédnout po akcích, 

které jsou jednorázové či jen několika týdenní a 

jsou v blízkosti našeho bydliště. K vyhledávání nám 

může pomoci třeba internet.  

Zde uvádíme několik typů, kde potřebné informace 

můžeme dohledat.  
 

1) www.mraveniste.cz 

2) www.kudyznudy.cz 

3) www.vyletnik.cz 

4) www.destinde.cz 

 

PŘEJEME VÁM PRIMA 

ZÁBAVU VE VAŠEM 

VOLNÉM ČASE! 

PROŽIJTE SVŮJ VOLNÝ ČAS 

NAPLNO! 

 

 

 

Pojem nadzvukový letoun označuje takový letoun, 

jehož maximální rychlost překračuje rychlost zvuku 

ve vzduchu. 

Příkladem takovéhoto stroje je dopravní letoun 

Concorde a část současných bojových letounů. Z 

bojových letounů používaných v AČR (Armádě 

České republiky) lze jmenovat třeba JAS-39 

Gripen. Prvním 

letadlem, které 

překročilo rychlost 

zvuku, byl Bell X-1. 

Stalo se tak 14. října 

1947 a byl pilotován 

Chuckem Yeagerem. 

Pro označení rychlostí 

a jevů v nadzvukové oblasti se často používá cizí 

slovo supersonický, na rozdíl od transsonické 

oblasti v okolí rychlosti zvuku a subsonické oblasti 

při rychlostech podzvukových. Obecně mají letouny 

v transsonické oblasti určité problémy a pro 

překročení rychlosti zvuku bývají obvykle 

předepsány speciální postupy. Je to proto, že části 

letounů, v závislosti na jejich tvaru, jsou obtékány 

ještě podzvukovou, zatímco v jiných místech už 

nadzvukovou rychlostí. Protože s přechodem do 

supersonické oblasti dochází v příslušném místě ke 

skokové změně některých parametrů (například u 

křídla poměru 

odpor/vztlak), objevuje se 

v důsledku toho neobvyklé 

mechanické namáhání 

konstrukce letounu, 

doprovázené potížemi s 

řiditelností. 

 

Ondra Novák 

 

 

 

 

 

 

Pončo je trend velice praktický a hodí se opravdu 

pro každou ženu. Bez ohledu na styl či konfekční 

velikost. Dá se nosit v kombinaci s kalhotovým 

kostýmem i vzdušnými šaty. Můžete v něm vyrazit 

na důležitou pracovní schůzku, ale také na výlet do 

přírody. Možností, jak pončo začlenit do svého 

šatníku, máte opravdu mnoho. 
 

Klíčem k úspěchu, jak v objemném ponču vypadat 

dobře, je nosit ho společně s přiléhavým oblečením. 

Čím větší pončo si obléknete, tím přiléhavější 

nohavice či sukně si k němu oblékněte. Dosáhnete 

tak optické harmonie, kdy nohy vyniknou a vy 

nebudete vypadat jako chodící cirkusový stan. Úzké 

džíny, přiléhavé kalhoty, 

šortky s vysokými 

kozačkami, legíny, 

všechny tyto kousky s 

pončem vypadají velmi 

dobře. Mezi ponči letos 

vyhrávají kostkované 

vzory. 

Ponča se nebojte, máte-li 

kila navíc, ani pokud vám 

scházejí, v tomto je tento 

populární kousek 

garderóby skutečně 

demokratický. Vypadá 

dobře prakticky na každé 

ženě. Dobře zakryje větší 

bříško, boky i nevýrazný pas. O to více pak dává 

vyniknout nohám. 

Pončo je o několik 

konfekčních 

velikostí větší než 

svetry a kabáty, 

proto pozor při 

výběru té správné. 

Spoustu modelů 

najdete na pultech 

 

Nadzvukový letoun 
Pojem nadzvukový letoun označuje takový letoun, 

jehož maximální rychlost překračuje rychlost 

zvuku ve vzduchu. 
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obchodů v univerzální velikosti, mnohé jsou však 

odstupňované. Moc velké pončo vám zbytečně 

přidá na objemu, vydejte se tedy raději zlatou 

střední cestou.  

Modelky na přehlídkách vypadaly skvěle v 

jakémkoliv střihu (však to je také jejich práce), 

neměříte-li však alespoň 170 cm, dejte si pozor na 

délku ponča. Příliš dlouhé vás totiž opticky zkrátí, 

proto ženám malého vzrůstu náleží ponča v kratších 

délkách, aby mohly nohy 

opravdu vyniknout.  

Jestli nenajdete pončo, které 

by se vám líbilo, tak si ho 

můžete prostě vyrobit.  Stačí 

na to jeden velký kus hezké, 

teplé látky a nůžky.  Potom 

už stačí jen olemovat okraje 

na šicím stroji, aby se vám 

neroztřepilo.  A máte hotovo. 

Ponča můžeme nosit vlastně, jak chceme. Můžeme 

si ho přes sebe jen přehodit a stejně to bude vypadat 

skvěle. Pončo můžete i různě aranžovat či 

kombinovat. 

Aneta Mulačová 

Příroda 
Víte, že malá zvířata vnímají čas pomaleji než lidé?  

Proto není tak lehké zabít mouchu rukou. 

Víte, že malé děti mají přes 60 kostí více než lidé? 

Ale po nějaké době jim srostou. 

Víte, že banány jsou mírně radioaktivní? 

Ale jedení banánů není nijak škodlivé. 

Víte, že hroznové víno exploduje, když ho 

dáme do mikrovlnky? 

Víte, že mrkev byla původně fialová?  

 
 

 

 

 

Na závěr tohoto čísla bychom chtěli zveřejnit pár 

poděkování žáků 5. B za úspěšné uspořádání 

výměnného pobytu žáků naší partnerské školy 

z Meusebachu. 

 

Byl to velice dobrý nápad, že sem mohly přijet 

německé děti. Nejvíce se mi líbil výlet na 

Petřínskou rozhlednu, když jsme jeli nahoru 

lanovkou. Z lanovky byl hezký výhled. Taky se mi 

líbila procházka po Karlově mostě. Děkuji za hezký 

týden, moc se mi líbil. 

                 Lukáš 

Moc hezké bylo, když jsme šli s německou 

návštěvou na Petřín. Museli jsme vyjet lanovou 

dráhou a potom dojít k Petřínské rozhledně. 

Abychom měli výhled na Prahu, museli jsme vyjít 

299 schodů. Moc se nám to všem líbilo. 

                 Ben 

Nejvíc se mi líbila procházka v centru Prahy. Bylo 

to krásné, poučné, ale i podivuhodné. Bylo to dobře 

zorganizované, Němci byli hodní, a i když 

zaostávali v angličtině, stejně jsme se dorozuměli. 

Co jsem slyšela, tak Němci obdivovali naši velkou, 

nádhernou tělocvičnu. Ale mně se nejvíce líbila 

Petřínská rozhledna, při tom jsme museli zdolat 299 

schodů. To byla trochu „fuška“. Opravdu děkuji za 

krásný výlet a opravdu dobře zorganizovaný 

program. 

                Ester 

Nejvíce se mi z celého výletu líbila procházka po 

Karlově mostě. Museli jsme se ve skupinkách ptát 

cizinců, odkud pochází. S naší skupinkou jsme se 

ptali sedmi lidí. Pocházeli z různých zemí, 

například z Korey, Ameriky, Islandu apod. Moc 

jsme si to všichni užili a doufáme, že se ještě někdy 

potkáme. 

                 Sára 

Děkuji za dobrý nápad, že k nám mohly přijet 

německé děti. Velkou zábavou bylo, když jsem se 

musela dorozumívat celý týden s někým, kdo 

neuměl českou řeč. Úkol na Karlově mostě mě 

trošku zaskočil, ale když jsme ho plnili, bavili jsme 

se u toho. 

Bylo to fajn. 

                Linda 
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