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Úvodník 

 

Vážení čtenáři, 

 

dostává se vám do rukou první číslo časopisu Mazuroviny, který bude každé dva měsíce vycházet na 

naší škole. Dozvíte se, jak se u nás ve škole líbí prvňáčkům, jakých akcí jsme se v uplynulých dvou 

měsících zúčastnili i které dny si každý rok připomínáme. Články, které si můžete přečíst, jsou dílem 

nejen členů redakce, ale i dalších žáků naší školy, kterým moc děkujeme za spolupráci. Přejeme pří-

jemné počtení! 

 

Daniela Kožuriková 
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Vítejte v naší škole! 

Prvního září nastoupilo na naši školu 57 prvňáčků. Vydaly jsme se do jednotlivých tříd, abychom 

je trochu vyzpovídaly.  

 

 
Zeptaly jsme se, na co se děti z 1.A 

ve škole nejvíc těšily? 

Vašík, Klárka, Terezka a David se 

nejvíce těšili na trávení času s kama-

rády. Další děti se těšily na nová přá-

telství. 

 

Jaké jsou jejich oblíbené předměty? 

Mezi oblíbenými předměty vyhrála 

tělesná výchova, kterou mají rádi na-

příklad Sofinka, Viky a Samík. David 

si oblíbil matematiku, protože tam 

získá mnoho nových poznatků. Šárka 

ráda zpívá, proto je jejím oblíbeným 

předmětem hudební výchova. 

 

 

Na čem si pochutnají ve školní jídel-

ně? 

Terezka se vždy bude těšit na zape-

čené těstoviny, David na guláš. Pře-

kvapila nás odpověď Klárky, které 

pro změnu chutnají polévky, ale ne-

chutnají špagety. A Viky? Tomu 

chutná všechno. 

 

Na čem pracují ve školní družině? 

Děti se pochlubily vlastnoručně vy-

robenými draky a roztomilými opič-

kami. 



Na otázku „Co se vám zde líbí nejvíc a na 

co jste se ve škole nejvíc těšili?“ děti v 1.B 

odpověděly takto: 

Míša a Anet se shodly na tom, že se nejvíce 

těšily na nové kamarády a do družiny. Stej-

ně odpověděly i další děti. Některé z dětí se 

těšily na paní učitelku, úkoly, vlastní skříň-

ky, a nezapomněly ani na aktovky. 

A jak dopadla školní jídelna? 

K míse s polévkou se děti příliš nehrnou, o 

to víc si pochutnají na špagetách nebo buch-

tičkách s krémem. 

Jakým činnostem se věnují odpoledne? 

Děti moc rády navštěvují školní družinu. A 

že jsou šikovné? O tom svědčí první vlast-

ní výrobky, například stuhy a květiny 

z krepového papíru. 

 

Všem dětem z 1.B se ve škole moc líbí a 

rády chodí do družiny. 



A jak na otázky odpověděly děti z 1.C?  

Žofinka s Kristýnkou se moc těšily na učení a 

nové znalosti. Honzík se těšil na tělesnou vý-

chovu a Kristián zase na matematiku. Eliška 

byla zvědavá na paní učitelku. Bude hodná?  

Co dětem chutná, či nechutná v jídelně? 

Tymovi příliš nechutnají ryby. Kristýnka se těší 

na špagety. Elišce nejvíce chutnalo maso 

s bramborovou kaší a Kristiánovi, tak jako 

mnoha dětem, chutnají buchtičky s krémem. 

Čemu se věnují ve školní družině? 

V družině děti vyráběly papírové strašá-

ky a kočky a byly na své první povedené 

výrobky náležitě pyšné. 

Diana García, Vendula Kolářová 



Adaptační kurz šestých tříd 
 
Adaptační kurz proběhl od 5. do 8. října 
v Podhradí u Ledče nad Sázavou. Bezprostřed-
ně po kurzu jsme navštívily všechny třídy, aby-
chom se dětí zeptaly na jejich dojmy. 
 
Hodnocení pokojů: 
Podle 6. A pokoje nebyly špatné, s ubytováním 
se děti zdály být spokojené. 
 
Program: 
V 6. C se nejvíce líbila hra „Vachutovy ocás-
ky“ :-) a dále bojovka a přehazovaná. 
Děti si udělaly menší výlet na zříceninu hradu, 
kam musely dojít s doprovodem poslepu. 
 

Stravování: 
Snídaně byly nejlepší. Děti potěšila Nutella, kte-
rou bohužel měly až poslední den. 
 
Podle 6. A jídlo nebylo špatné. Nejchutnější byly 
rohlíky, guláš, buchta se švestkami, lupínky a Nu-
tella. Nejlíp vaří mamka, to ví každý :-) 
 
Počasí: 
Počasí se vydařilo, pršelo jen jednou a zima neby-
la. Měli zde i bazén a ten byl krytý, takže jestli 
pršelo, nebo bylo 30° C, bylo jedno :-) 
 
Celkový dojem dětí z adaptačního kurzu byl tako-
vý, že poznali nové místo, nové kamarády a užily 
si plno zábavy i v bazénu nebo na hřišti. 
 
Linda Laváčková, Sonja Siraňová 



 

Šestky na adaptačním kurzu 

Na adaptačním kurzu pro nás vedoucí připravili spoustu aktivit. Moje nejoblíbenější hra byla hra na důvě-

ru. Platilo zde jediné pravidlo. Museli jsme si věřit. Na začátku hry nám tedy vedoucí převázali oči šát-

kem. A vyrazili jsme. Cesta nás vedla ke zřícenině hradu, který se nacházel nedaleko areálu Podhradí, což 

je u Ledče nad Sázavou. Při této hře byli určení tři z nás, kteří plnili roli vodičů. Později jsme byli rozdě-

lení do dvojic. Jeden z nás byl opět určený jako vodič. Tato aktivita byla zábavná, velice se nám líbila. A 

určitě to byla nová a zajímavá zkušenost. 

Michal Vanda, 6. B 

 

Vše začalo na Hlavním nádraží, kde jsme se sešli v 7:30. Následně jsme nastoupili do vlaku, kterým jsme 

jeli cca jednu hodinu. Když jsem se dozvěděla, že na adaptační kurz jedeme vlakem, myslela jsem si, že 

to bude hrozné, ale má starší sestra mi řekla, že ve vlaku určitě bude legrace. A taky že byla. Když sedíte 

v kupé se spoustou příjemných a zábavných lidí, opravdu se hodně nasmějete. Na místo jsme dorazili 

okolo jedenácté hodiny. Vybalili jsme si a prozkoumali místo, kde budeme trávit čas až do pátku. Na pro-

gramu dne byla přehazovaná a plavání. Každý den jsme hráli různé hry, například hru převozník, na důvě-

ru, přehazovanou apod. Velice se nám líbily hry, při kterých jsme mohli uplatnit svoji rychlost. Pobyt ute-

kl rychle a než jsme se nadáli, byl pátek. V pátek ráno jsme si zabalili věci a jeli zpátky do Prahy.  

Iva Dorazinová, 6. B 

 

V úterý jsme se sešli na Hlavním nádraží. O půl hodiny později jsme vyjeli vstříc našemu adaptačnímu 

kurzu, mezi námi adapťáku. Dojeli jsme na místo a šli se zabydlet do chatek.  

S prázdnými žaludky jsme vyrazili do jídelny na oběd, o kterém jsme již předem slyšeli samou chválu. Za 

všechny ale musím říct, že jídlo bylo průměrné.  

Další den za námi přijeli pan učitel Brabec a pan zástupce Vachuta, se kterými jsme si užili spoustu skvě-

lých aktivit. Bohužel ten den zrovna pršelo, a proto jsme dopoledne strávili uvnitř. Odpoledne už bylo 

hezky, proto jsme hráli hry venku. Večer byla naplánovaná týmová noční bojovka, kterou vyhrála 6. C.  

Čtvrtek proběhl podobně. Šli jsme se šátky zavázanými přes oči a zároveň i s vodiči na nedalekou zříceni-

nu. Další dny jsme plavali, ochutnávali jsme jídlo. Večer byl táborák.  

Pátek byl náš poslední den, ve kterém byly všechny třídy odměněny sladkostmi. Už o pár hodin později 

jsme byli všichni doma. 

 
Marek Surjomartono, 6. C 

 
 
 



Koncem září jsme navštívily školní družinu, kde 

jsme se v jednotlivých odděleních zeptaly na pár 

otázek. V září děti navštívily akci Děti na start a 

plánují výrobu luceren a jablíčkové tvoření, pose-

zení ve družině, návštěvu pizzerie a vánoční zpí-

vání koled. 

Linda Laváčková, Sonja Siraňová 

1) Co děti v družině nejvíc baví? 

Bílá družina – 1. ročník 

David si nejraději hraje s vojáčky a autíčky. Terez-

ka L. si ve družině nejraději tancuje a povídá se 

svou kamarádkou Terezkou V. Spolu také rády luští 

hlavolamy. 

Modrá družina – 1. – 3. ročník 

Nikolku ve družině nejvíce baví aktivity na žebři-

nách. Alžběta ráda vymýšlí hry pro svou družinu a 

kamarády. Denise a Toníka baví společný stolní 

fotbálek. Sabinka se po vyučování těší do družiny, 

kde si užije plno zábavy jak s paní vychovatelkou, 

tak s kamarády. 

Zelená družina – -3. ročník 

V zelené družině se dětem moc odpovídat nechtělo, 

ale něco jsme se nakonec přece jen dozvěděly ☺ 

Terezka svůj čas ve družině nejraději věnuje plete-

ní. Žofie ráda kreslí a Dan hraje fotbálek. 

Oranžová družina – 2. ročník 

Patrik a Dany – ti jsou mistři v šachách ☺ Dianu 

baví hrát hru Cink. 

2) Čemu se věnují? 

Fialová družina – 3.ročník 

Jakmile se děti vrátí z oběda, tak si čtou, 

poté jdou ven a nakonec svůj volný čas ve 

družině věnují stolním hrám, soutěžím, vy-

rábění nebo povídání s kamarády. 

Modrá družina – 1.-3. ročník 

Jelikož jsou v modré družině převážně prv-

ňáčci, tak se s paní vychovatelkou zaměřují 

hlavně na pravidla školy, ale také chodí 

ven, poznávají přírodu, dopravní značky a 

užívají si hraní ve družině. 

3) Co dělají venku? 

Většina družin tráví čas venku hraním her, jako jsou 

například mrazík, vybíjená, fotbal, krvavé koleno či 

hra na babu. Když jsou v lese, staví domečky. Také 

chodí na školní hřiště. 

4) Kam by se děti chtěly s družinou vypra-

vit? 

Červená družina – 1. - 3. ročník 

Marek by se se svou družinou a kamarády 

rád vypravil na Matějskou pouť. Vojta 

chce navštívit Skate park. 

Žlutá družina – 3. ročník 

Společně chtějí navštívit McDonald, Di-

nopark, botanickou zahradu, Matějskou 

pouť a ZOO. 

Oranžová družina – 2. ročník 

Baruška měla originální nápad na výlet 

s družinou, a to vypravit se do zeměděl-

ského muzea. 

Zářijové a říjnové dění ve školní družině 



Nedávno nás navštívila přírodovědná organizace Ornita s programem 

Slepice a vejce. Dozvěděli jsme se hodně nových informací – že slepi-

ce umí létat a příst, že každý kohout kokrhá jinak a dokáže slepice va-

rovat před nebezpečím. Slepičky a kuřátka jsme si mohli i pohladit. 

Pobavilo nás, jak slepice skočila dolů ze stolu a zbořila ohrádku, a pře-

kvapilo, že slepice dokáže vzít myš kočce. Také jsme se dozvěděli, jak 

se správně čistí kurník a že se slepice nemají chovat v klecích. Emmě, 

Vildovi a Matyášovi se slepičky líbily tolik, že je možná jednou budou 

chovat.         Žáci 3. B 

Ve čtvrtek 14. října jsme si se společností Ornita užili zábavné a 

poučné dopoledne.  

Dozvěděli jsme se, kteří ze zimujících ptáků vyhledávají ke hnízdě-

ní ptačí budky. Učili jsme se je rozlišovat a zahráli si poznávací hru. 

Budeme si pamatovat, že sýkora má v budce vždy vzorně uklizeno, 

zato špaček je doslova nepořádník. 

Potom už přišel čas na samotné vyrábění. Pan Kubeš nám předem 

připravil veškerý materiál. Budky jsme sešroubovali a natřeli. Šlo to 

překvapivě snadno. 

Důležité je umístění budek v přírodním prostředí – ptáci musí být 

chráněni před predátory. Dvě budky jsou umístěny před hlavním 

vchodem do školy a ostatní vzadu u atletického oválu, bezpečně 

vysoko na kmenech stromů. 

Na závěr nám paní Voldřichová prozradila, že si můžeme pro ptáky 

sami vyrobit krmítka, z jakých, pro nás dostupných, materiálů a kde 

je máme umístit. 

Projekt se nám velice líbil a rádi jsme pomohli ptákům zajistit pěk-

né a dostupné bydlení.  

                                                                            Žáci 5. A 

Děkujeme společnosti ORNITA a 

třídě V. A, že pro nás vyrobily 

krásné dřevěné budky, ve kterých 

můžeme hnízdit a přivést na svět 

naše mláďata. Opravdu je to pro 

nás přepychové bydleníčko. Děti 

nás mohou pozorovat, protože 

budky visí na pozemku školy. Dvě 

jsou před hlavním vchodem a čtyři 

u atletického hřiště. 

Vaši vděční špačci a sýkory. 

 

Programy společnosti ORNITA 

proběhnou na celém 1. stupni 

s různou tématikou. Pro menší žá-

ky jsme vybrali program O slepič-

kách a vejcích, který již pro některé 

třídy proběhl v září. Tento pro-

gram je financován z příspěvků 

SRPŠ. Další programy Ptačí budky 

a Ptačí krmítka jsou z části financo-

vané prostřednictvím Šablon 

MŠMT a též z příspěvků SRPŠ. 

Dva programy společnost Ornita 

poskytla žákům zdarma, protože 

s ORNITOU spolupracujeme již 

řadu let. 

Ornita pohledem dětí ze 3.B a 5.A 



 

Ve čtvrtek třicátého září se naše škola zúčastnila atletického čtyř-

boje v dívčí kategorii. Soutěžilo se, jak název napovídá, ve čty-

řech disciplínách; dvou bězích a dvou technických disciplínách. 

Šedesát metrů a osm set metrů byly pro všechny závodnice povin-

né běhy a poté výběr ze skoku dalekého, nebo skoku vysokého a 

mezi druhý výběr patřil hod kriketovým míčkem, nebo vrh koulí.  

Soutěž byla rozdělena na mladší dívky, tedy dívky ze šestých a 

sedmých tříd a starší dívky, žákyně osmých a devátých tříd.  

Byl to skvělý boj a konečné výsledky dopadly mnohem lépe, než 

jsme čekali. Mladší dívky skončily na třetím místě a starší dívky o 

něco lépe, na prvním místě�  Všechny dívky předvedly skvělé vý-

kony a zaslouženě vybojovaly škole dva poháry. 

 

Markéta Bednářová, 9.B 

Starší žáci (z osmých a devátých tříd) se v atletickém čtyřboji 

umístili na třetí pozici, nejvíce bodů získal Antonín Gabriel z 9. 

A, a to 1675. Je to velice pěkný výkon, gratulujeme. Žáci soutěži-

li v šesti disciplínách, v běhu na 60 a 1000 metrů, skoku vysokém 

a dalekém, hodu míčkem a vrhu koulí. 

Co se týká mladších žáků ze šestých a sedmých tříd, ti se umístili na prvním místě s celkovým 

počtem 3403 bodů. Nejlépe si vedl Ondřej Matina ze 7. A, který se ze všech mladších účastníků 

celkově umístil na druhé pozici s 1034 body. Rovněž blahopřejeme. Mladší žáci soutěžili 

v celkem pěti disciplínách – běhu na 60 a 800 metrů, skoku vysokém a dalekém a hodu míčkem. 

Diana García, Vendula Kolářová 

Atletický čtyřboj 



 

 

Přespolní běh 
Přespolní běh je každoroční akce konající se v Ďáblickém háji pro školy na Praze 8. 

I tento rok byla účast veliká. Naši školu reprezentovalo celkem 24 žáků. 

Obsadili jsme dvě první místa v kategorii starších žáků (Daniel Straka, Jakub Pošík, Filip Grof, Jakub 

Říha, Adam Fridrich a Antonín Gabriel) a starších žákyň (Kateřina Holasová, Markéta Bednářová, Julie 

a Nela Prýcovy, Barbora Čechová a Emma Válková) a jedno třetí místo v kategorii mladších žáků v čele 

s Honzou Dubským ze 7.C. Tuto kategorii dále doplnili Ondřej Matina, Lukáš Libert, Jakub Lubas, Da-

niel Říha a Lukáš Stříteský. 

Vše bylo dobře zorganizované a na startu panovala příjemná atmosféra. 

Kamila Hovorková 



Svátek svatého Václava, 28. září, slavíme jako Den české státnosti už jednadvacátým 

rokem. Připadá na svátek katolického světce svatého Václava, českého přemyslovské-

ho knížete a patrona naší země. Nepřipomínáme si však jen svatého Václava, ale i 

ostatní panovníky, kteří nesli toto jméno. 

Český kníže Václav I. se narodil kolem roku 907. Václav byl v pořadí čtvrtým histo-

ricky doloženým vládnoucím Přemyslovcem. Jeho život není doložen historickými da-

ty a fakty. Jisté je, že přemyslovský kníže Václav I. byl dne 28. září roku 935 před 

kostelem ve Staré Boleslavi přepaden a zavražděn družinou na příkaz svého vlastního 

mladšího bratra Boleslava I., který si tak uvolnil cestu k vládě a stal se poté Václavo-

vým nástupcem. 

Podle historika Františka Palackého navštívil Václav ke dni výročí svatého Kosmy a 

svatého Damiana – 27. září 929 – a zároveň ve výroční den posvěcení kostela Bolesla-

vovo sídlo ve Staré Boleslavi a pak zde na přání bratra také přenocoval. Hned druhý 

den ale byl zavražděn (dnes se na rozdíl od Palackého kloníme více k roku 935). 

Důvodem bylo zejména to, že Boleslav nesouhlasil s Václavovou smířlivou zahraniční 

politikou a chtěl se dostat na trůn. Václavův život a jeho mučednická smrt se ještě v 

10. století staly zdrojem náboženského svatováclavského kultu. Jeho uctívání se poz-

ději, v 11. a 12. století, šířilo nejen po celé zemi, ale například i do sousedního Polska 

či Ruska. 

Ostatky svatého Václava jsou uloženy v kapli svatého Václava ve svatovítské katedrá-

le. Nezachovaly se ovšem už v plném rozsahu. Například lebka je dnes pietně uložena 

v relikviáři v klenotnici chrámu sv. Víta. 

Den české státnosti 

zdroj: cesky.radio.cz 

Julie Trochtová 

http://cesky.radio.cz/


Den vzniku samostatného Československého státu je státní svá-

tek, který se slaví každý rok 28. října. Tímto datem si připomíná-

me rok 1918, kdy vznikl československý stát. Prvním preziden-

tem tohoto nového státu byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. 

Svátek se tradičně slavil až do roku 1939, kdy Československo 

začali okupovat němečtí nacisté. Kvůli okupaci následně došlo 

k velkým protestům, kterých se zúčastňovali hlavně čeští studen-

ti. Při protestech ale bohužel došlo k několika zraněným a dva li-

dé dokonce přišli o život. Mezi zabitými byl i čtyřiadvacetiletý 

student medicíny Jan Opletal. Po jeho pohřbu, který se konal dne 

15. listopadu, se uskutečnily další protesty, na které němečtí na-

cisté reagovali uzavřením vysokých škol. Svátek se následně sla-

vil i po druhé světové válce a roku 1951 byl přejmenován na 

„Den znárodnění”. Až konečně roku 1988 se mu opět začalo ří-

kat Den vzniku Československa, jako tomu bylo dříve. 

Svátek se slaví na mnoha místech v České republice. Na těchto 

slavnostech se většinou konají vojenské přehlídky, drží se minuta 

ticha a mnoho dalšího. Například ve Vladislavském sále prezi-

dent uděluje lidem státní vyznamenání. Mezi vyznamenání patří 

Řád Bílého lva, medaile Za hrdinství, medaile Za zásluhy a Řád 

T. G. Masaryka.  

zdroj: wikipedia.org 

Julie Trochtová 

Den vzniku samostatného Československého státu 



Už od dětství mi maminka každý večer před spaním četla. Vždy jsem milovala, jak se 

příběhy v knihách lišily od reality. Příběhy v knihách byly pokaždé plné dobrodružství a 

měly dobrý konec, nikdy nic nedopadlo špatně. 

Na knihách a na čtení miluji, jak každá strana voní. Ta vůně nové knihy mi navozuje 

pocit nadšení. Dnešní doba s sebou již nese trend v podobě čteček, a tak už se papírové 

knihy téměř nenosí. Ve chvíli, kdy držím v ruce novou knihu a přečtu první stranu, mám 

pocit klidu. S každou knihou mohu prožívat jiný zcela nový příběh. 

Jako malé holčičce mi maminka četla knihu Heidi, děvčátko z hor. Na příběhu se mi lí-

bilo horské prostředí. Dodnes je pro mě příběh něčím zvláštní a ráda na knihu vzpomí-

nám. 

Měla-li bych tedy říct, co přesně mě na čtení baví a proč ráda čtu, odpovědí je poznává-

ní nových dobrodružných světů a příběhů, které se mění s každou knihou. Díky čtení se 

dozvídám spousty nových informací, které mohu později využít. Jak řekl slavný spiso-

vatel Oscar Wilde: ,,Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má 

jen ten svůj. “ 

V poslední době jsem četla knihu Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea. Pří-

běh pojednává o mladém pohledném muži, Dorianu Grayovi, malíři Basilu 

Hallwardovi a siru Henrym Wottonovi. Basil je průměrný malíř, jehož tvorba se 

však mění v neobyčejnou, když mu stojí modelem Dorian Gray. Když jednou 

Dorian pózuje, seznámí se se sirem Henrym Wottonem. Kvůli Henrymu se Dori-

an mění v jiného člověka. Z laskavého mladíka se stává zlý muž, kolem kterého 

všichni přátelé krachují a chátrají, jediný Dorian je stále mladý. O jedné věci 

však nikdo netuší, o obrazu, který nese Dorianovy hříchy, viny a stáří. Nejen 

tuto knihu si můžete zapůjčit ve školní knihovně. 

 
Ve školní knihovně nově najdete tuto mimočítankovou četbu: 
 
                                                      Knížka Ferdy Mravence (O. Sekora) 
                                                      O pejskovi a kočičce (J. Čapek) 
                                                      Honzíkova cesta (B. Říha) 
                                                      Mikulášovy průšvihy (R. Gosciny) 
                                                      Bez frází a bez jůtubu (D. Landsman) 
                                                      Staré pověsti české (A. Jirásek) 
 
Knihovna je otevřena každý čtvrtek v době od 10:35 do 10:50. 

Betty Cenková 

Proč ráda čtu 



 

 


