ŠKOLNÍ OKO
Časopis vytvořený žáky ZŠ Dolní Počernice
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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
tak se s vámi po nějakém čase znovu
setkáváme. Možná se vám zdá, že náš
občasník, již dlouho nevyšel, ale nikdo z nás
netušil, že je s vydáváním časopisu taková
práce. Než se všichni domluvíme, dáme
dohromady všechny příspěvky a články
upravíme a doplníme obrázky, je to docela
náročné.
Původně jsme chtěli zachovat
rubriky, které jsme zavedli v prvním čísle, ale

přišly další nápady a chtěli jsme, aby se
objevily v dalším čísle, tak jsme celý časopis
přeskládali a rozhodli jsme se, že nebudeme
pravidelné rubriky zavádět. Také nás
překvapilo, kolik je mezi námi kamarádů, kteří
rádi vaří, tak jsme obohatili časopis o zajímavé
recepty. Pokud něco podle nich uvaříte,
budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám
to povedlo.
Přejeme příjemné počtení
Redakční rada
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Aktuality
Mezinárodní den učitelů
Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů.
Celosvětově se slaví 5. října. V České republice
je určen na 28. března, kdy je výročí narození
Jana Amose Komenského. V tento den se
každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý
Ámos.
ZLATÝ AMOS: je anketa o nejoblíbenějšího
učitele Česka. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý
Ámos, kde o vítězi rozhoduje porota.
V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že
chce, aby se Den učitelů zařadil na seznam
významných dnů v kalendáři České republiky.

28. března školy často také pořádají různé
akce věnované Janu Amosu Komenskému a
jeho životu a tvorbě.
6.třída

Školní akce
Muzeum čokolády
Na podzim jsme s paní učitelkou Vyskočilovou
navštívili muzeum čokolády Choco-Story v
Celetné ulici. V čokoládovně jsme se dozvěděli
historii kakaa a také jsme mohli ochutnat
čokoládu z Belgie, Venezueli… Připravili si pro
nás poté výrobu čokoládových pralinek.
Následně jsme se oblékli do igelitových zástěr.
Pán, který na nás dohlížel, nám nalil do
zdobících kornoutků čokoládu a podal nám

plastové krabičky, do kterých jsme začali
vyrábět hvězdičky z čokolády. Poté, co
čokoláda ztuhla a prohlídka muzea skončila,
jsme šli do Palladia, kde jsme měli rozchod.
Některým holkám se zástěra tak líbila, že si ji
nesundali ani v Palladiu. Všem se nám v
čokoládovně moc líbilo a rádi bychom tam šli
někdy znovu.
7.třída
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Balet
V rámci školní akce se Klub mladých diváků (KMD)
účastnil mnoha divadelních představení a navštívil
mnoho divadel. Tentokrát jsme byli na baletu
Čarodějův učeň v Národním divadle.

dokonalé. Každý kousek tohoto představení nebyl
takový, aby nezapadl, každý detail byl promyšlený.
Ten, kdo nečetl knížku nebo neviděl film, tak z baletu
asi nepochopil děj. Těmto žákům z KMD ho paní
učitelka Hana Hubáčková po představení ochotně
vysvětlila.

Divadelní představení Čarodějův učeň se mi líbilo. Pro
mladší návštěvníky divadla si myslím trošku nudnější.
Bylo však vidět, že herci a herečky si na představení
dali záležet, jak skvěle tancovali a měli ladné pohyby,
to muselo dát hodně práce. Kostýmy i kulisy byly

Když bych to shrnula, bylo to skvěle strávené
odpoledne.
Adéla Chudomelová, 8.třída
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Hvězdné války
Před Vánoci byli žáci druhého stupně naší školy v kině
na Černém mostě na pokračování hvězdných válek
Star Wars: Síla se probouzí. Před začátkem filmu jsme
si koupili občerstvení a v sálu číslo 9 jsme si pak vybrali
místa k sezení. Po chvíli reklam všichni ztichli a začal
film. Celý film provázel boj dobra se zlem. Efekty byly
dobré a moderní. Celkově se film více líbil určitě
klukům než holkám. Ne každý se v ději filmu rychle
orientoval, protože někteří neviděli předchozí díly této
série. I tak ale bylo možné nakonec film pochopit. Po

skončení filmu jsme měli krátký rozchod v obchodním
centru a poté jsme se autobusem vrátili ke škole.

7.třída

Lyžák 2016
Dne 20.2. začal lyžák, kdy se půlka 7. a 8.třídy vydala
autobusem do Janova nad Nisou. Když jsme dorazili na
místo, šli jsme na procházku do přírody. Všem se moc
líbila. Když jsme dorazili na hotel, ubytovali jsme se.
Po ubytování na našich pokojích byla večeře, která
nikomu nechutnala. Druhý den jsme šli lyžovat na
Severák, ale nebylo to tam moc dobré, protože tam
jsou malé sjezdovky. Další den na Tanvaldu byl lepší. V
úterý jsme měli volno a tak jsme šli na bobovou dráhu.

Středa a čtvrtek nebyly ničím zajímavé, ale v pátek
skončilo mnoho dětí s úrazem. Večer jsme pak všichni
balili a už se pomalu loučili, pak jsme si všichni
unavení s radostí lehli a spali. V sobotu jsme narychlo
posnídali a pak čekali na příjezd autobusu. Po hodině a
půl v busu jsme se blížili k Praze a všichni jsme
zhodnotili, že jsme ospalí a unavení, ale že se nám
lyžák moc líbil.
7.třída
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Rozvor
Rozhovor s bývalým žákem naší školy
Přeji pěkný den milí čtenáři, v tomto článku jsme si
pro vás připravili rozhovor na téma rozdílů mezi
střední a základní školou. Do tohoto rozhovoru jsme
si přizvali bývalého studenta naší základní školy.

Mohl bys nám porovnat rozdíly mezi tamními
profesory a učiteli na základní škole.
První věc, které jsem si všiml je, že učitelé spoléhají
na samostatnost žáků. Například máme skoro stejně
domácích úkolů jako na základní škole, protože učitelé
očekávají, že danou látku, pokud jí nerozumíme, tak se
ji doučíme sami od sebe.

Ahoj, mohl bys se nejdříve představit naším
čtenářům?

Pokud máme nějakou exkurzi, nebo školní akci,
profesoři počítají, že na místo konání dojedeme
samostatně.

Zdravím všechny čtenáře, moje jméno je Antonín
Beránek a jak už bylo zmíněno, jsem bývalým žákem
základní školy v Dolních Počernicích. Od září nynějšího
školního roku studuji na Karlínském gymnáziu.

A samozřejmě profesoři nám vykají.

Jaké byly tvé první dojmy ohledně nové školy a
rozdíly, které si zaznamenal.

Na závěr našeho rozhovoru, bychom se rádi zeptali
na srovnání jídelny na základní škole a jídelny na
tvém gymnáziu.

V první řadě mě zaujala hlavně velikost budovy školy.
Při vstupu do školy se mi naskytl pohled na dlouhé
chodby, po kterých pobíhali místní studenti, kteří
zmateně hledali třídu, ve které mají být. Já sám jsem
po chvíli svou třídu našel a vešel do obrovské učebny.
S podobně velkými třídami jsem se doposud na
základní škole nesetkal.

Kvalita jídelen je naprosto nesrovnatelná. Jídelna na
základní škole je o několik úrovní nad kvalitou jídelny
gymnázia. Na gymnáziu máme sice výběr z více jídel,
ale ani jedno jídlo, které máme na výběr, není zdaleka
tak chutné jako jídlo na základní škole.
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Tímto bychom ti rádi poděkovali za rozhovor a
přejeme ti mnoho studijních úspěchů a štěstí do
budoucna, chtěl bys na závěr něco sdělit našim
čtenářům?

jaký dojem uděláte v prvních pár měsících a podle
toho si vás profesoři zafixují. To je asi vše co bych rád
budoucím studentům sdělil a tímto bych chtěl
poděkovat, že jste si mě vybrali pro váš rozhovor.
Nashledanou.

Chtěl bych vám říci, že přestup na nové studium po
základní škole, není tak hrozné jak se říká. Důležité je,

Petr Novotný & Jakub Dušek, 9.třída

Otázky pro 6. třídu
oblíbený předmět je matematika. Zajímali nás i
oblíbené mimoškolní aktivity. Jako oblíbený seriál
vyhráli Simpsonovi a oblíbeným žánrem hudby je pro
ně hip hop.

Zajímalo nás, jaké názory mají žáci šesté třídy, proto
jsme uspořádali anketu s náhodnými dotazy.
Jako náš první dotaz jsme zařadili budoucí vysněné
povolání. Odpověď byla jednoznačná, většina by
chtěla být hercem.

V dnešní době jsme se museli zeptat na nejoblíbenější
počítačovou hru, zde vyhrálo GtaV. Následně jsme se
ptali na oblíbeného Youtubera, vyhrál Martin Rota z
kanálu Naprosto Retardovaný. Náš závěrečný
nejzáludnější dotaz, tedy souboj mezi školníky. Vyhrál
jednoznačně
školník
Jarda.

Naše další dotazy se týkaly především školy. Zajímal
nás jejich oblíbený učitel. V této kategorii zvítězila
paní učitelka matematiky Alena Kubelková. Jejich

8.třída

Recepty
1 lžíce oleje

Nutela cake

1,5 lžíce Nutelly

Postup:
1. Připravíme si hrneček střední velikosti
2. Do hrnečku dáme 2 lžíce hladké mouky a 2 lžíce
moučkového cukru
3. Zamícháme
4. Dále 1,5 lžíce granka, 1 vejce,1 lžíce mléka,1 lžíce
oleje a nakonec 1,5 lžíce nutelly
Suroviny:

5. Vše důkladně promícháme

2 lžíce hladké mouky

6. Hrníček s těstem vložíme do mikrovlnné trouby a
zapneme na 2,30 min.

2 lžíce moučkového cukru

7. Hotový Nutella cake necháme chvíli vychladnout a
poté můžeme podávat

1,5 lžíce granka
1 vejce

Lucie Krausová, 8.třída

1 lžíce mléka
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Skořicové muffiny s jablky
2ks vejce
3ks jablko

Postup:
1. Do mísy přidáme máslo a utřeme s Vejci do pěny
2. Přidáme citronovou kůru a skořici
3. Zamícháme
4. Nakonec přidáme hladkou mouku a kypřící prášek a
zamícháme

Suroviny:
60g másla

5. Hotové těsto naplníme do formy

50ml mléka

6. Jablka oloupeme a nakrájíme na malé kousky

180g hladké mouky
1 lžička skořice

7. Nakrájená jablka umístíme do středu formiček na
těsto

2 lžíce citronové šťávy + kůra z citronů

8. Pak zalijeme zbylým těstem

100g cukr moučka

9. Skořicové muffiny s jablky pečeme na 180 stupňů
asi po dobu 20-ti minut.

1 balíček vanilkového cukru

10. Před podáním pocukrovat a je vše hotovo

1 balíček prášku do pečiva

Eliška Mecová, 8.třída

Smaženky
špetka soli
pepř mletý
olej na smažení
Postup:
Salám a sýr nastrouháme, osolíme, opepříme a
přidáme vejce.
V misce vše promícháme a lžící nandáme na plátky
veky.

Suroviny:
1 veka

Z obou stran na pánvi v oleji osmažíme.
20 dkg salámu-extra jemný nebo gothaj
Smaženky jsou výborné se zeleninovým salátem.
20 dkg tvrdého sýra
Přeji dobrou chuť.
2 vejce

Vojtěch Líbal, 6.třída
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Básničky

„Jaro už je tady“
„Jaro přichází“

Terka Vorlová, 5.B

Sofi Slezáková, 5.B
Slunce venku svítí,
Už rozkvétá zahrádka,

všude roste kvítí.

jaro otvírá vrátka.

Jaro nám už přichází,

Ta krása nemá soupeře,

slunce brzy vychází.

jaro už klepe na dveře.

Odkládáme kulichy,

Tyhle časy dobře znám,

vytáhneme kola,

jaro dorazilo k nám!

vyrážíme do přírody
a voláme HOLA!

„Jaro“
Lucka Popová, 5.B

"Básnička o jaru"
Lukáš Vondřich, 5.B

Jaro už je přece tady,
podívej se do zahrady!

Obloha modrá je,

Kvítí kvete, tráva voní,

sluníčko svítí,

zelená se pod jabloní.

ptáčkové zpívají,

Zvířátka se probudí

rozkvetlo kvítí.

ze zimního spánku

Na obloze ani mráček,

a jaro nás ovine

venku pláče sněhuláček.

svým dotykem vánku.

Sluníčko už svítí,

Těšíme se na pomlázku,

roste první kvítí.

až půjdeme hodovat,

Co se to stalo?

dostaneme pár vajíček,

Blíží se k nám jaro!

budeme se radovat.
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"Jaro na Sněžce"
Vojta Zvoníček, 5.B

Poštovna na Sněžce jakoby spala,
závojem zakrytá stoupá dál.
Lyžaři, lyžařky v dáli mizí,
pro jaro jedou si opodál.
Slavíčci zpívají píseň krásnou,
hory se usmívaj nad rosou.

Vtipy
Proč neměla blondýnka při večírku doma žádné kostky
ledu ??? ZAPOMNĚLA RECEPT.

Čech, Američan a Rus letí v balónu, Američan říká:
„Vyhodíme stůl.“ Vyhodili stůl. Rus říká: „Vyhodíme
židli.“ Vyhodili židli. Čech říká: „Vyhodíme bombu.“
Vyhodili bombu. A přistáli. Jdou a potkají holčičku,
která pláče a ptají se jí: „Proč pláčeš?“ „Já jsem si
trhala kytičky a spadl na mě stůl.“ Potkají babičku,
která pláče a ptají se jí: „Babičko, proč pláčete?“ A
babička říká: „Já jsem si pletla svetr a spadla na mě
židle.“ A potkají dědečka, který se hrozně směje a
ptají se ho: „Dědečku, proč se tak smějete?“ Dědeček
říká: „Já jsem si pšouknul a za mnou vybuchla
stodola.“

Víte jaký je rozdíl mezi UFEM a CHYTROU
BLONDÝNOU ?? Žádný, o obou se pořád mluví, ale
nikdo je nikdy neviděl..

Chuck Norris chytil ebolu, bylo mu jí ale líto, tak jí
pustil...

6.třída
Chucka Norrise kousla černá mamba, po dvou dnech
strašného umírání mamba zemře
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Výtvarné práce žáků

5.A a 7.třída
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