ŠKOLNÍ OKO
Časopis vytvořený žáky ZŠ Dolní Počernice

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 3
Devět let v ZŠ Dolní Počernice ............................................................................................................... 3
Školní akce ............................................................................................................................................. 3
Muzikál Alenka v kraji zázraků .......................................................................................................... 3
Masopust ............................................................................................................................................. 4
Lampionový průvod ............................................................................................................................ 4
Atletický víceboj ................................................................................................................................. 5
Prezidentova Kancelář......................................................................................................................... 5
Přespávání ve škole ............................................................................................................................. 5
Vánoční Praha ..................................................................................................................................... 6
Literární pořad ..................................................................................................................................... 6
Zajímavosti ............................................................................................................................................ 6
Výběr střední školy ............................................................................................................................. 6
Coca Cola ............................................................................................................................................ 7
Aplikace .............................................................................................................................................. 8
Dny otevřených dveří na SŠ ................................................................................................................ 8
Vlastní tvorba ........................................................................................................................................ 8
Výtvarné práce žáků ............................................................................................................................. 9

2

Úvod
Devět let v ZŠ Dolní Počernice
Devět let na této škole byla bomba. Když
jsme přišli do této školy poprvé, bylo nám
6 nebo 7 let a nevěděli jsme, čím budeme.
Uběhlo devět let a my stále nevíme.
Prožili jsme spolu spoustu zážitků a zlomů,
které nás posunuly na další mety. Od 1. do
5. třídy jsme byli jeden a ten samý
kolektiv. Potom začali naši spolužáci
odcházet na jiné školy a mysleli jsme si, že

je konec. Přišli ale Štěrboholáci, kteří náš
kolektiv obohatili. Nyní je v naší třídě
spousta charizmatických lidí, máme tu
budoucí prezidentku, právničku, herce,
zpěvačku, tanečnici, podnikatele, umělce a
youtubera. Nejsme jen obyčejná devítka,
ale jsme ta devítka, na kterou budeme
vzpomínat celý život. My jsme rodina!
9. třída

Školní akce
Muzikál Alenka v kraji zázraků
Dne 13. prosince 2016 se uskutečnil
kulturní výlet vlakem na muzikál Alenka
v říši divů. Jeli jsme na Masarykovo
nádraží a pak šli pěšky k divadlu Hybernia
na náměstí Republiky, tam jsme měli
koupené lístky na muzikál.

Představení se inspirovalo knihou Alenka
v říši divů. Alenku ztvárnila Anna
Slováčková, hrál tam i zpíval David
Gránský. Mně se nejvíc líbila postava
Houseňáka. Muzikál byl moc povedený a
myslím, že se všem moc líbil.

Mariana Stehlíková, 6. třída
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Masopust
Jako každý rok jsme se zase všichni sešli
v Dolních Počernicích na masopustu.
Průvod s doprovodem dechovky Tomášové
začínal ve třináct hodin od školy. Už od
samého začátku nás doprovázeli koníci
Rumcajse, Manky a Cipíska. Za nimi pan
pronóbus se svými mažoretkami, který to
vlastně celé tak nějak řídil a celou akci
vtipně odmodloval v básničkách. Od fary
se k nám připojily krásné indické
tanečnice. Ty nám průvod zpestřily
konfetami a barevnými tečkami, kterými
pomalovali skoro všechny zúčastněné.
Přiznám se, že já, a to jsem nebyla sama,
jsem si tečku smazala a byla jsem potom
červená tak trochu všude. Na průvodu nás
doprovázel třeba i medvěd, robot,
Karkulka i nevěsta, plamínek nebo také
Mat i lev. Všechny firmy včetně školky,
dětského domova i úřadu si pro nás
přichystaly nějaké občerstvení. A toho

tance a hudby. To vše nám masopust
udělalo krásným zážitkem. Budu se těšit na
příští rok
Anna Fénešová. 5. B.

Lampionový průvod
Večer dne 31. 10. se lidé z Dolních
Počernic sešli v zámeckém parku na
lampionový průvod, kterého se zúčastnili i
někteří žáci naší školy. Nejprve jsme před
restaurací Léta Páně vyslechli státní
hymnu, kterou zazpíval Počernický sbor.
Pan starosta nám pověděl pohádku O
pejskovi a kočičce. Poté průvod vyrazil.
Celý park se rozzářil lampiony, které se
vlnily po svíčkách lemované cestě. Když

se blížil konec průvodu, náhle celou
oblohu rozjasnil ohňostroj. Celá tato
každoroční akce se velice podařila.

8. třída
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Atletický víceboj
Dne 6.1. se konal atletický víceboj, kterého
se účastnily děti z prvního stupně za
doprovodu paní učitelka Štěpánky
Kratochvílové a dvou žaček ze sedmé
třídy. Mezi disciplíny patřil běh na 60

metrů, 60 metrů přes překážky, skok z
místa, hod a štafeta. Soutěže se zúčastnilo
28 škol a naše škola se celkově umístila na
13. místě.
Aneta Kůrková, Kristýna Nerudová, 7. třída

Prezidentova Kancelář
Dne 13.2 2017 celá naše třída vyrazila na
exkurzi do prezidentské kanceláře na
Pražském hradě. V přijímací místnosti
jsme
museli
projít
bezpečnostní
prohlídkou. Svoje batohy jsme museli dát
na jezdící pás, který prošel kontrolou. Dále
jsme pokračovali druhou kontrolou. Poté
se nás ujala paní průvodkyně. Na to jsme
se vydali po schodišti nahoru, kde
následovala malá místnost. Na stěně visely
znaky a erby České republiky s nápisem

„Pravda vítězí”. V další místnosti visel
obraz T.G.Masaryka. Ve třetí místnosti se
nacházel obraz architekta Ptáčníka.
Všechny tři místnosti byly zařízené v
klasicistním stylu. Také jsme navštívili
čtvrtou místnost s promítacím plátnem, kde
nám průvodkyně promítala fotky s
výkladem.
Po návštěvě těchto prostor jsme se s třídou
odebrali na prohlídku Chrámu sv. Víta,
baziliky, Daliborka a Zlaté uličky.
Markéta Bejdlová, 7. třída

Přespávání ve škole
V
polovině
slunečného
říjnového
podvečera se naše třída sešla před druhým
stupněm základní školy. Uspořádali jsme si
totiž Halloweenské přespání ve škole,
každý měl s sebou karimatku, spacák,
jídlo, to abychom neumřeli hlady a všichni
museli mít školní tašku, protože následující
den se rovnou vyučovalo. Někteří z nás
měli na přespání i masky, ale valná většina
přišla bez nich. Někteří si s sebou vzali i
lampiony, jelikož se ten večer konal
lampionový
průvod
s
velkolepým
ohňostrojem. Po skončení ohňostroje, se
naše třída vrátila zpět do budovy a vybrala

si film, který nesl název Harry Potter.
Bohužel se pár lidem udělalo špatně a tak
náš "večírek" museli opustit. To ale
neměnilo nic na tom, že jsme si den
skutečně užili! Někteří dokoukáváli film,
ale většina hrála deskové hry. Objevila se
tu i hra městečko Palermo a neminulo nás
ani speciální projíždění halou školy na
kolečkové židli (myslím, že to by tu být asi
nemělo :D). Poté jsme se všichni odebrali
ke spánku a druhý den na to se tedy začalo
učit. Štěstí bylo, že učitelé přihlíželi na to,
že jsme byli ještě stále trochu mimo. Bylo
to suprové.
Soňa Syřišťová a Magdaléna Králová, 6. třída
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Vánoční Praha
V naší třídě se stalo tradicí, že dne 21.12 se
jdeme porozhlédnout po vánoční Praze a
na Staroměstském náměstí si rozdat dárky.
Když si rozdáme dárky, vyrazíme směrem

k Ovocnému trhu a tam si jdeme zabruslit.
Vánoční výlet završíme návštěvou Paládia,
kde se najíme a pak vyrazíme směrem
domů. Výlet si vždy náramně užijeme.
Michal Özgür, Lukáš Kabátník, 7.třída

Literární pořad
Dne 4. 11. jsme měli ve škole přednášku o
spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Tento
literární pořad byl velmi poučný a
zajímavý. Zjistili jsme, že pan Hrabal
velmi rád chodil do hospody na pořádné
pivečko. Čerpal zde také inspiraci ke svým
knihám. O literaturu se začal zajímat až

jako dospělý muž a i přesto, že měl ve
škole špatný prospěch, stal se geniálním
spisovatelem. Program byl zpracován
zábavně a zajímavě, proto jsme z něho
měli celkově dobrý pocit a těšíme na další
podobně vydařené přednášky.
8. třída

Zajímavosti
Výběr střední školy
Střední školu jsme si začali vybírat na
konci osmé třídy. Každý z nás k tomu
přistoupil různě. Jedním kritériem byly
naše oblíbené předměty. Dále jsme se také
rozhodovali podle našich známek. Na
začátku devítky byli někteří z nás na
profesních
testech
v pedagogickopsychologické poradně u paní Mgr.
Stolařové. Celá třída se také v osmičce i

v devítce účastnila veletrhu středních škol
v Kongresovém centru. O některých
školách proběhla prezentace přímo ve
škole. Z většiny škol jsme dostali letáčky,
informace jsme také čerpali z přehledů
střeních škola a z internetové stránky
www.infoabsolvent.cz . Pro mnohé z nás
byla inspirací profese našich rodičů či
sourozenců.
9. třída
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Coca Cola
Coca-Cola je velice známý napoj, ale co o ní vlastně víme?
 Coca-Colu známe již 130 let.
 Má velice tajný recept na sirup, který se dává do Coca-Coly, zná ho jenom pár lidí, ostatní
továrny třeba v ČR nebo SK dostávají sirup který nalijí do směsi i s jinými přísadami.
 Coca-Colu vynalezl roku 1886 lékárník doktor John Stith Pemberton v Atlantě v USA.
Název i jeho grafické zpracování ve formě dodnes používaného loga navrhl
Pembertonův účetní a sekretář Frank Robinson.
Pokud chcete vědět více, koukněte se na : https://youtu.be/3UYVDXFLIM0

Coca-Cola a cukr: průměrná jedna kostka cukru váží 4 g!

Loga :
Loga u Coca-Coly se pořád měnili, ale v roce 2009 konečně docílili zajímavého loga které
všichni známe:

Lucie Kelbelová, 5. B

7

Aplikace
1. WATTPAD- tato aplikace je na čtení. Nejsou to úplně jako klasické knížky, jelikož to píší
lidé, kteří wattpad mají.
2. PHOTOMATH- tohle je super aplikace pro ty, co jim matematika moc nejde nebo které to
nebaví. Vlastně si vyfotíte příklad a photomath vám to hned vypočítá.
3. ROZVRH HODIN- každou přestávku se ptáme “co teď máme za předmět” a všichni jsme
už ze zvyku na mobilu, tak proč si nestáhnout aplikaci, kde si můžete sami vytvořit svůj
vlastní a barevný rozvrh (dobré je, dát si rozvrh hodin na tapetu)
4. SPOTIFY- je aplikace, kde si můžete najít jakoukoliv písničku i alba. Jsou tam alba
různých interpretů i denní nejlepší písničky, které jsou postupně seřazeny.
7. třída

Dny otevřených dveří na SŠ
Žáci naší třídy si letos museli vybrat, kam
budou pokračovat po ukončení základní
školy, proto navštívili mnoho dnů
otevřených dveří (DOD) na středních
školách a učebních oborech. Na každé
škole to samozřejmě probíhalo jinak.

vyzkoušet na vlastní kůži. Téměř vždy tam
byli učitelé daných předmětů a studenti,
kterým jsme mohli klást otázky, které nás
zajímaly. Na některých školách měl
během naší návštěvy proslov ředitel, který
nás seznámil se školou.

Na začátku se nás většinou ujal nějaký
student a provedl nás školou nebo jsme si
ji mohli prohlédnout sami. V jednotlivých
učebnách byly připravené ukázky prací
žáků nebo i pokusy, které jsme si mohli

Určitě stálo za to, jít se na školu podívat,
abychom se seznámili s prostředím a
chodem školy, ale na některých školách
jsme se při DOD nedozvěděli více než
z jejich internetových stránek.
9. třída

Vlastní tvorba
Domácí mazlíček
Mayli je mé zvířátko,

a chtěla bych jí najít

doufám, že ne nakrátko,

dobrého kamaráda.

Někdy přede

Až bude mít koťata,

a svůj krásný život vede

musí býti chlupatá.

Mám ji velmi ráda

Karolina Tykalová, 5.B.
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Výtvarné práce žáků
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5.,8.,9. třída
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