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Úvodem	  
Milí spolužáci, rodiče a přátelé školy, rozhodli jsme se, že vás občas budeme informovat 

o dění ve škole, o tom co nás zajímá a také vás budeme chtít trochu pobavit.  Na nově vzniklých 
internetových stránkách školy bychom chtěli prezentovat náš občasník Školní oko.  

Do našeho školního časopisu budou přispívat děti ze všech tříd. Rozhodli jsme se, že 
zavedeme některé pravidelné rubriky: 

• Pohled na školu očima žáků 
• Školní jídelna 
• Ze života tříd 
• Novinky z oblasti výpočetní techniky 
• Rozhovor s osobností 
• Zábavný koutek 

Redakční radu tvoří zástupci jednotlivých tříd a společně se svými spolužáky budou 
připravovat jednotlivá čísla. Pokud vás články zaujmou nebo budete mít nějaké návrhy týkající 
se časopisu, očekáváme vaše reakce na stránkách školy, kde máte prostor pro vyjádření. 

Doufáme, že bude časopis zábavný a držte nám palce. 

Redakční rada 
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OČIMA	  ŽÁKŮ	  
Pro tento časopis jsme si vybrali téma: Očima žáků. Zeptali jsme se pár lidí ze ZŠ Dolní 

Počernice na jejich názor na tuto školu, no a sami si přečtěte, co na školu řekli. 

 

No teď nevím, jak bych to řekla. Přijde mi, že se snaží tuto školu vylepšovat. Třeba 
se školním parlamentem, ale líbí se mi zde nové akce, které děti zbožňují. 

 

 

Asi v pořádku, protože nemám rád žádnou školu a úkoly nechci dělat na žádné 
škole. Lidi ve škole nemám rád a na jiné škole to tak taky může být, takže si  
myslím, že na téhle škole není nic jiného než na jiné škole. 

 

Mohli by více zatopit a vyměnit okna. Také další různé nedostatky. Mohli by se o 
školu více postarat. Někdy si zde přijdu jak v polepšovně. 

 

 

 

Podle mě je toto papírová škola. Celkově by se mohla zvětšit. Některé učitelky by 
se mohli chovat lépe ke studentům a nepsat nesmyslné poznámky a vyhrožovat 2 
z chování, když se chováme podle přepisů. 

 

	  

POZVÁNKA	  
Chtěli bychom vás pozvat na Školní akademii, která se koná ve středu 24. 6. 2015 od 17:30 
v hotelu Svornost. K vidění bude vystoupení žáků základní školy u příležitosti 130. výročí školy. 

Martina Lněničková, Michaela Maturová 
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Školní	  jídelna	  
Jako většina škol máme také jídelnu. Do jídelny chodíme již šestým rokem V jídelně vaří 

celkem dobře, ale moc nám nechutná bramborová kaše, Má pokaždé hrudky. Bude to asi tím, že 
je v půl druhé již ohřívaná. Jinak je chuťově dobrá. Naší třídě chutná v jídelně nejvíce rizoto, 
pizza, řízky, šišky s mákem, rajská omáčka, bramborové knedlíky s masem, bramborové placky a 
lasagne. Většinou nám nechutnají luštěniny a katův šleh. Také cikánská pečeně a kung pao 
chutná jen menšině spolužáků. 

Ocenili bychom, kdyby polévky byly méně slané. Vždyť si je každý může přisolit. Nejvíc 
solené nám připadají vývary 

Často k obědu dostáváme mimo hlavního jídla ještě něco navíc a to se nám moc líbí. Pití 
je také skvělé, až na některé čaje, ale je dobré, že k nim dávají perlivou vodu. Hlavně nám chutná 
mattoni a džusy. Velice nám chutná šťáva s příchutí coly. 

V jídelně bychom uvítali lepší kulturu stolování. Představujeme si, že bychom měli na 
každém stole papírové ubrousky, pepř a sůl. 

Problém je trochu v chodbě před jídelnou. Podle našeho názoru je tam málo místa na 
batohy a školní tašky. Mnohokrát se nám stalo, že jsme si museli položit tašky na zem, protože 
bylo málo místa 

Poslední týden v březnu jsme také udělali průzkum mezi spolužáky, abychom zjistili, jaké 
jídlo jim chutnalo. V tomto týdnu zvítězily bramborové knedlíky s uzeným masem a červeným 
zelím, pak dinosauříci s bramborovou kaší a na třetím místě se umístilo rizoto.  

Příště bychom se chtěli v časopise věnovat sestavení ideálního jídelníčku. 

DOBROU CHUŤ přeje 6. Třída 
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Ze	  života	  tříd	  

Ze	  života	  šesté	  třídy	  

Metro	  
Letos jsme s naší paní učitelkou navštívili metro. Jeli jsme do depa Kačerov, kde opravují 

a myjí vlaky. Těšili jsme se na to, jak to tam bude vypadat.  

Když jsme dorazili, ujali se nás průvodci, kteří se nám po celou dobu věnovali. Ukázali 
nám kabinu pro řidiče, kde bylo mnoho tlačítek a čísel. Dozvěděli jsme se také, že jedna kabina 
vlaku stojí asi dva a půl milionu korun. 

Viděli jsme také, jak se metro čistí od špíny. Grafity a žvýkačky se hodně špatně ze 
sedaček odstraňují. 

Prohlédli jsme si také přístroj, který obrušuje kola. Nesměli jsme tam na nic sahat. 

Musím říci, že jsem byla ráda, že jsem se podívala na místo, kam se asi každý člověk 
nedostane. Mimo jiné mě překvapilo, že v metru není tma, jak jsem si představovala. Jsem ráda, 
že nám paní učitelka tuto exkurzi umožnila. Byl to pro mě hezký zážitek 

Bára Buřičová 

Anglické	  divadlo	  
Navštívili jsme anglické divadlo na Národní třídě. Divadelní představení bylo celé 

v anglickém jazyce. Bylo o dvou dívkách, které se jmenovaly Sam a Jo. Také se nám představil 
prodavač Frank.. Dívky si k němu do obchodu šly vybrat kalhoty. Prodavač se s jednou z dívek 
do sebe zamilovali a druhá dívka žárlila. 

Bylo zajímavé, že jsme všemu rozuměli a měli jsme z toho radost. Paní učitelka nám 
slíbila, že příští rok opět divadlo navštívíme a uvidíme zase jiné představení. 

Andrea Štěpánková 

Toulcův	  dvůr	  
V březnu jsem se vypravili do Toulcova dvora. Na začátku jsem se šli podívat na místní 

farmu, kde měli krávu, slepice, ovci a také prase. 

Hlavní náplní naší výpravy bylo pozorování malým organismů pod mikroskopem. Mimo 
jiné jsme viděli také zvětšenou cibuli. Pak jsme šli hrát různé hry a vyzkoušeli jsme si, jak se 
pohybují malé organismy. Na závěr jsme pozorovali mech, ptačí zob a krásnoočko, které se 
dokola hýbalo. 

V Toulcově dvoře se nám moc líbilo a těšíme se až tam příště pojedeme zase na jiný 
program. 

6. třída  
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Hightech	  a	  novinky	  z	  gamingu	  
 Novinky:	  	  

Akce Utubering 2015s 
Utubering je nová akce se zájmy 
“Dětí”,které rady koukají na své oblíbené 
Youtubery a nějaké zpěváky. Pokud jste 
to vy je to akce přímo pro vás,protože 
tato akce není jen o podpisování a 
selfie,ale aby jsi je poznal z blízka.Tak se 
příjdi také podívat 
27.6.2015 v Letňanech 13:00za pouhých 399 kča rodiče to mají 
zdarma! 
Odkaz na stránku zde:http://www.utubering.cz/(není to žádná obrovská hala kde jste přitisklí 
tělo na tělo) 

 G	  a	  min	  g	  :  
Nejlepší novinky,které se týkají hraní her jsou třeba,vydání dlouho očekávané hry GTA V 
pro PC tato hra už je na světě déle než rok na konzolích,od firem Sony a Microsoft 
(Playstation,Xbox),ale Rockstargames se rozhodli,že GTA V na dlouho slibované PC vyjde 
po několikrát odkládaném vydání 
14.4.2015,což konečně potěšilo 
všechny hráče na PC. 
 
 Nové hry na konzole a PC: 

• Battlefield: Hardline (Playstation,pc,Xbox)  
• Dark Souls 2 HD:(Playstation,pc,Xbox) 
• Dead Island 2:(Playstation,pc,Xbox)  
• Atd… 
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 Nejlepší	  hry	  pro	  rok	  2014:  

1. Dragon Age:inquisition 

2. Far Cry 4 
3. GTA 5 pro novou generaci konzolí  
4. inFAMOUS Second son 
5. Middle-Earth:Shadow of Mordor 
6. A další hry Call of Duty AW atd… 

 

 

 Nové	  PC? Nejoblíbenější	  PC	  

 
Pokud si plánujete koupit nové pc tak 
vybírejte podle 
ceny a hlavně 
výkonu 
komponent. 
 

 
zde máte 
notebook od 
MSI a mini PC 

od Asus.Tyto firmy mají příznivé ceny 
svých počítačů.Tyto počítače jsou 
výkonné a podporují i 3d pro vášnivé 
hráče a lidem,kterým toto nestačí 
mohou si koupit herní sluchátka a 
hlavně myš s klávesnicí. 

Nejpoužívanější grafické karty jsou 
většinou Nvidia Gtx 750 Ti,což jsou 
pomalu cenou nejdostupnější karty. 

 
Procesory jsou většinou Intel core 
i7/i5. 
i7 má takt až přes 4500 kiloherz. 
i5 je mezi 4000 až 4600 kilohertz. 
U Chladiče je úplně jedno jaký 
výrobce to bude,někdo používá 
Colermaster a jiné.Chlazení se dělí 
na vzdušné a vodní.viz dole na 
obrázku. 
A základní desky jsou většinou od 
firmy Asus a jiné to je základ všeho 
ve vašem počítači,protože se do ní 
vkládá váš procesor,jinak by vám 
nic nešlo. 

 

 

<Vodní 
Vzdušné> 
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Co	  nás	  čeká	  za	  nové	  hry?	  

Duben	  2015:	  
• Assassin's Creed Chronicles: China 
• Dungeons 2  
• Broken Age: Act 2 

Květen	  2015:	  
• Wolfenstein: The Old Blood 
• Zaklínač 3: Divoký hon 

Červen	  2015:	  
• Devil May Cry 4 Special Edition 
• Batman: Arkham Knight  
• LEGO Jurassic World 
 

 Rivalita: Apple VS Samsung 
Samsung a Apple se dlouho poštvávají,kdo je lepší na trhu.Ale toto je pouze v hlavách lidí,ale 
šéfové a pracovníci firem to berou jinak,jako světovou 
hardwarovou tahanici.Apple byl strůjcem všeho,když Jobs 
začal budovat Apple tak Samsung dělal jen domácí 
spotřebiče,ale jednoho dne se Jobs rozhodl,že udělá první 
iphone.A první dotykový telefon byl na světě.Samsung chtěl 
také patřit mezi firmy,které Apple motivoval do tohoto 
procesu nové generace telefonování a komunikace.A tak 
začaly obě firmy vyrábět přelomovou technologii,a tak 
tahanice mezi Applem a Samsungem začali, protože si každý navzájem bral patenty a plány na 
nové displeje a OS.V této době už se nic takového neděje,ale rivalita přetrvá navždy. 
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Zajímavosti:	  

 Rekord	  v	  nejdelším	  hraní:	  
V srpnu 2011 padl rekord v nejdelším hraní mobilních her. Získala ho skupina 
Australanů, která dokázala hrát nepřetržitě po dobu 24 hodin a 10 minut. Jak asi 
musely vypadat jejich prsty… 

 

 Nejprodávanější	  mobilní	  hra:  
Nejprodávanější mobilní hrou v historii je Angry Birds od společnosti Rovio, s více 
než 250 miliony zakoupení. 

 

Apple zajímavosti: 
• Apple v roce 2012 prodal 340 000 iphonů za jeden den. Apple 

iphone je téměř 2x dražší v Brazílii než v USA. 
• V prvním čtvrtletí roku 2014 vydělal apple více peněz než Google,Facebook 

a Amazon dohromady. 
 

 

  



	   10	  

Rozhovor	  s	  paní	  kuchařkou	  
Rozhovor s paní  Petrou Hájkovou pro školní noviny. 

Jaké zaměstnání jste si představovala, když jste byla malá? 
-Už od malička jsem měla ráda děti,  a proto jsem vždycky chtěla pracovat v MŠ. 

Pracujete ve školní jídelně. Baví Vás práce? 
-Ano, práce mě baví. Nejvíc na začátku školního roku, když přijdou noví prvňáčci a 
jsou ze všeho vyjukaní a my je seznamujeme s chodem jídelny. Tím se mi vlastně 
částečně splnil sen z dětství. 

Chutná Vám jídlo v ŠJ? 
-Já v jídle v podstatě vůbec nejsem vybíravá, takže mi chutná skoro všechno. Myslím 
si, že můžu říct, že u nás v jídelně se vaří moc dobře a důkazem jsou děti, které si 
chodí rády přidat. 

Co by se podle Vás mohlo v ŠJ změnit? 
-Kdyby bylo v mých silách něco ve školní jídelně změnit, byl by to určitě výběr 
alespoň ze dvou jídel, čipy na obědy a více míst k sezení. 

Co ráda děláte ve volném čase? 
-Mám několik koníčků, ale málo času, takže to dost střídám. Ráda jezdím na bruslích, 
pletu z papíru, peču dorty a ráda vyrábím se svými dětmi. 

Jaké máte vzpomínky na školu, jaká jste byla studentka a co Vás ve škole nejvíce 
bavilo? 
-Na školu mám hezké vzpomínky. Měli jsme velice dobrý kolektiv. S tím, jaká jsem 
byla studentka, bych se moc chlubit neměla. Moc dobře jsem se neučila, bohužel jsem 
v pubertě byla názoru, že je to vlastně jedno a byla jsem spíš v té skupince, kde 
hrozila dvojka z chování… Škoda, že nejde vrátit čas  

To je od nás všechno. Děkujeme za Váš čas a na shledanou. 
-Rádo se stalo, na shledanou 

Kristián Čapek 
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Zábavný	  koutek	  

Křížovka	  pro	  radost	  
 
1. 108+54=  

2. Co je podobné zajíci? 

3. Skoro stejné 

4. Žena krále 

5. Při čem se počítá 

	  

Dopravní	  prostředky	  

 
1. Jezdí to po městě na kolejích   

2. Malý autobus       

3. Létající prostředek  

4. Motorka bez motoru 

5. Uvázaný autobus 

6. Nejběžnější prostředek 

7. Sněžný prostředek	  


