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Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, 

aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali 

se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. 

Co je projekt EDISON? 

   Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společ-

nosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumě-

ní a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, 

vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem        

o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. 

Možnost srovnání různých zemí s Českou republikou – historie, eko-

nomika, kultura, zvyky 

 Jak projekt probíhá? 

 Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede 

do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základ-

ní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky 

vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou disku-

ze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží předsta-

vit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své ze-

mě. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi se-

bou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně. 

   Zdroj: aiseces.cz 

  

Ročník II 



 Od pondělí 17.2 s námi naši školu navštěvují studenti 

ze všech koutů světa. Tráví s námi hodiny a seznamují nás       

s nejrůznějšími zajímavostmi zemí, ve kterých žijí. Dozvídáme 

se spoustu nových věcí o životě jinde ve světě a zkoušíme spo-

lu s nimi nové věci. Například hned v pondělí navštívila naši 

třídu 9.A. dívka z Taiwanu, která nám dala možnost ochutnat 

dva druhy všedních jídel, naučila nás jejich velmi oblíbenou 

hru s pokerovými kartami a ta u nás měla docela veliký 

úspěch. Když k nám do třídy dorazila návštěva z Číny, dozvě-

děli jsme se plno nových věcí o tom, jaké mají Číňané zvyky 

ve škole, také jsme se dozvěděli něco o restauracích v Číně, 

různých festivalech a dostali jsme příležitost vyzkoušet si oble-

čení, které se už v dnešní době nosí jen při zvláštních příležitostech. Dívka z Koreje nás seznámila se stálou problemati-

kou jejich rozdělené země a řekla nám také něco málo o svém studiu v zahraničí. Dozvěděli jsme se také o národních 

zvyklostech v Arménii, například jsme viděli ukázku národního tance a krátkou reportáž o arménském Stonehenge, kte-

rý je starší než ten v Británii. Na hodině, kterou jsme sdíleli s dívkou z Argentiny, jsme si poslechli argentinskou státní 

hymnu a píseň "Don't cry for me Argentina", kterou nazpívala Madona v muzikálu Evita, jenž vypráví o manželce býva-

lého argentinského prezidenta. Dále jsme si taky mohli vyzkoušet populární argentinský tanec a naučili jsme se několik 

nejpoužívanějších frází ve španělštině.  

Myslím, že tahle zkušenost, kterou nám naše škola zorganizovala, je pro nás velmi přínosná, protože máme příležitost 

dozvědět se něco nového, plně používat anglický jazyk a zdokonalit se v něm.  

J. Kopáčová 9.A 

Olympiáda v českém jazyce  

Tak jako v minulých letech i letos se naše škola zapojila do celo-

republikové soutěže Dějepisné olympiády. Letos se konal již 43. 

ročník na téma „Město v proměnách času“. Koncem listopadu 

loňského roku proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo celkem  

18 soutěžících  z 8. a 9. ročníků. Do okresního kola postoupili tři 

nejlepší - Lukáš Frölich z 9.A, Květa Šteflová z 8. A a Jan Svatoš 

z 9. B. Ti našli odvahu a vydali se změřit své síly do okresního 

kola, které proběhlo 28. ledna v Gymnáziu v Říčanech. Zde se 

setkalo celkem 28 milovníků historie ze základních škol i gymná-

zií, aby řešilo celkem 33 úloh během hodiny. Pro postup do kraj-

ského kola bylo nutné získat šedesátiprocentní úspěšnost znalostí 

a našim soutěžícím se to podařilo, stejně jako dalším jedenácti. I 

když nakonec nepojedou do krajského kola, za jejich snahu i 

odvahu soutěžit jim patří uznání a dík.  

Jitka Predigerová 

Ve středu 4. prosince 2013 proběhlo školní kolo 

olympiády v českém jazyce, která je určena pro žáky 

8. a 9. ročníků. Letos se této soutěže zúčastnilo  

celkem 16 žáků. Mluvnická část byla jako obvykle 

velmi těžká, takže v ní většina soutěžících body ztra-

tila, zato na slohovém úkolu si dali všichni , a proto 

byl tento úkol u některých hodnocen dokonce maxi-

málním počtem bodů. Celkem bylo možné získat 31 

bodů (21 za mluvnickou část a 10 za slohovou). 

Umístění: 
1. místo  Jana ŠŮSTKOVÁ  
2. místo Hana HLAVÍNOVÁ  
3. místo Petra SKOŘEPOVÁ 
 Květa ŠTEFLOVÁ  

Natálie WEIDEMANNOVÁ   
  

Pavla Tichá 
 
 

Projekt EDISON 
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Olympiáda v dějepise 



 

Lyžák téměř bez sněhu  
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Poslední prosincový týden, přesněji ve středu 18. prosince, uspořádala naše škola ve sportovní hale již 2. ročník Vá-

nočního turnaje o putovní pohár. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: prv-

ní 6. a 7. ročníky a druhá  8. a 9. ročníky. Žáci měřili své síly ve dvou 

disciplínách – florbale a vybíjené. Týmy byly smíšené – chlapci i dív-

ky.  

V 1. kategorii si chvályhodně vedl tým VII. B, který porazil VI. A      

ve druhé disciplíně a pak VI. B. Ve třetí vyrovnané hře nakonec VII. A 

vyhrála. Hráči VII. B zkonsolidovali své síly a vyplatilo se jim to. Zví-

tězili ve všech utkáních vybíjené. Ve 2. kategorii (8. a 9. ročníky) byly 

zápasy velmi vyrovnané a plné zajímavých a nečekaných momentů. 

Přestože byly některé třídy lepší jak takticky, tak i fyzicky, vyplatila se výborná spolupráce dívek a hochů z VIII. A, 

kteří ve své kategorii vyhráli putovní pohár. 

 Vítězné poháry si obě mužstva VII. B a VIII. A vystavila ve svých 

třídách. Ovšem je nutno zdůraznit, že není podstatné vyhrát, ale soutěže 

se zúčastnit, bojovat a užít si společné sportování. To bezesporu 2. roč-

ník Vánočního turnaje splnil. Vítězům gratulujeme a těšíme se v pořadí 

na 3. ročník koncem tohoto kalendářního roku.  

Žáci VII. B a VIII. A  

 Dne 4.1. jsme se vydali na 7 denní lyžařský kurz na Benecko. V chatě jsme se ubytovali na pokojích podle toho, 

jak nás paní učitelky rozřadily. Jídlo bylo ráno v podobě švédských stolů, což 

bylo velmi dobré, ale obědy a večeře nám moc nechutnaly. Bohužel na Be-

necku nebylo dost sněhu, a tak jsme lyžovali spíše na trávě. Přesto jsme se    

o to skoro každé dopoledne pokoušeli. Museli jsme využívat i jiné aktivity, 

které Benecko nabízelo, jako například bowling a snowtubing. Chodili jsme 

také na procházky,  a dokonce jsme se vyšplhali na horu Žalý. Také jsme 

měli diskotéku a přednášku od kapitána horské služby pana Brožka, který na 

Benecku také bydlí. Pan Brožek nám vyprávěl    o historii horské služby a  

tom, jak zachraňují ne-

jen lyžaře v zimě, ale i 

turisty v létě. Také nám vyprávěl o technice horské služby.        I 

když nebyl dostatek sněhu, tak jsme si lyžařský kurs užili a někteří z 

nás si ho rádi zopakují příští rok znovu. 

M. Uher 7.A  

Kam putují vánoční poháry? 
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V úterý 4. 2. jsme se zúčastnily soutěžení ve hře "Finanční svoboda" v Ostravě. Hrálo proti sobě 5 škol. Jely jsme čtyři 

zástupkyně z naší třídy: Alena Křížová, Pavla Horáčková, Hana Hlavínová, Jana Šůstková a s námi paní učitelka Monika 

Vodičková.Časně ráno jsme všechny vyjely z Odoleny Vody na Hlavní nádraží v Praze, kde jsme nasedly do vlaku. Při-

pojily jsme se ke dvěma skupinkám, proti kterým jsme bojovaly. Cesta byla dlouhá, ale náš tým si ji náležitě užil.         

Do Ostravy jsme dojely po jedenácté hodině a městskou dopravou se přesunuly k ZŠ J. Valčíka, kde jsme dostaly oběd    

a poté jsme začaly hrát. Jedna dvojice zastupovala jednu figurku, a tak jsme si mohly radit. Hra spočívá v pomoci rodině 

dosáhnout finanční nezávislosti a splnit si dva cíle. První kolo bylo pro nás hodně obtížné a nedosáhly jsme posledního 

cíle – finanční nezávislosti. Ale jak už to bývá, člověk se má poučit z chyb a stejně tak jsme udělaly i my, proto jsme již 

druhé kolo zvládly tak, jak jsme měly. Mezi koly byla malá přestávka na svačinu a uvolnění se. Druhé kolo jsme si užily, 

protože jsme už věděly, jak postupovat. Vyhrála dvojice chlapců ze ZŠ Chabry s nejvíce body a oba dostali flash disk. 

Mezi školami zvítězila ta, jejíž dvojice měly nejlepší průměr – první cena byla nová interaktivní tabule. My jsme se neu-

věřitelně umístily na 3. místě. Na prvním místě se umístila ZŠ Postoloprty. 

Moc se nám to líbilo a jsme rády, že se můžeme poučit z chyb, které jsme udělaly, určitě se nám to bude hodit i v dalším 

životě.                                                                                                       Za celý tým Jana Šůstková 

 

Naše úspěchy ve finanční gramotnosti v Ostravě 

Naše návštěva v Olympijském parku Soči - Letná 2014 

Kdo by nechtěl zažít atmosféru olympiády, o tom sní asi každý z nás. Díky projektu, kdy 

byl vytvořen Olympijský park na Letné, kde se můžeme seznámit s různými zimními spor-

ty, ve kterých nás reprezentují naši olympionici jako curling, lední bruslení, biatlon a běh 

na lyžích, jsme se rozhodli i my využít této nabídky a s vybranými žáky  z II. stupně jsme 

ve středu 12.2 do parku vypravili. A jak se tam dětem líbilo si můžete přečíst z reakce An-

ny Plecité: „Dnešní výlet byl do Olympijského parku na Letné. Mladí i staří si zde mohou 

vyzkoušet některé disciplíny zimních olympijských her. Například střelbu, hokej, lyžování 

na malé sjezdovce, skoky na lyžích. K dispozici je i bruslařský okruh, kde jsme si mohli 

zajezdit. Bruslení se mi líbilo a kdykoliv jsem si chtěla odpočinout, zajela jsem na plac 

uprostřed okruhu, tam jsem si sedla a pozorovala mladé krasobruslařky. Ony měly dresy 

jako profesionální sportovkyně a jejich vystoupení byla krásná. Při bruslení jsem jezdila s Bárou a pomáhala jí. Ze začát-

ku se držela mantinelu, ale pak už to zvládala  i bez něho. Ces-

tou jsme potkaly Tomáše, Wildu a Honzu, kteří pak jezdili s 

námi. Den jsem si užila, ale cesty autobusem byly opravdu 

strašné.“ 

 



Naše škola je již druhým rokem zapojena do mezinárodního vzdělávacího 

programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický 

dopad školy na životní prostředí a zlepšili tak prostředí ve škole a jejím okolí. 

Součástí Ekoškoly je Ekotým, který v současné době tvoří cca 10 žáků.         

Za celou dobu působení Ekotýmu na naší škole se nám podařilo spoustu věcí 

změnit, zlepšit a uspořádali jsme také několik akcí. V současné době plánuje-

me dne  1.dubna uspořádat pro 1. stupeň Ekohraní, jehož cílem je seznámit 

naše mladší spolužáky s programem Ekoškola, Ekotýmem, ale hlavně také    

se základy ekologie a ochranou životního prostředí. Součástí Ekohraní bude 

beseda se členy Ekotýmu a poté si žáci vyzkouší v prostorách tělocvičny 

správně třídit odpad, zamezit vzniku odpadu aj.  

Prosíme žáky, kteří by se také chtěli stát členy Ekotýmu, ať se hlásí         

u pí. uč. Kynclové nebo navštíví naši schůzku, která se koná každé úterý 

od 15:00 v učebně přírodopisu. 

Jedním z hlavních cílů Ekotýmu je snaha o alespoň částečné omezení vzniku 

odpadu, proto nás napadlo vyhlásit kampaň s názvem: ,,3S - Stop Svačinovým 

Sáčkům.“ Žádáme žáky a učitele, aby se zamysleli nad tím, kolik se dá oby-

čejnými jednorázovými mikrotenovými sáčky vyprodukovat odpadu. Naše 

hlavní rada je pořídit si obyčejnou krabičku na svačinu a snažit se ji co nejčas-

těji používat. Chraňte s námi životní prostředí!                             K. Kraftová 

9.A 

  

Zprávy z našeho EKOTÝMU  
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Baterie se díky vysokému obsahu rtuti a olo-

va řadí mezi nebezpečný odpad a není dobré 

je vyhazovat do koše na směsný odpad. Proto 

v naší škole máme zvláštní kontejner na vy-

bité baterie, který je od teď umístěn         

před nástěnkou školního Ekotýmu (naproti 

kanceláři). Tímto prosíme všechny žáky, aby 

kontejner co nejčastěji využívali a vybité 

baterie do něj vhazovali.  

Děkujeme 

V letošním školním roce proběhla na naší škole poprvé konverzační soutěž    

v angličtině. Do soutěže se přihlásilo 16 žáků.Soutěž probíhala ve dvou kate-

goriích 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Konverzační soutěž měla dvě části, maxi-

mální bodový zisk celkem byl 100 bodů. První část byla tvořena poslechem a 

cvičením na doplňování slovní zásoby (max. zisk 25 bodů.) Druhá, stěžejní 

část byla konverzační (max 75 bodů). Úvodem soutěžící představil sebe, svoji 

rodinu, své koníčky. Dále si každá dvojice vylosovala jedno z pěti témat        

a s pomocí klíčových slov spolu o něm hovořili. V ústní části se výkon hod-

notil podle těchto kritérií : plynulost projevu, správnost, rozsah slovní zásoby, 

výslovnost, schopnost rozvinout konverzaci. Zkušební komise byla ve slože-

ní: p. uč. Provazníková (poslech), interlocutor p. uč. Dostálová, hodnotitelé:      

p. uč. Predigerová, p. uč. Nývltová. V tomto roce se konalo pouze školní kolo 

soutěže, okresního kola jsme se z organizačních důvodů nezúčastnili. 

 
V I. kategorii vyhráli:   Ve II. kategorii vyhráli: 
 
1. Zedník Jakub   1. Vokáčová Evelina  
 
2. Trčková Veronika   2. Hlavínová Hana  
 
3.  Soprová Elen   3. Sedloň Jakub  
 
     Vinšová Barbora 
  

 B. Dostálová  

Konverzační soutěž v anglickém jazyce  
Klecanská laťka  

Ve středu 29. ledna proběhla soutěž ve skoku 

vysokém na Základní škole v Klecanech.    

Na začátku jsme se rozeskákali a pak přišel 

pan ředitel, který nás všechny uvítal a popřál 

nám mnoho úspěchů. Začala soutěž mladších 

žákyň na výšce 100cm a mezi nimi jsem byla 

i já. Rychle jsme se všechny skamarádily.   

Na překonání laťky jsme měli všichni tři po-

kusy. Nám v této kategorii patřilo 3. místo 

díky Janě Drahokoupilové. Mladší žáci začí-

nali   na 105 cm a tady všechny přeskočil 

Martin Pretl a druhé místo patří Honzovi Vo-

dičkovi. V kategorii starší žákyň byla na tře-

tím místě Denisa Konečná a mezi kluky byl 

druhý Filip Novák a třetí Zdeněk Schöberl. 

Kluci skákali opravdu vysoko a někteří 

končili často na žíněnkách za duchnou. Velice 

se mi to líbilo a doufám, že by něco 

podobného mohlo být příští rok i na naší 

škole .                                       B. Srbová 7.A  



Z PERA NAŠICH SPOLUŽÁKŮ  
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NAŠE SLOHOVÉ ROZCVIČKY  

Ráno jsem se probudil v posteli velké jako pole. Když jsem chtěl slézt 

dolů, pomohl mi žebřík. Vše bylo větší, než jsem byl zvyklý. V obří ku-

chyni jsem objevil krabici s mlékem, která se velikostí podobala třípatro-

vému panelovému domu. Najednou vešel obrovský muž, sháněl se po 

mléku. Snažil jsem se utéct, ale bylo to marné. Těžké kovové dveře nešly 

otevřít, proto jsem vyklouzl škvírou ve zdi. Až tam venku jsem si vlastně 

uvědomil, kde vlastně jsem – ve světě obrů.  

A.Plecitá, E. Koblicová 

 

Ráno jsem se probudila, otevřela jsem oči. Ocitla jsem se v nějaké jiné místnosti. Chci vstát, abych to kolem prozkoumala. 

Když jsem chtěla vstát z postele, spadla jsem do vody, která zrovna nevoněla. Byl to velikánský nočník rozměru bazénu. 

Okamžitě jsem poznala, že jsem v obří zemi. Vše bylo veliké jako mrakodrapy. Najednou jsem uslyšela nějaké kroky. 

Schovala jsem se pod nočník, kde jsem sledovala příchod obrů. Šli ustlat postele. Potom mě jeden z obrů zpozoroval, mys-

lel si, že jsem mravenec a chtěl mě zašlápnout. Myší dírou jsme utekla z domu na zahradu. Bylo horko a svítilo slunce. 

Schovala jsem se do kapradí a tam jsem usnula. Probudila jsem se zpátky doma ve své posteli.   

Napiš vypravování se slovy:  

 oběšenec, řízek, kalhoty, lano les 

Tento příběh je o muži, který se chtěl zabít. Začalo to 

normálním dnem. K obědu řízek s brambory a poté od-

počinek. Něco ho trápilo. Myslel na to, jak je chudý a 

nosí jen roztrhané kalhoty. Řekl si, že už nemá jeho 

život žádnou cenu, a tak si vzal lano a namířil do lesa. 

V lese ovázal lano okolo větve a oběsil se. Od té doby 

se tomu místu říká Oběšenec.  

 

 učitelka, vlasy, pes, lampa, palma 

Pes na palmě 

Učitelka bydlela v malém domě. Měla na krátko ostří-

hané vlasy, které měly černou barvu. V ložnici pod vel-

kou lampou spával její pes. Jednou s ním šla na pro-

cházku na pláž. Pes jí ale utekl. Dlouho ho hledala, až 

zjistila, že vyšplhal na vysokou palu. Kolem nebyli žád-

ní lidé a sama ho nedokázala sundat. Musela zavolat 

hasiče. Ti za okamžik přijeli a psa sundali. Učitelka jim 

poděkovala a vrátili se domů. Pes zase usnul pod svou 

oblíbenou lampou.  

EKOŠATY  

 

 

 

 

 

 

 

Módní přehlídka eko šatů se usku-

teční v úterý 1. dubna odpoledne!  

Neváhejte a přihlaste se                 

u p. učitelky Kynclové  


