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Vážení čtenáři vánočního čísla!
Setkáváte se s posledním číslem Svoboda
News v tomto roce. Za všechny Vám přejeme
krásné prožití vánočních svátků, pod stromečkem plno krásných dárků a do nového roku
hlavně klid, pohodu a také mnoho školních
úspěchů. Jak sami uvidíte, podařilo se nám
toto číslo časopisu naplnit nejen zprávami
z proběhlých akcí, ale také autorskou tvorbou
našich spolužáků. Další číslo pro Vás plánujeme v únoru 2016. Pokud jsme Vás inspirovali
k publikování vlastní tvorby, případně chcete
prezentovat akci Vaší třídy, zašlete své příspěvky na adresu uvedenou na poslední stránce časopisu.
Vaše redakce
Projektový den, horolezecká stěna
Dne 2. listopadu se celý devátý ročník vypravil
(autobusem a pěšky) na horolezeckou stěnu
nacházející se v Ruzyni. Na místě jsme dostali instruktáž lezení a po celou dobu jsme byli
pod dohledem instruktorů, kteří zde pracují.
Nejdříve jsme si vybrali vhodné vybavení na
míru, protože každý má jinou velikost oblečení. A poté jsme začali lézt. Páni instruktoři nám
také říkali, jak správně uvázat horolezecký uzel
a jak se správně leze. K dispozici jsme měli šest
stěn. Každá stěna měla asi osm způsobů jak
ji vylézt, cesty byly označeny barvou úchytů.
Nejlehčí cesta byla vždy bílé barvy. Po chvíli lezení mohli zdatnější žáci vyzkoušet také
nakloněné stěny a lezení po hraně dvou stěn.
Za půl hodiny byli všichni unavení a polovina
skupiny se uchýlila do přilehlé posilovny. Ale
i přes tu všechnu únavu se dva z nás zhoupli
na houpačce, kterou zde instruktoři navlékli.
Po svačině a převléknutí do „civilu“ jsme se
vydali na zpáteční cestu.
Adam Vogel, 9. A

Projektový den 8. ročníku
My francouzštináři, jsme zpracovávali projekty o Francii a jejích zajímavostech. Při hledání
informací jsme se třeba dozvěděli, že Eiffelova věž od svého vzniku změnila 6x barvu.
Na konci jsme prezentovali své projekty před
ostatními žáky a francouzsky jsme je uvedli do
svých projektů. Po ukončení naší prezentace, jsme si poslechli prezentace španělštinářů
a němčinářů. Němčináři se zaměřili na německá města- Berlín, Mnichov, Drážďany a Míšeň
a jejich fakta. Španělštináři pracovali na projektu o dni mrtvých v Mexiku a indiánských
kulturách. Během celého rána pracovala
vybraná skupina žáků na přípravě národních jídel. Například němčináři upekli štrůdl,
španělštináři udělali francouzský slaný koláč
quiche a španělštináři guacamole. Na konci jsme mohli ochutnat jídla a nápoje, které
nám spolužáci připravili. Z celého dne jsme si
odnesli mnoho zajímavostí o zemích a s plnými žaludky jsme odcházeli domů.

Cizí jazyky hravě očima pořadatelů
Dne 11. listopadu jsme se zúčastnili soutěže
Cizí jazyky hravě. Této akce jsme se zúčastnili
jako organizátoři. Všichni účastníci se pracně
zapojili a předvedli úžasné výkony. Do německých aktivit se zapojily tři školy: Nám. Svobody
2, ZŠ Emy Destinové a Petřiny-jih. Po prvním
kole jsme ztráceli 1 bod na školu Emy Destinové, ale po druhém kole jsme se chopili vedení
a udrželi ho až do konce soutěže. Na chvíli do
třídy vstoupil náš fotograf (G. Aru), který vyfotil fotoreportáž a hned odešel. Za naši školu soutěžili: V. Holeček, A. Vogel, E. Šteflová
a Z. Buchová. S náskokem se prvního místa
ujala ZŠ a MŠ Nám. Svobody 2 jenom s 69
z dosažitelných 70-ti bodů.
Ondřej Levý, Jakub Votruba
Timotej Adamec, 8. A
Pohledem fotografa

Pak už začalo představení. Na jevišti se střídalo pět hereček – babiček. Ty nejen hrály, ale
zároveň četly text z knihy. Byly vtipné, účinkovaly třeba i v trenýrkách. Nejvíce se nám líbilo
povídání pralidí, pana Janečka a paní Janečkové, kteří nadávali na své děti, které si všelijak zjednodušují svoji pravěkou práci. Herečky
i režiséra jsme odměnili potleskem a pak už
jsme vyrazili do Stromovky.
Tam jsme se nejdříve nasvačili a měli chvíli
volno, a tak jsme se mohli houpat, vozit na
lanovce nebo si jen povídat. Pak nás paní
učitelky (Horká a Škramlíková) svolaly a hráli
jsme hru. Na čela nám paní učitelky napsaly čísla,
ty jsme museli schovat, ale nezakrývat rukama
a oblečením. Museli jsme si všimnout čísla
spolužáka a jít ho nahlásit. Dost jsme si zaběhali
a pořádně se zahřáli. Hra byla fakt vtipná!
Pak už jsme vyrazili zpět ke škole, na oběd
a domů. Byl to príma den, divadlo bylo zajímavé a my se nemuseli učit.
Větrníkový den

G. Aru, 8. A

V pátek 20. listopadu jsme všichni společně
symbolicky podpořili děti s cystickou fibrózou,
když jsme ve škole uspořádali Větrníkový den.
Aby se nezapojily jen děti na 1. stupni, věnovali jsme se i my sedmáci v hodině českého
jazyka tvorbě větrníků.
E. Šteflová, 7. B

Karel Čapek – divadelní představení

Návštěva Senátu Parlamentu ČR

Ráno v 8 hodin se všichni žáci ze 6. A i B sešli
ve třídě. Každý měl za domácí úkol vědět pět
zajímavostí o Karlu Čapkovi. Nejdříve jsme si
o tomto spisovateli popovídali a pak jsme
vyrazili do Pelléovy vily, kde pro nás Fresh
senior klub připravil divadelní představení.
Nejdříve nás uvítal pan režisér a pak už jsme
se usadili v sále, kde na židli na každého
čekal program (z něj jsme během představení
vyráběli lodičky, čepičky, vlaštovky…). Dozvěděli jsme se, že se budou hrát Čapkovy Apokryfy, konkrétně Prometheův trest, O úpadku doby, Romeo a Julie a Jako za starých
časů. Pan režisér nám řekl, že se bude jednat
o scénické čtení, a vysvětlil nám, co to je.

Dne 23. listopadu jsme se společně s Davidem Čapkem z IX. A zúčastnili setkaní žákovských parlamentů v Senátu PČR. V Senátu se
sešlo 24 žákovských parlamentů z celé České
republiky. Místo senátorů jsme do předních
lavic usedli my, zástupci žákovských parlamentů. V devět hodin vše začalo. Nejdříve
jsme byli přivítáni organizátory a politiky, např.
Jiřím Pospíšilem, Jaromírem Jermářem a Helenou Langšádlovou. Po úvodním slovu začaly
prezentace čtyř vybraných projektů, mezi nimiž byl i ten náš, který byl o vybudování Relaxační – zóny v naší škole. Po skončení jsme
hlasovali pro jednotlivé projekty, které byly
prezentovány na tablech, které všechny školy

vytvořily. Naše tablo nám nakreslila Eliška
Stančíková z 8. A a do konečné podoby tablo
dokončila Anička Michálková z 8. A. Hlasování
probíhalo pomocí lístečků, hlasovali jak žáci, tak
i učitelé a politici. Hlasovalo se ve dvou
kategoriích: Hezké tablo a Zajímavý projekt. Po
jedenácté hodině začal seminář s prof. Jeremym Druckerem, který se nám snažil vnuknout
poznatky o prezentacích, fotkách a propagacích našich projektů na FB, v novinách, a abychom své projekty uměli zviditelnit. Po tomto
workshopu následovala diskuse s přítomnými politiky: Miroslavem Kalouskem, Ninou
Novákovou, Stanislavem Štechem. Po diskusi
bylo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií.
Náš projekt zvítězil v kategorii Cena CEDU,
tzn., že náš projekt nejvíce oslovil přítomné politiky, Tv štáb a organizátory celé akce.
Po vyhlášení následovala společná fotografie
a poté jsme odjeli do školy, kde Česká televize natáčela reportáž o naší relaxační zóně.
Reportáž se nám povedla a štáb ČT odjížděl
velmi spokojen.
Za žákovský parlament
Vavřinec Holeček 8. A, David Čapek 9. A

Školní kolo recitační soutěže
27. 11. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zapojili se do ní žáci ze všech ročníků naší školy. Nejdříve proběhla třídní kola
a dva (někde i více, nebo naopak méně) nejúspěšnější recitátoři postoupili do celoškolního kola. To bylo rozděleno na kategorii
1. tříd, 2. – 3., 4. - 5., 6. - 7. a 8. – 9. tříd.
Před porotou složenou z paní učitelky
Wendlíkové, Žákové-Jílkové a Škramlíkové
a také před porotou žákovskou, jejímiž členy
byli Ondra Kalousek, Eliška Malíková a Sára
Dalecká, stanulo téměř čtyřicet recitátorů.
Rozhodování bylo mnohdy velice složité, neboť všichni recitovali jak o život. Nejroztomilejší byli samozřejmě ti nejmladší, naopak
ti starší porotu často uchvátili originalitou
svého výběru. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkostí, postupující knižní odměnou.

Zde jsou výsledky:
I. kategorie (1. třída)
1. místo
Johana Sýkorová
2. místo
Delfína Ordelová
3. místo
Magdaléna Hilská
II. kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

(2. - 3. třída)
Aristotelis Asarlidis
Marie Pěchoučková
Antonie Bezdíčková

III. kategorie (4. - 5. třída)
1. místo
Emma Sýkorová
2. místo
Václav Čiverný
3. místo
Isabela Stojková
IV. kategorie (6. – 7. třída)
1. místo
Marek Eliáš
2. místo
Sofie Brinzíková
3. místo
Eliška Rojíčková
V. kategorie (8. – 9. třída)
1. místo
Karolína Šerpánová
2. místo
Jakub Votruba
3. místo
Lukáš Cenker
Žákovská porota nebyla však pouze ,,poradním“ orgánem paní učitelkám, ale její nejdůležitějším úkolem bylo určit nejlepšího recitátora celé školy. Tím se stal Aris Asaridis. Nejen
on, ale všichni umístění na 1. a 2. místě budou
naši školu reprezentovat na meziškolním setkání recitátorů Hálkovo pírko, které pořádá
Základní škola Odolena Voda.

Podzim v tvorbě našich spolužáků

Podzimní tanec

Podzim
Když nastane listopad
a s ním změna času.
Nechce se mi ráno vstát
a nalíčit si řasu.

Stromy v zimě sladce usínají,
ale než usnou, plesy pořádají.
Oranžová, žlutá, hnědá, karmín, purpurová,
zelená se ztrácí, s jarem přijde znova.
Na hradní příkop mlha se snáší,
co zakrývá barevnou krásu.
Říjnové slunce ji odnáší,
plesu tak přináší spásu.

To podzimní počasí
na náladě nepřidá.
Všichni trpí depresí
hlavně naše třída.
Klára Kadlecová
Podzim
V mlze a šedém oparu
vzpomíná slunce na slávu.
Kdy trávu z půdy hnalo a květy otvíralo,
nad horkou zemí s motýly si hrálo.
Najednou síla mu schází,
již nehřeje-spíš mrazí.
Vždy jenom na chvíli rozsvítí den,
rychle pak krutá tma zahalí zem.
Přestože všude je víc a víc chladněji,
stromy a keře smutně se svlékají.
Zesláblé slunce už nemá odvahu,
poručit listům růst a vyhnat ven trávu.
Na dlouhý čas teď ztratí převahu,
Tvorové obtížně hledají potravu.
Slunce se zas chystá, že půjde spát
a zemi celou nechá sněhem zapadat.
Adéla Suchá

Listopad krásu barev strhá,
přijde s ním mráz, deště a zas mlha.
A vše je pryč, snad ve snách viděl jsem,
barevný tanec, co pokryl zem.
Adam Vogel
Jazykové okénko - volné psaní
Hello, I´m Marek. I like dinosaurs. I have got
a little dinosaur in my house. He eats pigs
and elephants. And my dinosaur is still here
in my house. He is going to the toilet on Monday, Wednesday and Sunday. He´s like me.
Marek Holomek, 5. B
In the Jurasic park.
What is this? It is Jurasic park and the dinosaur is still here. I need to go to the toilet.
There isn´t toilet paper. Oooo, i tis T-Rex. No,
he can eat me. Aaaaa. What? I ´m in my bed
at home.
Ondřej Sedláček, 5. B

6. A - Tkaczyk Jáchym

6. A - Vivien Hamzová

Omluva
Kažý den mám slzy v očích
Země se pro mě netočí
Promiň, že jsem byla zlá
Promiň, že jsem taková
Promiň chci říct tolikrát
Nesmím, to mi nedá spát
Musím na to myslet dál,
zda omluvu mou bys vzal
Se smutkem a vztekem v duši
Rozumu už nemám nůši
Kéž bych mohla vrátit zpět
Jenom těch pár hloupých vět

5. C - Natálie Zlámalová

Ukončit to brzy musím
Sama sobě už se hnusím
Kéž byc mohla vrátit čas
Viděla to dobré v nás
Chybovat, to umí každý
Je to tak a bude navždy
Odpouštět je božská síla
Každému se otevírá
Ty bys i ale přijmout nemohl
I když bys mi tolik pomohl
Chyba má je velká moc
Silná, temná jako noc

5. C - Julie Marjanovičová

Omluvit se, sbohem dát
Už přestříhl se každý drát
Co nás kdysi spojoval
Přítomnost je, jdeme dál
Každý směrem odlišným
S rozdílem tak přílišným
Jednou ale vrátím čas
Uvidím to dobré v nás
Emilie Ďurišová

5. C - Žofie Ema Ekrtová

6. A - Vivien Hamzová

Návštěva veletrhu Schola Pragensis
Dne 27. listopadu se hned po druhé vyučovací
hodině, vypravil devátý ročník na Vyšehrad do
kongresového centra, kde jsme shlédli prezentace přes 400 škol. Byly zde všechny možné
školy, které jsou v Praze a v jejím okolí. Hotelové školy zde nabízely ochutnávky svých
jídel, technické a umělecké školy ukazovaly
výtvory svých studentů, konzervatoř zde dokonce měla kapelu a bylo zde spousta dalších
zajímavých věcí. Každý stánek obsluhoval student, nebo učitel z té školy, která se v něm
prezentovala. Veletrh navštívili studenti z celé
Prahy, aby si vybrali, na jakou školu se budou
hlásit a pokud si již vybrali, utvrdilo to jejich
přesvědčení a výběr. Největší sílu a zastoupení
zde měly gastronomické a hotelové školy spolu s technickými, na rozdíl od gymnázií, která
měla velmi slabé zastoupení, a nebyl o ně příliš velký zájem, protože se tam studenti hlásí
již v páté a sedmé třídě.
Adam Vogel, 9. A
Návštěva policie ve 2. A
Tématem letošní besedy s paní policistkou
byla osobní ochrana. Povídali jsme si, jak se
chránit před nevhodními a nebezpečnými nástrahami při cestě domů.

JOSEPH HAYDN
1

2

3

4

Plavecký výcvik
2. a 3. třídy navštěvují plavecký výcvik v hotelu
AXA. Dětem se tam moc líbí a vidíme velké
pokroky v jejich plaveckých stylech.

Redakční rada:
žáci 9. A a B
příspěvky zasílejte na adresu: casopis@zs-ns2.cz
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Across

Down

2. Who was the son of Esterhazy

1. How he worked

3. Who taught Joseph Haydn (only surname)

3. Who was Michael Haydn

5. Where he was born

4. Who was his friend

