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Slovo na úvod
Vážení a milí čtenáři našeho školního časopisu,

držíte v ruce poslední číslo letošního školního roku našeho školního časopisu, který jsme letos začali na
naší škole vydávat. Velmi nás těší, že se časopis může těšit oblibě žáků a pedagogů, a že se mnozí z vás
do vydávání našeho periodika zapojují. Rádi bychom poděkovali za zájem, za spolupráci a pomoc všem
pedagogům a žákům a na závěr bychom chtěli popřát našemu časopisu „ať nás čtou“ a nám všem
krásné a poklidné letní prázdniny.

Redakce školního časopisu

Slovo paní ředitelky
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou poslední číslo školního časopisu roku 2021/2022. Přes začáteční problémy
s karanténami, izolacemi, distanční výukou... zkrátka se vším, co souvisí s onemocněním Covid, které
jsme všichni společně zvládli, se dostáváme do závěrečné fáze školního roku. Povedlo se nám získat
několik medailí ve sportovních soutěžích, mámemezi sebou úspěšné řešitele olympiád, vrátili jsme
se k naší tradiční školní soutěži Petrovická laťka, zvládli jsme začlenění ukrajinských dětí, skvěle pracuje
Školní parlament, pravidelně vydáváme náš školní časopis, chystáme pasování budoucích prvňáčků...
Myslím si, že to byl rok velmi úspěšný.
A tak bych ráda poděkovala všem pedagogickým pracovníkům za jejich obětavost a pracovitost,
nepedagogickým pracovníkům za to, že fungujeme, máme tady čisto a můžeme se dobře najíst, všem
rodičům za skvělou podporu a spolupráci, dětem za to že jsou a proto můžeme dělat naši práci,
zřizovateli, který je pro nás velkou oporou a samozřejmě redakční radě, která celý časopis připravuje.
Přeji všem krásné a klidné léto a těším se na viděnou v září!

Mgr. Iveta Řezníčková
Ředitelka školy
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Rozhovor s výchovnou poradkyní
Mgr. Janou Gabašovou

Jak dlouho působíte na této škole a proč jste
si ji vybrala pro své působení?

Od dětství jsem si hrála na učitelku a vždy jsem
toto povolání chtěla vykonávat. Bavilo mě učit
doma panenky a plyšáky. Proto byla po gymplu
jasná volba přihlásit se na pedagogickou fakultu
a vystudovala jsem obor Speciální
pedagogika-Český jazyk.

Pracujete na pozici výchovného poradce
školy, co tato funkce obnáší?

Práce výchovného poradce obnáší především
řešení různých výchovných problémů žáků školy,
dále pomoc žákům při výběru budoucího povolání,
tedy další školy, pomoc při podávání přihlášek.
Dál se více starám o žáky, kteří mají speciální
vzdělávací potřeby, specifické poruchy učení, jako
je dysgrafie, dyslexie, dysortografie
a dyskalkulie atd.

Co máte ráda na práci učitelky?

Každý den učitele je naprosto jiný a často
nepředvídatelný. Připravím si učivo, které chci
s žáky probrat, ale mnohokrát se mi stane, že
musím reagovat na situace, které se v hodinách
stanou. To znamená, že práce učitele je nekonečný
adrenalin a to mne na práci učitelky baví asi nejvíc.

Co Vás v posledních dnech nejvíce překvapilo?

Překvapuje mne stále něco – moji žáci, kolegové,
dění doma i ve světě.

Víme o Vás, že máte ráda slony, v kabinetě jich
máte spoustu. Proč slon?

Sloni jsou velmi inteligentní a majestátná
zvířata, tak asi proto.

Jak trávíte nejraději volný čas?
Co Vás dostatečně nabije?

Nejraději jsem ve volném čase venku, na
procházkách, výletech, s rodinou. Ale bohužel
v poslední době příliš mnoho volného
času nemám.

Jaké předměty učíte a jaký máte nejraději?

V tomto školním roce učím český jazyk v 7. 8. a 9.
ročníku a pracovní činnosti v 9. ročníku.
Nejraději mám český jazyk.

Jaká je Vaše oblíbená kniha
nebo literární období?

Mojí oblíbenou knihou je Malý princ.
Co se literárního období týče, tak nejraději čtu
knihy z první poloviny 20. století a pak knihy
ze současnosti.
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Historie naší malé školy v Edisonce

Školní docházka byla zavedena v roce 1774 Marií Terezií.
A děti z Petrovic tedy musely začít chodit do školy. Nejdříve je čekala 4 km dlouhá cesta do školy
do Čestlic, kam petrovické děti školně patřily. Tuto cestu musely absolvovat téměř 100 let.

V Petrovicích se pak asi od poloviny 19. století našly různé provizorní budovy, kde byla pro děti škola na
chvíli zřízena. Učily se i ve zvonici. Prvním učitelem byl zkušený Karel Vaníček. Po jeho smrti byl učitelem
pověřen například vysloužilý vojín, mládenec kupecký nebo také krejčí. Učitelé dostávali malý plat, ze
kterého nevyšli, a přivydělávali si hrou (kronika neuvádí, zda hrou na hudební nástroj nebo v kartách)
v hospodě. V roce 1879 bylo v Petrovicích 104 dětí. Na jaře roku 1883 došlo k rozhodnutí o stavbě nové
petrovické školy a již v září téhož roku mohly jít děti do své nové školy. Pro vaši představu v roce 1883
bylo například znovu otevřeno po požáru Národní divadlo, narodil se Franz Kafka a z Paříže vyjel první
Orient expres. Roku 1889 byl vysazen hlohový plot před školou správcem školy.

V roce 1968 byly Petrovice připojeny k Praze a na přelomu 80. a 90. let vzniklo sídliště Horní
Měcholupy - Petrovice. Takže obě obce se spojily. Malá škola už nedostačovala, a tak došlo k výstavbě
nové moderní školy v Dopplerově ulici, která byla otevřena 17. listopadu 1989. Malá škola měla štěstí, že
nebyla zbourána. Projektanti nového sídliště se rozhodli historické jádro Petrovic zachovat, protože bylo
v kopci a paneláky by se tady těžko stavěly.

Edisonova škola tento rok slaví 139. narozeniny. Malá škola je o více než 100 let starší než škola
v Dopplerově ulici. V 90. letech 20. století byla zrekonstruována a bylo jí dostavěno druhé patro.
Dnes se v petrovické škole vzdělává přes 500 žáků.

Alžběta Hášová



Naše školní zákoutí
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Naše školní knihovna

Pohled skrz tulipány na naší školní zahradě Odpočinková zóna v budově v Dopplerově ulici
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Sportovní aktivity

Gratulace patří všem
sportovcům, kteří
reprezentují naši školu.

1. místo: Lukáš Hamerník 9. A

2. místo: Daniel Hromádka 9. B

3. místo: Filip Lukavec 8. B

Stříbrné medaile našich mladších a starších žáků v závodech – Pohár Rozhlasu

Petrovická laťka, sportovní akce pro žáky 8. a 9. tříd, tradice naší školy, se letos po dvou letech opět konala.
Podařilo se pokořit rekord o výšce 155 centimetrů.
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Proběhlé akce ve fotografiích

Školní časopis 7

Akce školního parlamentu – NO BACKPACK DAY MCdonald cup mladších a starších žáků

Turnaj ve vybíjené žáků pátých tříd Výuka dopravní výchovy žáků čtvrtých a pátých tříd
v praxi.

Třídy 4. A a 4. B na školním výletě v BOTANICUSU Výlet do motýlího domu třídy 3. M
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Den s …
Mgr. Veronikou Balíčkovou

Často a ráda si v časopisech čtu rozhovory nebo
články, které se nějak dotýkají života a soukromí
zajímavých lidí. Pokaždé mám dojem, že mě
takový text něčím inspiruje a ráda srovnávám, jak
to mám já a jak to mají ti druzí.

Když měmůj milý kolega Martin Staněk oslovil,
abych pro školní časopis takový text připravila
o sobě, nejdřív jsem se vlastě zaradovala a byl to
pro mě fajn pocit. Dny ale začaly plynout
a nepřicházel žádný nápad, jak o sobě vlastně něco
takového napsat. Koho vlastně zajímá, jak takový
můj den vypadá? A hlavně, vždyť moje dny jsou asi
úplně obyčejné. Ale slíbila jsem a sliby se mají plnit
nejen o Vánocích, tak tedy svůj slib plním.

Rána mám těžká. Přiznám se, že vstát z postele
mi někdy připadá jako nadlidský výkon. S pocitem
absolutního nepochopení pozoruji našeho psa,
který je nejšťastnější snad právě ráno, protože
končí noční nuda a začíná den. Na rozdíl ode mě
nepotřebuje horkou silnou kávu, aby se radostně
hnal ke dveřím a byl plný energie a radosti z toho,
že už se konečně zase něco děje. Dobrá, ráno tedy
nějak přežiju a vyrazím do školy, pokud tedy není
zrovna víkend nebo nějaké jiné volníčko. Schválně
si na cestu dávámmobil do tašky. Je to takový můj
ranní rituál. Ráda pozoruji, jak je cesta do školy
každý den jiná. Vím, kde je jaké ptačí hnízdo, co
a jak právě kvete nebo opadává, kde je
nebezpečně vyboulený chodník a kde se dobře
drží kaluže nebo námraza. Cestou si také v hlavě
rovnám, jaký mě ten den čeká rozvrh, jaké
povinnosti, schůzky a kolik restů už konečně
musím vyřešit.

Také jsem zjistila, že platí jedno zlaté pravidlo. Když
si ráno myslím, že mě ve škole ten den nečeká nic
výjimečného, pokaždé se stane něco, co mě
překvapí, něco nového naučí, rozesměje nebo také
nebetyčně rozčílí. Někdy si pro sebe život ve škole
přirovnávám k jednomu velkému divadlu plnému
herců, diváků, kostymérů, kulisáků, režisérů nebo
zvukařů, pro které scénáře píše sám život.
A nejnapínavější je to, že každý den dostanu do
ruky scénář s jinou rolí. Pro mě, člověka milujícího
příběhy, je to vlastně jedna z nejkrásnějších
součástí každého dne. I když nepopírám, že někdy
se s takovým scénářem popasovat není snadné.

Jakmile spadne školní divadelní opona, mívám na
chvíli pocit, že se zastavil svět. Všechno se zpomalí
a ztichne. Je to chvíle nádechu a rozhodnutí, kam
budou směřovat mé kroky dál. V poslední době
zamířím obvykle ze školy domů, vyvenčím psa,
zajdu na nákup, na kávičku s přáteli, na procházku.
Kdysi se mi takový režim dne zdával fádní
a obyčejný, ale co si vlastně přát víc? Večer potom
patří rodině a pohodě doma. Ráda si sedám na
meditační polštářek, ráda se podívám do dobrý
film nebo seriál, ráda si čtu a moc ráda
poslouchám zajímavé podcasty a přednášky.
Taky ráda vařím, ale to jen když mám čas. To si
pak pustím dobrou muziku, naliju něco dobrého
do skleničky a užívám si to.

Den s….den se sebou mám tedy každý trochu jiný,
trochu stejný, ale každý takový, jaký si ho udělám.
A opravdu není nad to usínat s pocitem, že to zase
stálo za to a že to dávalo smysl.

Děkuji vám všem, že jste tak důležitou
a inspirativní součástí každého mého dne.

Veronika Balíčková



Ve dnech 11. a 12. dubna 2022 proběhla ve druhých a čtvrtých třídách výuka finanční gramotnosti.
Pracovníci České spořitelny navštívili naší školu, aby s dětmi probrali, jak pracovat se svými úspory,
vysvětlili dětem základní pojmy a pracovali s nimi na pracovních listech i interaktivním programu.

Finanční gramotnost ve druhých a čtvrtých třídách

Velikonoční dílny pro prvňáčky a druháčky
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Žáci 6.B připravili pro své mladší spolužáky velikonoční dílničky. Celkem na 6 stanovištích si mohly děti
vyrobit ovečku, zajíčka, namalovat vajíčka, soutěžit v hodu na koš nebo projít slalomem s míčkem na lžíci.
Děti byly spokojené a šesťáci si zaslouží velké poděkování za dobře odvedenou práci.
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Zápis do první třídy

Ve dnech 5. a 7. dubna 2022 proběhl u nás ve škole zápis do první třídy. Celkem nás navštívilo
106 zájemců o první třídu v naší škole. Děti si mohly vyzkoušet práci s interaktivní tabulí, namalovat
si obrázek, poznat písmenka, geometrické tvary, číslice. Rodiče se mezi tím paní učitelek a pánů učitelů
mohli zeptat na vše, co je zajímalo a prohlédnout si prostory naší školy. Od září 2022/2023 budeme u nás
ve škole otevírat celkem 3 třídy prvňáčků, které budou na malé škole v Edisonce. Doufáme, že se bude
ve škole dětem líbit.

Prvňáčci - prvňáčkům

Navštívili jsme naše žáky první třídy a zeptali jsme se, co by popřáli budoucím prvňáčkům.

Já bych novým prvňáčkům přála, aby se těšili, protože budou dostávat jedničky.
Anička Cvihun

Já bych jim vzkázal, aby se těšili do školy, protože si tady určitě najdou oblíbenou hodinu.
Dan Sedláček

Já bych Vám přála, abyste byli šikovní a dostávali jen samé jedničky.
Adéla Klusová

Rád bych Vám vzkázal, ať se nebojíte, protože jsou tady hodné paní učitelky a páni učitelé.
Dan Fiala

Rád bych Vám popřála, abyste se do školy těšili a nebáli se známek.
Nela Huňáčková

Já bych Vám chtěl vzkázat, abyste se těšili, protože paní učitelky a páni učitelé nekoušou.
Ondřej Hašek

Nebojte se paní učitelek a pánů učitelů, protože jsou tady hodní.
Nikola Čeloudová

Těšte se do školy, protože si určitě najdete nové kamarády.
Natálka Bartošová
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Anketa našich pedagogů

Stejně jako v předchozích číslech našeho časopisu, jsme i nyní připravili anketu
s některými našimi pedagogy, kteří se zapojili, za což bychom jim rádi poděkovali.
Zeptali jsme se na dvě otázky, které se týkají blížících se prázdnin.

1. Co budete dělat o prázdninách?
2. Jaká země, kterou jste navštívili, se vám líbila nejvíc?

1. O prázdninách budu hlavně cestovat, po těch dvou letech,

co se nikam nemohlo, tak mám hodně

cestovatelských plánů.

2. Hodně se mi líbí Slovinsko, tam jsem byla už asi devětkrát

a pak všechny ostrovy řecké nebo španělské

ve Středozemnímmoři.

1. Pojedu k moři do Řecka.

2. Nejčastěji jsem byla v Chorvatsku a nějak jsem si na to

zvykla, že se mi tam líbí nejvíc. Je tam dost stínu, horko je

tam přiměřeně a je tam bohatý podmořský život.

1. Prázdniny mám v plánu strávit odpočinkově, budu

na chalupě, doufám, že s nějakou zajímavou knihou.

2. Zcestoval jsem různá místa, nejvíce se mi líbilo asi v Izraeli,

velmi zajímavá země s tajemnou historií.

Bohatý podmořský život.

1. O prázdninách budu odpočívat, to je zásadní věc.

2. A kde se mi nejvíc líbilo a ráda se tam vracím je asi

Itálie, protože jsou mi Italové blízcí svým naturelem.

1. Pojedu k moři k Atlantiku.

2. Za celý život? No, přírodní památky jsou nejhezčí asi

v Americe, jinak příjemná byla i Itálie, takže USA a Itálie.

1. Prázdniny budu trávit na chatě, mám tam zahrádku, takže

tam trávím hodně volného času. A pak s dětmi ještě

někam pojedu, letos mají slíbené Dánsko Legoland, tak

snad to vyjde.

2. Já mám ráda Chorvatsko, protože tammůžeme dojet

autem a pak tammůžeme cestovat. Navíc mají velmi

jednoduchý jazyk, takže se mi tammoc líbí.

1. Tak, já chci vzít auto, podívat se na Petrická

jezera, zakajtovat v Chorvatsku a pak bych ráda přejela

do Řecka a tam bych taky kajtovala. A uvidíme, jestli zbyde

čas na zahrádku, ale většinou jedu takhle za sportem.

2. Nejvíc se mi líbilo na Zanzibaru, protože je tam strašně

skromný život a člověk si uvědomí takové ty věci, že

prostě nepotřebuje skoro nic, my tady už skoro nevíme, co

bychom kupovali, tam na to člověk nahlíží úplně jinak.

1. O prázdninách budu v práci, u moře a na chalupě.

2. Miluji Skandinávii, severské země. Líbilo se mi Švédsko,

Finsko a Estonsko a teď jsem nově unešená z Islandu.

Mgr. Petra Tillová

Ing. Renata Pyrochtová

PhDr. Martin Staněk

Mgr. Jana Gabašová
Marcel Hádlík

Bc. Monika Buberlová

Bc. Zlata Danková

Mgr. Iveta Řezníčková



Okénko do výuky ve fotografiích
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Třída 4. B v Hoblinkově dílně.

V 1. A skládají puzzle květin s jarní tématikou.

Šesťáci připravili do každé třídy nádobu na BIO odpad
a svůj nápad představili ve třídách v naší škole.Třeťáčci z áčka během výuky čtení.
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Trocha poezie od Jakuba Vondry z 9.B

Kus půdy v řetězech,

toť ostrov létající zde.

Spočívá na vodě i v oblacích,

tyčí se na vlnkách a na mracích.

Cesta loďkou i po cestě,

vede jen k jedné myšlence.

Vůkol nic tu není,

samota je utrpení.

Dříve žili zde lidé,

křesťani, muslimové i židé.

Ale zahubili sebe,

válkami o moře, zem i nebe.

Proto nemůžou dnes na nivy pohlédnout,

měli své mírotvůrce poslechnout.

Sedm očí má,

ani slovo nevydá,

shůry slunce s lunou září,

jako v noci silničáři,

on má dnes náladu dobrou,

není divu, když má rande s kobrou.

Den střídá se s nocí,

plaz ví, co přijde, ač neprošel promocí,

avšak nervozita cítit je,

už přichází chvíle, ta kdy úsvitem narodí

se nový den a noc zahyne,

proč tak děje se každých 24 hodin,

proč záhy vyjde nový výtisk novin?

To jsou otázky, ke kterým odpovědi neschází,

i tak však člověk nové odpovědi nachází,

někdy je však líný nacházet,

a pak má hlavu plnou otázek,

proto hledej zamyšlení,

přec nic těžkého to není.

Hoblinkova dílna pro děti z prvního stupně

V týdnu po Velikonocích proběhla pro žáky prvního stupně tzv. Hoblinkova díla. Žáci ze všech tříd
prvního stupně měli možnost strávit určitý čas v improvizované dílně, kde si mohli vyrobit autíčko
ze dřeva, seznámit se všemi možnými řezbářskými technikami a nástroji k vrtání, broušení, řezání
a tvarování dřeva. Žáci byli spokojeni, když si každý odnesl svůj výrobek.
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Pochvala pro paní kuchařky
do naší školní jídelny od žáků ze tříd 6.B a 7.C

Já bych chtěla pochválit paní kuchařky za to, že
zvládají náš hluk a že je z toho nebolí hlava. Moje
nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně jsou špagety.

Paní kuchařky jsou na nás milé a dělají výborné
špagety.

Paní kuchařky bych pochválil za to, že zvládají
připravovat dvě hlavní jídla. Moje nejoblíbenější
jídlo ve školní jídelně jsou vdolečky, protože mám
rád sladké.

Paní kuchařky se na nás neustále usmívají a vaří
skvělé buchtičky se šodó.

Já bych chtěl pochválit paní kuchařky za to, že
musí zvládnout uvařit velké množství jídla. Mé
oblíbené jídlo je čína s rýží, protože mi moc chutná
ta omáčka.

V naší školní jídelně mi chutná Chili noc carne a
paní kuchařky bych chtěl pochválit za čisté příbory.

Chtěla bych moc pochválit paní kuchařky, že se
nehroutí z toho, když jim děti vrací celé jídlo. Moje
nejoblíbenější jídlo v naší jídelně je čína s rýží.

Jezdkyně světla - Volání osudu (Helena Dahlgren)
• 180 stran
• dobrodružná a napínavá
• vhodná pro milovníky koní

Menší čtenářiVětší čtenáři

České dějiny očima psa (Martina Drijverová)
• 124 stran
• naučná

Bratři Lví srdce (Astrid Lindgrenová)
• 152 stran
• fantasy román

Pejskování s Polynou (Hana Doskočilová)
• 100 stran
• humor pro děti

Tajná zoo – Podivné zmizení (Bryan Chick)
• 288 stran
• fantasy pro děti
• 2.díl Tajná zoo - Hrozba stínů

Pučálkovic Amina (Jindřich Plachta)
• 124 stran
• humorná

Matylda (Roald Dahl)
• 248 stran
• zábavná

Pan buřtík a pan Špejlička (Zdeněk Svěrák)
• 68 stran
• dobrodružná

Artemis Fowl (Eoin Colfer)
• 176 stran
• fantasy
• 8 dílů

Já Baryk (František Nepil)
• 64 stran
• humorná a napínavá

Nejvíce mi ve školní jídelně chutnají jogurtové
knedlíky s ovocným přelivem amoc chválím za
saláty, které pro nás připravují.

Eliška Smutná 6.B Alžběta Plichtová 7.C

Petr Dočekal 6.B Anna Suchánková 7.C

Patrik Vevera 6.B Matěj Danko 7.C

Vanessa Polášková 6.B Max Šefraný 7.C

Čtení na prázdniny
10 knih pro 1.stupeň
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Anketa mezi žáky

I v tomto čísle jsme se zeptali spolužáků na dvě anketní otázky, protože
nás zajímalo, jak budou trávit letošní léto a jakou zemi by chtěli navštívit, třeba
se někdo z našich čtenářů inspiruje.

?

? ? ?

? ? ?
1. Do Řecka, protože

jsme tam už párkrát byli
a líbí se mi tam.

2. Asi pojedu do toho
Řecka a k babičce.

1. Itálii, protože jsem tam
nikdy nebyla a líbí se mi

tam bazény.

2. Pojedu s rodiči
do té Itálie.

1. Do Kostariky, protože
se mi líbí tropické

podnebí.

2. Pojedu na nějaké
soustředění a tábor.

1. Určitě to bude
Japonsko, protože

japonská kultura mě
odjakživa zajímala.

2. Toto léto budu trávit
převážně s rodinou,

potom tábor
a soustředění.

1.Mexiko, protože tam
mají dobré jídlo.

2.Měl jsem jet do
autokempu, ale zrušilo
se to, takže nevím.

1. Do Ameriky, protože
tammám tetu.

2. Budu v ČR
a s kamarády na táboře.

1. Chtěla bych navštívit
Velkou Británii, kvůli

památkám.

2. Toto léto budu trávit
na brigádě.

1. Do Japonska, protože
se mi líbí jejich kultura

a chci ji poznat.

2. Pravděpodobně
pojedu do zahraničí

a za známými.

1. Do Španělska, protože
je tam hodně teplo a je

to tam hezký.

2. Budu cestovat po ČR
a po Evropě.

1. Asi do Japonska, Asie
je u mě ještě taková
neprocestovaná, tak
bych tam chtěl za
kulturou, jejich

náboženstvím atd.

2. Asi budu hodně
cestovat.

1. Asi do Anglie, protože
bych tam chtěla

nakupovat.

2. Nejspíš budu tady
v Praze a budu chodit

s kamarády ven.

1. Do Itálie, protože tam
mají dobrou pizzu.

2. Pojedu na tábory
a poletíme do Řecka.

1. Do Řecka, líbí se mi
tam památky a celkově

kultura.

2. Pojedu s rodinou na
dovolenou a budu

chodit ven s kamarády.

1. Do Ameriky, kvůli
New Yorku.

2. Budu v Praze chodit
s kamarády ven.

1. Do Norska nebo do
JAR, protože Norsko je
moje oblíbená země a v
JARu žije můj oblíbený

druh zvířat.

2. Budu asi na nějakém
příměstském táboře.

1. Do Chorvatska,
protože je tam dobré

moře.

2. Asi pojedu s
kamarádkou do Itálie.

1. Do Francie
na Eiffelovku.

2. Asi pojedu k moři, na
tábor a jinak budu

doma.

1. Do Itálie, protože je
tam věž, která je

nakloněná, jako kdyby
padala.

2. Pojedu s rodinou
do Chorvatska.

Petr D., 6.B

Tereza Z., 2.A

Josef V., 7.C

Mikuláš H., 9.B

Petr H., 2.A

Bára J., 5.A

Kateřina S., 9.B

Alice Č., 8.A

Filip Š., 5.A

Filip L., 8.B

Nela S., 7.B

Eliška B., 3.A

Štěpánka Š., 8.B

Vojtěch B., 7.B

Matěj D., 3.A

Marieta A. B., 7.A

Anna C., 7.C

Adéla M., 2.A

? ? ? ?
1. Anglii, ale nevím proč.

2.Možná pojedu na
tábor a k babičce, zbytek

prázdnin budu asi
s rodinou.

1. Taky do Číny, je tam
totiž náš spolužák.

2. Budu na táboře, kde
každý rok střídají téma.

1. Do Irska do Dublinu,
protože mi to tam přijde

hezký a je to tam
zajímavý.

2. Nevím, asi budu
v Praze, nebo s rodinou

někde pryč.

1. Do Číny, protože jsem
tam nikdy nebyla.

2. Budu cestovat
s rodinou.

1. Japonsko, protože…
já nevím, protože je to

tam krásný.

2.Mám nějaké tábory
a turnaje, jinak budu asi

u babičky a doma.

1. Chtěl bych navštívit
Řecko, protože mám rád

řeckou kulturu.

2. Pojedu na tábory,
budu u babičky a asi

budu hodně s bratranci.

Amálka V., 1.B Matyáš S., 2.B Nikolas W., 9.A Klára K., 9.A Mikuláš H., 6.A Honza F., 6.A



Velký úspěch - velká gratulace!
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1. Do Afriky, protože
mám rád zvířata.

2. Ještě nevím.

1. Do Španělska, protože
se mi tam líbí.

2. Asi doma, protože
mám rýmu.

1. Někam kmoři, abych
mohla sbírat mušle.

2. Pojedeme
do Chorvatska.

1. Do Francie do Paříže,
protože je tam
Eiffelova věž.

2. Na chatě

1. Do Portugalska, abych
viděl fotbalistu Ronalda.

2. Až skončí válka,
pojedeme na Ukrajinu.

1. Asi do Ameriky,
protože tammají dobrý

dopravní systém.

2. Asi pojedu k babičce
a na tábor.

1. Do Sýrie, protože tam
mám kamarády.

2. Nevím, kde budeme,
ale určitě budu

v bazénu, protože bude
horko.

1. Do Velké Británie,
abych viděl Big Ben.

2. Budu se svou rodinou
v Egyptě.

1. Do Polska, protože
ještě nevím, co tam je
a jak se to liší od nás.

2. Budeme chodit na
výlety a do bazénu.

1. Do Ameriky, protože
mě zajímá a chci vidět

Bílý dům.

2. Na chatě, protože tam
můžu být venku a jezdit

s kluky na kole.

1. Do Ameriky, protože
mě zajímá.

2. Asi pojedu k moři.

Artur S., 2.A

Gabriel B., 3.M

Nikol M., 1.M

Jakub R., 4.M

Vláďa J., 1.M

David Š., 4.M

Firas S., 2.M

Adam C., 5.M

Natálie V., 2.M

Matěj K., 5.M

Nina K., 3.M

Nejúspěšnějším řešitelem školního kola matematické olympiády se v naší škole stal Jan Dolejš, žák třídy
9. B. Probojoval se do obvodního kola, kde se ve veliké konkurenci žáků 9. ročníku základních škol a
stejného ročníku víceletých gymnázií umístil na skvělém 3. místě.

Tento úspěch mu zaručil postup do krajského kola, kde se utkal s těmi nejlepšími z celé Prahy.
Celkem se krajského kola zúčastnilo 42 žáků. I v této konkurenci se Honza stal úspěšným řešitelem
krajského kola Matematické olympiády.

Děkujeme Honzovi za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.



Žáci ve 4. A si zahráli na mladé redaktory
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O plavání

Co se děje o přestávkách?

Botanicus

Ahoj milí žáčci,
pokud budete jezdit tenhle nebo příští rok na plavání, tak tohle je článek přímo pro vás. Povíme vám
o tom, jaké je naše plavání. Každý pátek jezdíme na plavání, máme pět vyučovacích hodin, z toho dvě
poslední hodiny plavání. Celý plavecký výcvik trvá 45 minut a cesta autobusem 2x 15 minut. Podle toho,
jak kdo umí plavat, je rozřazený do pěti skupin. Kdo neumí dobře plavat, určitě se během kurzu naučí.
Kromě lekcí plavání hrajeme i různé vodní hry a sporty. Plavání je velká zábava a je skvělé, že máme
tuto možnost se v něm zlepšit.

Anh T. Nguyenová, Nikol Túry

Přestávky jsou velmi zábavné, ale nesmí chybět trochu toho zlobení. Ve třídě hrajeme spousta her
a povídáme si s kamarády. Naše třída je pro nás druhým domovem. Malujeme, čteme a bavíme se.
Ve třídě máme rozdělené služby, takže někdy jdeme zalévat květiny, umývat tabuli, nebo trochu poklízet
po třídě. Pak nás čeká svačina, mňam, to je dobrota. Potom zazvoní zvonec a přestávky je konec.

Michaela Kosařová ze 4. A

Jednoho krásného dne jely třídy 4. A a 4. B do středověké vesničky jménem Botanicus. Botanicus je plný
zábavy a atrakcí. Můžete si tam vyzkoušet různá středověká řemesla. Platí se zde groši, které vám vymění
ve směnárně. Za vyměněné groše si každý může vyzkoušet různé cechy (řemesla). Například knihtisk,
psaní husím brkem, zdobení perníčků (moc dobrá poleva), rýžování zlata, výroba svíček, papíru, mýdla,
loutek nebo mincí.

Součástí vesničky je krásná botanická zahrada s bludištěm a hodovna, kde je možné se občerstvit
různými dobrotami a nejlepšími palačinkami. Výlet se námmoc líbil.
Všem návštěvu moc doporučujeme.

Ahoj budoucí prvňáčkové!
Jak se těšíte do školy? Těšte se! Je tu hodně zábavy, mnoho hodných dětí a učitelů. Doufáme, že
se Vám tady budou líbit všechny ročníky.

Přejeme Vám hodně štěstí v první třídě!

Šimon, Kristián, Marek a Vašek ze 4. A
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STROM v podání našich osmáků
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15/6/2022 15:30

Srdečně zveme naše
budoucí prvňáčky, jejich

rodiče a blízké na Pasování
budoucích prvňáčků

Zahrada
ZŠ Praha - Petrovice

• Setkání se starostkou MČ,
vedení školy a třídními
učitelkami budoucích
prvňáčků

• Možnost příhlášení do ŠD, do
školní jídelny a mnoho
dalších informací

Pro naše budoucí školáky navíc
spousta zábavy (doprovod ideálně dvoučlenný).

13. června: 7 - 7:50, 13:30 - 15 hodin
14. června: 7 - 7:50, 13:30 - 15 hodin

Místo: před vchodem do tělocvičny

Těšíme se na viděnou!
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POZVÁNKY

Sběr papíru



Tipy na letní výlety
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TIP 1. ADRŠPAŠSKOTEPLICKÉ SKÁLY se nachází v Královéhradeckém kraji nedaleko Trutnova.
Doporučili bychom toto místo, protože je tam hezký výhled na okolí a krásné skály. Nedoporučil
bych ho těm, kteří se bojí výšek. Zajímavost: natáčeli se zde filmy jako např.
Princ a Večernice nebo Třetí princ.

TIP 2. VESELÝ KOPEC se nachází v Pardubickém kraji, je to skanzen (skanzen je specializovaná
národopisná, vojenská, technická, archeologická či jiná muzejní expozice, nacházející
se pod širým nebem). Je tam krásný výhled na okolí a je tam expozice staré vesnice z 19. století.

TIP 3. AQUALAND MORAVIA se nachází v Jihomoravském kraji ,přesněji v Pasohlávkách, je to obrovský
aquapark s několika tobogány, hodně bazény, barem ve vodě a jsou tam i venkovní bazény.

TIP 4. MUZEUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO se nachází ve Zlínském kraji poblíž Uherského Brodu.
Toto muzeum je věnováno nejznámějšímu učiteli v ČR Janu Amosovi Komenskému. Je docela
malé, takže ho tak do hodiny projdete a je to tam opravdu hezké. Dokonce je tam takové
promítání, které o něm vypráví.

TIP 5. IQLANDIA se nachází v Libereckém kraji, konkrétně v městě Liberec. Je to vědecké centrum, ve
kterém si můžete prohlédnout hodně vynálezů a vyzkoušet si i pár vědeckých experimentů.

TIP 6. HRAD KARLŠTĚJN, který se nachází ve Středočeském kraji. Karlštejn nechal postavit
Karel IV., který ho využíval nejen pro odpočinek, ale především pro uchování korunovačních
klenot. Výlet stojí určitě za to, návštěvníci si můžou projít prohlídkovou trasu a dozvědět
se zajímavosti z naší historie.

TIP 7. KARLOVY VARY jsou proslulé lázeňstvím, turisté se zde sjíždějí, aby se prošli po městských
kolonádách, ochutnali léčivé prameny nebo si zakousli výborné karlovarské oplatky.

TIP 8. OSTRAVA je průmyslovýmměstem, které leží v Moravskoslezském kraji. Návštěvník města
může navštívit průmyslovou část, kde je k vidění důlní muzeum, dozvědět se něco
o historii města a především těžebního odvětví.

TIP 9. HUSITSKÉ MĚSTO TÁBOR, které je vrcholem středověku a bylo založeno Husity, se nachází
v Jihočeském kraji. Historické centrum nabídne návštěvníkůmmuzeum a další památky, které
je možné navštívit.

TIP 10. SNĚŽKA, pro sportovní nadšence je možné zdolat náš nejvyšší vrchol – Sněžku, která je vysoká
1603 m. n. m. a nachází se v Krkonoších. Cestou nahoru je možné využít lanovku a zpět se projít
krásnou procházkou Národním parkem Krkonoše.

Milan Procházka a Hynek Rohan 6.B
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SOUTĚŽ PRÁZDNINY

tajenka :

Posledním tipem na výlet je zámek...

Rádi bychom poděkovali všem žákům a pedagogům naší školy, kteří nám
pomohli s přípravou tohoto čísla našeho školního časopisu.

Celá redakce našeho školního časopisu přeje všem našim čtenářům
krásné a klidné letní prázdniny!

Eliška Budská, Anna Cardová, Alžběta Hášová, Karolína Miláčková, Barbora Podzemská, Milan Procházka,
Hanek Rohan, Natálie Rychtářová, Anna Suchánková, Veronika Vacková,
Alice Volešáková, Eliška Zikánová.

Jazyková korektura a grafická úprava: PhDr. Martin Staněk

Pojďte s námi soutěžit, zkuste rozluštit
naší tajenku a pošlete nám ji do
30. 9. 2022 na email
zspetrovicecasopis@seznam.cz
a my odměníme 2 výherce.

Češi nejvíce navštěvují…

Jaká je nejoblíbenější zmrzlina v ČR?

Kolik měří metrů nejdelší horská dráha
steel dragon 2000?

Kdy vznikl první přístroj na zmrzlinu?

Jak se jmenuje nejdelší tobogán na světě?

a) Chorvatsko

a) jahodová

a) 2 473m

a) 1802

a)mega slide

b) Itálie

b) čokoládová

b) 2 472m

b) 1923

b) tobotronic

o

l

í

y

a

s

i

n

o

l

l

r

p

k

p

c) Egypt

c) vanilková

c) 2 474m

c) 1790

c) Jumeirah
Sceirah

Máte zajímavý tip na článek, rozhovor nebo reportáž z naší školy? Napsali jste nějakou dobrou
slohovou práci nebo básničku a chtěli byste ji najít v příštím čísle našeho časopisu?

Napište nám na zspetrovicecasopis@seznam.cz
Další číslo připravujeme na konec října 2022.

Redakční rada časopisu:


