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V tomto čísle:
Sponzorský dar
Pohádková knížka
Sběr papíru
Výlet Lstiboř
Nehoda ve Velimi

Šesté třídy ZŠ Žitomířská v Matematickém ústavu Akademie věd
České republiky v Praze.
Ve čtvrtek 20. listopadu jsme nešli do školy. Všichni jsme si přivstali. Sešli jsme se v 6:50 hod.
na nádraží v Českém Brodě a vyrazili jsme vlakem směr Praha. Všichni jsme byli šťastní, že se
něco děje. A hlavně, že jsme si díky naší paní učitelce, která vybrala poloprázdný vagon, sedli.
Vystoupili jsme na Masarykově nádraží. Šli jsme pěšky celou cestu, naštěstí to nebylo tak
daleko - Jindřišskou ulicí, přes Václavské náměstí, pak ještě Štěpánskou a zahnout do Žitné.
Došli jsme na místo a uvítala nás milá paní. Poté nám pustili krátký, ale velice zajímavý film o
matematice.
Pak nás vzali do knihovny. Bylo tam
mnoho knížek, nejen matematických.
Některé byly velice staré. Vysvětlili nám,
jak se v nich vyznají.
A potom jsme se rozdělili na skupiny a
každá dostala pár zábavných úkolů. Moc
jsme si to užili. Po návratu do místnosti,
kde nám pouštěli film, se nám věnoval
pán, který v matematickém ústavu
pracuje a současně také učí na základní
škole. Rozšířil nám geometrické a
matematické představy. Řešili jsme pod
jeho vedením různé úkoly, hledali jsme,
kolik trojúhelníků se vejde do určitých
obrazců apod.
Po ukončení programu nám zbyla ještě trocha ještě trochu času, a tak jsme si řekli, že
půjdeme do Palladia na náměstí Republiky. Posilnili jsme se a šli zase na Masarykovo nádraží
a jeli jsme vlakem domů.
Vrátili jsme se kolem 14:00
hod.
Bylo to tam moc fajn a
doufám, že brzy zas někam
vyrazíme.

Vlaďka Rejnová 6.B

Tip na knížku:

Čtenářský deník
Téměř ctihodná liga pirátů
Poklad Čarodějky ze Severu
Autor: Caroline Carlsonová
Vydalo nakladatelství Harper Colins
Děj: Mladá, ambiciozní dívka Hilary Westfieldová sní o tom, že bude pirátka. Posílá
přihlášku do Téměř ctihodné ligy pirátů (TCLP), ale její přihláška je přeposlána do
Penzionátu madam Pimmové pro jemné dámy, na místo, kam se Hilary nechce ze
všeho nejvíc. Nakonec tam jede a s sebou si bere magického kamenného dráčka,
Chrliče. Hilary ale z penzionátu po několika dnech uteče. Kam? Vydává se na
moře… První z řady tří příběhů o Hilary Westfieldové a Téměř ctihodné lize pirátů!
Linda Kynychová 5.B

Sponzorský dar
V letošním roce se uskutečnilo vybírání peněz na zvířata z Pražské Zoo. Vybralo
se přes 6000 Kč, a proto jsme se rozhodli věnovat část z toho chovatelskému
kroužku, který vede pí. uč. Heinzová. Paní učitelka za darované peníze koupí
potřeby pro zvířata.
Aneta Vasková a Šárka Dufková 9.A, Klára Hašková 9.B

Obec, ve které žiji
O založení obce Lstiboře se nelze dopátrat žádných zpráv, ale podle postavení obce a
jejího jména, které znělo dříve Elstiboř, můžeme soudit, že obec je velmi starého původu.
Významným rodákem ze Lstiboře byl dirigent František Pokorný (1797 – 1850).
Vesnice Lstiboř patří pod vesnici Klučov, ležící nedaleko Českého Brodu ve
Středočeském kraji. Lstiboř je malá vesnice obklopena velkými lány. Má 88 adres.
Na místě hradu rodu Kamýckých ze Lstiboře, který vlastnil tuto
vesnici ve středověku, a podle ní se také jmenují, je kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
Kamýčtí ze Lstiboře zde sídlili ve 14. století. Jmenují se nejen
podle vesnice Lstiboř, ale také podle hradu Kamýka na Litoměřicku.
Postupem času Kamýčtí ze Lstiboře přišli o všechen majetek a po roce
1628 se vystěhovali do Saska. Poslední potomci rodu Kamýckých ze
Lstiboře vymřeli uprostřed 18. století v Německu.
Bydlet v obci Lstiboř se mi líbí, protože je tady klid, čerstvý
vzduch, můžeme s rodiči jezdit na výlety po okolí na kole nebo si někdy zajedu zahrát
bowling do Sadské, která je nedaleko.
Andrea Tabačková 5. B

Sběr papíru
Se koná každý rok. Sběr papíru má ekologický význam. Sběru papíru se zúčastní hlavě školy.
Proč se dělá sběr papíru?
Protože se tím zachrání hodně stromů.
Tříděním papíru, plastů , skla, kartonových krabic a kovu chráníme životní prostředí. To, co
sebereme, se dá recyklovat.
Do sběru papíru patří např.: noviny , karton , letáky , sešity atd.(s recyklačním kódem pap
20 ,21 nebo 22)
Do sběru nepatří :papír mokrý ,mastný, uhlový
,voskovaný a použité hygienické potřeby.
Vasyl Zayats 4.c

Nehoda Velim – Cerhenice
V neděli 23.11. ve 14.00 hodin se stala ve Velimi na železničním přejezdu nehoda. Srazilo se
auto a rychlík, ke zranění nedošlo.
Jednalo se o případ,kdy auto nechtělo čekat v koloně před přejezdem ve Velimi na
Kolínsku. Auto vjelo na přejezd v době, kdy se spouštěly závory dolů.
Vlaky v místě nehody nabíraly dvacet minut zpoždění.
Jiří Krčmář 5.B Český Brod

ZE STARÝCH SPISŮ A POVĚSTÍ
V STARÝCH SPISECH STOJÍ PSÁNO,
ŽE JE PRAHA TAJNOU BRÁNOU .
ALE NENÍ JENOM BRÁNA DO HVĚZD,
JE TU JEŠTĚ JEDNA POVĚST,
ŽE PRAHA KROMĚ SVĚTLÝCH BRAN
UKRÝVÁ I TEMNÉ VSTUPY,
ČERNÉ JAKO PEŘÍ VRAN.
SAMA TMA BY SE JICH LEKLA
BRÁNY DO SAMÉHO PEKLA
TĚCH PŘEHROZNÝCH VSTUPŮ
MÁ BÝT DVAKRÁT ŠEST
PRAHA SE TÍM STÁVÁ NEJTAJNĚJŠÍM Z MĚST.

Malý pražský chodec
Autor Ondřej Hník
Jiří Krčmář 5.B

Příběh
o Kristýně
Za nějakou dobu autobus přijel a Kristýna v něm jela domů. Celou cestu myslela jen na to, co
udělala. Cítila, že je to zlé a nevěděla, co má dělat. Bez kamarádky žít nemůže ale zase
Andrea není nejvhodnější. Byla bezradná. Přemýšlela o tom celý zbytek dne. Až večer, když
už ležela v posteli, si řekla: Omluvím se jí. Ona to pochopí a snad mi i odpustí. Není přece
jenom tak špatná kamarádka. To nějak zvládnu, vydržet to s ní a za nějaký čas si třeba najdu
jinou kamarádku. Byla ráda, že se konečně rozhodla. Už se tím netrápila a usnula.
Druhý den když už byla ve škole v jejich třídě, odložila si školní tašku a šla rovnou za
Andreou. Ahoj Andy. Pozdravila jí ale Andrea se k ní otočila zády. Zřejmě byla po včerejšku
hodně naštvaná. Víš, chtěla sem se ti omluvit za to, co jsem ti provedla. Teď už vím, že to ode
mě bylo hnusný a takhle by se kamarádka chovat neměla. Už ti to nikdy neudělám. Slibuji.
Andrea se otočila a řekla: Ne! Ty nejsi dobrá kamarádka Kristýno. Nemáš ponětí o tom, co jsi
mi vlastně udělala. A ještě si myslíš, že ti to jenom tak odpustím. Bav se s někým, komu tohle
chování vadit nebude. Po těch slovech odešla ze třídy. Kristýna se cítila hrozně. Tohle
opravdu nečekala.
Celou hodinu se nesoustředila. Byla špatná z toho, co jí na to Andrea řekla. Co teď? Jinou
kamarádku nemá, kdo se s ní bude bavit? Takhle bude nejméně oblíbená ze třídy. O přestávce
jí však čekalo milé překvapení. U její lavice se objevila Andrea a řekla: Kiki, odpouštím ti.
Kristýna úplně zářila. Byla strašně šťastná. Víš, uvědomila jsem si že si moje jediná
kamarádka ze třídy a kamarádky si přece odpouštějí. Navíc sem tě nutila jít se mnou na pouť i
když si ty nechtěla. To bylo ode mě hnusný. Chceš být zase moje kamarádka? Kristýna
okamžitě řekla: Jasně že jo. Teď byly rády obě. Zase byli kamarádky.
Když šli po škole obě holky spolu do města, potkali Martinu, Kateřinu a Sáru což byly 3
hrozně oblíbené ale zato namyšlené holky. Kristýna se s nimi potkat nechtěla, ale nedalo se
jim vyhnout. Čau Kristýno, jaké to je chodit s Petrem? Řekla Sára a začala se s holkami smát.
Cože? Nemám tušení, o čem to mluvíte. Řekla Kristýna. Ale copak ty si nepamatuješ? Řekla
Martina a vytáhla svůj mobil a na něm našla fotku a ukázala ji Kristýně. Ta se strašně
vyděsila, když to viděla a rychle šla pryč. Andrea se ani na tu fotku nepodívala a šla za
Kristýnou. Martina, Kateřina a Sára se smíchem šli svou cestou.
Pokračování příště
Anna Vejvodová 7.B

Moje knížka
Chtěla bych vám vyprávět o jedné knížce, která se jmenuje: Pohádky pro sladké sny. A
já mám vždycky pohádkové sny, když si z této knížky čtu před spaním, nebo mi moje máma
přečte nějakou zajímavou a poučnou pohádku. Knížka má čtyři tematické části, každá z nich
obsahuje několik pohádek. První část má název: Pohádky o čarodějnicích, druhá část se
jmenuje: Pohádky o vílách, třetí část potom: Pohádky o princích a poslední, tedy čtvrtá část
má název: Pohádky o princeznách.
Mám ráda pohádku: Pasáček vepřů. Pohádka vypráví
o chudém princi, který si chtěl vzít dceru samotného císaře,
ale ta ho odmítla. Tak princ v převleku požádal císaře o službu,
aby mohl být princezně nablízku. Díky kouzelnému kotlíku a
kouzelné řehtačce, které princezna moc chtěla, princ
několikrát princeznu políbil. Císař je ovšem přistihl a oba
vyhnal z císařství. Princ s princeznou ovšem nezůstal, protože
se k němu špatně zachovala.
Pokud se vám moje vyprávění líbilo, tak si přečtěte
další kapitoly z této knížky.

Kateřina Tabačková 3.B

VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALE
Jako každý rok se tradičně konal FLORBALOVÝ turnaj ve kterém se utkali žáci
2. stupně . Byli rozděleni do dvou skupin podle ročníků –pro 6-7 ročníky a pro 8-9
ročníky. Každá třída měla dvě družstva (jedno dívek a jedno kluků). Zúčastnily se
.Btyto třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.,B

VÝSLEDKY 6-7 ROČNÍKŮ :
DÍVKY
1. místo :

7.A

CHLAPCI
7.B

2. místo:

6.B

7.A

3. místo :

6.A

6.B

4. místo:

7.B

6.A

VÝSLEDKY 8-9 ROČNÍKŮ :
DÍVKY

CHLAPCI

1. místo :

8.A

8.A

2. místo:

8.B

9.A

3. místo :

9.B

9.B

4. místo:

9.A

8.B

Tímto bych chtěla poděkovat všem učitelům a lidem, kteří se na tomto zápase
podíleli a zároveň doufám, že se takto pěkný a napínavý turnaj povede i příští rok
Adéla Spáčilová 7.A

Gumičkujeme, gumičkujeme, gumičkujeme!!!
Podaří se třídě 6.B gumičkový rekord?

