
  



Úvodník 

Milí žáci, vážení učitelé, 

je konec listopadu a tak samozřejmě nesmí chybět ani nové číslo našeho 

školního časopisu. I v tomto čísle se kromě stálých rubrik můžete těšit na 

mnoho zajímavých článků. Dočtete se tu hodně informací o 17. listopadu, 

podíváme se, jak probíhalo Herní odpoledne nebo jak si vede naše škola 

ve sportovních turnajích. Jelikož Vánoce se blíží, tak i vtipy v tomto čísle 

jsou s Vánoční tématikou. 

Niki 
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Herní odpoledne gutovské rady 

Gutovská rada připravila další zajímavé hravé odpoledne pro žáky naší 

školy. Tentokrát šlo o turnaj v karetní hře UNO, který se konal 8.11.2017. 

Aby mohlo k tomuto turnaji dojít, musela každá třída uspořádat třídní kolo. 

A tak se zhruba týden před turnajem utkávali spolužáci jednotlivých tříd. 

Každá třída pak vyslala dva své nejlepší hráče, kteří se utkali ve školním 

finálovém kole. A nebyli to pouze žáci, kteří soutěžili, připojili se i vyučující 

a hru sledoval i pan ředitel se svými zástupci. Pan zástupce Chocenský 

samozřejmě opět s foťákem na krku, aby mohl celou akci dokumentovat.  

Z chodby ve druhém patře se rázem stala karetní herna. U každého stolu 

seděli 4 hráči a samozřejmě rozhodčí, kteří dohlíželi na férový průběh hry. 

Asi ani tak nezáleželo na věku hráče, jako na dobrých kartách a štěstí, 

které patří ke každé hře. Do boje se pustila paní učitelka Jana Gruberová, 

Petra Hrubcová, Monika Schifflerová a Monika Postlerová.   

A toto jsou tři nejlepší hráči:  

1. Nedvědová Linda    6.A 

2. Bařtipán Adam        4.C 

3. Zajdlová Ella            2.A 

 

Všem vítězům gratujeme a poděkování za účast patří i všem ostatním 

hráčům .  

 

Stručná pravidla karetní hry UNO 

Balíček se skládá ze 108 karet. Mezi nimi je 100 karet rozdělených do čtyř 

barev (červená, modrá, žlutá a zelená). V každé barvě je 25 karet, z toho 

19 číselných (označených číslicemi 0 až 9), 2 akční karty „táhni 2“, 2 akční 

karty „obrácení“ a 2 akční karty „skok“. Mezi zbývajícími 8 kartami jsou 4 

„divoké karty“ a 4 „divoké karty: táhni 4“. 

Před hrou se losem zvolí hráč, který bude rozdávat (každý hráč táhne 

kartu z balíčku, a kdo vytáhl nejvyšší číslo, rozdává – pokud si někdo 

vytáhne akční kartu, táhne další). Zvolený hráč zamíchá balíček a 

každému hráči rozdá 7 karet. Pak otočí vrchní kartu z balíčku lícem nahoru 

a položí ji na stůl jako základ odhazovací hromádky, na kterou budou hráči 



odhazovat své karty. Zbytek karet představuje tahací balíček, z něhož 

budou hráči tahat karty v průběhu hry. 

Velké poděkování patří paní učitelce Houškové a panu učiteli Sýkorovi za 

perfektní přípravu a organizaci celé akce. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Nicole Niki 
  



Den slušného oblečení 

Minulý rok to byl Den české trikolory, předminulý rok Den květin a dva roky 

zpátky Den komedie na hlavě. I tento rok se uskutečnil výjimečný den. Byl 

to den slušného oblečení. Akce se konala 16.listopadu 2017. 

Děvčata si oblékla šaty a sukně. Chlapci košile a saka. Dokonce i 

pedagogický sbor přišel slušně oblečený. 

Bylo to, jakoby celá škola měla jít do Národniho divadla nebo Rudolfína, 

ale místo toho jsme všichni šli do velké tělocvičny, kde se 4. vyučovací 

hodinu pořádalo velké focení. Přišel tam první stupeň, druhý stupeň, 

všichni páni učitelé, paní učitelky, pan zástupce ředitele, paní zástupkyně 

ředitele i samotný pan ředitel. 

Byl to velmi 

vyjímečný a 

zábavný den. 

Děti mohly 

vzájemně 

pozorovat svoje 

slušné oblečení.  

Tento den se mi 

líbil, protože 

jsem mohla 

vidět všechny 

své kamarády 

ve slušném 

oblečení. 

 
 

Olivie 
  



Soutěž Indie 

V minulém čísle jsme vám dali možnost prověřit si své vědomosti o 

Johnovi a o Indii. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme výhercům. 

Jsou to:  

 Ella Zajdlová ze 2. A 

 Tomáš Pakandl, Jakub Denemark a Dora Šrámková ze 2. C 

 Šimon Šrámek, Greta Meitner, Matyáš Koucký a Lukáš Záworka ze 
4. A 

 Kateřina Pakandlová a David Stráňava z 5. C 
 

Správné odpovědi otázek jsou: 

1.) V jakém roce Indie vznikla? 
1947 

2.) Jak se jmenuje hlavní město Indie? 
Nové Dillí 

3.) Jaký je Johnův nejoblíbenější předmět? 
Angličtina 

Viktorín 

Pozor! Nová soutěž o Indii 

Máme pro vás 2. kolo soutěže, ve které si ověřujeme, jak pozorně čtete 

články o Johnovi a o Indii. Všechny potřebné informace najdete v minulém 

čísle. 

 Své odpovědi na PODEPSANÝ papírek s napsanou TŘÍDOU vhazujte do 

urny vedle ředitelny od pondělí 4.12. do čtvrtka 7.12.  

Soutěž je pro žáky celé školy. Otázky jsou následující: 

Jak se jmenuje významné vysoké pohoří v Indii? 

Jak se jmenuje oblast v Indii, ze které pochází vysoce ceněný černý 

čaj? 

Jaké ohrožené zvíře je v Indii chráněné (jeho chráněné území se 

nachází na řece Manás)? 

Anna Pašková 



Sport 

Dne 1.11. 2017 jsme se účastnili florbalového turnaje. Okolo 8. hodiny 

jsme přijeli do haly a začali se pořádně připravovat na důležité zápasy ve 

skupině. V šatně jsme si řekli, co chceme hrát, a následně jsme se šli 

rozběhat a já jsem udělal pro náš školní tým správnou florbalovou 

rozcvičku. 

Do prvního zápasu jsme šli s nadšením vyhrát. Bohužel zápas se hrál 

pouze 10 minut hrubého času a to znamená, že se čas nestopoval při 

přerušení. To nás velmi omezilo při hře a nedokázali jsme za ten čas získat 

tolik šancí pro to dát gól. 

Dále jsme odehráli další 2 zápasy. 2 jsme prohráli a 1 remízovali, to 

znamená, že jsme nepostoupili dál na finále škol Prahy 10. Z toho vyplývá, 

že příště musíme do zápasu jít s větší bojovností, abychom vyhráli. 

 

 

 

 

Štroby 

  



Školní družina 

V pátek 10. 11. 2017 

proběhl v naší školní 

družině projekt NA 

FARMĚ. 

Mnoho dětí z města 

farmu nikdy nevidělo, a 

tak jsme hlavně těmto 

dětem připomněli, co se 

na takové farmě na 

podzim děje. 

Před samotnou akcí jsme 

si s dětmi četli, 

besedovali, prohlíželi a povídali o venkově. 

Takto připravené děti se v pátek pustily do akce. Třídily luštěniny, které 

před tím pojmenovaly, prováděly sběr zeleniny, kterou musely poznat. 

Přiřazovaly mláďátka hospodářských zvířat ke svým dospělým a česaly 

ovoce. 

Nejatraktivnější disciplína 

byla krmení zvířátek. 

Nakonec si své znalosti 

potvrdily kvízem o farmě. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára a Míša 

  



Naše zvířata 

Levhart obláčkový  

 Je nejmenší 

z velkých koček 

 Vyskytuje se od 

Indie po jižní Čínu 

 Znaky: Levhart 

obláčkový má 

hnědožluté 

skvrny s černým 

okrajem, krátké 

tlapy, dlouhou 

hlavu, dlouhé 

špičáky podobné 

vyhynulému šavlozubému tygrovi 

 Je to ohrožený druh. Jedním z důvodů je mýcení lesů. Lidé ho loví 

pro kožešinu a špičáky, o kterých si myslí, že mají kouzelnou moc. 

 

Chov v pražské zoo 

V naší zoo byl první levhart obláčkový od roku 1961. Byl to samec 

z moskevské zoo. V roce 1965  k němu přibyla samice z přírody, ale 

oba o rok později uhynuli. Od roku 1966 se v naší zahradě chovali 

jen dva levharti obláčkoví narození v zajetí. V roce 2006 přibyli z 

anglické zoo samec Luzon a samice Buri. Ten samý rok měli 3 

koťata a o 3 roky později měli dohromady 5 koťat.  

 

Dikdik Kirkův  

 Dikdikové patří mezi nejmenší antilopy světa 

 Žije v jižní a východní Africe. 

 Znaky: Zrzavohnědá hladká srst, bílá srst okolo očí, malé růžky na 

hlavě, na čele pruh delší srsti, kterou umí naježit, a prodloužený 

pohyblivý nos 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjn36Gn2sDXAhWBWRoKHbORA4wQjRwIBw&url=http://www.rodinaonline.cz/article.php?clanek%3D286&psig=AOvVaw3SisV0M7IAuv47J5dtr6Ie&ust=1510839584434788


Zajímavosti : 

Své území si značí 

hromádkami trusu. 

O chránění se stará 

vždy jen samec. 

Název Dikdik 

nejspíš pochází 

z varovného 

signálu, který 

Dikdikové vydávají. 

Zní totiž jako zik – 

zik.  

Natka 

 

 

Soutěž žákovské knihovny 

Jak už všichni jistě víte, naše žákovská knihovna pro vás připravuje první 

letošní čtenářskou soutěž. Soutěžní knihy jsou: Já, Baryk od Františka 

Nepila pro 1. stupeň a (Ne) obyčejný kluk od Raquel Jaramillo Palaciové 

pro 2. stupeň. Knížky jsou pro vás k dispozici v naší žákovské knihovně. 

Otázky budou vyvěšeny 28. listopadu na malých nástěnkách na každém 

patře, na nástěnce Gutovské rady a na dveřích knihovny. Odpovědět na 

ně můžete pouze tentýž den, buď na podepsaný lísteček s napsanou 

třídou, který hodíte do urny vedle ředitelny, nebo elektronicky na 

knihovna@zsgutova.cz. Čtěte s chutí a radostí, přejeme hodně štěstí. 

Vaše žákovská knihovna. 

 

Viktorín 
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Nové knihy 

Marie Terezie a její Habsburkové 

Dobře vládnout nemusí jen muži. A já jsem 

jediná žena, která kdy usedla na český trůn. 

Od dětství jsem se připravovala, že budu 

královnou. Přesvědčila jsem všechny, kteří 

o mně pochybovali, že na to mám. Stálo mě 

to nemalé úsilí, ale stálo to za to! Bojovala 

jsem jako lvice, abych ubránila svoje území 

a získala další. Změnila jsem jednou 

provždy zavedené pořádky. To já jsem 

přepisovala dějiny! Jsem Marie Terezie. 

 

 

 

 

Temný pán – zloduch v nesnázích 

Temný pán, největší ničitel a nejvyšší 

vládce Temnokraje, který je momentálně 

nucen přebývat v těle ubožáckého 

pozemského kluka, musí čelit dalším 

nesnázím. Doufal, že se konečně vrátí do 

rodného Temnokraje a že mu bude 

vládnout ve své pravé, děsuplné podobě. 

Jenže ouha, místo něj tam mocné kouzlo 

odneslo jeho pozemskou kamarádku Suz. 

Ale to ještě není to nejhorší. Ti hlupáci v 

Temnokraji totiž považují Suz za Královnu 

temnot. A ta se pohodlně uvelebí Temnému 

pánu na jeho trůně a začne měnit říši podle 

svého vkusu. Je nejvyšší čas zasáhnout! 

Temný pán se musí vrátit domů a postarat 

se o pořádek. 

 



Alchymista 

Nicolas Flamel žil ve 14. století ve Francii a 

říká se, že objevil tajemství věčného života. 

Když zemřel, byla jeho hrobka nalezena 

údajně prázdná. Možná že nalezl recept na 

elixír života v knize starodávných kouzel a 

stále žije. Během let se stal ochráncem a 

strážcem knihy mága Abraháma, která mu 

nejen propůjčila dlouhověkost, ale také ho 

hmotně zabezpečila. S její pomocí je 

schopen vyrábět zlato z obyčejných kovů 

nebo drahokamy z obyčejných kamenů. 

Naneštěstí se kniha může stát v nepravých 

rukou tou nejmocnější zbraní proti lidstvu a 

celému světu. Přesně tak ji hodlá použít i Dr. 

John Dee, který knihu ukradne. 

 

Deklarace smrti 

Velká Británie, rok 2140. Život na Zemi se 
změnil od základů. Lidská civilizace už není 
ohrožena smrtelnými nemocemi, na které 
věda objevila léky. Nesmrtelnost však přináší 
i možná rizika - největším z nich je přelidnění. 
Proto byla přijata Deklarace - každý obyvatel 
může mít jen jedno dítě... Kdo zákony poruší, 
bude potrestán. Patnáctiletá Anna se narodila 
rodičům, kteří měli dvě děti. Nyní je 
označována za "Přebytečnou". Jaký život ji 
čeká? Dokáže se vyrovnat se svým osudem 
vyděděnce? 
 

 

 

 

Niki 

 



 

Nové filmy 

Ferdinand 

Ferdinand je velký býk s velkým srdcem. Je to 

roztomilé, leč trochu nešikovné až groteskně 

působící stvoření, které ale neznalí lidé 

považují za nebezpečné a zuřivé monstrum. 

Když si jednoho dne Ferdinand neopatrně 

sedne na čmeláka, dostane žihadlo a splaší 

se. Celou událost vidí hledači býků a 

rozdivočelý Ferdinand je uchvátí natolik, že jej 

okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand je ale 

odhodlaný vrátit se ke své rodině a pomocí 

svých nových přátel se vydává na dlouhou 

cestu Španělskem. 

Premiéra: 21.12. 

 

 

Star Wars – Poslední z Jediů 

Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od 

studia Lucasfilm pokračuje sága rodu 

Skywalkerů. Postavy předchozího filmu Star 

Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními 

hrdiny galaxie prožívají strhující 

dobrodružství, během kterých odhalí 

prastará tajemství Síly a šokující události z 

minulosti. 

 

Premiéra: 14.12. 

 

 

 

 



 

 

7 životů 

Sedm životů, sedm sester, jedna společná 
identita. Přelidněný svět roku 2073 se řídí 
drastickým zákonem jednoho dítěte na 
rodinu. Pokud úřady objeví přestupek, mladší 
sourozenec je nesmlouvavě odebrán. V 
jednom bytě se ale už třicet let skrývá a žije 
sedm sester. Vypadají stejně, přesto je každá 
jiná a každá je svá. Všechny dohromady pak 
mají jednu identitu pro pohyb venku, kde 
vystupují jako jedna osoba a žijí jeden 
společný oficiální život. Chodí do školy, do 
práce, s kolegy do baru, vztahy pouze na 
jednu noc. Každá ze sester chodí ven jeden 
den v týdnu. Pondělí vychází v pondělí, Úterý 
v úterý a tak dále, až je řada na Neděli. Jejich 
systém funguje po mnoho let skvěle. Až do 

toho dne, kdy se Pondělí nevrátí domů.  

Premiéra: 30.11. 

Jumanji 

Když čtveřice školáků objeví starou 
videoherní konzoli se hrou, o které nikdy 
předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají 
se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra 
odehrává, a zcela doslova se stávají 
postavami, které si pro hru zvolili: z 
počítačového hráče Spencera se stává 
odvážný dobrodruh, náruživý sportovec 
Fridge přijde "o horního půl metru těla" a 
stane se z něj drobný génius, ze všemi 
oblíbené Bethany se stává profesor ve 
středním věku a zamlklá samotářka Martha 
je proměněna v drsnou bojovnici. Společně 
zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si 
můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít.  

Premiéra: 21.12. 

Niki 



Vtipy III. 

Vánoce jsou svátky nejen klidu, míru, plných mís cukroví a kaprů ve vaně. 

Vánoce, to jsou také svátky radosti, štěstí a veselí, které si vzájemně lidé 

přejí. Ale proč zůstávat u přání, když si můžeme radost, smích a veselí 

užít už teď? Že nevíte jak? Tak se podívejte do mé nabídky vánočních 

vtipů, které jistě rozsvítí úsměv na vašich tvářích…… 

 
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, 

Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“  
 

 
„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku. „Nic si 

nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni.“ 

 

„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod stromečkem. 

„Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“ 

                                                                                                  Tonda, 5.C 
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