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Slovo úvodem 
 

Vážení čtenáři, 

právě před vámi leží poslední číslo časopisu 

v tomto školním roce.  Všichni už se těšíme na 

prázdniny, a z toho důvodu je toto číslo laděno 

tak trochu letně. Na jaře se konalo ve škole 

mnoho akcí. Třídy byly na výletech a školách 

v přírodě. Účastili jsme se několika 

sportovních akcí. Zpívali jsme v hotelu 

Svornost i v kostele.  Naše devátá třída dělala 

přijímačky a jsme rádi, že jsme se dostali na 

střední školy, které jsme si vybrali. Nyní se již 

připravujeme na slavnostní zakončení školního 

roku a začíná nám docházet, že se nám asi 

bude stýskat po kamarádech a kupodivu i po 

učitelích. Tak se s vámi loučíme a těšíme se, že 

naši základní školu přijdeme někdy navštívit a 

zavzpomínat si. 

9. třída 
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Z historie Hostavic 

Hostavický zámeček 
Ve třicátých letech 20. století patřil Hostavický 

zámeček ke Kolmanově velkostatku. V roce 

1934 koupila Kolmanův velkostatek a spolu 

s ním všechny hospodářské budovy včetně 

zámku, přilehlého parku a pozemku firma 

Tomáše Bati. 

Od 50. let 20. století se v zámku nacházela 

mateřská a základní škola pro nižší stupeň (1. 

až 4. třída), od roku 2005 zde sídlí soukromá 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 

Palestra. 

Jak se připojily Hostavice k Praze 9 
Hostavice se připojily k Praze roku 1968. 

Rozhodl to Národní výbor hlavního města 

Prahy. V době německé okupace v letech 

1939-1945 byla zřízená na Čihadlech cvičná 

střelnice pro německá letadla. 

V době po osvobození naší republiky 

sovětskou armádou byl zřízen v Hostavicích 

na rohu Včelniční a Novozámecké ulice 

v domě kožešníka Šenfelda štáb Rudé 

armády a v suterénu budovy bylo vězení pro 

zajaté Němce. 

Zvonička 
Sloupová zvonička v Hostavicích: Na návsi 

před domem čp. 7 stojí zvonička 

s jehlancovitou šindelovou stříškou. Trámy po 

stranách jsou jednoduše vyřezávány. Na 

zvonku, který v roce 2001 někdo sprostě 

ukradl,  byl reliéf sv. Jana Nepomuckého. Nyní 

už je opět zvonička opatřena zvonem. Při 

opravě zvoničky bylo uvnitř nalezeno pouzdro 

s letopočtem jejího zřízení, prý pochází z roku 

1730.  

                                                                     6. třída                                                                                     
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Ze života školy 

Čokoládová tretra                

 

Žáci prvního stupně za podpory šesté třídy se 
zúčastnili čokoládové tretry, která se konala 
na Pražské Julisce. Zúčastnilo se jí přes 600 
dětí. Závodilo se na 100m, 200m a 300m.Vítěz 
každé kategorie postoupil na Zlatou tretru v 

Ostravě.  Dorazil i Usain Bold, který 
odstartoval několik závodů na 100m. Po celé 
dopoledne probíhala autogramiáda známých 
atletů, Pavla Masláka, Jakuba Holuši a Jana 
Železného.  

6. třída 

 

Literární programy 
 

Dne 15. 4. a 5. 5. jsme měli v naší třídě 

literární přednášky o Karlu Hynku Máchovi a 

Karlu Čapkovi. Přednášek se zúčastnily tři 

třídy: 7., 8., a  9. Literárním programem nás 

vždy provázely dvě paní. O obou osobnostech 

jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 

informací. Například jsme se dozvěděli, že K. 

H. Mácha zemřel kvůli tomu, že při hašení 

požáru vypil vodu, co nebyla pitná. Zato u K. 

Čapka jsme zjistili, že skoro celý život žil se 

svým bratrem Josefem. 

7. třída 

Dětský den s Městskou policií 
 

Dne 18. 5. byl ve škole dětský den, který 

organizovala Městská policie. Této události se 

zúčastnil celý první i druhý stupeň. Děti si 

mohly vyzkoušet několik atrakcí. Velký zájem 

byl o jízdu na kole skrz překážkovou dráhu. 

Nejvíc se nám líbil skákací hrad, kde se stály 

dlouhé fronty. Zejména mladší děti si mohly 

vyzkoušet ulovit rybičky ze speciálních košů. 

Také si děti mohly vyzkoušet, kolika míčky se 

trefí do kočičí tlamy. Zábavnější atrakcí byl ale 

stolní tenis před vchodem druhého stupně a 

badminton za školou a vedle něj ostatní 

atrakce: švihadla, skruže… Na hřišti si mohli 

kluci z druhého stupně zahrát fotbal. Poté se 

zde hrál i softbal a basketbal. Nakonec přijela 

ještě další dodávka Městské policie, ve které si 

děti, ale i učitelé mohli dostat některé 

reklamní předměty, mezi které patřily: 

bonbony, baterky, přívěsky na klíče svítící ve 

tmě, cyklomapy a samolepky s různými 

motivy.  

                                                                     7. třída 
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Výlet Lidice + Terezín 
 

Dne 3. května v 8:00 se studenti  5., 6. a 7. 

třídy vydali na celodenní výlet do Lidic a do 

Terezína. Cesta nebyla nijak dlouhá a zkrátili 

jsme si ji hrou, která byla poučná. Průvodce 

jménem Vítek nám dával otázky, které se 

týkaly druhé světové války. Když jsme dojeli do 

Lidic, šli jsme se na úvod podívat na film o 

Lidicích. Poté jsme došli k památníku, kde byla 

vypsána jména všech zahynulých obyvatel 

Lidic. Také jsme viděli sochu dětí. Zajímavé 

bylo, že každé dítě mělo stejnou tvář. Přesně 

v 11 jsme nasedli do autobusu a jeli do 

Terezína. V Terezíně nás přivítala naše 

průvodkyně, která nás provedla po městě. 

Viděli jsme cely, koupelny, popraviště a 

hřbitov. Zaujalo nás, že Terezín nesloužil jako 

vyhlazovací tábor, ale spíš jako vězení. Potom 

jsme šli úzkou chodbičkou, která nás dovedla 

až na kraj Terezína. Celý výlet jsme zakončili 

prohlídkou muzea, ve kterém jsme se podívali 

i na historii Terezína. Cesta zpátky nám rychle 

uběhla, protože spousta z nás byla velice 

unavená. 

7. třída 
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Den Země 
 

Bylo pátek 15. dubna. Byl to den, kdy celá 

škola uklízela odpadky v Dolnopočernickém 

parku. Ráno jsme přišli do parku, kde už čekali 

učitelé s pytli na odpad, napichováky a 

rukavicemi. Potom jsme se rozdělili do skupin 

a dali jsme se do práce. Našlo se tam například 

kolo od auta, ostnaté dráty, kupa použitých 

prezervativů, elektrické kabely, sedačka, 

injekční stříkačky, řidičák a dokonce i mrtvá 

labuť. Ke konci Dne Země jsme našli vojenský 

oděv a dveře od auta. Celkové množství 

odpadků bylo menší než v loňském roce, ale 

stejně nechápeme, jak se tam za rok může 

dostat tolik odpadu. Všechny nalezené věci 

jsme dali na velikou hromadu. Odvoz odpadu 

zařizovali lidé z Městského úřadu. Poté, co 

jsme si sbalili všechny věci, jsme šli zpátky do 

školy na oběd, po kterém jsme šli domů. 

7. třída

 

  

 



8 
 

Výstava Karel IV. 
 

Od 19.4. do 31.5. se na Městském  úřadě 

konala výstava k 700. výročí narození Karla IV. 

Součástí výstavy byly i výtvarné a literární 

práce žáků naší školy. Děti vyráběly různé 

předměty spojené s Karlem IV., nejčastěji 

s motivy Karlštějna a Karlovy Univerzity. Naše 

třída poskládala Karlštejn z puclíků a nalepila 

ho na karton. Některé puclíky na obrazu 

chyběly, proto jsme zbytek domalovali. Dále 

jsme na papíry vytiskli citáty Karla IV. a opálili 

svíčkou jejich okraje. Připravené práce dětí 

byly poté odneseny na Městský úřad. 19. 

dubna v 15:00 jsme se šli podívat na zahájení 

výstavy. V úřední budově nás přivítala paní 

sekretářka pana starosty. Na úřadě kromě 

našich výrobků byly připraveny cedule, na 

kterých byl popsán život Karla IV. a důležité 

momenty jeho vlády. Po chvíli přišel pan 

starosta s paní učitelkou Hájkovou a výstavu 

zahájili svými projevy o organizaci této akce a 

poděkováními. Paní učitelka také četla některé 

práce svých žáků. Výstavu si návštěvníci mohli 

prohlédnout déle než měsíc.   

7. třída
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Výlet na Pražský hrad 
 

V květnu jsme za doprovodného výkladu paní 

učitelky Burdové v anglickém a ruském jazyce 

navštívili Pražský hrad. Přednáška byla velice 

zajímavá. 

Společně s paní učitelkou Burdovou a H. 

Beránkovou jsme prošli celý okruh hradu. 

Obdivovali jsme gotickou výzdobu katedrály 

sv. Víta, kterou jsme si mohli prohlédnout jak 

zvenčí, tak uvnitř. Také jsme se procházeli 

Zlatou uličkou, podívali jsme se do 

Vladislavského sálu a viděli jsme střídání 

stráží. 

Výlet se nám velice líbil, odnesli jsme si z něj 

spoustu nových zážitků a vědomostí. A hlavně 

jsme se dozvěděli,  jak jsme na tom s danými 

jazyky. Když jsme nerozuměli jednomu 

z jazyků, informace jsme si doplnili pomocí 

druhého jazyka. Děkujeme za tuto zkušenost 

oběma paním učitelkám. 

8. třída 
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Výlet Lipno 
 

Dne 1.6. jsme jako letošní deváťáci vyjeli na 

závěrečný pětidenní pobyt na Lipno. Jako 

doprovod s náma jela naše třídní učitelka Eva 

Beránková a ředitel školy. Z Počernic nás 

čekala dlouhá cesta vlakem, kterou jsme si ale 

i tak užili. Počasí nám nepřálo, a proto jsme si 

šli po příjezdu jen prohlédnout okolí chaty. 

Ubytovaní jsme byli v chatě Lanovka. Druhý 

den nám plány znovu zkazilo počasí a museli 

jsme místo minigolfu na bowling. Odpoledne 

jsme se ale díky lepšímu počasí mohli vydat na 

stezku v korunách stromů, kde všichni 

překonali svůj strach z výšek. Dolů jela většina 

tobogánem, včetně paní učitelky. Celý den 

jsme zakončili v bazénu. Třetí den už nám 

vyšel i minigolf, na který se všichni těšili už od 

prvního dne. Odpoledne ale zase přišel déšť, 

takže jsme zůstali na pokojích a večer šli zase 

do bazénu. Čtvrtý den jsme zašli do blízké 

půjčovny kol a vyjeli na 20 km dlouhý výlet. 

Jeli jsme krásnou lipenskou krajinou, nechyběl 

převoz lodí přes jezero a zastávka na 

limonádu. Když jsme dorazili zpátky, ke štěstí 

nám zbývala už jen bobová dráha, kterou 

každý z nás několikrát projel. Příští den ráno 

jsme už jen dobalili věci a vyrazili směr 

nádraží. Cestu zpátky skoro všichni prospali, 

přece jen jsme toho stihli opravdu hodně, a 

tak jsme byli unavení. Výlet se nám i přes 

nepříznivé počasí podařil, doma jsme se ještě 

zasmáli nad spoustou fotek. A i když se za pár 

týdnů rozejdeme každý jiným směrem, na 

tenhle zážitek budeme vzpomínat ještě 

dlouho. 

Klára Modrová a Josef Prouza, 9. třída 
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Škola v přírodě 7. třídy 

 

V úterý 14. 6. jsme od školy odjeli na školu 

v přírodě do Doks u Máchova jezera. Když 

jsme dojeli, čekala nás krátká procházka po 

okolí, pak jsme šli na oběd. Po obědě nám dali 

hodinu volna, abychom si mohli vybalit. Ve 

dvě hodiny odpoledne jsme se seznámili s naší 

instruktorkou Bárou, byla hodná a fajn. Hráli 

jsme seznamovací hry a přehazku. Všem nám 

bylo horko, tak jsme se hned první den koupali 

v bazénu. Večerku jsme měli v deset hodin a 

budíček v půl osmé. Druhý den pršelo, takže 

jsme hráli hry jen vevnitř. Večer jsme měli 

diskotéku s dětmi z Palmovky. Druhý den jsme 

se vydali do České Lípy do aqvaparku. Plavali 

jsme asi tři hodiny a pak jsme unavení jeli zpět 

na chatu. Zahráli jsme si běhací hru, která se 

jmenuje ,,esemesky“ a po večeři hráli softball. 

V pátek zase pršelo, a tak jsme hráli hry s ping-

pongovým míčkem. Večer jsme měli ještě 

jednu diskotéku s dětmi ze ZŠ Emmy 

Destinové. V sobotu jsme nasedli do 

autobusu, který nás odvezl zpátky do Prahy. 

Všichni jsme si to užili a doufáme, že na stejné 

místo pojedeme i za rok. 

7. třída

 

 



12 
 

Poezie 

Smrt v boji 

Lukáš Krejčí, 9. třída 

 

Stojím proti nepříteli 

Mám proti sobě přesily 

Ty, která jsi bohyní krásy 

Mám pro tebe slova lásky 

Můj meč v bojišti sviští 

Z dáli slyším vlků vytí 

Já zemřu 

Do snů kamarádů se vetřu 

Přátelé mě budou oplakávat 

Nepřátelé oslavovat 

Já zemřu 

Nikomu se nebude stýskat 

Nepřátelé si budou pískat 

Smrt si pro mě sáhne 

Až já padnu v boji 

Smrt bude rychlá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je život? 

Martina Lněničková, 9. třída 

 

Co je život? 

Toť otázka,  

kterou se furt zabýváš, 

láska, vztahy, kamarádi, 

nad tím se ty rozplýváš. 

 

A co bolest, smrt a smutek? 

Proč nám dobrý skutek utek? 

Nad tím už však nedumáš. 

 

Myslíš, že jsi svobodný, 

a přitom tě ty obavy, 

 dnešní doby na zem sráží, 

a za pravdu tě přece zpraží. 

 

Peníze dnes vedou tady, 

systém, co má všechny vady. 

A ty to stejně neřešíš?! 

Koho takhle přesvědčíš?! 

 

Že jsi silný, hrdý rváč, 

a ne namachrovaný zrmd, sráč. 
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V obrazech 

Swingový festival „Ježkovy voči“  

1. třída a 5. třída 
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Noc kostelů 

 

 

 

2. stupeň ZŠ 


