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Slovo úvodem 

 
Milí čtenáři,  

i v letošním školním roce chceme pro Vás 

připravit několik čísel oblíbeného časopisu 

Školní oko. Nyní před Vás předkládáme první 

číslo, ve kterém se děti rozepsaly opět o 

některých školních akcích a svých 

mimoškolních aktivitách. Letos na budovu 

druhého stupně přišli nově žáci 5.B. Jejich 

pocity z této změny zachytili ve svých 

slohových pracích, z nichž některé 

zveřejňujeme. Také se aktivně a s nadšením 

zapojili do tvorby článků.  

 

Jménem redakční rady Vás 

srdečně za celou školu zveme na 

Prodejní vánoční výstavu, která se 

uskuteční v sobotu 3. 12. 2016 od 

14 do 17 hodin v aule budovy 

druhého stupně. Zakoupením 

výrobků Vašich dětí přispějete 

třídám na jimi vybrané aktivity.  

Dále Vás zveme na Vánoční 

akademii, která se bude konat 

v hotelu Svornost ve středu 14. 12. 

2016 od 17:30 hodin. Těšíme se 

na Vaši návštěvu a doufáme, že 

přijdete děti na tyto akce 

podpořit. 

Redakční rada  
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Můj přechod na druhý stupeň 

 

 

Těšila jsem se na druhý stupeň už od třetí 

třídy. Moc mě tu překvapil rozvrh a také 

učitelé. Rozvrh, protože jsem nečekala, že 

budeme mít v polovině vyučování volnou 

hodinu na oběd, učitelé jsou hodnější, než 

jsem myslela. Zde na druhém stupni mi 

dělají problémy žáci z vyšších tříd a 

rychlost učení, ale myslím si, že si na to 

časem zvyknu. Celkově je druhý stupeň 

výzva. 

Lucie Kelbelová,  5.B 

 

 

Po čtvrté třídě jsme znenadání přešli na 

druhý stupeň, ale změna byla příjemná. 

Velmi se mi líbila jedna nepatrná, ale 

důležitá změna a to je volnost. Zdá se mi, 

že se můžeme více pohybovat. Také zde 

učitelé jsou mnohem tolerantnější, ale i 

přísnější. Líbí se mi obrovská chodba. 

Velmi se mi líbí různé funkce například 

zástupce třídy, školní senát a hlavně 

časopis Školní oko, do kterého teď píši. Líbí 

se mi odpoledka. Velká změna je i v tom, 

že máme více učitelů a právě asi největší 

problém mi tu dělá sžít se s nimi a 

zvyknout si na jejich tempo. Myslím si, že 

třída je teď mnohem víc spolu. Téměř nic 

mi tu nechybí, snad jen velikost třídy. 

Karel Novák,  5.B 

 

 

 

Nejvýznamnější změnou na druhém stupni 

je pro mě střídání učitelek. Líbí se mi na 

tom, že je tím vyučování pestřejší a 

rychleji mi uteče. Budova prvního stupně 

se mi sice líbila více, ale zase je tady na 

druhém stupni výhoda, že do třídy 

nemusím chodit po schodech. Jsem rád, že 

chodím do stejné jídelny, protože tam 

dobře vaří. 

Filip Urban,  5.B 

  



5 
 

Náš volný čas 

 

Lepení modelů 

 

Už jste někdy lepili papírové nebo plastové 
modely? Jestli ano, tak víte, o čem mluvím. 
Jestli ne, tak vám to právě teď ukážu.  
 Celé je to hlavně o trpělivosti a 
pečlivosti. Je potřeba pracovat pomalu a 
klidně. Ale je to veliká zábava. Já sám 
lepím vojenské modely už dva roky.  
 Nejprve si musíte důkladně přečíst 
návod. Potom vystříhat dílky a upravit je 
pilníčkem, aby se daly dobře slepit. 
Nakonec vše slepit a nabarvit. Není to ale 
tak lehké, jak se zdá. Nabarvit slepit a 
upravit části je zdlouhavé, ale zato 
zábavné. Třeba s takovým dělem si můžete 
pěkně vyhrát. Vybere si opravdu každý, 
protože modýlků je spousta a není 
problém je sehnat.  
 Já se zabývám lepením modelů 
vojenské techniky. Lepím například 
modely letadel, lodí nebo tanků. Můj první 

model byl letoun Spitfaire Mk. a právě teď 
lepím tank M2 medium.  
 

 
 
To je asi tak všechno k lepení modýlků, a 
pokud se rozhodnete to také zkusit, přeji 
vám spoustu zábavy s modely. 

 

Karel Novák, 5.B 

 

 

Fotbalová 5.B 
 

Na naší škole je hřiště, které se nezamyká 

a je pro nás, což je skvělé. Můžeme si tam 

zahrát kdykoli – o přestávce, před 

odpoledkou nebo i po vyučování. Takovou 

výhodu na všech školách nenajdu. Pro 

milovníky sportu, jako já, je to super. 

Často si tam chodí zahrát kluci z naší třídy 

jako Honza Vycpálek, Igor Pokoš, Sváťa 

Oleksišak, Marek Kábele a moje maličkost 

;) a spousta kluků ze šesté třídy. Určitě to 

je velká výhoda a doufám, že nám to 

zůstane. 

Díky tomu, jak tady trénujeme, tak si 

myslím, že příští Mc´Donald´s cup 

vyhrajeme. ;) 

James Row, 5.B 
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Signal festival 
 

Už počtvrté se 13.10. až 16.10. 2016 konal 

Signal festival. Samotný festival probíhá 

tak, že se na nejznámější historické 

památky České republiky promítá svĕtelná 

show. Tento rok byly projekce celkem na 

23 místech. Podle názoru lidí jako každý 

rok byla nejlepší instalace na Námĕstí 

Míru, promítána na kostelu sv. Ludmily. 

Jednalo se o netradiční zachycení  tváří 

současné i historické Prahy pomocí 

obrazců. V podzimní noci vypadaly 

opravdu skvěle. Nejslabší za poslední dobu 

bylo podle mého názoru Staromĕstské 

námĕstí. Festival se mi celkovĕ líbil a 

určitĕ se bĕžte podívat příští rok. 

9.třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní akce 
 

Literární pořad 
 

Dne 4. 11. jsme měli ve škole přednášku o 

spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Tento 

literární pořad byl velmi poučný a 

zajímavý. Zjistili jsme, že pan Hrabal velmi 

rád chodil do hospody na pořádné 

pivečko. Čerpal zde také inspiraci ke svým 

knihám. O literaturu se začal zajímat až 

jako dospělý muž a i přesto, že měl ve 

škole špatný prospěch, stal se geniálním 

spisovatelem. Program byl zpracován 

zábavně a zajímavě, proto jsme z něho 

měli celkově dobrý pocit a těšíme na další 

podobně vydařené přednášky. 

8. třída 
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Výlet na horu Říp 
 

V pátek 23. září jsme se jako osmá a 

devátá třída, pod vedením paní učitelek 

Beránkové a Priknerové, zúčastnili výletu 

na horu Říp. Brzy ráno jsme se sešli před 

školou, nasedli do autobusu a 

v doprovodu dobré nálady jsme vyrazili na 

naši hodinovou cestu. Čas v autobuse jsme 

si zkrátili posíláním vlaštovek. Dorazili 

jsme na místo a jen, co jsme vystoupili 

z autobusu, rozléhal se před námi 

obrovský kopec, spíš hora. Bohužel prudká 

cesta nahoru už tak velkolepá nebyla. Na 

vrchol, pár desítek metrů od rotundy 

sv.Jiří, jsme ale naštěstí vyběhli během pár 

minut. Koupili jsme si vstupenky a šli 

dovnitř. Byla to malá, útulná rotunda s pár 

lavičkami a sochou sv.Jiří. Pan průvodce 

nám sdělil zajímavé informace nejen o 

rotundě, ale i o celém místu. Poté jsme si 

prohlédli okolí a došli na vyhlídku. 

Následně jsme se pomalu vrátili 

k autobusu. Celý výlet byl fajn, ale celkově 

jsme od něj čekali trochu více.   

Mirek Šmíd, 9. třída 

Planeta Země 3000 – Filipíny 

 

Dne 26. 9. jsme jeli s celým druhým 

stupněm na každoroční akci Planeta Země 

3000. Tentokrát byla tato zajímavá a 

poučná filmová prezentace o Filipínách. 

Jedná se o stát z mnoha ostrovů. Nejvíce 

nás zaujalo dobrovolné ukřižování 

některých obyvatel Filipín jako důkaz víry, 

podmořský svět korálových útesů a běžný 

život místních lidí. Většinu žáků z ostatních 

škol ale bohužel akce moc nebavila a podle 

toho se také chovali. Házením věcí po sále 

neustále vyrušovali a několikrát je museli 

učitelé a organizátoři akce napomínat. Po 

skončení programu jsme šli na Václavské 

náměstí, kde jsme měli rozchod. Většina 

z nás šla do Mekáče. Nakonec jsme se 

vlakem vrátili do Dolních Počernic. Celá 

akce byla super.  

Ondra Heřman a Martin Müller, 9. třída 
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Běh TERIBEAR 
 

Charitativní běh pro nadaci Terezy Maxové 

dětem probíhal v Praze na Letné od 8. do 

17. září. Žáci naší školy se této sportovně-

charitativní akce zúčastnili hned dvakrát a 

někteří dokonce i vícekrát ve svém volném 

čase. Pravidlo bylo uběhnout, či ujít co 

nejvíce koleček. Za každý kilometr, který 

načetl snímací čip, bylo totiž na charitu 

věnováno 50 kč. Celkem naše škola takto 

přispěla částkou 59 500 kč za zdolaných 

1 190 km a mezi tými tak obsadila 13. 

místo. Akce se zúčastnily také známé 

osobnosti, například Iva Pazderková,  Jitka 

Čvančarová a další. Celá akce se velice 

podařila a nám se líbila. Všichni jsme po ní 

měli dobrý pocit a doufáme, že tímto 

způsobem vydělaná částka opravdu 

někomu pomůže. 

děvčata z 9. třídy 

 

 

Lampionový průvod 
 

Večer dne 31. 10. se lidé z Dolních 

Počernic sešli v zámeckém parku na 

lampionový průvod, kterého se zúčastnili i 

někteří žáci naší školy. Nejprve jsme před 

restaurací Léta Páně vyslechli státní 

hymnu, kterou zazpíval Počernický sbor. 

Pan starosta nám pověděl pohádku O 

pejskovi a kočičce. Poté průvod vyrazil. 

Celý park se rozzářil lampiony, které se 

vlnily po svíčkách lemované cestě. Když se 

blížil konec průvodu, náhle celou oblohu 

rozjasnil ohňostroj. Celá tato každoroční 

akce se velice podařila. 

8. třída 
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IQpark  

 
Dne 13. 10. jsme se 4. a 5. třídou vyrazili 
autobusem do IQparku v Liberci. Na místě 
jsme dostali rozchod, ale nejprve jsme si 
uložili věci do klecí. Do půl dvanácté jsme 
si procházeli expozice: povolání, Titanic, 
vodní svět a další. Nám se nejvíce líbila 

výstava povolání a zrcadlové bludiště. V 
11:30 začala show. Po ní jsme si vše 
doprohlédli a v půl druhé jsme měli sraz a 
šťastně jeli domů. Moc se nám tam líbilo. 
Mně se nejvíce líbilo zrcadlové bludiště. 
Chtěli bychom tam jet znovu. 

 
Mariana Stehlíková, Anna Popeláková, 6. třída 

    

 

McDonald's Cup 

 
McDonald's Cup je největší fotbalový 
turnaj pro žáky základních škol. Letošní 
školní rok se koná již 20. ročník. Ve dvou 
věkových kategoriích nastupuje do turnaje 
téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-
11 let. McDonald's Cup se hraje na téměř 
4 tisících základních školách České 
republiky a stále se zapojují další. Kdo se 
chce z dětí zúčastnit této výjimečné 
fotbalové soutěže, může se přihlásit na své 
základní škole u třídního učitele nebo u 
učitele tělocviku. McDonald’s Cup se hraje 
ve dvou kategoriích – A (kluci a holky ve 
věku 6-9 let), B (kluci a holky ve věku 10-
11 let). Za svoji třídu můžete sestavit i dvě 
a více družstev. Začíná se třídním a 
školním kolem. Nejlepší tým z každé školy 
postupuje okresními a krajskými koly až k 
celorepublikovému finále – Svátek fotbalu, 

kde se rozhodne o absolutním vítězi 
turnaje!  
Absolutní vítěz 19. ročníku  McDonald’s 
Cupu jel v létě do Francie na fotbalové 
utkání Euro 2016.  A jeli tam i nejlepší 
hráči. V průběhu McDonald’s Cupu hrající 
žáky sledovala vybraná porota a 
z jednotlivých škol vybrala pár nejlepších 
hráčů. Tito hráči byli vybráni jako „player 
escort“. To jsou děti, které 
doprovázejí fotbalisty na trávník před 
utkáním a mohou s nimi trávit i nějaký čas 
v kabině. Patronem 19. ročníku byl 
Vladimír Darida a pro 20. Ročník je Pavel 
Nedvěd. Devatenáctého ročníku (loňský 
školní rok) se turnaje ve fotbale po 
několikáté zúčastnili i žáci naší školy a to 
ve dvou věkových kategoriích, 1. až 3. třída 
a 4. až 5. třída. Starším žáků se moc 



10 
 

nedařilo. Mladší žáci měli větší štěstí a 
podařilo se jim vybojovat krásné 2. místo 
v základním kole. Bohužel to ale nestačilo 
na postup do dalšího, krajského kola. 

Z každého kola postupuje pouze nejlepší 
team. Letošní turnaj naší školu teprve 
čeká.

 
 

Program turnaje 

třídní a školní kola soutěže září 2016 - 26. března 2017 

okrsková a okresní finále 27. 3. - 19. 5. 2017 

krajská finále 15. 5. - 24. 5. 2017 

Svátek fotbalu - setkání vítězů 30. - 31. 5. 2017, Plzeň - Doosan Aréna, FC Viktoria Plzeň 

 
Jan Vycpálek, 5.B 

V obrazech 
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  5.B, 6., 8. a 9. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


