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Ema Farag, 4.B

Voršilské studio
Tato dílna se po většinu času odehrávala v učebně hudební
výchovy. Na chodbách školy jsme fotili různé zajímavé věci,
abychom je pak mohli použít do videa o škole, které pak bude
umístěno na školních internetových stránkách. V rámci dílny
jsme také nahrávali vlastní hudbu k videu. Docela se nám to dařilo.
Jonáš Zákopčaník, 9.A
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Tajemná příroda
Třetí den jsme strávili v zasněžené zoologické zahradě.
Nejprve byla přednáška s názvem „Zajímavosti pražské zoologické zahrady“, která byla poučná a velmi zajímavá. Dostali
jsme pracovní listy, které jsme po celou dobu přednášky vyplňovali. Po přednášce byl rozchod, ale museli jsme si vybrat nějaké
zvíře, o kterém budeme dělat informační kartu. Informační
karta slouží jako výstup z dílny. Tento projektový den se mi velmi líbil.

Laura Przybylaková, 8.B

Matematika nás baví
Projektový den začal ve třídě 9.A. Nejdříve jsme se rozcvičovali pomocí hlavolamu, který se jmenoval Hoshi. Pak následovala cesta tramvají do Vršovic, kde jsme navštívili hernu stolních her. Hrál jsem spoustu různých her, které jsem doposud
nikdy nehrál. Velmi mě bavila hra, která se hrála, že jsem dostal
4 karty tak, abych je já neviděl, ale viděli je moji spoluhráči.
Museli jsme poskládat co nejvíc karet, abychom dali dohromady
co nejvíc čísel každé barvy, aby vznikl velký ohňostroj. Bylo to
zábavné a poučné.
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Kryštof Borák, 8.B

Po stopách misionářů
Nejdřív jsme sledovali dokument o Indii a o indických
dětech. Po zhlédnutí filmu jsme vyráběli papírové dárky. Bylo to
přáníčko bez popisku, které jsme pak zabalili. Pak jsme v kuchyňce připravovali indická jídla. Jedli jsme zeleninu s rýží. Následně jsme se rozdělili do skupinek a šli do pražských ulic rozdávat informační letáčky s adopcí na dálku. Lidem, které jsme
náhodně potkali na ulici, jsme také dávali námi vyrobená zajímavá přáníčka. Po návratu do školy jsme zhodnotili dílnu a rozešli
se domů. Celkem se mi to všechno líbilo.
Dominika Veselá, 9.B
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Iluminované

středověké

rukopisy

nás

inspirovaly

k vytvoření vlastních iniciál. Od gotického rukopisu skoro
k nerozeznání ...

Marie Slavická, 4.B
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A že středověk nebyl jen o umění, to nám vyprávěl tatínek
Magdy a jeho kamarád Martin z šermířské skupiny Citadela.
Už jste někdy drželi v ruce středověký meč, sekyru či palcát?
Výroba kroužkové košile:

žáci 4.B
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Už je tady ten den! Karneval! Maminka mě
doma strojí. Půjdu za zpěvačku Dolores. Máma
mně nalepila dlouhé nehty, které mi nalakovala
červeným lakem a namalovala oční stíny.
Nakonec jsem si nasadila na hlavu klobouk
a přes ramena jsem si přehodila boa z peříček.
A tak jsem celá nedočkavá vyšla. Ve škole mě
čekali kamarádi ze třídy. Karnevalový rej byl velmi veselý a rozpustilý.
Mně se však nejvíc líbily soutěže. Vyhrála jsem s Terezkou tančení s balónky na čele. Letošní masopust jsem si pořádně užila.
Malvína Anderová, 5.B

Masopustní rej vypukl v pátek 7. února.
Všichni ti z naší třídy, kteří přišli, si řekli, že je to
náš poslední společný rok, kdy jsme všichni spolu. A tak jsme to pořádně
rozjeli. V tělocvičně svítila různě barevná velká i malá světla. Vzali jsme
se za ruce a točili se. Roztočili jsme se tak rychle, že jsme spadli. Vstali
jsme a točili se znova. Bylo zde také hodně super soutěží, např. podlézání
pod tyčí. Ke konci přišli šikovní kluci z YOYO STORE, ukazovali nám
vše, co umí.
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Renee Passarini, 5.B

Vodníkovo království leží hluboko v horském je‐
zeře, které se nachází na vrcholku monumentálně vyhlí‐
žející hory. Vede k němu úzká pěšina, která se klikatí
jako had na poušti. Vchod do jezera připomíná velká
ústa. Schody, které vedou do podzemní říše, působí
velmi chladně. Do hlavního sálu vede dlouhá cesta. Ta
se snad táhne několik kilometrů. Cestou vás doprovází
studené pohledy strnule hledících soch, které jsou vy‐
tesány z čirého skla. Pokud projdete dlouhou chodbou,
ocitnete se přede dveřmi. Zde stojí nápis: „Dovnitř
vejde jen ten, kdo pravým vodníkem je.“ To znamená, že
pokud nejste vodníkem, máte smůlu. Dveře vás nepustí
dále.
Vodníci pak mají možnost zhlédnout okázalost,
která je skryta za dveřmi. Síň je plná
portrétních obrazů pána vodního králov‐
ství. Dlažba se tam rozebíhá

na všechny

strany, nedohlédnete ani konce. Křišťá‐
lový lustr uprostřed sálu svítí jako
sluníčko. Na stupínku se tyčí však velmi
staře vyhlížející trůn, který na vás
moudře hledí. Kráčíte tedy k němu s respektem.
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Za trůnem jsou baldachýnové závoje vyrobené z pavučin vodních pavouků. Baldachýny lemují cestu ze vstupního sálu do jednotlivých pokojů. Když procházíte chodbami, máte pocit, že se procházíte po nebeské krajině. A pak najednou stojíte před posledními
dveřmi. Jsou to nejstarší dveře vodníkova království. Na dveřích je
starodávným písmem napsána celá historie království. Pak už stačí jen vyjít ven z jezera a chladivý horský vzduch vás ovane.
Sbohem, velkolepé vodníkovo království.
Tonička Suchánková, 8.A

„Prozradíte nám konečně jméno svého komplice?“, ptá se
soudce obžalovaného. „Ne. Přece bych neprásknul vlastního
bráchu!!!“

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka:
„Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“ Majitel bárky se
něho podívá a řekne: „Dvacet liber.“ Turista se znovu ptá:
„Není to trochu moc?“ „Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeře chodil Kristus pěšky!“ Turista se mile
usměje a řekne: „Není divu, při těch cenách!“
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Darebák David a tělo
autorka: Francezka Simonová
Darebák David má v češtině už 6 dílů. Tento díl je již
sedmý. Je to dokonalá příručka o všem, co chcete vědět o těle.
Pokud byste si rozmotali cévy a natáhli je jako provázek, otočili
byste dvakrát celou zeměkouli. Víte, že vám každý den vypadne
100 vlasů, že na WC strávíte 3 roky svého života ?!

Žil jsem jako kaskadér
autorka: Janet Tashjianová
Jde o další knížku této autorky. Derek Fallon, velký odpůrce
čtení a velký rošťák, má rád PARKOUR. Jde o kaskadérství.
Při jedné produkci ho uvidí opravdový kaskadér od filmu,
nabídne mu spolupráci. Jenže Derek má malého kapucínka,
opičku, o kterou se nestará moc dobře a navíc se ještě rozhádá
s nejlepším kamarádem. Jak to asi dopadne?
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Lupiči z Ostie
autorka: Caroline Lawrencová
Píše se rok 79. Čtyři děti - římská dívka Flavie, židovský
chlapec Jonathán, africká otrokyně Nubia, němý žebrák Lupus řeší krádež pečetního prstenu, který patřil Flaviinu otci. Dostanou se tak do přístavu, na fórum a na pohřebiště. A tak jsou
všichni vtaženi do dalšího detektivního pátrání.

Případ vraždící slepice
autorka: Sandra Grimmová
Opravdu farmáře zavraždila slepice? Dvacet čtyři zapeklitých záhad vyřeší detektivní kancelář Rolf, Krásná a spol.
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