
Jílovský
školák cv.6

Školní noviny ZŠ Jílové u Prahy ročník II., červen 2010

Toto je náš ekokodex. Vypracovaly ho děti z ekotýmu ještě v době, kdy jsme se připravovali na získání certi-
fikátu Ekoškola. Tento plakát visí ve vestibulu školy. Text: am, foto: archiv ZŠ

„DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI...“, HODNOTÍ PANÍ ŘEDITELKA
V mém případě je to již pátý rok,
kdy jsem na pozici ředitelky naší
školy. A to je podle mého důvod
k zastavení, k zamyšlení, k hodno-
cení. Teď mě napadá, že už se
kdysi hodnotilo po pětiletkách…
Takže raději řekněme, že je to pro
mne takové malé kulaté výročí.

K výročí se dávají (či dostávají) dár-
ky a pro mne je dárkem titul Eko-
škola, úspěch týmu Jílovského ško-
láka, obhájení speciálních tříd a zří-
zení školního klubu - to bylo v le-
tošním roce. V letech předcháze-
jících byly dárkem nové šatní skříň-
ky, dětské hřiště, hřiště na minifot-

bal, interaktivní tabule, nové počí-
tače, nově vybavené třídy, rekon-
strukce školní kuchyně, oplocení,
parkoviště. Nelze zapomenout ani
na školní akce – jarmarky, plesy,
výjezdy Ladění a Tmelení, úspě-
chy žáků v soutěžích a olympiá-
dách, oslava 50. narozenin školy...

Samozřejmě byly a jsou (zřejmě i
budou) okamžiky méně radostné
– odchody dětí, učitelů, nedosta-
tek financí, neúspěšné projekty,
nesplněné plány, výchovné prob-
lémy se žáky, nedorozumění s ro-
diči… Ale zpět k těm příjemným
chvílím ve škole. Pokrač. na str. 2

MÁME TO!

AUDIT K PROJEKTU EKOŠKOLA
V pátek 14. 5. 2010 přijela do naší školy dlouho očekávaná auditorská
návštěva. Byly to dvě auditorky ze sdružení Tereza, aby zjistily, jak si
naše škola v ekologii stojí a jestli si titul Ekoškola zasloužíme. Nejdříve
si prohlédly školu, potom si promluvily s některými zaměstnanci ZŠ
a besedovaly s žákovským ekotýmem. Na vše dohlížela paní učitelka
Kateřina Krištůfková. Auditorky byly spokojené a my jsme se těšili, že
si už zanedlouho budeme říkat EKOŠKOLA. Dominika Rybářová

Jako vždy první stře-
du v měsíci jsme mě-
li i 2. června schůz-
ku ekotýmu. Čekala
nás tam příjemná

zpráva, že se můžeme těšit na
TITUL EKOŠKOLA!
Práce se nám vyplatila. Titul se bu-
de předávat v Senátu ČR 23. 6.
A kdo tam pojede? Paní učitelka
to velmi dobře rozhodla - poje-
dou osmičky a devítky, z jednoho
prostého důvodu: o titul se žádá
každé dva roky, takže příště u
nás už letošní osmáci s devítkou
nebudou, tak aby si to taky užili!
A jaké teď budeme mít jako
EKOŠKOLA výhody? Kromě po-
cty, kterou si určitě zasloužíme,
můžeme logo ekoškoly používat
na dopisech, na webových strán-
kách naší ZŠ a také dostaneme
vlaječku, kterou si vyvěsíme. Jsem
ráda a doufám, že titul získáme
také příště. Aneta Cihlářová

ÚÚ SS PP ĚĚ ŠŠ NN ÝÝ
JJÍÍLLOOVVSSKKÝÝ  ŠŠKKOOLLÁÁKK!!
Dostali jsme se do finále sou-
těže o nejlepší školní časopis.
Konečné výsledky zveřejníme
v našich příštích novinách.     (r)

SDRUŽENÍ
TEREZA
podporuje
účast lidí
na ochraně
zdravého
životního
prostředí. 
Naší ZŠ udělilo titul EKOŠKOLA.

POTĚŠILO NÁS: TITUL EKOŠKOLA A OCENĚNÍ JÍLOVSKÉHO ŠKOLÁKA
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KRÁTCE ZE ZŠ

PŘIJĎTE DO HERNÍHO KLUBU MENSY
Jde o klub, ve kterém je možné zahrát si hry pro rozvíjení logického
myšlení, jako jsou např. šachy, Logik, Blokus, Sázky a dostihy atd. Herní
klub se koná každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod. Je určen všem dětem
z naší školy, na věku nezáleží. Někdy se může stát, že vedoucí klubu paní
vychovatelka Kuklová může mít jiné povinnosti a klub odpadne. 
Od příštího školního roku se bude platit menší poplatek, to bude záležet
na počtu zájemců. Každý si tu určitě najde svou oblíbenou hru. Rozhodně
doporučuji, přijďte mezi nás! Anina Romanová

Vyřiďte svým rodičům, že na we-
bové adrese školy najdou všech-
no, co je o škole zajímá. To nej-
důležitější, co se u nás děje, na-
jdou také v internetovém „občas-
níku“, který teď přináší informace
o konci školního roku.               (r)

KDO SE DÍVÁ NA
w w w . z s j i l o v e . c z ,
VÍ O ŠKOLE VŠECHNO 

Pokračování ze str. 1
Na všech uvedených úspěších je
krásné, že jsou dílem sounáleži-
tosti, souhry, pochopení, kompro-
misů a dohody, výsledkem spolu-
práce dětí, učitelů, zaměstnanců
školy, rodičů, veřejnosti, sponzo-
rů, zřizovatele, všech navzájem.

V různých okamžicích, v různé mí-
ře, s různým podílem. 
Stejně jako v lidském životě, tak i
životě školy je důležité hledět do
budoucna, mít plány, vize. A ty my
máme: patří tam venkovní učeb-
na, čipový systém, skate park, vy-
bavení informačními a interaktivní-

mi technologiemi, obnova zaříze-
ní tříd, obhájení titulu Ekoškola, díl-
čí úspěchy žáků, seberealizace
učitelů... a především radostné
děti, spokojení učitelé a spolupra-
cující a chápaví rodiče. 
Přeji všem příjemné prázdniny.

Květa Trčková

� Za poznáním
Dne 26. dubna
navštívili žáci
6. tříd Židovské

muzeum v Praze
v rámci projektu Židé. 
5. 5. odjeli žáci 9. třídy do Lidic.
Všichni si zájezdy moc pochva-
lovali.                                 (gav)
� Návštěva v ZOO
V rámci výuky se žáci osmých
tříd, kteří dochází na volitelný
předmět přírodopisná praktika,
vypravili v úterý 18. 5. po vy-
učování do pražské ZOO, aby
poznali různé druhy našich i ci-
zokrajných živočichů. S výle-
tem byli všichni spokojení. (dory)
� Památník Terezín
Dne 21. 5. se uskutečnil výlet
do koncentračního tábora v Te-
rezíně. Jeli žáci z deváté třídy,
několik dětí z osmičky a ze
speciální třídy s učitelkami Rin-
novou a Hejdovou. Vyráželo se
už ráno a návrat byl odpoled-
ne. Toto místo nám připadalo
smutné, asi proto, že se tu kdy-
si děly s lidmi věci, které si ani
nedovedeme představit.    (am)
� Židovské muzeum podruhé
Za poznáním židovské kultury
si vyjely v pondělí 24. 5. třídy
7. A a 7. B do Židovského mu-
zea v pražském Josefově. Do-
provázely je paní učitelky Rin-
nová a Krausová. Jako vždy
byla exkurze poučná i zábav-
ná.                                    (dory)
� Taneční vystoupení D4U
Dne 26. 5 se konal zájezd do
Prahy na taneční vystoupení
skupiny D4U („dýforjů“). Vystu-
povaly tam tři moje kamarádky
a jako vždy byly úspěšné. Moc
se mi tam líbilo.                  (eta)
� Hip hop muzikál
Dne 7. června se v Kulturním
centru v Jesenici uskutečnilo
představení „TS Hazard“. Prog-
ram byl sestaven z ukázek zná-
mých muzikálů. My z Jílového
jsme předvedli Touhu a nej-
menší děti muzikál Rebelové.
Sál byl plný a my jsme měli
strašnou trému, ale byl to zá-
žitek. Domů jsme přijeli una-
vení až po osmé hodině. Přes-
to se nám vystoupení  moc líbi-
lo a doufám, že se akce bude
ještě někdy opakovat.        (eta)

NA NAŠÍ ŠKOLE
SE TESTOVALO IQ
V pondělí 12. 4. se třetí vyučovací
hodinu v jídelně konal test IQ. Já
jsem se ho účastnil také.
Když jsme se posadili ke stolům,
dostali jsme sešity, do kterých se
ale nepsalo, byly to vlastně ta-
kové „IQ učebnice“, a na psaní
jsme měli testovací archy. 
Hotové testy jsme odevzdávali
přítomnému dozoru.
Už se těšíme na výsledky, ty by-
chom se měli dozvědět asi za
měsíc. Já ovšem dobře vím, že
mít vysoké IQ není vše! Jsou pře-
ce i jiné cenné vlastnosti. 

Jirka Janoušek

JAK SI VYZDOBÍME NAŠI ŠKOLNÍ KLUBOVNU?

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Naše ZŠ Jílové u Prahy po-
řádá dne 24. 6. 2010 v místní
sokolovně školní akademii.
Od 16 hodin se otevírá výsta-
va, v 17 hodin pak začínají vy-
stoupení žáků.                     (r)

„DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI...“, HODNOTÍ PANÍ ŘEDITELKA

Současně s testováním IQ se konal Den plný her, kde se děti seznámi-
ly s možností navštěvovat Herní klub Mensy.                Foto: archiv ZŠ

Jak už jistě víte, od příštího škol-
ního roku bude v naší ZŠ školní
klub. Měl by být v suterénu, v mí-
stech dnes již nefunkčního skladu
učebnic na druhém stupni. Je to
místnost asi 36 metrů čtvereč-
ních velká. Podle dosavadních
plánů má být na stropě řídká pyt-

lovina, na které budou zavěšeny
vystřižené obrázky žáků. Na zdi
by měl být motiv lesa, v zadní čá-
sti grafitti. Na smutně vyhlížející
šedivou podlahu přijde zelený ko-
berec. Lenošit se bude na dží-
nových pytlích, vycpaných pře-
bytečnými plastovými granulemi

z místní továrny na PETlahve.
U dveří bude mixážní pult, naproti
němu věšák na skládací stolky
a židle. Víc se dozvíte na webu
školy, na nástěnce Ekotýmu atd.
Doufám, že si ze školního klubu
budeme nosit samé pěkné zá-
žitky.                       Jirka Janoušek

Ve škole na chodbách se může-
te poučit, jak s zacházet s poko-
jovými rostlinami   Foto: archiv JŠ

Na webových stránkách naší
školy najdete také hezké obrázky
některých žáků.    Foto: archiv ZŠ
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Vzpomínka na pobyt v Anglii. Bylo tam krásně, určitě bychom se tam ještě někdy chtěli podívat.     Foto: archiv ZŠ

LÍBÍ - NELÍBÍ

...na druhou stranu se u nás najdou vandalové, kteří dělají všecko pro
to, aby naši snahu schválně ničili. Ale na každého jednou dojde!

POSLEDNÍ KLUB MLADÉHO DIVÁKA TÉTO SEZONYŠkolní uniformy - chceme je?
Školní uniformy jsou zavedené například ve Spojeném království
Velké Británie a Severního Irska (Anglie) a v USA. Nedávno si je
zavedly i naši severovýchodní sousedé Poláci. U nás v Česku zatím
povinné ještě nejsou, v ostatních zemích o tom rozhodují minister-
stva školství. V Čechách se školy nyní rozhodují samy za sebe, jestli
uniformy chtějí nebo nechtějí. 
V sobotu 24. dubna ráno jsem na ČT 1 zachytila v pořadu „Zprávič-
ky“ (shrnutí událostí týdne zformované pro děti) právě na toto téma.
Dětský parlament složený z kluků a holek od 15 let a výše se tam
zabývá různými projekty. Právě do tohoto pořadu poslaly dvě dívky
návrh na zavedení školních uniforem. Parlament hlasoval, ale výsle-
dek hlasování zněl „NE“, čili návrh „NEPROŠEL“.        Anina Romanová

ANGLIE JE KRÁSNÁ
V pátek 28. května v pět hodin
ráno vyjel náš autobus do Velké
Británie. Cestovalo v něm 44 dětí
z naší školy, tři paní učitelky, prů-
vodce Pavel a dva řidiči Pavel a Lu-
boš, ale mohli jsme jim říkat Karel
a Karel (jako ve známém filmu
Účastníci zájezdu). 
Odjížděli jsme na osm dní. Poprvé
jsme nocovali v Calais a ráno jsme
vyrazili trajektem do Anglie. Každý
den jsme měli pěkně nabitý, pořád
se něco dělo. Naštěstí nám počasí
přálo. Letos se jelo do Cornwallu a
Devonu, každý z nás má z těch
končin hodně fotek, protože Anglie
je opravdu krásná. Navštěvovali
jsme památky, chodili na túry a do-
konce se i koupali v moři. Voda
byla sice studenější, ale to nám ne-
vadilo, stálo to za to. Nádherně jsme
si odpočinuli a opálili se. A tak ne-
váhejte vypravit se do této země,
Angličané na nás byli moc hodní.

Alina Malysh

Ve středu 19. 5. 2010 navštívili žáci z Klubu mladého diváka s paní
učitelkou Fourovou a Matouškovou poslední představení v tomto škol-
ním roce. Na divadelní hru s názvem „Souborné dílo W. Shakespeara
ve 120 minutách“ jsme jeli do pražského Divadla v Dlouhé. Představení
bylo opravdu vtipné a zábavné. Dominika Rybářová

Na jednu stranu děláme všechno pro to, aby se nám ve škole líbilo -
prostředí ve třídách i na chodbách chceme mít co nejhezčí...

SBÍRÁME BYLINY. SBÍRÁŠ TAKY?
Jak všichni dobře víme, sbírá se
u nás na škole nejen pomeran-

čová kůra. Nyní
nově sbíráme i
listy z břízy či
kopřivy, ale také
další byliny. 

Líbilo by se mi, kdyby všichni žáci
dostali seznam, kde by bylo na-
psáno, co všechno se u nás na
škole sbírá. A také si myslím, že
by každý z nás žáků mohl ale-
spoň něčím přispět.

Bára Džerengová



MÁM DOBRÝ POCIT, ŽE JSME POMOHLI PŘÍRODĚ
Ten den jsme se neučili, neseděli jsme v lavicích a ani nepsali žádné
cvičení, ale měli jsme na sobě sportovní oblečení, pracovní rukavice
a v ruce igelitové pytle. Přišli jsme do třídy, odložili si batohy a vydali se
ven na velký úklid. To byste nevěřili, kolik se najde v přírodě odpadků.
Odpadky se skládaly hlavně z PETlahví, papírků, obalů od sušenek,
žárovek a taky jsme se dopracovali k pneumatikám, molitanům a do-
konce i k autosedačkám. 
Po úklidu okolí nás čekala spousta her, které se týkaly životního
prostředí. Nakonec jsme se podepsali na naši, křídou nakreslenou
stopu. Tento den se mi líbil a měla jsem dobrý pocit, že jsme přírodě
pomohli.                                                                        Natálie Doležalová
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MOŽNÁ BYSTE NEVĚŘILI
Ve čtvrtek 22. dubna se ve škole
konal Den Země, a proto byl
tento den jiný než ostatní školní
dny. Místo tašky batoh a místo
učení rukavice a pytle na odpad-
ky. Když jsme přišli do školy, vy-
razili jsme sbírat nepořádek po
lidech, kteří asi neznají KOŠ NA
ODPADKY. 
Našli jsme hodně plastových sáč-
ků a viděli nejméně sto nedo-
palků. Na louce kousek od síd-
liště jsme objevili i autosedačky,
velké molitany a podvozek od
kočárku. 
Úplně plné pytle jsme zanechali
u popelnic a vraceli se zpět do
školy. Tam na nás čekaly hry na
téma ODPADY. Nakonec jsme se
sešli na hřišti, nakreslili velkou
planetu a vyslechli si písničky.
Den Země se mi líbil.

Mikuláš Vrba To jsou oni - žáci 5. B nasbírali po nepořádných lidech celou hromadu odpadků.                   Foto: archiv ZŠ

Ve čtvrtek 22. dubna jsem vstala
s dobrou náladou, protože jsme
se neučili. Naše třída ten den
uklízela okolí našeho města. 
Lidé kolem nás si myslí, že v pří-
rodě je nejlépe, ale na některých
místech je to naopak. Začali jsme
u obalů od sušenek, PETlahví,
pytlíků a skončili u žárovek, moli-
tanů, výfuků a autosedaček. Ni-
kdo z nás nešel s prázdnýma ru-

kama. Po velkém úklidu na třídy
prvního stupně čekaly zábavné
a poučné hry o přírodě a třídění
odpadu. 
Kolem poledne se celá škola pře-
sunula na hřiště k obrovské na-
kreslené zeměkouli, abychom si
vyslechli závěrečný proslov a pís-
ničky. Určitě se každému pro-
gram tohoto dne líbil.                 

Karolína Soukupová

Kresba Kamila Rybářová

DDEENN  ZZEEMMĚĚ  VV  EEKKOOTTEECCHHNNIICCKKÉÉMM  MMUUZZEEUU
Na Den Země, 22. 4., se 7. a 8. A
vydaly do Ekotechnického muzea
v Praze. Ráno jsme se objedna-
ným autobusem s učitelkami Sva-
tavou Šilháčkovou a Hanou Krau-
sovou dopravili do Dejvic.
Prohlídka historické budovy, kte-
rá už slouží jen jako muzeum, za-
čala v 9 hodin. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí o čištění
odpadních vod. Mohli jsme si
prohlédnout 90metrové stoky, vi-
děli jsme i zařízení, které sloužilo
k čištění vody. Sice tudy už nete-

čou splašky, ale je tam stále divný
zápach. Čistírnu kdysi navrhl ja-
kýsi Angličan, byla postavena ze
zaoblených, dvakrát vypálených
cihel. 
Exkurze byla velmi zajímavá a po-
učná. Ve stoce nám navrhl prů-
vodce, abychom tam skočili a  do-
staneme za odměnu doživotní
vstup zdarma do tohoto muzea.
Prý se skutečně našel odvážlivec,
který to podstoupil. Mezi námi se
nikdo takový nenašel. Třeba to mů-
žete zkusit někdy vy.  Alina Malysh

číslo 6/červen 2010

PROGRAM DNE ZEMĚ SE URČITĚ KAŽDÉMU LÍBIL

.A toto je část „úlovku“, který shromáždila při uklízení Země 7. B.
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Ptáte se, co právě teď na sebe?
V létě budou stále v módě džíny,
ale také minišaty a krátké šortky.
To je můj letní tip. Z odstínů do-
poručuji jemně pastelové barvy -
prostě žádné tmavé, ale pěkně
barevné léto! 
Nejlepší je řídit se počasím a hlav-
ně náladou. Tak nějak podobně
to dělám i já.                          (am)

BAREVNÉ LÉTO

A už je tu konec školního roku! Každý si pod tím vybaví něco jiného.
Deváťáci určitě „sbohem, ZŠ Jílové!“, my šesťáci třeba písemky, ale
taky prázdniny, výlet do ZOO parníkem, málo učení atd... Ale jedno
máme nejspíš společné: „Rok je za námi a celkem jsme to zvládli!“ 

Aneta Cihlářová

K L É T U  PAT Ř Í  KO N E C  Š KO LYO létu
Už je teplo,
Už je krásně,
Už se dají 
skládat básně.

O čem asi?
O létu.
O létu, co kvete tu,
O květech a o motýlech,
O kráse, o letní víle.

O bazénech plné vody,
O šatníku letní módy,
O dovolených u moře,
O hraní si na dvoře.

Vysvědčení volá z blízka,
Prázdniny se blíží taky,
Jednička se na něm blýská,
Koulím na něj svoje zraky.

Později se zase vidím 
S kamarádkou v náručí. 
Že ji dlouho neuvidím,
To mě asi umučí.

Dva měsíce, to nic není,
Za chvíli je zase škola.
Červenec se v září mění,
Léto se už se mnou loučí.
Ale podzim „ahoj!“ volá.

Kamila Rybářová

Na letní louce        Foto: archiv JŠ

LETNÍ LUŠTĚNÍ

V pondělí 31. 5. odjely 3. A a
3. B na výlet. V 9.00 byl sraz na
jílovském náměstí a o půl hodiny
později jsme vyrazili autobusem
do Benešova. 
Hned v autobuse jsme dostali
první úkol. Měli jsme si pamato-
vat nebo zapisovat města a ves-
nice, kterými jsme projeli. Když
jsme dorazili na místo, trochu
jsme se najedli. Buď toho, co
jsme měli z domova, nebo něče-
ho z místní trafiky. Potom nás už
čekala 4 km dlouhá cesta na
zámek Konopiště. 
Když jsme se tam konečně dotr-
máceli nádhernou cestou napříč
zámeckým parkem, byli jsme pří-
jemně překvapeni roztomilým med-
vědem a pávem, ale bohužel by-
lo zavřeno, tak jsme si jen za-
psali pár poznámek a vydali
jsme se zpátky. 
Z Benešova nás autobus odvezl
do Bystřice. Tam jsme si dali
zmrzlinu, prý druhou nejlepší

v Česku. Pak jsme se vydali do
nedaleké vesničky Jinošice, kde
jsme měli strávit většinu času. 
Jakmile jsme došli na určené
místo, udělali jsme si společnou
fotku a po krátkém odpočinku

jsme začali s vybalováním. Nej-
dřív to bylo samé přenášení,
zvedání a pokládání a pak jsme
začali stavět stany. Někdo to měl
hned, někomu to trvalo déle.
Abychom jen tak nelelkovali, da-
ly nám paní učitelky do předem
rozdělených skupinek po čty-
řech pracovní papíry. Teď nám
přišly vhod naše výpisky. 
Večer jsme měli táborák a opé-
kali jsme si buřty a jablka. Na
obrovské zahradě jsme se vybě-
hali, někteří z nás s baterkami,
jiní bez. A ve čtrvt na jedenáct

odešli poslední nespavci, pose-
dávající kolem ohně, na kutě. 
V 6 hodin ráno už byla většina
táborníků vzhůru a venku ze sta-
nů, kupodivu bez známek ospa-
losti, přestože budíček byl až
v osm. K snídani jsme měli čtyři
druhy vynikajících domácích bu-
chet a potom přišla první část
„faktoru strachu“ - to byla naše
celodenní hra. Následoval vydat-
ný oběd a pak jsme šli do
nedaleké (2 - 3 km) a velmi krás-
né přírodní rezervace Podhráz-
ský rybník, kde žije spousta
vzácných živočišných druhů, ze-
jména ptáků. Opět jsme si dů-
ležité údaje zapisovali. Brzy poté
následovala druhá část „faktoru
strachu“. Den jsme zakončili bo-
jovkou. 
Ve středu 2. 6. nás už čekala jen

snídaně a odjezd do-
mů. Všem se nám na
výletě moc líbilo!

Jirka Janoušek

NEVÍTE, CO S VOLNÝMI DNY V ČERVENCI?
PŘIHLAŠTE SE NA PRÁZDNINOVÝ POBYT 2010!
Prázdninový pobyt, který pořádá naše škola, je určen pro děti od
6 do 14 let, přihlásit se mohou i budoucí prvňáci. Vybrat si mů-
žete z termínů 1. a 2. července, 7. až 9. července nebo od 12. do
16. července 2010. Čeká vás pestrý program. Víc informací na-
jdete na www.zsjilove.cz, pište na katerinakahounova@seznam.cz,
případně můžete telefonovat na 728 678 056. (am)

NÁŠ VÝLET BYL
SUPER JAKO VŽDY

1. Potřeba k potápění; 2. Oděv určený ke koupání; 3. Anglicky prázdniny; 4. Nejteplejší roční období; 5. Plocha,
na které ležíme u moře; 6. Pokud jedeme v létě stanovat, nesmíme zapomenout ......; 7. Léto si neumíme představit
bez hřejivého .....; 8. První měsíc prázdnin; 9. Největší vodní nádrž ČR, do které se v létě jezdíme koupat;
10. Zmrzlinu lížeme z ......; 11. Před sluncem se schováme pod .....; 12. K ochraně před sluníčkem patří sluneční ......

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

První slovo Druhé slovo

Každý ............. i ........... ví, že nás čekají prázdniny!
Luštěnku připravila Dominika Rybářová
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Redaktoři Jílovského školáka se představují: zleva vpředu Anička
Romanová, Kamila Rybářová, Jirka Janoušek, zleva vzadu Alina Malysh,
Aneta Cihlářová, Gábina Vacková a Dominika Rybářová. Chybí Bára
Džerengová a Míša Hozmanová.                                          Foto: archiv JŠ

JAK SI LETOS VEDL NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK
Tento školní rok jsme vydali šest
čísel školních novin. Je to moc,
nebo málo? To posuďte sami. Já
osobně jsem s prací, kterou jsme
odvedli, spokojená a stále mě to
baví. Letos jsme Jílovského školá-
ka přihlásili do soutěže školních
časopisů. Jak jsme dopadli, nám
zatím není známo. Doufám ale, že
budeme úspěšní. 
Práce v kroužku je ovšem mnoh-
dy i náročná. Často mám dost prá-
ce a slíbené články nebo zprávy
nestíhám psát, nebo se mi do to-
ho někdy jednoduše nechce. I pro-
to myslím, že my všichni v krouž-
ku jsme odvedli kus práce. Slí-

bené máme jako odměnu malé
soustředění, kde se něčemu při-
učíme, a taky si to užijeme. Být
v novinářském kroužku nezname-
ná tedy jen práci a práci, ale i zá-
bavu. 
Jestli je někdo z vás čtenářů ši-
kovný „psavec“, ale také spoleh-
livý, pak přesně takové hledáme.
Přihlaste se k nám, protože dob-
rých redaktorů není nikdy dost.
Tímhle vydáním JŠ se s vámi jmé-
nem novinářského kroužku pro
letošní školní rok loučím. Doufám,
že se vám naše noviny alespoň
trošku líbily a že se už těšíte na
nová čísla.        Dominika Rybářová 

Občanské sdružení ABECEDA pozvalo redaktory Jílovského
školáka do pražského multimediálního centra Futuroom k oceňo-
vání nejlepších mimopražských školních časopisů. V době
uzávěrky JŠ č. 6 neznáme přesné umístění našich novin, ale jak
to 23. 6. v Praze dopadlo, se určitě dozvíte ze školního webu.

PROČ CHODÍM DO NOVINÁŘSKÉHO KROUŽKU?
Protože mě baví psát články pro
radost a ponaučení čtenářů. Také
můžu vyjádřit svůj nebo cizí názor
či veřejnou prosbu. Při psaní člán-
ků myslím vždycky na to, aby kaž-
dé slovo bylo nějak přínosné.

Pokud máte stejné cíle, zájmy či
dokonce záliby, rádi kreslíte nebo
fotografujete, určitě se do naší re-
dakce přihlašte! 
Těšíme se na vás v příštím škol-
ním roce.                Jirka Janoušek

Dne 8. května 2010 se v Cho-
touni u Jílového otevíral regio-
nální geopark. Byla jsem na to
zvědavá, a tak jsme nasedli s tá-
tou na kolo a vyrazili. Pro ty, kteří
nerozumí názvu geopark, vysvět-
lím zjednodušeně, že geo je o
kamenech a o Zemi. 
Přesně v 16 hodin se zahajovalo,
hovořil pan starosta František
Reichel a také další lidé, co mají
na chotouňském geoparku velký
podíl. 
Pro všechny, kteří by chtěli geo-
park v Chotouni navštívit, dodá-
vám, že ho najdou nahoře u ryb-
níka a nad obecním úřadem. Je
rozhodně zajímavé takové kame-
ny vidět, vždyť všechny jsou mi-
liony let staré. 
Pana starostu jsem poprosila o

odpovědi na několik otázek:
1) Co to vlastně geopark je?
Je to naučná stezka, kde jsme

umístili zajímavé kameny, které
se vyskytují v našem okolí. 
2) Jak vas napadlo vybudovat

geopark tady v Chotouni?
Chotouní už naučná stezka pro-
chází, a pak je zde hlavně místo
k tomu, abychom ty kameny uká-
zali turistům a dalším zájemcům.
3) Odkud jsou kameny dove-
zeny?
Tady z okolí. Některé jsou z lomu
v Krhanicích, jiné ze Skalska, dal-
ší z lomu v Peceradech, ze Žam-
pachu, z lomu v Teletíně, ze Stu-
deného a ze Štěchovic, z Davle,
Radlíku, ze Zbraslavi, Bělic, ze
Všestar a taky z Chotouně. Je
jich zatím přes dvacet.
4) Co máte v plánu s geopar-
kem do budoucna?
Rozhodně stále rozšiřovat o dal-
ší zajímavé kusy.

Za rozhovor děkuje
Aneta Cihlářová

DĚKUJEME NAŠIM DOPISOVATELŮM
Za všechny členy redakce JŠ a možná i za čtenáře děkuji našim přibý-
vajícím dopisovatelům. Nejen proto, že již napsali spostu vynikajících
článků, vždyť být občasným dopisovatelem je nejlepší cesta do naší
redakce. Takže neváhejte a také nám napište!                                    (jj)

OTEVŘEN GEOPARK CHOTOUŇ - JŠ BYL U TOHO

Při slavnostním otevření geoparku se sešlo mnoho lidí - obyvatelé
Chotouně, ale také všichni, kdo se o akci zasloužili.        Foto: OÚ Pohoří
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N a p s a l i  j s t e  n á m . . .

Pokračování z minulého čísla
Díl třetí
Jednoho rána se Bubla probudila
a před dveřmi spozorovala divné
stopy. Vypadaly jako by patřily
třínohému ptákovi. Bubla šla po-
dle stop až do hlubokého lesa.
Tam se zastavila, protože tam
stopy končily. „Ale ne!“ zvolala
Bubla. Nebyl to žádný třínohý
pták, ale cizí stádo, které Blesk
vyhnal, protože překročilo zákon,
který praví, že se nesmějí trhat
jablka z kouzelného stromu. Pro-
to Bublu napálili třínohým ptá-
kem, aby jejímu stádu mohli vy-
hrožovat, že jim Bublu nedají, do-
kud je v tomto kraji nenechají žít. 
Bubla je totiž jediné a moc dů-
ležité hříbě. Navíc je hříbětem An-
děly a Bleska, což jsou vůdci
stáda. Takže Bubla je vlastně prin-
cezna. Hned je poznala, i když
ještě nebyla na světě, když je
Blesk vyhnal. Slyšela o nich od
své maminky Anděly a klisny Ge-
dy. Bubla se totiž jednou zeptala,
jestli existují i nějaká větší stáda,
aby se mohla lépe bránit. Třeba
jako s těmi pumami před dvěma
roky. 
Blesk je sice chytrý jako Anděla a
silný jako žádný jiný kůň, ale ten-
krát to málem nezvládl. Kdyby

tam nebyla Anděla, tak by to ne-
dokázal. 
Druhé stádo tedy svázalo Bublu a
a dalo ji do své skrýše. Až tam si
Bubla vzpomněla, co praví druhý
zákon - když někdo najde zlaté
semínko posvátného stromu (po-
svátné jabloně), najde tam i po-
klad. Bubla se rozhlédla a viděla,
že se v koutě něco třpytí. 
Bylo to posvátné semeno! 
Za ním se nacházela chodba. Bu-
blu nikdo nehlídal, takže se do-
plazila ke vstupu do chodby. „No
né!" Toho zlata, stříbra, diamantů,
živá a mrtvá voda! Od každého si
vzala trochu a snažila se vyprostit
z provazů. Druhé stádo ji hned
slyšelo, ale vůbec se na ni nezlo-
bilo. Dokonce ji pohladili a Bubla
jim dala semeno. Potom si vzala
poklad a druhé stádo ji doprovo-
dilo zpátky domů, kde už o ni
měli starost. Blesk je dokonce při-
jal do stáda! 
Semeno zasadili a vyrostla jim
nádherná posvátná jabloň. A ten
poklad, co Bubla našla, spraved-
livě užívali a ani trochu se na
Bublu nezlobili, spíš naopak.

Napsaly: 
Eliška Ročárková 

a Kristýna Semecká, 3. B

V ŘÍŠI DIVOKÝCH KONÍ

J A K  K O C O U R E K  P O P L E T A
P Ř I Š E L  K E  S V É M U  J M É N U

CO TAKHLE KROUŽEK CHOVATELŮ?

číslo 6/červen 2010

Jedna malá farma si pořídila kravičku. Dali jí jméno Berdý. Neměli tam
ale jenom ji, žili tu taky pes, koně, ovce, kozy a prasátka. Pes se jme-
noval Punťa a s Berdý se rychle skamarádil.
Byl večer. Přišel vlk a chtěl si pochutnat na jedné ovečce ze stáda.
Jenže něco uslyšel!  Byla to Berdý. Vlk šel za tím hlasem a najednou
se probudil Punťa. Vlk byl blízko, Punťa ale nespal a skočil přímo na
vlka. Ten se lekl! Ale stejně se nenechal přemoci. Punťu povalil na
zem a skočil po kravičce Berdý. Punťa byl sice zraněný, ale skočil na
vlka, kousl ho do ocasu, a bylo po vlkovi!

Kravička Berdý se rado-
vala: „Děkuji ti, Punťo,
žes mě zachránil!“ 
„Není zač“, řekl Punťa
skromně a odešel dál
spát.
Druhou noc přišla na far-
mu liška, která se ska-
marádila s Punťou, ale i
s kravičkou Berdý. A tak
měla Berdý už dva ka-
marády a často si pak
společně hráli s liščaty.

Kateřina Dopitová, 2. A 

Velice mě zaujal článek „Mám
skvělý nápad" od Anety Cihlářové
v minulém vydání JŠ (č. 6, str. 7)
a rozhodl jsem se
Anetu trochu dopl-
nit. 
Pár zvířátek by ško-
lu určitě hezky obo-
hatilo. Ostatně – mo-
je máma měla na-
příklad ve škole ak-
varistický kroužek. 
Starat se o živá zví-
řata je ale obrovská
zodpovědnost. Na-
víc to stojí spoustu
peněz a starostí.
Stejně si ale myslím,

že by se to dalo uskutečnit.
Ovšem jen za velké podpory na-
šich učitelů.            Jirka Janoušek

Byla jednou jedna kočka a ta
chtěla nějaké děti. Konečně se jí
ten sen vyplnil, narodil se jí ko-
courek. Nevěděla, jak ho pojme-
nuje. Kocourek odešel do světa a
cestou uviděl dvě zvířata. Jedno
hodné a jedno zlé. Když přišel
domů k mamince, vyprávěl: 
„Viděl jsem dvě zvířata, jedno
hodné a jedno zlé.“ 
„Tak povídej“, řekla maminka.
„To zlé se vyhřívalo na sluníčku,
mělo dlouhý ocásek a bylo nám
hodně podobné. To hodné mělo
velké uši, cenilo na mě zuby a
štěkalo.“
„Ty popleto“, řekla maminka, „to
bylo přece úplně obráceně! Teď
už vím, jak ti budu říkat. Budeš se
jmenovat Popleta.“         

Anička Ročárková, 2. A

Obrázky na této straně jsou z archivu JŠ

JAK KRAVIČKA BERDÝ NAŠLA KAMARÁDY

Tygry bychom v kroužku nejspíš nechovali, ale
uznejte, že to mládě je moc roztomilé.



Letos 9. května se prvně po zimě
uskutečnila schůzka jílovských
Táborníků. Sraz byl ráno na ná-
draží v Borku. Čekal nás náročný
výlet na keltské oppidum Závist a

návštěva malé ZOO v Břežan-
ském údolí. Z Borku jsme odjeli
do Vraného nad Vltavou. Tam
jsme od vedoucího Honzy dostali
pracovní listy s otázkami z infor-

mačních turistických tabulí, které
jsme potkávali podél naší trasy.
Na pravém břehu Vltavy naproti
Zbraslavi se do výšky 391 m nad
mořem vypíná vrch Hradiště, na
němž se nacházejí pozůstatky
známého českého keltského op-
pida Závist. Je odtud pěkný roz-
hled do krajiny nad soutokem Vl-
tavy a Berounky.
My jsme si samozřejmě jako vždy
na výšlapu užili plno legrace.
Když už jsme vyběhli na kopec,
holky málem hodily Michalovi kšil-
tovku ze stráně. On si pak chu-
dák pro ni celý utahaný musel
dojít až kdoví kam. A všichni jsme
se tomu smáli.  
Protože nám cestou došlo pití,
měli jsme hroznou žízeň, a to nás
ještě čekala návštěva ZOO, kde
byla divoká prasata a různá zvířa-
ta, která můžeme vidět i v lese.
Největší radost jsme ovšem měli,

když se před námi objevila cedu-
le HOSPODA. Konečně! Všichni
jsme pádili dovnitř a dali si zmrz-
ku a točenou kofolu. Záchrana!
Potom už jsme zamířili rovnou
k vlaku. Cestou zpátky jsme to
vzali přes Boží skálu. Na poli zrov-
na odkvétaly pampelišky. Teď se
zase spikli kluci proti mně a fou-
kali mi je do vlasů. Zase velká le-
grace! Ale jak pro koho.
Už teď se těším na víkend na řece
Otavě a doufám, že nás pojede
co nejvíc.               Aneta Cihlářová

„Hasičina“ není jen starost do-
spělých HASIČŮ, ale je to i ra-
dost a zábava pro děti od 5 do
17 let. Mladí hasiči se scházejí kaž-
dou středu od 16.30 do 18.00 na
hřišti ZŠ Jílové. Když prší, cho-
díme do hasičské zbrojnice SDH
Jílové u Prahy. Učíme se tam zá-
klady hasičiny (např. topografické
značky, čím se co hasí a čím ne a
ještě víc), hrajeme hry a jezdíme
na hasičské závody. Soutěžíme
s dalšími sbory mladých hasičů
(např. s Hradišťkem, se Sloupem
a dalšími). Přijďte se na nás ně-
kdy podívat, za kouknutí nic ne-
dáte. Těšíme se na vás!

Alice Peková, 7. B

JÍLOVSKÝ ŠKOLÁK - časopis pro žáky Základní školy Jílové u Prahy. Vydávají členové novinářského kroužku při ZŠ:
Jiří Janoušek 3. B, Barbora Džerengová 5. A, Kamila Rybářová 6. A, Michaela Hozmanová 6. A, Aneta Cihlářová 6. A,
Anička Romanová 6. A, Alina Malysh 8. A, Dominika Rybářová 8. A, Gabriela Vacková 8. A; korektury Jarda Chlumecký 9. A;
vedoucí kroužku Jana Linhartová.
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Co všechno musí hasiči umět, to děti vždycky zajímá. Foto:  archiv JŠ

K V Ě T N OVÁ  S C H Ů Z K A  TÁ B O R N Í K Ů  BY L A  S A M Á  L E G R AC E

Kopec Hradiště, kde se nachází keltské oppidum je vysoký jen 391 m
nad mořem. Ale měli jsme co šlapat. Foto: Jiří Vorel

V sobotu 5. června jsme díky dobrému počasí s naší rodinou konečně
vyrazili na výlet do Černošic. V ten den se tam zastavil Královský
průvod Karla IV. při své pouti na Karlštejn. Průvod začínal na Pražském
hradě a jednotlivé zastávky po sobě následovaly přibližně takto:
Sobota 5. června - slavnostní zahájení na Pražském hradě, 2. zastávka
byla na Kampě, kde císař promluvil k lidu pražskému a nechyběla
dobová hudba. 3. zastávka - Radotín s programem divadelního spolku.
Následovaly Černošice se středověkým jarmarkem, historickým leže-
ním a hrami pro děti. Další místa, kde se Královský průvod zastavil, byla
v Dobřichovicích, odkud druhý den, v neděli 6. 6., odcházel směrem
Lety. Tady se také uskutečnilo vítání císaře. Pak už přišla na řadu
Hlásná Třebáň a končilo se na Karlštejně.                     Anina Romanová

JAKÝ BYL KRÁLOVSKÝ PRŮVOD

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

POJEĎTE
S TÁBORNÍKY NA VODU!
Vodácký tábor se uskuteční 

od 1. do 10. 7. 2010
na řece Lužnici.

Bližší informace se dozvíte
od Jiřího Vorla

na tel. č. 602 694 123.

Jedna ze zastávek „Královského průvodu“ byla v Černošicích.


