
LÉTO
Ročník 3.     číslo 8.

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny,
Trávníčkova 1743, 155 00,  PRAHA 5



Milí čtenáři, 

po několikaměsíční odmlce opět držíte v ruce časopis Dominik, který se chce stát vaším 
společníkem a průvodcem školních dní. Nejprve si připomeneme důležitá, ale i nová jména naší 
školy, ohlédneme se za koncem školního roku 2013/2014, zavzpomínáme na prázdniny i na 
události konané v měsíci září, ve stručnosti se seznámíme s plánovanými podzimními akcemi a 
prohlédneme si výtvory žáků naší školy. Novou rubrikou je Zookoutek, kde se budeme učit 
pečovat o domácí zvířata, nahlédneme do filmových premiér a trochu si i zasoutěžíme. Příjemné 
čtení.

Důležitá jména:

PaedDr. Věra Kozohorská  ředitelka školy

Mgr. Martin Marek  zástupce ředitele

Jana Bartůňková  sekretariát, hospodářka školy

Mgr. Jana Marková  výchovný poradce

Mgr. Dana Lukešová školní metodik prevence

Mgr. Dana Steckerová, Mgr. Pavlína Šimůnková, Mgr. Pavlína Černá,
Bc. Věra Fedorková, Bc. Kateřina Šmahlíková, Mgr. Daniela Dimova

Web školy: www.zsluziny.cz

Podzimní prázdniny  27. a 29. října 2014

Ředitelské volno   30. a 31. října 2014

Den otevřených dveří 27. listopadu 2014

Vánoční prázdniny  22. prosince 2014 – 2. ledna 2015

Pololetní prázdniny  30. ledna 2015

Jarní prázdniny 23. února – 1. března 2015

Velikonoční prázdniny 2. – 3. dubna 2015

Hlavní prázdniny  1. července – 31. srpna 2015

Nová jména:

Přehled školního roku 2014/2015
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Chorvatsko 2014
Již počtvrté v řadě se konal zotavovací pobyt u moře. Pro velký úspěch podruhé v chorvatském 
letovisku Živogošce. Zúčastnilo se ho celkem 28 dětí a 6 dospělých.

Počasí nám tentokráte přálo, tudíž jsme se moře i sluníčka nabažili do sytosti. Ovšem nemyslete si, 
že jsme se jen povalovali na pláži. Podnikli jsme také několik výletů.  Samozřejmě, že nemohla 
chybět návštěva městečka Makarska, kde naše děti s radostí rozkutálely své kapesné. Jako každý 
rok nakoupily dárečky pro své blízké, ale samozřejmě i pro sebe :)

Také jsme i letos pluli po moři na výletní loďce. Zakotvili jsme nejdříve ve vesnici či malém 
městečku Igrane a dále jsme putovali na protější ostrov Hvar. I zde jsme se vykoupali a zažili 
spoustu legrace.

Dalším, a to nezapomenutelným zážitkem, bylo sjíždění řeky Cetiny na raftech.  Všichni jsme 
samozřejmě obdrželi záchranné vesty a helmy, snesli jsme rafty na vodu a hurá na to. Zpočátku 
jsem také měla strach, ale výsledný pocit a zážitek byl fantastický a doufám, že si to příští rok 
zopakujeme.

Bohužel jako všechno i naše akce musela skončit. Tak jsme se šťastní, opálení, prosolení i unavení  
vrátili domů.

Eva Bernatová
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Turistický kurz ZŠS
Hotel Jizera, Horní Sytová

1.6. – 6.6. 2014
Již podruhé jsme zažili plno pěkných chvil na turistickém kurzu 
v Horní Sytové v Krkonoších. Byli jsme ubytováni v Hotelu 
Jizera ve dvou a trojlůžkových pokojích. Pan kuchař nám 
nejenom vařil veliké dobroty, ale společně s panem správcem 
se velmi dobře starali o naši 
pohodu, byli moc milí a 
ochotní, ke každé naší 
prosbě byli vždy velmi 
vstřícní.

Celý týden nám přálo nádherné jarní počasí, značnou část 
pobytu jsme tedy mohli trávit venku. Kolem hotelu obtéká klidná 
řeka Jizera, která nám všem učarovala. U hotelu je veliký 
travnatý pozemek, jenž nám byl plně k dispozici, což jsme 
zdárně využili k různým hrám a sportům.

Během turistického kurzu jsme se seznamovali s ŽIVOTEM V 
TRÁVĚ. Na začátku nás čekal těžký úkol, proměnili jsme se v 
broučky, kteří budují svoji louku, a vyrobili jsme si nádherná 
prostírání. V našem budování nám pomáhali známé animované 
postavičky (Ferda Mravenec, Brouk Pytlík, včelka Mája s Vilíkem, 
Krteček, Včelí Medvídci, Broučci, Maková Panenka s Motýlem 
Emanuelem apod.), kteří pro 
nás měli za odměnu 
přichystaná překvapení. V 
průběhu našich společných 

dnů jsme se seznámili a skamarádili s různými travními a lučními 
tvorečky, kteří žijí v přilehlém okolí. Pomohli jsme berušce, která 
poztrácela tečky, vyrobili jsme si svítilničky, kterými si v noci 
svítí broučci, zasportovali jsme si v úžasných hmyzích disci-
plínách, prozkoumali jsme žabí stezku a vydali jsme se po 
stopách líného slimáka na Martinické lesnické naučné stezce, 

kam jsme dojeli vláčkem. Vláčkem jsme během jednoho 
dopoledne navštívili i pěkné městečko Jilemnici. Také 
jsme prožili jeden příjemný podvečer u táboráku, který 
jsme završili průvodem se svítilničkami. Po dovršení 
našeho řádění v trávě byla uspořádána pořádná 
brundibáří tancovačka. Naše snažení bylo průběžně 
hodnoceno a poslední den bylo jaksepatří odměněno.

Během celého kurzu byla 
znát dobrá nálada všech 

zúčastněných. Všichni jsme si z Horní Sytové odvezli mnoho 
skvělých zážitků a děti navíc plno vlastních výrobků a odměn. 
Příští rok se do Hotelu Jizera opět rádi vrátíme.

Dita Rezková
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„Strážce pralesa“
1. etapa - 18. června 2014

Zoo Praha vyhlásila projekt „Staň se strážcem pralesa“, 
jehož cílem bylo zapojit kolektivy dětí základních a středních 
škol do pomoci ohroženým druhům v Africe, skrze podporu 
tamních strážců. Tato podpora je možná díky sběru a 
recyklaci vysloužilých mobilních telefonů.

Mise byla ukončena 30. května 2014 nahlášením počtu 
sebraných mobilů. Dne 18. června 2014 se v Zoo Praha 
uskutečnil „Den s Alíkem“, kde se všichni Strážci pralesa 
setkali. Za odevzdané mobily jsme získali vyšší hodnost 
a zlevněný vstup do Zoo podle daného klíče.

Odevzdali jsme 81 mobilů a získali titul Zlatý strážce pralesa.

Pro děti ze školní družiny byla největší odměnou návštěva Zoo Praha.

Eva Frančeová ŠD2, Marie Krejčová ŠD1

AKADEMIE 2014
Dne 17. června 2014 se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala Akademie naší školy. Jako 
každý rok se střídala divadelní představení se zpěvem a tancem. Na závěr jsme se rozloučili s 
vycházejícími žáky i odcházejícími učiteli. Už teď se těšíme na příští ročník.
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Dílna s rodiči
ve 2. oddělení školní družiny

V červnu jsme se v naší družině sešli 
na malou tvůrčí dílnu, kde jsme si 
vytvořili letní přáníčka. Vyzkoušeli jsme 
si práci s razítky a úpravu přáníčka. 
Naši práci si zde můžete prohlédnout. 
Děkuji rodičům, kteří se zúčastnili a 
spolupracovali s dětmi.

Eva Frančeová, ŠD2

Minuta pro zemi – vyhodnocení
Minuta pro zemi – vyhodnocení (zpráva www.emop.cz)
Na této stránce najdete přehled výsledků jednotlivých kol, programu Minuta pro Zemi. Tato aktivita 
nemá vítěze ani poražené, jejím cílem není získávat ceny, vyhrávat či dělat rekordy, cílem je pomoci 
naší přírodě. Vítězové jsou tak všichni, kteří se namísto věčného povídání, co by bylo dobré, seberou 
a vyrazí přírodě opravdu pomoci. 
Děkujeme všem, kteří se do společné pomoci přírodě zapojili.
Výsledky jednotlivých kol jsou seřazeny dle osobominut a dále jsou zvýrazněny ty akce, které se nám 
v daném kole zdály nejzajímavější.
1. kolo roku 2014 (prosinec 2013 – květen 2014)
V prvním kole jsme pomáhali naší Zemi 11.750 minut, ale protože nás bylo celkem 1.049  účastníků, 
darovali jsme Zemi dohromady celkem 343.960 minut. Pokud byste chtěli tento čas věnovat Zemi 
sami, pak by vám to trvalo skoro 239 dnů (bez jakékoliv přestávky). Děkujeme všem účastníkům.

Již podruhé se zapojily do projektu děti ze 
školní družiny – 1. a 2. oddělení. Pomáhaly 
zvířátkům přežít zimní období – přikrmovaly 
ptáčky, ale také se seznamovaly s jejich 
zvyky v jednotlivých ročních obdobích.

Eva Frančeová ŠD2,
Marie Krejčová ŠD1
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Letní tábor
Také v letošním roce pořádal Spolek Rarach letní integrační tábor v Loutí. Novinkou byly 

dva turnusy a Outdoor oddíl pro větší děti.

První turnus se odehrál v duchu ztroskotání na záhadném ostrově, konal se od 26. 7. – 2. 8. 
2014 a zúčastnilo se 52 dětí. Outdoor oddíl měl samostatný program, zabývající se dovednostmi 
pro přežití jakékoliv katastrofy. Naučit se řešit vztahové problémy, základy zdravovědy, rozdělat 
oheň a uvařit si na kotlících večeři, ochránit si majetek, komunikovat, dělat si zásoby, získat potra-
viny, zahradničit. „Outdooráci“ nejednou přespali pod širým nebem a v neposlední řadě se podrobili 
nočnímu výsadku. Pointou prvního turnusu bylo nalodění, pod vedením kapitána Nema, který 
dětem nabídnul nalezení pokladu. Děti ulovily a vykuchaly žraloka, kde se skrývala zašifrovaná 
mapa, udávající směr, kde byl poklad ukryt. Při cestách po ostrově zažily Den hladu – lovily želví 
vejce, ostrovní ovoce a sbíraly vodu do zásob; Den nového domova – stavení chýší, lov a 
ochočení zvířat;  Den nebezpečí – boj s nemocemi a shánění transfúze. Po objevení domorodců 
nastal pro trosečníky Den kultury – soutěž Hlas Ostrova. Domorodci dětem připravili Trosečnickou 
pouť, kde se hrálo o spoustu krásných cen. Ke konci týdne se trosečníci snažili postavit vor, aby se 
dopravili na ostrov, kde se nacházel poklad. Díky Outdoor oddílu měli malí trosečníci možnost 
plavby na člunech napříč Slapskou přehradou. Aby děti ukázaly své schopnosti a dovednosti, byly 
pro ně připraveny zkoušky. Po úspěšném složení získávaly hodnosti, jako například: stavař, 
zeměpisec, sběrač, plavec a podobně. Všichni měli možnost projížďky na koních. Po splnění 
všech nelehkých úkolů pevnosti Boyard se děti zdárně dohledaly ukrytého pokladu a tábor byl 
zakončen slavnostní diskotékou.

Druhý turnus nesl název Dobrodružství námořníků, konal se od 4.8. – 11.8. 2014 a zúčastni-
lo se jej 53 dětí. Námořníci byli rozděleni do čtyř oddílů, pátý - Outdoor oddíl, se honosil hodností 
Piráti – hledali sedm viteálů známých pirátů k osvobození lodi Černá perla. Získali jich šest a šifru 
vyluštili. Námořníci podstoupili plavbu skrz Slapskou přehradu na člunech. Program byl opět ses-
taven na různorodost a pestrost her při plavbách po světě. Děti navštěvovaly různé zátoky - 
motýlů, ústřic, orchidejí a lidojedů, získávaly zásoby na loď, stavěly akvadukty, zahradní domky, 
zabavovaly lodě a posádku vodních švábů, obepluly různé instituce a získávaly povolení na další 
plavby, plnily námořnické zkoušky lodního kuchaře, lodního lékaře, člunaře, kadeta, kormidelníka a 
podobně; v dílnách vyráběly upomínkové dárky pro rodinné příslušníky a kamarády, podrobily se 
stezkou odvahy, měly možnost projížďky na koních a podobně. Dále se odehrála talentová soutěž 
Paluba-dance - nejlepší tanečník tábora. Při vylodění na pevninu jsme dětem připravili námořnické 
letní kino pod hvězdami. Naopak děti připravily námořnickou pouť, kde samy provozovaly různé 
atrakce jako například skořápky, věštírna, chůze po laně, salón krásy a vzájemně se navštěvovaly 
a utrácely drahé kameny, které získaly z prodeje za zvířata, která musely nejprve ulovit. Při posled-
ní plavbě děti získaly mapu a vydaly se hledat poklad, který všichni objevily. Završením tohoto 
tábora byl slavnostní táborák.

Počasí nám po celou dobu přálo, všichni jsme si tábor užili a těšíme se na příští rok. :)
Spolek Rarach
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PRÁZDNINY 9.A

Anička

Honza

Aneta

PRÁZDNINY

1. týden jsem byla u táty a musela jsem se postarat o slepice, kačeny, prasata, králíky,
psi a kozu a kočky a taky jsem si trénovala fotbal. Jezdila jsem i na mojí čtyrkolce.
2-3. týden jsem byla u babičky v Humpolci. Tam jsem hrála s kámošem fotbal a 
někdy jsme házeli na koš.
4. týden jsem jela k babičce a dědovi do Vrbna nad Lesy, to je v Ústeckým
kraji a tam jsem se skamarádila s Aničkou, Kamilou, Markem, Jakubem, 
Víťou, Jirkou, Tomášem a Petrem. Táta mi volal, že se nám narodilo 
kůzle a pojmenovala jsem ho Šimon.
5. týden jsem byla chvilku v Lounech tam bydlí můj nevlastní
bratranec Adam a jeli jsme jednou do kina, potom ve čtvrtek 
jsem jela domů a tam jsem byla do pátku a potom jsem jela 
do Hořovic tam jsem byla týden.
6. týden jsem jela k tátovi a tam jsem se zase starala
o zvířáta. A táta mi dovolil jet na motorce-skutru a
jak jsem se rozjela, tak jsem spadla, ale nic se 
mi nestalo jen odřený koleno a dlaň. Pak mi to 
šlo jak kdybych měla řidičský průkaz. 
Hodinu potom jsme jeli kosit trávu na 
tátovo pronajaté pole, kde je tráva a 
druhý den jsme pak balíkovali 
trávu. A další den jsem jela do 
Prahy. 25. října pojedu na 
Kanárské ostrovy, kde se 
projedeme na velblou-
dech, uvidíme 
delfíny a pískovou 
pláž a taky 
velké 
vlny.:-D

Prázdniny 

Moje prázdniny začínali dobře, 
vždycky  sem se dobře vyspal a tak dále, 

hrál jsem různé hry.
S přáteli  jsme byli o prázdninách v Děčíne na 

chatkách byli jsme tam 5 dnů, museli jsme pěšky 
15 Km aby jsme se dostali k chatě. Pak jsme se 
vrátili do Prahy a poflakovali a tak různě. Chodili 
jsme za holkami byli s nimi venku bavili jsme se a 
tak všecko. Ale chyběla 
mi škola a kdo mi chybí nejvíc je pan učitel 
Kábrt že tu už s námi není nejlepší pan učitel 

kterého jsem měl. Tak tohle byli moje 
prázdniny užil sem si je. 

O prazdninach 
Takže sem se dobře vispala o práskách a tak dale 

proste sem si prazdniny uživala moc jela sem do Jihlavy 
za tchiny za mim klukem protože teta mela narosky tak 
sme slavili až do rana bilo to supr hodne srandy legrace 

a taky sem tancovala z rodinou prijeli všichni do jihlavi 
protože byla zabava ciganska romska prišli tam mladi 
holky kluci hodne sem si to užila tak jak to ma byt taky 
sem chodila furt do mekače z mim klukem a z braškama  

pak sem byla v kine no pak sem furt chodila z 
kamoškama ven z kamaradama kteri sem dlouho 

nevidela  takže to bylo pecka jo no  pak sme se chodily 
koupat do prokopaku. v jihlave sem spala u sve tety no 
byla sem tam 15 dni ani ne moc sem zlobila  takže sem 

prijela do prahy ani se mi nechtelo do prahy nuda jak 
sem prijela no jsem prišla domu najedla se a šla sem 

spat bylo mi to lito že me poslali no pak sem koukala na 
naky pohadky nudila sem se no pak sem hodne papala  
že sem mela nervi  no pak sem sla ze psema pak sem 

potkala kamošku kecali jsme o všem co kluci a tdd a 
pak šla keme domu pak nuda nebila  smese upravovali 

a tdd smali poslouchaly skladby pak jsme se šli projit do 
města a tam byly kamošky kamaradi šli jsme pak na 

arenu to je hrište velky tam jsme si  sedli koupili zmrzli-
nu kecali smali a tak a pak sem musela domu no ja 

nevim co dodat  prazdniny byly bomba a nejlepši bylo 
to spani mohla sem spat dokolika sem chtela  a to bylo 
na tom nejlepši jen si vstat najist a ven prazdniny sem si 
moc užila :)   
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Tereza

Prázdniny 2014

Hned jak nám dali vysvědčení, tak jsem odjela k babičce do Chomutova. Asi jsme jeli 1:30 minut.
Pak jsme se jeli podívat za babičkou do Chomutova. Když jsme přijeli k babičce,  tak jsme šli do krámu do Tesca. Tam 

jsme potkali tetu Zuzku,  kterou jsme neviděli 2 roky. Pak jsme šli k tetě Zuzce domů byli jsme tam asi  1:15 minut.  Pak 
jsme jeli zase k babičce, tak jsme byli asi 2 týdny. 
Druhý den  jsme jeli do LESOPARKU tam bylo nádherně. Tam jsme byli asi 3 hodiny pak jsme se šli na jíst do 
restaurace.  Já mněla smažený sýr s kroketami a kečup bylo to fakt výborný. Když jsme se najedli tak 
jsme ještě jeli vláčkem  jeli jsme asi 30 minut vláčkem a ten vláček jel na všecky zvířata .Pak jsme jeli 
domů …
Třetí den jsem se pořád koupala v bazéně bylo strašní vedro :).
Když uběhl celý dva týdni  tak ten poslední dva dni jsme spali u Tety Jitky. Pak jsme jeli do 
DINOPARKU. A ten poslední den jsme se šli rozloučit s rodinou a udělaly jsme jsi takovou party 
táta říkal že pojedeme až zítra tak jsme tedy jeli až zítra. 
Když jsme přijely od babičky tak jsme jsi vybalila a jeden den jsem byla doma . Celý asi 3 týdni 
jsem jezdila na slánskou za ELIŠKOU LOUKOTOVÁ. Tam jsme blbli a byla sranda.
Poslední týden bylo hnusně pak asi 4 dny před školou jsme jely na 
MORAVU na Libavou nejdřív jsme jely do KOMÁROVA tam jsme 
byli asi 1 den pak jsme jeli na Libavou za tetou za strejdou … 
než jsme odjeli tak jsme byli ještě v PRADĚDOVO GALERII. 

A PAK JSME JELY DOMŮ DO PRAHY.  TAKHLE JSEM 
PROŽILA PRÁZDNINY .A JAK jSTE VY PROŽILY PRÁZD-
NINY.
S POZDRAVEM TERKA  CHÝLOVÁ. :)  TY PRÁZDNINY 
UTEKLY JAK VODA :) .. MÁM HODNĚ ZPOMÍNEK Z 
PRÁZDNIN. TYHLE PRÁZDNINY BYLI NEJLEPŠÍ . 
TĚŠILA JSME SE NA SPOLUŽAKY .ANIČKU NA MÍŠU 
JARUŠKU …. DOUFÁM ŽE TENHLE ROK BUDE 
NEJLEPŠÍ ZE VŠECH ŽE BUDU MÝT HODNĚ 

ZPOMÍNEK ABYCH JSEM TO MOHLA 
VYPRÁVĚT .

D. Lukešová

Výtvarná výchova

M. Huslarová
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Protože nám začal nový školní rok, nemohou být naše 
vtipy o ničem jiném, než o škole, žácích a učitelích.

Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka:
„Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?“
„Prosím, svěží dech.“

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká:
„To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale, že jsi propadl z dějepisu, 
který má jen dvě strany, to je hanba!“

„Aničko, proč jsi nakreslila tatínkovi zelené vlasy?“
„Protože nemám plešatou pastelku.“

Malý žáček přijde ze školy a říká mamince:
„Mami, dneska jsme psali nejkratší písemku!“
„Jak to, nejkratší?“
„Jen jsem začal, už jsem byl v koncích.“

*zdroj: Špalíček dobrých českých vtipů II. Vydalo nakladatelství LEVNÉ KNIHY

Dědečku, vyprávěj
Autor: Ladislav Špaček
Vydalo nakladatelství: Mladá fronta, 2012

Slušné chování je to nejcennější, co mohou 
dát rodiče svým dětem. Naučit je zdravit, 
vhodně se oblékat, chovat se zdvořile na ulici, 
v restauraci, vypěstovat v dětech správné 
návyky… to jsou hodnoty, které je budou 
provázet celý život a do značné míry budou 
rozhodovat o tom, zda budou jednou děti 
úspěšné v profesi i v osobním životě.
Stejnou příležitost ovlivnit budoucí život dětí 
mají i prarodiče a učitelky…

Knihu jsme přečetli ve druhém oddělení školní 
družiny a doporučujeme.

Petra Charamzová

Eva Frančeová, ŠD2
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Zookoutek
Každý z vás si jistě někdy přál nějaké zvíře a většina z vás určitě doma nějaké zvíře má. V 

zookoutku si povíme, jaká zvířata doma nejčastěji chováme, jak bychom se o ně měli starat, čím je 
máme krmit, prostě a jednoduše co dělat, aby se u nás zvířátko mělo co nejlépe a bylo spokojené. A 
protože začínáme, začneme u těch nejmenších a nejčastějších zvířátek v našich domácnostech – 
křečcích.

Známe několik různých druhů křečků a každý má trochu odlišné podmínky pro život. My si z nich 
vybereme dva zástupce – křečka džungarského a křečka syrského.

Nejdříve si povíme něco o křečcích obecně:
 Než si jakéhokoliv křečka pořídíte, je dobré si uvědomit, že je to výhradně noční tvor, to znamená, že 
přes den křeček spí v domečku nebo v hnízdě, které si vytvořil (z pilin, ze sena, z neparfémovaných 
papírových ubrousků atd.) a z úkrytu vylézá až po setmění a celou noc je aktivní. Je nutné oběma 
druhům křečka pořídit běhací kolečko, pro křečíka džungarského by mělo mít průměr 15 cm a víc, pro 
křečka syrského klidně až 28 cm. Křečci se sice zdánlivě vejdou i do menšího kolečka, ale zde hrozí 
poškození páteře, protože si v nevhodně malém kolečku křiví záda. U kol si dáváme pozor, aby měla 
plná dna. V kolech, které mají mřížky, může křečkovi propadnout noha a může se ošklivě poranit. Dále 
je vhodné jim pořídit různé prolézačky, tunely, hračky, keramické květináče atd. Voda musí být neustále 
k dispozici, vhodnější je pítko, misku si křeček zahází nebo rozlije. Mistička na krmení by měla být 
nejlépe keramická, aby jí křeček nepřevrhnul a nerozkousal. K výživě křečků se prodávají různé směsi. 
Součástí směsi by měly být i živočišné bílkoviny, je třeba přidávat např. vařené nemastné kuřecí maso, 
vařený bílek nebo moučné červy. Denně by měl křeček dostat čerstvou zeleninu a občas kousek 
ovoce. Křeček si potravu schovává do „spižírny“, je třeba ji denně kontrolovat, aby mu tam nějaké 
čerstvé krmivo neplesnivělo. Na dno klece umístíme hobliny nebo bezprašné piliny. Každý den je dobré 
křečky pouštět proběhnout se mimo klec či akvárko. Je také třeba pamatovat, že se křečci dožívají 2-3, 
někdy i 4 let.

Křeček džungarský - v dospělosti měří 7-10 cm, je teritoriální a samostatně žijící jedinec => v 
ubikaci vždy chováme jen jednoho tohoto křečka, soužití s více jedinci může skončit zraněním nebo i 
smrtí. Nejvhodnější ubikací je akvárium nebo plastový box.

Veronika Vlachová

(Čerpáno z: http://chs-orion.webnvode.cz/krecek-syrsky/, http://www.kralici.cz/krecci/pages.asp?f=druhy)

A na závěr si dáme anketu :) O kterém zvířeti byste chtěli napsat příště? Své náměty můžete 
posílat na e-mail CasopisDominik@seznam.cz. Těšíme se na vaše návrhy :)

Křeček syrský - v dopělosti měří 16-18 cm, samotář – opět chováme v jedné ubikaci jen 
jednoho tohoto křečka. Protože rád šplhá, ocení klec. Snadno ochočitelní a přítulní.
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Vyzkoušejte si i Vy odpovědět na některé otázky:

1. OTÁZKA ČAMBAL - PAVILON GAVIÁLŮ
Štíhlé tělo uzpůsobené k obratnému pohybu ve vodě a štíhlé čelisti osazené více jak 
stovkou zubů jsou základní charakteristikou gaviála indického, právě dlouhé čelisti 
piketového tvaru předurčují tohoto v přírodě kriticky ohroženého plaza k lovu vybrané 
potravy. Základní potravou gaviálů jsou:
A – vodní ptáci
B – výhonky rostlin
C – ryby

9. OTÁZKA MAGOTI
Oblíbenou zastávkou dětí v každé Zoo jsou především expozice s primáty. Makak 
Magot. Ačkoli makaky v přírodě nalezneme především na severu Afriky, můžeme je 
potkat i na jediném místě v Evropě. Jak se toto místo jmenuje?
A – Gibraltar
B – Atény
C – Horní Lhota u Ostravy

Hádanky v ZOO

Eva Frančeová, ŠD2

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy přichystal pro děti na 15. září akci v pražské zoo 
„Hádanky v ZOO“.  Soutěž byla určena jak pro jednotlivce, tak i pro školní družiny 
(1. a 2. třída ZŠ). Děti čekala uvnitř areálu vědomostní soutěž, ve které si mohly 
ověřit své přírodovědné znalosti. Kdo odpověděl správně alespoň na dvě třetiny z 
patnácti otázek, byl zařazen do slosování o hodnotné ceny.
Děti z 2. oddělení školní družiny prokázaly fyzickou vytrvalost a veliké nasazení, jak 
v hledání otázek, tak i v jejich zodpovídání. Odpověděli jsme správně na všech 15 
otázek. I když jsme nezískali vylosovanou materiální cenu – odpoledne prožité v 
pražské zoo nám opět rozšířilo naše znalosti o přírodě a bylo velikou odměnou.
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STRÁŽCE PRALESA 

Do 3. etapy soutěže 
se zapojili žáci z fotografického kroužku.

Plnění mise opět spočívá ve sběru vysloužilých mobilních telefonů. 
Starý telefon má doma snad každý. Oslovte přátele, kamarády nebo i 
kolegy v zaměstnání. Nepoužívaný telefon v šuplíku je k ničemu, 
zatímco jeho odevzdáním přispějete na záchranu goril 
v Africe. 

Mobily odevzdávejte paní Frančeové, ŠD2 - do 24. října 2014! 

Žáci, kteří pomohou ve sběru starých mobilů (funkčních i nefunkčních), budou zařazeni do 
školního losování o tři ceny. Za každý mobil bude jméno žáka zařazeno do losování. 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

Mise bude ukončena nahlášením počtu sebraných mobilů a vyhlášením výsledků v ZOO 
Praha. 

Eva Frančeová, vedoucí fotografického kroužku 
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Mezinárodní den zvířat - 4. října

Dne 4. října 1226 zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, 
nemocná a týraná zvířata. Proto je tento den Mezinárodním dnem zvířat. Všichni majitelé zvířat si 
mají uvědomit, jak důležitá je péče o ně. Nezapomínejte na stravu, pohyb a podmínky k životu. 
Každý, kdo se chystá pořídit si nějakého kamaráda ze zvířecí říše, by se měl zamyslet a položit tyto 
otázky:

Budu na něj mít dostatek času?

Věnuju mu správnou péči – potravu, pohyb, ubytování?

Nebudu zapomínat na veterinární péči – např. povinné očkování?

Jak dlouho bude žít můj, např. křeček, papoušek, kočka, pes? 

Budu mít dostatek peněz na všechny náklady – nečekaná
onemocnění?

Některá zvířátka jejich nezodpovědní majitelé opouštějí, nechtějí se již o ně starat – želva přerostla, 
pes a kočka zestárli, zvýšili se náklady na léčení nemocí aj. Ti šťastnější končí v útulcích pro 
opuštěná zvířata a můžeme jim pomoct. 

V nouzi se nalezne i zvíře v přírodě – opuštění mláděte matkou, zranění nebo nedostatečná příprava 
na zimu. Navazujeme tak na naši pomoc v předešlých letech. Provoz záchranné stanice je časově, 
personálně i finančně velmi náročnou službou. Aktuálně například shání starší bavlněný textil 
(např. trička, mikiny, ručníky, utěrky, ložní prádlo, deky), který používají jako podestýlku pro malá 
mláďata či pod zraněné živočichy, které nemohou mít na jiné podestýlce. Pokud se u vás doma 
nějaký textil, který už nepotřebujete, nachází, budou za něj velmi vděční. Taktéž se velmi hodí 
noviny. Věnujte granule pro psy a kočky, konzervy pro psy a kočky, piškoty.

KDY?  Do 7. listopadu 2014.

KDE?  Odevzdejte ve 2. oddělení školní družiny (vychovatelka Eva Frančeová).

Vaše dary budou předány Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v 
Praze – Jinonice.

Všem děkujeme za pomoc. 

Organizuje: Eva Frančeová, ŠD2
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Dne 2.10.2014 navštívili žáci VII.A a VIII.A v Křižíkově pavilonu na Výstavišti v Praze – Holešovicích 
interaktivní výstavu „Naše cesta“. Během dvouhodinové akce se žákům věnovala průvodkyně, která žáky 
provázela  jednotlivými  stanovišti, na kterých se od ní a dalších instruktorů vyslechli zajímavé informace o 
úskalích života lidí s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Prohlédli si kuchyň vybavenou pomůckami 
pro zrakově postižené, pokoj + koupelnu tělesně postiženého. Dále  navštívili učebnu sluchově postižených, 
kde  se pokoušeli odezírat z video ukázky a snažili se naučit několik znaků (ahoj, prosím otevřít, děkuji), které 
vyzkoušeli při vstupu do „hotelového“ pokoje, kde  se seznámili s pomůckami pro sluchově postižené +  se 
snažili paní průvodkyni  představit pomocí znakové řeči.  
            V další části výstavy se žáci rozdělili na menší skupinky a vyzkoušeli si, jak nesnadné je pohybovat se 
na vozíku různým terénem, pro slepce nastoupit do autobusu, hrát bez zraku různé hry a pohybovat se v 
temné místnosti. Někteří žáci si také zkusili napsat své jméno Braillovým písmem nebo hrát basketbal z vozíku.
Výstava je otevřená do konce listopadu, běžte se podívat i vy!   Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve 
fotogalerii www stránek školy.

Dne 17.9.2014 žáci VII.A, VIII.A, IX. třídy  zavítali na nádraží Praha – Bubny, kde byl přistaven „Preven-
tivní vlak bezpečné železnice“, jehož 2 vagony žáci postupně navštívili:

Prvním vagónem bylo speciální kino - vůz určený k projekci filmů s bezpečnostní tematikou přip-
ravených partnery projektu. Žáci viděli, jaké nebezpečí je může potkat na železnici, nebudou-li respektovat 
stanovená pravidla. 

Ve druhém,  konferenčním, voze žáci vyslechli krátkou přednášku s vyšetřovateli Českých drah, Správy 
železniční dopravní cesty a Policie ČR, kteří se nehodami na železnici zabývají. Vůz byl vybaven moderní 
technikou, a tak žáci zhlédli i krátké video ukázky.

Na třetím stanovišti čekal na žáky hasičský vůz a hasiči, kteří předvedli ukázky své práce. Toto 
stanoviště zaujalo žáky nejvíce, neboť si zde mohli prakticky vyzkoušet trenažér masáže srdce a i jednotlivé 
součásti oblečení záchranářů. Žákům se zde věnovali drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy 
při železničních nehodách. Ochotně odpovídali na mnohé dotazy žáků.

Fotografie z této akce jsou ke zhlédnutí na www stránkách školy.

Preventivní vlak bezpečné železnice

Naše cesta

Mgr. Marková
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Začíná již 4. ročník celoročního vědomostního kvízu o zajímavé ceny pro všechny žáky 
naší školy, kteří rádi soutěží.

Pravidla soutěže: Postupné zadání čtyř vědomostních úkolů. Soutěžící mohou
spolupracovat s rodiči, ale i s paní učitelkou. Jednotlivá kola budou vyhodnocena
a vylosovaní výherci získají věcnou cenu. Soutěžící, kteří splní všechny čtyři úkoly, se 
zařadí do soutěže o hlavní ceny. Cílem je prověřit formou kvízu znalosti dětí – „co znají z 
knih, televize, rozhlasu nebo divadla“.

Soutěž bude probíhat od  13. října 2014  do 
12. června 2015.

Uveřejnění úkolů:
1. úkol – dne 13. října 2014
2. úkol – dne 15. prosince 2014
3. úkol – dne 16. února 2015
4. úkol – dne 20. dubna 2015

KDE?  U šaten naší školy.

Nepřehlédněte termín odevzdání úkolu a nezapomeňte napsat své celé jméno a třídu.

Organizátorky soutěže: Eva Frančeová (vychovatelka ŠD) a PaedDr. Marie Hanzová, CSc. 
(externí přednášející PedF UK Praha, Katedra školní a sociální pedagogiky).
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Dominikova pozvánka 
do kina

Nedávno jsme byli s rodinou na nové pohádce Tři bratři od Jana Svěráka. 
Musím uznat, že zpracování třech klasických pohádkových příběhů bylo moc 
povedené a v kině jsme se celou dobu dobře bavili. Pokud jste pohádku ještě 
neviděli, do kina si na ni určitě dojděte, stojí to za to.

Z upoutávek před filmem mě velmi překvapilo, kolik nových kreslených 
pohádkových příběhů přichází v nejbližší době do našich kin. Ráda bych vás na 
některé z nich upozornila. 

Útěk z planety Země, měl premiéru 7. srpna a přicestoval k nám až z 
USA, vypadá to na nějaká mimozemská monstra

Pošťák Pat, podle stejnojmenného populárního seriálu od tvůrců z Velké 
Británie měl premiéru teprve nedávno, 11. září

7 trpaslíků, pochází také z dílny amerických tvůrců a v našich kinech 
budou k vidění od 2. října

Dům kouzel, animovaný film USA bude mít premiéru 9. října

Další říjnovou americkou novinkou budou Škatuláci ve 3D. Ti budou k 
vidění na plátnech kin od konce října, konkrétně od 23. 10.

Oblíbení Tučňáci z Madagaskaru se už teď těší na premiéru v českých 
kinech. Od 27. listopadu budou útočit na naše bránice.

Vezměte rodiče do kina. Budete se jistě dobře bavit. 

Hanka Jiráková
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
BUDU ZASE S VÁMI

VÁŠ
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
6. - 
7. 

1. Jednotka času
2. Opak dne
3. Prehistorický slon
4. Aktuální roční období
5. Desátý měsíc
6. Stolní tenis
7. Orgán zraku

Je
 tu

 p
od

zi
m

ní 

drakiáda...
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LOOM BANDS – tento absolutní hit letošních letních prázdnin k nám dorazil až z USA. Tam 
děti ve školách soutěží o nejoriginálnější šperk vytvořený právě z gumiček. Tvorbou náramků 
děti procvičují jemnou motoriku, smysl pro detail a barvy.

Napadlo nás se trošku po Američanech opičit a vyhlásit soutěž o nejoriginálnější 
náramek z gumiček. Do soutěže se může přihlásit úplně každý. Výrobky do soutěže 
přihlašujte až do konce listopadu. Porota vyhlásí výsledky prostřednictvím časopisu v dalším 
čísle. Výherce obdrží hodnotnou cenu.

Takže…. ke startu, připravit …

Redakce časopisu vám přeje hodně inspirace a hbité prstíky /a nezamotat si je/.

Abychom nezapomněli:

Vzhledem k tomu, že v poslední době proběhlo tiskem upozornění na možná zdravotní rizika 
spojená s gumičkovou mánií. Připojujeme se k výzvě používat gumičky pouze jako doplňky, v 
žádném případě si je nevkládejte do úst.
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Křížovka

N E P Ř E H L É D N O U T 
I N Z E R Á T  1

Hledáme dobrovolníky – pomocníky redakce z řad žáků naší školy.

Jedná se o „sběrače dat“ pro ankety,

 dále o komentátory jednotlivých školních i mimoškolních akcí,

 fotografy i výtvarníky, kteří by rádi viděli svá díla na stránkách našeho časopisu.

Dotazy a nápady zasílejte na e-mail: casopisdominik@seznam.cz
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Tým časopisu Dominik děkuje všem, kteří se jakkoli podíleli na tomto čísle.

Tématem příštího čísla bude PODZIM. Své nápady, články o akcích, pozvánky, 
křížovky, kvízy, vtipy, fotografie, básničky, hádanky, obrázky zasílejte nejpozději 
do 5. prosince na e-mail: gabriela.bernatova@centrum.cz, nebo je
odevzdávejte učitelům.

Příjemné prožití podzimních prázdnin a šťastný návrat do školy Vám přeje
šéfredaktorka Gabriela Bernatová a redaktorky Veronika Vlachová, Kateřina 
Šmahlíková, Petra Charamzová, Hana Jiráková.
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