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NEPŘEHLÉDNĚTE: ÚSPĚŠNÉ
BASKETBALISTKY Z
CHAPLINKY
Basket slaví úspěchy
ČTĚTE NA STRANĚ 4

VĚČNÉ TÉMA: JAK NA
PŘEBYTEČNÁ KILA
Zvládneš to také!
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Milí čtenáři
Ústředním tématem této Buřinky
se stal nejen podzim
a nadcházející vánoční svátky.
Chtěli bychom se s vámi podělit
hlavně o to, jak trávíme svůj čas
ve škole i mimo ni. Najdete zde
ukázky prací dětí z 1. stupně
i výpovědi starších dětí
o školních akcích a exkurzích.
A jak je to s volným časem
mimo školu? Potěšilo mne, že
k nejoblíbenějším zábavám
(kromě počítačových her) patří
sport. Proto je mu věnován
největší prostor.
Věřím, že k pohodovému prožití
podzimního i předvánočního
času přispěje i naše Buřinka.
Hezké počtení vám přeje
 
Dana Janů

Moje škola

Naše škola je dobrá a moc se mi
tady líbí. Máme tu dopravní
a fotbalové hřiště.
Učitelé jsou většinou v pohodě,
někteří jsou zase celkem přísní.
Občas jezdíme na výlety,
exkurze a chodíme do kina.
A máme tady hodně přednášek.
Myslím si, že tahle škola je
nejlepší, a jsem rád, že tu mohu
být. Určitě jsem se toho tady
hodně naučil a doporučoval
bych vám ji.
 
Jan Helík, 9. A

Mikuláš opět mezi dětmi

Školní parlament se rozhodl, že
by bylo hezké, kdyby se
na Mikuláše, což je
5. prosince, celá škola znovu
oblékla do 3 barev.
Do černé, červené a bílé.
 
I letos přijdou žáci devátých
ročníků převlečeni za Čerta,
Anděla a Mikuláše mezi naše

nejmenší spolužáky.
Doufáme, že si Mikuláše užijete
stejně jako my. (Vymalujte si
čertíky - obr. z blogu audina.cz)
 
Za školní parlament
Zoe Nováková, 6. B

Podzimní poezie
Cestou domů jdu barevnou
krajinou pokrytou listím
nejrůznějších rozmanitých
odstínů červené, oranžové
a žluté.
Jako kdybych šla loukou celou
pohlcenou plameny, které
nepálí, ba naopak, studí
a zároveň hřejí uvnitř.
Čerstvý vítr mě hladí po tváři
a šeptá mi cosi do ucha, jako by
zpíval nějakou starodávnou
píseň plnou tajemství, zármutku,
bolesti, ale zároveň radosti
a svobody. Čechrá mi vlasy,
lehce se do mě opírá, aby se mi
snadněji šlo domů.
Cítím se šťastně, zároveň ale
i smutně, protože jsem už doma.
Vítr mi naposledy olízl tvář.
Další den se s ním zase sejdu

a zahraju si s ním další hru.
 
Sofiya Kernytska, 9. A
 
Období podzimu si celkem
užívám. Moc se mi líbí, jak se
okolní krajina zbarví pod listy
stromů a přestávají být někdy až
otravná letní vedra.
Nějakou dobu trvá si zvyknout
na přicházející zimu, ale stačí se
trochu více obléknout a vše je
v pohodě.
Pomalu se začínám loučit
s kolem a kolečkovými
bruslemi, které si za tepla
snažím co nejvíc užít.
 
Dominika Romanová, 8. B
 
ilustrace: Adéla Kubíčková, 4.A

Před nebeskou branou
Až budu stát před nebeskou
branou a andělíček se mě zeptá,
co jsem prožila,
řeknu, že jsem toho prožila
mnoho a vše bylo moc fajn.
Měla jsem skvělou rodinu -
maminku, tatínka, bratra.
Skvělého manžela, děti, ale
i kamarádky, které mi vždy
pomohly.
Jako malá jsem nechtěla bydlet
ve městě, ale na vesnici,
což se mi splnilo. Chovala jsem
slepice, králíky, ovečky, kozy a i
koně.

Také jsem měla úžasné paní
učitelky, jak na základní škole,
tak na střední škole,
a pak i na vysoké škole.
Nad spoustou věcí jsem věšela
hlavu, i když to nemělo cenu. Co
jsem měla v osudu napsané, to
se stalo a nikdo s tím už nic
neudělá.
Spousta lidí by možná byla
raději, kdybych tam dole
na Zemi ještě chvíli pobyla.
Na Zemi se mi moc líbilo, ale už
je čas, abych se rozloučila.
 
Štěpánka Bašová, 5. C

Hasiči Lochkov - má rodina

Už tři a půl roku chodím
do kroužku mladých hasičů
SDH Lochkov.
 

Hrozně mě to baví, je to dobrá
relaxace a naučíme se mnoho
užitečného. Mám hodnost
Strojníka. Hasiči jsou jako moje
velká rodina.
Letos jsme soutěžili o postup
do krajského kola hry Plamen.
Umístili jsme se na 5. místě z 26
družstev.
Je to super, vážně doporučuju.
 
Jan Vaněk, 6. B
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Sportuju hlavně pro zábavu

Hraju florbal.
Hraju za tým Sparta Praha.
Na tréninky chodím 3x týdně.
Tento sport hraju 4 roky. Florbal
mi celkem jde, ale ještě se
musím zlepšovat. Rád bych
chodil i na fotbal, ale nemám
na to čas. V tabulce výsledků
jsme 5., ale snad se zlepšíme
a doufám, že budeme někdy
první. Nejčastěji hraju na pozici
útočníka. Na zápasech moc góly
nedávám, ale na trénincích
docela jo. Naše tréninky
probíhají tady v hale u naší
školy.
 
Adam Burian
 
 
Ve svém volném čase chodím
ven a sportuji. Baví mě být
venku, kde třeba skáču. Také
chodím běhat, většinou večer.
Skákaní mě baví, uvolním se

u toho. Nejvíc se mi líbí ten
pocit, když se naučím něco
nového. Každou středu večer
chodím do speciální haly, kde se
dá skákat úplně cokoliv.
 
David Doubek
 
 
Dělám gymnastiku. Moc mě to
baví. Chodila jsem rok
na gymnastiku do Sokola, ale
teď už nechodím. Cvičím si jen
tak, když mám čas, nebo když
jsem s kamarádkou venku. Sama
se učím nové cviky buď na trávě
nebo na trampolíně. Baví mě
i fotbal, ale ten hraju jenom
s tatínkem ve volném čase.
 
Vanessa Doležalová
 
 
Sportuji od malička. Začínal
jsem jako každý malý kluk,
zkoušel jsem jezdit na kole
s kolečky po stranách.
V současné době jezdím na kole
triatlony, nebo jezdím jen
pro zábavu. Na lyžích jezdím
závodně, můj táta je trenér. Jsme
v závodních týmech Ski Avia
Praha a TRI-SKI H.P. triatlon.
Také plavu a dělám parkour.
 
Jakub Sedláček

foto: Natálie Malečková, 8. B
 
Můj oblíbený sport je florbal.
Hraju na zápasech v obraně.
Hrajeme na tři týmy, Blue
(nejlepší), Black (středně dobří -
v těch jsem i já) a Tři plus jedna.
Na tréninky chodíme všechny
týmy společně. Někdy trénujeme
odděleně. Máme tu i kategorie:
přípravka, elévové, mladší žáci
(tam jsem já), starší žáci. Florbal
mě baví, hraju ho třetím rokem.
Doporučuji.
 
Petr Hruška
 
 

Loni mě máma přihlásila
do kroužku „Koně nad Chuchlí“.
Učí nás tu, jak se starat o koně
a jejich vybavení, jak na koních
jezdit a vodit je. Naše trenérka je
velmi hodná, má své tři koně
a dalších sedm ustájených.
Na koních už jezdím rok. Mám
speciální oblečení, které je
docela důležité. Je to speciální
helma, rajtky (kalhoty), návleky
a chránič páteře, který mi
trenérka půjčuje. Je to snad ten
nejlepší kroužek, který jsem
měla. Každý měsíc máme
víkendovky, při kterých
uklízíme a čistíme výstroj
a koně.
 
Zuzana Stránská
 
 
Chodím na taekwondo. Je to
bojové umění, kde se učíme
kopy. Někdy hrajeme
i vybíjenou. Protahujeme se
a pak nás učí kopy. Chodím tam
s bráchou. Je to v úterý a ve
čtvrtek v malé tělocvičně.
 
Tomáš Bohuslav
 
text: žáci 6. B

Zvládneš to také!

Nemáš žádnou kondici, hned se
unavíš, zadýcháš, začaly ti lézt
špíčky z kalhot? Tak s tím něco
dělej!
 
Ve čtrnácti letech, kdy jsem
přibral a vážil víc jak 80 kilo,
jsem se začal obávat, že už
nikdy nezhubnu a budu vždy
tlustý. Hodně lidí mě
přesvědčovalo, že zhubnout
nedokážu, jako většina lidí, kteří
jsou tlustí.
Přesto jsem se rozhodl, že to
nevzdám a budu posilovat,
protože jsem chtěl mít svaly,
jako každý pořádný kluk.
„Transformaci“ svého těla, jak
hodně lidí říká na Youtube, jsem
začal v zimě, kdy většinou bylo
pod deset stupňů. Začal jsem

venku na posilovacím hřišti
za domem. Kromě toho, že jsem
posiloval, jsem přestal jíst
sladkosti, pečené výrobky
a brambůrky a pít sladké nápoje
jako kolu, sprite a podobně.
Za tři měsíce jsem zhubl 12 kg!
 
Poznali jste na obrázku místo,
kde posiluji? Pak jistě víte, že
jsou to posilovací trenažéry
pro seniory. Moc bych si přál,
kdyby na Barrandově (blízko
školy) vznikla posilovna
pro mládež, kde by byly
hrazdy, bradla, žebřiny
a podobně. Určitě nejsem
jediný teenager, který by ji
pravidelně využíval.
 
Nazar Snoch, 9. A

Bouldering

Bouldering, neboli také lezení,
se řadí mezi novější sporty. Češi
jsou v tomto sportu opravdu
dobří. Trojnásobný mistr světa
v boulderingu se jmenuje Adam
Ondra a pochází z České
republiky.
Od klasického lezení se
bouldering liší v jedné zásadní
věci – leze se bez postrojů
a spíše v menších výškách.
Člověk se tu musí spolehnout
na svoji vlastní sílu. Leze se
na přírodní nebo umělé skále,
pod kterou je pro vyšší
bezpečnost umístěna matrace.
Lezec má na nohou lezačky
(speciální boty určené k lezení)
a na ruce používá magnezium

(neboli madlajz, jak mu u nás
říkáme) – bílý prášek, který
zamezuje pocení rukou, takže
nikdy neuklouznete.
S boulderingem jsem začala
před dvěma lety. Trénuji
v "Lokal Block" na Andělu.
Na kurzu potkávám spoustu
nových lidí, zlepšuji si svoji
fyzickou kondici a zároveň si
i pročistím hlavu.
Takže pokud hledáte nějaký
nový sport, bouldering vřele
doporučuji.
 
Anna M. Kunka, 8. B
 
foto: Adéla Dudíková, 8. B
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Vánoce, Vánoce přicházejí
do devíti let, že Ježíšek existuje.
My si dáváme hodně dárků, ale
v nějakých zemích dostávají děti
třeba jen mango, jablko
nebo pomeranč.
 
Aneta Brebtová, 6. B
 
Vánoce jsou krásná událost,
která se opakuje každý rok 24.
prosince. Vánoce jsou svátkem
klidu a míru. Pečeme cukroví
a zdobíme vánoční stromeček.
A děti se celý den těší na večer,
protože jsou pod stromečkem
vánoční dárky.
 
Daniel Lenk, 6. B
 
O Vánocích to voní po cukroví.
Pouštíme si koledy. Já a můj
bratr vždy napíšeme dopis
Ježíškovi a dáváme ho za okno
v kuchyni. Táta udělá výborný
salát a mamka smaží kapra.

Na Vánoce se vždy hezky
oblečeme a sedáme si ke stolu.
Nejdříve si dáváme oplatky
s medem a česnekem. Když po
večeři záhadně zazvoní zvonek,
přesuneme se do obýváku, kde
už je připravený stromek a pod
ním dárky. Ty postupně
rozbalujeme a děláme si rodinou
fotku. Povídáme si o dárcích
a děkujeme.
 
Zuzana Póčová, 6. B

Vánoce symbolizují narození
Ježíše Krista, proto jim říkáme
„Ježíšek“. Vánoce nejsou

o dárcích, ale o tom, že se máme
celá rodina rádi, a proto se
scházíme. Myslela jsem si

Exkurze - Praga Studios

Počátkem listopadu jsme byli
na exkurzi na stavbě Praga
Studios v Karlíně.
Jeli jsme na Smíchovské nádraží
a pak metrem, kde dva spolužáci
zaspali a zapomněli včas
vystoupit, takže cesta byla
zábavná od samého počátku.
Nakonec jsme šťastně všichni
doputovali až do Karlína, kde se
nás ujala projektová manažerka,
která nám povídala o tom, co se
děje na stavbě. Další pracovnice
nám ukázaly např. 3D model
stavby a vysvětlily nám, k čemu
se na stavbě používá. Nejvíc se
mi líbila prezentace
o archeologickém průzkumu

stavby a Karlína.
Pak jsme byli rozděleni na dvě
skupinky. První se šla podívat
na stavbu, druhá zůstala uvnitř
na svačince. Dostali jsme
ochranné brýle a boty, které mi
byly o dvě čísla větší, dostali
jsme i vesty, helmy a rukavice.
Vypadali jsme vtipně. Na konci
jsme dostali dárkové tašky.
Podle mě jsme si to všichni
užili. Bylo to zajímavé, poučné
i zábavné.
 
Kristýna Hozáková, 8. B

Na techniku do Dejvic

Za tento školní rok jsme s naší
třídou absolvovali už hodně
akcí. Nejvíce se mi líbilo
na ČVUT na fakultě strojní.
Poprvé v životě jsme se tu
setkali s unikátním výtahem,
kterému se říká páternoster. Byl
to pro nás největší zážitek.
Výtah se skládá z mnoha
kabinek bez dveří a je stále

v pohybu, nikdy nezastaví.
Nastupuje i vystupuje se
za jízdy. Bylo super, že jsme si
ho mohli vyzkoušet. S kamarády
jsme si spletli patro, takže jsme
museli nastoupit znovu!
 
Natálie Malečková, 8. B

Volby 2017

20. - 21. října se konaly volby
do poslanecké sněmovny.
Do koalice se dostalo rekordních
9 stran. Nejvyšší počet hlasů

měla strana ANO v čele
s předsedou Andrejem Babišem,
bývalým ministrem financí.
Několik stran ale nebylo příliš
nadšených, protože měly nižší
počet hlasů. Můj závěr: nejsem
příliš spokojený s volbami,
jelikož Andreje Babiše vyhodili
před půl rokem z vlády. (obr.
pokearena.cz)
 
Richard Stržínek, 6. B Adam Seifert, 4. A Nikol Burminovová, 4. A
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Strašidelný les

Představte si, že jste se ocitli
o půlnoci uprostřed
strašidelného lesa. Všude je tma.
Svítí jen bledý měsíc. Černé
stromy vypadají jako děsiví
duchové a ze všech stran se
ozývají podivné zvuky.
Odněkud je cítit nesnesitelný
puch.
Tak přesně takový les jsme měli
namalovat na hodině výtvarné
výchovy. Malovali jsme

vodovkami, temperami
a lihovým fixem jsme naše
výtvory dokreslovali. Obrázky
se všem povedly. Hemžily se
sovami, netopýry, hady
a pavouky. Vypadaly opravdu
děsivě.
 
Mariana Johánková, 4.C

Naše rodina

V 1. třídách si povídáme
o rodině, jak si doma
pomáháme, jaké máme zájmy
a co nás spolu baví. Každý se
rád pochlubí, jak je to pěkné
u nich doma. Ve výtvarné

výchově jsme si naši rodinu
i nakreslili a všem se moc práce
povedla.
 
Lada Nováková, 1. A

Seznamujeme se s českými 
dějinami

V říjnu se naše třída 4. A
na týden ocitla v pravěku.
Všichni jsme se snažili
společnými silami ulovit
mamuta a nakonec se nám to
podařilo. Potom jsme se
v poznávání našich dějin
posunuli dále a seznamovali
jsme se s naší historií
prostřednictvím Starých pověstí
českých. Každá dvojice si
vybrala jednu pověst, společně si
ji přečetla a potom se ji snažila
výtvarně zpracovat. Teď už

víme, proč "...běda mužům,
kterým žena vládne...", jak si
Libuše vybrala svého Přemysla,
kdo to byl Horymír a proč byl
uvězněn, kdo vystoupal na horu
Říp, jak byl postaven Karlův
most, kdo sestrojil orloj a další
pověsti z naší minulosti. Znáte je
také?

autor článku:
MARTINA KUNEŠOVÁ

Basket slaví úspěchy
Anička Sekyrová, Anička
Rosecká, Hana Kolegarová,
Julia a Luisa Vydrovy,
basketbalistky BA Sparta a
bývalé žákyně naší školy,
všechny prošly rukama trenérek
Marcely Sekyrové a Sylvie
Vydrové v našem kroužku
basketbalu.
Díky zájmové činnosti ve škole
se jim otevřely dveře do jednoho
z nejlepších basketbalových
klubů v republice. V květnu
tohoto roku se staly
s extraligovým týmem BA
Sparta mistryněmi republiky
v kategorii U17.
Největší úspěch zažila Anička
Rosecká v červnu, kdy se stala
v čínském Chengdu juniorskou
vicemistryní světa v basketbalu
3 na 3. Hana zase získala 9.
místo na srpnovém ME juniorek
ve francouzském Bourges. Julia
je také v reprezentačním výběru
kadetek. Všechna děvčata trénují
čtyřikrát týdně 1,5 hodiny a až
na výjimky hrají zápasy každý

víkend. I když jsou velmi
sportovně vytížené, všechny
jsou také velmi dobré studentky
na pražských gymnáziích.
Podle Aničky S. občas
na každou přijde horší období,
které asi zažil každý.
Za nejdůležitější považuje
podporu spoluhráček a hlavně
rodičů. Motivací jsou pro ni
i těžká utkání, která skončí
vítězstvím. Dívky se ve svém
volném čase nebaví jen
basketbalem, Julii baví i tenis
a Aničku S. plážový volejbal.
Jejich cílem pro letošní sezónu
je zahrát si na mistrovství
republiky U17 a U19 a mají také
reprezentační ambice.
A co by doporučily dětem, které
chtějí hrát basketbal? „Hlavně
se basketbalem bavte, najdete
si tam spoustu kamarádů
a nevěšte hlavu, když se vám
všechno hned nepodaří!"
 
Odpovědi na otázky dětí z 8. B
zpracovala Marcela Sekyrová


