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Slovo úvodem 

Milí žáci, učitelé,  

polovina měsíce října znamená, že nový školní rok je již v plném 

proudu. Ustálil se rozvrh hodin, kroužky, dokonce i první třídní 

schůzky jsou zdárně za námi…  

Máte před sebou novou verzi školního časopisu Doláček… V tomto 

školním roce si publikování časopisu bere na svou odpovědnost 

žákovský parlament a říjnovým číslem navazujeme na předchozí 

výtisky. Naše vize je vydávat časopis každý měsíc… 

Jaký bude mít rozsah, záleží na Vás!  

Školní časopis slouží k předá(vá)ní informací - o akcích školy, 

programech v MČ Praha 12, aktivitách našich žáků – a Vašich nápadů. 

Proto uvítáme příspěvky, obrázky, fotky – vše, o co se rádi podělíte se 

svými spolužáky. Za tímto účelem je zřízená nová e-mailová adresa: 

casopis@zskdolum.cz.  

Časopis bude mít stálé rubriky, které jsou součástí již tohoto vydání. 

Bude-li Vám na stránkách časopisu něco chybět, neváhejte a pošlete 

připomínky, na které se těšíme! 

Za tým žákovského parlamentu 

 Hana Míčková a Katka Michálková  

P. S. … a na časopis můžete nahlížet i na webových stránkách školy! 

Mrkněte na pravou část hlavní nabídky a pod kalendářem je odkaz 

„časopis“… klik! 



 

 

 

ZPRÁVY Z NAŠEHO OKOLÍ 
Tato rubrika je určena primárně pro informace, které se týkají Prahy 12 a 

přilehlých obcí. 

Veřejné fórum udržitelného rozvoje  

Dne 26. 9. 2017 se tři členové žákovského parlamentu 

(Anna Adámková, Vojtěch Halík a Marek Matei) 

zúčastnili veřejného fóra. Nejen pro naši školu byl 

vyhrazen „Stůl mladých“, kde na připravený arch žáci 

vypisovali problémy, které by v okolí své školy rádi změnili. Podobných „stolů“ se 

v aule nacházelo několik ( např. pro seniory, životní prostředí). Vyhodnocením 

sepsaných bodů se dospělo k těm 

nejzásadnějším; zvýšení dohledu na 

bezpečnost v blízkosti nákupních 

středisek Albert, výstavba 

multifunkčního hřiště 

v Komořanech a postavení Domu 

pro seniory.  Mimo to, mohli jsme si 

prohlédnout nákresy řešení 

revitalizace Sofijského náměstí a 

rovněž hlasovat pro jednu z variant.  

Výstavbu bazénu v parku Modřany 

znemožnily závěry z průzkumu podzemních vod, proto se našla alternativa 

v podobě vybudování přírodního parku s vodními prvky v uvedené lokalitě.   

Setkání MAP 12. 10. 2017 

V rámci MAP (Místní akční plán) vzdělávání 

a rozvoje jsme se setkali se zástupci ŽP 

ostatních škol na Praze 12. Dohodli jsme se 

na sestavení ŽP škol Prahy 12, který urychlí 

předávání informací mezi MČ v Praze 12 a 

školami.  

31. 10. 2017 Halloween na Dvanáctce 

V areálu Viničního domku proběhne pod záštitou MČ Prahy 12 oslava Halloweenu 

– svátku Všech svatých.  



 

 

ZPRÁVY A INFORMACE ZE ŠKOLY 
… něco nejasného? Tady zkrátka bude to, co se ve škole stalo, právě se děje 

anebo připravuje! 

Ze Mě My a Halloween + Dušičky 

Blíží se projektový den! 31. 10. se učíme hrou! 

V rámci již tradiční akce Ze Mě My bude 

jedna z dílen zaměřena na oslavu Halloweenu 

– tedy svátku Všech svatých a naproti tomu 

českých Dušiček – Památce zesnulých. Kromě 

jiného, dýně, korpusy a ozdoby na věnce 

budou, kdo bude mít odvahu, přijde 

v kostýmu!  

 

Bezpečný pohyb ve vodě  

Vybraní žáci II. stupně navštěvují každý 

pátek bazén v areálu Policejní akademie. 

Plavat se však neučí. Pod vedením 

instruktora se seznamují s technikami 

záchrany tonoucího, nebo jak si odpočinout 

v hluboké vodě.  

 

Líhně zručnosti pokračují! 

I v tomto školním roce pokračuje Líheň 

zručnosti pro žáky 8. a 9. ročníku.  

Chlapci v dílně pod dozorem mistra vyrábí 

cestovní šachovnici, hrací kostky nebo 

dekoračního pavouka. Učí se tak zacházet 

s pilkou, vrtačkou, rašplí … a hlavně 

trpělivosti! Děvčata jsou v kreativní dílně a 

vyrábí dárkové předměty nebo krabičky na 

jejich zabalení. Trpělivost a zručnost je 

společným jmenovatelem pro obě 

skupiny.  

 



 

 

VAŠE TIPY A NÁPADY 
Toto je rubrika, na kterou se fakt těšíme! Dobrých nápadů není nikdy dost a 

zajímavých míst k výletům a akcím jakbysmet!  

Pumtrack Na Beránku 

Co je to vlastně Pumptrack? Alternativní 

skatepark s překážkami, uspořádanými do 

vlnovek a střídající výšku umístění. Vzniká tím 

možnost celou překážku zdolat bez nutnosti 

odrážet se nebo šlapat na pedály. Po dráze se 

můžete spustit na kole, koloběžce, bruslích, 

longboardu a skateboardu. Na klopených 

zatáčkách s boulemi si zdokonalíte styl jízdy. 

Uzavřený okruh je navíc nízkoprahový, 

vyzkoušet jej tak může skutečně kdokoli. Užívat si této atrakce můžete každý 

den od 9:30 hodin do setmění, a to zcela zdarma! 

Noční strašidelný les v Kunratickém lese 

4. 11. 2017 od 17 hod. pro odvážné! Večerní stezka 

odvahy, na které je k vidění 10 živých strašidel i 

nové neživé exponáty, úlovek obřího pavouka, 

zbytky z noční hostiny lidojedů, … Vstup 

strašidelnou bránou, cca. 150 m od metra Roztyly 

směrem k restauraci 

Grill restaurant Za 

větrem. Trasa 

dlouhá max. 2 km. 

Rezervace času startu: info@kouzelny-svet-

skritku.cz do 3. listopadu 18:00. 

Nervózní stromy v Rudolfinu 

Nebojte se výstavy!!! Fakt ne! Tato se Vám bude 

líbit, osobně ručím všemi 20. Výstavu instaloval 

výtvarník Krištof Kintera, potrvá do 26. 11. 2017, 

vstup je zdarma. V dopoledních hodinách je rovněž 

doprovodný program pro školy. Když ne s rodiči, 

zkuste se domluvit ve třídě! 



 

 

APPKY 
Máte vychytávky nainstalované ve vašem chytrém telefonu? Jo? Prima, 

podělte se! Za mě to jsou např.: 

Duolingo – naučte se angličtinu i další jazyky zdarma! Autoři Duolinga si s vámi 

začnou jednoduše hrát. A nechají vás vyhrávat, takže vás to začne 

hezky bavit, navíc dostanete odměny v podobě lingotů a drahokamů. 

Duolingo vám v úvodních lekcích předkládá jednoduché otázky typu 

„Jak se řekne jablko?“ a často pro lepší názornost používá i schematické obrázky. 

Jak postupujete dalšími lekcemi, k jednoduchému základu se nabalují další slovíčka 

i fráze a začne přituhovat. Nové se zamíchává do již zvládnutých lekcí, takže vás 

Duolingo bude dokola trápit tím, co si ještě dobře nepamatujete. Duolingo učí číst, 

psát, porozumět i mluvit. Některé druhy otázek po vás chtějí, abyste zopakovali 

slova či fráze, které vám aplikace „poví“ (přehraje). A nutno dodat, že začínáte 

z úrovně stanovené testem! 

WebCam – chtěli byste kolem světa, ale nemůžete? S WebKamerami můžete na 

nejzajímavější místa světa alespoň virtuálně. Aplikace je totiž jako 

dělaná pro všechny internetové cestovatele, kteří se rádi podívají 

alespoň skrze své displeje a obrazovky na zajímavá místa světa. 

Abyste v tom množství různých web kamer našli nějakou zajímavou, 

můžete zvolit položku hlavní nabídky “Populární”. 

Pedometer – šikovná aplikace, která vychází z toho, že dnešní chytré telefony jsou 

vyloženě nabité spoustou senzorů a šikovných vychytávek, díky 

kterým se dají dělat všemožná technologická kouzla. A jedním z 

těchto kouzel a triků je i relativně přesné měření počtu ušlých kroků – 

a přesně to si dává za cíl aplikace Pedometer, která mimo 

standardního měření také orientačně počítá spálené kalorie, vzdálenost, dobu 

chůze a průměrnou rychlost za hodinu. 

Wish – internet je naprosto přehlcený nabídkami všeho možného – hledáte nový 

mobilní telefon? Nabídne vám tisíc druhů tisíc různých obchodů. 

Hledáte novou myčku? Nabídne vám ji stejně tolik lidí. A nejinak 

tomu je i u oblečení. Pak aby se v tom jeden vyznal. Máme však řešení, 

jak si své oblečení hledat a získávat opravdu jednoduše. 

 

 


