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Úvodní slovo

Milí žáci a učitelé. Vítám Vás u čtení prvního vydání školního časopisu
Náskok. V Náskoku bychom vám chtěli předávat hodnotné informace ze školy
i ze světa, zajímavé rozhovory, hádanky a kvízy a spoustu dalšího. Dále bych
chtěl poděkovat všem redaktorům, kteří se podíleli na tvorbě tohoto vydání.
Přeji Vám příjemné a ničím nerušené čtení.

Adam Otte
šéfredaktor

Náš tým: Adam Otte, Eliška Jarešová, Štěpán Jareš, Josef Charvát, Luka Djorem,
Barbora Marvanová, Tereza Studentová, Alžběta Klubarská, Dominika Šašková

Informace také naleznete na webových stránkách nebo na facebooku Zš a Mš
Santošky:
https://www.santoska.cz/
https://cs-cz.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C5%A1kola-a-mate%
C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Praha-5-Sm%C3%ADchov-U-Santo%C5%
A1ky-11007-311121836034290/
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Novinky ze školy
V této rubrice bychom vám chtěli nabídnout informace co se dějí ve škole, mezi
žáky, které nenajdete jen tak na stránkách.

V tomto vydání zopakujeme jen informace ze zdrojů (školní stránky, facebook), ale
za 14 dní se už můžete těšit na rozsáhlejší zprávy a rozhovor s exkluzivním hostem.

Velký úspěch 6.A                            Testování žáků
Zde je krátké shrnutí

Tento rok proběhl již 12. ročník soutěže       Jak jistě už všichni zaregistrovali,
pražské zoologické zahrady “Staň se od 3.1. 2022 se všichni žáci, bez
strážcem pralesa”. ohledu na jakýkoliv certifikát
Soutěžní skupiny se zapojili sběrem            povinně testují. Pokud se žák
vysloužilých mobilních zařízení.                   antigennímu testu nepodrobí z
Protože zoo je ve spolupráci se                   kterékoliho důvodu, platí pro něj
společností RAMA Systém, a.s., tato           pravidla jako: nošení ochranného
firma jim za každé odevzdané zařízení        prostředku i při výuce…
dala 10 kč. Víš jak se zachovat pokud máš
Peníze následně putují na sbírkové konto pozitivní PCR test?
“Pomáháme jim přežít”, z kterého je            Pokud ti přijde výsledek o
podporována ochrana přírody ve střední     pozitivním PCR testu, platí nově
Africe.                                                           povinnost to nahlásit škole.
Tento ročník se konal od 15.9.21 Jak se postupuje, když ti vyjde
do 31.12.21, celkem se vybralo 1 513 pozitivní antigenní test ve
zařízení k recyklaci. škole?
Každý kolektiv, který odevzdal alespoň        Vždy budete muset jít na PCR
100 vysloužilých mobilních zařízení,            test. Pokud bude negativní, běžně
odmění zoo vstupenkami za symbolickou    se vracíte do výuky.
1 Kč.                                                             Rozhodně více naleznete na
Třída paní učitelky Mariášové 6.A se do       webových stránkách naší školy,
této soutěže zapojila a umístila se na           kde třeba naleznete tento odkaz:
stříbrné příčce. Celkem vybrali 231              https://www.santoska.cz/files/
mobilních zařízení.                                        editor/3/letak-pro-rodice.pdf
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.
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Rozhovor s prvňáčky
Naše reportérka Barbora Marvanová udělala rozhovor s dětmi z 1.B před
začátkem vyučování. Ptala se jich na povánoční otázky.
No jen se přesvědčte:
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Rozhovor s prvňáčky
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Zábava a kvízy
Odreagujte se na chvíli s hádankami, jazykolamy, kvízy a vtipy, které se
během roku v Náskoku objeví.

Hádanky:
Řešení naleznete na konci čísla (str.12)

1) Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo
jsem?

2) Měříte můj život v hodinách a sloužím vám tím, že zanikám. Jsem rychlá,
když jsem hubená a pomalá, když jsem tlustá. Vítr je můj nepřítel.

3) Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne ryby.
Kdo jsem?

Jazykolamy:

1) Na anesteziologickoresuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog.

2) Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka
vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.

3) Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější
posvíceníčko.

4) Dolar libra rubl.

Zvládli jste všechny věty vyslovit? Pokud ano, zkuste to třeba rychleji. :-)

Vtipy:

Na Tři krále si někteří lidé nechávají napsat křídou nad dveře K+M+B. Pokud
jste to ještě neudělali, tak to rychle napravte! Je to totiž velmi praktická
připomínka před odchodem z domu - klíče + mobil + brýle!!!

Víte jak vznikly Himaláje?
Pánbůh chtěl pár kopečků zmrzliny
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Naše škola sportuje! - 1. díl
Přeji krásný den našim čtenářům! Vítám vás u 1. dílu série Naše škola sportuje.
Dnes si povíme něco o florbale, představíme Vám tento sport a můžete se těšit i na
rozhovor s několikanásobným reprezentantem školy ve florbale, přeji vám pěkné
čtení.

FLORBAL:
Vznik: USA
Doba vzniku: 50. léta 20. století
Kdo vymyslel: pracovníci továrny na plasty
Nejvyšší liga v ČR: Livesport Superliga
Nejlepší reprezentace: Švédsko
Florbal sdružuje a řídí: Mezinárodní florbalová federace (IFF)
Výbava: florbalová hůl, sportovní oblečení a florbalový míček

Florbal je kolektivní míčový sport hraný v hale. Hrací doba je 3x20 minut a hru řídí
dva rozhodčí. Každý tým je složen z 5+1 hráčů. Florbal vymysleli pracovníci továrny
na plasty při práci, když se nudili. I přesto, že je tento sport z USA, nikdy si tam
nezískal příliš velkou podporu, a tak je za kolébku florbalu považováno Švédsko.
Cílem je, za již zmíněnou dobu, skórovat více branek než soupeř.

ROZHOVOR:
Host: Kristián Cihlář

Ahoj, Kristiáne. Jsem velmi potěšen, že jsi přijal pozvánku na rozhovor.
Můžeme rovnou začít první otázkou?
Ano, můžeme.

Tak tedy začněme. Zajímalo by mě, co se ti vybaví, když se řekne florbal.
Vybaví se mi krásný kolektivní sport, který hraji od malička.

Mohl by jsi našim čtenářům říci, za jaký klub jsi hrál?
Tak hrál jsem za Panthers Praha. Byli jsme velmi dobří, často jsme vedli ligu, a
vyhrávali celou soutěž.

Co přesně se ti na florbalu líbí?
Líbí se mi to, že je kontaktní a rychlý. Navíc jsem vždy měl rád hokej a toto jsem bral
jako alternativu.

Hokej jsi nikdy nezkusil?
Zkusil, dokonce jsem ho i nějaké dva roky hrál.
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Naše škola sportuje! - 1.díl

A proč jsi přestal?
Neměl jsem tolik času a už to nebylo takové, jako když jsem začínal.

Proč si myslíš, že naše škola nedosahuje na turnajích takových výsledků, jako
jiné školy?
My bohužel nejsme sportovní škola, a tak nemáme prostory na trénování. Naše
tělocvična je příliš malá.

Než skončíme tento rozhovor, vzkázal bys něco našim čtenářům?
Rád. Chtěl bych vzkázat aby jste se zajímali o florbal a třeba ho i vyzkoušeli. A ještě,
nehrajte Fortnite prosím.

Já ti děkuji Kristiáne, přeju ti mnoho úspěchů a ahoj.
Ahoj a děkuji.

Zaujal tě po tomto článku florbal? Pokud chceš začít hrát tento sport, tak se
neváhej přihlásit do nejbližšího klubu či na kroužek na naší škole, který vede
pan učitel Krákora, to je velký fanoušek florbalu a bývalý hráč druhé nejvyšší
ligy ČR.
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Náš svět

Politika

Ani po 22 hodinách debaty v PSP ČR vláda Petra Fialy nezískala ve středu a
ve čtvrtek důvěru. Poslanci debatovali 22 hodin a ani kolem 4 hodin
čtvrtečního rána, jsme nebyli ochuzeni o zajímavé rozhovory a debaty.
Například jen expremiér Andrej Babiš (ANO) hovořil zhruba hodinu a půl.
Kolem 5 hodiny ranní, již mnoho poslanců usnulo ve svých lavicích. Vláda
Petra Fialy (složena z koalicí SPOLU + Piráti a Starostové) i přesto ve čtvrtek
večer důvěru získala, jelikož jí v dolní komoře parlamentu ČR náleží 108
křesel. Bylo to nejdelší hlasování o důvěře vládě v historii země.

Vesmír

Češi mají ve vesmíru nový satelit! Satelit jménem VZLUSAT-2, který měl do
vesmíru odcestovat již před rokem, ale společnost Momentus tehdy nedostala
povolení. VZLUSAT-2 s sebou nese přístroje vyvinuté českými vysokými
školami. Jeho prací bude například pozorovat Zemi a vesmírné počasí.
VZLUSAT-2 se pokusí navázat na úspěch svého předchůdce VZLUSAT-1,

vyslaného v roce 2017.

zdroj: VZLÚ
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Sport

Češi na úvod předkola ME v házené (konané v Maďarsku a na Slovensku)
předvedli skvělý výkon proti mužstvu Španělska, které bylo favoritem.
Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka drželi s mužstvem z Pyrenejského
poloostrova vyrovnaný krok, ale i tak padli 26:28. Ve skupině E se ještě utkají
s týmem z Bosny a Hercegoviny a výběrem Švédska.

zdroj: isport Blesk

Kultura

Od 9. ledna do 13. února, budou moci diváci České televize sledovat nový
kriminální seriál s názvem Devadesátky. První díl, který nesl název Vražda
bodyguarda se dočkal velké divácké podpory a sledovanost dosáhla více než
milionu a půl diváků. Šestidílný kriminální seriál se zaměřuje na zločiny mezi
lety 1993-1994, kdy pod euforií, která byla vytvořena svobodou a novým
státem, kvetla také kriminální činnost. Seriál Devadesátky je pak prequelem
ke známému vlajkovému seriálu Případy 1. oddělení. Děti do 15 let, by měly
tento seriál sledovat s dospělou osobou, což uvádí i sama Česká televize.

zdroj: Česká televize
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INZERÁT

Líbí se ti náš časopis? Chtěl/a bys být součástí našeho týmu? Tak to hledáme
právě tebe!

Co požadujeme:

Základní znalost českého jazyka
Nadšení pro práci
Ideálně být na 2. stupni, ale to není podmínkou
Chuť vyhledávat informace a zajímat se o svět kolem nás

Co nabízíme:

Možnost psát na tvoje oblíbené téma
Možnost být v dobrém kolektivu

Koho hledáme

Aktuálně bychom rádi našli více reportérů, fotografů a redaktorů.
Pokud máš zájem, můžeš nás kontaktovat několika způsoby:

Vyhledáním někoho z vedení: Adam Otte, Eliška Jarešová, Luka Djorem či
Josef Charvát

Kontaktováním pana učitele Panského, což jest náš koordinátor z řad
pedagogického sboru nebo kontaktováním paní učitelky Kufové, což jest
školní metodička prevence a správkyně školního klubu. A ano, je to ta paní co
Vám ráno dezinfikuje ruce a říká „Dobré ráno“. Nevím jak Vám, ale nám to
hned zlepší otravné pondělí.

Nebo kontaktováním na naší e-mailovou adresu:
santoska.skolniredakce@seznam.cz

Nebojte se! My nekoušeme :-), alespoň někteří!
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Slovo závěrem

Milí čtenáři, jsme moc rádi, že jste přečetli 1. díl Náskoku.
V budoucnu se můžete těšit například na nové série, ankety a poradnu. Ještě
jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří tento díl dočetli nebo nám podali
rozhovor.

S pozdravem
redakce škol. časopisu Náskok

Hádanky - řešení:
1) ozvěna
2) svíčka
3) mapa
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