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BALAnews
Úvodník
Milí čtenáři,
právě čtete poslední vydání BALAnews ve školním roce 2021/2022, které je
tak samozřejmě okořeněno troškou sentimentu. Tvořili jsme ho opět s láskou a
chutí.
A věřte, že je opravdu nabitý informacemi! Podařilo se nám dát společně
dohromady přes padesát stránek.
Naleznete zde rozhovory s třídními učitelkami devátého ročníku, které
zavzpomínají na zážitky se svými třídami. Tyto dvě třídy se s vámi i rozloučí.
V cestovní rubrice se podíváme do Itálie, a to dokonce dvakrát – jednou teď a
jednou v příštím školním roce. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na naše
historické okénko naší kroniky. Nesmí chybět pokračování napínavého fantasy
příběhu Eader.
Navrátila se zpět společenská rubrika a dokonce vznikla i nová rubrika pro
milovníky čtyř kol. Ve sportovní rubrice, tak jak jsme slíbili, přinášíme první z
medailonků našich bývalých žáků.
Na tomto místě bych také chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku,
podpoře a rozvoji BALAnews, ať už se jedná o všechny redaktory,
reportéry, ilustrátory, či o vedení školy, paní hospodářku, která ochotně
skenovala naše ilustrace, pana učitele Vondráška za jeho IT podporu nebo paní
učitelku Magdalenu Kašovou, která nám ukázala, jak se dá s našimi novinami
skvěle pracovat v hodinách třeťáčků.
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Úvodník

V neposlední řadě chci poděkovat Lili Zupferové, Valče Křížové, Sáře Klánové a
Honzovi Mandovi z devátých ročníků, bez kterých by start novin nebyl takový,
jaký byl. Mám vás ráda!
Nakonec si dovolím vyzvat další nové budoucí redaktory a reportéry - pojďte se k
nám přidat! Zažijete legraci, naučíte se spoustu nového a naleznete nové přátele.
Užije si prázdniny a těšíme se na vás v září!
Linda Přibylová
šéfredaktor
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Vaše dotazy a vzkazy ...
I tentokrát jsme od vás obdrželi několik dotazů a vzkazů. Některé z nich nás
obzvlášť potěšily a věříme, že nejen nás.
Poděkování od čtenáře (přepis vzkazu)
Dobrý den, redaktoři a redaktorky,
jen bych chtěl vám poděkovat, že pro nás žáky děláte tolik věcí.
Nikdy předtím jsem o naší škole tolik nevěděl. A cením si toho, že
díky vám všichni víme mnohem víc. Moc se těším, až vydáte šestý díl
Balanews.
Jsem moc hrdý, že vás tu máme. Děkuju.
S pozdravem
Matěj z 3.C
Odpověď redakce:
Matěji, moc ti děkujeme za
taková krásná slova. Jsme
rádi, že tě naše noviny
baví a věříme, že se v nich
v budoucnu potkáme v
redakční radě. 
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Vaše dotazy a vzkazy ...
Vyznání paní učitelce (přepis vzkazu)
Jsem Nina Foltánová z 3.C a ráda bych vám pověděla
něco o našich školních výletech.
Díky naší podnikavé paní učitelce často chodíme na různé
akce. Mohla bych vám doporučit třeba prohlídku Aero
kina nebo návštěvu Kunsthalle.
Všechny tyhle akce jsem si moc užila a spoustu se
naučila.
Jsem moc ráda, že mám takovou paní učitelku
Nina z 3.C

Odpověď redakce:
Nino, děkujeme za krásný vzkaz
pro paní učitelku. Určitě ji potěší.
A společně s tebou bychom i my
chtěli poděkovat paní učitelce
Magdě Kašové, která se svou
třídou s novinami ve třídě
pravidelně pracuje a získává nám
nové pravidelné čtenáře a snad i
budoucí redaktory či reportéry.
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Vaše dotazy a vzkazy ...
Poděkování žákovské samosprávě
Třída 3.C, která se zúčastnila Dětského dne organizovaného naší žákovskou
samosprávou a dalšími dobrovolníky, se rozhodla všem poděkovat.
Velice nás to potěšilo a těšíme se na příští rok!
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Vaše dotazy a vzkazy ...
Odhalení redakčního šotka
Gratulujeme Kačce Dvořákové z 9.B, která jako první
odhalila práci našeho redakčního šotka – chybu v místě
konání Mistrovství světa v ledním hokeji (Finsko místo
Švédsko).

Upozornění
Rádi bychom vás upozornili, abyste si dávali pozor na
své věci jako jsou koloběžky nebo kola. Dozvěděli jsme
se, že v okolí naší budovy proběhlo bohužel několik
krádeží. Doporučujeme do školy vyrazit raději pěšmo.

Vzkaz školní jídelně
Dovolujeme si předat vzkaz školní
jídelně :
Dobrý den, Balanews,
jen bychom chtěli s kamarády
poprosit, jestli by škola mohla jednou
za měsíc dostávat McDonald´s nebo
KFC na oběd.
Děkujeme za strpení.
Matěj, Šimon, Max, Štěpán, Ondra, 3.C
Odpověď redakce:
Chlapci, rádi bychom vám pomohli tento
nápad uskutečnit, ale bohužel to není v
našich silách. I když by se nám to určitě
také líbilo. 
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Vaše dotazy a vzkazy ...
Rozloučení deváťáků
Blíží se 30. červen a s ním i konec
posledního školní roku pro žáky 9.
ročníku.
Chceme poděkovat všem učitelům,
kteří nám pomohli jak s výběrem
středních škol a podáním přihlášek,
tak i s pečlivou přípravou na přijímací
zkoušky na SŠ. Největší vděk patří
paní
učitelkám
Bačákové,
Otradovcové, Liškové a Prachařové
(příprava na matematiku a český
jazyk) a také paní učitelce Řehákové
(pomoc s administrativou ohledně
přihlášek).

(Jan Manda, 9.A)

Oznamujeme také, že dne 30.6. se
bude konat rozlučka na radnici Prahy
9, kde proběhne předání vysvědčení a
následné rozloučení s pedagogy ZŠ
Na Balabence.
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Vaše dotazy a vzkazy ...
Ze školy před školou
Srdečně vás zveme na
výstavu děl vytvořených
žáky naší školy, která se
koná dne 23.6.2022 od
13.00 do 16.00 hod. před
budovou školy.
Zároveň
vyzýváme
spolužáky, kteří by se
výstavy chtěli zúčastnit
jako umělci, doneste
svoje umělecká díla svým
třídním
učitelům
nejpozději do 21.6.2022.
Těšíme se na vás.

(Karolína Bauerová)
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Interview

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku a loučíme se pomalu s
našimi devátými třídami, nelze udělat rozhovor s nikým jiným než s jejich
třídními učitelkami - Lenkou Bačákovou (9.A) a Jiřinou Otradovcovou (9.B).
Ještě než si rozhovor přečtete, chtěli bychom jim poděkovat za to, jak při nás
vždy stály, že s námi podnikaly všechna dobrodružství a věřily nám. Také
děkujeme za tento rozhovor který byl opravdu vtipný a věříme, že se pobavíte
stejně jako my :). Pojďme na to!
(Liliana Zupferová, 9.A a Valentýna Křížová, 9.B)
Jak budete vzpomínat na léta, která
jste s námi zažily?
JO: Budu si pamatovat jen to hezké, a
vzpomínat jen v dobrém.
LB: Budeme vzpomínat jen v dobrém. Mě
spíše mrzí že jsme přišli o ty dva roky
během toho co byla ta karanténa, protože
jsme se tolik nepoznali jako s ostatními
třídami, které jsme měli před vámi.

Máte nějakou nejvtipnější vzpomínku za celé ty čtyři roky s námi?
LB: Já mám z distanční výuky, když jsem vyučovala z kuchyně, kde máme normálně stůl.
No a můj manžel si chodil do té kuchyně ohřívat jídlo, protože byl taky doma. Ohříval si to
jídlo, a já učila a zrovna v té hodině bylo ticho. Ta mikrovlnka to jídlo doohřála a pípla, v té
hodině to bylo slyšet. A nějaký žák pronesl "Dobrou chuť paní učitelko." A já to vůbec
nechápala, tak jsem se zeptala jak to myslí, a on na to, že mi pípá mikrovlnka tak že asi
budu jíst. (smích)
JO: My máme ve třídě veselo každou chvíli takže vám asi přímo neřeknu.
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Když Vám oznámili že nás budete mít
za třídní, jaké byly vaše pocity?
JO: My jsme vás neznaly, jenom pár lidí.
Ale od bývalých třídních učitelů jsme
dostaly indicie, kdo se s kým nemá rád a
podle toho jsme to rozdělovaly.
LB: Pak jsme si i losovaly, protože jsme
se nemohly shodnout.

Takže já jsem byla vylosovaná?
(Valča)
LB: Myslím že zrovna Tebe jsme
nelosovaly, Tebe chtěla paní učitelka
Otradovcová. (smích)

Interview
JO: Byl to prostě šok že vás je tolik. Každé
dítě přes dvacet je znát.

Čas docela rychle ubíhá, jak
vnímáte konec školního? Těšíte se?
JO, LB: S úlevou. (smích)
LB: Na konec školního roku se vždy
těšíme, budou prázdniny a ty máme
rády.
JO : Přesně, jen se teda netěším úplně
na konec, protože to je vždy hrozně moc
práce, uklidit lavice a vše domluvit.

A první pocity když jste nás viděly v
září?
JO: První dojem byl hrozný, protože byla
úplně plná třída, což se nikdy před tím
nestalo, my jsme byly vždy zvyklé, že
máme ve třídě 16 žáků a najednou jich bylo
30.
LB: U mě jich bylo ještě více myslím,
dokonce jsme museli i přidávat lavice, aby
se tam všichni vešli.
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LB: Na co se já netěším, je září. Protože
dostaneme novou třídu a než si zas
všechny zapamatujeme, tak to bude
nějakou dobu trvat.
JO: Hlavně jsou malí, vy už jste vlastně
skoro dospělí, takže je s vámi jiná
domluva než s menšími. Vždycky je to
rozdíl.

Jak dlouho na této škole jste?
JO: Já vždy říkám že tu jsem od pravěku.

Interview

LB: Ale to, co asi nevíte je, že jsme
chodily na stejnou školu, ne do stejné
třídy ale na stejnou školu, a dokonce
jsme měly i nějaké stejné profesory.

Na střední?
JO: Ne, na vysoké.
LB: Takže máme stejné vzdělání.
JO: Přírodovědeckou fakultu UK.

Moc děkujeme za příjemný rozhovor!

LB: Já od doby dinosaurů. (smích)

Vzpomínáte si na vaší úplně první
hodinu kterou jste vyučovaly?
JO: Já se každý školní rok klepu než
přijdu na první hodinu, protože přes
prázdniny si odpočinu a tak nějak vypnu.
Každopádně první hodinu jsem byla
určitě nervózní. Měla jsem 36 dětí ve
třídě. A měla jsem pátou A.
LB: Já jich měla méně a měla jsem pátou
B, jedinou B, kterou jsem kdy měla. V té
době byl ještě druhý stupeň od páté
třídy.
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Otázka pro pozorné čtenáře:
Na fotografiích v rozhovoru vidíte
dva domácí mazlíčky – poznáte,
který patří paní učitelce Bačákové a
který paní učitelce Otradovcové? Ti,
co je znají blíže, odpověď jistě vědí.
 Odpověď můžete poslat na
redakce@zsbalabenka.cz
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Aktuality ze školy
Školní maskot – VÍTĚZ!!!
Máme jednoznačného vítěze grafické podoby školního
maskota. Stala se jím NATÁLIE MATISOVÁ z 8.C, která
vyhrála ziskem 167 hlasů. Natálce gratulujeme k výhře a k
odměně, kterou obdrží od ředitele školy. Ale i ke skvělému
nápadu, který propojuje symbol moudrosti (sovu), vámi
zvoleného maskota (klíč) a zároveň i motto našeho školního
vzdělávacího programu - Klíč k budoucnosti!!!
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Aktuality ze školy
Den dětí
Dne 1.6. na Den dětí měla škola další projektový den. Ale mimo jiné se konala i akce
žákovského parlamentu pro 3. a 4. ročníky. Žáci si mohli vyzkoušet slalom s míčkem
na lžičce, přeskakování překážek, luštění křížovek a hádanek a další…. Děti
dostaly lísteček, na který získaly razítko za splnění každého stanoviště, a poté si mohli
vyzvednout odměnu. Ti, kteří stanoviště splnili nejrychleji, dostali bonus, že si můžou
vylosovanou vyměnit odměnu za jinou. :) Tímto děkujeme žákovskému
parlamentu, který opět naplánoval tuto akci pro zlepšení dne našich třeťáků a
čtvrťáků. :)

(Jan Manda, 9.A)
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Aktuality ze školy
Projektový den 6.A
Středeční ráno 1.6.2022 se třída 6.A vydala na výlet do lesoparku Stromovka. Využili
jsme pěší trasy, která vede od naší školy a po asi hodině příjemné procházky jsme
dorazili na místo. Všichni jsme se těšili na slíbený piknik, který se mimořádně vydařil.
Posadili jsme se do trávy na donesené deky, někdo raději využil laviček u vody, jiný se
dokonce uvelebil na stromě. Cestou zpět si, kdo chtěl, pochutnal na zmrzce nebo
malinovce a třída se spokojeně vrátila do školy.

(Hassen Tlili, 6.A)
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Aktuality ze školy
Projektový den 8.C a 8.A
Na Den dětí šly třídy 8.C a 8.A na výlet do Šárky. Výlet jsme si užili, paní učitelky to
dobře zorganizovaly. Do Šárky jsme jeli tramvají. Prošli jsme si celou oblast. Výlet byl
zakončen v McDonald’s.

(Katarína Kudláčková, 8.C)
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Aktuality ze školy
Pohár Českého rozhlasu
Dne 10. a 11.5.2022 se účastnili zástupci naší školy atletického závodu s názvem Pohár
rozhlasu. Jak dopadli:
dívky 6. a 7. ročníků – 5. místo (Karolína Ježdíková 2. místo – skok do výšky)
chlapci 6. a 7. ročníků – 3. místo (Marek Podracký 1. místo – hod míčkem)
dívky 8. a 9. ročníků – 2. místo (Kačka Valíčková 1. místo – skok do dálky, 1. místo štafeta)
chlapci 8. a 9. ročníků – 4. místo

(Liliana Zupferová, 9.A)
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Aktuality ze školy
Den prázdných tříd - 19.5.2022
Využili jsme tohoto dne, jehož podtextem je učit se v jiných prostorech, než je školní
třída, a zahájili jsme pravidelnou výuku páteční angličtiny venku (pokud počasí dovolí).
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Rozloučení s devátými ročníky (9.A)
Milí čtenáři a spolužáci,
je tu konec školního roku a s tím i odchod letošních deváťáků. V tomto školním roce byli
na škole dvě deváté třídy (9.A a 9.B). Pojďme zavzpomínat na všechna ta léta, která jsme
pravidelně navštěvovali naší školu. Do první třídy jsme nastoupili v roce 2013, někteří z
nás až později. V tu dobu zde byly tři třídy. V šestém ročníku jsme se spojili do dvou tříd
a tak zůstali až do teď. Někteří odešli v páté třídě na gympl, jiní to zkusili až v sedmém
ročníku. Rádi na ně vzpomínáme a věříme, že se jim daří dobře. Vaše 9.A

1.A. rok 2013/2014- třídní paní učitelka
Z.Sýpalová

5.A - třídní paní učitelka A.Kaslová

6.A- třídní paní učitelka L.Bačáková
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Rozloučení s devátými ročníky (9.A)
Někteří ještě před nástupem do první třídy navštěvovali nulté ročníky. Ty měla na
starosti paní učitelka Z. Sýpalová.
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Rozloučení s devátými ročníky (9.A)

(Liliana Zupferová, 9.A)
06_2022
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Rozloučení s devátými ročníky (9.B)
Milé čtenářky a čtenáři, vážení spolužáci,
konec školního roku se velice rychle blíží, a my jsme ho opět společně a úspěšně
prošli. Chtěli bychom poděkovat všem kteří nás touto cestou prováděli, a kteří při nás
celých devět let stáli. Jsme vděčný a šťastný že jsme mohli být součástí tohoto nového
projektu, který jsme rozjeli na začátku roku 2022.
Je čas se rozloučit, ale věříme, že ne navždy. Vzpomínáme na všechny, kteří během
naší cesty odešli. A věříme že se mají dobře a daří se jim.
Přejeme Vám všem hodně štěstí. Zase někdy na viděnou!
9.B

ŠvP, 2. třída
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Rozloučení s devátými ročníky (9.B)

4. třída- paní učitelka P. Zajícová

5. třída - pan učitel J. Polanecký

6. třída - paní učitelka J. Otradovcová
(Valentýna Křížová, 9.B)
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Rozloučení s devátými ročníky (9. A a 9.B)

Tady nějaké naše oblíbené
momenty! :)
Díky všem.
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Historie školy

V posledním vydání v tomto školním roce se v oblasti historie naší školy
zaměříme na dva pro naše dějiny významné roky – 1968 a 1989.
21.8.1968
V kronice je o tomto roce zmínka "1.9.1968 - Tomuto datu předcházelo období plné
nadějí a období plné zklamání v našem národě." V tomto roce totiž na naše území
(ČSSR) vtrhla vojska Varšavské smlouvy a dočasně tu pobývala. Ještě předtím, tedy
na začátku roku 1968 probíhalo také Pražské jaro, které bylo období politického
uvolnění v Československu.
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Historie školy
17. listopad 1989
V tento den se konala připomínka 50. výročí nacistických represí - uzavření vysokých
škol. To ale přerostlo v demonstraci studentů. Studenti pražských vysokých škol se
sešli na Albertově. Odtud pokračoval pochod masy lidí. Oficiální demonstrace skončila,
ale zbytek davu lidí se rozhodl dál pokračovat. Most Legií jim byl zablokován, proto se
vydali cestou na Národní třídu. Poté je policejní kordony obklíčily z obou stran. Lidé
zvolávali různá hesla na obranu. K podvečerním hodinám se začala situace horšit a
policie začala provádět násilné akce. Potom byla demonstrace násilně rozpuštěna a
ukončena.
Záznam v kronice v září 1990 hovoří takto: „... Proti monopolu moci KSČ se postavila
celá společnost v čele s Občanským fórem ... Postupně začala směřovat naše
společnost od totality k demokracii ... Všechny tyto změny se samozřejmě odráží i v
životě a práci naší školy.“

(Liliana Zupferová, 9.A, Jan Manda, 9.A)
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Věděli jste, že se u nás ve škole natáčel seriál?
Je to tedy už poměrně dlouho a znají ho tak spíše rodiče či babičky – jmenoval se My
holky z městečka.
Seriál byl natočen v roce 1985 a budova školy a její okolí se v něm objevilo v jeho 9.
dílu. Avšak ne jako vzdělávací instituce, ale jako nemocnice v Brně. Vzhledem k tomu,
že je to dávno před rekonstrukcí, poznají ji pouze skuteční pamětníci.
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Eadar
tajemství přátel a kamenů
Šestá část
- pokračování minulého dílu –
Tady a račte se podívat sám," podal mu
list papíru, na kterém bylo Karaiovou
rukou napsáno, že žádá o posilu nového
strážníka. Nikdy by ho nenapadlo, že by
jeho žádost byla splněna tak rychle. A
taky ani ne …
Karfi si oprášil oblečení a pomyslel si:
Tak to přece jen klaplo. Všech sedm
kamarádů tam zůstalo stát jako
opaření: Cože, další člověk na hlídání, to
už snad není možný!? Nechtěli tomu
uvěřit. Co se to stalo? Hart a Frost tam
jen nechápavě koukali.
Holky se na sebe podívaly a dalo se číst
v jejích očích, že toho na ně bylo moc.
Ale i něco víc, čeho si Sir Karai
nevšimnul. Došlo jim, že by bylo
nejlepší, aby řekli to, co vědí, i klukům,
protože ti vůbec ničemu nerozuměli.
Když odcházeli, bavil se Sir Karai s
Karfim.
06_2022
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Najednou popadl Frost Nádar za rameno a řekl: „Něco bychom si měli ujasnit." Za
ním stál Hart a tvářil se jako bůh pomsty, protože mu Frost řekl, že jim holky
něco tají. Byl za to na ně naštvaný, protože si myslel, že nemají naprosto žádný
důvod jim něco neříct.
„Tak, a copak bys chtěl vědět?" ozvala se Vigin, která šla vedle Nádar a celou tu
dobu je poslouchala. Všichni poodešli na stranu mimo dohled strážců, kteří se
zatím bavili o novinkách.
„Tak jo, možná jde o to, že jsme tady zavřený kvůli nějakému Namhaidu a nejspíš
nás chce někdo zabít, a proto nás tady hlídají a přidali sem nového blbce a ...,"
tohle všechno ze sebe vychrlila Geny, která už to nemohla vydržet a celé to v
sobě dusila už hodně dlouho.
Wengi v pozadí s Grian jen protočily oči s takovým výrazem v obličeji, že se to
nedá ani popsat. Tak jim začaly vysvětlovat všechny podrobnosti, trvalo to několik
hodin a pomalu už se začalo stmívat.
Každým okamžikem, každou informací se Frostův a Hartův obličej rozjasňoval a
bylo na nich znát, že už chápou. Došlo jim, proč se chovala děvčata tak divně.
Nikdy dřív ani jindy potom nezažili takové nepříjemné překvapení jako teď.
Nejhorší na tom bylo, že se dozvěděli, jak jim celý život lhali. Všichni!
„Jasně už jsem to pochopil. Ale nechápu, proč jste nám to neřekli dřív, bylo by to
mnohem snazší?" řekl Frost a zvednul při tom obočí.
„Ne, čekaly jsme na správnou příležitost" odpověděla mu za všechny dívky Vigin.
- pokračování příště –
Moc všem čtenářům děkuji za to, že četli můj příběh. Trvalo mi hodně dlouho
odvážit se a napsat ho do novin. Jsem ráda, že jste ho četli. Tím bych se s vámi
chtěla rozloučit a určitě se setkáme v dalším školním roce :)
Moc vám všem ještě jednou děkuji
Anežka
06_2022
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Vážení čtenáři, toto je poslední článek do rubriky cestování za školní rok
2021-2022. V minulém čísle jsme vám napověděli fotografií velmi známé
památky, kam se vydáme tentokrát. Ano, je to Itálie. Těšte se na Řím,
Neapol, Turín atd. a také na rozhovor s paní učitelkou Prachařovou. Ale
pozor, tato země je tak zajímavá, že jsme se rozhodli rozdělit ji do dvou
dílů. Těšíme se i na vaše fotografie ...

Řím
Začít musíme samozřejmě hlavním městem,
které se nachází 1 306 km od naší školy.
Můžeme zde navštívit:
Památník krále Vittoria Emanuela II. – který má
oslavovat sjednocenou Itálii v roce 1870
Španělské schody - schodiště u kostela Santa
Trinità dei Monti
Koloseum – největší amfiteátr, který byl
postaven v římské říši
Fontánu di Trevi – velmi pěkná fontána
Vatikán – jeden z ministátů, o kterém jsme psali
v minulém vydání
(Adam Kurel, 8.C)
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Pisa
Naše škola se od tohoto městečka nachází 1 107 km a jeli byste tam autem přibližně
11 h 37 min (po E45). Pisa je významné toskánské město na severozápadě Itálie ležící
na obou březích řeky Arno. Známá je především díky Šikmé věži neboli Torre
Pendente (italsky), která je celosvětovým unikátem. Pisa má asi 90 000 obyvatel a od
12. století je univerzitním centrem. Město ročně navštíví až 5 milionů turistů. První
památku, kterou stojí za to vidět je určitě zdobná nakloněná věž ze 14.století: Šikmá
věž (o které jsme už mluvili). Další zajímavou budovou je klášterní hřbitov s
jedinečnými freskami: Camposanto. Na odpočinek si můžete zajít na pláž: Bagno Lido.
A na menší výšlap Vám doporučuji horu: Monte Serra. A poslední místem je sbírka
starověkých lodí a keramiky: Museo delle Navi Antiche di Pisa. Myslím si, že je to
krásné město na dovolenou.

(Magdaléna Pauková, 6.A)
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Neapol
Říká se: Vidět Neapol a zemřít. Jestli
to tak je, musíte posoudit sami. Co je
však určitě pravda, že stojí za to toto
město pod Vesuvem navštívit a
hlavně – ochutnat pravou neapolskou
pizzu. Město se nachází 1 506 km od
naší školy. Vyplatí se navštívit:
Hrad Castel Nuovo – sídlo
Neapolského království ze 13. st.
uprostřed města u přístavu
Španělskou čtvrť – síť úzkých a
tmavých uliček, kde naleznete mnoho
výborných restaurací, krámků, ale
vidíte i skutečný neapolský život –
obyvatelé nechávají otevřená okna v
přízemí a vy tak vidíte, jak žijí
Teatro San Carlo – centrum operního
světa s plochou 3 680 km2

(Adam Kurel, 8.C)
06_2022
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Bologna
Toto starobylé univerzitní město se nachází
948 km od naší školy. Určitě vás jako první
napadne spojit město s známými boloňskými
špagetami. Ale to by vás místní hnali – na toto
spojení nejsou vůbec pyšní. Pasta al Ragú se
totiž pojí s lasagnemi, případně s ravioli a
tortellini.
V Bologni jsme si prohlédli:
Náměstí Piazza Miggiore – ve středu města s
katedrálou sv. Petronia, palácem Comunale
(radnice) a slavnou kašnou Fontana Nettuno
(Neptun)
Palác krále Enza
Dvě věže – symbol města a chrám sv.
Lukáše.

(Adam Kurel, 8.C)
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Benátky
Benátky jsou město v severní Itálii a zároveň jsou hlavním městem
severoitalské oblasti Veneto.
Pokud bychom se do Benátek chtěli dostat, tak nám cesta autem od naší školy,
zabere cca 8 h 30 min a ujedeme zhruba 825 km.
Doporučujeme navštívit:
San Marco - úchvatné náměstí sv. Marka přímo ve středu města, kam se každý
musí podívat
San Polo - čtvrť v centru města, která je plná historie Benátek
Ponte di Rialto - nejstarší ze čtyř historických mostů přes řeku Canal Grande,
zároveň je jedním z nejslavnějších mostů světa
Ca‘ d‘ Oro - neboli Zlatý dům je jeden z nejstarších benátských paláců a stojí přímo
na břehu severní části Canal Grande
Baziliku sv. Marka - stojí na stejnojmenném náměstí a jedná se o nejznámější
ukázku sakrální byzantské architektury v Evropě
Samozřejmě v Benátkách nelze zapomenout na plavbu lodí, tak bychom vám
doporučili vaporetty, se kterými se dostanete všude a ještě k tomu s krásným
výhledem

06_2022
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Jako milovník pizzy doporučuji navštívit
Neapol – město, kde byla pizza vynalezena. .
Původně to bylo jídlo pro chudé, ale už v roce
1889 se stalo světoznámým, když se pizzař
Esposito
upekl
jednu
pro
královnu Margheritu. Právě po ní je
pojmenovaná ta nejznámější pizza.
Neapolitánci dokonce vydali zákon, který
ukládá, jak se má správná Margherita dělat.
Tloušťka těsta uprostřed nesmí přesáhnout
0,4 cm, průměr musí být 35 cm, povolena je
pouze jedna odrůda rajčat (San Marzano z
Vesuvu) a mozzarela musí být opatřena
certifikátem.
Jedno z nejznámějších míst, kde si
můžete lahodnou pizzu vychutnat, je
L´antica Pizzeria da Michele. Tato
restaurace získala mnoho michelinských
ocenění, a přesto zde dostanete pizzu za
5 EUR. Můžete si vybrat ze čtyř druhů.
Nicméně pokud ji chcete vyzkoušet,
počítejte s obrovskou frontou (někdy i na
hodiny). Při příchodu k malinké
restauraci (na Via Cesare Sersale)
obdržíte pořadový lístek a pak už čekáte
(my měli štěstí na číslo 16, takže jsme
čekali cca 1 hod.).
Určitě se ptáte – stojí to za to? Pizza byla výborná, zážitek skvělý, ale
známe v Neapoli i další podniky, kde se najíme takto skvěle.
(Linda Přibylová, šéfredaktor)
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LA CUCINA ITALIANA
Italská kuchyně patří mezi nejlepší na světě a italské speciality mezi
nejvyhledávanější jídla napříč kontinenty. V jídle se Italové rozmazlují a na jejich
způsobu stolování je to znát.
Zatímco italská snídaně bývá menší a rychlá, během dne si to Italové dostatečně
vynahradí. Hlavní jídlo má několik chodů a bývá hodně bohaté. Nejprve se
podává antipasto (předkrm), následně se na stole objeví primi piatti (první chod)
tvořený polévkou, těstovinami nebo rizotem. Hlavním chodem je secondi
piatti (druhý chod), který by mělo tvořit masové či rybí jídlo. Na konci menu se
ještě podává dolce (dezert), nebo případně frutta (ovoce). Naopak večeře jsou
jednoduché a podávají se často i v docela pozdních hodinách.

A co takhle zkusit pravé
italské gelato (zmrzlinu)?
Nalijte do hrnce mléko, vanilku
(tu rozkrojte na délku) a
smetanu a za postupného
míchání uveďte do varu a hned
poté dejte stranou.
Vedle si rozkvedlejte cukr a žloutky, dokud vám nevznikne hustý krém . Dejte
krém na plotnu (v nějakém hrnci) a postupně do něj přidávejte mléko se
smetanou (vanilku vyndejte), dokud vám směs nezhoustne. Následně ji nalijte do
nějaké formy na zmrzlinu (nebo nechte rovnou v hrnci) a dejte do mrazáku.
Průběžně každých pár hodin krém promíchávejte, dokud vám nevznikne zmrzlina.

Dobrou chuť a dejte nám vědět, zda jste recept vyzkoušeli. 
(Hassen Tlili, 6.A)
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Paní učitelka Prachařová vám jistě ráda poradí, pokud se budete chtít do Itálie
vydat. Byla tam nespočetněkrát.

Jaká města jste navštívila?
Itálii jsem navštívila mnohokrát, už
ani
nespočítám,
kolikrát
to
bylo. Určitě nevyjmenuji všechna
města, která jsem poznala. Nejvíce
mě zaujal Řím, Florencie, Benátky,
Padova, Bologna, Pisa, Ravenna,
Neapol, Verona, Viterbo, Tarquinia,
Matera, Lecce, Otranto, Amalfi.....

Doporučila byste návštěvu Itálie
popřípadě jaké město?
Návštěvu Itálie bych určitě doporučila
všem. Je zde i krásná příroda a
příjemné koupání v moři. Z měst by měl
každý vidět Řím.

Co se vám v Itálii nejvíce líbilo?
V Itálii obdivuji především úchvatné
památky z doby antické i středověké. Je
to země, která je kolébkou evropské
kultury, má nespočet nádherných
staveb, muzeí, galerií.
(Adam Kurel, 8.C)
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Na závěr školního roku jsme vám chtěli moc poděkovat za veškerou podporu,
kterou od vás dostáváme. Za to jsme vám velmi vděční.
Dík zaslouží i všichni z naší cestovatelské rubriky.
Za tým cestování Kurel Adam. Spolupracovali: Natálie Mrázková, Magdaléna
Pauková, Hassen Tlili.
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Dnes pro vás máme připravenou bajku, kterou napsal náš spolužák.
A také samozřejmě tradiční křížovku.
O KRTEČKOVI A MYŠCE
Byl jednou jeden krteček a ten si strašně moc přál postavit si auto. A tak se dal do
práce, ale moc mu to nešlo. Nevzdával se, protože si to auto opravdu přál postavit.
Nakonec si postavil svůj první prototyp. A tak jel za myškou, aby se jí pochlubil,
jenomže se mu to auto cestou rozpadlo. A když ho myška uviděla, tak se mu strašně
vysmála. I když byl krteček naštvaný, tak to nevzdával. Nakonec postavil perfektní
auto, kterým se mohl projíždět do té doby, než mu nedojde benzín, ale to zatím
krteček neřešil. A když ho viděla myška, jak si jezdí, měla z něj takový respekt, že mu
do kufru naložila všechen svůj sýr.
Ponaučení: Nikdy to nevzdávej.
(Matouš Svoboda, 6.C)

(Ema Řeháková, 6.C)
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(Josef Švejda, 6.A)
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Měsíc květen byl měsícem hokejových fanoušků – konalo se Mistrovství světa
ve Finsku. Připravili jsme vám shrnutí den po dni. Jak jsme již zmiňovali, ve
sportovní rubrice budeme pátrat po osudech našich bývalých spolužáků, kteří
se v této oblasti proslavili.
Sobota 14.5.2022
První zápas naší reprezentace s Velkou Británií. Gól dávali tito
hráči: Blümel M. (CZE), Flek J. (CZE), Jiříček D. (CZE), Černoch
J.(CZE), Blümel M. (CZE) a Lake B. (GBR). Konečný stav utkání:
CZE 5:1 GBR.

Neděle 15.5.2022
Druhý zápas naše reprezentace hrála se Švédskem. Úspěšní byli tito
hráči Krejčí (CZE), Asplund (SWE), Bemström (SWE), Bromé(SWE),
Asplund (SWE), Kundrátek (CZE), Bengtsson(SWE), Blümel (CZE).
Konečný stav utkání: CZE 3:5 SWE.

Úterý 17.5.2022
Třetí zápas jsme sehráli s Rakouskem. Dopadli jsme s velkou ostudou.
Skórovali: Červenka (CZE), Lebler (AUT), Schneider (AUT, rozhodující
nájezd). Konečný stav utkání: CZE 1:2 AUT po samostatných
nájezdech.

Čtvrtek 19.5.2022
Čtvrtý zápas naše reprezentace hrála s Lotyšskem. Góly rozdávali
tito hráči: Zohorna (CZE), Červenka (CZE), Špaček (CZE), Hertl (CZE),
Pastrňák (CZE), Kulda (LAT). Konečný stav utkání: CZE 5:1 LAT.

Sobota 21.5.2022
Pátý zápas naše reprezentace vyhrála s Norskem. Gól dávali tito hráči:
Pastrňák (CZE), Vrána (CZE), Pastrňák (CZE, trestné střílení), Hoff
(NOR). Konečný stav utkání: NOR 1:4 CZE.
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Pondělí 23.5.2022
Šestý zápas hrála naše reprezentace s náročným protihráčem USA. Jediný gól zápasu vstřelil Blümel (CZE). Konečný stav
utkání: USA 0:1 CZE. Češi jsou ve čtvrtfinále!!!!

Úterý 24.5.2022
Prohraný zápas, který sehrála naše reprezentace s domácím
Finskem. Skórovali pouze finští hráči: Armia (FIN), Manninen
(FIN), Rajala (FIN). Konečný stav utkání: FIN 3:0 CZE.

Čtvrtek 26.5.2022
Jednoduchá výhra nad Německem. Gól dávali tito
Pastrňák (CZE), Červenka (CZE), Krejčí (CZE), Seider
Smejkal (CZE). Konečný stav utkání: GER 1:4 CZE.
přesilovková show! Národní tým si poradil s Německem
semifinále MS.

hráči:
(GER),
Česká
a je v

Sobota 28.5.2022
Beznadějné semifinále s Kanadou. Gól dávali tito hráči: Krejčí (CZE),
Cozens (CAN), Lowry (CAN), Johnson (CAN), Barzal (CAN), Silinger
(CAN), Cozens (CAN). Konečný stav utkání: CAN 6:1 CZE. Český tým
si na MS zahraje o bronz.

Neděle 29.5.2022
Bronzový zápas s USA. Gól dávali tito hráči: Kuhlman (USA),
Gaudette (USA), Černoch(CZE), Kuhlman (USA),Smejkal (CZE),
Pastrňák(CZE), Červenka (CZE), Pastrňák (CZE), Kämpf (USA),
Kämpf (USA), Bordeleau (USA), Pastrňák (CZE). Konečný stav
utkání: CZE 8:4 USA.

Báječný obrat! Čeští hokejisté mají po deseti letech bronz z MS.
(Vít Holoubek, 8.C)
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Jako prvního v našich medailoncích jsme vybrali Jiřího Rosického.
Jiří Rosický je český fotbalový agent a bývalý
obránce a záložník. Narodil se 11. listopadu 1977.
Je to bratr slavnějšího Tomáše Rosického a jeho
otcem je Jiří Rosický, také bývalý fotbalový hráč.
Jirka začínal s fotbalem v ČKD kompresory, kde
hrál i Tomáš. Když mu bylo 10 let, tak i s bratrem
oba přešli do „mládeže“ Sparty. V 19 letech pak
Jirka přestoupil do slavného klubu Atletiko
Madrid, kde však působil pouze v rezervním týmu
a kde si způsobil vážné zranění pravého kolene.
Pak už se mu nepodařilo kariéru navrátit na
původní úroveň. Hrál 3 roky v Rakousku, pak
přestoupil zpět do Sparty, kde však za „áčko“
nikdy nehrál. Ze Sparty šel na hostování do
Jablonce, ale tam odehrál pouze 3 zápasy.
Následně přestoupil do Bohemians Praha, kde
ukončil kariéru.
V reprezentaci odehrál 2 utkání za tým do 21 let.

(Laura Dolejší, 6.C)
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Jak jsme slíbili, přinášíme novou rubriku pro milovníky rychlých kol.
Brabus stvořil Géčko s oholenou
karoserií. Stojí 18,5 milionu a
nemůže na silnice.
Německý úpravce Brabus upravil třídu G
novým směrem, který ještě nikdo nikdy
neudělal. Terénní buggy uchvátí výkonem
a dostanete k ní čtyři karbonové
helmy. Brabus si hodně oblíbil ikonickou
třídu G a to včetně extrémních verzí jako
G63 6X6 nebo G650 Landaulet. Vypadá to,
že Brabus už omrzela hra na luxus a
vydal se úplně jiným směrem. Věřte nebo
ne, ale je ještě šílenější než kdy dříve. Z
dílny Brabusu tentokrát vyjela bláznivá
off-roadová bugy, která je stvořená na
dovádění v písku i kamenitém terénu.
Vlastně ji můžete vzít kamkoliv. Všechny
práce
začaly
dodáním
klasické
G65,kterou Brabus kompletně oholil.
Nezbytně nutné prvky karoserie nahradil
panely z karbonového vlákna a pro
posílení pevnosti namontoval ochrannou
klec z vysokopevnostní oceli.
Navzdory dietě se hmotnost nepodařilo
dostat pod 2 tuny (2035 kg). Což oproti
sériově vyráběném vozu ,který váží 2485
kg takže redukce o 420 kg je krásný
výsledek.
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Kila navíc totiž přidaly portálové nápravy a
kola obutá do masivních terénních
pneumatik, za kterými se ukrývá výkonný
brzdový set a podvozek využívá na míru
vyrobené tlumiče. Výsledkem je světlá
výška 53 cm. Samozřejmě si Brabus nechá
za takovou porci bláznovství pořádně
zaplatit. Částka, za kterou si ho můžete
koupit je 18 537 750 Kč. Celkem bude
vyrobeno 15 kusů během tří let. Zní to
lákavě, ale má to jednu vadu na kráse, a to
že Brabus 900 Crawlel nesmí být použit na
veřejných komunikacích.

(Vít Holoubek, 8.C)
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Justin Bieber na černé listině Ferrari
Zpěvák Justin Bieber se dostal na černou listinu automobilky Ferrari.
Při koupi Ferrari musí zákazník přijmout určitá omezení. Mezi ty, která právě
Bieber porušil, patří například to, že nechal auto přelakovat, udělal určité zásahy do
jeho podoby a taky chtěl auto prodat v aukci.
Toto znamená, že automobilka mu už další auto neprodá. Není však jedinou
celebritou na černé listině Ferrari, patří tam třeba i Kim Kardashian.

(Katarína Kudláčková, 8.C)
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V tomto vydání se vrací i naše společenská rubrika spolu s upozorněním na
významné dny v červnu.
Den dětí – 1.6.
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou
připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí.
Den čistého ovzduší – 2.6.

Den dárců krve – 14.6.

Mezinárodní den čistého ovzduší za
modrou
oblohu
vyhlásilo
Valné
shromáždění OSN
s cílem posílit
mezinárodní spolupráci při zlepšování
kvality ovzduší a snižování jeho
znečištění.

Světový den dárců krve si každoročně
připomínáme 14. června a má za cíl
upozornit na celospolečenský význam
dárcovství krve a zároveň poděkovat
dárcům za jejich nezištnou pomoc
nemocným lidem. Právě transfuzní
přípravky jsou pro chod každého
zdravotnického
zařízení
nezbytné,
využívají se v mnoha oblastech medicíny,
zejména v léčbě hematoonkologických
pacientů, závažných akutních stavů,
komplikovaných operací či porodů.
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Den otců – 19.6.
Den otců je svátek na počest otců, oslavující
otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve
společnosti. V mnoha zemích včetně České
republiky se slaví třetí neděli v červnu,
v některých státech se ale tradičně váže ke
svátku sv. Josefa (19. března) či ještě k různým
jiným datům. V severských zemích, například ve
Finsku, je Den otců oslavován druhou neděli
v listopadu a červnový termín je vyhrazen
Mezinárodnímu dni mužů, tedy i těm bezdětným.

Den hudby – 21.6.
Mezinárodní den hudby založili největší
skladatelé 20.století a UNESCO jej pak učinilo
platným. Den hudby patří všem po celém světě,
hudba nám vyjadřuje pocity, dokáže být velice
emotivní a provází nás celým životem. Už malým
dětem maminky zpívají ukolébavky.

(Barbora Studená, 7.B)

06_2022

50

BALAnews

Anketa

Tentokrát nás zajímalo v jakém měsíci jste se narodili.
Celkem jsme oslovili 272 respondentů.
Zde můžete vidět výsledky, z kterých vyplývá, že nejméně žáků je
narozených v únoru a nejvíce v květnu.

Leden - 20
Únor - 11
Březen - 20
Duben – 18
Květen – 34
Červen – 21
Červenec - 23
Srpen – 21
Září – 24
Říjen – 32
Listopad – 19
Prosinec – 29

(Adam Kurel, 8.C a Veronika Plocková, 6.A)
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