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Zahradní slavnost

Slovo šéfa
Mgr. et Bc. Daniel Kaiser
ního dne dětí, je jasné, že se
také blíží čas loučení, loučení
se školou a loučení na prázdniny. Vítejte tedy na školní
zahradě, zastavte se na chvíli
a vychutnejte společné chvíle.
Jsem rád, že se naše škola
připojila k oslavě Svátku sousedů jako jedna z prvních
v naší republice. Kde se vůbec tento nápad setkat se se
sousedy objevil? S myšlenkou
uspořádat Svátek sousedů
přišel dlouholetý starosta
jedné z městských částí Paříže Atanase Périfan. Chtěl, aby
se sousedé setkávali nejen
Milí sousedé,
kvůli praktickým problémům,
jakmile se blíží Zahradní slav- ale aby si také společně užili
příjemný den. Ve Francii pronost a s ní spojená oslava
Svátku sousedů a Mezinárod- běhl první Svátek sousedů v

roce 1999, v roce 2005 se
slavil už v 377 evropských
městech za účasti 4,5 milionu
lidí. V České republice se
Svátek sousedů poprvé konal
v roce 2006. Mezi prvními
pořadateli byla vedení obcí,
občanská sdružení i rodiny v
Praze, Líšnici, Dobré vodě,
Záměli a dalších městech a
obcích.
Zahradní slavnost je jedinečnou příležitostí pro setkání
současných žáků, jejich rodičů, našich absolventů i lidí
z okolí. Do organizace se zapojují spolky jako je Centrum
TS, 121. PS BOR, Klub přátel
školy, klubu MASADA atd.
Přeji úspěšný závěr školního
roku!
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Foto: Jitka Zikešová

Káňata mezi včelami
Káňata

K

áňata místo hrabošů
se, že královna za den naklatentokrát lovila znalosti de až 2 000 vajíček.“
o včelách. Vypravili
jsme se do nám i vám dobře
známého Toulcova dvora na
fantastický program. Ve třídě
jsme pak z nasbíraných vědomostí a zážitků vyrobili společně knížky o včelách. Zkrátka jsme byli pilní jako včelky
a zdá se, že už víme, co to
znamená.

Bára Karnetová:

Jitka Zikešová

„Líbilo se mi, jak jsme si hráli
na včely a jak jsme ochutnávali med. Také jsme si vyzkoušeli pravý včelařský klobouk se sítí. Dozvěděla jsem
se, že dělnice nemá jen jedno
povolání, ale za svůj život jich
vystřídá asi šest – uklízečka,
krmička, opravářka
(stavařka), strážkyně, létavka
sbírající pyl, nektar a vodu, a
hlavně vyráběčka medu!“

Emanuel Peňafort

Zuzana Pešková:

„Překvapilo mě, že když se
včela vylíhne, její první prací
je uklízení!“

„Mně se líbilo, jak jsme venku
vymýšleli, co patří spolu se
včelou do sítě života. A že
jsme to i my, lidi!“

Pavel Tomek:
„Mně se líbilo, jak jsme se
dívali přes sklo do opravdického úlu na živé včely.“
Eliška Dytrychová:
„Hráli jsme hru. Každý byl
včelou, ale dělal něco jiného.
Já jsem byla krmička a krmila
jsem larvy. Dozvěděla jsem
3

Babette Topfer:
Anežka Trávníčková
„Mně se líbilo, jak jsme si
hráli v Toulcově dvoře na
včely. A já jsem byla létavka
a nosila jsem do úlu med a
nektar.“

„Líbilo se mi, jak jsme ubránili úl proti vose!“

jeho rodiče. A pak ho lidé
zachránili.
Byly tam i vycpaniny jako
třeba slípka zelenonohá, polák velký, potápka malá, volavka popelavá, polák chocholačka, racek chechtavý.
Také nám řekli, že ptáci se
řadí do různých skupin jako
třeba vrubozubí.
A víte, proč se ptákům nezmáčí peří? Protože si po těle
rozmazávají olejíček ze své
žlázky.

Vodní ptáci

Zdroj: Max Drozda

Veronika Kocnárová

Ješterky

D

ne 13. dubna byla naše
třída 3. J na programu
Vodní ptáci, který organizovala společnost Ornita.
Dozvěděli jsme se tam mnoho
zajímavých věcí a také jsme
viděli i živé ptáky jako třeba
kormorána Karla, kačera Donalda nebo čápa bílého Čendu. Také tam byla husa Pepi-
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na, která byla vycvičená jako
pes. O panu chovateli si Pepina myslela, že je to její táta,
protože ho zahlédla jako prvního.
Čáp Čenda to v životě měl
smutné. Ale měl i štěstí! Zamotal se totiž v hnízdě do
provázků, které tam vyvrhli

Ptáci kolem nás mohli také
chodit. Dozvěděl jsem se, že
kormorán má na konci zobáku háček, kterým zahákne
rybu, a labuť třeba může utopit psa. Husa Pepina tam pořád kakala, bylo to opravdu
zábavné.
Adam Hons

Pouštěli nám zvuky, které
dělají ptáci, a povídali jsme si
o tom, kde žijí a čím se živí.
Mohli jsme si je také pohladit.
Jedna paní nám o tom řekla
hodně informací. Byl tam i
chovatel. Dozvěděla jsem se
hodně informací o kormoránovi. Například to, že je černý, má hnědá křídla a na
konci zobáku má háček, kterým chytá ryby. Bylo to moc
hezké a mně se to líbilo.
Majda Veselá

Sára Jankovičová, 7. T

R

egina DAB Praha je
jednou z regionálních
stanic Českého rozhlasu. Sídlo této stanice, které
bylo postaveno v letech 1910
– 1911, se nachází v budově
Národního domu v Karlíně, a
právě tam jsme se byli
v pondělí 16. května s redakcí
školního časopisu podívat.
Ač nás z toho bolelo u srdce,
museli jsme odcházet hned
po čtvrté vyučovací hodině,
tudíž jsme nestihli tělocvik.
Jakmile jsme se dopravili
k budově Českého rozhlasu,
byli jsme všichni hrozně hladoví a málem jsme přepadli
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Foto: Tomáš Féllinger

Návštěva Českého rozhlasu

děti, které kolem nás prošly a se měly ve dvě hodiny vysílat
ládovaly se rohlíky.
zprávy naživo, čehož jsme se
stali také svědky. Od paní
Naše prohlídka začínala proprůvodkyně (která tam zároslovem paní průvodkyně o
veň hlásá) jsme dostali i dártéto budově a celkově Česky v podobě hrnečku s logem
kém rozhlasu. Nejprve jsme
Českého rozhlasu, klíčenku a
se podívali do sálu nahrávací- knihu.
ho studia, které bylo zvukotěsné. Dál jsme pokračovali
Ač to možná zní hrozně ohrado jedné z nahrávacích míst- ně, akce se mi opravdu líbila.
ností. Někteří z nás si zkusili Celá budova byla krásná,
něco zadrmolit do mikrofonu, pracovali tam i příjemní lidé,
byli jsme seznámeni se střikteří se díkybohu zřejmě dobhem nahrávek a s opravdu
ře vyspali. Za velké plus povtipnými přeřeky hlasatelů, u važuji i to, že nás tentokrát
kterých neudržel smích ani
pan učitel nezapomněl
pan učitel Féllinger.
v tramvaji, v autobuse nebo
metru.
Ukázali nám i místnost, z níž

Václava Zajícová & 2. M

J

iž potřetí jsme se zúčastnili akce v zoologické zahradě na podporu ohrožených goril nížinných Staň se
strážcem pralesa. Po úspěšných dvou etapách, které
jsme v loňském roce absolutně vyhráli, jsme nyní skončili
na 8. místě ze 43 zúčastněných škol. Přestože jsme měli
vyšší cíl (skončit do 5. místa),
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vůbec nás to nemusí mrzet.
Zoologické zahradě jsme díky
nasbírání 860 starých mobilních telefonů předali vlastně 8
680 Kč, které zoologická zahrada věnuje opravdickým
strážcům v rezervaci Dja.
Na všechny Strážce v zoologické zahradě čekal bohatý
program. Viděli jsme cvičení
lachtanů, káněte Pedra a la-

Foto: Václava Zajícová

Medvíďata v ZOO Praha

my. Také jsme se podívali na
letošní přírůstky, např. na
malé slůně. Nezapomněli
jsme se projít kolem Gočárových domků, kde jsme zavzpomínali na loňskou noc v
zoo. A protože jsme přihlášeni do nové etapy, uvítáme,
pokud nám darujete svůj starý rozbitý mobil.

Hmyzí hotel
Cvrčci
Charlotta Šnorová

hmyz. Je to taková budka
nacpaná dřevem a slámou.
Co je hmyzí hotel?
Když jsme ho vyráběli, bylo
Hmyzí hotel je domeček, kte- to zajímavé. Připadala jsem si
rý poskytuje úkryt hmyzu.
jako včelař a člověk, který se
zabývá hmyzem. Domeček
Jak funguje?
pro hmyz byl ze dřeva a naUžitečný hmyz se tam usídlí a cházely se v něm „pokoje“.
pak nám pomáhá.
Do jednoho se daly šišky a
kousky dřeva, v tomto se
Jak vypadá?
ubytovaly brouci. Ten další
Vypadá jako domeček pro
byl uzavřený a měl tam díru
hmyz.
pro čmeláka. Včelám samotářkám je určena cihla s něCo se do něj dá?
kolika dírkami. Celkově to
Různé rozbité cihly, rákos,
bylo dobré a mně se to moc
sláma i brčka atd.
líbilo.
S třídou 5.C jsme v pracovní
výchově vyráběli hmyzí hotel.
Hmyzí hotel je domeček udělaný ze dřeva, který slouží k
úkrytu a nakladení vajíček
hmyzu. Je postavený vedle
jezírka blízko táboráku na
školní zahradě. Na vyplnění
domečku jsme použili klacíky,
cihlu a dřevo s navrtanými
dírkami. Měl by se tam nastěhovat hmyz např. včely samotářky, škvoři atd.
David Pitřinec
Hmyzí hotel je dům, kde žije
7

Adam Kopřiva
a Aneta Kaderová

Jednou nám paní
učitelka řekla na
pracovní výchově,
že budeme pracovat na hmyzím
hotelu. Nevěděli
jsme, co to je, takže nám to paní
učitelka vysvětlila.
Když už jsme věděli, co je hmyzí hotel, vydali jsme se

ven a začali jsme pracovat.
Byla hrozná zábava, jak jsme
stříhali větvičky do takových
tyček a potom jsme to dávali
do dřevěné konstrukce, která
vypadala jako hotel. Pracovali
jsme na tom dva týdny. Jednou jsme byli uvolněni
s Matějem Paulasem z hodiny
přírodopisu, protože jsme na
hotel dávali pletivo. Myslím,
že se nám hotel moc povedl.
Jára Šafařík

Gepardi

V

e středu 18. května se
ve 4. G uskutečnil turnaj ve skládání puzzle.
Gepardi připravili velký pohár, spoustu bonbonů a hlavně puzzle pro všechny tři
kategorie. Turnaje se zúčast-
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nilo celkem 24 žáků z 1. až 5.
ročníku, a to ze tříd: 1. S, 2.
K, 2. L, 4. E, 4. F, 4. G a 5. B.
Vítězem vyřazovací soutěže
se v 1. kategorii stal Radovan
Kubal z 2. K a vítězem 2.
kategorie byl Miroslav Buss

Foto: Blanka Štěrbová

Turnaj ve skládání puzzle

z 5. B. Všem děkujeme za
účast, blahopřejeme vítězům
a těšíme se, že v příštím školním roce uspořádáme 2. ročník turnaje.

Zdroj: Nume.cz

Karel IV.
Daniel Pícl, 5. B

K

arel IV. se narodil 14.
května 1316 jako nejstaší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Byl českým a německým
králem a císařem římským.
Nechal vybudovat spoustu
staveb, z nichž nejznámější v
České republice jsou hrad
Karlštejn, Radyně, Kašperk,

hrádek U Purkvarce a hrad
Tepenec, v Praze pak Katedrálu sv. Víta, Nové Město
pražské, Karlův most. Karel
IV. také proslul univerzitou,
která je po něm také pojmenována (Karlova Univerzita z
roku 1348). Pocházel z rodu
Lucemburků. Byl neobyčejně
vzdělaný a inteligentní, hovo-

řil plynule pěti jazyky. Měl 4
manželky. Zemřel 29. listopadu 1378. Letos slavíme výročí
700 let od jeho narození a s
tím je spojeno mnoho výstav
a různých akcí po celé naší
zemi. Na Pražském hradě
budou vystaveny korunovační
klenoty.

Sportovní úspěchy
Andrea Dudrová

P), P. TrčŠimánková (9. N).
ka, J. Patka
Pohár rozhlasu 2016
Nejhodnotnějšíh výkonů doa J. Švejda (8. R), S. Kovach
sahovali tito žáci: 60 m za 8,
Ve dnech 28. a 29. dubna se (9.N) a J. Starý (7. Š).
74 s - A. Marešová, 60 m za
žáci a žákyně naší školy zúV kategorii mladších žáků
8, 99 s – M. Pešková, 600 m
častnili tradičního obvodního
reprezentovali a na 3. místě
za 1:58,78 min – A. Tesařokola soutěže školních družse umístili: J. Kadlec, M.Hakl, vá, 800 m za 2:52,13min –
stev v atletice Pohár rozhlasu.
R. Hančl (7. U), T. Bureš, T.
A. Rychmachová; 1500m –
V kategorii mladších žákyň
Jaroš, A. Ludvík, J. Ajksner
5:08,73 min J. Švejda, skok
reprezentovaly a 2. místo
(7. T), F. Zavřel a J. Karnet
vysoký 165 cm – L. Bohovyč,
vybojovaly: A. Ullrichová, J.
(6. Ž), V. Lančarič a M. Řehá- 60 m za 8, 65 s – T. Bureš
Měšťanová, A. Marešová, J.
ček (6.V).
a V. Lančarič za běh na 1000
Enriquezová, B. Hanzlová
m – za 3:13, 97min.
(všechny ze 7. U), A. Tesařo- V kategorii starších žákyň
reprezentovaly
a
3.
místo
vá (7.T), E. Beňová a S. Gaivybojovaly: A. Kunčíková a K.
grová (6.V).
Bílková (8. R), A. Šilhavá (8.
V kategorii starších žáků reP), A. Rychmachová (9. M),
prezentovali a 2. místo zháji- M. Pešková (7. Š), A.
li: L. Bohovyč a A. Horecký(8. Kirjuchina, J. Paloušová a M.
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lá, D. Hančl, J, Stibral, A.
Buřival, ze 3. H a 3. CH A.
Sapík, T. Štanclová, V. Farkas, S. A. Brothánková, S.
Hrubešová, Š. Vožický, N.
Slavíková a J. Brábek.

- Useina Bolta, to byl zážitek!
V bězích
Dne 4. května se žáci a žána 300m reprezentovali a
kyně 3. a 5.tříd zúčastnili 3.
umístili se K. Lavičková (14.),
ročníku soutěže Štafetový
A. Paloušová (28.), A. Vlasápohár. V okresním kole nás
ková (48.) ze 107 holek a A.
reprezentovali, 2.místo a poBuřival (15.), A. Bouší (23.),
stup do krajského kola s celD. Barták (25.) ze 117 kluků.
kovým časem 9:13,27 minuty
Čokoládová tretra
V bězích na 200m nás reprezajistili z 5. tříd J. Rychmach,
Čokoládová tretra byla další z zentovali L. Ježková (24.), T.
B. Hrubá, A. Paloušová, E.
běžeckých soutěží, které jsme Štanclová (25.), S. A. BroZlámaná, K. Pravdová, D.
se v květnu zúčastnili. Nejpr- thánková (38.) z 89 holek a
Hančl, J, Stibral, A. Buřival,
E. Peňafort (18.), P. Pitřinec
ze třídy 3. J. Ježková, L. Wei- ve se vybraní žáci a žákyně z
(26.), V. Kobrle (27.) ze 114
1.
až
5.
třídy
zúčastnili
školnínholdová, L. Šimánková, K.
kluků. V bězích na 100m za
Poslední, V. Kobrle, A.Stibral, ho kola. Celkově běželo na
naši školu bojovali S. Švarc
našem
školním
hřišti
102
P. Valenta a A. Hons.
dětí. Dále do krajského finále (20.), V. Brábek (22.), V.
Ve středu 12. května na kraj- postoupili v každé kategorii
Hovorka (48.) z 51 kluků a K.
ském kole jsme celkový čas
Ježková (8.), K. Farkas (10.)
nejlepší tři. Ve středu 18.
štafet zlepšili o 7 sekund, ale
a L. Pípalová (23.) ze 40 hokvětna na stadionu Juliska si
ten stačil „jen“ na 4. místo ze
naši žáci změřili síly s dětmi z lek. Za podporu všech našich
13 zúčastněných škol. Repre- celé Prahy, ale také měli
sportovců děkujeme paní
zentovali nás z 5. tříd J.
možnost potkat nejrychlejšího učitelce Bartákové a její třídě
Rychmach, B. Hrubá, A. Pamuže světa v současné době 5.A.
loušová, E. Zlámaná, V. Vese-

Foto: Andrea Dudrová

Štafetový pohár
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Den Země
Den Země pro družiny od 5. C
Oslavy Dne Země na naší
škole měly příjemné vyvrcholení pro žáky prvního stupně,
kteří navštěvují odpolední
družinu. My, žáci 5. C, jsme si
pro ně připravili různé aktivity
na školní zahradě. Jednalo se
o vědomostní, dovedností, ale
i sportovní soutěže, ve kterých mohli žáci vyhrát drobné
ceny. Pro nás páťáky to byla
zajímavá zkušenost. Už víme,
co obnáší příprava této akce a
co všechno musíme důkladně
zařídit, aby se akce povedla.
Vyzkoušeli jsme si také, pohled z druhé strany. Jak se
cítí učitelé, vychovatelé, rodiče, když je neposloucháme,
nebo si nenecháme vysvětlit
celé pokyny. A hlavně víme,
co bychom měli udělat příště
lépe. Přinášíme i Vám, čtenářům Kiwi pohledy žáků 5. C
jak z příprav, tak samotného
průběhu Dne Země pro družinu.
Petr Vincent a Kopřiva Adam
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Den Země byl dobrý a zábavný. Na našem stanovišti si
děti musely udělat dvojice.
Každý z dvojice vzal okap na
jednom konci a jejich úkolem
bylo přenést míček do určité
vzdálenosti tak, že okap nakláněly ke druhému. Na začátku se k nám nahrnulo moc
dětí, a tak jsme trochu zmatkovali. Museli jsme jim vysvětlit pravidla a seřadit je do
fronty. Děti ze začátku moc
neposlouchaly. Některým
jsme museli opakovat pravidla stále dokola, ale nakonec
jsme to docela dobře zvládli.
Příští rok bych si to klidně
zopakoval.

s různou obtížností. Skládání
dětem docela šlo.
Stalo se nám, že přišel žák,
který nemluvil česky, ale to
jsme nevěděli. Když doskládal
puzzle lva, dali jsme mu otázku. Nevěděl to a mlčel. Už
jsme chtěli zvýšit hlas, aby
nám odpověděl. Naštěstí
ostatní děti nám vysvětlily, že
nemluví česky.

Le Liévre Amélie
a Macháčková Natálie
Na Den Země nám nevyšlo
počasí, ale nakonec jsme to
zvládli. Měli jsme stánek, kde
se podle čichu muselo uhodnout, jaké koření nebo rostlina je v nádobce. Jeden kluk
Sedlářová Klára
nepochopil, co má dělat a
a Šnorová Charlotta
ochutnal chilli a citrón. Snad
Den Země byl náročný, ale i
ještě žije. Celé odpoledne
přesto jsme si ho užili. Asi
bylo hodně zábavné. Děti se
dva týdny předem jsme se
chovaly celkem slušně. My se
rozdělili do skupinek, vymys- ještě musíme naučit být trpěleli jsme aktivity a připravily
liví a lépe věci vysvětlovat.
potřebné pomůcky. Naše sku- Doufám, že den Země budepinka vytvořila puzzle,
me mít na starosti i příští rok.

Foto: Tomáš Féllinger

Co se líbilo Sojkám?
Kikin, Sebík:
Káťa Lebedová, Nela:
Nejvíc se mi líbilo sahat rukou Nejvíc se mi líbilo, když jsem
do bláta.
byla u zubařky.
Kuba Žák, Ondra:
Nejvíc se mi líbila jízda autíčky.
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Martin Vojta:
Nejvíc se mi líbily hádanky o
jídle, vlastně se mi líbilo
všechno. Bylo to zábavné.

Sára Dospělová, Vendy,
Adéla, Kačka: N ejvíc se mi
líbila živá mrkev.
Max, Danielka:
Nejvíc se mi líbila bakterie,
kterou jsme viděli na počítači.

Doping a zdraví
Jaku Rychlý, 8. P

N

a Den Země jsem si
vybral téma Doping a
zdraví ve sportu
s panem učitelem Brabcem.
Nejdříve jsme si řekli něco o
dopingu, a které látky jsou
zakázané. Také jsme se
koukli na web České antidopingové agentury, na kterém
jsme mohli nalézt všechny

české sportovce, kteří kdy
dopovali. Poté jsme se rozdělili do skupin, já jsem byl ve
skupině, jejímž úkolem bylo
vytvořit prezentaci, kterou
jsme měli následně prezentovat na jakési „konferenci“.
Když konference začala, šla
jako první naše skupina. Další
skupinou byla skupina paní

učitelky Buráňové, která měla
za úkol naučit prvňáčky hygieně. Jako poslední šla skupina paní učitelky Adamcové,
která se zabývala tématem
Kolik je cukru v potravinách?
Den Země byl docela fajn, ale
loni mi to připadalo lepší.

Léčivé květiny a byliny
Sára Jankovičová, 7. T

2

7. dubna se na naší
škole konal Den Země. I
přes naprostý chaos
dole ve spojovací chodbě se
nám podařilo zapsat k paní
učitelce Rousové.
Tématem byly léčivé květiny
a byliny. V první řadě jsme se
rozdělili na dvojice a každá si
vybrala dvě byliny. O nich
jsme sepsali a nakreslili plakáty. Do sborovny jsme pak
poslali námi připravené jídlo
nebo pití, ve kterém jsme
využili bylinky.
Během druhé části našeho
Dne Země jsme museli zasadit bylinky do truhlíků. Tak

jsme tedy vyrazili ven a hráli
si na zahrádkáře. Vyrobili
jsme i cedulky s názvy rostlin
a zabodly je do truhlíků.
Po návratu do třídy nám paní
učitelka nachystala lístky několika rostlinek, které jsme
měli podle čichu a chuti poslepu poznat.
Pak nastal čas na vědeckou
konferenci. Nechyběli samozřejmě ani dva nejslavnější
fotografové ZŠ Jižní – pan
učitel Féllinger a pan učitel
Valášek. Ti s fotoaparátem
v ruce nadšeně čekali, koho
dalšího by mohli vyfotit.
Na konferenci naše skupina

také přinesla ostatním ochutnávku pití a jídel, které jsme
vytvořili.
Konference probíhala celkem
hladce – všichni nám představili svá témata a seznámili
nás s prezentacemi, které si
pro nás připravili.
Ostatní nám mohli utrhnout
ruce, když jsme jim nabídli
něco malého k snědku.
Podle mého názoru se Den
Země vydařil lépe minulý rok.
Ne, že by se tenhle nepovedl,
ale minulý rok byl mnohem,
mnohem lepší než letošní.

Den Země u Gepardů
Hanka, Natálka & Gepardi

V

e středu 27. dubna se
na naší škole uskutečnily různé akce ke Dni
Země. My, Gepardi, jsme si
povídali o krvi. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých
věcí. Třeba že Jan Janský
13

nalezl čtyři krevní skupiny, a
ty jsou A, B, AB a O. Kreslili
jsme krvinky, které se nám
moc povedly. Také jsme trénovali obvazování míst, která
můžou krvácet: kotník, koleno, zápěstí a loket. Na závěr

jsme společně z nově získaných poznatků sestavili křížovku, kterou si můžete vyluštit. Nejrychlejší úspěšný
luštitel si k nám může přijít
pro sladkou odměnu.

Pohyb a jeho benefity
Vojtěch Lančarič, 6. V
Ve středu 27. dubna se na
naší škole uskutečnil celoškolní projekt Den Země
s tématem zdraví. Celosvětově se Den Země slaví 22.
dubna, jako den proti ničení
životního prostředí na Zemi.
Jedno pondělí o třídnické hodině jsme se šli zapsat do
šaten na různá témata. Já
jsem si vybral téma pohyb a
jeho benefity s panem učitelem Kraftem. Příští pondělí
jsme šli do sálku, abychom si
vybrali úkoly. Se dvěma páťáky jsem si vybral anketu,
která se měla týkat sportu.
Ve středu 27. dubna jsem
zamířil rovnou do tělocvičny.
Když přišel pan učitel, tak
jsme si vzali velký papír, na
kterém měla být závěrečná

prezentace. Na vytvoření prezentace jsme měli čtyři hodiny. Na začátku jsme vymýšleli otázky. Vymysleli jsme jich
celkem šest. Když jsme byli
s vymýšlením hotovi, procházeli ostatní třídy, abychom
vyzvěděli od žáků i učitelů
odpovědi na připravené otázky. Žáků odpovídalo 36 a
učitelů 10. Potom jsme se
vrátili do tělocvičny, abychom
si zahráli vybíjenou. Po dvacetiminutové hře jsme se
opět vrátili k práci a zpracovali výsledky ankety. Vyšel
nám zajímavý výsledek, že
žáci sportují mnohem více
než učitelé. Následně si jednotlivé skupinky vyzkoušely
prezentaci. To už k nám do
tělocvičny přišly ostatní sku-

piny od p. uč. Pokorného
s tématem první pomoc a pí.
uč. Bílkové – pravá cena kytice růží. První šla naše skupina s tématy psychické změny
při sportu a přínosy pro srdce. Druhá skupina měla referát o pěstování růží v Keni.
Tyto růže pěstují za malé
peníze Masajové. Následovala
skupina s první pomocí.
Dozvěděli jsme se co dělat
např. když najdeme na ulici
někoho v bezvědomí nebo
člověka, který krvácí. Zbývalo
nám půl hodiny, tak jsme si
mohli sestavené práce prostudovat. Referát se naší skupině myslím povedl. Den Země se mi líbil, ale minulý rok
se mi zdál být lepší.

První pomoc
Anna Teubnerová, 7. Š
Den Země se konal dne 27.
dubna. Já jsem byla s panem
učitelem Pokorným, který si
pro nás připravil práci na téma První pomoc. První hodinu
nám pan učitel vysvětloval,
co vlastně budeme dělat ty
čtyři hodiny ve škole. Během
první hodiny jsme měli vymyslet scénář pro fotopříběh.
Já s Áďou jsme si vymyslely
tepenní krvácení ruky. Druhou a třetí hodinu jsme nafotily fotopříběh o tom, jak
jsem si nešikovně podřízla
ruku a Áďa se mě snažila
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zachránit a udržovat při životě, než přijede záchranka.
Jelikož tempera jako krev
nebyla moc dobrá, zašly jsme
do sborovny pro kečup. Kečup byl skoro úplně všude, a
hrozně smrděl. Jakmile byly
všechny skupinky se vším
hotovy, přesunuli jsme se do
tělocvičny, kde jsme se sešli
ještě se skupinkami paní učitelky Bílkové a pana učitele
Krafta a postupně každá skupinka prezentovala, na čem
pracovala celý den ve škole.
Když došlo na nás, tak mi

akorát Áďa utáhla obvaz a
kečup byl už i v tělocvičně na
zemi, takže místo smutné
scénky o záchraně života
jsme se spíš smály a zachraňovaly kečup. Poté si Áďa asi
půl hodiny nasazovala rukavice, takže místo toho, abych
byla zachráněna, jsem spíš
umírala nudou. Když všechny
skupinky předvedly svoji práci, odešli jsme na oběd a tím
celý program skončil
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Foto: Tomáš Féllinger

Řešení tajenky naleznete v příštím čísle

Křížovka
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Rozhovor s paní učitelkou
Romanou Andrysíkovou
Redakce
Již od začátku tohoto školního
roku se můžeme na chodbách
školy potkat s paní učitelkou/
vychovatelkou Romanou Andrysíkovou, jejímž dětským
snem bylo vlastnit kouzelné
sluchátko. Co dalšího nám o
sobě paní učitelka Andrysíková prozradila si můžete přečíst v rozhovoru, který pro
čtenáře připravila redakce
Kiwimagazínu.

v dětství?
Každý člověk je svým způsoChtěla jsem být Šebestovou a bem jedinečný a měl by být
mít kouzelné sluchátko.
sám sebou, ale mým jediným
vzorem jsou jednoznačně
Měla jste jako dítě nějaký
rodiče.
oblíbený film?
Jako dítě jsem se vždy těšila
Letní prázdniny se pomalu
na Vánoce, až budou vysílat
blíží. Co plánujete na
Tři oříšky pro Popelku.
prázdniny?
Plánuji část prázdnin strávit u
Máte ráda sporty? Věnuje- rodičů na Vysočině a část
te se nějakému sportu ak- cestováním po ČR s přáteli.
tivně? Jakému? Jak dlouJak se vám pracuje na naší ho?
Je nějaké místo, které bysškole? Co tu vlastně děláMiluji sport a především jízdu te chtěla poznat nebo ktete?
na horském kole v přírodě,
ré jste už navštívila a
Velice se mi u vás líbí. Půsoráda si v létě zahraji beach
chcete se tam vrátit?
bím zde jako vychovatelka/
volejbal a v zimě lyžuji.
Mým snem je procestovat
učitelka TV ve 3.H, dále vedu
Nový Zéland. A určitě se ráda
kroužek malých a nadaných
Fandíte našim hokejistům? vracím na Moravu, kde jsem
flétnistů.
Fandím jim a věřím, že se
prožila kus svého života.
probojujeme do finále.
Jaký je váš názor na zdejší
Jak byste zhodnotila své
pracovní prostředí a na
Jaké další koníčky máte,
působení tady na škole?
kolektiv vašich kolegů?
co vás baví?
Já? Zeptejte se mých kolegů
Naprosto mě uchvátila školní Kromě sportu - hraji na příč- a dětí, které učím :-)
zahrada – přírodní perla Spo- nou flétnu, ráda čtu a jsem
řilova. Kdejaká škola může
malý cestovatel.
závidět. A s kolektivem kolegů jsem naprosto spokojená. Máte nějakého domácího
mazlíčka?
Proč jste si vybrala právě
Bohužel nemám.
tuto školu?
Přivedla mě k vám má spolu- Jaký je váš oblíbený film?
žačka Martina Huráňová.
Čtete? Jaký literární žánr
preferujete?
Je to vaše první zaměstná- Já jsem věčný romantik, takní? Co jste dělala, než jste že nedám dopustit na film
sem nastoupila?
Pretty Woman. Momentálně
Ano, je to mé první zaměstjsou mou povinnou četbou
nání v oboru, který studuji.
skripta na poslední blížící se
Tento rok ukončuji studia na
zkoušky, ale když mám volFakultě tělovýchovy a sportu nou chvíli, tak si ráda přečtu
Univerzity Karlovy v Praze.
knihy z dílny V. Vondrušky,
Od 18 let pracuji také jako
který píše především historicplavčík. Sem tam i jako inké detektivní příběhy.
struktorka indoor cyclingu.
Kdo je vám životním vzoČím jste chtěla být
rem a proč?
Foto: FB Romana Andrysíková
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Sára Jankovičová, 7. T

B

ýt superhrdinou je sice
fajn, ale i superhrdinové musejí vzít zodpovědnost za své činy na svá
bedra. Právě to si myslí i
americká vláda, která se snaží akceschopnost nejmocnějších hrdinů světa omezit dohledem vládní organizace,
která by činnost superhrdinů
kontrolovala a usměrňovala.
Pokud se někomu nechce toto
rozhodnutí respektovat, je
třeba ho zavřít za mříže. Někteří hrdinové se s touto myšlenkou zcela ztotožňují, jiní ji
zavrhují jako nesmysl. Kdo
má pravdu a kdo se mýlí,
měla by být činnost hrdinů
omezena zákonem, právě na
tyto otázky se nám film snaží
odpovědět.
Dokonalost. Pojem, pod kterým si každý představí něco
jiného. Někdo dovolenou u
moře, někdo chutné jídlo.
Najdou se ale i tací, kteří si
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pod tímto pojmem představí
filmy z marvelovské produkce. Já osobně jsem velkým
fanouškem Marvelu a velmi
jsem se na nový film nesoucí
v názvu jméno prvního Avengera těšila. Za sebe musím
říct, že mě tento film nezklamal, neboť neměl daleko
k dokonalosti.
Vím však, že existují lidé,
kteří by se mnou nesouhlasili.
Někomu se mohou bitky chlapů v křiklavě barevných elasťácích zdát jako nuda, zbytečnost nebo největší hloupost
světa, jinému však na druhou
stranu jako ten nejlepší film,
jaký kdy viděl. Čekala jsem
od toho mnoho, film však
všechna má očekávání mnohonásobně předčil. Mohla
bych se tady nad tímto mistrovským dílem Marvelu rozplývat ještě na mnoha dalších
stranách, ale pochybuji, že by
někdo byl zvědavý na můj

Zdroj: comicbook.com

Captain America:
Občanská válka

několika stránkový výlev
emocí.
Film obsahoval vše, co divák
od tohoto žánru očekává.
Nechyběla akce, napětí, ale
ani dojemné scény, při nichž
měl divák na krajíčku. Celý
kinosál byl téměř bez dechu.
Oceňuji také, že ani fanoušci
Spider-Mana nebyli ochuzeni
o jeho triumfální výstup. Sám
Spider-Man byl z toho, že
může bojovat po boku samotného Tonyho Starka, vidět
Capitaina Americu a dokonce
držet jeho štít, nadšený.
Film hodnotím velmi pozitivně
a můžu návštěvu kina jen
doporučit. Samosebou film
není úplně pro každého, ale
fanoušci tohoto žánru by si ho
rozhodně neměli nechat ujít.

Zahradní slavnost
Program na pódiu

17.55 Hýbeme dětmi (taneční kroužek
pod vedením P. Pánkové)
18.00 Taneční improvizace (dívky 4.E)
15.00 Zahájení slavnosti – slovo moderá18.05 Pipi Dlouhá punčocha (Sympa sótora
lo)
15.10 Óda na radost, Mach a Šebestová
18.10 Pinocchio (SympA sólo)
(hra na flétny pod vedením R. Andrysíkové)
18.15 Tom a Jerry (SympA duo)
15.15 YMCA I. (tanec 5.B a 6.Ž pod vede- 18.20 Taneční souboj (třída 4.E)
ním J. Bartákové)
18.25 - 18.40 přestávka
15.20 Minecraft Song (zpěv třídy 5.B pod 18.40 Slovo ředitele školy
vedením J. Bartákové)
18.45 Taneční vystoupení žáků 9. roční15.25 Pantherky (kroužek aerobicu pod
ků
vedením M. Huráňové)
19.00 Zakončení akce
15.30 Moderní gymnastika I. (Eliška
Polláková)
15.35 HIP HOP (tanec - ATS DOMINO)
Program v sálku
15.45 Bavič novodobý (tanec třídy 4.F)
15.50 Moderní gymnastika II. (Eliška
15.10 Roboti (třída 4.E pod vedením M iPolláková + kamarádka)
chala Nedelky)
15.55 Chůva Fajn (SympA sólo)
15.40 Muzikál Pomáda (třída 6.Z skupina
16.00 Tvoje světy (tanec - A. Zemanová,
„a“ pod vedením Jarmily Bartákové)
N. Macháčková, K. Sedlářová)
16.10 Muzikál Pomáda (třída 6.Z skupina
16.05 – 16.35 přestávka
„b“ pod vedením Jarmily Bartákové)
16.35 Přístav (tanec – ATS DOMINO)
16.40 Noční můry (třída 6.V skupina „a“
16.40 Super škola (SympA mix)
pod vedením Ireny Červenkové)
16.45 Naše párty (SympA duo)
17.10 Poťouchové (třída 5. B pod vede16.50 Disco Dance (V. Veselá, A. Kranyním Ireny Červenkové)
šová, P. Wildhaberová)
17.40 Noční můry (třída 6.V skupina „b“
16.55 YMCA II. (tanec 5.A a 5.C pod vepod vedením Ireny Červenkové)
dením J. Bartákové)
18.10 Směs písniček (volit. předmět Sbo17.00 Street Dance (KC Dance – M.
rový zpěv pod vedením Aleny Kolaříkové)
Stuchl, L. Le Lievre + kamarádky)
17.05 MASADA (karate pod vedením V.
Vejvody)
17.10 Čokoláda (SympA trio)
17.15 Muzikál Pomáda (tanec třídy 6.Z)
17.20 Minifialky (SympA kroužek)
17.25 Sugar Skull (pohybová akrobacie Michal Krejčí a spolužačky z 5.A)
17.30 Hoří!!! (SympA sólo)
17.35 - 17.45 přestávka
17.45 Růžičky (SympA kroužek)
17.50 Super Mario (SympA miniformace)
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1. Kovářská dílna
2. Občerstvení
(ZŠ Jižní)
3. Posezení (občerstvovací zóna)
4. Alej
(nová výsadba)
5. Zahradníček
(prodej květin)
6. Amfiteátr
(zóna pro odpočinek)
7. Sálek
(výstupy žáků)
8. Pódium
(výstupy žáků)
9. Lanovka
(herní prvek)
10. Řezbář
11. Experimenty
12. Malování keramiky
13. Potisk triček
14. Patchwork
15. Korálkování
16. Plstění
17. Trampolína
(herní prvek)
18. Skluzavka
19. Rampelník
(dětský hrad)
20. Pískoviště
(pouze do 6 let)
21. Soutěže oddílu BOR

24. Houpačka
(herní prvek)
25. Botanický koutek
(klidová zóna)
26. Školní kompost

22. Točená zmrzlina
(Café Sambal)
23. Ohniště
(posezení)

