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V

ážení čtenáři,
vítáme Vás na Zahradní
slavnosti. Tato již tradiční akce dává možnost setkat se se svými sousedy,
přáteli, spolužáky, bývalými
spolužáky… Připomínáme si
tak 30. 5. jako Svátek sousedů, který si prosadil roku
1999 Atanase Périfan. Den
sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími
a sousedy. V České republice
se Svátek sousedů začal slavit od roku 2001.

Zahradní slavností si také
připomínáme 1. 6. jako Den
dětí. Tradiční program netradičních vystoupení bude ještě
obohacen o další aktivity.
Držím palce všem vystupujícím a hlavně žákům 9. ročníku, kteří se na akci připravují
a ukázali nám, co dokáží nacvičit!
Všem hodně zdaru a zábavy!
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Archa Noemova
Tučňáci

M

y Tučňáci jsme byli v
Židovském muzeu.
Vyprávění příběhu o
arše bylo moc pěkné. Bavilo
mě i kreslení archy. Krásné
bylo počítání hvězd ve Staronové synagoze. Dozvěděl
jsem se, kdo vytvořil Golema.
Nicolas Silný

Víme, kde leží Golem. Kreslili
jsme archu. Zvířata zachránil
Noe. Židé slaví jiné svátky.
Matěj Pert
Nejvíc se mi líbilo na židovském hřbitově. Má tam hrob
rabi Löw, který stvořil Golema. Nosí se tam místo květin

kamínky. Na hlavě se nosí
jarmulka.
Lukáš Poplštěin
Líbila se mi synagoga. Velmi
mě zaujal židovský hřbitov.
Bavilo mě vybarvování.

Martin Niederle

Na koncertu v lidušce
Tučňáci

V

pátek 28. dubna šli
Tučňáci spolu s dalšími
prvňáky do „lidušky“
Vadima Petrova v Dunické
ulici na koncert. Bylo to moc
fajn. Co si o tom napsali tučňáčí prvňáci do svých deníků?

Koncert se mi moc líbil. Hrál
tam na housle můj kamarád
Vašík Matoušek.
Nela Chabinová

rád, že odcházíme.
Heřman Novotný

Hrály nám tam děti.
„Rokenrol“ roztančil i paní
Byli jsme na dětském koncer- učitelku. Nakonec jsme
tě. Děti hrály na různé nátleskali.
stroje, zpívaly písničky, jedToník Holubec
nou dokonce tancovaly.
Na koncertě se mi líbilo. Líbil
Natalie Hampacherová
se mi buben.
Zaujala mě andělská trubka.
Verča Saláková
Líbila se mi hra na bicí, ale
byla moc hlasitá, tak jsem byl
Matěj Studenovský

Foto: Lenka Kabelová

Na koncert jsme šli do lidové

školy umění. Děti nám zahrály na flétnu, klavír a jiné nástroje.
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1. T v Kutné Hoře
Tučňáci
Ve čtvrtek 4. května jeli Tučňáci na svůj první velikanánský výlet. Kam to bylo? Do
Kutné Hory. Na co jsme se
těšili? Na hasiče, na vlak, na
kostnici. Co jsme viděli? To už
vám Tučňáci popíší sami:
Do Kutné Hory jsme jeli vlakem. Nejdřív jsme navštívili
Hasičský den. Tam jsme viděli helikoptéru a hasičské auto.
V kostnici jsme si koupili na
památku lebky. Moc se mi to
líbilo.
Lukáš Skalický
Viděli jsme hasiče a kostnici.
Kostnice je kostel, který má
dvě patra. U východu se kupovaly suvenýry. Koupil jsem
si lebku.
Toník Holubec

„Čus, poldové.“ A jak jsme
jeli vlakem. A ještě se mi
líbila kostnice a jak tam v té
kostnici byly lebky. A jak
jsem pořád chodila se sestrou
Luckou.
Agáta Storožová

Výlet do kostnice se mi líbil.
Nejvíc mě zaujala prohlídka
Moc se mi líbilo, jak jsme jeli kostnice a erb sestavený z
vlakem. U hasičů jsem stříka- kostí. Taky se mi líbil zásah
la vodu do lahvičky. Za mnou hasičů a cesta vlakem.
pumpovali vodu. Moc se mi
líbilo v kostnici. Koupila jsem Lucie Čížková
si tam lebku a magnet.
Výlet byl super. Jeli jsme vlakem. Hasiči nám ukazovali
Ema Kunešová
výstroj, auta a stříkali jsme
Výlet do Kutné Hory se mi
vodou. Policista nám půjčil
líbil. Hlavně kostnice a to, jak mikrofon. Pak jsme šli do
mě hasiči spouštěli do studny. kostnice, kde byly všude kosti
a lebky. Zapálila jsem tam
Heřman Novotný
svíčku.
Nejvíc se mi líbilo, jak HeřNela Chabinová
man řekl do policejního auta:
Honzík Sup

Foto: Lenka Kabelová

Líbil se mi tam vrtulník a cvičení hasičů, jak slaňovali po

provaze z vrtulníku. Mám
velký zážitek z toho, jak
dokázal Santini udělat interiér
kostnice. A ještě nakonec na
mě udělal velký dojem strop
Hlavního nádraží v Praze. A
ještě se mi líbila cesta nazpátek vlakem.
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Foto: Václava Zajícová

Návštěva z Ameriky
Medvíďata

B

ěhem března a května
do hodin angličtiny
Lachtanů a Medvědů
docházela dobrovolnice ze
Spojených států. Sympatická
Victoria Fourman nás seznamovala se svou rodnou zemí,
rodinou a zvyky. Dětem po-

máhala při gramatických cvičeních a čtení. S nadšením se
zúčastňovala různých procvičovacích her.

k nám na anglický jazyk pomáhat, např. když jsme něco
nevěděli, tak nám to vysvětlila. Když byly Velikonoce, tak
si pro nás připravila povídání
A jak to vidí Filip Čížek z 3.M? o tom, jak se v jejím městě
slaví. Bylo to s ní moc fajn,
Každé úterý k nám chodila
ale škoda, že musela odjet.
Američanka Victoria. Chodila

Beseda s Lukášem Fibrichem
Veronika Dytrychová, 6. A

V

e středu 19. 4. 2017 se
konal projekt pro šesté
ročníky s výtvarníkem
Lukášem Fibrichem. Připravil
si pro nás zajímavou prezentaci, kterou nám ukázal na
interaktivní tabuli. Ukázal
nám, že kreslit se nemusí jen
rukou, ale také to jde na notebooku či tabletu. Pokud
čtete časopis „ABC“, jistě
znáte kocoura Mourrisona.
Možná ale nevíte, že ho kreslí
právě Lukáš Fibrich. Vysvětlil
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nám, jak důležitý je
v komiksu výraz tváře, citoslovce zvuku nebo jiné detaily. Poté nám rozdal papíry se
supermanem, kterému jsme
dokreslovali např. vlasy, různé znaky, zbraň do ruky
apod. Také jsme si mohli vyzkoušet dokreslit citoslovce
zvuku do různých situací
(naše výtvory si můžete prohlédnout na nástěnce v 1.
patře).

Lukáš Fibrich ilustroval knihu
„Obrázky z moderních československých dějin“. Ukázal
nám, jak knihu kreslil, jak
získal inspiraci apod. Docela
mě zaujalo, že si našel třeba
tři obrázky z té doby, aby
věděl, jak nakreslit třeba oblečení, a pak nakreslil jeden
obrázek. Některým lidem dal
svůj podpis a těm, kteří si již
zmíněnou knížku přinesli,
napsal věnování. Všichni jsme
si projekt užili.

Gepardi v parlamentu
Marek Chudoba, 5. G

N

aše třída Gepardů navštívila ve středu 10.
května Poslaneckou
sněmovnu ČR. S námi jela
naše paní učitelka a paní
Bittmannová, při návštěvě
sněmovny nás doprovázela i
paní Vašková a moc milá paní
průvodkyně.
Celý komplex tvoří celkem 14
budov, které jsou spojeny
takzvanými krčky neboli
můstky, ale nejhlavnější je
asi palác Thunovských.
Vstoupili jsme do paláce Smiřických, kde nám paní průvodkyně pouštěla dvacetiminutový film o historii budov
Poslanecké sněmovny i o úřadu samotném.

ÚSVIT (8) a pak jsou tzv.
nezařazení (6). Je tam místo
pro předsedu (Jan Hamáček)
a řečnický pult (tzv. kecpult).
Některá ze 199 míst pro poslance bývají prázdná, protože někteří poslanci jsou zároveň ministry, takže mají místa okolo „kecpultu“. U řečnického pultu se nesmí říct vulgární slovo ani urážka někoho, pokud by se tak stalo,
předseda sněmovny může
vypnout mikrofon.

Při prohlídce Poslanecké sněmovny jsme procházeli několika dalšími místnostmi, například kuloáry a hudebním
sálem. Viděli jsme zajímavé
věci, například zvláštní lustr.
Cituji svého spolužáka:
„Velice mě zaujal nekonečný
lustr, který se vlastně odrážel
v zrcadle, které se zas odráželo ve druhém zrcadle. Takže následně vznikl takový
nekonečný efekt.“ Taky jsme
si prohlédli kopii Mnichovské
dohody i s podpisy a Deklaraci vzniku ČSR.
Nakonec jsme šli do Valdštejnské zahrady, kde jsme si
fotili pávy. Výlet se celé naší
třídě líbil a byl velice poučný.

Foto: Blanka Štěrbová

Protože je z bezpečnostních
důvodů zakázáno otevírání
oken, pod každým sedadlem
je klimatizace. Aby poslancům nebyla zima, nosí si tam
polštáře. Na stolech mají otvor pro přihlašovací kartu,
Dozvěděli jsme se, že se par- reproduktor a čtyři tlačítka lament dělí na Poslaneckou
zelené, červené, šedé a čersněmovnu a Senát. Jejich
né. Zelené znamená, že hlačleny jsou poslanci a senátoři. suje „ano“, červeným dává
Do Thunovského paláce jsme najevo, že nesouhlasí, šedým
prošli kontrolou jako na letiš- že se zdržuje hlasování a
ti. Šli jsme až ke vstupu do
černé zmáčkne, když odchází.
samotné sněmovny a tam
Stěny nezdobí zlato, ale zlatá
jsme se dozvěděli, že sněbarva. Na stropě jsou asi 2 kg
movna má 199 poslanců a
ryzího zlata.
jednoho předsedu. Poslanci
jsou ze stran ČSSD (50), ANO Šli jsme na galerii, kde nám
(47), KDU-ČSL (14), KSČM
paní průvodkyně poskytla
(33), TOP 09 (26), ODS (16), všechny tyto informace. Jsou

tam dva balkóny, jeden pro
média a druhý pro hosty. Pro
hosty jsou první dvě řady
uzavřeny, protože jednou
chtěl návštěvník rozhodit letáky, ale to se mu nepovedlo
podle jeho představ a dopadly
na paní poslankyni pod galerií. Podruhé chtěl někdo neúspěšně spáchat sebevraždu,
ale v obou případech se naštěstí nikomu nic nestalo. Od
té doby je balkón oddělen
skleněnou zábranou.
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9. P v Lidicích
Bora a Terka, 9. P

V

krutí. Potom, když už jsme
byli naladění na špatnou notu, jsme se přesunuli do muzea, kde jsme zhlédli všechna
podstatná fakta a dověděli se
plno informací. Poslední fotky
školních tříd i Lidic, různá
videa a nahrávky. Na nás,
jako třídu, to působilo velice
špatným dojmem. Pár z nás i
brečelo a ti zlobiví, kterým je
vše jedno, celou dobu pozorně poslouchali a nebyli ve své
kůži. Po prohlídce muzea se
nás ujala velice milá paní
průvodkyně, která mluvila
Potom jsme šli do muzea, kde moc hezky a tak, že nás to
nám pustili film na téma vynezačalo nudit, ba naopak
pálení Lidic. Bylo to strašně
čím dál tím více zajímat. Prvsmutné a hrůzostrašné, když ní zastávka byla u společného
jsme viděli, jak byli Němci
hrobu všech postřílených

mužů. Poté jsme šli na místo,
kde dřív stál kostel. Teď už
tam je jen pomník se zobrazením Panny Marie, která
místo Ježíška nese v ruce
prázdné roucho. To symbolizuje děti, které byly odebrány
matkám. Nakonec jsme se
zastavili u pomníku dětí, které zahynuly. U pomníku ležely
různé dary od návštěvníků,
proto jsme nemeškali a taky
jsme něčím přispěli. Napsali
jsme na papírek svá jména a
s dárečky jsme jim to tam
zanechali.
Nakonec jsme se se smíšenými pocity vrátili do školy. Na
tento zážitek nikdy nezapomeneme.

Foto: Archiv 9. P

e čtvrtek 11. 5. jsme od
7.20 do 12.53 byli
v Lidicích. Začalo to
tak, že jsme měli sraz na
Roztylech. Tam na nás čekala
paní učitelka Buráňová a pár
spolužáků. Jeli jsme metrem,
autobusem a kousek jsme šli
pěšky. Všichni jsme očekávali
nějakou hrůzu, ale mile nás
překvapilo, že jsme se mýlili.
Na místě nás očekával krásný
park plný zeleně a nádvoříčko
s muzeem. Na nádvoříčku
jsme si snědli svačinky.
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V

roce 2008 se
vytvořila třída
1. P, již první
den si většina lidí
našla nějaké kamarády. Byli jsme super třída, měli jsme
ve třídě sportovně
nadané lidi, bohužel
těch sportovně nadaných bylo tak
málo, že jsme proti
ostatním třídám z
ročníku většinou ve
sportu vždy prohráli. Když po pěti letech od nás odešlo
pár lidí na gympl,
začali jsme si uvě-
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domovat, že spolu
nebudeme navždy,
a tak jsme se
všichni stali většími
kamarády. No, a
když uběhly další
dva roky, tak tu byly zase přijímačky a
přišli jsme o další
kamarády, dost nás
to zdrtilo. Po letních
prázdninách jsme
měli novou třídu,
protože se k nám
přidaly i Sovy, které se musely rozdělit, takže to pro ně
bylo 100krát horší.
Na začátku jsme se

moc nemuseli a byli
jsme spíš dvě třídy
v jedné, ale už po
pár měsících jsme
se sblížili a teď
jsme super třída. A
teď, když to končí,
tak je všem líto, že
nebudeme jedna
třída.
Děkujeme za
suprových devět
let!
Adriano za 9. P/S

9

10

11

12

13

14

D

evět let na ZŠ Jižní
uplynulo jako voda a
my za měsíc opouštíme
tuto školu. Proto bychom se
s vámi chtěli podělit o naše
zážitky za uplynulých devět
let.
Před devíti lety nastoupilo na
tuto školu 27 malých roztomilých dětí. Pod křídla si nás
vzala starostlivá paní učitelka
s pevnou rukou – paní učitelka Zdena Effová. Stali se
z nás její malí Ráčci, kteří se
jí snažili dělat radost. Víceméně jsme se naučili číst a
psát, a také počítat. Často
jsme navštěvovali centrum
Prahy, chodili jsme do ZOO,
jezdili na výlety a školy
v přírodě. Naše třída měla
velmi dobrou pověst, kterou
nám vybudovala paní učitelka. Pod rukou paní učitelky
z nás vyrůstali inteligentní
mladí lidé. Byli jsme sportovně a také hudebně nadaná
třída. Jenže čtyři roky na prv-
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ním stupni se staly pouhým
okamžikem a my jsme se
„přestěhovali“ na stupeň druhý. Paní učitelka Effová nás
v dobré víře předala panu
učiteli Fialkovi.
V páté třídě jsme absolvovali
GO program, na kterém jsme
se s panem učitelem seznámili. Ke konci roku jsme jeli
na čtyřdenní výlet. Na tento
výlet vzpomínáme s láskou,
protože to byl asi jediný výlet, který jsme za pět let na
druhém stupni podnikli. Do
šesté třídy jsme nastoupili
chudší asi o šest spolužáků,
kteří se dostali na osmiletá
gymnázia nebo přestoupili na
jinou ZŠ. Naše šestá a sedmá
třída byla poměrně monotónní, jelikož jsme celý rok proseděli v lavicích. Do osmé
třídy nás nastoupilo jen 14
původních Raků. Ostatní naši
spolužáci jsou z rozdělené
třídy Sov, propadlíků a zcela
nových tváří.

V deváté třídě nás čekalo
mnoho povinností, které jsou
ale nyní již z větší části za
námi. Museli jsme se rozhodnout, jak budou vypadat naše
mikiny a trička, vybrat si
střední školu pro další studium a složit přijímačky, namalovat tablo, nacvičit předtančení… Přijímací zkoušky jsme
psali téměř všichni a jsme
všichni přijatí, ale někteří
z nás si budou muset dávat
pozor, aby „neproletěli“. Ještě
nás čekají obhajoby závěrečných prací…
Krásný, někdy i trošku trnitý
pobyt na ZŠ Jižní nám za pár
týdnů skončí, a proto bychom
chtěli poděkovat všem, díky
kterým jsme zde mohli těchto
devět let prožít.
Děkujeme! :-)

Magdaléna Lančaričová, 9. R
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Zahradní slavnost - program
Program na pódiu
15.00
15.08
15.10
15.15
15.18
15.25
15.30
15.33
15.37
15.40
15.43
15.47
15.50
16.30
16.40
16.45
16.49
16.53
16.56
16.59
17.05
17.10
17.50
18.00
18.05
18.08
18.11
18.14
18.17
18.20
18.35
18.40
18.45
19.00

Úvodní slovo
„O šípkových růžích“ - kroužek flétny (Romana Andrysíková)
SympA Praha – Pizza - pompom (Lucie Mádrová)
Eliška Polláková – moderní gymnastika – sestava s kužely
„Jede jede pan Jan“ - 2. R – taneční vystoupení (Zdena Effová)
„Učitelka Josefína“ - 1. T – taneční vystoupení (Lenka Kabelová)
SympA Praha – Kuželky – mix (pompom + baton) (Lucie Mádrová)
Eliška Polláková - moderní gymnastika – sestava se stuhou
Mariana Kostelacová – výrazový tanec
Kroužek aerobic – taneční vystoupení (Míša Vondráková)
SympA Praha – Piškvorky - baton (Lucie Mádrová)
Kristýna Bartáková + školní kroužek SympA Praha - Šmoulové
Vladimír Prchlík – prezentace „Spořilovské noviny“
PAUZA
Emílie Bejčková – akrobacie na zavěšených šálách
SympA Praha – Tamagotchi - baton (Lucie Mádrová)
Hýbeme dětmi – školní kroužek společenského tance (slečna Donátová)
„Četníci“ - Funés 6. A – taneční vystoupení (Jarmila Bartáková)
„Superman“ – 6. A – taneční vystoupení (Jarmila Bartáková)
„Piráti z Karibiku“ 5.F – taneční vystoupení (Jarmila Bartáková)
„Star Wars“ 5. D/5. F – tanec s padákem (Jarmila Bartáková)
Vojta Kopecký s partnerkou – společenské tance
Street dance – 6. A/8. Š – taneční vystoupení (Jarmila Bartáková)
PAUZA
JUDO – prezentace sportovního oddílu JC Kidsport (pan Rašín)
„Ve stínu pyramid“ - egyptský tanec - 6. B (Jarmila Bartáková)
„Chocolate“ - 6. C – taneční vystoupení (Jarmila Bartáková)
Taneční mix - 6. B (Jarmila Bartáková)
SympA Praha – Slunečnice – baton (Lucie Kňourková)
SympA Praha – Mumie – pompom – (Pavlína Moravcová)
ATS Domino – taneční vystoupení (Iva Bičišťová)
KC Dance – taneční vystoupení (Markéta Vaňková)
PAUZA
Slovo moderátora
Slovo ředitele
Předtančení 9. ročníku
Zakončení akce
Sálek

15.00
15.35
16.20
16.50
17.15

23

„Zpíváme a hrajeme…“ (8./9. ročník, dramatika/sborový zpěv + sólisté)
Kroužek „loutkové divadlo“
„Gepardi hrají divadlo“ (5. G)
„Knihožrouti“ (5. E - 1. skupina)
„Knihožrouti“ (5. E - 2. skupina)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stánek ZŠ Jižní
Občerstvení
Posezení - občerstvovací zóna
Baseball
Zahradníček - prodej květin
Amfiteátr - odpočinek, architektura
Sálek - výstupy žáků
Pódium - výstupy žáků
Lanovka - herní prvek
Řezbář - dílna
Myslivecká jednota
Mramorování
Potisk triček - dílna
Patchwork - dílna
Korálkování – dílna
Pletení košíčků
Trampolína - herní prvek
Skluzavka
Rampelník - dětský hrad
Pískoviště (pouze do 6 let)
BOR - soutěže, lesní tábor
Kovářská dílna
KPŠ ZŠ Jižní
Houpačka - herní prvek
Botanický koutek – klidová zóna
Školní kompost

Plán zahrady ZŠ Jižní

