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Slovo šéfa
Mgr. et Bc. Daniel Kaiser
tě pod starým Spořilovem. Po
jeho dokončení tyto pavilony
Československých drah byly
poskytnuty školství. Vznikla
zde odbočka naší školy z důvodu velkého počtu dětí na
Spořilově a v Michli a několik
let fungovala jako samostatná
2. národní škola. Po dostavbě „nové budovy“ se třídy
přestěhovaly do školy v ulici
Jižní IV. Následně byly pavilony přestavěny na nouzové
ubytovny – vysokoškolské
koleje pro studenty. Sice zde
Spořilov a Jan Palach
tekla voda, ale vytápění si
ysokoškolský student
museli zajišťovat studenti
Jan Palach je částečně
sami v kamnech. V koleji byl
spjatý se Spořilovem. V
ubytován i Jan Palach. Odtud
místech, kde je dnes DEPO
také v osudný den vyšel, aby
metra stávaly stavební buňvykonal čin sebeupálení na
ky, které sloužily výstavbě
protest proti okupaci Českoseřaďovacího nádraží a sídliš-
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slovenska armádami Varšavské smlouvy. Svým činem
chtěl probudit národ z letargie
a odevzdání, ve kterém se
občané nacházeli v zoufalství
a beznaději.
Na mapě staré 50 let můžete
vidět u číslice 4 zakreslené
budovy kolejí. Na přiložené
fotce je vidět za dětmi starý
Spořilov. Děti stojí se svými
rodiči před pavilony v době,
kdy se zde slavnostně otevíraly třídy pro výuku.
Přeji vám skvělý rok 2019!
Přeji vám, abyste nemuseli
prožívat truchlivé chvíle jako
naši předci před 50 lety! Přeji
vám, abyste si nenechali vzít
svobodu a demokracii, bez
toho se žije těžko…
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Jan Palach - smutné výročí smrti
Charlotta D. Šnorová, 8. C

D

ne 16. ledna jsme si všichni připomněli
památku Jana Palacha. Všude jsme o
něm slyšeli, učitelé o něm mluvili, ale
kdo to vlastně Jan Palach byl? Proč se upálil?
Co tak vážného se stalo? To si dneska všechno vysvětlíme.
Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 ve
Všetatech. Zde vstoupil do skautského oddílu
jako jeho oba dva rodiče, a také chodil do
sboru Českobratrské církve evangelické v
nedaleké Libiši. Vystudoval Gymnázium
v Mělníce. Jan Plach se v roce 1966 snažil
dostat na Univerzitu Karlovu, avšak
s neúspěchem, kvůli svému „živnostenskému
původu“. Proto odjel do Kazachstánu zúrodňovat neúrodné stepi. V jednom z dopisů své
matce napsal:
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„Někteří sovětští politici se úporně snaží izolovat svoje lidi od ostatního kacířského světa,
tam teď patříme my.“
V roce 1968 se mu i přes jeho první neúspěch
podařilo dostat na Univerzitu Karlovu. V říjnu
tohoto roku dostal povolení odcestovat na
brigádu do Francie, tehdy zasažené studentskými nepokoji, která ho velmi silně ovlivnila.
Palacha ale také silně ovlivnily události ve
Vietnamu, kde se mniši „slavnostně“ upalovali proti režimu. Na podzim se zúčastnil mnohých protestních akcí proti okupaci, včetně
studentské stávky. Protože však neviděl žádný významný pokrok, začal pravděpodobně
přemýšlet o jiném lepším způsobu, jak by v
lidech vzbudil politickou aktivitu a zájem i o
samotnou politiku.

Ve čtvrtek 16. ledna, v době brzkého odpoledne, si Jan Palach odložil tašku s věcmi na
Václavském náměstí, následně se polil hořlavinou (nejpravděpodobněji benzínem nebo
naftou) a zapálil se. Jeho původním záměrem
bylo doběhnout až ke sv. Václavovi, ale to se
mu pro značné bolesti z popálení nepodařilo.
S rozsáhlými popáleninami byl převezen na
Kliniku popálenin v Legerově ulici, kde dnes
najdeme připomínající malbu na zdi.
V nemocnici poskytl rozhovor, kde sám Palach vysvětloval, proč se zapálil. Že lidé by se
měli zajímat o politiku a svůj akt nepovažuje
za sebevraždu, nýbrž za politický protest.
Palach ale za tři dny v nemoci (tedy 19. ledna
1969) na své popáleniny zemřel.

la na Olšanské hřbitovy.
Jan Palach je in memoriam nositelem Čestné
medaile T. Garrigua Masaryka za věrnost jeho
odkazu, kterou mu udělilo jako prvnímu in
memoriam Masarykovo demokratické hnutí.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy převzal za Jana Palacha od prezidenta Václava
Havla jeho bratr Jiří Palach v roce 1991.

Čin Jana Palacha inspiroval mnoho jiných lidí
u nás i v jiných zemích k protestům. Druhou
českou živou pochodní byl Jan Zajíc, pak následovali další Češi. Z jiných zemí známe třeba Ryszarda Siwiece, Poláka, který se upálil
na stadionu ve Varšavě na protest proti okupaci v Československu, jíž se zúčastnilo také
Pohřeb Jana Palacha se uskutečnil dne 25.
Polsko. Dále Sándor Bauer, Maďar, který se
ledna 1969 a stal se velkým protestem proti
23. ledna také zapálil proti režimu v rámci
pokračující okupaci sovětskými vojsky. Smu- maďarských povstání a i sám odkazoval na
teční průvod několika desítek tisíc lidí šel z
Palacha. Také Elliahu Rips, který se 13. dubVáclavského náměstí až na dnešní náměstí
na v hlavním městě Lotyšska Rize pokusil
Jana Palacha. Palach byl následně pohřben na také zapálit. Vyndal transparent s nápisem:
Olšanských hřbitovech. Roku 1973 byly Pala- „Protestuji proti okupaci Československa.“
chovy ostatky bez souhlasu pozůstalých zpo- Elliahovi se podařilo přežít svůj sebevražedný
pelněny komunisty a popel uložen v rodných čin. Komunisté ale tento čin nazvali sebevražVšetatech. Převoz proběhl tajně a narychlo.
dou, Elliaha prohlásili bláznem a zavřeli ho do
Prázdný hrob byl však hojně navštěvován i
blázince. Dnes je Elliahu Rips profesorem
nadále. V roce 1990 se urna s popelem vráti- matematiky na univerzitě v Jeruzalémě.
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Výdělek z jarmarku
Daniel Kaiser

P

očátkem ledna třídy vybíraly z návrhů,
sponzoring kojeneckého ústavu (15 000 Kč),
jak rozdělit výdělek z Jarmarku. Třídy 0. knihy do školní knihovny (10 000 Kč), obnova
– 4. ročníku rozdělily 45 000 Kč takto:
sedaček v nové budově (9 000 Kč), lavičky
na spodní hřiště (8 000 Kč), barvy na obnovu
příspěvek na psí útulek (12 000 Kč), šlapací
maleb před sálkem (3 000 Kč), sedačka do
auta (6 000 Kč), příspěvek na opravu Ramknihovny (3 000 Kč), míče na vrátnici (3 000
pelníku (6 000 Kč), dar Kontu Bariéry (4 500 Kč), další zrcadla na WC v nové budově (3
Kč), sprchovátko na zahradu (4 000 Kč),
000 Kč), sponzoring lemura kata (2 500 Kč),
sponzoring kojeneckého ústavu (4 000 Kč),
anglické knihy do školní knihovny (2 500 Kč).
sedačka na chodby 1. stupně (3 000 Kč), hry
na zdi (3 000 Kč), sponzoring lemura kata (2 Děkujeme třídám za aktivitu a snahu vylepšit
500 Kč).
školní prostředí a pomoct ostatním lidem či
opuštěným zvířatům! Je milé zjisti, že žáci
Třídy 5. - 9. ročníku se rozhodly v hlasování
naší školy mají srdce na pravém místě!
podpořit z částky 59 000 Kč tyto aktivity:

Fakultní škola
Daniel Kaiser

V

zhledem k dosavadní spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a ohlasům studentů na vykonávané praxe v naší škole byl k 2. 1. 2019 udělen naší škole titul
„Fakultní škola Univerzity Karlovy Pedagogic-
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ké fakulty“. Děkujeme za důvěru a věříme, že
se studentům vykonávajícím praxi u nás bude
ve škole líbit a po absolutoriu nastoupí na
pozice učitelů.

Rozhovor - Daniela Mlatečková
Redakce Kiwi

J

aké předměty učíte?

krásně čisté.

Anglický jazyk a zeměpis.

Jakou barvu máte nejraději?

Proč jste si vybrala naši školu?

Béžovou a vínovou.

Když jsem se přišla do vaší školy podívat
Máte nějaké oblíbené číslo?
poprvé, cítila jsem tu přátelskou atmosféru. A
Líbí se mi číslo 6 a občas mi přinese štěstí.
to pro mě bylo velmi důležité.
Jaké je vaše neoblíbenější zvíře?
Učíte ještě jinde?
Neučím na jiné škole, ale mám zkušenosti
jako skype lektor.

Vlk a můj pes. :-)

Líbí se vám tady?

26 let.

Kolik je vám let?

Ano, líbí se mi tu moc.

Máte děti?

Jaké máte koníčky, čemu se ráda věnujete?

Nemám.

Velmi ráda sportuji. Poslední rok se také aktivně věnuji agility. Mým největším
koníčkem je, a troufám si
říct, že i zůstane, cestování.
Máte ráda nějakou cizí
zemi nebo světadíl?

Sportujete? Jaký sport
máte nejradši?
Chodím běhat a cvičím
jógu, ale pokud je možnost
dělat i něco jiného, tak se
tomu nebráním.
Jakými jazyky mluvíte?

Anglicky, francouzsky a
začínám s čínštinou.
Na tohle je těžké odpovědět, protože cestuji poměrJaké jídlo máte ráda?
ně hodně a ještě jsem si o
žádné zemi neřekla, že
Neodolám české svíčkové,
bych ji neměla ráda. Každá
krupicové kaši a veganskéje něčím skvělá, ale záromu burgru z červených
veň má něco, kvůli čemu
fazolí.
se ráda vracím zpět do ČR. Kanada a USA mi
Vaříte tradiční česká jídla?
jsou momentálně asi nejbližší, protože jsem
tam měla možnost delší dobu žít a cestovat.
Mým cestovatelským snem je navštívit Nepál, Přiznám se, že moc ne. Zkouším spíše to, co
takže možná v budoucnu převezme žezlo on. mi chutná v zahraničí.
Zažila jste nějaký adrenalinový zážitek?
Zaujal vás zvláštní zvyk v některé cizí
zemi?

Ano, například v Tokiu.
Mohla byste nám ho popsat?
Lidé jsou zde zvyklí nosit u sebe sáček na
odpad. V centru města nejsou žádné odpadkové koše, takže všechno, co chcete během
dne vyhodit, dáte do sáčku a odnesete si do
práce nebo domů. A funguje to, město je
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Před dvěma roky jsem lezla na horu Triglav,
kde jsem s 10kg batohem na zádech musela
přejít bez možnosti jištění cestičku širokou
sotva dvě stopy a pod sebou jsem měla 2700
m hluboké rokle. Díky cestování občas vyzkouším takové věci, které ani úplně zkoušet
nechci. :-)
Děkujeme za rozhovor! :-)

Stalo se na naší škole

Foto: Táňa Sadirová

Mikulášská nadílka
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Vánoční koncert
Redakce

V

úterý 18. prosince proběhl v naší tělocvičně tradiční Vánoční koncert pro veřejnost. Program zopakovali účinkující
ve středu dopoledne pro své spolužáky z celé
školy. Letos vystoupily třídy 0., 2., 3. a 4.
ročníku.

Zajíci představili největší úspěchy českých
sportovců v roce 2018. Včelky předváděly
Noemovu archu. Žirafy spolu s Opicemi zazpívaly dvě vánoční písničky. Užovky hrály
ukázky z oblíbené ruské pohádky Mrazík,
Tučňáci předváděli slavný film Rebelové. Žáci
ze Šídel zpívali a hráli Rolničky. Sojky předTématem koncertu byl konkurz do televizního vedly příběh narození Ježíše Krista. Rosničky
vysílání Televize Jéčko. Komponovaným pro- se zamyslely nad starými lidmi a Papoušci
gramem prováděly paní učitelky Červenková
nad tím, jak bude vypadat svět za sto let.
jako asistentka režie, Bartáková jako klapka,
Weinholdová hned v několika rolích. Pan uči- Všechna vystoupení byla excelentní. Paní
tel Nedelka vystupoval jako režisér Stanislav učitelky perfektně připravily program a žáci
Špilberk.
ho zodpovědně nacvičili a předvedli. Byl to
povedený vánoční koncert. Děkujeme za
Předškoláci tančili tanec sněhových vloček.
krásný zážitek!
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Foto: Blanka Štěrbová
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Učebna chemie
Daniel Kaiser

D

íky Evropským fondům v rámci OP
Praha Pól růstu se nám podařilo zrealizovat modernizaci učebny přírodovědných předmětů. Celkem za 2,2 milionu Kč
máme nový nábytek, interaktivní tabuli, tablety a spoustu zajímavých pomůcek, které
začneme používat v souladu s moderní vědou. Učitelé budou proškoleni 6. 2. 2018.

2000

Věříme, že se k zařízení budou naši žáci chovat opatrně a výuka bude atraktivnější. Na
obrázcích můžete vidět rozdíly učebny v roce
2000, 2010 a dnes. Doufáme, že uspějeme s
dalším projektem – oprava a rekonstrukce
skleníku, aby se završila podpora výuky přírodovědných předmětů se zapojením pokusů
a praktických činností.

2010

Současnost
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Pražský glóbus
Lenka Bílková

V

říjnu na naší škole proběhlo již tradičně
školní kolo zeměpisné soutěže Pražský
glóbus. Školní i celoměstské kolo je
složeno ze dvou částí – teoretické, která prověří všeobecné znalosti, a praktické, jejíž
součástí je práce s mapou.

Kategorie B:

V kategorii A (6. a 7. ročník) soutěžilo 10
dětí, v kategorii B (8. a 9. ročník) 14 dětí.

Vítězové školního kola v obou kategoriích
postoupili do celoměstské části zeměpisné
soutěže, která se konala v listopadu na Stanici přírodovědců, Praha 5.

Do soutěže se zapojili zástupci těchto tříd: 7.
D, 7. F, 8. A, 8. B, 8. C a 9. V.
Nejúspěšnější řešitelé:
Kategorie A:
1.

Alen Velič – 7. F

2.

Ema Humplíková – 7. D

3.

Erika Pavová – 7. D

1.

Charlotta Daniela Šnorová – 8. C

2.

Marek Kváš – 8. B

3.

Klára Nosálková – 9. V

Alen Velič obsadil 17. místo z 53 dětí - 1.
místo mezi soutěžícími ze základních škol J.
Charlotta Daniela Šnorová skončila na 34.
místě z 52 účastníků ze ZŠ a víceletých gymnázií (8. místo mezi soutěžícími ze základních
škol).
Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

Mladý chemik
Milan Telvák

8

. 11. jsme pořádali školní kolo této soutěže a 13. 12. se konalo druhé kolo na
Masarykově střední škole chemické. Do
druhého kola se probojovali tři nejlepší žáci
devátého ročníku a ze 2644 soutěžících se
umístili na následujících pozicích:
Ondřej Hlaváček, 9. Ž, ve školním kole na 1.
místě, se umístil na 39. místě
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Matěj Řeháček, 9. V, ve školním kole na 2.
místě, se umístil na 112. místě
Kateřina Kosová, 9. Ž, ve školním kole na 3.
místě, se umístila na 150. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži
a vzornou reprezentaci školy!

Tom’s Burger
Medvíďata

V

e čtvrtek 17. ledna jsme s kroužkem
vaření, který vede pan učitel Mrkva,
vyrazili do resturace Tom´s Burger na
Chodov. Po příjezdu nás mile přivítali a každému naservírovali výborný hovězí hamburger a hranolky s dipem. Mohli jsme si tam
koupit domácí limonády, mexické limonády a
další. Naše kamarádka si chtěla koupit pivo,

naštěstí jí to nedovolili. Po skupinkách jsme
chodili do jejich kuchyně sledovat, z čeho se
hamburger skládá a jak se připravuje. Pak
jsme se vrátili a dojídali jsme naše hamburgery. Hodně dětí si to nechalo zabalit, protože to byla veliká porce. Za všechny mohu
říct, že to bylo výborné. Moc se nám tam
líbilo.

Recitační soutěž 5. ročníku
Blanka Štěrbová

V

pondělí 17. prosince se v sálku konala
recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci 5.
ročníku. Recitovalo celkem 13 páťáků
ze všech čtyř tříd. Nejprve porota vybrala
postupující do užšího kola a pak o konečných
výsledcích rozhodli diváci. Vítězové se
v březnu zúčastní Pražského poetického setkání v DDM Jižní Město.
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Výsledky:
1. místo: Antonín Moškoř (5. N)
2. místo: Kristýna Šťovíčková (5. M), Nikola
Sedláčková (5. L)
3. místo: Filip Rathauský (5. L)

Andulky ve světě fantazie (Petr Pan)
Eliška Zlámaná, 8. A

V

e středu 9. ledna 2019 jsme se třídou
8. A navštívili taneční divadelní představení Petr Pan uváděné v divadle Hybernia. Muzikál na motivy příběhu o Petru Panovi
připravil taneční soubor Pop Balet v režii Majky Piskořové Veselé. V představení vystupují
děti a mladí tanečníci různých věkových kategorií. V jedné z hlavních rolí (v roli děvčete
Wendy) vystupuje naše spolužačka Mariana
Kostelacová. V představení účinkuje také
Anna Nováková ze třídy Výletníků.

zvítězí svět dětské fantazie a radosti.
Z hlediska žánrového se jedná o scénický
tanec, který v sobě propojuje celou řadu různých tanečních technik.

Znáte Petra Pana a jeho příběh?

Barrie. Vůbec poprvé se postava nestárnoucího chlapce objevila v roce 1902 v knize Malý
bílý pták. Klasickou podobu obdrželo dílo v
roce 1904, kdy vznikla původní divadelní hra,
která se v několika příbězích později dočkala i
své literární podoby, kde se objevila i další
známá postava, dívka Wendy.

Představení trvající 90 minut je výjimečné
tím, že zaujme všechny věkové kategorie
výborně vybranou a sestavenou hudbou, nápaditými kostýmy i scénografií a především
úžasnými tanečními výkony mladých interpretů. Není tudíž překvapením, že všechna
večerní představení byla zcela vyprodána a
Představení je rozděleno do několika tematic- soubor se rozhodl realizovat i dvě dopolední
kých částí. Na začátku jsme uvedeni do jedpředstavení pro školy. Námi zhlédnuté přednotvárného a šedého světa dospělých,
stavení bylo derniérou (tj. posledním uvedez něhož unikáme do dětského světa plného
ním tohoto představení), jelikož soubor již
snění a představ. V další části se seznamuje- stihl připravit nové představení s názvem „
me s bytostmi ze Země Nezemě a do děje tak 137 úhlů pohledu“. Toto představení bude
vstupuje Petr Pan, víla Zvoněnka a kapitán
uváděno od května tohoto roku a my si ho
Hook. V souboji Petra Pana a kapitána Hooka určitě nenecháme ujít!

Petr Pan je poutavý příběh plný dobrodružství, přátelství a fantazie. Hlavním hrdinou je
malý chlapec, který žije na tajemném ostrově
zvaném Nezemě. Vede tu partu malých ztracených kluků, umí létat, kouzlit, je ale zároveň trochu vychloubačný. Společně s kamarády bojuje s indiány či piráty, které vede
krvelačný kapitán Hook. V noci Petr Pan navštěvuje spolu s vílou Zvonilkou děti v jejich
snech. Z jednoho takového výletu si přivede
do svého světa kamarádku Wendy a její dva
brášky. Wendy se začne o kluky starat, stane
se jim maminkou, kterou tak postrádali. Na
ostrově si to užívají, zároveň ale touží po
domově. V Nezemi nakonec zůstane jen Petr,
který odmítá vyrůst a který se postupně stane přítelem dalších dětských generací.
Autorem postavy Petra Pana je skotský novinář, dramatik a spisovatel Jamese Matthew
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Kromě muzikálové verze bylo toto dílo také
několikrát zfilmováno. Pojednává o něm také
americký film „Hledání Země Nezemě“ z roku 2004, který byl natočen podle autorovy
životopisné divadelní hry „Muž, který byl Petrem Panem“. Netradiční pojetí tohoto námětu obsahuje i britský snímek „Neobvyklé dobrodružství“ z roku 1994.
O velmi netradiční pojetí se pokusili tvůrci
filmu „Hook“ z roku 1991, kdy se Petr Pan
vrací do Země Nezemě už v době své dospělosti, aby vysvobodil své dvě děti, které sem
byly násilně uneseny zlým kapitánem pirátů Hookem.

Rosničky v Anežském klášteře
Zachytila Zdena Effová

V

úterý 15. ledna se vypravily Rosničky
do Anežského kláštera. S lektory měly
dohodnutý program o stavbě kláštera a
o svaté Anežce České. Již v listopadu a prosinci se o svaté Anežce učily v hodinách vlastivědy a Anežka se stala jejich oblíbenou historickou osobností.
V úvodu procházely Rosničky přízemím kláštera a dozvěděly se, co je to dormitář, refektář, opat či představená, abatyše, rajský
dvůr, křížová chodba, kapitulní síň a podobně. Další informace získaly o řádu klarisek,
jak velmi přísný byl ke svým obyvatelkám,
v jaké skromnosti až chudobě zde žily jeptišky. Po vstupu do kláštera je například již nikdo z rodiny nesměl vidět, nesměly spatřit
ani kněze, který sloužil v klášterním kostele
mše. Musely být skryté za černým závěsem.
Při zásobování kláštera musel fungovat systém, aby je nespatřili dodavatelé třeba obilí,
lnu a tak podobně. Sloužil k tomu otvor, který byl opatřen otočným kolem a přepažen
pohyblivou zástěnou. Dodavatel zboží položil
na kolo, otočil jím a zboží prošlo pod zástěnou na stranu řeholnic. Trochu nám to připomnělo některá okénka na poště nebo na nádraží, až na tu neprůhlednou zástěnu. Klášter
nebyl vytápěný a řeholnice chodily bosé jen v
jednoduchém řeholním šatu. Po první zimě
žádala prý Anežka o zmírnění řádových předpisů, neboť tu jedna jeptiška umrzla.
V refektáři se Rosničky setkaly
s restaurátory, kteří zde opravovali žebroví.

Ti jim krátce objasnili, co zde dělají a proč.
Dále Rosničky oživily své znalosti o rodině
Anežky, jejím otci, bratrovi a synovci. Její
bratr a matka jsou v klášteře i pohřbeni. Původně se počítalo s tím, že zde bude vybudováno královské pohřebiště. Tento záměr zmařily zejména husitské bouře. Závěrečnou část
návštěvy tvořil test, který Rosničky vyplňovaly ve trojčlenných skupinkách a odpovědi
hledaly přímo v prostorách kláštera. Velmi je
potěšila chvála pana lektora.
A na závěr malý test:
1. Refektář je:
torů

a) sklad středověkých reflek-

b) sklad ložního prádla
c) společná jídelna řeholnic
2. Dormitář je: a) společná ložnice řeholnic
b) středověká koupelna
c) klášterní suchý záchod
3. Představená je: a) řeholnice, která má
službu na klášterní „vrátnici“
b) nejvýše postavená řeholnice v klášteře
c) vstupní síňka, postavená před hlavním
vchodem, aby vzniklo závětří
Správné řešení najdete na jiném místě Kiwi.

Správné řešení: 1) c; 2) a; 3) b
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Naše tvorba
Vyřezávané výkresy
Výletníci, Žáby
Eliška Hercoková

Judita Fliedrová

K práci jsme potřebovali dva barevné papíry
A5, jednu černou čtvrtku A3, řezák, desku
pod papír a lepidlo. Zvolili jsme si barevné
papíry, aby k sobě barevně ladily. Vybrali
jsme si vzory (nejlépe jeden) a poté vyřezávali buď vzor, nebo obrázek. Vyřezané obrázky jsme opatrně nalepili na černou čtvrtku a
nechali zaschnout.

Srdce jsem udělala, protože mi to přišlo jednoduché, a když jsem přemýšlela, co udělat
dál, napadlo mě, že srdce se dá ztvárnit i
jinak. Víc realisticky.

Verča Hrušková
Pan učitel Hubač nám ukazoval nějaké nápady, tak jsem se inspirovala a udělala jsem
trojúhelníčky.

Eliška Hrušková
Spider-man je můj nejoblíbenější superhrdina
od Marvelu už od dětství. Když jsme si měli
vybrat libovolný obrázek, který budeme vyřezávat, chytla jsem se prvotní myšlenky a
vyřezáváním jsem strávila 3 – 6 hodin volného času.

Anežka Zábranská

Věra Mráčková – autorka obrázku na
titulní stránce Kiwi

Asi vás zklamu, ale neosvítila mě žádná velká
vlna fantazie. Byla jsem ten den docela otrávená z různých testů, a tak se mi nechtělo nic
vymýšlet. Zapnula jsem mobil a svoji inspiraci jsem si našla na Internetu.

K vytvoření tohoto obrázku mě nevedlo nic
specifického. Nejdřív jsem chtěla zkusit vyřezat kometu, ale ta se mi moc nepovedla. Tak
jsem začala vyřezávat různé tvary, jak mě
napadly. A dopadlo to celkem dobře.

16

Vánoční básničky
Medvědi, Netopýři
Klára Dvořáková

Petr Karman – Vánoční cukroví

Ježíšek v kolébce spící

Byla jednou babička,

zítra dárky nanosí.

jmenovala se Anička.

Tátovi dal beranici,

Napekla nám cukroví,

mamince zas lednici.

byli jsme z toho hotoví.

Maminka v jednom kole,

Byli jsme měsíc na horách,

peče, vaří, smaží,

sníh jsme měli na botách.

všechno se jí daří.

Dárky jsme si rozdali
a cukroví jsme si podali.

Zastavíme rodiče,
popřejeme krásné Vánoce,

Lucie Hodíková – Vánoční ples

pod stromem samý náušnice.

Za horami, za dvěma lesy
Konají se tam dva plesy.

Ježíšek zas usíná,

Oba jsou vánoční.

vyleze, až bude zima,

Oba byly na přípravu náročný.

byla hrozná psina,
všechny svíčky zhasíná.

Všichni dostali stírací losy,
Na plese chodí bosi.

Pavel Nestrojil

Venku sedí kos,

Štědrý den bývá častý,

Má studený nos.

všechny děti se už těší.
Kateřina Nývltová – Vánoční večeře
Slyší cinkat rolničky,

Kapr se celý láme,

že prý pod stromkem jsou dárečky.

už se těším,
až si ho dáme.

Všichni jsou už nedočkaví,

Řízky máme též,

co jim Ježíšek nadělí.

a to není žádná lež.
Dále máme salát z brambor,

Nadělil nám hračky,

snad se nestane

snad je nehodím do pračky.

žádný karambol.
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Kateřina Nývltová – Odlívání olova

Slevy jistě všude mají,

Odlíváme olovo,

na Alze nás nezklamají.

Vyšlo mi z toho slovo.
Mamce vyšla kočka,

Sněhu bude všude dost,

Třeba se jí někdy dočká.

svatý Martin vzal nás na milost.

Sestra se toho bojí,

Stromeček si ozdobíme,

Snad se k nám brzy připojí.

na špičku mu nevidíme.

Stromek nastrojí táta,
I když má raději internetová data.

A když přišel Ježíšek,
bratr dostal kožíšek,

Adam Sobotík

Já knihy, to jsem rád,

Vánoce jsou tady zas,

učení je můj kamarád.

Ježíšek je zas u nás.
Na cukroví se všichni těší

Tereza Müllerová - Kočka cestovatelka

a ke stolu rychle běží.

Máme doma kočku,
ta má ráda čočku,

Až zazvoní Ježíšek,

jí jen čočku a nic víc.

dárků bude košíček.

Táta říká: „No tě pic!“

U našeho stolu
zasedneme spolu.

Jela s námi do Brna,
potkala tam psa Bruna.

Dárečky si rozbalíme

Ten Bruno jen vyl a vyl,

a papíry vyhodíme.

strýček se z toho zbláznil.

Přijď Ježíšku zas,
bude krásný čas.

Jela s námi i do Olomouce,
byli jsme tam jen krátce,

Matěj Wdowka

šířil se zde mor,

Vánoce jsou tady,

Vlezla mi do bačkor.

dárků plné sklady.
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Recenze
Twenty One Pilots
Charlotta D. Šnorová, 8. C

T

wenty One Pilots je americká hudební
skupina pocházející z Columbusu ve
státě Ohio. Na svém kontě mají již pět
alb v žánru pop-rocku, indie popu, nebo schizofrenního popu a bujné zkušenosti se svojí
hudební kariérou. Nemůžeme se divit, že
skupina zanedlouho oslaví kulaté desáté narozeniny! Ale její cesta nebyla procházka růžovou zahradou, pojďme si tedy ukázat jejich
zajímavou minulost.
Tato skupina vznikla v roce 2009 spojením tří
přátel ze střední školy. Její původní sestava
byla Tyler Joseph, současný zpěvák kapely a
bývalí členové Chris Salih a Nick Thomas.
Chris hrál na bicí a Nick dělal zpětné vokály
(tzv. „křoví“), hrál na kytaru, baskytaru, piano nebo klávesy. V dnešní době je Nick i distributor merchandise (tzv. „merche“) současných členů kapely. Ale možná vás zajímá,
podle čeho je kapela pojmenovaná zrovna
Twenty One Pilots. Frontman Tyler přišel na
název díky knize od Arthura Millera All My
Sons, kde se hlavní postava vyrovnává s tím,
že zavinila smrt „jednadvaceti pilotů“. Tyler i
přiznal, že tato kniha měla dopad na některá
jeho rozhodnutí. Ve stejný rok vzniku skupiny
vydali stejnojmenné album a zahájili i turné
po Ohiu.

rádiích a Tyler s Joshem se stali zase o fous
známější. Už předtím však měli k některým
„songům“ natočená a vydaná hudební videa.
Na jaře stejného roku pak dělali předskokany
skupině Fall Out Boy, kterou možná znáte
aspoň z doslechu. V průběhu roku vystupovali
na hudebních festivalech, což způsobilo zájem nejen amerických měst, a skupina tak se
tak rozhodla udělat tour Quiet Is Violent
World Tour. Zahráli si třeba i na MTV Movie
Awards 2014 svou píseň Car Radio.

Dne 16. března 2015 oznámili členové, že
nové album s názvem Blurryface vyjde 19.
května, ale termín se nakonec posunul o dva
dny dříve, tedy na 17. května. Před úplným
vydáním alba jste od nich mohli slyšet tyto
čtyři skladby, které vydali: Fairly Local, Tear
In My Heart a asi úplně nejznámější písně od
nich: Stressed Out a Ride, díky kterým se
stali číslem jedna v rádiích. 16. června 2016
vydala skupina skladbu s názvem Heathens,
která byla určena jako hlavní soundtrack k
plánovanému filmu Sebevražedný a píseň pak
zazněla v závěrečných titulcích filmu. Twenty
One Pilots se stali teprve třetím rockovým
uskupením, které mělo v americké hitparádě
Billboard Hot 100 zároveň dva singly, to se
předtím povedlo pouze The Beatles a Elvisi
Presleymu, a také se stali třetím duetem,
Píše se rok 2011 a Chris a Nick oznamují svůj kterému se to podařilo. Také jednu ze tří noodchod ze skupiny na Facebooku z časových
minací Grammy Award proměnili v cenu, ktedůvodů. V tomto momentě skupina přišla o
rou převzali v trenýrkách. Tyler a Josh na to
svého bubeníka a kytaristu. Tylerovi se však
zareagoval: „Když jsme se spolu před několipodařilo najít nového člena Joshua Duna,
ka lety dívali na předávání Grammy, byli
tehdejšího bubeníka skupiny House of Herojsme v trenýrkách, a slíbili si, že jestli se něes, a rozpad Twenty One Pilots byl zachrákdy na Grammy dostaneme, převezmeme si
něn.
ocenění v tom, v čem jsme před tou dobou
seděli u nás v obýváku.“
Už s novým členem Joshem vydali druhé album s názvem Regional At Best, které se
Po více jak roční pauze se Twenty One Pilots
dočkalo úspěchu. V listopadu 2011 se jim
vracejí s novou deskou Trench, vydanou 5.
podařilo vyprodat 2300místný pavilon a zau- října 2018. Můžete zde najít singly jako:
jali tak několik nahrávacích společností. NaJumpsuit, Nico and the Niners, nebo třeba
konec se skupina rozhodla uzavřít smlouvu
Levitate. Tyto tři již zmíněné skladby spolu za
s Atlantic Records. Kvůli podepsání smlouvy
sebou tvoří videoklipovou trilogii. Schválně,
však museli svoje druhé album stáhnout
podívejte se. Někdy se také mezi fanoušky
z prodeje.
povídá o tom, že do této trilogie mělo patřit i
Třetí album s názvem Vessel oficiálně vyšlo
na začátku roku 2013. Kapela na něm spolupracovala s Gregem Wellsem, který pomáhal
třeba Katy Perry nebo třeba Adele. Jejich
písničky se začaly uchytávat v amerických
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hudební video k písni Heavydirtysoul, na které navazuje právě klip skladby Jumpsuit.
V rámci tour k tomuto albu, The Bandito
World Tour, se podívají Twenty One Pilots i
k nám, a to 16. února. Vystoupí v O2 aréně.

Na konec jsem si pro vás připravila pár zajímavostí o této hudební skupině.
Josh při jednom rozhovoru zmínil, že stojí na
všech foceních nebo na stagei po Tylerově
pravici, ale zatím neprozradil proč.

také o znázornění jeho úzkosti. Zmínku o
Blurryface můžeme slyšet i v některých jiných písních stejnojmenného alba.

Pokaždé, když jsou Tyler s Joshem na nějakém interview, přijdou s jinou verzí toho, jak
se potkali. Fanoušky nejoblíbenější verzí je,
že se poznali přes Tinder seznamku.

V novém albu Trench zas můžete najít zmínku o fiktivním světě Dema, které je pod nadvládou devíti biskupů, z nichž je hlavní Nico
(někdy Nigo), o kterém můžeme slyšet třeba
v písni Morph. V tomto světě se však skrývají
i rebelové bojující proti nim, známí jako banditos, o kterých je i jedna celá píseň na novém albu. Svět Dema nám však nebyl ještě
zcela odhalen.

Skladba „Car Radio“ je inspirována skutečnou
událostí z doby, kdy Tyler Joseph chodil na
vysokou školu. Měl zpoždění a nestíhal přijet
do školy včas. Když odcházel od auta, zapomněl ho zamknout, a když se později vrátil,
tak v autě chybělo rádio, CD a GPS navigace.

Tyler hrál spoustu let basketbal a byl v něm
naprostá jednička! Kdyby nezačal hudební
kariéru, pravděpodobně by se stal profesionálním hráčem basketbalu. Každý večer trénoval i doma a před večeří musel hodit 500
košů!

Píseň „House of Gold“ věnoval Tyler své matce. V klipu této písně vidíme Tylera a Joshe
jen po pas. Je to kvůli tomu, že Tyler slíbil
své matce, že se o ni postará, ale zároveň
chce následovat své sny - to poté značí dolní
poloviny členů kapely na jiném místě.

I když někteří fanoušci by moc rádi shipovali
vztah Tylera a Joshe, 28. března 2015 se
Tyler oženil - za ženu si vzal Jennu Black.

Josh je z části Japonec a Tyler Libanonec,
jeho prababička však pochází z Česka.

Možná jste zaslechli, že ve skladbě „Stressed
Out“ se zpívá "My name is Blurryface..."
Blurryface znázorňuje démony, které má zpěvák Tyler Joseph. Jedná se o jeho druhé já a

Josh se naučil skákat backflip kdysi dávno při
zvukové zkoušce na jeden z koncertů. Teď ho
s oblibou dělá během každého živého vystoupení kapely.

Pan Pondělí
Charlotta D. Šnorová, 8. C

P

an Pondělí (v originálu Mister Monday)
je první knížka sedmidílné série Klíče od
království. Tato knižní série je o klukovi
Arthurovi Penhaligonovi, který se náhodou
stane dědicem celého panství všech dnů.
V každé knize náš hrdina na konci porazí jednoho správce a je tak blíže k poražení zla. A
co je v knižní sérii vlastně podstatné?

rém Arthur nemá ještě ani ponětí. Věnují mu
Atlas a Klíč – v podobě hodinové ručičky.
Najednou se Arthurovi uvolní dech a on může
pohodlně dýchat i se svým astmatickým záchvatem. Tyto záležitosti na začátku knihy se
na první pohled mohou zdát složité, ale jsou
velmi klíčové. Na těchto událostech se staví
celá knižní série.

Arthur Penhaligon byl poprvé v nové škole,
kde začal studovat o dva týdny později, protože se se svou rodinou právě přistěhoval do
města. To by nebylo zas tak špatné, kdyby o
celém městě a škole neměl ani jedinou informaci. Třeba, že sedmá třída běhá každé pondělí před obědem přespolní běh. Náš hrdina
se snažil domluvit s učitelem, ale ten ho i
přes jeho astma nechal běžet v tom, co měl.
Arthur se dal do běhu, který již od začátku
nezvládal. Najednou spadl a začal se dusit.
Jeho dny měly být sečteny, ale vtom přišly na
scénu dvě postavy--: pan Pondělí a jeho slouha. Omylem ho udělají dědicem, který má
převzít vládu nad celým královstvím, o kte-

Ostatní díly této knížky se jmenují: Úděsné
Úterý, Sychravá Středa, Sir Čtvrtek, Lady
Pátková, Lepší Sobota a Lord Neděle. Tuto
knížku můžete také najít v naší školní knihovně. A nakonec malá ukázka ze zadní strany
knihy:
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Něco ho probudilo. Otočil hlavu a uviděl, jak
ve tmě rudě svítí digitální hodiny. 12:01.
Byla minuta po půlnoci, pondělí ráno.
Zaslechl něco u okna. Jakýsi šramot, jakoby
vrzající větve stromu. Ale v zahradě nestál
samý strom, který by byl dostatečně vysoký,
nebo dostatečně blízko, aby se mohl dotknout

jeho okna.
Arthur se posadil a rychle rozsvítil. Rozbušilo
se mu srdce.

Podíval se a odskočil, až spadl za postel. Ve
vzduchu, kousek od okna a dobře patnáct
metů nad zemí, visel muž s křídly. Ošklivý,
malý muž s lícemi povislými jako stavěcí pes.

Podívej se na okno.

„Pusť mě dovnitř.“

O čem se nám v noci zdá
Charlotta D. Šnorová, 8. C

P

řemýšleli jste někdy nad tím, co znamená ten sen, který se vám v noci zdál? Já
také! Proto jsem se rozhodla vmísit do
tohoto tajemného tématu trochu světla.
Nejdřív ale musíme vědět, co to sen vlastně
je, abychom mohli pokračovat s jejich vykládáním.
Sen je zážitek mylných smyslových vjemů,
hlasů nebo jiných iluzí vytvářených mozkem,
když spíme a sníme. Sny často ukazují události, které jsou nepravděpodobné nebo nesmyslné. Obvykle sníme mimo naši kontrolu.
Vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů,
vzpomínek a představ spícího. Sen je tím
pádem významná psychologická událost.
Dokáží nám promítnout i naše největší strachy, obavy nebo touhy a potřeby. Někteří lidé
při snění zažívají silné emoce, strašidelné
nebo znepokojivé. Tyto sny se označují jako
noční můry nebo noční děsy.

na u dětí. Je možné, že dítě může po probuzení vnímat hlasy např. rodičů nebo opatrovníků zkresleně, budou pro ně velmi nepříjemné. Můžou tvořit ozvěny, rozléhat se, nebo se
opakovat. V tomto případě je ideální na dítě
nemluvit vůbec. Pouze být u něj, čekat, až se
pomalu probudí. Noční můra je zlý sen, který
straší spícího během noci. Oproti děsu má
delší trvání, bohatší obsah a nemusí nutně
vést k probuzení spícího.

Sen může být vyjádřením mnoha věcí. Třeba
vyjádření, co se děje v těle, jako nemoci,
které se fyzicky projevují později. Dále také
vyrovnání s našimi vnitřními projevy, zdrojem
původních náhledů do nitra člověka, pomocníkem při řešení problémů nebo čistě jen
prostředkem k prozkoumání něčeho neznámého. Pro vysvětlení různých prvků používají
lidé snáře, kde najdou význam prvků ve snu
a jak se sny pracovat. Podle Johna Allana
Hobsona sny jako takové nemají žádný výPokud si svoje sny uvědomujeme a „vidíme je znam, ale dohromady s člověkem a jeho situpřed sebou“, nazývá se tento typ lucidní sně- ací začínají mít nějaký smysl.
ní. Někdy se krátce po usnutí dostavuje tzv.
noční děs. Jde o náhlé vytržení ze spánku,
Zde je pár základních prvků ve snech. Douspojené s velkým úlekem a pocitem úzkosti.
fám, že díky tomuto klíči se vám podaří rozVětšinou je noční děs spojen s krátkým stra- luštit význam vašich snů!
šidelným snem. Noční děs bývá častý zejmé21

Smrt – Pokud se jedná o někoho, koho známe: pokus o samostatnost nebo někoho
„odklidit“ z cesty. Vlastní smrt: zkoumání
pocitů týkajících se smrti, ústup z problémů a
úkolů života. Chodící mrtvola, posmrtná ztuhlost: aspekty snícího, které popřel možná ze
strachu. Tanec, setkání s mrtvou, nebo temnou osobou: vyrovnávání se smrtí.

Když nás pronásleduje opačné pohlaví: vzpomínky na minulou lásku. Když nás honí zvíře:
vášeň, zlost, přirozené pocity. Když jsme
pronásledovateli: něco v životě, co se snažíme dohonit, nebo někoho, něco chceme.
Když nás pronásleduje stínová postava: obvykle zážitky z dětství nebo traumata, zranění z dětství.

Láska – dotyčný ve snu je závislý na milované osobě (láska infantilní): nutnost být stále
s milovanou osobou, velká zlost, žárlivost,
nebo bolest, když se milovaná osoba stýká
s někým jiným. Láska pubertální: touha vyzkoušet mnoho vztahů. Dospělá láska: vzrůst
pocitu uznávání u partnera.

Létání – touha po svobodě a přetrhání toho,
co nás omezuje, úspěch.

Padání – Obecně: ztráta sebedůvěry, ohrožení navyklých zdrojů bezpečí. Když jedeme
rychle ke kraji a spadneme: přepracování,
nebezpečí, zhroucení. Pokud padá nějaká
osoba: Přání se jí zbavit, úzkost pociťována
tím, co pro nás představuje. Když padá dům:
osobní stres, nemoci, osobní změna. Když
přihlížíme, jak něco padá: pocit nebezpečí,
nebo změny týkající se toho, co představují.

Cestování – Cestování bez cíle: absence
životního cíle, zmatek ohledně směru, braní
života tak, jak přichází. Cesta na prázdniny,
dovolenou: dopřávání více času, naplňovat
svoje potřeby. Cesta na ostrov: stávání se
samostatnějšími. Cestování sám, sama: nezávislost, samostatnost. Cestování
s druhými: vztah, společenské vazby.
Utíkat – obecně: bujnost, příliv osobní energie, silná motivace. Utíkat pryč: vyhýbat se
emocím, nezabývat se problémy způsobem,
který vede k vyřešení, úzkost před tím, před
čím prcháme, pocit viny. Utíkat něčemu
vstříc: horlivá snaha, odpovědnost, sebeobětování. Nohy jako z olova: zdržování se vlastním váháním

Pronásledování – Jít za někým: ovlivňování
někým, něčím, být něčím přitahován. Když
honíme nějaké zvíře: necháme se vést záČerpala jsem z Moderního snáře od Tony
kladními pudy nebo intuicí. Když jsme sami
sledováni: přebírání iniciativy, pronásledování Crispa. Tuto knihu také můžete najít
v knihovně a konkrétně určit svoje sny!
vzpomínkami, bolestí, vinou, předtuchou.

Tipy na jarní prázdniny
Redakce Kiwi
Špičák

a Kvildy se dá velmi dobře jezdit na běžkách.

je hora na Šumavě, na hranicích
s Německem. Leží v nadmořské výšce asi
1200 m. Na české straně najdete lehké i těžké sjezdovky.

Harrachov

Hluboká
je zámek v jižních Čechách. Natáčely se na
něm pohádky Tři bratři, Nejlepší přítel a další.
Zámek bývá otevřený i v zimě. Nedaleko
zámku můžete navštívit zoologickou zahradu
Ohrada.
Srní
je vesnice na Šumavě, nedaleko za Kašperskými Horami. Můžete se podívat do návštěvnického centra, kde jsou vlci. Celkem čtrnáct,
devět dospělých a pět mláďat narozených
v dubnu 2018. Centrum začínalo chovat jeden pár, postupně se smečka rozmnožila.
Kolem Srní, nedaleké Modravy, Filipovy Huti
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je město v Krkonoších. Můžete tam lyžovat,
ale taky navštívit Muzeum skla. Vystavují
staré sklo, ale také moderní, vedle muzea je
sklárna.
Mělník
leží na soutoku Vltavy a Labe, který bývá
v zimě romanticky zasněžený. V Mělníku je
pěkné náměstí a nedaleko něho krásný zámek s vyhlídkou na soutok. Vedle nejvyššího
bodu vyhlídky stojí kostel, v jehož podzemí
se ukrývá starobylá kostnice, se kterou je
spjatých mnoho historek a pověstí.
Macocha
je nejznámější propast v Moravském krasu.
Na jejím dně se nachází malé jezírko, o kterém se říká, že nemá dno. Vědci dodnes ne-

zjistili, jak je vlastně hluboké. Na dno propas- A kam jít v Praze?
ti se dostanete na lodičce po ponorné říčce
Punkvě. Kromě propasti můžete v Moravském Petřínská rozhledna
krasu navštívit krápníkové jeskyně.
se nachází na Petříně, na který teď ale nejezdí lanovka. K rozhledně můžete přijít lesní
Jihlava
cestou, na které potkáte spoustu zajímavých
je krajské město na Českomoravské vysočiživočichů. Na Petříně se dá vidět i spousta
ně. Je v ní krásná zoologická zahrada, ve
zajímavých věcí a míst. U rozhledny můžete
které se převážně chovají africká zvířata žijící navštívit zrcadlové bludiště, ve kterém jsou
na savanách.
zrcadla, která zdeformují váš vzhled. Při jeho
návštěvě zažijete hodně legrace.
Liberec
HopAréna v Průhonicích
V tomto krajském městě můžete navštívit,
zoologickou a botanickou zahradu, aquapark
V Průhonicích vás hned na první pohled zaujBabylon a krásnou a slavnou IQ landii, ve
me budova nepravidelného tvaru. Nachází se
které si můžete popovídat s robotem, udělat
v ní hodně trampolín – od nejmenších pro
si osobnostní test o 50 otázkách nebo si hrát batolata až po největší a nejpružnější
s živly.
„olympijské“ trampolíny. Nemusíte jen skákat, ale můžete si třeba zahrát vybíjenou,
Pelhřimov
házet do košů jako v basketbalu, prolézat
je město na Českomoravské vysočině známé opičí dráhu nebo molitanové moře. Na dlouhé
nafukovací žíněnce se dají cvičit různé akrosvým Muzeem rekordů a kuriozit. Kromě tobatické kousky. Můžete si zaplatit výcvik
hoto muzea můžete navštívit „peklo“.
s trenérem, a to jen ve všední dny.
Protivín
Pokud si chcete zaplavat nebo si užít atrakcí
je městečko v jižních Čechách, poblíž Vodve vodě, doporučujeme vám:
ňan. Nejvíc tam návštěvníci vyhledávají deseAquapalace Čestlice, sportovní centrum
tiletou Krokodýlí ZOO, ve které chovají snad
Jedenáctka, Plavecké centrum Šutka.
všechny druhy krokodýlů, mají jich víc než
100. Některé krokodýly můžete dokonce poNejdůležitější bude, když si o prázdninách
hladit nebo si je vzít do ruky.
odpočinete a užijete si je. Pokud objevíte
Jindřichův Hradec

nějaké zajímavé místo, dejte nám do redakce
Kiwi vědět.

leží v jižních Čechách. Zajímavé je jeho okolí,
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
které láká k vyjížďkám na kole. V centru
města najdete nádherné náměstí.

O čem máme psát?
Za redakci Kiwi Charlotta D. Šnorová

C
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htěli byste, abychom napsali o něčem
zajímavém? Chybí vám nějaké téma
v Kiwi? Nebo si jen přejete něco častěji
vídat v Kiwi?

Zajděte do třídy Cvrčků v prvním patře nové
budovy, po pravé straně hned nalevo najdete
schránku. Sdělte nám svůj názor!

Repro: Anna Marie Jechová, 5. N
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