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Slovo šéfa
Mgr. et Bc. Daniel Kaiser
pomínejte na bezpečnost.
Uvědomte si, že člověk Vás
může ohrozit kdekoliv. Úmyslně i neúmyslně. Buďte ve
střehu, a pokud budete mít
pocit ohrožení, nebojte se
obrátit na lidi, kteří Vám mohou pomoci. Chceme se s
Vámi v září setkat ve zdraví,
v pohodě a plné síle!

M

ilí čtenáři,

blíží se klidné období.
Období odpočinku,
zážitků, volnosti a radosti.
Užijte si tábory, moře, zámky, výstavy, výpravy… Buďte
prosím ale obezřetní a neza-

Loučím se s Vámi, kteří naši
školu opouštíte, přeji hodně
úspěchů, kamarádů a pohody! Snažili jsme se Vás na
cestu do života připravit. Držíme Vám palce, aby Vám v
něm vše vyšlo podle Vašich
představ.
Přes léto se díky Klubu přátel
školy zhotoví nová trampolína. Nahradí tu děravou a ne-

funkční. Držte palce, ať se
podaří sehnat prostředky i na
další úpravy ve škole.
Děkuji všem za spolupráci a
přeji krásné prázdniny!

Vizualizace nové trampolíny
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Rozhovor s Lenkou Machovou
Redakční rada & Jan Myslil, 6. H
Jste učitelka, nebo asistentka?
Jsem asistentka.
Komu pomáháte?
Pomáhám všem dětem, které to potřebují. Až
na malé výjimky asistuji již druhým rokem ve
třídě 5. K.
Proč jste si vybrala naši školu?
To je delší příběh. Zkusím to tedy zkrátit.
Když bylo mému synovi, tehdy pětiletému,
doporučeno nastoupit do přípravné třídy ZŠ,
pečlivě jsme vybírali školu, kde by mu bylo
nejlépe a kde je přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami osvědčený. Po
konzultaci s SPC byla ZŠ Jižní jasnou volbou.
Kvůli škole jsme se přestěhovali na Spořilov a
během pár let mi tato škola velice přirostla k
srdci. V tu dobu jsem však pracovala na škole
jiné a stále jsem váhala, zda by bylo vhodné
ucházet se o pracovní pozici na škole, kterou
navštěvuje můj syn. Po několika letech jsem
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se však rozhodla to zkusit a ničeho nelituji.
Myslím, že to funguje velice dobře.
Pomáhala jste i na jiné škole?
Ano, 3 roky jsem asistovala na jiné škole.
Baví vás práce s dětmi?
Samozřejmě. Myslím si, že ve školství nemůže pracovat ten, koho práce s dětmi nebaví.
Je vychovatelství vaše původní povolání?
Není. Vystudovala jsem obchodní akademii,
poté jsem mnoho let pracovala ve službách.
V září 2018 jsem dokončila studium na VOŠ,
obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
Jako vychovatelka jsem zatím nepracovala a
myslím, že ani v budoucnu nebudu. Abych
pravdu řekla, víc mě to táhne k asistenci a k
učitelství, i kdyby se mělo jednat jen o učitelku v MŠ nebo v přípravné třídě.
Čím jste chtěla být jako malá?
Budete se divit, ale učitelkou. Měla jsem
úžasnou učitelku ve 3. třídě, na kterou často
vzpomínám.

tak asi ne.
Vaříte česká jídla?
Vařím. Pořád. Především proto, že musím a
nic jiného mi nezbývá. Syn má velké potravinové alergie, tudíž se nemůže stravovat ani
ve školní jídelně. Vařím nejen česká jídla, ale
jelikož vařím téměř každý den, mnohdy si
vaření zjednoduším nějakými steaky a minutkovými specialitami.
Jaké jídlo máte nejradši?
Jednoznačně hovězí carpaccio. Na to si ale
ráda dojdu do restaurace.
Mluvíte nějakým cizím jazykem?
Ano, mluvím plynně anglicky. Ještě jsem se
učila ruštinu, ale vzhledem k tomu, že nemám možnost mluvené slovo nijak procvičovat, asi bych se už rusky nedomluvila.
Jaké je vaše nejoblíbenější nebo
nejšťastnější číslo?

Kolik je vám let?

Nemám nejšťastnější číslo. Nevím proč, ale
kdykoliv mám vybrat nějaké číslo, první mě
vždy napadne číslo 11. Tudíž je to asi mé
nejoblíbenější.

Letos oslavím 45. narozeniny.

Cestujete ráda?

Máte děti?

Velmi. Kdybych byla milionář, asi bych byla
Ano. Mám dvě děti. Dceru Alexandru, které je cestovatel.
24 let a syna Simona, kterému je 11.
Pobývala jste někdy mimo Evropu?
Máte ráda sport?
Ano. V USA.
I když nejsem aktivní sportovec, sport ráda
mám a jsem velký sportovní fanoušek. Je
však jedna sportovní disciplína, které se
v posledních letech docela aktivně věnuji, a
myslím, že v ní dosahuji uspokojivých výsledků. Jde o běh mezi školními lavicemi
s nástrahou mnohých překážek. Nejsložitější
na této disciplíně je, že je potřeba oběhnout
co největší počet lavic v časovém limitu 45
minut. :-)

Proč?

Máte nějaké domácí zvíře?

Jaká destinace je vaše nejoblíbenější?

Domácí zvířata nemáme především z důvodu
velkých alergií. Měli jsme kočku Elišku, kterou jsme našli zuboženou na ulici a zachránili
jí život. Žila s námi v bytě v Praze přes dva
roky, ale nyní žije u mé maminky v domě s
velkou zahradou a myslím, že se tam má
velice dobře. Jezdíme tam celkem pravidelně.

Tím, že jedno z mých dětí žije v USA, tak je
to asi tato destinace. Konkrétně California,
Los Angeles. Osobně mám ráda teplo a moře,
tudíž jsem spokojená s jakoukoliv destinací
toto splňující.

Chodila jsem tam rok na high school a bydlela v jedné americké rodině. Bylo mi 17. Jsem
svým rodičům vděčná, že mi to tehdy umožnili. Za posledních pár let jsem Ameriku navštívila ještě dvakrát, jelikož tam má dcera
studovala střední a vysokou školu. V současné době tam žije a pracuje. Letos v létě se
tam opět vypravíme.

Dokázala byste strávit den bez telefonu?

Prožila jste nějaký adrenalinový zážitek? Ano, dokázala. Pokud bych ten den měla v
blízkosti svou rodinu a věděla bych, že jsou
Dalo by se říct, že můj život a práce jsou plné všichni v pořádku, telefon bych nepotřebovaadrenalinu. Pokud máte ale na mysli skok
la.
padákem nebo plavání v moři mezi žraloky,
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Zahradní slavnost
Klára, 5. L & Redakce

V

e čtvrtek 30. května se konala Zahradní
slavnost. Vše začalo ve tři hodiny a
skončilo v sedm. Na zahradě byly různé
atrakce a občerstvení. Tradičně oblíbená je
kovářská dílna, ve které si zájemci pod vedením kováře mohli vykovat drobné výrobky.
Líbila se nám i řezbářská dílna a práce se
dřevem. Zaujalo nás tvarování balónků. Představení se odehrávala v sálku a na pódiu.
Všechny třídy a kroužky se snažily předvést
to nejlepší, co se naučily v poslední době.
Například Lachtani předvedli staré pověsti
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české, Včelky zpívaly a tancovaly, nejmenší
hráli na flétničky. Na pódiu se hlavně tancovalo. Letos se ale i zpívalo. Třídy 1. stupně a
páťáci vytvořili dva velké sbory a za doprovodu paní učitelky Drahozalové zazpívali několik
písní. Zahradní slavnost tradičně ukončili deváťáci svými vystoupeními, kterých se zúčastnily i jejich třídní učitelky. Myslíme si, že
se jim vystoupení podařila, všichni si jejich
výkony užili. Vše rychle uteklo, za příznivého
počasí jsme prožili krásné odpoledne.
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Naše úspěchy
Malí velcí spisovatelé
Terka, Nikola, Klára a Linda, 5. L

V

pondělí 10. června jsme odpoledne vyrazili na Nuselskou radnici,
kde byly vyhlášeny výsledky soutěže Malí velcí spisovatelé. Letos Městská část Praha 4 vyhlásila už čtvrtý ročník. Soutěž měla literární a výtvarnou
část. V literární části bylo volné téma,
ve výtvarné jsme ilustrovali básničky
z knihy Dopis Robinsonovi. Letos se zúčastnilo celkem asi 150 prací, jejich autoři se sešli ve velkém sále radnice.
V porotě zasedli autor Čtyřlístků Jaroslav
Němeček s manželkou, bohemistka Jana
Skarlandtová, manželka básníka Petra
Skarlandta, který nedávno zemřel, autor
nevydané sbírky básní Dopis Robinsonovi a místostarosta Prahy 4 Michal Hroza.
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Naši školu reprezentovali básníci - jednotlivci i skupiny. My jsme ilustrovali
básničky. Ve výtvarné části byla nejúspěšnější Terezie Bechyňáková z 5. K,
která obsadila třetí místo. V literární
části jsme byli ještě úspěšnější. Nikyta
Machytková z 9. Ž obsadila první a Iva
Kovaříková ze 3. U třetí místo ve svých
kategoriích. Kolektivy 5. K a 6. Ch se
umístily na 2. a 3. místě.
Setkání se nám líbilo, dostali jsme všichni alespoň malý dárek a pan Němeček
nám každému nakreslil postavičky ze
Čtyřlístku. V příštím roce bychom se této
soutěže chtěli zúčastnit znovu.
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Čokoládová tretra
Andrea Dudrová

V

e čtvrtek 6. června se konalo krajské
kolo Čokoládové tretry, 18 dětí reprezentovalo naši školu. Na stadionu ve
Stromovce ve velké konkurenci vybojovali
naši žáci tato místa:
V. Čanda 10., D. Huček 11., J. Těšitel 31. ze
68 běžců; K. Schniderová 12., V. Forgáčová a
M. Sito obě 36. z 51 běžkyň; K. Víšek 18., P.
Hrubeš 25. ze 73 běžců; J. Volková 14., K.
Schniderová 36., K. Dastychová 37. ze 70
běžkyň; M. Volek 6., Š. Hrubeš 16., O. Dušek
26. ze 70 běžců; K. Lebedová 10., K. Ježková 24., E. J. Přívozníková 28. ze 75 běžkyň.
Povzbudit běžce přišel i český reprezentant
ve skoku dalekém Radek Juška.
V kategorii B - v běhu na 200 m - se Martin
Niederle z 3. T druhým nejlepším časem nominoval do velkého semifinále, které se uskuteční 19. června v Ostravě. Gratulujeme a
všichni mu budeme držet palce!!!
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Beachvolejbal
Andrea Dudrová

K

lára a Veronika z 9. V po roce obhájily
vítězství v pražském finále ZŠ v plážovém volejbale.

Ve čtvrtek 30. května na hřišti Beach klubu
Ládví nejdřív remizovaly s holkami se ZŠ
Angel, pak porazily FZŠ Chodovická, Gymnázium Nad Kavalírkou, v semifinále ZŠ U Sv.
Štěpána a ve finále se opět potkaly s družstvem ZŠ Angel z Prahy 12. V důležitém zápase zaslouženě zvítězily 2 : 0.
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve
sportu i na středních školách.

Přehazovaná
Romana Andrysíková

6

. června 2019 se dívky z 6. a 7. ročníku
účastnily soutěže v přehazované na ZŠ
Kunratice. Celkem do soutěže bylo přihlášeno 13 škol. Naše škola získala krásné 5.
místo a za to děvčatům patří velká pochvala!
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Zleva: Marika Štěpánová, Klára Bělohradská,
Alina Galiaskarová, Rimma Kochetková, Lucie
Nosálková, Karolína Lavičková, Emma
Hanzlová, Lucie Zelenková.

Štafetový pohár
Andrea Dudrová

L

etos jsme se opět zúčastnili Štafetového Pitřinec.
poháru, již 5. ročníku školních běžeckých
V krajském kole 14. 5. jsme obsadili 3. místo.
štafet.
Tam nás reprezentovali: Quido Pecka, MagV okresním kole 24. 4. jsme obsadili 2. místo dalena Valentová, Pavel Hrubeš, Karla
z 11 družstev a postoupili do pražského kola. Schniderová,
V něm nás reprezentovali :
Kateřina Dastychová, Kryštof Víšek, Josefína
Quido Pecka, Johanna Volková, Pavel Hrubeš, Hanzlová, Martin Niederle, Mikuláš Volek,
Karla Schniderová, Kateřina Dastychová,
Kateřina Ježková, Štěpán Hrubeš, Lenka WeiKryštof Víšek, Magdalena Valentová, Martin
nholdová,
Niederle,
Tereza Kovaříková, Emanuel Peňafort, KateřiMikuláš Volek, Kateřina Ježková, Štěpán Hru- na Lebedová, Patrik Pitřinec.
beš, Lenka Weinholdová, Emma J. Přívozníková, Lukáš Zelenka, Kateřina Lebedová, Patrik Děkujeme za vzornou reprezentaci!
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Výlety
Horolezecký kroužek v Rakousku
Daniel Absolon

N

ěkteří členové horolezeckého
kroužku při Základní škole Jižní se
pod vedením pana učitele Absolona zúčastnili víkendové výpravy do oblasti severní oblasti podhůří Dachsteinu.
V sobotu 18. května navštívili zajištěnou
cestu (německy Klettersteig) Postalmklamm. Tato trasa obtížnosti C-D
(E=nejtěžší možná varianta) patří
k velmi atraktivním oblastem. Prochází
kaňonem s říčkou Russbach, s mnoha
vodopády, kolmými stěnami a vzdušnými traverzy. Na trase jsou i technické
lanové mosty nebo přeskoky přes propasti. Trasa je zajištěna ocelovým lanem, které umožňuje lezcům jištění pro
případ uklouznutí nebo jiné nepříznivé
situace. Každý lezec musí být povinně
vybaven i pomůckami pro lezení na zajištěných cestách.
V neděli 19. 5. pak celá skupina zdolávala zajištěnou cestu u jezera Gosau.
Trasa Laserer Alpin Klettersteig patří
k atraktivním cvičným cestám. Vede
přímo nad hladinou jezera a obsahuje
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řadu technických pasáží včetně provazového žebříku.

(Vlevo) Plánek zajištěné trasy Laserer
Alpin Klettersteig s vyznačením obtížnosti jednotlivých úseků.
Celá skupina žáků také vystoupila na
jeden z vrcholů na planině Postalm –
Wieslerhorn (1 603 m), ze kterého je
výhled na masiv Dachsteinu, jezera
Wolfgangsee, Modsee, Attersee nebo
vrchol Braunedlkogel (1894 m), který
znají žáci z lyžařských zájezdů do Postalmu.
Výprava dorazila zpět do Prahy ve večerních hodinách ve zdraví a bez jakýchkoli komplikací. Především také díky
tomu, že všichni respektovali pravidla
pohybu po horách i lezeckých cestách a
dokázali si navzájem v těžkých situacích pomoci.
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Mladé Buky
Orši, 7. G

V

úterý 14. května jsme odjeli na výlet
do Mladých Buků. Je to vesnička
v Krkonoších. Ubytovali jsme se
v chatkách v retroparku Sejfy. Všude kolem
byla krásná příroda. Vařili tam moc dobře.
Učitelé pro nás připravili různé aktivity. Na-

příklad večerní turnaj ve společenských
hrách, zeměpisný projekt. Také jsme podnikli
výlet na Sněžku, nejvyšší horu ČR. Šli jsme
ve sněhu a blátě několik hodin. Přes nepříznivé počasí jsme to všichni zvládli a na tenhle
výlet rozhodně nezapomeneme.

Sofie Hrubešová, Alexandra Petrželková, 6. H

N

a školní výlet jsme se těšili celý rok.
Ptáte se proč? Vždy je tam totiž spousta zábavy a vždy se hodně sblížíme.
Tento rok jsme seli do vesnice Mladé Buky.
Nachází se na severu Čech blízko Sněžky,
proto jsme si výlet na ni nemohli nechat ujít.
Ubytování bylo hezké, bydleli jsme v útulných

chatičkách pro 4 osoby a jídlo bylo také dobré. Jeden z výletů byl celodenní výlet na
Sněžku, kde jsme se brodili v květnu sněhem, ale stejně jsme si to užili. Dále jsme
velmi intenzivně hráli týmové hry, které byly
zábavné. Moc jsme si to užili a těšíme se na
příští rok.

Kemp Komorník
Klárka a Terka, 5. L

V

pondělí 20. května jsme vyrazili
s panem učitelem Zikešem a paní asistentkou Ješkeovou do Kunžaku, malého
města u Jindřichova Hradce. Odsud jsme došli do kempu, kde jsme se ubytovali
v chatkách. Šli jsme do aquaparku, chodili
jsme na túry, pokud nám to dovolilo počasí.
16

Hráli jsme spoustu her, nejvíc se nám líbil
indiánský fotbal. Za různé aktivity jsme sbírali body, které se na konci sečetly, a dostali
jsme odměny. Na výletě jsme strávili pět dní
a užili jsme si to.

VIDA! science centrum Brno
Medvědi

Z

ábavní vědecký park pro popularizaci a
podporu vědy v Brně se stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky
vědeckých fenoménů ve čtyřech základních
oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
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Výlet, na který jsme vyrazili 3. 6. 2019, se
nám moc líbil, na vlastní kůži jsme si v tomto
centru mohli vyzkoušet, jak některé věci kolem nás fungují a proč.. Počasí nám přálo víc,
než jsme si mohli přát.

Kam na prázdniny
Josefina Černovská, 7. G
Jižní a jihozápadní Čechy

Severní Čechy

ZOO a zámek Ohrada

Centrum Babylon Liberec

Určitě všichni znáte pohádkový zámek Hluboká. Víte
ale, že nedaleko se nachází ještě lovecký zámek
Ohrada? Zde najdete zajímavou expozici lesnictví a
myslivosti, ale hlavně moc pěknou zoologickou zahradu v areálu zámeckého parku, kde vedle dalších
zvířátek bydlí také Vydrýsek ze známého Večerníčku. Doporučuji koupit si zvýhodněnou vstupenku
ZOO + zámek.

Abyste měli hodně síly na výlety po okolí, tak se
ubytujte v hotelu Babylon, kde máte v ceně
aquapark, pro menší děti lunapark a iqpark a vedle
areálu hotelu je iqlandia. Pokud byste měli chuť
vidět několikaminutové filmy ve 4D a 9D kině nebo
si zahrát bowling, tak si musíte trochu připlatit.

Prášilské jezero

Po vynikající snídani v hotelu běžte na Ještěd, kam
můžete vyjet lanovkou nebo jít několikakilometrový
výšlap. Na vrcholu se dalekohledem pokochejte
krásným výhledem.

V kopcích nad šumavskou vesničkou Prášily, pod
vrcholem bývalého vojenského radaru Poledník, se
nachází tajemné jezero. Cesta na začátku je příjemná, procházíte se lesem, ale nechoďte z cesty, protože tam může být nevybuchlá munice, na konci
vaší cesty je taková krásná strmá kamenná cestička, po které to za nepříznivých podmínek klouže,
ale stojí to za to, pokud byste měli chuť, tak běžte i
na Poledník.

Ještěd

ZOO Liberec
Chcete objevit krásu naší nejstarší zoologické zahrady, která je v Liberci? Jako jediná česká ZOO chová
bílé tygry anebo další hezké druhy zvířat.
Krásné prázdniny!

Naše tvorba
Básnička 9. V
Výletníci
Sedím v lavici, zas mám depresi.
Neumím vůbec nic, hlad mám víc a víc.
Co přát si víc? Nechápu vůbec nic.
Nežli ke stolu si sednu, radši přeříznu si tepnu, jedním uchem dovnitř a hned ven, honem, Výletníci, pojďte sem.
Utíkejte rychle ven, třeba spojovacím tunelem.
Bezva Lenča říkáme jí, všechny milky kolem hned jí. Nedráždi kobru bosou nohou, jinak dostaneš poznámku novou.
Já mám boty na nohou, takže poznámku ani náhodou.
Šíra nás zas hrotí, magnety nám nutí.
Elektřinu vyrábíme, až když se k patnáctinám přiblížíme.
Tam a zpátky, tam a zpátky, nehrajem si se zvířátky. Všichni z toho pr...l máme, přijímačky stejně dáme.
Na dějepise spíme, na češtině jíme. Kaudy volá: „Hola" a Telvák s chemickou pyramidou z nás udělá vola.
Dudrová má z naší osmistovky deprese, Broňa křičí: „Secese!"
Výletníci, to jsou třída, ještě, že je nemá Šíra.
Předtančení bylo pecka, Bílková dojatě vzlyká: „Děcka.“
Výletníci v hodinách pořád mlčí a učitelé na ně vrčí.
Škola v přírodě...?, jo ta byla v pohodě.
Výletníci odcházejí, ale vzpomínky z Jižní je dál provázejí...
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V dešti
Redakční rada Kiwi

M
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ilí deváťáci, za všechny žáky naší školy vám přejeme, abyste vždycky našli
deštník, který vás ochrání před nepo-

hodou, a někoho, kdo vám ten deštník podá.
Tak, jak jste to namalovali na svých krásných
obrázcích.

Křížovka
Orši, Denisa a Lucka, 7. G
1.

Čím mažeme tabuli?

2.

V jaké místnosti většinou hrajeme divadlo?

3.

Příjmení spisovatele, který má pamětní desku na naší škole

4.

Zastávka u naší školy

5.

Interpunkční znaménko za větou zvolací

6.

Kiwi je náš školní …

7.

Třídy jezdí na GO …

8.

Kolik let bylo vloni naší škole?

9.

Po příchodu do školy se musíme …

10.

První den prázdnin

11.

Číselný

12.

Co dělali učitelé celý rok?

13.

Vchod na školní zahradu?

14.

Co spojuje třídy v naší škole?
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