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Š

kolní rok je v plném proudu. Uvítali jsme nové žáky 1.
ročníku, vyvěsili školní vlajku, a jak se říká „už to jede“.
Přeji vám, ať školní rok jede bez zpoždění, bez výluky a
podle jízdního řádu. Přeji všem, ať si jízdu užijete a nemáte
cestovní horečku a nemusíte si brát kinedryl. Šťastnou jízdu
92. školním rokem!
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Začátek školního roku
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Výjezd školního parlamentu
Lucie Nosálková, 8. F

V

pátek 13. 9. jsme měli v 8.15 sraz na
školním dvoře. Okolo 10. hodiny jsme
dorazili na místo, do Lhotky u Mělníka.
Ubytovat jsme se mohli jít až po obědě, takže
jsme po příjezdu hráli různé seznamovací
hry. Po obědě jsme se sešli po jednotlivých
ročnících, naším úkolem bylo rozdělit si aktivity na tento školní rok a prodiskutovat, koho
zvolíme za kapitány. Za 4. ročník je to Iva
Kovaříková, za 5. ročník - Markéta Jandová,
za 6. ročník - Magdaléna Vlasáková, za 7.
ročník - Sofie Hrubešová, za 8. ročník - Lucie
Nosálková a za 9. ročník - Adam Ševčík.
Předsedou celého parlamentu se stal Adam
Ševčík a jeho tajemníkem je Šimon Ludvík.
Večer jsme hráli hry, žáci 7., 8. a 9. ročníku
si prověřili, jak jsou schopni si zapamatovat
obrázek a následně poznat rozdíly u trochu
odlišného obrázku. Žáci 4., 5. a 6. ročníku
hledali dvojice ve školním pexesu.
Následující den jsme se vydali na výlet bývalou železniční tratí do skalních domů u Hara-
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sova. Kolem 13. hodiny jsme byli zpět, shromáždili jsme se a pan učitel Hubač nám vysvětlil, co budeme hrát. Naším úkolem bylo
zašifrovat tzv. „telefonní šifrou“ nejméně padesát slov a pak zašifrovaný dopis schovat
někam do okolí a na papír nakreslit obrázky,
které pomohly najít cestu k němu. Tento papír jsme si měli vyměnit s třídou, kterou nám
určil pan učitel Hubač. Všem se nakonec podařilo dopis najít a šifru vyluštit. Někteří jedinci využívali ve volných chvílích na místní
nádrži kanoe.
Večer jsme dělali stejné aktivity jako minulý
večer, hry jsme si jen vyměnili - 7., 8. a 9.
třídy hrály pexeso a 4., 5. a 6. třídy hledaly
rozdíly v obrázcích Josefa Lady.
Další den jsme se pak ráno sbalili a kolem 10.
hodiny jsme odjeli zpět do Prahy. Výjezd se
vydařil, úspěšně jsme vyřešili vše, co jsme
vyřešit měli, nikomu se nic nestalo a budeme
se těšit na výjezd v příštím školním roce.

Drbárna ze sborovny
Daniel Kaiser
Korn
Nejen člověk školou živ. Několik pedagogů
naší školy se účastnilo koncertu oslavujícího
70 let Jiřího Korna. Náramně si zazpívali a
užili šou, kterou zpěvák připravil v O2 aréně.
Nová učitelka?
Tak u nás nově učí paní učitelka Šestáková.
Kdo to je? Zní to jako hádanka, ale jedná se
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o paní učitelku Mlatečkovou, která se vdala a
přijala jméno svého manžela. Blahopřejeme a
přejeme šťastný společný život!
Úroda
Žáci 8. ročníku sklidili dýně. Všech 160 kg
najdete na školním jídelníčku – dýňová polévka, zeleninový kisch…. Největší dýně vážila
39 kg, dost se pronesla…

Týden jazyků
Housenky
Tanec

Zpěv

Alexandra Petrželková

Sofie Hrubešová

Od 23. do 26. 9. proběhl projekt EDISON. Do
naší školy se sjeli studenti z celého světa.
Třídy 7. H, CH a J měly ve středu po škole
s cizinci projekt, kde si vyzkoušely různé aktivity.

Ve středu 25. 9. 2019 jsme měli projekt
s cizinci. Já jsem byla na zpěvu s Mariam
z Gruzie. Ze začátku jsme se dívali na prezentaci o Mariam a její zemi, pak jsme si poslechli písničku, kterou jsme měli zpívat. Pojednávala o kráse města Tbilisi (hlavní měsNa tanec jsme měli studentku z Albánie jmé- to). Ale protože byla docela pomalá, rozhodli
nem Perla. Nejdříve jsme se Perly ptali na
jsme se, že budeme zpívat jinou písničku,
otázky ohlední ní a zjistili jsme třeba, že: je jí rychlejší, a podle mě i hezčí.
19 let, narodila se a i žije v hlavním městě
Tirana a nemá jednu oblíbenou barvu nebo
Když jsme ji nacvičili, Mariam nám dala
jedno zvíře, ale mění se jí to podle nálady.
ochutnat jednu z gruzínských tradičních sladDala nám ochutnat marmeládu z typického
kostí. Vypadala opravdu zvláštně, ale chutnaalbánského ovoce, které chutná jako mix
la moc dobře.
hrušky, jablka a medu. Nakonec jsme si zatančili typické albánské tance, které se velmi No, a pak, ačkoli jsme nechtěli, museli jsme
se s Mariam rozloučit a začít dělat projekt,
liší od českých. Moc jsme si to užili.
který jsme pak prezentovali před svou třídou.
Celý projekt byl podle mě dost povedený a
moc jsem si ho užila.
Vaření
Adam Liška
Jako každý rok naše škola přivítala studenty z
cizích zemí a my jsme měli to štěstí s nimi
strávit čas v hodinách. Vyprávěli nám o životě v jejich zemích a o zvycích. Na projektu s
nimi jsme my – zástupci Housenek, Ještěrek
a Chroustů, spolu s panem učitelem Hubačem, vařili s jordánskou dívkou. Spolu s Shaded jsme společnými silami uvařili jídla, která
ona sama ráda vaří a jí, tedy typická jordánská jídla. Při vaření byla velká sranda, při
krájení nikdo nepřišel o prsty, a tak vzniklo
jídlo o třech chodech. Jídla, o kterých jsem si
myslel, že nebudou zas tak dobře chutnat.
Ale to jsem se spletl. Taková obyčejná rýže s
čočkou byla skvělá. A co teprve rozpečená
rajčata s česnekem a mátou, do kterých se
pak namáčí toust. A kdyby mi někdo nutil
okurku s jogurtem, řekl bych: „Ne, děkuji.“
Ale takhle nakrájená okurka s česnekem,
zakápnutá olivovým olejem a zamíchaná se
spoustou jogurtu, byla naprostá delikatesa.
Jak se píše u jednoho receptu na koláč v mámině sešitu receptů, přímo to bylo „nebe
v hubě“ :) Myslím, že jsme na závěr těmito
dobrotami potěšili i učitele ve sborovně. Tak
zase „AHOJ“ za rok, při projektu „EDISON“.
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Rozhovor s Mariam
Jaké je tvé jméno? – Jmenuji se Mariam
Jachvadze.
Kolik ti je let? – Je mi 22 let.
Odkud pocházíš? – Jsem z hlavního města
Gruzie Tbilisi.
Máš nějakého sourozence? – Ano, mám jednu
sestru, jmenuje se Ana.
A máš nějakého domácího mazlíčka? – Ano,
mám křečka.
Jaké je tvé vysněné povolání? – Určitě bych
chtěla být zpěvačka.
Proč ráda zpíváš? – Cítím se při tom svobodná.
Co máš ráda na naší škole? – Hmm…, asi to,
v jakém státě se nachází, je to tu moc pěkné.
Byla jsi šťastná, když jsi zjistila, že pojedeš
do ČR? – Ano, byla jsem velmi šťastná a měla
jsem radost.

Výtvarka

angličtině. Poslední aktivitou bylo kreslení.
Mohli jsme nakreslit jakékoliv místo v ThajTereza Štanclová
sku podle našich představ. Mezitím, co jsme
Jednou z částí projektu byla výtvarná výcho- kreslili, nám napsala naše jména v thajštině.
va s Thajkou Rami. Na začátku nám předsta- Na konci jsme se rozloučili s Rami a šli psát
prezentaci. Projekt se nám moc líbil, těšíme
vila sebe a Thajsko v krátké prezentaci. V
prezentaci byla i videa o její zemi. Pokračova- se i na další projekty.
li jsme ptaním se Rami na různé otázky v
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Shahd

Saiyam
8

Perla

Tim
9

Rami

Mariam
10

Ece

Rozhovor s Cyrilem Hrdličkou
Housenky
V letošním školním roce vám chceme představit naše spolužáky, kteří žili v zahraničí. Budeme se jich ptát na jejich zážitky a školský systém v dané zemi.
Redakční rada Kiwi
Ve kterém městě jsi žil?
Žil jsem na jihovýchodě Číny, u moře, ve
městě Xiamen.
Byl jsi tam sám, nebo
s někým?
Byl jsem tam se sestrou a naším
mladším bratrem.
V kolika letech jsi žil v Číně,
do kterého ročníku školy jsi
chodil?
Žil jsem tam v 10 letech a chodil
jsem do 3. ročníku.
Je v Číně těžší se učit?

Většinou ve všem, protože v každém předmětu se dávaly dlouhé a náročné úkoly.
Jak dlouhé je tam vyučování?
Delší než u nás?
Trvá od 8 ráno do 18.00.
V poledne ale byla dvouhodinová
přestávka.
Jak dlouhé jsou přestávky?
Většinou jsme byli celý den v té
samé třídě. Přestávky trvají 5, 10
nebo 15 minut.
Jak dlouho trvá vyučovací hodina?

Ano, je.

40 minut. Někdy se učitel rozhodl, že hodinu
prodlouží.

V čem konkrétně?

Je tam odpolední vyučování?
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Je.

škol?

Jaké jsou tam vyučovací předměty?

Na první stupni pět a na druhém taky.

Stejné jako u nás – jazyky, vědy a ostatní

Jaké jsou rozdíly mezi 1. a 2. stupněm?

Kolikrát týdně jste měli tělocvik?

To už si nepamatuju, asi v obtížnosti.

Dvakrát

Chodili a jezdili jste na výlety? Případně
na jaké?

Existují tam nějaké zájmové kroužky?
Ano – fotbal, volejbal, karate a výtvarná výchova
Chodil jsi do nějakého?
Na fotbal
Je tam zaveden školní evidenční systém
jako u nás Bakaláři?

Ne, nejezdili. Jenom s rodinou, a to k moři.
Píšou se tam srovnávací testy? Jak jsou
dlouhé?
Ano, jsou to tři části: matematika, čínština a
vědy. Každá část měla 4 strany A3 a
z čínštiny byla slohová práce.

Ne, není.

Jsou ve třídách interaktivní tabule? Jaká
technika se tam používá?

Jsou tam přísnější učitelé?

Ano, stejná jako u nás.

Ano, jsou.

Mají tam lepší obědy než u nás?

Používají se tam tělesné tresty? Případně jaké?

Ano, byla tam i pálivá jídla.

Ano – pravítkem přes ruku, místo poznámek.
Nosili jste školní oblečení, uniformy? Jak
vypadá?
Měli jsme sice uniformy, ale nemusely se
nosit.
Kolik žáků chodí do jedné třídy?

V jídelně se používají příbory nebo hůlky?
Obojí
Vaří tam instantní nudlové čínské polévky?
Ne

Kolem 60

Chodil bys radši do české, nebo čínské
školy?

Kolik ročníků je v jednotlivých stupních

Do české – je to tady totiž volnější.

Filmový festival Jižní
Redakce

O

slovili jsme některé z nejúspěšnějších
účastníků Filmového festivalu Jižní,
aby vás seznámili se svými filmy, postupy práce, samotnou soutěží i výhrami,
které svým umístěním získali.

čejí videa z dovolené o prázdninách. V té
kategorii jsem zatím nesoutěžil a zatím ani
nehodlám. Také je zde cena diváků. Pro získání této ceny musíte obdržet od diváků více
hlasů než vaši soupeři.

Marek Chudoba, 8. G

Pokud jste se nezapojili, pořád máte čas až
do 10. října. Pokud se neumístíte, je minimálně zábavné takový snímek tvořit. Přeji všem
zapojeným úspěch!

Filmového festivalu se účastním již od začátku tohoto konceptu. Samotná soutěž je rozdělena do několika kategorií: první kategorie
je „animovaný“. V té jsem se umístil na třetím místě během prvního ročníku.
Další kategorie „hraný film“. V této kategorii
jsem se umístil se svým snímkem Když se
něco zkazí na druhém místě. Poslední kategorií je dokument. Zde účastníci většinou natá12

Hugo Pecka, 5. O
Minulý rok jsem se přihlásil do filmové soutěže KPŠ. Můj film se jmenoval "Já chci kolu!"
Byl to animovaný lego film. Šlo tam o to, že
jeden kluk si chtěl dát kolu, a tak se vydal na
pustý ostrov, kde byl poklad se spoustou

peněz. Pak se vrátil a koupil si ji. Film měl asi nám to líbilo a tento rok se zúčastníme zno30 - 40 sekund, protože lego animace je těž- vu.
ká. Získal jsem 3. místo v kategorii
Barbora Pejšová, 6. N
„animace“.
S kamarádkou Týnkou jsme se zúčastnily
Amélie a Berenika Humplíkovy, 6. N
filmového projektu již minulý rok, překvapivě
Soutěže Filmový festival Jižní jsme se zúčast- jsme vyhrály – náš film vybraly paní porotkynily s naším filmem Gang pana Zadara. Obsa- ně, ale i diváci. Náš film se jmenoval Předstadily jsme 2. místo. Jako výhru jsme dostaly
va rodičů vs. realita. Celé jsme si to vymyslepoukaz do obchodního centra Arkády
ly samy, ale když jsme nevěděly, jak říct něv hodnotě 900 Kč. Film jsme natáčely
co spisovně, tak nám pomohl někdo dospělý.
s našimi kamarády a starší sestrou. Při natá- Mám pocit, že dohromady jsme vyhrály 1 600
čení filmu jsme se všichni moc bavili. Na vyKč v poukázkách do obchodního centra Arkáhlášení jsme se nejprve podívali na všechny
dy. Pro ty, kteří by se chtěli také zúčastnit,
filmy. Potom jsme film, který se nám nejvíce mám radu. Podívejte se na plakáty, které
líbil, napsali na papír. Následovala přestávka, jsou vyvěšené po celé škole. Stačí pouze napři které jsme se mohli občerstvit u připrave- točit jakýkoliv krátký kvalitní a hezký film a
ných stolů. Když byla porota rozhodnuta, šli
dát ho na flešku. Poté už ji jen hodit do krajsme se posadit zpátky do sálku, kde porotci
bičky, která je většinou na vrátnici. Doufám,
vyhlásili výherce z různých kategorií. Moc se
že se zapojíte!

Výsledky
Kategorie Hraný film
1. Představa rodičů versus realita
2.-3. Když se něco zkazí
2.-3. Gang pana Zadara
Čestné uznání: Evil Frog

Kategorie Animace
1.-2. Simpsons on Holiday
1.-2. Soví přátelé
3. Já chci colu
Čestné uznání: Animal Guy

Kategorie Dokument
1. Návštěva výzkumného ústavu
2. Můj prázdninový den
3. Krásné Chorvatsko
Čestné uznání: Noční víly, Ze života koček
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Sportovní úspěchy
Olympijský den
Daniel Kraft

V

posledním týdnu 91. školního roku se
konaly tradiční Olympijské dny.

Přes náročné horké počasí, jež panovalo především v pondělní a úterní Olympijský
den, bylo k vidění parádní nasazení žáků a
řada kvalitních sportovních výkonů.
Bylo znát, že děti se sportem a soutěžením
baví, a to je to nejdůležitější. Pokud mají
radost děti, mohou být spokojení i učitelé,
kteří pro ně tuto a podobné akce organizují a
pořádají.
Pochvala patří hlavně těm žákům, kteří se
olympiády aktivně účastnili a snažili se podat
co nejlepší výkon. Poděkování si určitě zaslouží ti, kdo při soupeření dodržovali pravidla
a zásady fair-play. Třídní učitelé si jistě váží
žáků, kteří sami a zcela přirozeně reprezentovali svou třídu. Na druhou stranu nemohli být
spokojení s těmi, které museli k účasti přemlouvat.
Věřím, že Olympijské dny splnily svůj hlavní
účel a děti si s radostí zasportovali.
Nejúspěšnější kolektivy v olympijském víceboji a štafetách byly odměněny na celoškolním setkání.
Byly to níže uvedené třídy:
Olympijský víceboj
Kategorie 1.-3. ročník
1. místo

3. Š

2. místo

3. U

3. místo

2. Z

Kategorie 4.-6. ročník
1. místo

6. H

2. místo

5. L

3. místo

6. J

Kategorie 7.-9. ročník
1. místo

7. F

2. místo

8. B

3. místo

9. V

Štafety
Kategorie 1.-3. ročník
1. ročník

1. A

3:43,30

2. ročník

2. Ž

3:34,02

3. ročník

3. U

3:32,30

Kategorie 4.-6. ročník
4. ročník

4. R

3:18,6

5. ročník

5. L

3:10,7

6. ročník

6. H

6:34,65

Kategorie 7.-9. ročník
1. místo

9. V

6:04,32

2. místo

7. F

6:10,50

3. místo

9. Ž

6:15,21

Dětský fotbalový pohár
Daniel Kraft
V roce 2019 se naše škola opět zapojila do
největšího fotbalového turnaje v Praze pro 1.
a 2. třídy.
Devátého ročníku turnaje se zúčastnilo více
jak 100 pražských týmů.

semifinále mezi 30 nejlepších. Postoupit
se dvěma týmy do semifinále se podařilo už
jen ZŠ Mikulova, která nakonec skončila na
druhém místě v celkovém pořadí turnaje,
když padla ve finále až na penalty.

Jeden z našich týmů velmi dobře vstoupil
Naše škola poslala do bojů dva týmy a oběma také do semifinálového kola a dokazoval, že
se podařilo přes úvodní kolo proklouznout do ZŠ Jižní tam nebude do počtu. Pro náš druhý
14

tým bylo semifinále maximem, ale přesto se
kluci nedokázali vstřelit ani jeden gól a museli
kluci snažili v každém zápasu vybojovat něja- se tedy spokojit se třetím místem bez postuký ten bodík.
pu do finálového turnaje.
Kluci z našeho prvního týmu postoupili do
semifinále tohoto kola, kde se utkali se ZŠ
Angel o postup do finále. Ten by jim zajistil
účast ve finálovém turnaji o týden později,
který se každoročně koná v hale na Petřinách.
Sehráli jsme vyrovnaný zápas, který došel až
k penaltovému rozstřelu. V tom bohužel naši

S odstupem času je určitě bude umístění na
hranici první desítky z více než sta zúčastněných týmů těšit.

Sestava:
1. A – Kovařík; 2. V – Drozda,
Horecký, Hora, Zelenka; 2. Z – Bularga,
Hrubý, Šorejs;
2. Ž – Hrubeš, Huček, Myslil, Töpfer, Vytiska

Foto: Daniel Kraft

McDonald‘s cup 2019
Daniel Kraft
Ve školním roce 2018/2019 naše škola podruhé zasáhla do fotbalového turnaje
„McDonald´s cup“. Loňská premiérová účast
byla velmi úspěšná, když se náš tým ve starší
kategorii probojoval přes tři postupová kola
až do pražského finále, ve kterém nakonec
skončil na 7. místě.
Někteří kluci z úspěšné sestavy se mohli
účastnit i tento rok, ale bohužel se jim termín
turnaje křížil s termínem přijímacích zkoušek
na gymnázia, a proto kluci starší kategorie
vypadli hned v prvním kole.
Mladší kategorie je dokázala však výborně
nahradit a bojovala o vítězství v Praze 4.
Z šestnácti zúčastněných týmů skončili na
krásném třetím místě, když
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v penaltovém rozstřelu o třetí příčku porazili
ZŠ Filosofskou.
Tým byl až na jednoho hráče složen z dětí
ročníku 2010, které budou moci hrát ve stejné kategorii i příští rok. Mohli bychom mít
tudíž velkou šanci na postup do pražského
finále.
Sestava
2. Ž – Hrubeš, Huček, Vytiska; 2. Z – Hrubý,
Šorejs; 3. T – Niederle, Silný; 3. Š – Kohák;
3. U – Kasal

Rome cup
Natálie Klásková, 5. R

N

a začátku prázdnin jsem se zúčastnila
mezinárodních závodů v Římě
s názvem Rome cup.

Závody se konaly ve sportovní hale
v městské části Ostia.
Závodila jsem ve dvou sestavách – se švihadlem a s obručí.
Mezi silnou konkurencí, kterou byla hlavně
děvčata z Itálie, Ruska, Běloruska, Německa,
Polska a z dalších zemí, například Egypta,

Foto: Natálie Klásková
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jsem vybojovala bronzovou medaili za sestavu se švihadlem.
Velkou radost mi udělal titul Miss flexibility.
Po závodech jsem navštívila nejvýznamnější
římské památky, jako je Coloseum, Forum
Romanum a Vatikán.
Účast na těchto závodech pro mne byla velká
zkušenost, byla tam výborná atmosféra, bylo
to krásné zakončení sezóny.

Mistrovství ČR v couchballu
M. Macourek & J. Novák, 5. R

V

pátek 20. 9. 2019 jsme jeli na Mistrovství ČR v couchballu (obdoba softballu).
Turnaje se zúčastnilo 30 týmů. Hráli
jsme celkem 6 zápasů za Tempo Praha a
z nich jsme vyhráli 5. Prohráli jsme s Eagles
Praha. Po velké dřině jsme skončili třetí, zvítězili Eagles.

Byly vyhlášeny i další ceny, nejlepší pálkař,
hráč, atp. Jednu z cen – nejvšestrannější
hráč – získal i Jonáš Novák, Rosnička z naší
školy.

Projekt Spořilov
Nela Petrů a Jan Řepka, 5. R

Petr Hník, 5. P

11. září měli páťáci projekt Spořilov. Na projektu jsme se věnovali topografii Spořilova.

Při projektu jsem si vybral část o významných žácích v naší škole. Nejdříve jsme s paní
učitelkou Zezulovou navštívili pana ředitele,
který nám o nich vyprávěl a půjčil nám kroniky školy. Potom jsme hledali informace v
kronikách a na internetu. Nakonec jsme šli
ven, procházeli se po Spořilově a prohlíželi
jsme si domy, kde ti významní lidé bydleli.

Naše skupina si rozdala mapy a vyrazili jsme
se projít po starém Spořilově. S paní učitelkou Štěrbovou a Cvrčkovou jsme nejprve
prošli jih mapované oblasti, pak jsme šli přes
Východní náměstí až na Roztylské náměstí. Z
Roztylského náměstí jsme šli zpátky do školy.
Vysvětlovali a ukazovali jsme si, na kterou
světovou stranu vedou ulice, a proč dostaly
spořilovské ulice svoje jména. Ve škole jsme
dostali velké čtvrtky a namalovali jsme mapu Spořilova. Mapy jsme kreslili čtyři. Každou jsme dali do jiné 5. třídy. Na konci jsem
byl sice dost unavený, ale také potěšený,
protože jsem se dozvěděl důvod pojmenování
ulic na Spořilově.
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Matyáš Macourek, 5. R a Vladislav
Glomb,
5. P
Patřil jsem do skupiny Životní prostředí, kterou vedl pan učitel Telvák.
Náš pokus se týkal zjištění teploty, vlhkosti a
rychlosti vzduchu u silnice a zeleně.

Měřili jsme na lávce nad dálnicí a v Krčském
lese, průběžně jsme si zapisovali naměřené
hodnoty, které jsme ve třídě převedli do grafů. 16. září jsme si se spolužáky povídali o
výsledcích našeho měření.

la. Naše téma bylo významné osobnosti Spořilova. Naše skupinka (Kateřina Kortánková a
Daniela Pojda z 5. P) si vylosovala Adolfa
Branalda. Další skupiny si vylosovaly třeba
Libuši Šafránkovou a Josefa Abrháma. Jako
první jsme byli v počítačové učebně a tam
Měřili jsme nad městským okruhem a v Krčjsme získávali informace o naší osobnosti a
ském lese. Vlhkost vzduchu v lese byla 52 %, pak s paní učitelkou Effovou a s ostatními
nad silnicí 48 %. Teplota vzduchu v lese byla dětmi jsme přešli do výtvarky a tam zpraco23,6 °C, nad silnicí 24,6 °C. Rychlost větru v vávali svůj referát.
lese naměřena 0,0 km/h a nad silnicí 2,2 km/
h.
Petr Zyma, 5. P a Jonáš Haloda, 5. R
Klára Farkas a Vladimír Prchlík, 5. R

V rámci projektu Spořilov naše skupina mapovala autobusové zastávky na
Vybrala jsem si část projektu s názvem Spo- starém Spořilově. Zmapovali jsme celkem 6
řilovské parky. S paní učitelkou Buráňovou
zastávek - Lešanská (start), Nad Pahorkem,
jsme se sešli před vrátnicí školy, prošli jsme
Roztylské náměstí, Lešanská na ulici Hlavse parkem Roztylské sady. Tam jsme vypraní, Severozápadní a Spořilov. Nejméně vytícovávali pracovní list, např. 1. úkol byl vyženými zastávkami jsou Roztylské náměstí
tvořit frotáž listu a kůry javoru pomocí džoa Lešanská na ulici Hlavní, které jsou na znakondami. Když jsme došli do Geofyzikálního
mení. Naopak nejvytíženější zastávkou
ústavu, měli jsme si vybrat horninu a napsat je Spořilov. Zjistili jsme, že na těchto zastávněco o ní. My jsme si vybrali spojenec pískov- kách staví celkem 6 linek denních (118, 135,
ce, který obsahoval třeba granulit atd. Potom 136, 138, 170, 213) a 2 linky noční (905 a
jsme šli do Geoparku. Výlet jsme ukončili v
913).
Krčském lese, tam jsme hráli discgolf. Po
celou tu dobu jsme ve skupinách vyplňovali
Projekt se mi moc líbil. Ze začátku jsem nepracovní list a zakreslovali cestu na mapu,
věděl, co to vlastně je, ale pak jsem zjistil, že
kudy jsme šli.
to je zábava. Něco nového jsem se dozvěděl.
Protože nejsem ze Spořilova, navštívil jsem
Tereza Kovaříková, 5. R
místa, kde jsem nikdy nebyl. Bavila mě i prePrvní projekt se mi líbil a moc jsem si ho uži- zentace projektu ostatním.
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Teribear
Tomáš Mrkva

T

ERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s
medvědem je sportovně – charitativní
akce, určená všem, kdo chtějí pomoci
znevýhodněným dětem. Po deset dní nonstop máte příležitost udělat dobrý skutek, a
to i opakovaně.
Nemusíte trénovat! Čas ani styl nerozhoduje.
Stačí mít chuť a přijít na Vítkov, koupit si čip

a rozhýbat s námi Prahu! Za každý kilometr,
který urazíte a který zaznamená váš čip, věnují partneři akce určitou sumu na vámi zvolený příběh. Nebo se prostě zapojte jako člen
týmu TERIBEAR a podpořte projekt jako takový. Nazujte tenisky, běhejte, choďte, procházejte se – po vytyčené trase. Za ZŠ Jižní se
letos zúčastnily třídy 3. a 4. ročníku a taktéž
několik pedagogů.

Foto: Tomáš Mrkva

Eva Rašková, Tučňáci
Ve středu ráno jsme vyrazili na vrch Vítkov
zaběhat si pro nadaci Terezy Maxové. Každým uběhnutým kilometrem jsme přispěli 45
Kč. Nabídli nám zdarma občerstvení a mohli
jsme si ve stáncích zasoutěžit. Já jsem uběh-

19

la 7 koleček. Běhala jsem s Emou, Agi a Verčou F. Vydělala jsem 285 Kč. Uběhla jsem
10,5 km. S holkama jsme si pouštěly písničky. Bylo to strašně super. Pobavíte se a zároveň i pomůžete. Bylo tam pití zdarma.

Rozhovor s Mírou Hrubým, 3. Ž
Třída Žirafy se přidala k charitativní akci Teribear. Rozhodli jsme se, že se zaregistrujeme, a kdo bude chtít, tak ve svém volném
čase půjde přidávat kilometry a tím vydělávat
penízky pro ty, kteří neměli v životě tolik
štěstí.
Během akce se nám společně podařilo naběhat 484,5 km a tím vydělat 14 535.- Kč.
Máme však mezi sebou rekordmana, Míru
Hrubého, který během 4 odpolední naběhal
40,5 km.
Proto jsme se ho zeptali:
Proč jsi, Míro, chtěl chodit tolik běhat?
Chtěl jsem pomoct lidem, kteří to potřebují,
chtěl jsem vydělat pro ně co nejvíce peněz.
Jak se ti běhalo?

Vcelku dobře, jen občas mě bolely nohy. Ale
dalo se to vydržet.
Jak ses cítil, když jsi doběhl svůj poslední kilometr?
Cítil jsem se docela dobře, hlavně jsem měl
velkou radost.
Máš i fotku s Terezou Maxovou. Jak tě
napadlo se s ní vyfotit?
Napadlo to mámu, trochu jsem se styděl, ale
nakonec jsem byl rád. Je to zážitek, mít s ní
fotku. Stejně tak jsem rád za fotku
s Davidem Svobodou.(český olympionik)
Dal sis po tom výkonu něco dobrého?
Ano, odměnil jsem se sladkostí, ale jinak nic
extra jsem si nedal.

Foto: M. Hrubý

Dopravní hřiště
Tučňáci
Kačka Dastychová
Jeli jsme na Pankrác ke škole ZŠ Plamínkova.
Bylo to tam hezké. Měla jsem oranžové kolo.
Bylo to tam zábavné a byly tam dopravní
značky, například: STOP, DEJ PŘEDNOST V
JÍZDĚ atd. Počasí bylo příjemné. Hlavně jsem
jezdila sama, protože jsem si chtěla jezdit,
kam se mi zachce. Jedna paní, která nám to
tam vysvětlovala, tak mě použila jako figurí20

nu a ukazovala na mně, jak se nasazuje helma. Trochu nám to zabralo čas, ale stačili
jsme si zajezdit. Nevím, jak dlouho jsme tam
byli, ale docela dost rychle to uteklo. Nechápu, proč si Honza Vinecký vzal ráno kraťasy.
Mně připadalo, že ráno byla docela zima.
Vím, že se musíme pořádně rozhlédnout a
podívat se, jestli nejede někdo druhý. Byly
tam i semafory, ale ty bohužel nefungovaly.
Nejvíce jsem si povídala s Lotkou. Já jsem si

vymyslela, že ten výlet se jmenuje
„Dobrodružství na kolech“. Moc jsem si to
užila a byl to prima den.
Lucka Čížková
Ve čtvrtek jsme jeli na dopravní hřiště. Jeli
jsme tam nejprve autobusem a potom metrem. Jeli jsme do cizí školy a v té škole bylo
dopravní hřiště. Nejprve jsme přišli o deset
minut dříve, pak jsme alespoň měli chvilku

čas se připravit. Nejprve jsme se naučili dobře nasazovat helmu a potom jsme si ještě
zopakovali dopravní značky a to, jak se máme chovat na silnici, na kruhovém objezdu a
na křižovatce. Jak jsme si všechno zopakovali, tak jsme si tam půjčili kola a jezdili jsme
tam a museli jsme dodržovat dopravní značky. Mně vybrali jako třetí nejmenší, takže
jsem měla malé kolo. Dopravní hřiště bylo
dobré.

World skauts jamboree
Jakub Matějíček, 8. D

U

rčitě jste už slyšeli o celosvětové akci
skautů a skautek, jamboree. Já na něm
byl a rozhodl jsem se, že vám o něm
něco povím. Letos se odehrávalo už 24. WSJ
(World skouts jamboree) a konalo se v Americe ve státu Západní Virgínie. I proto byla
organizace a cesta náročnější, než když se
jede do zemí Evropské unie. Letos českých
skautů bylo přes 500 a sehnat tolik letenek
tak, aby letěli všichni stejnou trasou, bylo
nemožné. Proto někteří letěli přes Anglii a ti,
kteří měli větší smůlu, tak letěli přes Rusko.
Byl jsem jedním z nich. Nakonec cesta nebyla
špatná, i když první letadlo vypadalo, jako
když ještě zažilo Sovětský svaz. Když jsme se
dostali do Ameriky, tak byla půlnoc, takže
jsme šli hned spát a na změnu časového
pásma jsme si hned zvykli. Hned poté, co
jsme vstali, tak akce běžela v plném proudu.

Byli jsme v šoku. Bylo tam plno různých akcí,
na které se tvořily fronty už od 5.00. Byla
tam střelba, jízda na kole či skateboardu, ziplajna a mnoho dalšího. Bohužel jsem měl
stejně smůlu, protože jsem byl po zlomenině,
která se mi stala na koni školního roku, takže
jsem si stejně žádnou z těch aktivit nemohl
zkusit. Ale díky tomu jsem byl donucen prozkoumávat stany různých zemí a dozvědět se
něco o jejich kultuře, což byla vlastně první
myšlenka této akce. Procvičil jsem si angličtinu a s kamarády jsme vyměňovali různé šátky s cizinci, kterých bylo všude plno. Akci
jsem si teda nakonec užil, až na jednu věc.
Nikdy nechtějte mít stany vedle Dánů, protože ti jsou připraveni za jakýchkoli podmínek
vstát v šest ráno a začít vařit snídani u nějakého jejich rapu nebo co to bylo. Ale jinak to
bylo super a moc jsem si to užil.

Skláři na Jižní
Helena Pavlovcová

N

a konci školního roku 2018/2019
k nám do školy zavítali skláři z OA,
SOŠ a SOU v Třeboni z oboru Uměleckořemeslné zpracování skla, kde se zabývají
jak zpracováním skla, tak přípravou studentů
na další studium na vysokých uměleckých
školách. Žáci 8. ročníku si mohli vyzkoušet
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různorodou práci se sklem. Postupně se vystřídali u malby na sklo, rytí do skla a nakonec také u tvorby vinutých perel (skleněných
korálků). Naši žáci zvládli práci se sklem na
jedničku, ani náročnost vinutých perel je nezaskočila, možná je mezi nimi i budoucí umělecký sklář….

Foto: Helena Pavlovcová
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Cirkus Krone
Nancy Štaubertová a Dimitr Štaubert – naši bývalí žáci

Z

dravím všechny přátele, známé a kamarády

tentokrát z Německa, z posledního velkocirkusu s 200 lidmi z 200 maringotek a se
300 zvířat. Je nás tu přes 100 lidí, 50 koní a
30 šelem a artisté z Ruska, Ukrajiny, Maďarska a Kolumbie. Sloni odjeli na odpočinek do
safariparku ve Španělsku.
Turné začalo v dubnu v Mnichově a každý
týden se jede do dalšího města. Dohromady
27 destinací, kdy se převeze 90 maringotek
20 nákladními automobily. Od 2. října budeme hostovat 3 týdny v Norimberku, takže
jste srdečně zváni. Cirkus Krone sídlí v Mnichově, kde má i vlastní cirkusovou budovu,
která tento rok oslavila 100 let. Tento rok šel
novým směrem a koncept představení se
změnil více do Cirque du Solei, k čemuž přizvali režiséra Vagi Bence z Budapešti, který
zkomponoval originální muziku a kostýmy.
Stan je velký 80 x 50 metrů a pojme 3000
lidí. Samozřejmě není vždy vyprodáno, ale ve
městech jako Frankfurt, Neuss nebo Hamburk
je skoro plno. Ale ne vše je růžové a i zde
jsou samozvaní ochránci zvířat aktivní a ve
spoustě měst buď docílili zákazu hostování,
nebo poničili plakáty a demonstrují. Přesto
cirkus Krone zřídil Lacey Fund pro zachování
a ochranu divokých zvířat jak v Německu, tak
i v jejich rezervacích. Pro své koně má blízko
Mnichova stáje, kde skoro všichni koně doží-
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vají ve stáří.
Jinak je náš den klasický: kolem 9 budíček,
opravy a tréninky, ve 3 hodiny je první představení a v 8 druhé, kolem 11 večer je konec
a ve 12 spát. Kromě pondělí - to je budíček v
5 a začíná se převážet, a jako všude je málo
řidičů, tak pomáhám taky. Dostala se mi do
rukou scanie s 12 metrovou maringotkou, ve
které převážím lvy (Asi se zbláznili, že mi
důvěřují J)
Kromě Německa jsme hostovali jeden den
v Bulharsku, v Sofii na dobročinné akci pro
12 tisíc hostů, video posílám níže.
S pozdravem
Dimitr Štaubert

Odkaz na cirkus Krone https://www.circuskrone.com/
Odkaz a Lacey Fund
fund.com/

https://www.lacey-

Odkaz na reklamní video https://
www.youtube.com/watch?v=lfQ8qMgs4so
Přelet https://www.youtube.com/watch?
v=2fP5yOggAa4
Sofia https://www.youtube.com/watch?
v=_417RJ596SA&feature=youtu.be

Foto: Dimitr Štaubert

Recenze
Přátelům je již 25 let
Josefina Černovská, 8. G

J

e tomu již 25 let, co byl vysílán 1. díl
kultovního seriálu Přátelé. Seriál vypráví
o šestici přátel žijících v New Yorku. Partu
tvoří Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler
a Ross, kteří tráví nejvíce času v kavárně
Central Park. Seriál byl vysílán od roku 1994
do roku 2004. Po celých deset let mimo natáčení spolu hlavní šestice obědvala. V seriálu
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se objevili i slavní herci a herečky. Píseň
v úvodní znělce je I’ll Be There for You od
skupiny The Rembrandts. Nejenže seriál bavil
mnoho diváků v době, kdy se vysílal, ale i po
25 letech ho spousta diváků sleduje. Myslím
si, že seriál bude pořád oblíbený i za dalších
25 let.

