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SLOVO ŘEDITELE 
 

Vážení čtenáři,  

užijte si dovolenou, taktéž si užijte 
prázdniny. Odpočiňte si a naberte sil. Držme si 
palce, abychom se vyhnuli nepříjemnostem. 
Doufejme v klid zbraní. Všem, kdož opouštíte 
naši školu, přeji fajn nové spolužáky, udržení 
všeho, co jsme se vás snažili naučit a pokud 
možno hezké vzpomínky na dětství trávené 
v Jižní škole. Děkuji všem pedagogům 
i provozním zaměstnancům, kteří náročný školní 
rok zvládli. Přeji pevné zdraví a radostné dny 
i všem, kdož u nás končí pracovní poměr. 
Odcházející předsedkyni Klubu přátel školy paní 
Radce Smejkalové patří velký dík za zaktivizování 
tohoto spolku. Pod jejím vedením a za přispění 
dalších rodičů připravovalo akce, které skvěle doplňují aktivity školy. Věřím, že 
se najdou pokračovatelé.  

Přeji krásné letní dny a s novinkami se sejdeme zase v září…. 

 

REDAKCE 
 

5. V – Vincent Kryšpín Michal, 5. Z – Podlešák Petr, 6. T – Trhoň Ondřej,  

6. U – Kovaříková Iva, 7. R – Poláková Nela, 8. K – Karman Petr,  

8. L – Zemanová Anička, 9. H – Štanclová Tereza 

 

Korektura textů: Mgr. Daniela Kaudersová 

Šéfredaktor: Mgr. Tomáš Mrkva (úprava fotek, formát textů a stran, tisk)  

Mgr. Bc. Daniel Kaiser 

 



 

3 
 

OBSAH TOHOTO ČÍSLA 

 
SLOVO ŘEDITELE                    2 

NA ÚVOD – Lucky se loučí se čtenáři                4 

AKTUALITY – deváťáci se loučí, Zahradní slavnost 2022 a jiné   5 – 13 

ŠKOLNÍ AKCE – výlety, exkurze, vícedenní akce tříd   14 – 29 

SERIÁL – Kiwíkovy patálie (díl VI.)      29 – 30 

ZÁVĚREM – bajky, poděkování čtenářům, nabídka na léto  30 – 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

NA ÚVOD 

Lucky se loučí se čtenáři 

Zdravím všechny čtenáře, 

tento školní rok uplynul velmi rychle. Jsem moc rád, že jsem vás mohl tímto 

časopisem provázet, a doufám, že jste si z něj odnesli něco zábavného 

a naučného. Příští rok již nebudu průvodcem magazínu Kiwi, ale nezoufejte, 

přijde někdo nový, opět zčásti vytvořen vámi, čtenáři. Přeji vám pěkné 

vysvědčení a dobrodružné prázdniny! Váš Lišák Lucky. 

Poláková Nela 7. R (slovem Luckyho) 
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AKTUALITY 
 

Impaly vařily v družině 
 

Impaly si vypěstovaly ve vyvýšeném záhonku na terase školy cibulku, a tak 

se s paní učitelkou Jitkou Zikešovou rozhodly, že si z ní vyrobí pomazánku. Ve 

středu dopoledne děti upekly s paní učitelkou chleba. Odpoledne v družině 

Impaly udělaly s paní vychovatelkou Lenkou K. dva druhy pomazánek: 

tvarohovou s jarní cibulkou a budapešťskou. Krájení, míchaní a mazání je moc 

bavilo. Nakonec si obou dobrotách všichni náramně pochutnali. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lenka Kubalová (text + foto) 
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Chrousti promlouvají pomocí fotek 
 

Za celou naši třídu vám všem učitelům i vedení školy děkujeme a doufáme, 

že vás naposledy pobavíme námi vytvořenou fotoreportáží momentek z výuky.  
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Lucie Fantová 8. CH (příběh fotek) 
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Housenky básníky 

 

 

Skrze okenice dopadá letní záře 

tančící na listech sešitů. 

Smutné stále jsou však naše tváře, 

světlo nepřekoná propast pocitů. 

 

Proč ale tento výraz neseme? 

Vždyť na školy přijati jsme! 

Dveře mnohé otevřené máme do budoucnosti, 

srdce nadcházející ztrátou jsou plna lítosti. 

Již to nebude, jak to bývalo, 
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tváře ve vzpomínkách ztratí se známé. 

Ale těchto devět let nám něco dalo, 

vědomosti možná vytratí se, přátelství však zůstane. 

 

I přes všechny neshody a hádky chceme říct díky, 

DÍKY, že jste to tu s námi prožili. 

DÍKY, že jste s námi naše potenciály objevili. 

DÍKY, že jste do nás vložili Vaše úsilí, 

A DÍKY, že jste tu s námi prostě byli. ♥ 

 

Alexandra Petrželková (text), T. Štanclová (foto) 
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Poprask volejbal 

 

Kluci z 8. a 9. ročníku se postarali 
o další letošní účast naší školy 
v krajském finále Poprasku. Konkrétně 
se jednalo o finále volejbalu. Ač v naší 
sestavě žádný volejbalista nefiguroval, 
chlapci si dokázali vybojovat postup 
z Prahy 4, když porazili ZŠ Jílovskou a ZŠ 
Horáčkovu bez ztráty setu. 

Ve finále Prahy pak nestačili ve 
skupině na týmy Gymnázia Litoměřická 
a ZŠ Karla Čapka. V bojích o umístění se 
ale zvládli namotivovat a porazit ZŠ 
Sladkovského a ZŠ Eden a nakonec tak 
skončili na 9. místě v Praze. 

Chlapcům gratulujeme a děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci naší školy. 

Účastníci: Brábek Jan, Mohammed David, Sapík Adam, Zámostný Vít, Červenka 
Jan, Hons Adam, Kobrle Václav, Valenta Petr, Pitřinec Patrik. 

 

Daniel Kraft (text + foto) 

 

Uncharted - film očima žákyně 
 

Film byl velice zábavný a napínavý. Také byl jiný, než jsme doposud viděli. 
Doporučujeme holkám i klukům jakéhokoliv věku. Je dobrodružný, akční a velmi 
dobře zpracovaný. I když vás možná náš článek nezaujal, tak je tento film 
nepopsatelně úžasný, a nevíme, jestli to je grafikou, zpracováním, herci či něčím 
jiným, ale rozhodně ho vřele doporučujeme. Vzhledem k otevřenému konci to 
vypadá, že se můžeme těšit na druhý díl. Těšíme se zase někdy příště. 

 

Karla Moškořová 6. U (text), leták viz. Internet 
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POPRASK – Pohár pražských škol zlatá medaile pro ZŠ Jižní 

 

Letos se konal XXIX. ročník 

těchto sportovních soutěží pro žáky 

a studenty pražských škol. Naše 

škola se zúčastnila v kategorii 

plážového volejbalu pro žákyně 

8. a 9. tříd, a to nejprve v obvodním 

kole, kde naše děvčata postoupila 

do krajského finále. Toto finále se 

konalo 6. 6. 2022 v Beach klubu 

Ládví. Za školu soutěžily Anna 

Petrová, Kateřina Navrátilová z 9. J a Adéla Borovičková z 8. L.  

Hrálo se nejprve ve skupinách o 3 týmech, kdy každý tým hrál s každým, na 

2 sety a 11 bodů. Děvčatům se podařilo 3 skvělými výhrami postoupit jako 

nejlepší tým skupiny 

do struktury „horního 

pavouka“. Zde již hrály 

nejlepší s nejlepšími 

a opět se podařilo 

našemu týmu zvítězit 

a postoupit v pavouku 

nejvýše, do souboje 

o 1. a 2. místo.  

Skvělé nahrávky, výborný příjem a vzájemné 

povzbuzování přinesly své ovoce – děvčata vyhrála zlato 

pro naši školu! Blahopřejeme a děkujeme za tak úžasný 

výsledek.  

 

Kamila Lehovcová (text + foto) 
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Zahradní slavnost 2022 
 

Ve čtvrtek 2. června se konala Zahradní slavnost, na kterou se přišlo podívat 
kolem 3,5 tisíce lidí.                                                            

Byl přichystán bohatý program jednotlivých vystoupení žáků prvního 
a druhého stupě, které opravdu stály za shlédnutí. Kromě nich svůj um mohli 
předvést i žáci navštěvující volnočasové kroužky. Závěr jako vždy patřil panu 
řediteli, který svým slovem pomyslně navázal na zlatý hřeb celého odpoledne, 
a to na jednotlivá vystoupení žáků devátých ročníků, pro které je tako slavnost 
formou rozloučení.  

Kromě již zmíněných vystoupení na podiu, byl taktéž připraven bohatý 
doprovodný program, nabízela se možnost zakoupení občerstvení. Ti, co rádi 
vyrábějí si v dílničkách užili. Příznivci zahrady si mohli zakoupit různé květiny 
a bylinky vypěstované ve školním skleníku. Slavnost také přináší možnost setkat 
se z bývalými žáky školy, pokecat s kamarády nebo jen sledovat celé dění akce 
z deky na svahu zahrady. Čtvrtek zkrátka přinesl kromě nádherného počasí plno 
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zábavy, smíchu a v neposlední řadě i mnoho krásných vzpomínek. Celá akce 
byla dokumentována fotkami, novinkou se letos staly také záběry pořízené 
dronem. 

 

Iva Kovaříková 6. U (text) T. Mrkva a Š. Plechata 7. P (foto) 
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ŠKOLNÍ AKCE 

Fénixové ve Veltrusech a na Řípu 
 

Jeli jsme se třídou na 

celodenní výlet na zámek 

Veltrusy a horu Říp. Na zahradě 

před zámkem jsme viděli pávy. 

Při prohlídce zámku 

s průvodkyní jsme mohli vidět 

obrazy, nábytek, čínské tapety, 

komnatu, kde byla Marie 

Terezie, a mnoho dalšího. Po 

prohlídce zámku jsme navštívili 

zámecký park s oborou. V oboře 

jsme viděli srnky, kozy a daňky. Mohli jsme si koupit památkové suvenýry. Já 

jsem si koupil známky do turistického deníku a meče. Dále jsme pokračovali 

autobusem k hoře Říp. Zastavili jsme v restauraci, kde jsme si mohli něco 

koupit. Pěšky jsme došli na Mělnickou vyhlídku. Byl tam krásný výhled. Celý 

výlet jsme si moc užili. 

Pepa Čížek 

 

Se školou jsme vyrazili na výlet. Nejprve jsme jeli na zámek Veltrusy a pak 

na horu Říp. Na Veltrusech jsme na zahradě viděli páva. Bylo to fajn! Šli jsme na 

prohlídku, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí. Na horu Říp jsme vyšli pěšky. 

Jako skupinky A, B, C, D, E. Já jsem byla ve skupině A, která byla nejrychlejší. 

Když jsme byli všichni nahoře, dali jsme si svačinu. Cestou dolů nás spoustu 

spadlo, protože cesta dolů byla strmá. Když jsme všichni nastoupili do autobusu 

a jeli, byla sranda!!! 

Ella Haubertová 



 

15 
 

Náš výlet začal v úterý ráno 

u hnoje, kde stál velký bílý autobus. 

Ten nás odvezl na první školní 

výlet. Ráno mi maminka pro jistotu 

dala Kinedril a nabalila batoh 

dobrotami. Cesta byla krátká, za 

chvíli jsme byli na zámku Veltrusy. 

Jak jsme dorazili na místo, měli 

jsme svačinku. Potom nás čekala 

prohlídka zámku a zahrad. V zámku 

se nám věnovala slečna průvodkyně, která nás seznámila s historií zámku 

a spoustou zajímavostí. V zámecké zahradě jsme viděli páva, který seděl na zdi 

a podařilo se mi ho vyfotit. Měl jsem z toho velkou radost. Výlet se moc a moc 

povedl. 

Šimon Švec 

 

Dne 10. května jsme se třídou konečně vyrazili na celodenní výlet na zámek 

Veltrusy a na horu Říp. Naše putování jsme zahájili prohlídkou zámku, kde jsme 

se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě Marie Terezie a o tom, jak 

se na takovém zámku žilo. Po malém občerstvení a nákupu upomínkových 

předmětů naše cesta pokračovala na památnou horu Říp, ke které se váže 

pověst o praotci Čechovi. Doufám, že takových výletů zažijeme víc      . 

Terezka Růžičková 

 

Naše třída měla vlastní autobus. Cestou tam jsem se nudila. Napřed jsme 

jeli do Veltrus a bylo to krásné. Zaujalo mě, že jsme potkali šest pávů. Dokonce 

si Franta Hrubý sáhl na paví peří a měl z toho dobrý pocit. Potom jsme vyrazili 

na horu Říp. Vyšlapali jsme do kopce až nahoru. Byl to super výlet. Chci Pavle, 

Lence a Janě za úžasný výlet moc poděkovat. 

Ema Dastychová 

 

žáci třídy Fénixů, L. Kabelová (foto) 
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Tučňáci ve vesničce řemesel Botanicus Ostrá 

 

Ve čtvrtek 12. 5. jsme se třídou 

jeli do řemeslnické vesničky 

Botanicus v Ostré. Na výlet jsme jeli 

vlakem. Centrum řemesel se nachází 

ve velkém areálu. V areálu jsou také 

k dispozici rozlehlé bylinné zahrady. 

Pěstují se tam rostliny bez použití 

chemikálií a postřiků. Nejvíce času 

jsme se třídou trávili v řemeslné 

vesničce. Každý z nás si mohl 

vyzkoušet něco jiného, na výběr bylo velké množství řemesel. Já jsem například 

rýžoval zlato, vyrazil minci, tiskl jsem na papír, vyráběl voňavé mýdlo 

a vyzkoušel jsem si, jaké je 

pracovat na hrnčířském kruhu. 

Pomocí kruhu jsem vyrobil 

svícen. Spolužáci například 

vyráběli svíčku, provaz, měšec 

a také zkoušeli vyrábět papír. 

Aktivit tam bylo opravdu 

hodně. Ještě větší kouzlo tomu 

celému dodává to, že se platí 

v groších 1groš=10Kč. Celá 

třída si to moc užila, včetně 

paní učitelky a paní asistentky. 

 

Ondřej Trhoň 6. T (text), K. Lehovcová (foto) 
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Mladé Buky místem výletu 

 

Dne 16. května jsme 
naše třída 5.Ž společně 
s 5.V jeli na 4denní 
školní výlet do Mladých 
Buků. Mohli jsme se 
těšit na bobovou dráhu, 
opékání buřtů, výlet na 
horu Sněžku a další 
hromadu zábavných 
aktivit. 

16. 5. Když jsme přijeli 
do Mladých Buků, ubytovali jsme se a pak jsme šli na krátký 3,5kilometrový 
výlet po okolí. A na další skvělé aktivity jsme se mohli těšit na zítra. 

17. 5. Ráno pršelo, a tak jsme plánovanou bobovou museli přesunout na 
odpoledne. Tak jsme šli do rotundy, kde jsme hráli Kahoot a další skupinové hry. 
Přišel čas na oběd a pak polední klid. Šli jsme na hodinu na chatky si odpočinout 
a přichystat se na odpolední zábavu. Když jsme došli na nedalekou bobovou 
dráhu, nemohli jsme se dočkat. První jízdu jsme jeli pomalu a opatrně, ale ty 
další už jsme jezdili na plnou rychlost. Byla to skvělá zábava a myslím, že se to 
všem moc líbilo. 

Večer jsme si u ohně opékali buřty, a pak nám učitelé řekli, že si pro nás 
přichystali bojovku. Začali nás vypouštět na trasu, kde nás strašila paní učitelka 
Štecherová. Na konci bojovky jsme dostali diplom za odvahu. 

18. 5. Třetí den nás čekal výšlap na Sněžku. Ráno jsme si zabalili, poté nás 
autobus odvezl do Malé Úpy, odkud jsme začali náš výlet. Bylo to náročné, ale 
stálo to zato. Když jsme všichni vyšli na vrchol Sněžky, viděli jsme nádherné 
výhledy do české, ale i do polské krajiny. Dohromady jsme ušli 16,5 kilometrů. 

19. 5. Po výšlapu na Sněžku byli všichni unavení, a tak jsme mohli spát ráno až 
do 7:30 hod. Poté jsme se zabalili, šli na snídani a chystali se na odjezd. Auto 
nám odvezlo krosny na vlakovou stanici Mladé Buky, my jsme šli pěšky. Dorazili 
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jsme na cílové místo, což bylo metro Roztyly. Zde jsme se přivítali s rodiči 
a vydali se s nimi domů. 

Výlet se nám všem moc líbil a těším se, co pro nás učitelé přichystají příští rok.  

 

Tereza Hlaváčková 5. Ž 

 

Školní výlet lachtanů 
 

V pondělí 9. 5. jsme sešli na Roztylech 
a vyrazili na Hlavní nádraží. Nastoupili jsme na 
vlak, ve kterém jsme neměli místenky, tak jsme 
seděli na zemi. Kvůli výluce jsme jeli kousek 
autobusem. Po našem příjezdu do Českých 
Budějovic nám bylo oznámeno, že nám vlak ujel 
a čekali jsme dvě hodiny na další. V posledním 
vlaku, jsme měli štěstí na velice „milou“ paní 
průvodčí, která nám celou cestu 
znepříjemňovala. Pan učitel Zikeš uzavřel 
s žákyní sázku, že nezvládne jít celé 3 km do 
kempu bez bot, jelikož to zvládla, pan učitel se 
musel vykoupat v Lipnu. Večer jsme společně 
trávili čas u ohně.  

V úterý jsme se po snídani vydali na vrchol Plechý. První 3 km jsme šli po 
asfaltové cestě. Došli jsme k místu, kde jsme si odpočinuli, pak jsme pokračovali 
po velmi zábavné kamenné cestě, přes kterou tekl potůček. Když jsme vyšli 
skoro nahoru, čekala nás nejhorší část, protože tam byly velké kameny, přes 
které jsme se museli dostat. Nahoře byl krásný výhled na okolí. Poté jsme se 
vydali k Trojmezí. Cestou zpátky jsme si napustili do lahví vodu ze studánky. 
Když jsme se vrátili do kempu, byli jsme všichni příliš unavení, abychom něco 
dělali. 

Ve středu jsme jeli na výlet do Českého Krumlova. Po příjezdu nás čekala 
prohlídka zámku. Ze zámku byl krásný výhled na celý Krumlov. Potom jsme šli 
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kolem řeky, kde 
jsme si u jezu 
smáčeli nohy. Pak 
jsme došli na 
náměstí, kde jsme 
dostali rozchod 
a většina z nás se 
vydala na oběd. 
Předtím, než nám 
jel vlak, jsme šli na 
poloostrůvek, kde 
jsme si odpočinuli 

a znovu smáčeli nohy. Po večeři jsme v klubovně společně hráli hry. 

Čtvrtek byl odpočinkový den. Dopoledne se polovina třídy koupala v Lipně. 
Po obědě jsme šli procházku kolem Lipna. Svezli jsme se přívozem na druhou 
stranu, kde byla pláž, kde jsme odpočívali a spolužačky s paní učitelkou 
Bigazovou zkoušely akrojógu. Večer jsme u ohně opékali špekáčky, ale jelikož 
začalo pršet, šli jsme se schovat do chatek. 

V pátek jsme si ráno zabalili a uklidili chatky. Pak jsme došli na nádraží, ze 
kterého jsme jeli vlakem do Českých Budějovic. Tam jsme přestoupili na další 
vlak, kde jsme opět seděli na zemi. Kvůli výluce jsme jeli kousek autobusem, 
a pak jsme nasedli zpátky do vlaku. Dojeli jsme na Hlavní nádraží, odkud jsme 
metrem jeli na Roztyly, kde jsme se rozloučili a šli domů. 

 

Anna Zemanová 8. L (text + foto) 

 

Káňata a Netopýři výletovali 
 

 

Zdravím, milí spolužáci, podíváte se s námi na výlet 8. K a 8. N? Tak si jděte 

vzít něco k jídlu a pití a můžeme se na to vrhnout. 

Dne 23. 5. 2022 jsme se spolužáky z 8. N jeli na vícedenní výlet do 

Bedřichova v Libereckém kraji. 
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Když jsme po jedné 

hodině dorazili na 

místo, šli jsme se 

ubytovat, abychom si 

ukrátili čekání na oběd. 

Jídla byla excelentní. 

Tématem tohoto 

výletu byl ,,Survivor‘‘. 

První den však byl 

odpočinkový, a tak jsme si zatím nabírali lidi do družstev a vymýšleli názvy. 

Druhý den odstartoval masakr a šlo o přežití, neboť učitelé nás začali 

bombardovat nejrůznějšími hrami a také túrami. Když jsme dorazili na místo, 

učitelé nám oznámili, že se můžeme projet na bobové dráze. Po jedné z túr byl 

pan učitel Telvák natolik unaven, že si lehl k nám na pokoj a dal si dvacet. 

Nejlepší ale byla středa, kdy jsme jeli do Liberce. Šli jsme do zoologické zahrady, 

kde jsme viděli pandu červenou a také bílé tygry a mnoho dalších druhů zvířat. 

Poté jsme si dali rozchod a mohli se jít projít a poznávat město. Někdo skončil 

u butiků, někdo u fast foodů (tragédie). Když jsme 

dorazili na penzion, kluci šli sledovat hokej. Večer, 

když jsme už chtěli být v klidu, začala supr dupr 

diskotéka. Tančili jsme až k zbláznění. Hlavní DJ byl 

pan učitel Telvák, který to tam rozjel na plné …. 

pecky. Když diskotéka skončila, museli jsme jít na 

pokoj a spát. Ve čtvrtek jsme se vydali na poslední 

túru. Na cestu nám kuchaři a kuchařky připravili 

jídlo a šli jsme. Čekal na nás velký okruh, při 

kterém jsme hráli hry na vyřazování. V pátek na 

nás čekal autobus, který nás odvezl do Prahy. Tato 

akce byla velmi povedená a mrzí mě, že nemohl jet s námi i pan učitel Nedelka. 

 

Petr Karman 8. K (text), P. Karman + T. Marková (foto) 
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Výlet třídy Zajíců a Šídel 

Zajíci a šídla vyrazili do Samopší na školu v přírodě. Dopoledne jsme se poněkud 
netradičně učili, pak jsme hráli různé hry. Co jsme zažili? Třeba toto: 

  

Toto jsme si velice užili. Na škole 
v přírodě nás překvapil pan profesor 
Pérákem, který nám ukázal velmi zvláštní 
zvíře, které dopodrobna popsal. Pak jsme 
v našich určených týmech vytvářeli svá 
zvláštní zvířata. 

 

Toto je „Hutututu,“ hra, při které musíte 
vběhnou na půlku druhého týmu a pořád 
jedním dechem říkat „hutututu“ a musíte 

se dotknout někoho a hned běžet zpátky, pokud vás tam ale zatáhli, tak jste šel 
k nim. Bylo to fajn. 

 

Tady jsme měli soutěž o čokolády, 
zde je náš třídní sportovec Jonáš a 
leze, nakonec vyhrál jednu z nich. 
„Moc mě to bavilo,“ popisuje 
Jonáš. 

 

Hráli jsme hru jménem Mexický fotbal. Hraje se to úplně stejně jako 
normální fotbal, akorát po každém dotyku míče jsme se museli dotknout své 
brány. Moc mě to nebavilo, ale vyhráli jsme, což bylo super. 

 

O. Šorejs a P. Podlešák 5. Z (text), D. Kaudersová, T. Bigazová (foto) 
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I Cikády vyrazily mimo školu 

 

Na škole v přírodě jsme hráli hru Dostihy. Moc nás to bavilo. Utvořili jsme 
dvě kola – vnitřní byli koně a vnější byli jezdci. Paní učitelka řekla: "Jezdci na 
koně!" a jezdci museli naskočit na záda koním z vnitřního kola. Pak řekla: "Teď!" 
a jezdci seskočili z koní a museli běhat kolem dokola. Na další povel "Teď" 
museli jezdci naskočit 
na nejbližšího koně. 
Kůň s jezdcem, kteří to 
zvládli jako poslední, 
vypadli. A takto furt 
dokola, dokud nebyla 
vítězná dvojice koně 
a jezdce. 

 

                                           Pampeliškové dívky nechtěly pryč z louky. 

 

Komu síly stačily, pokračoval v siláckých    

disciplínách. 

 

 

 

 

 

 

Po výletě je třeba doplnit energii a třeba 

si i zazpívat. 

 

Emílie Hýblová 4. C (text), J. Kašparová (foto) 
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Den Strážců pralesa 

  

 Jako každým rokem i letos naše třída sbírala 
staré vysloužilé mobilní telefony na pomoc 
gorilám nížinným. Aby gorily přežily, musí mít 
své opravdické strážce, kteří je ve volné přírodě 
chrání před pytláky.  

Nezískali jsme sice první místo, ale ze všech 
zúčastněných škol jsme obsadili sedmé místo. 
Měli jsme i tak radost, protože jsme věděli, že pomáháme zvířatům. Za odměnu 
nás vedení Pražské zoologické zahrady pozvalo na celý den do zoologické 
zahrady. Vstup byl pro naši třídu symbolický. Šli jsme za 1 Kč. 

Prohlídka zoologické zahrady nám 
opravdu zabrala celé dopoledne i část 
odpoledne. Jen tak jsme měli 
možnost vidět skoro všechna zvířata 
i s jejich novými přírůstky. 

Kdo měl s sebou mobil, mohl si zvířata 
také vyfotografovat. Během 
prohlídky jsme se zastavili i u měření 
času, kde si každý změřil, jak rychle 
běží. Rychlost jeho běhu odpovídala 

běhu zvířecímu. A tak jsme se mohli porovnat s během bažanta, prasete, 
varana, krokodýla, sviště a dalších 
zvířat. V zoo nás nejvíce zaujali sloni, 
lachtani, papoušci, tygři, lvi, tučňáci, 
žirafy, opice, gorily a samozřejmě 
i kozy, které umí lézt po skalách.  

Když jsme si prohlédli celou zoo, jeli 
jsme zpátky do školy. Sice ten den bylo 
velké horko, ale výlet do zoo jsme si 
všichni užili.   

 

třída Strážců pralesa – Bažanti, V. Zajícová (foto) 
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Huculové vyrazili do světa 
 

Huculové byli od 23. 5. do 27. 5. na vícedenním výletě ve Starých Splavech 

u Máchova jezera. Výlet se velmi vydařil a děti si ho hodně užily. Zde přinášíme 

několik vzpomínek, které sepsaly samy děti.  

Vesmírná zábava 

Přistáli jsem na Saturnu a hráli ringo. Vyhráli jsme všechny zápasy. Byla to 
zábava. Potom jsme přistáli na Uranu a museli jsme se obléknout jednoho člena 
z posádky. Byli jsme třetí, ale hlavně jsme si to užili. 

Eda 

Jak jsme si dělali vesmírné skafandry 

Vzali jsme si černá trika. Dali jsme si do nich pro jistotu noviny. Mohli jsme 
si vybrat, jestli chceme nastříkat hvězdy nebo pozadí. Potom jsme šablonami 
nebo razítky dělali něco vesmírného. Pak se to tričko muselo usušit. Až uschlo, 
dali jsme si tam zase noviny a podle šablony jsme si tam naťapkali stříbrného 
koně. A měli jsme hotovo. Bavilo mě to. 

Tamča 

Cesta do muzea čtyřlístku  

Šli jsme příjemnou cestu 4 km do muzea Čtyřlístku. Prohlíželi jsme si 
postavičky tohoto komiksu. Pak jsme vyplňovali pracovní list a křížovku. Na 
konci jsme se koukali na díl Čtyřlístku. Když jsme vyšli ven, tak jsme si dali 
svačinu. Muzeum bylo dobré a zábavné. 

Mája 

 

Jak se měli sedmáci na výletě den po dni 

 

Pondělí 2. 5. 

V pondělí jsem brzy vstával, abych stihnul vlak. Dal jsem si rychlou snídani 
a s velkým ruksakem jsem se s mamkou vydal na Hl. nádraží. V 8:15 nám jel 
vlak, takže jsem měl co dělat, abych to stihnul. Jeli jsme celkem dlouho do 
Zbraslavic a pak jsme ještě museli jít asi 2 km do kempu Zbraslavice. Když jsme 
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konečně dorazili, vybalili jsme si, prozkoumali nové chatky a šli jsme hrát nějaké 
hry. Potom jsme se šli navečeřet a šli spát. 

Úterý 3. 5. 

Když jsme se s kluky vzbudili, převlíkli a udělali ranní hygienu, šli jsme se 
nasnídat. Ke snídani byly švédské stoly, a dokonce jsme si dali i ranní kafíčko. 
Dopoledne jsme hráli nějaké hry a dělali jsme si, co jsme chtěli. A po obědě jsme 
si dali sraz u chatky Adam a Eva. Když všichni dorazili, šli jsme hrát beach 
volejbal. Já jsem byl s panem učitelem a vždycky, když jsme dali bod, tak jsme 
řekli „namasté“.  Bohužel se nám to vymstilo a skončili jsme druzí. Po skvělé hře 
jsme se šli navečeřet, ale poté jsme nešli spát, ale celá třída začala hledat klíče 
Maxe Melče, které ztratil při volejbalu.  Po dlouhém hledání se našly a my jsme 
konečně mohli jít spát. 

Středa 4. 5. 

Ve středu jsme šli se třídou na celodenní výlet. Vzali jsme si svačinu 
a vyrazili jsme. Náš cíl byla zřícenina Sion. Cestou se nedělo nic zajímavého, 
jenom jsme si povídali a dělali blbosti. Když jsme dorazili na zříceninu Sion, 
udělali jsme si fotku a dali jsme si svačinu. Cestou nazpátek jsme dělali nějaké 

úkoly a křížovky. Když jsme byli skoro u kempu, pan učitel nám nabídnul, že si 
můžeme ještě zajít do obchodu, ale museli jsme počítat s tím, že to byly asi další 
4 km tam a zpět. Ale i když jsem byl úplně mrtvý, tak jsem tam šel. Úplně večer 
jsme pak akorát opékali buřty a pan učitel nám vyprávěl strašidelné příběhy 
a okolo 23:00 jsme šli spát. 
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Čtvrtek 5. 5. 

Ve čtvrtek byla v plánu lukostřelba a paintball. Museli jsme ale oboje 
odložit, protože pršelo. Rozdělili jsme se do skupin po třech, protože tam byly 
jen tři luky. Poté jsme opět museli čekat, protože se zase rozpršelo. Na 
paintballu jsme se museli rozdělit do skupin po osmi. Čtyři kluci a čtyři holky. 
Byla to celkem sranda, až na to, že to bylo moc krátké. Potom ještě hráli, někteří 
si dokupovali kuličky a to byla mnohem větší sranda, protože jsme si s kluky 
nastavili vlastní pravidla. Po dlouhé hře jsme se šli navečeřet a poté jsme se 
všichni sešli u ohniště. Tam nám řekli informace k bojovce a když jsme si došli 
pro všechny potřebné věci, tak nás postupně vyvolávali.  Naše chatka byla jedna 
z posledních. Bojovka bohužel nebyla moc strašidelná, ale to mi moc nevadilo. 

 

Pátek 6. 5. 

V pátek jsme se probudili asi v 8:05, takže jsme rychle běželi na snídani, 
abychom ji vůbec stihli. Pak už jsme si jenom sbalili a vyrazili jsme na vlak. Cesta 
mi přišla mnohem kratší a přišlo mi, že to strašně rychle uteklo. Bylo to moc 
fajn. Nakonec jsme přijeli domů a konečně jsme se potkali s rodiči. 

 

Lukáš Hřebíček 7. P (text)  

 

Hra na Hrad – díl první 

 

 Hra na Hrad je zážitková 
prohlídka stálé expozice Příběh 
Pražského hradu. Koná se ve 
Starém paláci. Tak jsme se z nás 
tento den stali řemeslníci, strážci, 
služebníci a umělci. Abychom se 
do svých rolí lépe vžili, museli jsme 
napřed zhlédnout několika- 
minutový film o Pražském hradě. 
Film jsme zhlédli v místnosti, která ve středověku sloužila jako krčma. 
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Poté jsme se vydali do prostor 
výstavy plnit úkoly. Po úspěšném 
vyřešení úkolů, vztahujících se 
k určitým předmětům, dostávají hráči  
nápovědu v podobě písmene 
k doplnění do tajenky. Celou dobu 
jsme pracovali ve skupinách a naším 
úkolem bylo pomocí zvláštních úkolů 
proniknout do části historie.   

Úkolem strážců bylo například najít postavu Přemysla Otakara II., který měl 
na sobě neúplnou zbroj. Museli jsme dokreslit, co králi chybí. Při hledání 
Rudolfa II. jsme se seznámili se zlatým rounem. Nyní víme, že zlaté rouno, které 
Rudolf II. nosil na krku, je vlastně ovčí vlna vymáchaná ve zlatonosné řece. Díky 
máchání vlny na ní ulpívaly částečky zlata. 

To byli naši předkové ale šikovní. A tak jsme putovali místními interiéry 
skoro od pravěku až do dob prezidentů. Hra se nám moc líbila a celkem dost 
informací jsme si zapamatovali do dějepisu. 

 

kolektiv třídy 4. B (text), V. Zajícová (foto) 

  

Hra na Hrad … pokračování 
  

Znovu jsme se vydali na Pražský 
hrad plnit navazující II. a III. část Hry na 
Hrad. Tato etapa se týkala zejména 
dějin exteriéru Pražského hradu. Na 
Hradě jsme dostali pracovní list 
s otázkami. Úkolem bylo najít klíče 
podle nápovědy. Celkem jsme luštili 
sedm otázek. Chodili jsme po nádvořích 
a odpovídali na otázky v pracovním 
listě. Vždy jsme měli přijít na určité 
místo a tam zakroužkovat správnou 
odpověď.  
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Pohybovali jsme se zejména na 
I., II., a III. nádvoří, kde jsme nacházeli 
odpovědi na otázky. Šli jsme například 
kolem Starého proboštství, Chrámu sv. 
Víta, atd. Po celou dobu hry se z naší 
paní učitelky stal stín, který sledoval 
všechny čtyři skupiny při jejich bádání. 
Po splnění úkolů jsme se vrátili na místo 
srazu, kde nám byly odpovědi 
překontrolovány. Nakonec nás paní 
učitelka zavedla do Jižní zahrady, kde 

byl krásný výhled na celou Prahu. Cestou zpět jsme měli možnost zhlédnout 
výměnu stráží. Výlet se všem moc líbil. 
 
žáci třídy 4. B (text, V. Zajícová (foto) 
 

 

Výlet do Techmanie Plzeň  
  

V úterý 10. května 
naše třída 6.U vyrazila na 
výlet do Plzně. Sraz byl 
dán v 8:00 hod. na 
Roztylech. Z Roztyl jsme 
metrem dojeli na Hlavní 
nádraží, kde jsme 
přesedli na vlak. Cesta 
vlakem byla sice delší, ale 
všichni jsme si ji užili. 
Hodně z nás se kochalo nádherným výhledem na Prahu a její okolí, nebo hráli 
hry na telefonu. Když jsme konečně dorazili do Plzně, tak jsme dostali úkol 
(abychom se nenudili), a to dovést třídu do cíle. Po zhruba tak dvacetiminutové 
cestě jsme zahlédli cíl. Všichni jsme byli velice rádi, že na nás už nebude pařit 
sluníčko.  

 

V Techmánii jsme zhlédli nejprve film Kosmonaut. Film byl o stavebních 
inženýrech, kteří vylepšují náš svět. Po filmu nesměl chybět oběd v místní 
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jídelně a po něm konečně byla volná zábava. Mohli jsme si zahrát spoustu 
interaktivních her, které Techmánia nabízí - např. vytvořit vlastní vysílání, zahrát 
si s vodními atrakcemi, sestavovat hlavolamy, ozkoušet si fyzikální pokusy na 
vlastní kůži, bagrovat a další spoustu zajímavých věcí. Více zvědaví žáci si mohli 
jít vyslechnout přednášku jednoho ze zaměstnanců Technánie.  

 

Na sraz před odchodem jsme všichni dorazili v pořádku (i když ne včas) 
a cestou zpět na nádraží jsme se zastavili u pomníku „Díky Ameriko“ a u toho 
nesměla chybět zmrzlina. Na nádraží jsme dorazili včas, ale chvíli před odjezdem 
jsme zjistili, že stojíme na špatném nástupišti a musíme se přesunout. Vlak jsme 
nakonec stihli a domů jsme dorazili kolem sedmé hodiny. Za třídu se nám výlet 
velice líbil a máme z něj hezké a vtipné vzpomínky.  
 
Iva Kovaříková 6. U (text), T. Štecherová (foto) 
 

 

SERIÁL 
 

Kiwíkovy patálie díl VI. 

 

Seděl jsem na kraji kovové klece a strachy se krčil. Měl nastat ten den, kdy 

opustím nově nalezený domov. Má společnice vedle mě zářila štěstím, avšak já 

její nadšení nesdílel. Pokud bych odešel, nikdy bych se již neshledal s tou dívkou, 

mou zachránkyní. Dvounožci mě pomocí jejich obřích rukou vytáhli a posadili 

do trávy před nimi. Čekali, že uteču, odjedu zpět do volné přírody. Já však 

nechtěl. Seděl jsem a třásl se. 

"Tak běž, maličký," řekl člověk tyčící se nade mnou. Zněl přátelsky, mile. 

Nic ale nepomohlo. Nechtěl jsem zpět. Mělo to být přirozené, avšak já nemohl. 

Nevěděl jsem, jak mám přežít, a svět bez oněch studánek se zdál smutný. Žalem 

jsem zapískal a schoval se do klubíčka. Lidé okolo mě si povídali, až nejspíš došli 

k závěru. Opět jsem ucítil, jak se prsty obmotaly okolo mého křehkého tělíčka 
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a nadzvedly mě. Posledním pohledem jsem uviděl pár oč mého druhu, které se 

na ke zklamaně dívaly. 

Po všech těchto událostech jsem byl vrácen zpět do místa, kde jsem 

přebýval již předtím. Dny ubíhaly a já se snažil hledat radost z života zde. Má 

společnice mě sice opustila, ale já věděl, že ona to tak chtěla. Tam bude šťastná, 

ne zde. 

Vše pokračovalo stejným proudem až do doby, kdy se ona opět zjevila. 

Stejně jako minule přišla nečekaně a bylo to jako přívaly životadárného deště 

po úmorném suchu. Ona přišla a nyní měla zůstat napořád. Ona se ke mně 

opravdu vrátila a výhradně se o mě starala. Nic mi již nechybělo. Pomáhali jsme 

společně novým zachráněncům mého druhu, aby si zde zvykli. Přicházeli 

a odcházeli, ale hlavní bylo, že ta jediná zůstávala. Život poklidně plynul a já 

začal věřit, že s již nic nepřihodí. Avšak klid značí přicházející bouři... 

 

Tereza Štanclová 9. H 

 

 

ZÁVĚREM 
 

Zaječí bajky … co děti dokážou 

 
Při hodinách češtiny jsme se učili, co je bajka, kdo je psal. I Karel Čapek byl 

tvůrcem bajek, ale jak bylo jeho zvykem, nejsou tradiční. My jsme se rozhodli 
ho „napodobit“ a napsat svoji verzi takových bajek. Zde jsou příklady. 
 

Nejdříve mě krmí zbytky vepřových steaků od oběda a pak ho ze mě udělají. 
(prase) 
 
Vždyť se chci jenom napít, tak proč mi to nedovolí a vždycky tak divně máchají 
rukama? (komár) 
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Vždycky v zimě nastydnu, protože nikde neprodávají desetimetrové šály. 
(žirafa) 
 
Smůla ze mě padá. Pak přijde člověk a usekne mě. Ale mě bylo líp, když jsem 
brečel. (strom) 
 
Pořád jen pilně pracuji, celé léto, celý rok. A stejně nemám nic – lidi mi všechno 
vezmou. (včela) 
 
Nevím, proč mě lidé zabíjejí. Jsem tak malá, že nic neudělám. Tak proč jim 
vadím? (malá muška) 
 
Když jedu na kole, mám vždycky brýle, aby mi nevlétla moucha do oka. 
(moucha) 
 
Ne, že oni chovají mě, ale já vychovávám je, jak mi mají sloužit. Zamňoukám 
a oni mi přinesou žrádlo. (kočka) 
 
Jsem nejslavnější. Všichni mi tleskají. (mol) 
 

kolektiv žáků 5. Z 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Konec školního roku se blíží, rád bych se s vámi čtenáři 
chtěl rozloučit za celou redakční skupinu a popřát všem co 
možná nejkrásnější a nejpohodovější prožití prázdnin.  

Příští rok se opět můžete těšit na další čísla magazínu, který 
svými příspěvky hojně plníte a nám dáváte možnost se 
realizovat. Hezké léto … 

 

Tomáš Mrkva 
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