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Slovo šéfa 
Mgr. et Bc. Daniel Kaiser 

Už jsme v poločase, jak rych-
le to utíká! Výpisy vysvědčení 
jsou rozdány. Víme, kdo je 
vítězem ve školní hře, roz-
hodli jste o využití výdělku 
z loňských akcí. Je hezké, že 
jste nemysleli jen na sebe, 
ale i na druhé. V brzké době 
budete mít možnost využít 
své schopnosti „myslet na 
sebe i na druhé“ při zadávání 
námětů pro využití střechy, 
která bude zakrývat ulici Spo-
řilovská. To by za několik let 
mělo zklidnit naše blízké okolí 
a třeba by se našel prostor 

pro Vaše aktivity. Přemýšlejte 
o nich, je to pro Vaši budouc-
nost. 

Přeji Vám využití sněhu ke 
hrám a sportům! A když Vám 
zbude chvíle, zazpívejte si a 
zahrajte  na hudební nástro-
je, dodá to energii Vám i oko-
lí. A třeba se najde mezi Vámi 
reprezentant, který se ukáže 
nejen na Zahradní slavnosti, 
ale i na březnové soutěži pěv-
ců Prahy 4. 

Dytrychová, 6.A, Marek Kváš, 6.B, Ema Humplíková, 5.D, Skořepová Klára, 5.D, Da-
niel Pícl, 6.B, Sára Jankovičová, 8.T, Bejčková Emílie, 5.E, Kyliánová Lucie, 5.G, Ku-
roedov Sergej, 9. P, Stejskalová Natálie 8.U, Chudoba Marek, 5. G, Šoltésová Barbo-

ra, 5. D, Šnorová Charlotta 6. C, Křečková Klára, 5.D, Lančarič Vojta, 7. V 
 

Metodické vedení: Bc. Tomáš Féllinger, Grafická úprava: Mgr. Jiří Valášek 
 

Všechny obrázky, pokud není uvedeno jinak, jsou vedeny pod licencí Creative Commons. 

Redakce 

 

Co s výdělkem z Jarmarku? 

Ve třídách proběhlo hlasování o pořadí 
uvedených návrhů. Kapitáni návrhy se-
četli a zhodnotili využití pro 0. - 4. ročník 
o využití 48.000,- Kč, a 5. - 9. ročník o 
42.000,- Kč. 

 

15.000,- Kč: Opuštěným dětem 
v Kojeneckém ústavu   (0.-4.roč.) 

5.000,- Kč: Sponzoring lemura kata 
(0.-4.roč.) 

5000,- Kč: Knihy do knihovny 
(0.-4.roč.) 

15.000,- Kč: Příspěvek na nové pódium 
(rozhodli všichni) 

24.000,- Kč: 3x Nové relaxační kouty na 
chodby (5.-9.roč.) 

16.000,- Kč: 2x Sedačky k bufetu místo pytlů 
(5.-9.roč.) 

10.000,- Kč: 2x Fotbálek na 1. stupeň (0.- 4. 
roč.) 

 

Zkusíme požádat o grant:  

15.000,- Kč: 3x Fresbee golf na zahradě 

20.000,- Kč: 4x Hry na zdi ve staré budově 

8.000,- Kč: Dopadová mřížka pod kolotoč 
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P 
RVNÍ ZASTAVENÍ - DI-
VADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„VIDÍM, NEVIDÍM“ 

Četli jsme knihu, ze které 
vzniklo představení.   (Klára) 

Moc se mi to líbilo. Uvědomil 
jsem si, jak to mají ti, kteří 
nevidí, těžké.         (Jonáš) 

Ve tvůrčí dílně jsem zkoušel 
hmat a podepsat se poslepu.    
(Jáchym) 

Bylo to moc hezké, nejkrás-
nější na celém světě a moc 
roztomilé divadlo.    (Lenka) 

Bylo to krásné. Agátka 
(hlavní hrdinka) byla moc 
šikovná holka. Bylo mi jí líto, 
že neviděla. Obdivuji ji. Na 
celé divadlo bylo radost po-
hledět.    (Linda) 

DRUHÉ ZASTAVENÍ - NEVIDI-
TELNÁ VÝSTAVA 

Nevidomý průvodce nás pro-
vázel v úplné tmě. Mohli jsme 
si osahat různé věci, třeba i 
sochy v galerii.           
(Fanda) 

Já a Adélka jsme si hráli 
s míčem, který cinkal. Potom 
jsme v obrovské tmě šli podle 
hmatu a sluchu. (Tereza) 

Trochu jsem se bála v té tmě. 
Líbily se mi zvuky v přírodě, 
na silnici i v domě. (Nikola) 

TŘETÍ ZASTAVENÍ - VÝROBA 
SRDÍČEK 

Pro nevidomé děti vyrábíme 
hmatová a čichová srdce. 
Bude to hra pexeso. Maminka 
našeho spolužáka nám 
předšila látková srdce.     
(Klára) 

Nejdříve jsme nevěděli, 
z čeho srdce vyrobit. Potom 
jsme se zamysleli a napadla 
nás kůra. Doufám, že ta kůra 
nebude opadávat.      (Bára) 

Dostal jsem zajímavý úkol. 
Vyrobit srdíčko, které by ne-

vidomé děti poznaly po hma-
tu. Oblepil jsem srdíčko drs-
nou stuhou.    (Filip) 

Chvíli jsem nevěděl, z čeho 
srdce vyrobit. Potom mě na-
padlo použít moje džíny.   
(Kryštof) 

Vyráběli jsme hmatové srdce 
z různých materiálů. Pak 
jsme přinesli různé bylinky. 
Látková srdce jsme vyplnili 
vatou a bylinkami. Potom 
jsme je zašili, aby nic nevy-
padlo.       (Nikola) 

Dalo nám práci najít materiál, 

který by pro nevidomé děti 
byl zajímavý po hmatu. Vše 
mělo být po dvojicích, aby se 
dalo hrát pexeso.       (Fanda) 

Bavilo mě šití čichového srd-
ce. Přehnal jsem to 
s hřebíčkem.        (Damián) 

Hned na začátku jsem věděl, 
že nechci žádný jiný materiál 
než kožíšek. Je hebký na do-
tek.       (Jonáš) 

Mámu napadlo, že bychom 
mohli vyrobit dřevěné srdce. 
Táta ho vyříznul a já obrousil. 
Mamince se moc líbilo a chtě-

la ho také.      (Lukáš) 

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ - NÁ-
VŠTĚVA NEVIDOMÉHO PANA 
UČITELE HUDBY, PŘEDSTA-
VENÍ STROJE NA BRAILLOVO 
PÍSMO, VÝROBA POPISEK NA 
ČICHOVÁ SRDCE 

Pan učitel nám ukazoval stroj 
na Braillovo písmo.  Napsal 
nám na něm bylinky, které se 
nacházely uvnitř čichových 
srdcí (např. badyán, mateří-
douška, máta ...)       (Klára) 

Obdivoval jsem, jak to všech-
no může dokázat. Braillovo 

písmo mě strašně zaujalo.    
(Štěpán) 

Pan učitel byl strašně hodný. 
Stroj, na kterém psal, byl 
starý 40 let.   (Lukáš) 

Měli jsme hodně otázek. Na 
závěr jsme panu učiteli pře-
dali voňavé srdce, ve kterém 
byla levandule. (Adéla) 

 

PATÉ ZASTAVENÍ - PŘEDÁNÍ 
SRDCÍ VE ŠKOLE „ZRAK“ 

Návštěva bylo moc poučná. 
Byl jsem moc rád, že jsme je 

Cesta světem nevidomých 
Lachtani & Irena Červenková 

Foto: Irena Červenková 
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potěšili. Velmi se mi líbilo 
jejich vystoupení. (Matěj) 

Bylo dobré všechny ty dary 
předávat. Paní zástupkyně, 
která nás provázela, nám 
řekla, že v té škole jsou děti 
se zbytky zraku. Některé se 
učí chodit s bílou holí. 
Učí se stejně jako my, 
jen to mají trošku těž-
ší.    (Štěpán) 

Jeli jsme několika do-
pravními prostředky do 
školy pro slabozraké 
děti.  Tam nás chvíli 
prováděla paní zástup-
kyně. Potom jsme šli 
předat dar a jako po-
děkování jsme se byli 
podívat na jejich vá-
noční představení.     
(Vojta) 

Dozvěděl jsem se, jak 
se hraje hra showdown.     
(Damián) 

Nebyly tam úplně nevidomé 

děti. Byli jsme pozváni na 
besídku.    (Eliška) 

Bylo pro mě těžké představit 
si, že nějaké děti nemohou 
vidět stejně dobře jako my. 
Hřálo mě, že jsme těmto dě-
tem pomohli rozšířit jejich 

hračky o dvě pomůcky. Po-
tom nám tam ještě hráli 
představení, to bylo moc pěk-
né. (Linda) 

 

ŠESTÉ ZASTAVENÍ - PROŽIT-
KY 

Spolupracovali jsme a moc 
nám to pomohlo. Byla to dři-
na, ale my jsme to zvládli.

(Adéla) 

Moc mě zajímaly 
všechny podrobnosti 
ze světa nevidomých.     
(Damián) 

Bylo fajn všechny ty 
materiály vymyslet. 
Vše mne bavilo a chci, 
aby se to všem líbilo.     
(Štěpán) 

Hodně jsem se dozvě-
děla o světě nevido-
mých. Vůbec to nemají 
lehké, ale jsou moc 
šikovní.    (Adéla)  

Byl to super návrh věnovat 
srdce dětem s vadou zraku. 
Vyrobené hry je moc  potěši-
ly.  (Angelika) 

Foto: Irena Červenková 

Ze života Tučňáků 

H 
ned po Silvestru jsme 
si vyrazili do Planetár-
ia. Čekala nás 

„Vesmírná pohádka“ - ale 
hlavně spousta zajímavých 
věcí o vesmíru. Všechny nás 
nadchla Černá díra, ve které 
všechno zmizí. Konečně víme, 
jak těžká je Coca-Cola na 

Zemi a jak třeba na Venuši. 

V pondělí, 9. ledna, jsme si 
udělali Tučňákovský den. 
Celkem jsme ve třídě měli 
175 různých věcí s tučňákem 
– trička, plyšáky, polštářky a 
další. To všechno jsme čeka-
li.  Byly tam ale i ponožky a 

punčochy, někdo měl i py-
žamo s tučňákem a dokonce 
se objevily i tučňákovské sli-
py. 

Jednoho dne přišel i pan poli-
cista. Nikoho nezatkl, ale 
ukázal nám, jak se to dělá, a 
vysvětlil, co se nedělá. Se-
jmul nám otisky prstů a půjčil 
spoustu věcí. Například čepi-
ce, které si všichni pěkně 
vyzkoušeli.  

To, že napadl sníh, nám udě-
lalo radost. To, že sníh vydr-
žel, nás překvapilo a rychle 
jsme toho využili. Nejen, že 
jsme si zasáňkovali. Pustili 
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jsme se i do tvoření zvířecích 
stop ve sněhu. Stejně jako 
Jára Cimrman jsme zjisti-
li...kudy ne.   

Co jsme zažili při lyžování, 
sáňkování, bobování, jsme 
vložili do našich výtvarných 
činností. To, že jsme praco-
vali na 150%, je na nás urči-
tě vidět. Tučňáci jdou prostě 
do všeho po hlavě. 

 

V 
e čtvrtek 26. ledna 
2017 se 8. U a 5. G 
sešly s panem Prchlí-

kem, který nám odpovídal na 
otázky ohledně Spořilova a 
naší školy za jeho mládí. Po 
zajímavém povídání přišly na 
řadu naše otázky, na které 
nám pan Prchlík velmi po-
drobně odpovídal. 

Jaké to bylo, když Němci 
obsadili Československou 
republiku? 

Hitler vydal zákon, že se 1 
německá marka bude rovnat 

10 Kčs. Také nařídil, že se v 
Československé republice 
musí jezdit vlevo jako v Ně-
mecku. Zakázal chodit do 
Sokola. Ve škole jsme se učili 
němčinu, německý zeměpis a 
dějepis. Také jsme se učili 
nosit plynové masky. 

V žádném domě nesměla být 
žádná hořlavina a ve sklepě 
musel být úkryt se základními 
potravinami na tři dny (když 
zazněla siréna, museli všichni 
do tohoto krytu). Přes noc se 
nesmělo vycházet z domu a 
musela se zatemňovat okna. 

Cestovat se smělo pouze slu-
žebně. 

Vznikal ale také odboj (např. 
vojenský, četnický, sokolský, 
skautský …). 

Jak jste se v té době cítil? 

Cítil jsem zklamání, trpkost, 
bezmoc. Byla to chmurná 
doba, ale tyto pocity jsem se 
snažil překonat svými záliba-
mi. 

Řekl byste nám něco o své 
rodině? 

Můj tatínek byl za 1. světové 

války legionář. Ve válce se 
stal ateistou (nevyznával žád-
nou víru). 

Ostatní z rodiny (včetně mne) 
byli věřící. 

Jaké byly vaše oblíbené 
školní předměty? 

Měl jsem rád český jazyk, 
matematiku a později fyziku. 

V dospělosti jsem byl technik 
(služebně jsem byl v Němec-
ku, Anglii a v Kanadě).   

Kde jste se nejčastěji 
scházeli s kamarády, ale i 
s cizími lidmi? 

Ve škole, v kostele a dospělí 
třeba v hospodě. 

S panem Prchlíkem jsme strá-
vili dvě velmi zajímavé hodi-
ny, beseda se nám moc líbila.  

Lucie Kyliánová, 5. G 

Beseda s panem Prchlíkem 

F
o
to

: 
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Foto: Blanka Štěrbová 
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Sára Jankovičová, 8. T 

Průkopníci hudby 

J 
elikož tématem tohoto 
čísla je hudba, rozhodla 
jsem se sepsat pár kapel 

a zpěváků, kteří už sice ne-
patří do světa živých, ale 
opravdu stojí za zmínku.  

The Beatles 

Mojí srdeční záležitostí je 
všem známá skupina The 
Beatles, která si dle mého 
mínění opravdu zaslouží 
umístit se v žebříčku. Tato 
anglická rocková kapela fun-
govala v letech 1960 až 1970 
a jejímy členy byli John Len-
non, Paul McCartney, George 
Harrison a Ringo Starr. Mezi 
nejznámější hity Beatles patří 
mimo jiné Yesterday, Let it 
Be, Help nebo Hello, Good-
bye. Obdrželi také řadu cen 
Grammy.  

Queen 

Mojí nejoblíbenější hudební 
skupina je právě skupina 
Queen. Jelikož už jsem 
v jednom čísle psala o jed-
nom z jejích členů, kde jsem 
popsala začátky této geniální 
kapely, tak myslím, že to není 
třeba již zmiňovat. Každopád-
ně vznikla roku 1971 a exis-
tuje dodnes, ale s jinými čle-
ny, což ovšem není „ono“. 
Původními členy byli Freddie 
Mercury, John Deacon, Brian 
May a Roger Taylor. Jejich 
nejznámější hity jsou Bohe-
mian Rhapsody, We Are The 
Champions, I Want To Break 
Free a další. Tito hudebníci 
také získali ocenění Rock and 
Roll Hall. Of Fame. MetroLy-
rics 

Nirvana 

Nelze nezmínit ani rockovou 
(grungerovou) kapelu Nirva-
na, která je považována za 
jednu z nejúspěšnějších hu-
debních skupin vůbec. Aktivní 
roky Nirvany byly v letech 
1987 – 1994. Kariéra skončila 
takhle brzy kvůli smrti zpěvá-
ka a kytaristy Kurta Cobaina. 
Kromě něj patřili do skupiny: 
Dave Grohl, Krist Novoselic 
a Pat Smear. Nejpopulárnější 
hity kapely jsou Smells Like 
Teen Spirit, Come As You Are 
nebo Lithium. Též obdrželi 
řadu MTV ocenění.  

Amy Winehouse 

Aby tu nebyly jen kapely, 
uvedu i mou oblíbenou sólo-
vou zpěvačku Amy Winehou-
se. Zpívala především jazz a 
blues a to od roku 1998 až do 
roku 2011, kdy zemřela. Amy 
byla závislá na alkoholu a 
drogách, což ji zabilo ve velmi 
nízkém věku, 27 let. Nejzná-
mější hity umělkyně jsou 
Rehab nebo Back To Black. 
Zpěvačka získala Cenu Gram-
my za nejlepšího nového 

umělce.  

Mick Jagger 

Velmi slavným hudebníkem, 
který stojí za zmínku je Mick 
Jagger. Pochází z Británie a 
jeho žánrem je rock. Celosvě-
tově se proslavil jako zpěvák 
a frontman kapely The Rolling 
Stones. V roce 2003 byl prin-
cem Charlesem pasován na 
rytíře. Mezi nejznámější hity 
The Rolling Stones patří Paint 
It Black nebo Angie. Zatím 
(ať už sám, nebo s kapelou) 
obdržel nemalé množství cen.   

 

Bob Marley 

Myslím, že snad každý, kdo 
tento text čte, jméno Bob 
Marley určitě slyšel. Bob Mar-
ley byl jamajským zpěvákem 
a skladatelem. Jeho žánrem 
byl především Reggae. Aktiv-
ní roky zpěváka byly 1962 – 
1981. Umělce charakterizují 
dlouhé, černé dredy a užívání 
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marihuany. Na koncertech 
vystupoval velmi poklidně a 
bezstarostně. Mezi jeho nej-
známější písně bych zařadila 
Three Little Birds, Exodus 
nebo No Woman No Cry. Také 
získal cenu Grammy za celo-
životní dílo a Rock And Roll 
Hall Of Fame.  

Michael Jackson 

Opravdu nelze zapomenout 
na „krále popu“, Michaela 
Jacksona. O něm určitě úplně 
každý slyšel. Michael byl nej-
slavnější a nejpopulárnější 
zpěvák světa, přičemž si své 
postavení stále drží. Myslím, 
že není třeba psát informace 
o jeho rodině a podobně, pro-
tože to by beztak nikoho ne-
zajímalo. Aktivní roky zpěvá-
ka byly 1964 – 2009. Nebyl 
jen vynikajícím zpěvákem, ale 
i hercem a bezchybným ta-
nečníkem. Právě tanec na 
jeho vystoupeních nikdy ne-
chyběl, neboť téměř všechny 
Jacksonovy hity jsou hodně 
taneční. Nejpopulárnější písně 
krále popu jsou Thriller, Billie 
Jean, Beat It nebo Smooth 

Criminal. Obdržel ceny řadu 
cen Grammy.  

 

 

Natálie Stejskalová, 8. U 

7 fenoménů hudby, 

které přežily století 

J 
en několik muzikantů, 
skupin, hudebníků dokáže 
zůstat slavných déle než 

10 let. I když je velmi malé 
procento, že zrovna daný 
muzikant se stane tím výji-
mečným, každý chce být „ten 
vyvolený“.  Moc takových 
muzikantů není, ale už se jich 
v dějinách hudby pár našlo. 
 

Zpěváci: 
Michael Jackson –„král popu“ 
Freddie Mercury – člen skupi-
ny Queen 
Elvis Presley – „král Rock 'n' 
Rollu“ 
Paul McCartey – člen skupiny 
Beatles  
Whitney Houston – hvězda 
filmu Osobní strážce 
John Lennon – člen skupiny 
Beatles 
Madona – zpěvačka 
s největším příjmem 
 
 

Skupiny:  
The Beatles – nejslavnější 
skupina na světě, složena ze 
4 členů 
Led Zeppelin – díky této ka-
pele prakticky vznikl heavy 
metal 
Queen – začínali jako trio 
Smile 
Pink Floyd – kapela, která se 
proslavila díky svému psyche-

lickému rocku  (inspirovaný 
nebo pokoušející se napodobit 
mysl měnící zážitek z drog) 
Metalica – rychlé tempo, ag-
resivní styl a náročnější kom-
pozize 
AC/DC – australská rocková 
skupina 
The Rolling Stones – v 60. 
letech se kapela stala protipó-
lem Beatles 

F
o
to

: 
c
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Naši učitelé a hudba 
Hanka Lebedová, Lucie Kyliánová, Ester Salingerová 5.G 

C 
o byste si nikdy ne-
pustil/a dobrovolně? 
Hubač: Adama Mišíka 

Brabec: Dechovku 
Valášek: Country 
Zikeš: Dechovku a televizní 
kanál Šlágr 
Štěrbová, Buráňová, Štefko-
vá, Andrysíková: Dechovka 
 
Co jste poslouchal/a na 
ZŠ/SŠ? 
Hubač: Nirvana 

Brabec: Rock 
Valášek: Rammstein, Scooter 
Zikeš: Elán, Peter Nagy 
Šťěrbová: Pop, Smokie 
Buráňová: Václav Neckář, 
Hana Zagorová 
Štefková: Beatles, Queens 
Andrysíková: Greenday 
 
Jaký žánr momentálně 
posloucháte? 
Hubač: Rock pop 
Brabec: SKA, rock 

Valášek: Industriální rock 
Zikeš: Gotik metál 
Štěrbová: Severský symfonic-
ký metal, Apocalyptica, Ni-
ghtwish 
Buráňová: rock, folk rock, 
SKA 
Štefková: Melodická hudba 
Andrysíková: Pop-rock 

Hudební peklo 
Emilie Bejčková, 5. E 

J 
elikož je téma tohoto Kiwi 
hudba, připravili jsme pro 
vás žebříček ze světa 

hudby. Tento žebříček obsa-
huje sedm nejhorších zpěvá-
ků, ať už se jedná o ty nej-
propadlejší v oblasti muziky, 
počtu prodaných desek nebo 
negativních ohlasů. Jestli se 
mezi nimi vyskytne váš oblí-
bený zpěvák, neberte na to 
ohledy, nemyslíme to nějak 
špatně. 
 
1. Eva Dvořáčková a Vác-
lav Ševčík: Všichni je zná-
me jako Evu a Vaška. Evu a 
Vaška známe především od 
našich dědečků a babiček, u 
kterých jsou úplnými hvězda-
mi, a z TV Šlágr, zatímco 
nám, dětem, se Eva a Vašek 
ani zdaleka nezamlouvají. 
Naše babičky vychvalují nej-
více asi jejich největší „hit“ 
Bílá orchidej.  U nás dětí Eva 
a Vašek obsadili první z míst 
našeho žebříčku. 
 
2. PSY: Ne, toto není ne-
spisovný název našich oblíbe-
ných domácích mazlíčků, toto 
je pseudonym tvůrce jednoho 
z největších bývalých hitů, a 

to je GANGNAM STYLE. Ono-
ho trochu nakynutého Korejce 
jsme měli rádi, ale pak se 
nám jeho hit oposlouchal a 
začali jsme ho svorně nesná-
šet.  Za jeho GANGNAM STY-
LE se tlustý Korejec propadl 

na druhé místo žebříčku 
 
3. Ortel: Tuhle kapelu vede 
týpek, který si říká Tomáš 
Ortel. Ortel je skupina podpo-
rující nacisty, zpívající kontro-
verzní písně a zároveň nej-
horší česká skupina. A rovněž 
nejhorší je na tom to, že má 
hodně fanoušků. Ortel se 
minulý rok umístil v soutěži 
zlatý slavík na 4. místě. Hu-
dební skupina šířící strach se 

naklání i k rasismu a jiným 
ohavnostem. Před pár roky 
Ortel na svět vypustil svůj 
největší hit s názvem Mešita.  
Nad Ortelem naše redakce 
vynesla ortel třetího místa 
našeho žebříčku. 
 
4. Justin Bieber: Přede-
vším idol všech náctiletých 
dívek a kanadský zpěvák, 
kterému je nyní kolem dvaa-
dvacátého roku. Nejméně je 
oblíbený asi u našich rodičů a 
prarodičů, kteří mu říkají 
„americkej spratek“. Justin 
Bieber zpívá většinou na pla-
yback (a ne moc extrémně 
skvěle) a je krutě pronásledo-
ván svými fanynkami, které 
ho milují pro jeho frajerský 
vzhled. I když by většina pu-
berťaček s tímto umístěním 
nesouhlasila, Justin si vybojo-
val 4. místo. 
 
5. Maxim Turbulenc: Jede, 
jede mašinka, kouří se jí 
z komínka… Skupina tří valí-
cích se koulí, která zpívá dět-
ské písničky = internetoví 
zoufalci Maxim Turbulenc.  
K tomuhle už prostě není co 
dodat. 
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Nejbizarnější hudební nástroje 

Ema Humplíková, 5. D 

1. Jezevčí teremin 
Pokud nevíte, co je teremin 
tak obvykle to bývá dřevěná 
skříňka se dvěma anténami, 
na kterou se hraje bez doty-
ku, zvuk prostě ovládáte po-
hyby rukou. Ale jak říkám, 
obvykle… Tenhle teremin je 
trochu odlišný, je totiž vlože-
ný a zabudováný do těla je-
zevce. Dostáváte tak jedineč-
nou možnost se k tomuto 
zvířátku přiblížit, aniž byste 
přišli o ruku! 

 
2. Sýrová bicí souprava 
Na letní koncerty se asi moc 
nehodí, tedy pokud nechcete 
hrát na rozteklý smažák. Ale 
zase je to jedinečná možnost 
pro lidi s alergií na laktózu, 
jak využít mléčné výrobky! 

 
3. Hyperbasová flétna 
Je to asi největší kousek z 
celé rodiny fléten. Má tolik 

trubek, že levou zadní nahra-
dí vodovodní potrubí v jakém-
koliv domě. A když doopravdy 
nahradí, splachování záchoda 
začne být zábava se skvělým 
hudebním doprovodem. 
 

4. Pyrofonní varhany 
Ty pocházejí z 19. století, a 
jak už slovo „pyro“ napovídá, 
jde o hodně výbušný nástroj. 
K rozeznění varhanů je potře-
ba velké množství propanu. 
Nástrojem prochází vodík, 
který vybuchuje a nástroj tak 
vytváří s ničím nesrovnatelné 
zvuky! 

 
 
5. Zpívající strom 
Tohle umělecké dílo se na-
chází na vrcholku jednoho 

kopce v Anglii a využívá tam-
ní přírodní podmínky. Když 
fouká, což se v těchto oblas-
tech děje skoro pořád, začne 
strom produkovat pěkné tó-
ny. Pěkné jen pro ty, kteří 
nebydlí v jeho blízkosti… 

 
 
6. Oktobas 
Na první pohled vypadá jako 
obří kontrabas, ale má pouze 
tři struny a hraje tóny 
o frekvenci 16 Hz, což je níž, 
než lidský sluch zachytí. Ku-
rátor Muzea hudebních ná-
strojů ve Phoenixu, Colin 
Pearson, proto nástroj naladil 
o něco výš, ale stále je to 
o dvě tóniny níže než cello. 
Výsledkem hry na oktobasu 
jsou velice zajímavé tóny. 
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Hudba se nemusí jen poslouchat 

Marek Kváš, 6. B 

J 
ak už víte, téma nového 
Kiwi je hudba. Já jsem se 
rozhodl napsat krátký 

text o Základní umělecké 
škole Vadima Petrova. Proto-
že tuto školu navštěvuji, řek-
nu vám, jak to tam chodí. 
Rozdělíme si to do několika 
kategorií. 
 
Já a ZUŠ 
Já do školy Vadima Petrova 

chodím už 5 let. Chodím na 
nástroj EKN (Elektrický kláve-
sový nástroj) neboli klávesy. 
První 4 roky jsem s klávesami 
chodil i na hudební nauku. 
Hudební nauka je na 45 mi-
nut a probíráte tam noty, 
stupnice ale i české hudební 
skladatele. Nyní pátým rokem 
chodím na výtvarnou dílnu. 
Výtvarná dílna není jen pro 
nadané výtvarníky (jako já), 
ale kupříkladu tam hrajeme 
divadlo a povídáme si o hud-
bě. Na klávesách hrajeme 
hlavně to, co mě baví a jakou 
hudbu mám rád.  
 
Tři fakta o Vadimovi Petro-
vovi 
Vadim Petrov je Český hu-
dební skladatel narozen 24. 

května 1932 v Praze. Je to 
hudební skladatel, klavírista a 
pedagog. V roce 1954 se ože-
nil s Martou rozenou Votápko-
vou, s níž má tři děti. 
 
Co vše se dá v ZUŠ Vadima 
Petrova dá dělat? 
V Základní umělecké škole 
Vadima Petrova se dá dělat 
spousta věcí. Je tam kroužek 
tanců (kam chodí i moje sest-
ra), hudební obor, literárně-
dramatický obor a pro děti, 
které rády kreslí, také obor 
výtvarný. 
Tuto školu můžu z vlastní 
zkušenosti velice doporučit 
všem, kteří mají zájem o 
umění. 

Smrt princezny Leii 

Sára Jankovičová, 8. T 

F 
anoušky Hvězdných vá-
lek zasáhla 27. prosince 
tragická zpráva o smrti 

Carrie Fisher.  
Carrie Frances Fisher se naro-
dila 21. října 1956 
v Kalifornii, ale otec Eddie 
Fisher ji i matku opustil, když 
byly Carrie pouhé tři roky.  
Její první herecká role byla 
Lorna Karaf ve snímku 
Šampón. Druhou a zároveň 
nejslavnější postavou, kterou 
ztvárnila, byla princezna Leia 
v původní trilogii Star Wars, 
kde hrála po boku Marka Ha-
milla a Harrisona Forda. Po 
úspěšném Star Wars: Nová 
naděje přišly na řadu i další 
díly: Impérium vrací úder a 
Návrat Jediho.  
Herečka nedokázala svůj ta-
lent předat dál, a proto nám 

bude vždy známa jako Leia 
Organa. V roce 2015 se opět 
spolu s Harrisonem Fordem a 
Markem Hamillem vrátila na 
scénu v Star Wars VII: Síla se 
probouzí. Mimo Hvězdné vál-
ky hrála v dlouhé řadě filmů, 
kterých je však tolik, že nemá 
smysl je tu vypisovat.  
V roce 1983 se provdala za 
Paula Simona. Jejich manžel-
ství bohužel příliš dlouho ne-
vydrželo. Osobní problémy 
Carrie dohnaly až k závislosti 
na drogách a alkoholu. Své 
pocity z tohoto temnějšího 
období jejího života sepsala 
v knize Postcards from the 
Edge.   
V sobotu, na Štědrý den po-
stihl herečku srdeční infarkt, 
před přistáním jejího letu 
z Londýna do Los Angeles. 

Všichni, ať už přátelé, rodina 
nebo fanoušci, ji podporovali 
a doufali, že se z toho dosta-
ne. Bohužel však o tři dny 
později, 27. prosince, Carrie 
Fisher následkům infarktu 
podlehla. Oznámení o její 
smrti otřáslo světem a slza 
ukápla ne jednomu fanouško-
vi Star Wars. Mně osobně to 
velice rozesmutnilo. Už i její 
smrtí je jasné, že rok 2016 
byl jeden z nejhorších a při-
pravil nás o ty největší legen-
dy. 
Ať princeznu provází Síla. 
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Jižní ekologická 
Sára Jankovičová, 8. T 

J 
ednoho krásného odpo-
ledne jsme se (já a Natá-
lie Stejskalová z 8.U) 

s panem učitelem Féllingerem 
vydali na Nuselskou radnici. 
Ve škole už nějakou dobu 
sbíráme použité baterie, tudíž 
nás čekalo předávání ocenění 
za tuto bohulibou aktivitu, 
které probíhalo na Nuselské 
radnici. Předávaly se tam za 
sběr různé ceny a rovněž si 
naše škole vysloužila osvěd-
čení o přínosu pro životní 
prostředí. Ještě před odcho-
dem na radnici jsme musely 
na pana učitele počkat. Ale 
nebyl by to on, kdyby se ne-
zpozdil (poznámka metodic-
kého vedení: Přišel jsem 
včas.). Když jsme se a Natálií 
dočkaly, vyrazili jsme všichni 
tři na radnici. Hned na scho-
dech nás ne moc příjemně 
přivítal pan fotograf, který 
nás na každém kroku nadše-
ně fotil.  
Hned, jak jsme se usadili, 
začalo dohadování o to, kdo 
půjde přebrat cenu. Nakonec 
jsme se po dlouhé, avšak 
nepříliš náročné, rozmluvě 
usnesly, že pan učitel je pro 
převzetí ceny ten pravý.  

Samotný program začal vře-
lým uvítáním pořadatelky, 
která nás obeznámila 
s dalšími představiteli měst-
ské části Praha 4. Následně 
jsme shlédli krátké video o 
recyklaci baterií a pak koneč-
ně došlo na samotné předá-
vání, přičemž jsme se dozvě-
děli, že děti ze základních a 
mateřských škol Prahy 4, 
které se zapojily do sběru, v 
loňském roce nasbíraly cel-
kem 1286 kilogramů vybitých 
baterií. 
Po celou dobu nás oslňoval 
blesk fotoaparátu a pro jed-
nou to neměl na svědomí pan 
učitel Féllinger. Hned, jakmile 
bylo vysloveno jméno naší 
školy, pan učitel vstal a hrdě 
si odkráčel pro cenu. Když se 
k nám i s cenami vrátil, chvíli 
jsme tam posečkali do po-
slední předané ceny a ode-
brali se na schody, kde jsme 
se skupinově vyfotili.  
Po tom všem jsme vyšli před 
sál a pan učitel usoudil, že se 
půjde napít. Došel 
k automatu na vodu a pokusil 
se ze zásobníku na kelímky 
jeden kelímek vyprostit. To se 
mu sice povedlo, ale jeho 

vytoužený kelímek následo-
valo asi deset dalších, které 
kolem pana učitele popadaly 
na podlahu. Nikdo si ničeho 
nevšiml, a tak se vrátil 
s kelímkem plným vody 
k nám a o ten nepořádek se 
příliš nestaral (Což vůbec není 
pravda, neboť jsem kelímky 
poslušně sesbíral.-poznámka 
metodického vedení). Vypil 
vodu a otočil se na nás se 
slovy: „Kam patří plas-
ty?“ (Pozn.: To byla pouze 
kontrolní otázka, abych si 
ověřil, zda to redaktorky vě-
dí.) S Natálií jsme jeho dota-
zu nechtěly uvěřit. Poradily 
jsme mu tedy a následně 
jsme z radnice všichni odešli. 
Tím však celý zážitek neskon-
čil. Pan učitel se zřejmě nedí-
val při odchodu z radnice na 
cestu, a tak při přecházení 
silnice nešťastně klopýtl. Ne-
spadl, ale i tak jsme z toho 
měly záchvat smíchu.  
Nejlepší na celé akci byly 
nezdary pana učitele, při kte-
rých se smích dá udržet jen 
těžko. Ale přece jen stálo za 
to tam jít. Škola nasbírala 39 
kg použitých baterií a to roz-
hodně není málo.  
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