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Vážené čtenářky,  

vážení čtenáři,  

březen jako Měsíc knihy je 

také měsíce vítajícím jaro. V 

knihovně se objevily nové 

knihy, které jste si přáli, a 

také knihy v angličtině, vše 

pořízené z výdělku na Jar-

marku. S březnem se naplnily 

i některé další aktivity, které 

jste si odhlasovali. Z výdělku 

na Jarmarku byl podpořen 

Kojenecký ústav, Konto barié-

ry, Psí útulek Městské policie i 

lemur kata v ZOO Praha. Pan 

školník a žáci 8. a 9. ročníku 

sestavili nakoupené lavičky 

na školní hřiště, sedačky na 

chodbách a v knihovně, hry 

na zdi ve staré budově, moto-

káry pro mladší žáky a 

discgolf na zahradě, na WC 

jsou nová zrcadla. Na vrátnici 

si můžete zapůjčit míče, bad-

mintonové rakety či létající 

talíře. Ještě se chystá oprava 

Rampelníku, pořízení a insta-

lace sprchovátka na letní mě-

síce a nákup barev na opravu 

nástěnných maleb.  

Ještě nás čekají "svátky jara" 

aneb Velikonoce, Den Země, 

a hlavně více pohybu venku. 

Užijte si jarní dny!  

Linda Felgrová, Tereza Kvášová, Nikola Sedláčková, Klára Soukupová, 5. L; Lucie 
Hodíková, 5. M; Marie Anna Jechová, 5. N; Jan Myslil, Sabina Sandu, 6. H; Josefina 
Černovská, Marek Chudoba, Orši Miklósová, 7. G; Charlotta Daniela Šnorová, 8. C 
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Zeměpisná olympiáda 

Lenka Bílková 

K 
oncem ledna proběhlo na naší škole 
školní kolo Zeměpisné olympiády, kte-
rého se zúčastnilo celkem 67 žáků 

všech tříd 6. – 9. ročníku. 

Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do 
okresního kola: 

kategorie A (6. ročník) – Cyril Hrdlička 
(6. H), 

kategorie B (7. ročník) – Elena Důrasová 
(7. D), 

kategorie C (8. a 9. ročník) – Matyáš 
Godula (9. Ž). 

Okresní kolo se konalo pro žáky základních 
škol a víceletých gymnázií 20. 2. 2019 na ZŠ 
Ke Kateřinkám.  

Soutěžní úlohy se skládaly ze 3 částí: písem-
ný test, práce s atlasem a praktické činnosti 
(třídění a zpracování dat a informací, analýza, 
syntéza). 

Cyril Hrdlička obsadil v okresním kole Země-
pisné olympiády 3. místo, Elena Důrasová 
skončila jedenáctá a Matyáš Godula byl tři-
náctý. 

Naše úspěchy 

Zprávy ze školního parlamentu 

Tereza Kvášová, 5. L 

O d 11. března bude na školním dvoře 

kontejner na textil. Můžete do něj 

ukládat oblečení a boty, které jsou ještě pou-

žitelné. Věci se využijí na charitu.  

Návštěva kojeneckého ústavu 

Josef Tomáš 

V 
ybraní členové školního parlamentu 
navštívili Dětské centrum Thomayerovy 
nemocnice - Kojenecký ústav v Sulické 

ulici, kde předali finanční dar, který je určen 
pro děti, které neměly to štěstí, aby mohly 
vyrůstat ve zdravém rodinném kruhu. Když 
jsme dorazili na místo, ujala se nás staniční 
sestra, která nám na začátek  pověděla obec-
né informace, jak probíhá každodenní život 
zaměstnanců i klientů, poté nás provedla 
areálem budovy, kde jsme mohli vidět veške-

ré vybavení a zázemí, kde tyto děti vyrůstají. 
Na závěr vyvstala obecná debata, kde naši 
žáci kladli otázky. Tak se mohli dozvědět in-
formace, které je zajímaly. Shodli jsme se 
všichni na tom, že si s sebou neseme smíše-
né pocity nad osudem dětí, ale také potěšení, 
že i takové děti mohou být ze strany kojecké-
ho ústavu materiálně zabezpečeny. Jsme tak 
velmi rádi, že jsme mohli i my přispět finanč-
ním darem. 
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Rozhovor s Kateřinou Friedovou 

Redakce 

U 
číte nějakou třídu, nebo jste někdy 
učila? 

Ne, jsem asistentka v několika třídách 
a v družinách. Ale učila jsem před dvaceti 
lety tři roky kuchaře, číšníky a cukráře. 

Jak probíhá výuka těchto oborů? 

Studenti mají všeobecné předměty jako na 
jiných učilištích a k tomu předměty odborné a 
praxi na pracovištích. Vždy jsou hned od prv-
ního ročníku týden ve škole a týden na praco-
višti, kde mají své mistry. Já jsem je neučila 
odborné předměty, ale matematiku a ekono-
mické předměty, a to také 
na nástavbovém studiu. 

Je náročné pomáhat dě-
tem, asistovat jim? 

Myslím si, že záleží, jaké 
povahy se sejdou. Každý 
člověk je jiný a nemusí si 
vždy lidé „sednout“. Také 
nějakou dobu trvá, než se 
poznají a zjistí, jaký způsob 
práce jim vyhovuje. Podle 
mě je tato práce někdy 
více, někdy méně náročná 
a já osobně se ji snažím 
vykonávat co nejlépe. 
Ostatně asi jako každý v 
naší škole.  

Proč jste si vybrala naši školu?  

Hledala jsem školu v přijatelné vzdálenosti od 
bydliště, a také tu, která by mě mohla za-
městnat přesně ode dne, který jsem potřebo-
vala (od 1. 12. 2017). Jsem ráda, že to zrov-
na tady vyšlo. 

Líbí se vám tady?  

Jsem tady ráda, práce mě těší a jsem vděčná 
za hezké vztahy, které mezi sebou máme. 

Kolik je vám let? 

Letos na jaře mi bude 45. 

Máte děti? 

Ano, tři kluky a dvě holky. 

Jak se jmenují a kolik jim je let?  

Jména mých dětí bych tu nechtěla uvádět, ale 
jen tak pro zajímavost zmíním, že všichni 
kluci začínají od M a obě holky od A. Nejstar-

šímu bylo 18 a nejmladšímu bude na jaře 8 
let. 

Vždycky jste chtěla hodně dětí?  

V osmnácti jsem měla představu, že budu mít 
dětí šest.  

Jaké máte koníčky, čemu se ráda věnuje-
te? 

Nemám moc času na koníčky, ale ráda čtu 
anglické knížky upravené pro nižší úroveň a 
také jsem před 1,5 rokem začala studovat 
francouzštinu, což mě zatím baví. 

Jakou barvu máte nejra-
ději? 

Červenou a žlutou. 

Máte nějaké oblíbené 
číslo? 

Mám tři oblíbená čísla: 18, 
5 a 37. 

Proč zrovna tato čísla?  

Jsou spojena s mým dět-
stvím. 

Jaké je vaše nejoblíbe-
nější zvíře? 

Asi kočka. 

Máte nějaké zvíře doma? 

Dlouho jsme žádné neměli. Teď máme v po-
řadí třetího křečka džungarského. 

Sportujete? Jaký sport máte nejradši? 

Nesportuji. Cvičila jsem ráda pilátes, ale se 
změnou zaměstnání již na něj nemám čas. 
Od jara do podzimu chodíváme s dětmi kaž-
dou sobotu a v průběhu léta častěji na pěší 
výlety. To mě moc baví. 

Jakými jazyky mluvíte? 

Mluvit neumím pořádně žádným cizím jazy-
kem, ale kdybyste se zeptali, který jazyk 
jsem se kdy učila, tak bych mohla odpově-
dět: ruštinu 8 let, němčinu 6 let, angličtinu 
od 16 let, esperanto asi 3 roky a teď 1,5 roku 
francouzštinu. 

Jaké jídlo máte ráda? 

Mám ráda pečeného králíka, ale už jsem ho 
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neměla spoustu let. Jinak mi chutná skoro 
všechno, co se povede a nemusím to sama 
vařit J. 

Vaříte tradiční česká jídla? 

Občas některé uvařím. 

Zažila jste nějaký adrenalinový zážitek? 

Vzpomínám si na odpověď Terezy Markové v 
jiném čísle Kiwi, kdy na tuto otázku odpově-
děla, že všechny porody. Nejspíš to bylo i u 
mě. Ale jeden mám i jiný. Bylo to před deseti 

lety, kdy jsme s malou dcerkou v kočárku 
dobíhali vlak. Výpravčí na nás ještě chvilku 
počkal. Poté, co jsme nastoupili a byli ještě 
blízko schodů u dveří, jsme zjistili, že jede na 
opačnou stranu, než jsme potřebovali. Z Brna 
do Břeclavi a ne do Prahy. Chtěli jsme proto 
ještě rychle vystoupit, ale vlak se už opravdu 
rozjel a výpravčí na nás hodně nervózně a 
důrazně volal, abychom tam zůstali. Tak jsme 
se tedy do Prahy projeli přes Břeclav, protože 
další stanice byla opravdu skoro až na hrani-
cích a nešlo dříve vystoupit.  
Děkujeme za rozhovor! 

Lyžařský kurz v Postalmu 

Marek Chudoba, 7. G 

V 
 úterý 12. března jsme se v 6.15 sešli 
na dvoře školy, abychom se autobusem 
vypravili na lyžařský výcvikový kurz do 

rakouského lyžařského střediska Postalmu. 
Cesta autobusem trvala asi šest hodin. Na 
místo jsme dorazili po obědě a šli jsme rov-
nou lyžovat. Rozdělili nás do čtyř týmů. Kaž-
dý tým vedl jeden učitel – pan zástupce D. 
Absolon, paní učitelky R. Andrysíková a P. 

Weinholdová a pan učitel J. Brabec. Každý 
den jsme lyžovali dvakrát – dopoledne i od-
poledne asi po třech hodinách. Kdyby bylo víc 
zájemců o snowboard, mohli by mít vlastní 
družstvo. Bydleli jsme na pokojích po třech 
až jedenácti. Pokoje nebyly příliš velké, ale 
na druhou stranu tam výborně vařili. I když 
počasí nebylo příliš vlídné, opravdu nás kurz 
bavil.  

Stalo se ve škole 
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Školní karneval 

Lenka Kabelová 

P 
řátelé, tak jako v předchozích letech, 
uskutečnil se i tento rok celoškolní kar-
neval. Děkujeme všem, kdo v maskách 

přišli. Masek bylo požehnaně a veselé nálady 
také. Novinkou bylo v tomto roce setkání 
všech masek v tělocvičně. Povedlo se a na 
fotografii se všichni vešli. Nakonec si to 

všechny masky i nemasky při diskotéce skvě-
le užily. 

A kdo že se stane nejlepší maskou? To už 
záleží jen na vás J. Hlasujte, prosím. Čas 
máte do 27. března. 
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Den svátečního oděvu 

Josef Tomáš 

V 
 pondělí 11. března proběhl na naší 
škole den společenského oblečení. 
Chlapci se vystrojili do košil, kravat, 

motýlků a tmavých kalhot. Dívky si pro změ-

nu oblékly sukně, šaty a silonky. V tento den 
tak byl k vidění společenský outfit a plejáda 
krásně a módně oblečených žáků. 

Foto: Blanka Štěrbová 
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Ptáci na Jižní 

Martin Niederle, 3. T 

T 
akhle akce se konala v sálku ve škole. 
Dozvěděli jsme se spoustu informací o 
ptácích. Zajímaví byli živí ptáci, které 

jsme si mohli pohladit. Už vím, jak ptákům 

pomáhat, jak se o ně starat a co je pro ně 
nebezpečné. Sokol je nejrychlejší pták na 
světě. Létá rychlostí 360 km za hodinu. Jeden 
pták se tam vykadil. 

Foto: Tučňáci 
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Výroba vánočních ozdob v Poniklé 

Nikola Sedláčková, 5. L 

J 
e to poslední ruční výroba vánočních  
ozdob na světě. Nachází se ve vesnici 
Poniklá v Krkonoších. Výroba ozdob má 

pět fází: 1. vyfoukávání perliček ze skla, 2. 
stříbření, 3. barvení, 4. nařezání perliček, 5. 

výroba ozdob. Je to rodinná firma s více než 
stoletou tradicí. Dříve vyráběli bižuterii, ale 
dnes vyrábějí pouze vánoční ozdoby. Můžete 
si objednat exkurzi nebo si na místě vyrobit či 
zakoupit vánoční ozdobičku.  

Co jsme zažili o jarních prázdninách 

Snowtubing 

Klára Soukupová, 5. L 

O 
 jarních prázdninách jsem byla na 
atrakci jménem „snowtubing“. Nasedla 
jsem do kruhu a jeden pán mě zahákl 

na hák. Když jsem vyjela nahoru, druhý pán 
mě zase odhákl a šla jsem na začátek dráhy. 

Mohlo se jezdit po dvou, já jsem jezdila 
s mojí kamarádkou. Společně jsme se chytly 
a odrazily jsme se. Každý měl pět jízd. Jezdilo 
se dost rychle! Byla to zábava. Moc jsem si to 
užila, chci tam jet znovu  
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IQlandia 

Linda Felgrová, 5. L 

O 
 jarních prázdninách jsme navštívili 
s kamarády IQlandii.  

U vchodu byla kovová tyč. Na jedné 
straně byly provazy a na druhé auto. 

My (byli jsme čtyři) jsme to uzvedli, a to ně-
kolikrát. Bylo tam několik oddělení: GEOlab, 
Laboratoře, GEO, Sexmisie, Solární terasa, 
Relaxační prostory, Kosmo, Vodní svět, Živly, 

Člověk, Češi světu, Věda v domě. 

Podívali jsme se skoro všude, jen jsme nešli 
na solární terasu, jelikož nebylo hezky. Líbilo 
se nám ohnivé tornádo, elektrické blesky a 
zemětřesení, a také když se na nás pouštěli 
silný vítr. Co se nám obzvlášť nelíbilo, byla 
sexmisie, která byla až od 12 let + plnoletý 
člověk. IQlandie se nám moc líbila.  

Rosničky v domě U Zlatého prstenu 

Karolína Chudobová, 4. R 

V 
 úterý 29. ledna jsme byli v domě U 
Zlatého prstenu. Téma bylo Doba Karla 
IV. Dozvěděli jsme se různé zajímavos-

ti, např. že každý zámek u dveří měl svůj klíč 
a že nosili kožené boty. Nadchlo nás množství 
modelů středověkých staveb. Nejefektnější 

byl model Prahy, který byl různě osvětlován 
podle toho, o čem nám zrovna povídali. Na 
závěr jsme se dostali do herny, kde jsme 
z krabic a kostek stavěli své středověké měs-
to. Doporučuji tam zajít. Bylo to úžasné a 
poučné. 

Výlety 

Foto: Kryštof Dvořák 
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Lyžák v Kořenově 

Rosničky 
Natálie Klásková 

Přijeli jsme hned ráno, asi v devět hodin. 
Ubytovali jsme se a vybalili si věci. Již dopo-
ledne jsme šli lyžovat. Rozdělili jsme se do 
skupinek. Nahoře na kopci byl krásný výhled 
na okolní hory. Jídlo tam měli dobré a pokoje 
také. Byla tam legrace a sněhu dost. Večer 
jsme hráli na kytaru a zpívali jsme. Lyžovalo 
se perfektně, myslím, že tam byla červená 
sjezdovka a poma. Někteří šli i běžkovat. 
Počasí bylo na jedničku, ale jen jeden den 
padaly kroupy a sníh. Někdy jsme hráli hry. V 
pátek jsme si balili a sundávali povlečení. Pak 
jsme šli na snídani a odnesli si kufry, lyžáky a 
lyže. Pak jsme vyjeli zpátky. Poslední den 
bylo nádherně.                                                                                             

Vladimír Prchlík 

Minulý týden jsme se sešli pod hruškou 
v 6.30 a jeli jsme autobusem do Jizerských 
hor, přesné místo Kořenov. Když jsme dojeli, 
zastavili jsme u chaty Sport-Ski. Hned v den 
příjezdu jsme šli lyžovat. Sjezdovka byla 
hned vedle naší chaty. Dole byla rozcvička a 
pak jsme vyšlápli pár metrů, aby nás mohli 
rozřadit do družstev, která byla tři. Každé 
družstvo mělo svého instruktora. Na lyže 
jsme chodili jak dopoledne, tak i odpoledne. 
Předposlední den byl závod ve slalomu. Ještě 
před tím si moje spolužačka vyrazila dech. 
Mohli jsme jít i na běžky s paní vychovatel-
kou. Ujeli jsme asi 6 km. Na cestu zpět nám 
pršelo, ale to nás nerozhodilo a dojeli jsme až 
do chaty. 

Večer se rozdávaly diplomy a po rozdání byla 
diskotéka a to byla „pařba“. Ráno jsme sbalili 
a jeli domů. Bylo to super. Krása!!                                

Matyáš Macourek 

Minulý týden jsme byli v Kořenově na horské 
chatě v Jizerských horách. Hned po příjezdu 
jsme si vybalili a rovnou jsme šli na lyže. Po 
odpoledním lyžování jsme se učili a hráli hry. 
Za celý týden jsme měli jen dva úrazy. Kra-
konoše, sojku práskačku ani Trautenberka 
jsme bohužel neviděli. Vařili tam docela dob-
ře. Špatné bylo, že jsme museli chodit dvě 
poschodí nahoru a dolů do koupelny. Při lyžo-
vání jsme se museli vyhýbat některým mís-
tům, protože bylo teplo. Cestou zpět se nic 
zajímavého nestalo.        

Tereza Kovaříková                                      

Minulý týden jsme byli na chatě v Kořenově 
lyžovat. Asi 100 metrů od chaty byl vlek. 
Vařili tam dobře. Chata se jmenovala  Sport-
Ski Kořenov. Byli jsme lyžovat a běžkovat. 
Moc se mi tam líbilo. Přijeli jsme autobusem a 
tam byla tak krásná chata, že jsem se těšila, 
že se podívám dovnitř. Hned po svačině jsme 
šli lyžovat. Při prvním lyžování nás rozřadili 
do dvou skupin. Jeden den tam bylo ošklivo, 
když jsme jeli, tak nás sníh píchal do tváří. 
Bylo tam krásně. Nakonec byly závody a ve-
čer vyhlášení výsledků a diskotéka. Když 
jsme odjížděli, tak nám to bylo všem líto. 
Kdybyste se tam chtěli podívat, tak se to 
jmenuje penzion Sport-Ski Kořenov.                    

 

Srdce s láskou darované 

Opice 
My, Opičky z Jižní, máme rády zvířata. 

Chci psa! Často od nás slyší máma i táta. 

 

„Budeš se o něj starat, 

budeš ho pořád mít rád? 

Kdo s ním bude v dešti chodit ven? 

Uklidíš bobek, až se vykaká na zem?“ 

 

Táta a máma pravdu mají, 

už mě zjevně dobře znají. 

Tak do Tróji pojedeme 

a pejskům aspoň pomůžeme! 

 

Soutěží máme mnoho a někdy se z nich vy-
klube kopec srandy. Od téhle „Srdce s láskou 
darované“ jsme si ale hlavně slibovali, že 
pomůžeme pejskům, kteří nemají zrovna 
povedený život, že budou na chvíli šťastní. 
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Taky jsme doufali, že až o tom budeme vy-
právět mámě s tátou, tak nás do útulku vez-
mou a koupí nám tam nějakého psa – třeba 
čaučaua. 

Všechno začalo pečením: ovesné těsto jsme 
potají uždibovali a to mrkvové se nám straš-
ně lepilo na prsty. Byla to piplačka. Školní 
kuchyňka byla zaprášená moukou až běda. 
Nakonec jsme upekli dvě krabice psích suše-
nek ve tvaru srdíček. Byli jsme strašně zvě-
daví, jestli jim budou chutnat! A doufali jsme, 
že si budeme smět taky nějakého psa pohla-
dit – to jim určitě taky pomůže. 

Někdo ještě vyráběl hračky ze starých triček 
a ponožek (co kdyby jim ty sušenky nechut-
naly?). Někdo si připravil z domova granule. 
A někdo z nás se do útulku trochu bál – že 
mu bude pejsků líto. Někomu se dokonce o 
nich zdálo – jak jim to všechno chutná. Ně-
kdo ale už předem tušil, že bude brečet. 

A pak tu byl den D – výlet do trojského Útul-
ku pro opuštěná zvířata. Mrzlo, až nás nosy 
štípaly, ale nikdo si nestěžoval. 

Nejprve jsme předali dárky paní policistce a 
ona nám o všem povyprávěla. Ukázala nám i 
jiná zvířata: hady, želvy, ještěry. Pak přišla 

konečně na řadu návštěva pejsků. Všichni 
byli nádherní, roztomilí a sušenky jim chutna-
ly.  

Myslíme si, že tam mají krásně uklizeno a 
hezky se tam o ně starají. Stejně nám ale 
bylo úzko. Tekly nám slzy, když jsme viděli ty 
smutné psí výrazy. Někteří byli hodně vystra-
šení. Bylo nám líto starých psů, které už si 
asi nikdo nevezme. Chtěli jsme to udržet, ale 
neudrželi: brečeli skoro všichni, i paní učitel-
ka. 

Zuzanka panáčkovala a chtěla další sušenky, 
Jonášek se líbil Šimonovi, Adam by si rád 
odnesl toho mega hada, Majda by chtěla Mici, 
největší kluk ze třídy Milan si oblíbil Goliáše a 
na Maxe koukalo s láskou štěně beze jména. 

Vůbec jsme nečekali, že něco dostaneme, a 
tak nás překvapilo, že nám paní policistka 
dala trička: jsme na ně ohromně pyšní! 

Všichni si myslíme, že by bylo lepší, aby ta-
kovéto případy týrání a opouštění zvířat ne-
byly. Pomáhat zvířatům je podle nás HODNĚ 
DŮLEŽITÉ. Byl to smutný zážitek, ale nako-
nec jsme měli dobrý pocit. Na prvním místě 
bylo pomoct pejskům, a to jsme splnili. Byl to 
nejlepší výlet za celé čtyři roky!  

Foto: Opičky 
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3. T 
Matěj Pert 

21. února jsme vyrazili do Muzea hlavního 
města Prahy. Program se jmenoval 
„Multikulturní Praha za doby Karla IV.“. Viděli 
jsme kalendář z orloje. Také jsme viděli 
Langweilův model Prahy, který je celý z papí-
ru. Autorovi trvalo jedenáct let ho postavit. 
Potom jsme se vydali do jedné místnosti, kde 
jsme si povídali o čtyřech pražských místech. 
Nejvíce mě zaujalo židovské město. Pak jsme 
šli do 3D kina. 

Lukáš Skalický 

Ve čtvrtek jsme byli v Muzeu hlavního města 

Prahy. Ve vitrínách jsem viděl věci z doby 
Karla IV., například zbraně a brnění. Potom 
nás vyzvedla paní průvodkyně a říkala nám 
různé zajímavé věci. Pak jsme si prohlédli 3D 
model staré Prahy z papíru. Na památku jsem 
koupil mamince záložku do knihy. 

Honza Suk 

V Muzeu hlavního města Prahy byl ten nej-
větší a nejpřesnější model Prahy z papíru. 
Byly tam počítače, na kterých se dalo ten 
model vidět zblízka. Autorem byl Langweil a 
dále tam bylo 3D kino tohoto modelu. 

Tučňáci v době Karla IV. 

Foto: Tučňáci 
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Top muffin 

Lucie Hodíková, 5. M 

T 
řída 5. M uspořádá soutěž Top muffin. 
Úkolem je upéct doma, nejlépe bez po-
moci rodičů, muffiny. Pak tři přinést do 

školy. Hodnotí se vzhled, chuť, tvar, barev-
nost, kyprost. K muffinu musí být jméno žáka 
a třída. Z každé třídy může být maximálně 5 

žáků. Nejpozdější přihlášení je 16. 3. u pana 
učitele Mrkvy. Celkem budou dvě fáze hodno-
cení. První část je 25. 3. do 12.00. Druhá je 
26. 3. ve 14.30. Výherci dostanou sladkou 
odměnu a samozřejmě body do školní hry. 
Přijďte!  
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Leonardo DaVinci 

Charlotta Daniela Šnorová, 8. C 

L 
eonardo da Vinci byl velice slavná rene-
sanční osobnost. Žil na přelomu 15. 
a 16. století. Ovládal několik oborů, 

včetně fyziky, chemie, biologie, konstruktér-
ství a dalších. 2. května vzpomeneme pětisté 
výročí jeho smrti. V Kiwi proto chystáme ně-
kolik „akcí“ na toto téma. V dalším Kiwi na-
jdete třeba anketu o da Vincim, nebo již 
v tomto vydání křížovku a jiné za sladké od-
měny.  

1. Leonardo da Vinci se zajímal o … , byl proti pokusům na nich. Pravděpodobně 
byl i vegetarián.  

2. Giovanni Antonio Boltrafffio byl da Vinciho žák a adoptivní potomek…  

3. Leonardův nejslavnější vojenský vynález 

4. Název obrazu dámy se zvířetem 

5. Da Vinci sestavil rogallo podle pohybu ptáků, tj. podle jejich … 

6. Jméno obrazu se 13 postavami 

7. Odříkání  

8. Leonardo byl velmi …, moudrý a chytrý člověk 

Tajenka: Leonardo da Vinci předběhl svou dobu více než o 400 let. Způsobily to jeho ………… 
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Redakční rada: Linda, Klárka, Terka (5. L) a Lucka (5. M)  
Najděte v osmisměrce vynálezy Leonarda da 
Vinciho. Nápovědou vám budou rébusy, pře-

smyčky a skrývačky.  

+nemo100cm = přístroj na zjišťování rychlos-
ti větru 

 

+nemoskop    = přístroj na zjišťování směru 
větru 

 

inklino100cm = přístroj na kontrolu vodorov-
né pozice při větru 

 

MILÝ DRÁKULO, METEŠ SI NĚKDY PŘED 
VLASTNÍM PRAHEM? = střelná zbraň 
s rychlou, opakovanou palbou 

 

 

<->  PŘIŠEL K NATÁLII = palný stroj, vozidlo 
chránící vojáky při pohybu 

 

Létací VLAST ROJE VČELÍHO BYLA NA VYSO-
KÉM DUBU = zařízení pro  pohyb ve vzduchu 
pohyblivé LODĚ LODĚ = pohyblivá velká pal-
ná zbraň 

 

PRAVIDELNÉ TEMPO NOR KAŽDÝ DEN DODR-
ŽUJE = zařízení pro pohyb pod vodou 

 

AU, TO BOLÍ = vozidlo poháněné pružinovým 
mechanismem 

 

 

 

 

sluneční JEL NA KOLE K TORNÁDU = zařízení 
na přeměnu slunečního záření na tepelnou 
energii 

 

 

ÉREIHLOTPAK = vrtulník 

 

NSKRAADF = oblek kosmonautů a potápěčů 

 

LAKALČUAKK = zařízení pro rychlé počítání, 
v jeho době s ozubenými kolečky 

 

ČRTVAKA = nástroj, kterým můžeme udělat 
díru do jakéhokoliv materiálu 
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Bohemian Rhapsody - recenze 

Anna Marie Jechová, 5. N 

B 
ohemian Rhapsody je velmi úspěšný 
film z roku 2018. Jeho návštěvnost 
pře- konala i 

film Tita- nic. Tento 
film je o kapele 
Queen, ale hlavně 
o jejím zpěvákovi 
Freediem Murcurym. 
Právě jeho roli 
hraje známý he-
rec Rami Malek, kte-
rý se na tuto roli 
připravo- val rok! Děj 
tohoto filmu se 
koná od roku 1970, 
kdy se podle filmu 
Freddie přidal ke 
kapele Queen, která se původně jmenovala 
Smile. O rok později pro kapelu vymyslel 
nový název Queen a vymyslel i logo.       

 V roce 1985 se konal snad největší charita-
tivní koncert všech dob – LIVE AID. A tím 
končí i tento velice úspěšný film. Freddie Mer-
cury zemřel na zápal plic způsobený AIDS 24. 
11. 1991. Byl zpopelněn v souladu 
s náboženstvím své rodiny. Jeho přítelkyně 
Marry měla rozprášit nebo uložit jeho popel. 
Nikdo dodnes neví, kam ho uložila nebo roz-
prášila. 

Při letošním rozdávání Oscarů Bohemian 
Rhapsody dostal 4 Oscary, a to za: 

- nejlepší mužský herecký výkon: Rami Malek 

- nejlepší zvuk 

- střih 

- střih zvuku 

Staré pověsti české - Alois Jirásek 

Laura Lázničková, 5. M 
Jak se jmenoval bratr praotce Čecha? 

 

 

 

 

 

Jak se jmenoval Bivojův otec? 

 

 

 

 

 

Jak se jmenovala nejstarší Krokova dcera?
Vylušti přesmyčku, seřaď květiny od nejvyšší 
k nejnižší.  

 

 

 

 

Kdo vedl ženy v dívčí válce?   

Vybarvi kosti s tečkou. 

 

Odkud byl Horymír? 

Postupuj pouze po květech s šesti okvětními 
lístky.  


