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SLOVO ŘEDITELE 

Mgr. Bc. Daniel Kaiser 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

začal druhý měsíc školního roku a snad 
s drobnými zádrhely můžeme říct, že 
fungujeme.  

Máme za sebou výjezdy 5. a 6. ročníku, sběr, 
výjezd parlamentu, několik projektů, Klub 
přátel školy pořádá akce pro Vás….  

Držme si palce, ať můžeme fungovat i nadále! 
Přeji si to za Vás, za rodiče i za nás pedagogy! 

Daniel Kaiser 
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NA ÚVOD 
 

Milí čtenáři, 

dovolte mi, abych vás seznámil s novou podobou školního magazínu Kiwi. Pevně 
věřím, že se vám nové grafické zpracování bude líbit a povede k tomu, že si rádi 
budete pročítast stránky jeho obsahu. 

Jednou z novinek tvoří taktéž i nová animovaná postavička doprovázející 
jednotlivé rubriky. Její cesta sem na stránky nebyla jednoduchá. Vše začalo 
vyhlášením celoškolní soutěže, kde měla každá třída možnost vytvořit neomezený 
počet kreseb s názvem dané postavičky. Věřte mi nebo ne, obrázků se nám 
v redakci sešlo opravdu mnoho, za což moc děkujeme.  

Další krok výběru pak záležel na redakční skupině a samotném ilustrátorovi, který 
vítěznou postavičku překreslil do daných pozic. Po dlouhém vybírání jsme se 
shodli na podobě lišáka Luckyho, o jehož původní podobu se zasloužila Emma 
Kotasová ze 4. C. O zpracování této postavičky pro jednotlivé rubriky magazínu se 
postaral pan učitel Michal Nedelka. Oběma bych moc rád za celý tým magazínu 
poděkoval. Nakonec díki nim má Kiwík svého kámoše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Mrkva (obr.: Tomáš Mrkva) 
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ANKETA 

Co a koho žáci poslouchají 
 

Téma ankety pro první číslo 
časopisu Kiwi ve školním roce 
2021/2022 tvoří hudba. Otázek 
čekalo naše žáky hned několik, ta 
první měla v oslovených třídách vybraných ročníků 
odhalit hudební žánr, jenž u nich převažoval svojí 
oblibou. Od něj se pak odvíjely další otázky, na jejichž 
základě jsme zjistili oblíbeného zpěváka, zpěvačku či 
kapelu spojené s již zmíněným žánrem. Musím říct, že 

názory žáků byly opravdu různorodé a mnozí z nich svého oblíbence prosazovali 
dost tvrdě. Vzorek naší ankety tentokrát tvořily tyto třídy: 5. V, 5. Z, 7. P, 7. R 
a 8.  K. 
Nedávno jsem vzpomínal na dobu, kdy jsem 
přestoupil na 2. stupeň, tehdy jsem poslouchal 
převážně Hard Rock. Čas ovšem plyne, doba se 
mění a s ní i názory žáků. Co tedy odhalily výsledky 
naší ankety? 

Včelky (5. V) poslouchají převážně Pop, zástupcem 

toho směru je Ed Sheeran, který hraje v kapele 

Band Aid 30. Taktéž u Zajíců (5. Z) převažovala 

popová vlna, tu ovšem tvoří Imagine Dragons, kde 

je hlavním zpěvákem Dan Reynolds. 

V případě Papoušků (7. P.) zvítězil Hip Hop, jejich 
oblíbeným zpěvákem je Post Malone. 
Rosničky, tedy 7. R., se rozhodly pro Pop. Tato třída 
žáků nejčastěji poslouchá skupinu One Republic, 
která je zastoupena zpěvákem Ryanem Tedderem. 
Ve třídě Káňat (8. K.) byly zvoleny hned dva vítězné 
směry hudby – Rap a Pop, v případě prvního žánru 

tvoří zástupce Eminem a Pop zastupuje Twenty One Pilots. 
 
Petr Karman 8. K (obr.: P. Karman) 
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SOUTH FASHION 
 

Dívčí a chlapecký outfit Kiwi 
 

Pro první číslo časopisu Kiwi v tomto 
školním roce jsme jako zástupce 
zajímavých outfitů vybraly Vivien 
Caputo z Užovek a Maxe Drozdu 
z Ještěrek.  

Vivien má dvanáct let a pochází z Itálie. Jak sama 
přiznala, oblékání patří mezi její oblíbené činnosti. 
Nejraději nakupuje v H&M, Bershce a New Yorkeru. Její 
šatník tvoří nejrůznější druhy svršků, mezi ty 
nejoblíbenější ovšem patří ty, kterými zaujme široké 
okolí. Outfit, ve kterém jsme ji zastihly ve škole, byl 
tvořen přiměřenou kombinací barev a to černou, šedou 
a modrou. Vivien zvolila volnější střih džínů s horním 
nabíráním. K tomu si vybrala 
černé triko na tělo s dlouhým 
rukávem. Dominantním prvkem 
jejího outfitu ovšem tvořil pléd 
v šedé barvě. Velikou škodu 
spatřujeme v tom, že v budově 
školy není vhodné nosit 

pokrývky hlavy, tím bychom vám čtenářům tuhle 
výraznou osobu mohli přiblížit úplně. K tomuto oblečení 
totiž ráda nocí jednoduchý klobouček, který její celkový 
vzhled dokonale podtrhuje. 

Chlapecké zastoupení tvořil Max Drozda, pestrost barev 
jeho svršků si o rozhovor přímo říkala. Zeptaly jsme se ho 
na pár otázek ohledně jeho oblečení a něco jsme zjistily 
i z jeho osobního života. Max chodí do 9. J a je mu 15 let. 
Rád chodí barevně oblíkaný, protože se mu výrazné barvy 
líbí. Podle něj je to mnohem hezčí než jenom černá a bíla 
barva, které se objevovaly ve starých černobílých filmech. 
Max se také inspiruje v různých amerických filmech, kde 
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chodí lidé pestře oblékání. Své svršky nakupuje ve všech obchodech, často 
například v obchodě H&M, nebo v zahraničí na dovolených. Max se věnuje 3 roky 
Thai-boxu a také běhá. Jeho koníček je grafika, rád upravuje fotky. Má dva bratry, 
kteří taktéž navštěvují naši školu. Zevnějšek Maxe hodnotíme kladně, výběr 
oblečení působí pohodlně a mladistvě. On sám o své barevnosti outfitu hovoří 
jako o střídmé. 

 

Barbora Pejšová, Viktorie Svatošová 8. N (foto: B. Pejšová) 

 

ROZHOVOR 
 

Martin Kubík – asistent a vychovatel 
 

Jak byste se stručně představil našim čtenářům? 

Jmenuji se Marin Kubík, jsem jedináček, je mi 24 let. 
Pocházím ze Žatce, chodil jsme na základní školu Petra 
Bezruče. Na střední školu jsem dojížděl do Mostu. Jednalo se o Střední školu 
InterDact. Obor, který jsem vystudoval nesl název Informační technologie. 

Do Prahy jsem odešel kvůli špatné pracovní situaci 
v Žatci. Nejdříve jsem bydlel u kamaráda a nyní 
bydlím se svojí přítelkyní. 

Ani v Praze to ze začátku nebylo zpočátku lehké. Za 
nějaký čas ovšem přišla super nabídka, za kterou 
jsem doteď strašně moc vděčný a šťastný. 

Na jaké pozici pracujete v naší škole? 

Na ZŠ Jižní jsem zaměstnán jako vychovatel, mojí 
třídou se stala třída Jelenů, která je tvořena 

prvňáčky. Kromě toho také vykonávám práci asistenta pedagoga na vyšším 
stupni. 
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Byl jste již někdy zaměstnán na jiné škole nebo jste měl nějaké jiné 
zaměstnání? 

Předtím, než jsem nastoupil na tuto školu jako vychovatel, jsem pracoval 
v kuchyni jako kuchař. Toto povolání se časem ukázalo po finanční stránce jako 
nezajímavé. 

Jak se vám líbí u nás ve škole? 

Škola, ve které nyní působím, se od ostatních liší úžasnou zahradou a skvělým 
pracovním kolektivem, takže jsem spokojen. 

Děláte nějaký sport?  

Sport, no comment     .  

Máte nějaké koníčky? 

Od 9 let se věnuji rybolovu, je to jedna z mých 
volnočasových aktivit, kromě toho jsem také 
aktivním členem dětského tábora Eldorádo, jehož 
součástí bývají i žáci a pedagogové této školy. Rád 
hraji i počítačové hry, konkrétně CS:GO, Call of 
Duty: Warzone, World of Tanks a Fortnite. Mou 
vášní je bezesporu rybolov, radost z každého 
úlovku se slovy ani nedá popsat, přidanou 
hodnotu této aktivity pak tvoří možnost relaxace 
a kontakt s přírodou. 

Hodnotíte současnou práci jako jeden z vašich splněných životních cílů? 

Současná pracovní pozice mě naplňuje a dělám ji rád, ovšem životní cíle spatřuji 
ještě v něčem jiném. 

 

Barbora Pejšová, Viktorie Svatošová 8. N (foto: M. Kubík) 
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CESTOVÁNÍ 
 

Toulky po Německu 
 

O prázdninách jsme navštívili spolu s rodinou skalní pevnosti 
Bastei a Königstein. Skalní vyhlídkový most Bastei je jeden 
z hlavních dominant a symbolů Saského Švýcarska. Skály na 
pevnosti vznikly kvůli vodní erozi, tyto skály, na které jsme se 
přijeli podívat sahají do výšky až 305 m. n. m.! Z Bašty, což je 
český název pro Bastei, můžete vidět na labské údolí, kamenný most 
Basteibrücke, který má délku 76 metrů a spolu s ním, je to dokonce první 
evropský turistický most. Spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.  

Tento most byl postaven okolo roku 
1851. A nebojte i nějakou pořádnou baštu 
na Bastei najdete, protože se zde nachází 
několik restaurací, dokonce si zde můžete 
dopřát teplý trdelník a nocleh v hotelu 
Berghotel Bastei.  

Když jsme si prohlédli vše, co Bastei 
nabízí, hned jsme jeli na nedaleko 
vzdálenou skalní pevnost Königstein. 

Tento historický objekt se nachází ve výšce 247 m. n. m. Je také velmi rozsáhlý, 
rozkládá se na ploše velké 9, 5 ha, takže na jeho prohlídku si musíte vyhradit 
alespoň polovinu dne. Z této pevnosti se vám otevře výhled na řeku Labe, Saské 
Švýcarsko a rovněž na východní 
výběžky Krušných hor, tato pevnost 
nabízí i několik zajímavých výstav. 
Můžete si prohlédnout třeba 
německé kasárna, hradní kapli, 
hladomornu, první posádkový kostel 
v Sasku z roku 1676 nebo nejhlubší 
studnu Saského Švýcarska, která je 
hluboká dokonce 152, 5 m. Můžete 
zde zahlédnout i místní kozičky, které 
mají krásně zelený a velký výběh.  
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Pokud se tedy budete někdy potulovat poblíž hraničního přechodu Hřenska na 
severu Čech, tak určitě neváhejte a zajděte se podívat na tyto dvě skalní pevnosti, 
protože se nachází jenom 15 kilometrů od zmiňovaného hraničního přechodu! 
Doufáme, že se vám tam bude líbit stejně jako nám. 

 

Veronika Fantová 6.T, Lucie Fantová 9.Ch (foto: V. Fantová, L. Fantová) 

 
SERIÁL 
 

Kiwíkovy patálie 
 

Ucítil jsem teplé a něžné 
pohlazení po tváři. Spokojeně 
jsem se protáhl a načechral si svá 
krátká hnědá peříčka na boku. 
Opatrně jsem se postavil na své 
vratké nožky a porozhlédl se po 
noře. Proužky světla proklouzávaly otvorem do malého příbytku a oteplovaly tuto 
podzemní skrýš.  
Po chvilce rozkoukávání jsem si všiml, že v noře nikdo není. Se značnou opatrností 
jsem vykoukl otvorem do širého světa. Najednou jsem si ale uvědomil, že zde 
něco nesedí. Stébla trávy, která se normálně spouštěla dolů a zakrývala vchod do 
domečku, byla poničená a zkroucená. Tráva a mech, jindy hrající veselými odstíny 
zelené, byla náhle špinavá a sešlapaná velkými stopami.  
Pomalinku jsem vyšel ven do té spouště. Mé malé, ale rychlé tělíčko bylo 
připraveno kdykoliv utéct pře hrozbou. Prošel jsem kolem pár poničených trsů 
trávy a došel až k patě mohutného a statného stromu. Pruhy světla vesele tančila 
mezi ševelícími listy onoho stromu a ozařovala všechnu spoušť kolem. Všude 
okolo stromu byly vyryté do země šlápoty tak veliké, že by se do nich vešla celá 
naše rodina. Avšak já jsem nad vším tím pouze pohodil zobáčkem a nevěnoval 
tomu pozornost, ach to jsem však nevěděl, jaká to byla chyba.  
Procházel jsem mezi stromy a trsy trav. Držel se ve stínu a postupoval stále dál 
a dál od nory. Pomalu ale jistě se mě začala zmocňovat panika.  
Nevěděl jsem, kde jsou moji malí sourozenci a kde jsou rodiče. Nikdy nás 
nenechávali dlouho samotné. Mohl jsem jít několik desítek minut, ale možná také 
pár hodin. 
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 Slunce již nebylo těsně nad obzorem, nýbrž vystoupalo o poznání výše a já byl 
daleko od bezpečí domova. Stále hlasitěji a hlasitěji jsem vydával smutný zpěv 
a snažil se přivolat rodiče. Již jsem nedbal na možné nebezpečí a prostě pouze šel. 
Tomuto zdárnému klidu však měl být během pár chvil konec. Zčista jasna bylo 
okolní ticho proříznuto hlasitým a úderným zvukem, který ke mně ihned dolehl. 
Následovalo i zvláštní štěkání, které jakoby samo říkalo, že se blíží smrt a zhouba. 
Snažil jsem se co nejrychleji dostat pryč, ale to se bohužel nepovedlo. Pár chvil po 
tom, co jsem začal utíkat, se nade mnou objevil veliký stín a hned na to vše 
potemnělo. Jako had se okolo mého chabého tělíčka obtočila cizí ruka 
a následoval tupý náraz do čehosi tvrdého a kovového… 

          pokračování příště 

Tereza Štanclová 9. H 

 
ŠKOLNÍ AKCE 
 

Kolik umíš jazyků, tolik si koupíš zmrzliny 
 

Týden jazyků se kvůli korona viru změnil na projekt 
jazyků, který tradičně probíhá v měsíci září. Tentokrát si 
žáci pátého ročník zahráli na detektivy, když luštili 
záhadu šifrovaného obrázku. Poslechli si píseň, v níž 
hledali správná slova na doplnění. Vyluštili několik 

osmisměrek a křížovek. Naučili se 
rozpoznávat a přiřazovat přísloví, která 
dávají lidem do života vždy nějaké 
moudro. Každá skupinka měla splnit 
celkem 19 úkolů, na šesti různých 
stanovištích. Všichni doslova makali 
a snažili se obejít a zvládnout všechny 
stanoviště, což se několika skupinám 
povedlo. Nechme se tedy inspirovat 
jedním příslovím na závěr. Uhádnete, 

jak zní v českém jazyce? A friend in need is a friend indeed. 

 

Dušan Hubač (foto: D. Hubač) 



12 
 

EKO program z pohledu Žiraf 

 

Dne 13. září jsme se třídou 5.Ž jeli na Ekologický program do Vlašimi. Sraz byl na 
Roztylech a poté jsme se společně metrem přesunuli na hlavní nádraží, odkud 
nám v 11:30 jel vlak do Vlašimi. Když jsme přijeli do Vlašimi, ubytovali jsme se a šli 
na odpolední program v Parazoo. Nejdříve jsme měli s lektorkou komentovanou 
prohlídku v Parazoo a potom jsme hráli hru „Riskuj v Parazoo“. Po večeři jsme spaní 
učitelkami šli do zámeckého parku na naučnou stezku a pomocí QR kódů jsme 
plnili různé úkoly. 

Druhý den následoval další program. Ráno 
jsme s lektorem v zámeckém parku lovili v 
Domašínském potoce vodní živočichy a 
poté jsme je v klubovně pod lupou 
zkoumali. Podařilo se nám chytit např: 
berušku vodní, pijavici nebo potápníka. Po 
obědě jsme zavítali do místní cukrárny, 
kde jsme si nakoupili dobroty. Pak 
následoval odpolední program, který byl 
zaměřený na ptáky žijící u nás. Hráli jsme 
různé soutěže a potom jsme podle obrázků snažili ptáky rozpoznat. Dozvěděli 
jsme se od lektora spoustu informací. Tento program jsme zakončili výrobou 
krmítka, který jsme si odvezli domů.  

Třetí den, ve středu, nás čekal 
poslední dopolední program. 
Tématem byla „tatranka“. Uvědomili 
jsme si, že pro výrobu jediné tatranky 
je potřeba tolik věcí, které mnohdy 
přírodě velmi škodí. Po obědě jsme 
navštívili infocentrum, kde jsme 
dostali za splněnou stezku sladkou 
odměnu. Od infocentra jsme se 
vydali na nádraží a jeli vlakem domů.  
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Celý třídenní program jsme si všichni opravdu užili. Odvezli jsme si z něho několik 
nových poznatků, zkušeností a také zážitků. Rádi budeme na Eko program ve 
Vlašimi vzpomínat. 

 

T. Hlaváčková, R. Myslil, L. Martínková 5. Ž 

 

T-mobile olympijský běh  

 

Dne 8. září jsme se zúčastnili celorepublikové akce a na naší škole zorganizovali  
T-mobile olympijský běh. Zúčastnili se všechny třídy 1., 2. a 4. ročníku. Celkově na 
našem atletickém oválu běželo postupně 248 dětí. Děti si běh i krásné počasí užily.  
 

Nejrychlejší v každém ročníku dostali i odměnu, 
jednalo se tyto žáky: 

1. ročník Laura Strangmüllerová (1. J), 

           Jan Michal Šiler (1. I), 

2. ročník Viktorie Čížková (2. F),  

            Matyáš Čerjak (2. H), 

4. ročník  Eliška Hradečná (4. B),  

            Václav Halík (4. A).  

 

Všem zúčastněným blahopřejeme a již nyní se těšíme na další rok v pohybu. 
         

Andrea Dudrová 
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Jak běhali Bažanti 

 

Ve středu 8. 9. se třídy naší školy 

zúčastnily soutěže T-Mobile běh. 

I naše třída se do soutěže zapojila. 

Sportujeme totiž moc rádi a běhání 

nám jde. Rozběhy se konaly v rámci 

naší třídy, takže se proti sobě 

nastoupili kamarádi. Ale ani to 

nepokazilo úsměvy na tvářích malých 

sportovců. Všichni ze třídy se snažili 

vybojovat co nejlepší umístění. 

Nejlépe však dopadla naše Eliška, která mezi 4. ročníky obsadila 1. místo. 
 

Bažanti 4. B (foto: A. Dudrová, V. Zajícová) 

 

Go program 
 

Naše třída jela na adaptační výjezd (Go program), který se konal na Staré 
Živohošti. Strávili jsme zde tři dny, a to od 6. do 8. září. V pondělí ráno jsme se 
nejdříve sešli u školy, udělali jsme si test a konečně jsme mohli vyrazit směrem na 
Roztylské náměstí, kde na nás čekal objednaný autobus. Naši třídu doprovázel náš 
třídní učitel Jan Kube, paní psycholožka Jana Frídlová a dvě žákyně z 9. ročníku, 
Stela a Laura.  

Po příjezdu na Starou Živohošť jsme se ubytovali v hotelu, u kterého byl i bazén, 
bowling a malé volejbalové hřiště. Po tom, co jsme se ubytovali, nás pan učitel 
svolal a šli jsme hrát společenské hry. Během hraní těchto her jsme měli my žáci 
možnost se lépe poznat, a hlavně mezi sebe přizvat naše nové spolužáky: Báru, 
Terku, Týnu a Dominika. Po těchto aktivitách jsme šli na výborný oběd. Následoval 
polední klid a hned po něm jsme se mohli jít vykoupat do místního bazénu. 
K večeru jsme se také vydali na nedalekou procházku k řece Vltavě a cestou zpět 
jsme už mířili k večeři. Po večeři jsme si šli ještě zahrát bowling.  
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Druhý den jsme ráno vstávali kolem 7:00 a v 8:00 už jsme měli připravenou 
snídani formou švédského stolu. Dopoledne jsme opět věnovali hrám v týmech, 
které jsme si užili. Po obědě jsme se odebrali do svých pokojů na polední klid. 
Odpoledne jsme opět zavítali do bazénu a následně jsme vyrazili na výlet na 
rozhlednu, ze které byl pěkný výhled. Poslední večer byl táborák a kdo chtěl, tak 
si mohl upéct třeba buřty nebo chleba. 

Další den už nás čekal odjezd domů, ale ráno jsme si ještě stihli zahrát pár her. 
Sbalili jsme si věci a šli jsme čekat na autobus, který nás odvezl zpět do Prahy. 
Výjezd jsme si celá třída moc užili a budeme na něj rádi vzpomínat. 

 

H. Grisonová, H. Netolická, N. Pospíšilová 6. Š 

 

Tučňák na Go programu 

V září jsem se se svou třídou 6. T. 
zúčastnil výborné školní akce, která 
nese název Go program. Šlo 
v podstatě o výlet, který se pro naši 
třídu konal od 12. do 14. září na 
Staré Živohošti. Já jsem si to na 
Živohošti trochu prodloužil, protože 
jsem si pobyt spojil i s výjezdem 
školního parlamentu. Go program 
byl nabitý aktivitami v podobě her, 
týmových soutěží a zábavy.  

Nejvíc jsem si užil indiánský baseball a SMS hru. Moc se mi také líbil výlet na 
Drtinovu rozhlednu. Jen je škoda, že to příjemné vždy tak rychle uteče. Určitě 
bych podobných akcí uvítal víc, jelikož máme možnost lépe poznat svoje 
spolužáky i učitelé. 

 

Ondřej Trhoň 6. T (foto: Kamila Lehovcová) 
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Výjezd školního parlamentu 

Hned po příjezdu na Starou Živohošť jsme si zahráli seznamovací hru, na veřejné 
pláži s panem učitelem Hubačem. Druhá hra s názvem Římani spočívala ve 
schovávání a hledání starých žolíků. Po obědě jsme prodiskutovávali problémy ve 
třídách, jako je například rozvrh, chybějící školní automaty na občerstvení a bufet. 
Následoval kvíz, který se týkal znalostí Spořilova.  

Věděli jste, že náš pan ředitel 
je nejdéle sloužícím ředitelem 
této školy? Nebo, že 
Roztylské náměstí je třetí 
největší náměstí v Praze? 
Jeho délka činí 468 metrů 
a šířka 78 metrů. Večer, když 
se venku setmělo, si pro nás 
deváté ročníky připravily 
pěknou bojovou hru, za což 
jim chceme dodatečně 
poděkovat. 

V sobotu dopoledne jsme byli 
na výletě k ohradám s koňmi, 
patřícím herci Václavu 
Vydrovi. Cesta zpět byla 
poměrně náročnější, ale 
nakonec jsme to všichni ve 
zdraví zvládli. 

Odpoledne jsme naše bolavé 
nožičky mohli osvěžit 
v bazénu se slanou vodou, 
také nás čekaly další hry, v jednotlivých ročnících jsme vytvářeli komiksy. Večer 
patřil Bowlingu, soutěžili jednotlivé třídy na obou stupních. Stravování po celou 
dobu pobytu bylo mnohem lepší než v naší školní jídelně. 

Na svém zasedání parlament navrhl nějaká vylepšení například to, že v Kiwi 
magazínu by mohlo být více zábavy, jako třeba vtipy, hádanky nebo komiksy. 
V rozhlase pro změnu více aktualit, novinek ze světa sportu a zajímavosti 
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o zvířatech. Požádali jsme také o možnost širšího využití amfiteátru. Prožili jsme 
krásný víkend, který byl pro nás taktéž i velkým přínosem. 

Nela Poláková 7. R 

 

Výstupy školního parlamentu (brainstorming) 

Také vás zajímá, co se vše se probíralo na prvním výjezdu školního parlamentu? 
Zde je stručný výčet jednotlivých bodů. 
 
Školní řád: 
- Jedno hromadné poučení o bezpečnosti v učebnách. 
- Zákaz škemrání o odložení testu. 
- Zákaz energy drinků. 
- Zákaz křičení na děti. 
- Zákaz lepení žvýkaček na lavice. 
 
Kiwi magazín: 
- Školní komiks. 
- Zajímavosti a novinky ze světa. 
- Rozhovory s učiteli. 
- Vtipy. 
- Novinky ze světa zvířat. 
- Lepší dostupnost ve třídách. 
- Lepší vizuální stránka. 
- Inspirativní příběhy učitelů. 
- Inzeráty (např.: ztratila se bunda…). 
- Školní detektiv (např. o prostorách, kam žáci nechodí…). 
 
Zahrada: 
- Normální druhá trampolína. 
- Rozcestník i se směry na místa po světě. 
- Bazén (pozn. ředitele: nééééé, nejde to – hygienici by nedovolili). 
- Redukovat liány na horním hřišti. 
- Klouzačka. 
- Houpačky. 
- Zahradní olympiáda (např. učitelské házení klíči na cíl). 
- Další prostory na učení venku, využití amfiteátru. 
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Prostory školy: 
- Obnovit pítko na dolním hřišti. 
- Výtah. 
- Bar s diskotékou. 
- Prodej školních potřeb. 
- Dostupnost žolíků během roku. 
- Ovoce a mléko do školy. 
- Kube do každé třídy. 
 
Rozhlas: 
- Novinky ze světa zvířat. 
- Přehled akcí. 
- Více aktualit než historie. 
- Novinky z e-sportu. 
- Písničky (třeba i o přestávkách). 
- Novinky v kinech pro následující měsíc. 
- Zprávy o projektech 5. - 7.ročníku (kdy budou a téma). 
- Informace, kdy vyjde další KIWI. 
- Ztlumit zvonění a nahradit znělkou. 
 
Daniel Kaiser – ředitel 
 
 

AKTUALITY 
 

Fénixové před prázdninami 
 

Před prázdninami byli Fénixové prvňáčci. Ve škole si děti 

užily nejen učení, ale i různá vyrábění. A co si děti 

vyrobily? Prázdninové kufříky. Celé prázdniny si do nich 

děti psaly různé zážitky, lepily si tam fotografie, pohledy, 

vstupenky a různé další věcičky. 
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Teď už máme všechny kufříky ve 

třídě a musíme si jen domluvit čas 

a chvíli, kdy se všichni sejdeme 

a budeme si povídat o prázdninách, 

co jsme zažili, co jsme viděli, koho 

jsme potkali a kde všude jsme byli. 

Už se na to všichni moc těšíme. 
 

Fénixové 2. F (foto: L. Kabelová) 

 

 

Eko stezka v ZŠ Jižní IV. 
 

Naučná stezka vede od prolézacího hradu Rampelník kolem školičky, 

dále podél plotu, nad sáňkovacím svahem a altánem k nádrži s dešťovou 

vodou, kolem zahradních políček ke skleníku a dále kolem rybníčku, 

hmyzího hotelu, amfiteátru, ohniště a po schodech zpět k herním 

prvkům. Cestou najdete krátká zastavení s informačními tabulemi. 

Stezka se postupně bude doplňovat o další panely. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daniel Kaiser – ředitel (foto: D. Kaiser) 
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Co žák, to šikula 

 

O tom, že jsou žáci naší koly bezpochyby nadaní jsem se měl možnost hned 
z počátku tohoto školního roku přesvědčit nejen na hodinách výtvarné výchovy, 
ale také na hodinách jiných vyučovacích předmětů.  

 
 

Stín stromu – žáci 5. ročníků (Vv) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaly z přírodnin – žáci 5. ročníků (PCv) 
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Kalafuna, pájka, přímočarka, smirek, nejsou sprostá slova! 
 

Volitelné předměty osmého a devátého 
ročníku mohly po dvou letech opět začít a to 
hned ve velkém stylu. Za první dvě hodiny 
upcyklace si účastníci kurzu naučili používat 
přímočarou elektrickou pilu, excentrickou 
brusku, jemně-hrubý smirek a polyuretanový 
lak. Výroba klíčenky, nebo jmenovky zabrala 
dvě vyučovací hodiny a výsledek můžete 
posoudit sami. Nela Al-Otri například 
vyšperkovala svůj výrobek vypálením kozla. 
Těšte se na další upcyklované výrobky 
z odpadového materiálu a zbytků, renovace 
nábytku a nyní aktuálně výrobu sedacího 
nábytku na školní zahradu z použitých palet, 
které sehnal Jiří ,,Brába´´ Brabec, děkujeme!  
 
Dušan Hubač 
 

 
Letošní dýně 
 

Letošní sklizeň dýní ze školní zahrady vynesla 280 kg! 
Dařilo se jim tak dobře, že jste je mohli vidět plodit 
dokonce i na jednom z našich jehličnanů. V jídelně 
z těchto dýní připraví paní kuchařky polévky k obědu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel Kaiser – ředitel (foto: D. Kaiser) 
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MEZI ŽÁKY 
 

 Co je cílem her, které nás pohltily 
 

Rubrika, kterou jsme v redakční skupině nazvali „Mezi žáky“ má poodhalit názory, 
postoje jedince v řadách dětí s ohledem dané téma. Taktéž umožňuje hovořit 
a popisovat věci, které je obklopují.  
 
Když jsem uvažovala nad prvním tématem, které by stálo za povšimnutí, netrvalo 
to dlouho. Stačilo totiž počkat do první přestávky ve škole a bylo hotovo. 
Skloněné hlavy spolužáků s upřeným pohledem na displeje svých mobilů mně 
přimělo k myšlence poodhalit podstatu her těm, kteří nejsou zběhlými hráči. 
 
Mezi nejvíce oblíbené hry v 8. L patří hra Clash royale. Ve 
hře se bojuje buď s náhodným soupeřem nebo s předem 
vybraným kamarádem. Boj se realizuje za pomocí akčních 
postaviček a lektvarů. Cíl hry spočívá ve zničení tří věží s 
menším počtem životů nebo hlavní věž, ta má životů 
nejvíc. Ovšem je obtížnější se jí zmocnit. Kluci z naší třídy 
tuto hru hrají každodenně. 
 
 

Ve třídě 6. Š se prozněnu hraje 
s velkou oblibou Fortnite. Tato 
nejvíce rozšířená hra mezi dětmi 
v sobě spojuje tvořivost, ničení 
a zabíjení. Hrát ji mohou 
jednotlivci i skupiny proti 
ostatním hráčům. Hledají se v ní 
například truhly se zbraněmi, 
náboje, materiál na stavbu apod. 

Šídla tuto hru hrají již dva roky a pořád jejich nadšení neopadlo. 
 



23 
 

Among us – tak se jmenuje hra, kterou nejvíce hrají 
žáci první třídy Impaly. Hráč se díky této hře 
seznámí s posádkou poškozené rakety. Ta se snaží 
formou stanovených úkolů její stav opravit, což jim 
znemožňuje vrah, který působí proti nim. Vrah se 
pohybuje ventilací a zabíjením z posádky dělá 
duchy. Když se najde mrtvola, svolá se posádka 
a diskutuje o tom, kdo je podezřelý. Cílem hry je 
najít vraha dřív, než zabije celou posádku. Tuto hru 
hrají Impaly skoro každý den. 
 

 
Anna Zemanová 8. L (obr.: A. Zemanová) 

 
 

Spící město – kniha, kterou musíte mít 
 

Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde 
všichni rodiče spí a kde začíná nemilosrdný boj o 
přežití dětí ve světě zbývajících dospělých… Čtyři 
sourozenci, nejstarší Kryštof, dvojčata Ema a 
Kristýna a malý Samuel, žili ještě donedávna ve 
šťastné rodině. Jednoho rána se ale probudili a 
museli čelit hrozné situaci. Jejich rodiče upadli do 
záhadného spánku a oni si musí najednou poradit 
docela sami. Jak zjistili, usnuli všichni rodiče po 
celém světě. A co je ještě horší, malého Samuela 
jim unese neznámý muž! Pro sourozence začíná 
každodenní boj, v němž vítězí ti silnější, 
vychytralejší a bezohlednější. Zároveň ale 
poznávají, jak je důležité držet při sobě, pomáhat 
si a nedat se. Podaří se jim malého Samuela zachránit? A rodiče opět probudit? 
Tato nádherná kniha má 2 díly, knihu doporučuji všem čtenářům různé věkové 
kategorie. Autorem této knihy je Marti Vopěnka, kniha byla vydána dne 4. 8. 
2021. Taktéž se můžete těšit na filmové zpracování. 
 
 
Iva Kovaříková 6. U (obr.: I. Kovaříková) 
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Vtipy pro zasmání a lepší náladu 

 
 

Na večírku praví paní svému muži: „Karle, už po desáté si jdeš k baru pro koňak, 
Co si lidé o tobě pomyslí!“ „Klid, Lízinko, „odpovídá muž,“ já vždycky říkám, že je 
to pro tebe.“ 
 
Vězeňský dozorce se ptá vězně: „Jak je to možné, že vás nikdy nikdo nepřišel 
navštívit? Vy nemáte žádné příbuzné?“ „Mám,“ odpoví vězeň, „ale všichni jsou 
tady.“ 
 
„Pane, byl jste někdy před tím trestán?“   „Kdepak, vždycky až potom.“ 
 
Přiběhne vyplašená úřednice k vedoucímu: „Pane šéf, co budeme dělat? Došly 
nám formuláře na objednávku formulářů!“ 
 
Dva úředníci sedí naproti sobě v kanceláři. Každý z nich vyřizuje různou agendu. 
„Prosím tě, pročpak se mnou jednáš písemně? Nebylo by jednodušší, kdybys mi 
zatelefonoval nebo poslal mail?“ 
 
Babička přijde na návštěvu a ptá se vnučky: „Tak co, Dorotko, jak se ti líbí tvůj 
nový bratříček?“  „Ale jo, docela ujde,“ pokrčí rameny holčička, „ale je spousta 
věcí, které jsme potřebovali víc.“ 
 
Přijde děvčátko do Zverimexu: „Chtěla bych nějaké morčátko.“ „A jaké chceš? 
Krásné bílé nebo toto strakaté, podívej se na to krásně šedivé a chlupaté.“ „To je 
jedno, mému hadovi na barvě nezáleží.“ 
 
Pan Vonásek prohlíží žákovskou knížku svého syna: „Jak je možné, že za všech 
předmětů máš pětky a z dějepisu ne?“ „Protože jsem ještě nebyl zkoušený.“ 
 
Říká maminka dětem: „Když budete hodné, tak vám tatínek nasbírá houby jako 
loni, když jste potom nemusely dva měsíce do školy.“ 
 
Ptá se pan Vonásek syna: „Co to bylo za kluka, co jsi s ním šel včera ze školy?“ „To 
je Ivan, syn generála.“ „Z toho si vezmi příklad, tak malý a už syn generála!“ 
 
Zdena Effová 


